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กิตติกรรมประกาศ 
 

ผลการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ฉบับนี้ เป็นการติดตามผลการประเมิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ หลังจากที่ได้เร่ิมด าเนินโครงการ เมื่อปี  
พ.ศ. 2550  เป็นต้นมา  และมีการพัฒนามาเร่ือยๆจนถึงปัจจุบัน  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ยังปฏิบัติ 
โครงการน้ีอยู่ เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียน บุคลากรในโรงเรียน รวมถึงการพัฒนาโรงเรียนอีกด้วย   

ทั้งนี้ การ วิจัยผลการด าเนินงาน ฉบับนี้  จะส าเร็จลุล่วงไม่ได้เลยถ้าขาด  บุคคลต่อไปนี้ 
ก่อนอ่ืนต้องขอขอบพระคุณ ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กล้า ทองขา ว และอาจารย์โชติ แย้มแสง                  
ที่คอยควบคุมคุณภาพ คอยแนะน า ดูแลข้อผิดพลาด และให้โอกาสผู้วิจัยได้ปรับปรุงจนประสบ
ผลส าเร็จ ขอขอบพระคุณคณาอาจารย์มหาวิทยาลัยราช ภัฏภูเก็ต ที่กรุณช่วยตรวจสอบ  และพัฒนา
เคร่ืองมือที่ใช่ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในคร้ังนี้  ขอขอบพระคุณชาวบ้านในเขตโรงเรียนบ้านอ่าว
ปอทุกท่าน   ที่มีความกรุณาช่วยให้ข้อมูล และขอขอบพระคุณคณะครูอาจารย์  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
ที่ให้ข้อมูลและช่วยกันป ฏิบัติงาน  ตามโครงการในการพัฒนาโรงเรียนบ้านอ่าวปอ  เข้าสู่
กระบวนการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ   
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หัวข้อสารนิพนธ์ ผลการด าเนินงานโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีโรงเรียน                
บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 

ชื่อผู้เขียน ชลิต  คันธานนท์ 
อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์โชติ  แย้มแสง 
สาขาวิชา การจัดการการศึกษา 
ปีการศึกษา 255 2 

 

บทคัดย่อ 
 

การศึกษาวิจัย ผลของ โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ของโครงการ 3 ประการคือ 1.เพื่อศึกษา
กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ต  2.เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  3.เพื่อศึกษาประโยชน์  และ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคร้ัง นี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง              
ในการด าเนินโครงการฯทุกคน โดยใช้แบบสอบถามการเก็บข้อมูลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ในครั้งนี้  ผู้วิจัยได้จ าแนกกลุ่มตัวอย่าง ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู  และเจ้าหน้าที่ผู้ปกครอง 
โดยสรุปผลการประเมินของแต่ละกลุ่มได้ดังต่อไปนี้ 

นักเรียน 
ทั้งหมด 165 คน เป็นเพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20  
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความความพึงพอใจ มากที่สุดคือผลการ
ด าเนินงานโครงการ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นและการรายงานผลการ
ด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
รับรู้ข้อมูลโครงการ น้อยที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และ แสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้  

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความความคิด เห็นว่าการจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพ
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ประจ าปี อยู่ในระดับสูงที่สุดรองลงมาคือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม และน้อยที่สุดคือ การจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ  

ครูและเจ้าหน้าท่ี  
จ านวนทั้งหมด  16 คน เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00  
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความความพึงพอใจ มากที่สุด  คือการ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ  และผลการด าเนินงานโครงการ น าไปสู่  
การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  และการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการ                  
ให้ประชาชนรับทราบเท่ากัน และมีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการด าเนินโครงการ
เพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับต่ าสุด 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม และ น้อยที่สุด  คือ 
การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรม  และ
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  

ผู้ปกครอง 
จ านวนทั้งหมด  278 คน เป็นเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80  และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 159 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.20 
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ  ผลการด าเนินงานโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น  และการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ  
รองลงมา  คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ และมีการเปิดโอกาสให้            
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
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โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัด สีฉูดฉาด รองลงมา  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม  
ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอ  และตรวจสุขภาพประจ าปี แล ะน้อยที่สุด  คือ การจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรม  และสุขภาพตาม                   
สุขบัญญัติแห่งชาติ  
 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1. ช่วยให้ทุกคนสนใจออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2. สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3. ช่วยกระตุ้นให้สนใจเร่ืองสุขภาพ 
4. ช่วยให้ตระหนักถึงสุขภาพกายที่ดี 
5. ท าให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีของผู้เกี่ยวข้อง 
6. ท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีโรคภัยต่าง ๆ 
7. เด็กมสีุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงมากขึ้น รู้จักรักษาความสะอาด 
8. ท าให้รู้จักวิธีการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 

 
ข้อเสนอแนะของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
1. ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกในคร้ังต่อไปเพระจะท าให้ทุกคนได้

สนใจสุขภาพกันมากขึ้น 
2. ควรมีการจัดกิจกรรมจ านวนมาก ๆ เพระจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ดี 
3. ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี้เช่น งบประมาณ และก าลังคน 
4. โครงการน้ีมีประโยชน์มากทุกโรงเรียนสมควรมี 
5. ควรมีเวลาที่นานกว่านี้เพื่อให้ท ากิจกรรมได้ครบถ้วน 
6. ควรมีการรณรงค์ให้เป็นนโยบายของโรงเรียน 
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ABSTRACT 

 
The research project is aimed for 3 points. Firstly, it is aimed to study a working 

process of the health promoting schools : The case study of Bann Ao-Por School, Phuket 
Education Service Area Office. Secondly, it is intended to study results toward objectives onto the 
project of the health promoting schools : The case study of Bann Ao-Por School, Phuket 
Education Service Area Office. Finally, it is known as benefits and recommendation to the 
project. 

The population and the sample used in this assessment were all stakeholder involved 
with the project and tools to complete the research by filling up questionnaires. The samples were 
divided into 3 groups which were students, teachers and officers,  and parents. The results of each 
group assessment are : 

Students : 
There were 165 people in the group, 74 males which is 44.80%, 91 females which is 

55.20%. 
The results of the working process is concluded that the most satisfied of the working 

process of the health promoting schools schools  : The case study of Bann Ao-Por School, Phuket 
Education Service Area Office is it can solve social problems and project results are reported to 
local community. In addition, the samples are satisfied about the promoting of the project to 
others. However, students are less satisfied with chances given to others or stakeholder to join and 
recommend the project. 

The results toward objectives onto the project are summarized that students usually 
are supported to exercise and annual health check-up, the project support students to concern 
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about public consciousness. However, few students recommended that health and behavior are 
improved base on 10 rules national health for life. 

teachers and officers : 
There were 16 people in the group, 4 males which is 25.00%  , 12 females which is 

75.00%. 
The results of the working process is concluded that the most satisfied of the working 

process of the health promoting schools schools  : The case study of Bann Ao-Por School, Phuket 
Education Service Area Office are information retrieved by stakeholder. The problem solving by 
using the project results and the opportunities to the progress of project running by stakeholder is 
the less satisfied for this group sampling. 

The results toward objectives onto the project are summarized that the most 
satisfaction is the project support students to concern about public consciousness. About the less 
one, health and behavior are improved base on 10 rules national health for life. 

Parents : 
There were 278 people in the group, 119 males which is 42.80%  , 159 females which 

is 57.20%. 
The results of the working process is concluded that the most satisfied of the working 

process of the health promoting schools schools  : The case study of Bann Ao-Por School, Phuket 
Education Service Area is the local community problem solving by using the project results and 
the reporting about project for stakeholder. The lowest satisfaction is opportunities to others to 
join the project. 

The results toward objectives onto the project are summarized that the highest 
satisfaction is the project supports clean and healthy food for students and to supported students 
to exercise and annual health check-up. The lowest satisfaction is health and behavior are 
improved base on 10 rules national health for life. 

 
Benefits : 

1. Exercise for health is to be interested. 
2. can be use as routine activities. 
3. health care is motivated. 
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4. good health is concerned. 
5. others good health are concerned. 
6. strong and no sickness. 
7. cleanness and perfect body are concerned. 
8. health promoting is well known. 

 
Recommendations : 
1. the health promoting project should be continue working because of helping 

people to concern about their health. 
2. activities should be run because of relaxation. 
3. be prepared budget and people running the project. 
4. the project should be run in all schools. 
5. more times should be given to complete activities perfectly. 
6. to campaign the project to all schools. 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของการวิจัย 

จากการส ารวจความต้องการของชุมชน ต่อการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
พบว่า ชุมชนให้ความส าคัญเกี่ยวกับการมีสุขภาพของนักเรียนที่แข็งแรงและมีสุขนิสัยในการดูแล
ตนเอง เป็นส าคัญ รวมทั้งการเข้ามามีส่วนร่วมของหน่วยอาสา  อสม.ของหมู่บ้านได้ให้ความ
ช่วยเหลือในการดูแลและช่วยเหลือสุขภาพของนักเรียน  โรงเรียนบ้านอ่าวปอท าให้โรงเรียนกับ
ชุมชนต้องประสานกันในการท างานร่วมกับชุมชน  ในทางปฏิบัติโรงเรียนต้องด าเนินงานตาม
โครงการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอยู่  แล้วแต่การบูรณาการให้สอดคล้องกับความต้องการ          
ของชุมชน 

โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญยิ่งต่อการพัฒนามนุษย์ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการพัฒนาเด็กในวัยเรียน ในการพัฒนานั้นนอกจากจะปลูกฝังในด้านความรู้ในวิชาการหลัก 
การพัฒนาและเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมตลอดจนการปลูกฝังระเบียบวินัย ความรับผิดชอบอื่น 
ๆ ก็ถือว่าเป็นภาระหน้าที่ของสถาบันดังกล่าวด้วย ความรับผิดชอบหนึ่งที่ส าคัญยิ่งในการเสริมสร้าง
ให้เกิดเป็นนิสัยให้กับผู้เรียน คือ ความรับผิดชอบต่อตนเอง ซึ่งหมายรวมทั้งหมด ทั้งทางด้านการ
เรียนรู้ การปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายรวมไปถึง การดูแลรักษาสุขภาพร่างกายและ
สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ด้วย การดูแลและปลูกผังให้ผู้เรียนมีสุขภาพ ร่างกายและจิตใจนั้นเป็น
ภาระหน้าที่ที่จ าเป็นส าหรับสถานศึกษา 

เด็กวัยเรียนเป็นประชากรที่มีความส าคัญไม่น้อยไปกว่าประชาการอ่ืนๆ  เพระเด็กกลุ่ม
นี้จะต้องเจริญเติบโตไปเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาประเทศ การจัดการศึกษาจึงต้องจัดให้
ผู้เรียนมีความรู้ในทุก ๆ ด้าน โดยเฉพาะการดูแลรักษาสุขภาพของตนให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 
แข็งแรงและพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ สอดคล้องกับแนวนโยบายการศึกษาของชาติซึ่ง
มุ่งให้พลเมืองมีสุขภาพดีการพัฒนาด้านสุขภาพเด็กวัยเรียนจึงถูกก าหนดขั้นเป็นนโยบายหลักควบคู่
ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษาของชาติ ซึ่งมุ่งให้พลเมืองมีสุขภาพดี การพัฒนาด้านสุขภาพของเด็ก
วัยเรียนจึงเกิดขึ้น เป็นนโยบายหลักควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านการศึกษา ในนโยบายแบบพัฒนา
เด็กระยะยาวดังเช่น ปรัชญาทางการศึกษาได้กล่าวไว้ว่า “ก่อนที่จะให้การศึกษาด้านอ่ืนๆนั้นควร
จะต้องให้เด็กมีสุขภาพดีเสียก่อน โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงเรียนซึ่งถือว่าเป็นสถาบันทางสังคมที่ส าคัญ
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ต่อจากครอบครัวที่ท าหน้าที่ถ่ายทอดและเสริมสร้างทักษะ ความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติที่ถูกต้อง
อันเป็นขบวนการสังคม ประกิต ( Socialization) ที่จะช่วยให้เด็กมีสุขภาพดีต่อไป ” รัฐธรรมนูนแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 82 ระบุว่า  “รัฐต้องส่งเสริมการสาธารสุขให้ประชาชน
ได้รับริการที่ได้มาตรฐานและมีประสิทธิภาพอย่างทั่วถึง ส่วนพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ 
พ.ศ.  2542 มาตรา 6 ระบุว่า “การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ
ทั้งรางกาย จิตใจ สติปัญญา ความรู้และคุณธรรม มีจริยธรรมในการด ารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับ
ผู้อ่ืนได้อย่างมีความสุข” 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงความส าคัญในการ
เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับนักเรียนจึง ได้ก าหนดให้มีมาตรฐานโรงเรียน พ.ศ. 2541 ขึ้น และมี
มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพอนามัยของนักเรียนในมาตรฐานที่ 7 นักเรียนมีสุขภาพ  และ
สมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์ ซึ่งมี 3 ตัวบ่งชี้ 

ตัวบ่งชี้ที่ 1 การมีน้ าหนักส่วนสูงและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์มาตรฐาน 
ตัวบ่งชี้ที่ 2 การมีสุขนิสัยในการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัย 
ตัวบ่งชี้ที่ 3 การมีสุขภาพจิตที่ดี 
การพัฒนาสุขภาพและอนามัยของตน จึงเป็นองค์ประกอบพื้นฐานที่ส าคัญดังกล่าวกรม

อนามัยกระทรวงสาธารณสุขจึงได้ร่วมมือกับส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
กระทรวงศึกษาธิการ ด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้น หลังจากการประชุมองค์การ
อนามัยโลกภาคพื้นที่ เอเชีย ตะวันออกเฉียงใต้ ( South East Asia of Regional Office / SEARO)เมื่อ
เดือน ธันวาคม พ.ศ.  2540 ที่กรุงเทพ ฯ ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียน เพื่อป้องกันโรคและอนามัยสิ่งแวดล้อมให้เกิดการพัฒนาทางองค์รวมในพื้นที่
โรงเรียนสร้างกลไกการประสานงานและปฏิบัติงานรวมกันระหว่างภาครัฐองค์กรเอกชน องค์การ
บริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน 

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ได้เข้าเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในปี พ.ศ.  2550 ซึ่งในระยะแรกโรงเรียนได้ด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนที่ได้ด าเนินการไปแล้ว ผู้วิจัยได้ด าเนินการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ขึ้นซึ่ง
ผลการวิจัยที่ได้จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนาปรับปรุงการด าเนินงานของโรงเรียนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
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1.2  วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
1.  เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียน

บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
2.  เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
3.  เพื่อศึกษาประโยชน์  และข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
 
1.3  ค าถามการวิจัย  

1.  กระบวนการด าเนินโครงการโรงเรียนสุขภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
ระดับใด 

2.  ผลของการจัดโครงการโรงเรียนสุขภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการระดับใด  
3.  ผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับประโยชน์และข้อเสนอแนะจากการด าเนินงานโครงการโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพมีอย่างไรบ้าง 
 
1.4  ขอบเขตของการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 
1.  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 

      1.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 2552
จ านวน  287 คน (เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6) 

     1.2  ครู และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต
จ านวน 17 คน 

     1.3  ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
จ านวน 1,034 คน 

2.  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
     2.1  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 

2552จ านวน  165 คน (เป็นนักเรียนระดับประถมศึกษาปีที่ 3-6) 
     2.2  ครู และเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต

จ านวน 16 คน 
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    2.3  ผู้ปกครองนักเรียนในเขตรับผิดชอบของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ต จ านวน 278  คน 
 
1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.  ทราบว่าโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นมีผลการ
ด าเนินงาน ที่ระดับใด 

2.  สามารถน าผลการวิจัยที่ได้ไปพัฒนาปรับปรุงโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนบ้านอ่าวปอยิ่งขึ้น  

3.  ผลการวิจัยได้เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ปรับปรุงโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง   

4.  ทราบข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต่อโครงการโงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของ
โรงเรียนบ้านอ่าวปอให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
 
1.6  นิยามศัพท์     

การประเมินผล  หมายถึง กระบวนการที่มุ่งแสวงหาค าตอบเพื่อตรวจสอบว่า นโยบาย 
แผนงานหรือโครงการ ที่ได้ด าเนินการไปแล้วนั้นบรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอยู่ในระดับใด 

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หมายถึง ประชากรที่อยู่ในเขตรับผิดชอบของโรงเรียน ซึ่งประกอบด้วย 
นักเรียน ครูหรือบุคลากรและผู้ปกครอง 

การบริหารจัดการ หมายถึง การด าเนินการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการบริหาร
จัดการในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร  และการบริหารทั่วไป ให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึงโรงเรียนที่มีความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรม
และสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอเพื่อการมีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน  

ผลการด าเนินโครงการ  หมายถึง  ผลการด าเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการแต่ละโครงการ 
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บทที่ 2 
เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยครั้งน้ี เป็นการประเมินผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ผู้วิจัยได้ศึกษาต ารา  เอกสาร  และรายงาน
การวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยครอบคลุมเนื้อหาในหัวข้อต่อไปนี้ 

1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 
2. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 
3. แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
4. บริบททั่วไปของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
5. เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 
2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา 

การบริหาร 
การบริหารเป็นค าที่บัญญัติขึ้นในภาษาไทยซึ่งตรงกับภาษาอังกฤษ คือ Administration   

ซึ่งการบริหารเป็นกระบวนการท างานร่วมกันของกลุ่มบุคคลเพื่อให้งานบรรลุตามวัตถุประสงค์                       
ที่ได้ก าหนดร่วมกัน  โดยใช้เทคนิคในการบริหารทั้งทรัพยากร บุคคล และด้านอ่ืนๆ  ได้อย่าง
เหมาะสม  และได้มีผู้ให้ความหมายของการบริหารไว้หลายคนดังนี้ 

วิรัช  วิรัชนิภาวรรณ  (2541 : 70 – 74) ได้ให้ความหมายของการบริหารที่เน้นหลักการ
บริหารราชการว่า เป็นองค์ประกอบที่ส าคัญของระบบราชการ ดังนั้นจึงจ าเป็นต้องมีอยู่ทุกประเทศ  
และในแต่ละประเทศจะมีกลักการบริหารราชการ  โดยส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับระบบปกครองของ
ประเทศ  และระเบียบบริหารราชการของประเทศนั้นมีหลักการบริหาร 3 หลักการ คือ 

1. หลักการรวมอ านาจ  (Centralization) เป็นหลักการที่รัฐบาลในส่วนกลางรวม
อ านาจปกครองและการบริหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งอ านาจบังคับบัญชาการคลัง บริหารงานบุคคล 
วินิจฉัยสั่งการและการตัดสินใจขั้นสุดท้ายไว้ที่ส่วนกลาง 
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2. หลักการแบ่งอ านาจหรือการมอบอ านาจ (Delegation) เป็นการที่รัฐบาลในส่วนกลาง
แบ่งอ านาจหรือมอบอ านาจของรัฐบาลในส่วนกลางบางส่วนให้แก่ข้าราชการประจ า เพื่อน าไป
ปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนภูมิภาค ในฐานะตัวแทนรัฐบาลในส่วนกลาง 

3. หลักการกระจายอ านาจ  (Decentralization) เป็นหลักการที่รัฐบาลในส่วนกลาง
กระจายอ านาจบางส่วนทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การบริการให้แก่ประชาชน
หรือหน่วยงานของประชาชนในท้องถิ่น 

สมคิด  บางโม (2545 : 29) ให้ความหมายการบริหารไว้ว่าคือศิลปะการใช้คน  เงิน วัสดุ
อุปกรณ์ขององค์การ  และนอกองค์การ ทั้งนี้เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การอย่าง                           
มีประสิทธิภาพ 

ส านักพัฒนาระบบบริหาร, ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ                     
(2545 : 69) ได้สรุปความหมายการบริหารว่า การบริหารเป็นความพยายามใช้ศาสตร์และศิลป์จูงใจ  
ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ทั้งในและนอกองค์การให้ร่วมมือร่วมใจ ด าเนินกิจกรรมเพื่อให้องค์การประสบ
ความส าเร็จทั้งในเชิงประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

ทัศนีย์  ธรรมสิทธิ์  (2545 : 14 – 15) ได้ให้ความหมายของการบริหารภาครัฐแนวใหม่
ว่า เป็นการบริหารที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงทั้งกระบวนการ รูปแบบ และคุณภาพของการปฏิบัติงาน
และการให้บริการต่างๆ  ให้สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชน  และสังคมได้อย่าง
แท้จริง ซึ่งหมายความว่าการให้บริการในด้านต่างๆของภาครัฐจะต้องมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
สามารถแข่งขันกับการให้บริการของภาคเอกชนได้  และที่ส าคัญต้องให้ประชาชนผู้รับบริการ                  
มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับรูปแบบ และคุณภาพของการบริการที่พึงประสงค์ของประชาชน  
ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมในการประเมินผลงานของรัฐ  และให้ข้อคิดเห็นเพื่อการน าไปปรับปรุง      
การให้บริการของรัฐ  มิใช่ถูกก าหนดหรือตัดสินใจโดยภาครัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว และนอกจากนี้รัฐ
จะต้องเปลี่ยนแนวคิดของการบริหารก าลังคนภาครัฐจะต้องมีไม่มาก  มีเฉพาะที่จ าเป็นจริงๆ                   
การวางแผนก าลังคนที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  คุณภาพก าลังคนจึงเป็นสิ่งที่มีความส าคัญยิ่ง 

ทักษิณ  ชินวัตร  (2545  : 6 – 7) ได้กล่าวถึงการบริหารแบบ  CEO  (Chief  executive 
officer)  เป็นการบริหารที่มีผู้บริหารหลายคนมาอยู่รวมกันแล้วมีท่านหนึ่งเป็นประธาน  นั่นคือ 
แนวคิดที่ว่าการเอาหัวหน้าส่วนราชการทุกส่วนราชการเป็นคณะผู้บริหาร แล้วผู้ว่าราชการจังหวัด
คือ ประธานของทั้งจังหวัดเพื่อหาบุคคลขึ้นเป็นเจ้าภาพในเร่ืองทุกเร่ืองให้ได้ ฉะนั้นผู้ว่าราชการ
จังหวัด  ในฐานะประธานผู้บริหาร จ าเป็นต้องท าหน้าที่ให้ทุกฝ่ายร่วมคิดร่วมท า  เอายุทธศาสตร์              
มาวางร่วมกัน  ถ้าสามารถให้ทุกส่วนราชการคิดร่วมกัน มีความรู้สึกว่ารับผิดชอบจังหวัดนี้ด้วยกัน  
จะต้องท าเพื่อประชาชน เพื่อเศรษฐกิจ เพื่อสังคมในจังหวัดน้ี แล้วเราจะภูมิใจกับงานชิ้นน้ี 
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ด ารง   บุญโชติ (2546  : 18)ได้ให้ความหมายของการบริหารไว้ว่า  การบริหาร  คือ
กระบวนการท างาน  หรือกิจกรรมของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปร่วมกันด าเนินการ  เพื่อให้บรรลุ
นโยบาย  เป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  โดยใช้ทรัพยากรทางการบริหารอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ชัยยศ  พรหมมาศ  (2547 : 8) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่าการใช้ศาสตร์และ
ศิลป์ที่บุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไปท างานร่วมกันอย่างมีกระบวนการเป็นระเบียบโดยใช้ทรัพยากร
อย่างเหมาะสม  เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ 

อธิปัตย์  คลี่สุนทร (2547 : 1) ได้ให้ความหมายของการบริหารว่า การบริหารคือการ
หาทางท างานให้ส าเร็จ การท างานให้ส าเร็จได้นั้นมีวิธีการอยู่มากมายหลายวิธีที่ผู้บริหารทั้งหลาย
ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ  เลือกวิธีที่เหมาะตามสภาพความต้องการ  และสภาพแวดล้อมมาใช้ให้
เป็นประโยชน์ได้ 

สุภาภรณ์  ยุคุณธร (2547 : 9) ได้กล่าวว่า การบริหาร หมายถึง กระบวนการในการ
จัดการกับกิจกรรมหนึ่งๆ ให้บรรลุส าเร็จตามเป้าหมายขององค์การที่ก าหนดไว้โดยอาศัยความ
ร่วมมือของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปอย่างมีศิลปะ ระเบียบแบบแผน และเหตุผล 

จากความหมายของการบริหารดังกล่าว สรุปได้ว่า  การบริหารเป็นกระบวนการด าเนิน
กิจกรรม ของกลุ่มบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป โดยน าหลักทฤษฏี 4 M‘s มาใช้ในการจัดกิจกรรมนั้นๆ 
เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้  
 
2.2  การบริหารการศึกษา 

การบริหารการศึกษา เป็นกระบวนการด าเนินการร่วมกันของกลุ่มบุคคลในการบริหาร
จัดการในด้านการศึกษา  เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของสถานศึกษา  และเป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของหลักสูตร ซึ่งได้มีผู้ให้ความหมายของค าว่า “การบริหารการศึกษา ” ไว้หลายท่าน  
ดังต่อไปนี้ 

กองการมัธยมศึกษา, กรมสามัญศึกษา (2543 : 9) ได้ให้ความหมายของการบริหาร
การศึกษา แนวใหม่ที่ใช้โรงเรียนเป็นฐาน (School  based  management) ว่า  แนวคิดทางการบริหาร
และการจัดการศึกษา ที่มุ่งให้สถานศึกษาเป็นองค์กรหลักในการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพภายใต้
กรอบกฎหมายที่ก าหนด โดยมีการกระจายอ านาจการตัดสินใจที่จะพัฒนานโยบาย  วิสัยทัศน์              
พันธกิจ  และเป้าประสงค์ของสถานศึกษา  และร่วมมือด าเนินการ  ทั้งด้าน วิชาการ  งบประมาณ  
บุคลากร และบริหารงานทั่วไป  ให้บุคคลที่มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างเท่าเทียมกัน  โดยมุ่งเน้นผลผลิต  
ผลลัพธ์  และผลกระทบที่เกิดกับผู้เรียนเป็นส าคัญ  ภายใต้การมีส่วนร่วม  และการตรวจสอบของ               
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ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การใช้การบริหารที่ใช้โรงเรียนเป็นฐานเกิดจากเหตุผลหลายประการได้แก่  
สภาพปัญหาการจัดการศึกษาในปัจจุบัน  กระแสโลกาภิวัตน์ในสังคมโลกยุคเศรษฐกิจใหม่                       
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 ตามมาตรา 43 และ 81  การประกาศใช้
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542  ตามมาตรา  39 และ  40  และประสบการณ์จาก
ต่างประเทศในการใช้โรงเรียนเป็นฐาน 

เนตรนพิชญ์  จ าปาทองเทศ (2544 : 22 – 23)  ได้กล่าวถึงการบริหารการศึกษายุค
ปัจจุบันว่า ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ตามมาตรา 40 จะต้องมุ่งเน้น                      
การกระจายอ านาจการบริหารวิชาการ  งบประมาณ  บุคลากร  และการบริหารทั่วไป  ไปยังเขตพื้นที่
การศึกษา และสถานศึกษาให้มากที่สุด  โดยใช้สถานศึกษาบริหารโดยคณะกรรมการสถานศึกษา  
ดังนั้น  นวัตกรรมการบริหารต้องเปลี่ยนแปลงจากการที่คนคนเดียวมีอ านาจเบ็ดเสร็จ  เปลี่ยนมา
บริหารโดยคณะกรรมการเพื่อให้การบริหารนั้นเป็นของทุกคน โดยทุกคนและเพื่อทุกคน  ด้วยเหตุนี้
แนวคิดและทฤษฎีด้านการบริหารจึงเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นสินค้าตัวใหม่ให้ผู้บริหารต้องพิจารณา
น าไปใช้ในในการบริหารจัดการในโรงเรีย น ไม่ว่าจะเป็นสินค้าตัวใหม่ให้ผู้บริหารต้องพิจารณา
น าไปใช้ในการบริหารจัดการในโรงเรียน  หรืออาจเป็น TQM  (Total  Quality  Management)                 
ซึ่งเป็นการบริหารแบบมุ่งสู่คุณภาพทั้งองค์การ  ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาและปรับปรุงงาน
หรือการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ซึ่งมีหลักการส าคัญ  ดังนี้ 

1. หลักการกระจายอ านาจ (Decentralization) 
2. หลักการมีส่วนร่วม  (Participation) 
3. หลักการคืนอ านาจจัดการศึกษาให้ประชาชน  (Return Power to  people) 
4. หลักการบริหารตนเอง  (Self – Managing) 
5. หลักการตรวจสอบและถ่วงดุล (Check and balance) 
ด ารง  บุญโชติ  (2546 : 19) ได้กล่าวว่า การบริหารการศึกษา หมายถึง  การใช้ทั้งศาสตร์

และศิลป์ในการด าเนินงานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเพื่อให้งานด าเนินการเป็นไปด้วยความ
สะดวกและเรียบร้อย  มีผลในการพัฒนาสมาชิกของสังคมให้มีความเจริญงอกงามเป็นสมาชิกที่ดี  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวนั้น  ส่วนหนึ่งเป็นภาระหน้าที่ของโรงเรียนที่จะต้องด าเนินการให้
บรรลุผล 

ลือชา  สาระคง  (2547  : 12) ได้ให้ความหมาย การบริหารการศึกษา  หมายถึง  ความ
พยายามของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร่วมกันจัดกิจกรรมทางการศึกษาโดยใช้กระบวนการ
ทางการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  และวัตถุประสงค์ที่วางไว้อย่างชัดเจน

DPU



 9 

เหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของสถานศึกษาหรือหน่วยงานแต่ละแห่ง  และจะต้องร่วมมือกัน
บริหารจัดการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาให้ผู้รับบริการมีความพึงพอใจ 

สรุปได้ว่า  การบริหารการศึกษาเป็นการด าเนินการของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในการ
บริหารจัดการในด้านวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และการบริหารทั่วไป  ให้บรรลุเป้าหมาย                     
ของสถานศึกษา  
 
2.3  ยุทธศาสตร์การบริหาร 

ยุทธศาสตร์ (Strategy) หรือบางคร้ังเรียกว่า “กลยุทธ์” เป็นกลวิธีที่จะช่วยให้การท างาน
ส าเร็จ ทุกองค์การจึงต้องมีการก าหนดยุทธศาสตร์ต่างๆ มาใช้ในการปฏิบัติงานได้มีผู้ให้ความหมาย
ของยุทธศาสตร์และกล่าวถึงการน ายุทธศาสตร์มาใช้ในการบริหารไว้หลายท่าน ดังนี้ 

เสาวนิตย์   ชัยมุสิก (2545 : 12,22) ได้ให้ความหมายค าว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง                             
แผนหรือวิธีการด าเนินงานของหน่วยงานที่ผู้บริหารระดับสูงคาดว่าจะน าไปสู่ความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์ขององค์การไปสู่ผลลัพธ์ต่างๆที่สอดคล้องกับภารกิจ  และเป้าหมายขององค์กร          
โดยภาพรวมแผนยุทธศาสตร์ขององค์การจึงเป็นเคร่ืองมือที่ช่วยสะท้อนให้เห็นภาพการด าเนินงาน
ดังนี ้

1.  มีการพัฒนาแผนระยะยาวขององค์กรบนรากฐานจากการประเมินสภาวะแวดล้อม
ในองค์กร 

2.  มีการก าหนดเคร่ืองมือการบริหารจัดการของหน่วยงานเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้
ท างานเพื่อมุ่งไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

3.  มีการก าหนดระเบียบแบบแผนพื้นฐานเพื่อให้เกิดการตัดสินใจ  และการปฏิบัติที่เป็น
ทิศทางเดียวกัน 

4.  มีกระบวนการที่ก าหนดขึ้นอย่างเป็นระบบเพื่อน าทางให้หน่วยงานได้ปรับสภาพ
เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในที่จะน าไปสู่การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผลไปสู่การ
สร้างสรรค์ที่พึงประสงค์ 

ชิรวัฒน์  นิจเนตร (2545 : 3) ได้ให้ความหมายค าว่า ยุทธศาสตร์ ไว้ว่า ยุทธศาสตร์ 
หมายถึง  วิธีการที่คิดว่าดีที่สุดที่จะท าให้บรรลุจุดประสงค์ที่ก าหนดไว้ ยุทธศาสตร์ควรเป็น
นวัตกรรมใหม่ๆที่ทดแทนโครงการหรือการด าเนินงานแบบเดิมที่เคยปฏิบัติมาแล้วแต่ไม่ได้ผล                  
ในการปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองนั้นๆ จึงจะเห็นได้ว่ายุทธศาสตร์จะมีความต่างจากค าอื่นๆ  และข้อมี
สังเกตดังนี้ 
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1.  ยุทธศาสตร์น่าจะเป็นกลวิธีใหม่ที่ยังไม่เคยมีการน ามาใช้ เพราะเป็นวิธีการอัน             
ชาญฉลาดที่ใช้แก้ปัญหา และการพัฒนาที่ได้ผล ซึ่งวิธีอ่ืนๆที่ใช้กันอยู่ทั่วไปได้ผลน้อยหรือไม่ได้ผล
เลย อย่างไรก็ดีก็อาจมีการน ายุทธศาสตร์นั้นๆไปใช้ซ้ าอีกในกรณีอ่ืนๆหรือบริบทอ่ืน  เมื่อบ่อยครั้ง
เข้าก็กลายเป็นวิธีการธรรมดาทั่วไปเช่นเดียวกับค าว่า “นวัตกรรม” ยุทธศาสตร์ที่น ามาใช้กันอย่าง
แพร่หลาย เช่น ยุทธศาสตร์การพึ่งตนเอง ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วม เป็นต้น 

2.   กลวิธีที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ควรมีลักษณะระดับและขอบเขตเพียงใด ยุทธศาสตร์
น่าจะใช้เฉพาะด้านเฉพาะสาขามากกว่านโยบาย  ซึ่งใช้ได้กว้างกว่าแต่ควรมีระดับที่สูงกว่าเทคนิค
หรือวิธีการ 

3.  ยุทธศาสตร์เป็นสิ่งที่สามารถศึกษา ค้นคว้า ออกแบบ หรือสร้างขึ้นมาได้จากการ
วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา  และปัจจัยที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี หลักการ  
ข้อมูล สารสนเทศมาศึกษา วิจัย ทดลอง หาทางเลือก  และกลวิธีที่เหมาะสมสอดคล้องกับสาเหตุ  
และปัจจัยที่จะน าไปสู่ผลลัพธ์หรือเป้าหมายที่ต้องการได้ เมื่อผ่านการตรวจสอบและประเมินผล
แล้ว  ว่าใช้ได้ผลดีกว่าเดิมก็สามารถใช้ปฏิบัติ ถ่ายทอด  และเผยแพร่ไปสู่วงกว้างในบริบท                            
ที่คล้ายคลึงกันได้  

วีระวัฒน์  อุทัยรัตน์ และเฉลิมชัย   หาญกล้า (2546 : 42) ได้กล่าวถึงยุทธศาสตร์เพื่อ
ความส าเร็จของการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาจ าเป็นต้องอาศัยยุทธศาสตร์ในทางการ
บริหาร ซึ่งประกอบด้วยสิ่งต่อไปนี้ 

1. ยุทธศาสตร์ภาวะผู้น าของผู้บริหาร ผู้บริหารต้องมีความตระหนักเห็นความส าคัญ  
เข้ามาบริหารจัดการ  และมีส่วนร่วมตั้งแต่ต้นและยังต้องคอยติดตา ม ก ากับดูแล ส่งเสริมสนับสนุน
การด าเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจนับเป็นการเร่ิมต้นที่
จ าเป็นอย่างยิ่งเน่ืองจากการด าเนินงานประกันคุณภาพการศึกษาถือว่าเป็นเร่ืองที่ทุกคนยังไม่คุ้นเคย
มากนัก  ดังนั้นจึงต้องจัดให้มีการประชุมชี้แจง ฝึกอบรม และให้ความรู้ในเร่ืองดังกล่าวอย่างจริงจัง 

3. ยุทธศาสตร์การท างานเป็นทีมบุคลากรทุกคนในโรงเรียนต้องท างานร่วมกันอย่าง
ต่อเน่ืองแข็งขัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างภารกิจต่างๆของสถานศึกษา  จะท าให้บุคลากรรู้สึก
อบอุ่นใจและเต็มใจ ท าให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

4.  ยุทธศาสตร์การก าหนดผู้รับผิดชอบจะต้องมีผู้รับผิดชอบในการประสานก ากับ และ
ติดตามการด าเนินงานอย่างเป็นระบบ  อาจแต่งตั้งในลักษณะของคณะกรรมการ  คณะท างาน                
หรือก าหนดให้เป็นหน่วยงานภายใน 
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5. ยุทธศาสตร์การวางแผนและการก ากับดูแล ต้องมีการวางแผนและจัดระบบการด าเนินงาน
การก ากับดูแล จัดให้มีการประชุมการตรวจสอบ  และประเมินผลตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่าง
สม่ าเสมอ 

6. ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง นอกจากการ
ร่วมมือกันท างานของบุคลากรทุกฝ่ายแล้ว  ควรมีการประชุมเพื่อปรึกษาหารือกับสถานศึกษาอื่นๆ 
ในเขตพื้นที่การศึกษาเดียวกัน หรือใกล้เคียงเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้  และประสบการณ์ซึ่ง
กันและกัน นับเป็นการช่วยให้สถานศึกษามีโลกทัศน์ที่กว้างขึ้น  อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้
สถานศึกษาต้องพัฒนาตนเองให้ก้าวทันสถานศึกษาแห่งอ่ืนอีกด้วย 

ยุทธศาสตร์  เป็นการวางแผนวิธีการด าเนินงานขององค์การ  โดยการประเมิน
สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก มีการก าหนดเป้าหมายในการท างานเพื่อให้สมาชิกทุกคนได้
ท างานไปสู่เป้าหมายเดียวกัน   
 
2.4  กระบวนการบริหาร 

ได้มีผู้ให้ความหมายของกระบวนการบริหารไว้หลายท่าน  ดังนี้ 
นพพงษ์   บุญจิตราดุลย์  (ลือชา   สาระคง, 2547 : 16) ได้กล่าวถึง กระบวนการบริหาร  

ว่าเป็นแนวทางเทคนิคหรือวิธีการที่ผู้บริหารใช้ในการปฏิบัติภารกิจให้ประสบความส าเร็จตาม
วัตถุประสงค์หรือเป้าหมาย ผู้บริหารการศึกษาในทุกระดับที่ปฏิบัติงานจะต้อง ยุ่งอยู่กับ
กระบวนการบริหารตลอดเวลา ดังนั้นผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องทราบกระบวนการทางการบริหารไว้
ให้แม่น และให้รู้ความสัมพันธ์ของกระบวนการเหล่านั้น 

มานพ  แก้วขวัญ (2541 : บทคัดย่อ) ได้ศึกษากระบวนการพัฒนาคุณภาพของโรงเรียน
บ้านร่วมใจ 1 ส านักงานการประถมศึกษาจังหวัดมหาสารคามและสรุปความหมายของกระบวนการ
บริหารไว้ว่า กระบวนการบริหารโรงเรียน คือ การใช้กระบวนการบริหารอย่างเป็นระบบโดยมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลสภาพ
ปัจจุบัน ปัญหา  และความต้องการ มีการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการวางแผ นการปฏิบัติงาน  มีการน า
แผนงานโครงการไปสู่การปฏิบัติ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบชัดเจน  มีการควบคุมก ากับ  ติดตาม และนิเทศ
อย่างสม่ าเสมอและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ 

หน่วยศึกษานิเทศก์ กรมสามัญศึกษา (2543 : 50 – 57) ได้ให้ความหมายของ
กระบวนการบริหารว่า  กระบวนการ คือ งานหรือกิจกรรมทุกประเภทที่ท ากันอย่างต่อเน่ือง  เพื่อให้
การบริหารหรือการผลิตเป็นน าปัจจัยต่างๆมาเป็นกลไกในการแปรสภาพ  เป็นผลผลิตหรือผลการ
ด าเนินงาน โดยการท างานเป็นล าดับขั้นตอนอย่างต่อเน่ืองของแต่ละคนต้ังแต่เร่ิมต้นจนจบให้ได้
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ตามมาตรฐานที่ก าหนดในการจัดการศึกษา กระบวนการ หมายถึง การจัดการสิ่งที่เป็นปัจจัย (Input) 
และกระบวนการ (Process) ในการเรียนการสอนให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้นักเรียน
มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ (Output) ดังนี ้

1.  ด้านปัจจัย  (Input) ได้แก่ ผู้บริหาร ครู นักเรียน  หลักสูตร ทรัพยากร อาคารสถานที่  
ชุมชน 

2.  ด้านกระบวนการ (Process) ได้แก่ การบริหาร และการจัดการ การจัดการเรียนการ
สอน กิจกรรมต่างๆ การพัฒนาครูและบุคลากร  การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง  ชุมชน  ภาครัฐและ
เอกชน 

3.  ด้านผลผลิต (Output) ได้แก่ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  คุณลักษณะของผู้เรียนอันพึง
ประสงค์ 

ดังนั้น การพัฒนาการศึกษาสู่ปัจจัยของความส าเร็จในกระบวนการบริหาร คือ บุคลลากร  
การพัฒนาการศึกษาสู่มาตรฐานคุณภาพสถานศึกษาจึงต้องมอบหมายให้บุคลากร  4 ประเภท                   
มีบทบาทตามประเภทของผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนงาน คือ 

1.  ผู้น าหน่วยงาน (Leader) ท าหน้าที่ก าหนดวิสัยทัศน์  (Vision) กลยุทธ์ (Strategy)  
สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ืออ านวยต่อการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติ ชักน าและจูงใจให้เกิดการท างานที่
มีประสิทธิภาพบรรลุเป้าหมาย  เชื่อมโยง  ประสาน  บูรณาการกระบวนการของหน่วยงานต่างๆ             
เพื่อสร้างสรรค์ผลผลิต 

2.  ผู้ให้ค าปรึกษาด้านการพัฒนาบุคลากร  (Coach) ในส่วนน้ีต้องการพัฒนาบุคลากรซึ่ง
เป็นผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ผู้ให้ค าปรึกษาจะท าหน้าที่สอน แนะน า ให้ค าปรึกษาด้านต่างๆให้ผู้ปฏิบัติ
เพิ่มขีดความสามารถและความเชี่ยวชาญ 

3.  ผู้จัดการกระบวนการ (Process owner) ท าหน้าที่ประสานกิจกรรมและภาระงานด้าน
ต่างๆให้เกิดความคล่องตัวและเกิดความมั่นใจว่าไม่มีอุปสรรคระหว่างกระบวนการท างาน 

4.  ผู้ปฏิบัติกระบวนงาน  (Process performer) เป็นฝ่ายปฏิบัติการที่มีความรู้ความ  
สามารถ และความช านาญในการปฏิบัติงานนั้นๆตามภาระงานในกระบวนการแบบมืออาชีพ 

ลูเธอร์  กูลิก และไลนอล  อูวิค   (ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ, 
2541 : 27) ได้กล่าวถึงกระบวนการบริหารไว้ว่า 

การบริหารเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเกี่ยวเนื่องกันการบริหารที่ดีจึงต้องอาศัย
กระบวนการบริหารเป็นหลัก กระบวนการบริหารที่นิยมกันมากที่สุดและสามารถน ามาใช้เป็นหลัก
ในการบริหารงานทั่วๆไป คือ กระบวนการบริหารของ  Luthur  Gulick และ Lyanall  Urwick ซึ่งมี
ชื่อย่อว่า POSDCORB โดยมีกระบวนการการบริหาร 7 ประการ  ดังนี้คอื 
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1.  การวางแผน (Planning - P) หมายถึง การจัดวางโครงการและแผนปฏิบัติการรวมทั้ง
วิธีการปฏิบัติงานไว้ล่วงหน้า เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 

2.  การจัดหน่วยงาน  (Organizing – O) หมายถึง การก าหนดโครงการสร้างอ านาจ
หน้าที่การแบ่งส่วนงานและการจัดสายงาน เพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

3.  การจัดวางตัวบุคคล (Staffing – S) หมายถึง การบริหารงานด้านบุคคล  ได้แก่ การจัด
อัตราก าลัง การสรรหา การพัฒนาบุคลากรและการเสริมสร้างบรรยากาศในการท างานที่ดี 

4.  การอ านวยการ  (Directing - D) หมายถึง  การวินิจฉัย  สั่งการ  การควบคุมบังคับ
บัญชาและการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในฐานะที่ผู้บริหารเป็นหัวหน้าหน่วยงาน 

5.  การประสานงาน  (Co – ordinating - Co) หมายถึง การประสานกิจกรรมด้านต่างๆ 
ของหน่วยงาน เพื่อให้เกิดมีการร่วมมือประสานงานที่ดี และด าเนินไปสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน 

6.  การรายงาน (Reporting - R) หมายถึง การรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน  
เพื่อให้ผู้บริหารและสมาชิกของหน่วยงานได้ทราบความเคลื่อนไหวและความคืบหน้าของกิจการ
อย่างสม่ าเสมอ 

7.  การงบประมาณ  (Budgeting - B) หมายถึง  การจัดท างบประมาณ  การจัดท าบัญชี  
การใช้จ่ายเงิน และการควบคุมตรวจสอบทางด้านการเงินและทรัพย์สิน 

วิโรจน์  สารรัตนะ  (2542 : 3) กล่าวถึง  แนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารไว้ว่า  เป็น
กระบวนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุจุดหมายขององค์การ โดยอาศัยหน้าที่ทางการบริหารที่ส าคัญ 
คือ 1) การวางแผน (Planning)  2) การจัดองค์การ (Organizing)  3)การน า (Leading)  4) การควบคุม  
(Controlling) 

สมยศ  นาวีการ (2544 : 2) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทั่วๆไปไว้   
4 อย่างคือ 

1.  การวางแผน (Planning) คือ การก าหนดเป้าหมายและโครงการต่างๆ  เพื่อบรรลุถึง
เป้าหมาย 

2.  การจัดองค์การ (Organizing) คือ การออกแบบโครงสร้างขององค์การขึ้นมาเพื่อ
ด าเนินการโครงการต่างๆให้ประสบผลส าเร็จ 

3.  การสั่งการ  (Directing)  คือ การบงการและให้ค าแนะน ากับสมาชิกขององค์การใน
การปฏิบัติงานต่าง ๆ เพื่อบรรลุถึงเป้าหมายและแผนงานที่ก าหนดให้ 

4.  การควบคุม (Controlling) คือ การก าหนดมาตรฐานของผลการปฏิบัติงาน การวัดผลการ
ปฏิบัติงานและการเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานกับมาตรฐาน และการแก้ไขถ้าหากมีความจ าเป็น 
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สมคิด  บางโม (2545 : 73) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหารที่นักวิชาการ
ทางการบริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบันได้ศึกษาและวิเคราะห์แนวความคิด  และสรุปว่ากระบวนการ
จัดการควรจะมีเพียง 4 ขั้นตอน  คือ PODC ดังนี้  1) การวางแผน  (Planning)  2) การจัดองค์การ 
(รวมทั้งการจัดคนเข้าท างานด้วย)  (Organizing)  3)การอ านวยการหรือการชี้น า  (Directing)  และ           
4) การควบคุมติดตามผลการท างาน (Controlling) 

 ศิริอร  ขันธหัตถ์  (2547 : 56 – 57) ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร
จัดการแนวใหม่ว่าควรประกอบด้วยขั้นตอนที่เรียกว่า (POSDCIT)  คือ  

1.  Planning ในการบริหารหรือการจัดการจ าเป็นต้องมีการวางแผนก าหนดนโยบาย
และกลยุทธ์ขององค์การเพื่อมุ่งสู่ความส าเร็จ 
Organizing เป็นการก าหนดหมวดหมู่ของงาน  ก าหนดให้มีต าแหน่งต่างๆตามความเหมาะสม  
ก าหนดอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ของแต่ละต าแหน่งและแผนกหรือฝ่าย  พร้อมทั้งก าหนด
ความสัมพันธ์ขององค์การต่างๆภายในองค์การ และองค์การน้ีกับองค์การภายนอก 

2.  Staffing เป็นการบริหารงานบุคคลเร่ิมตั้งแต่การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ  
การมอบหมายงาน การบ ารุงรักษา การพัฒนา การพิจารณาความดีความชอบ การเลื่อนต าแหน่ง  
และการรักษาวินัย 

3.  Directing เป็นการตัดสินใจสั่งการ  และมอบงานให้แก่บุคลากรขององค์การเพื่อ
ด าเนินการตามแผนโครงการและงานขององค์การให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 

4.  Coordinating เป็นการประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์การ  เพื่อให้การ
ด าเนินงานขององค์การเป็นไปด้วยความเรียบร้อยราบรื่น และบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์การ 

5.  Information หมายถึง สารสนเทศที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อองค์การซึ่งจะช่วย
ให้บุคลากรเข้าใจองค์การช่วยประชาสัมพันธ์องค์การ และช่วยพัฒนาบุคลากรให้ทันสมัย  ทันโลก  
และทันเหตุการณ์ 

6.  Technology หมายถึง เทคนิควิธีการ เคร่ืองมือ  และอุปกรณ์ต่างๆที่จะช่วยใน                
การผลิต ให้บริการ และการติดต่อสื่อสารทั้งภายในองค์การและภายนอกองค์การ 

จากแนวคิดเกี่ยวกับกระบวนการบริหาร  สรุปได้ว่า  การบริหารต้องประกอบด้วย
กระบวนการต่างๆ คือ การวางแผน (ร่วมประชุม บุคลากรทุกผ่าย เขียนโครงการ)  การปฏิบัติตาม
แผนที่วางไว้ (ปฏิบัติตามโครงการที่วางไว้ )  การตรวจสอบ  (ผู้รับผิดชอบโครงการต้องรายงานผล
การด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด) และการปรับปรุงแก้ไข (เมื่อรายงานแล้วมีปัญหาอะไร
ก็มีการแก้ไข) เพี่อให้กิจกรรมเหล่านั้นบรรลุผลตามแผนที่ก าหนดไว้ ซึ่งการบริหารโครงการ
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โรงเรียนบ้านอ่าวปอจะน ามาประยุกต์ใช้กับโครงการต่างๆ  รวมทั้งโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพด้วย 
 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

ความหมายของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการ  เป็นค าที่เกิดจากการรวมคิดว่า  โครงการ  (Project) ซึ่งหมายถึง

แผนหรือเค้าโครงที่ก าหนดไว้ในต าราบางเล่มมีความหมายเช่นเดียวกับแผนงาน  (Program) ซึ่ง
หมายถึง  แผนงานที่มีรายละเอียดปฏิบัติที่ชัดเจน  ส่วนค าว่า  การประเมิน  หรือการประเมินผล 
(Evaluation) หมายถึง  กระบวนการรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจด าเนินการสิ่งใด
สิ่งหนึ่งเมื่อค าสองค ามารวมกันจึงเป็นค าศัพท์ทางวิชาการว่า  การประเมินโครงการ  (Project of 
Program Evaluation) จากการศึกษาพบว่ามีผู้ให้ความหมายของค าว่า การประเมินโครงการไว้ดังนี้ 

สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์ (2542 : 51) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการ
ให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการ และความส าเร็จของโครงการ อันเป็น
เคร่ืองบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเคร่ืองแสดงว่าโครงการได้ด าเนินการไปแล้วได้ผล
สมตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด  ตลอดจนในอนาคตควรจะด าเนินการอย่างไร 
ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีต และพิจารณาถึงศักยภาพ และทางเลือกในการ
ด าเนินงานในอนาคตต่อไป 

นิศา  ชูโต (2544:8) ให้ความหมายของการประเมินโครงการ หมายถึง กิจกรรมการเก็บ
รวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ความหมาย ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความต้องการ  การหาแนวทางวิธีการ
ปรับปรุง วิธีการจัดการเกี่ยวกับโครงการและหาผลที่แน่ใจว่าเกิดจากโครงการเพื่อเป็นการเพิ่ม
คุณภาพและประสิทธิภาพของโครงการให้ดียิ่งขึ้น  

พิสณุ  ฟองศรี (2549 : 68) กล่าวว่า การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการตัดสิน
คุณค่าของโครงการในระยะหนึ่งระยะใดหรือทุกระยะ โดยน าสารสนเทศจากการวัดมาเปรียบเทียบ
กับเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ เพื่อตัดสินใจจัดท าโครงการ ทดลองหรือน าร่อง ปรับเปลี่ยน  ระงับ ปรับปรุง 
ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 

กล่าวโดยสรุป การประเมินโครงการ หมายถึง กระบวนการติดตามความก้าวหน้าของ
โครงการ และความส าเร็จของโครงการ อันเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ และน าไปสู่การ
ตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการว่าควร ปรับปรุง ยกเลิก ขยายผล หรือด าเนินการโครงการต่อไป 
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ความส าคัญของการประเมินโครงการ 
มีนักวิชาการหลายคนได้ให้นิยามความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ดังต่อไปนี้ 
เยาวดี   รางชัยกุล   วิบูลย์ศรี  (2548 : 93-95) ได้ให้ประเด็นสนับสนุนเหตุผลของการ

ประเมินโครงการ สามารถชี้ให้เห็นประโยชน์ของการประเมินโครงการต่างๆ ได้ดังต่อไปนี้ 
1.  การประเมินเป็นเคร่ืองมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะไม่

สามารถประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถจะรับรองคุณภาพของการ
ให้บริการในระดับหนึ่งได้ ด้วยเหตุนี้องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่างๆจ านวนมาก จึงเห็นความ
จ าเป็นที่ต้องใช้วิธีประเมินโครงการเพื่อให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
รวมทั้งจากประชาชนทั่วไปด้วย 

2.  การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคในการ
ด าเนินงานของโครงการ  โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง  โดยเฉพาะ           
อย่างยิ่งโครงการที่จัดขึ้นเพื่อการกุศล เช่น  โครงการอาหารกลางวันส าหรับเด็กนักเรียนด้อยโอกาส 
จาการประเมินโครงการน้ีมีจ านวนเพียงพอหรือไม่  เด็กนักเรียนที่เข้ารับการบริการจากโครงการ
ประเภทนี้มีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจในด้านใดบ้าง  ทั้งนี้เพื่อจะได้หาทางปรับปรุงหรือ
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อๆไป 

3.  การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าส าหรับหน่วยงาน                       
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพื่อให้การสนับสนุนโครงการ เช่น ส านัก
งบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการใดๆ          
ทางส านักงบประมาณแผ่นก็มักจะขอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลการประเมินจากหน่วยงานซึ่งจัดท า
โครงการเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ทั้งนี้เพื่อให้การจัดสรรเงินงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ ลดค าวิพากษ์วิจารณ์ และสอดคล้องกับความต้องการที่เป็นจริง 

4.  ประเมินช่วยให้เห็นความส าคัญของแต่ละโครงการตามล าดับก่อนหลั ง โดยสามารถ
จะทราบได้ว่า โครงการใดมีความจ าเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งนี้เพื่อช่วยแก้ปัญหาในการคัดเลือก
โครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอ านาจทางการเมือง อันเนื่องมาจากโครงการมีจ านวน
มาก (ทั้งจากการขยายโครงการและโครงการที่ต่อเน่ือง) แต่เงินทุนสนับสนุนมีจ านวนจ ากัด ดังน้ัน 
การประเมินโครงการต่างๆ อย่างมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะท าให้ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ 
ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่า โครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การสนับสนุนก่อน และโครงก ารใด
ควรจะให้การสนับสนุนในล าดับถัดไป เป็นต้น ตัวอย่างที่ค่อนข้างชัดเจนในเร่ืองนี้ก็คือ การที่
ส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับความต้องการแหล่งน้ า
ขนาดเล็กในส่วนภูมิภาคไว้อย่างเป็นระบบ โดยสามารถชี้ชัดได้ว่าท้องถิ่นใดมีความเดือดร้อน           
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หรือ มีความต้องการในเร่ืองนี้มาเป็นอันดับที่ 1, 2, 3 ตามล าดับ ข้อมูลท านองนี้เมื่อน ามาพิจารณา
ร่วมกับข้อมูลอื่นๆของโครงการก็ย่อมเป็นสารสนเทศที่ส าคัญและเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ
ตัดสินใจที่จะให้การสนับสนุนโครงการเพื่อจัดหาแหล่งน้ าของท้องถิ่นใดตามล าดับก่อนหลังได้
อย่างเหมาะสม และตรงตามความต้องการของประชาชนผู้ประสบปัญหาอย่างแท้จริง 

สุดารัตน์  จูทอง (2548  : 54) สรุปประโยชน์และความส าคัญที่ได้รับจากการประเมิน
โครงการได้ดังนี้ 

1.  ท าให้ทราบปัญหาและความต้องการที่แท้จริง  สามารถจัดล าดับความส าคัญของ
ปัญหาและการพัฒนา 

2.  สามารถวางแผนได้ตรงเป้าหมาย แก้ปัญหาได้ถูกจุดและพัฒนาได้ตรงตามนโยบาย 
3.  ช่วยให้การด าเนินการตามแผนที่ก าหนดไว้ได้อย่างราบร่ืน  สามารถปรับปรุงแก้ไข

ปัญหาอุปสรรคได้ผลหรือปรับแผนให้เหมาะสมได้มากขึ้น 
4.  ท าให้ทราบผลการด าเนินงานตามแผนและโครงการอย่างชัดเจน อะไรประสบ

ผลส าเร็จแล้ว หรือสิ่งใดต้องท าต่อไป จ านวนเท่าไร อันจะเป็นข้อมูลไปสู่สภาพปัจจุบัน  ปัญหาและ
ความต้องการซึ่งเป็นการวนครบวงจร 

สรุปได้ว่าการประเมินโครงการมีความส าคัญ  คือ เพื่อจะสามารถน าผลที่เกิดขึ้นไป
เปรียบเทียบกับจุดมุ่งหมายที่ก าหนดไว้ว่าเกิดผลส าเร็จหรือล้มเหลวมากน้อยเพียงใดเกี่ยวกับ
จุดมุ่งหมายของการประเมินโครงการ 

ลักษณะของการประเมินโครงการ 
มยุรี วัดแก้ว (2541 : 169-172) ได้สรุปความส าคัญของการประเมินโครงการไว้ดังนี้ 
1.  การประเมินช่วยท าให้การก าหนดวัตถุประสงค์และมาตรฐานของการด าเนินงานมี

ความชัดเจนขึ้น กล่าวคือ ก่อนที่โครงการจะได้รับการสนับสนุนให้น าไปใช้ย่อมจะได้รับการ
ตรวจสอบอย่างละเอียดจากผู้บริหารและผู้วิจัย ส่วนใดที่ไม่ชัดเจน เช่น วัตถุประสงค์หรือมาตรฐาน
ในการด าเนินงานหากขาดความแน่นอนแจ่มชัดจะต้องได้รับการปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้อง
ชัดเจนเสียก่อน 

2.  การประเมินโครงการช่วยให้การใช้ทรัพยากรเป็นไปอย่างคุ้มค่าหรือเกิดประโยชน์
เต็มที่ ทั้งนี้เพราะการประเมินโครงการจะต้องวิเคราะห์ทุกส่วนของโครงการข้อมูลใดหรือใช้ในการ
ปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมคุ้มค่า ทรัพยากรทุกชนิดจะได้รับการจัดสรรให้อยู่ในจ านวนหรือปริมาณ
ที่เหมาะสมเพียงพอแต่การด าเนินงาน ทรัพยากรที่ไม่จ าเป็นหรือมีมากเกินไปจะได้รับการตัดทอน 
และทรัพยากรใดที่ขาดก็จะได้รับการจัดหาเพิ่มเติม ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีส่วนท าให้การ
ใช้ทรัพยากรของโครงการเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 
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3.  การประเมินโครงการช่วยให้แผนงานบรรลุวัตถุประสงค์ ดังที่ได้กล่าวแล้วว่า
โครงการเป็นส่วนหน่ึงของแผน ดังนั้นเมื่อโครงการได้รับการตรวจสอบวิเคราะห์ปรับปรุงแก้ไขให้
ด าเนินการไปด้วยดีย่อมจะท าให้แผนงานด าเนินไปด้วยดีและบรรลุถึงวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้ 
หากโครงการใดโครงการหนึ่งมีปัญหาในการน าไปปฏิบัติย่อมกระทบกระเทือนต่อแผนงาน
ทั้งหมดโดยส่วนร่วม ฉะนั้นจึงอาจกล่าวได้เช่นเดียวกันว่าหากการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้
โครงการด าเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ ย่อมหมายถึงการประเมินโครงการมีส่วนช่วยให้แผนงาน
บรรลุวัตถุประสงค์และด าเนินงานไปด้วยดีเช่นเดียวกัน 

4.  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยในการแก้ปัญหาอันเกิดจากผลกระทบ ( Impact) 
ของโครงการและท าให้โครงการมีข้อที่ท าให้เกิดความเสียหายลดน้อยลง ดังตัวอย่างโครงการเขื่อน
น้ าใส ซึ่งในการสร้างถนนเพื่อไปสู่สถานที่สร้างเขื่อนนั้นต้องผ่านป่าไม้ธรรมชาติ ท าให้เกิดการ
ลักลอบตัดไม้ท าลายป่าและสัตว์ป่าหลายชนิดอาจต้องสูญพันธุ์การประเมินโครงการจะช่วยให้เกิด
โครงการป้องกันรักษาป่า และโครงการอนุรักษ์และอพยพสัตว์ป่าขึ้นเพื่อการแก้ปัญหาเป็นต้น 

5.  การประเมินโครงการมีส่วนช่วยอย่างส าคัญในการควบคุมคุณภาพของงาน การ
ประเมินโครงการเป็นการตรวจสอบและควบคุมชนิดหนึ่งซึ่งด าเนินงานอย่างมีระบบและมีความ
เป็นวิทยาศาสตร์อย่างมาก ทุกส่วนของโครงการและปัจจัยทุกชนิดที่ใช้ในการด าเนินงานจะได้รับ
การวิเคราะห์อย่างละเอียด  กล่าวคือ ทั้งข้อมูลน าเข้า ( Input) กระบวนการ ( Process) และผลงาน 
(Output) จะได้รับการตรวจสอบประเมินทุกขั้นตอน ส่วนใดที่เป็นปัญหาหรือไม่มีคุณภาพจะได้รับ
การพิจารณาย้อนกลับ (Feedback) เพื่อให้มีการด าเนินงานใหม่จนกว่าจะเป็นไปมาตรฐานหรือ
เป้าหมายที่ต้องการ ดังนั้นจึงถือได้ว่าการประเมินเป็นผลการควบคุมคุณภาพของโครงการ 

6.  การประเมินโครงการมีส่วนในการสร้างขวัญก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานตามโครงการ 
เพราะการประเมินโครงการมิใช่เป็นการควบคุมบังคับบัญชาหรือสั่งการ แต่เป็นการศึกษาวิเคราะห์
เพื่อการปรับปรุงแก้ไขและเสนอแนะวิธีการใหม่ ๆ เพื่อใช้ในการปฏิบัติโครงการ อันย่อมจะน ามา
ซึ่งผลงานที่ดีเป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้องทั้งปวง โดยลักษณะเช่นนี้ย่อมท าให้ผู้ปฏิบัติมีก าลังใจ                   
มีความพึงพอใจ และมีความตั้งใจกระตือรือร้นที่จะปฏิบัติงานต่อไปและมากขึ้น 

7.  การประเมินโครงการช่วยในการตัดสินใจในการบริหารโครงการ  กล่าวคือ การ
ประเมินโครงการจะท าให้ผู้บริหารได้ทราบถึงอุปสรรคปัญหาข้อดี ข้อเสีย ความเป็นไปได้ และ
แนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการด าเนินการโครงการ โดยข้อมูลดังกล่าวช่วยท าให้ผู้บริหาร
ตัดสินใจว่าจะด าเนินโครงการน้ันต่อไป หรือจะยุติโครงการน้ันเสีย นอกจากนั้นผลของการ
ประเมินโครงการอาจเป็นข้อมูลอย่างส าคัญในการวางแผนหรือการก าหนดนโยบายของผู้บริหาร
และฝ่ายการเมือง 
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สรุปได้ว่าการประเมินโครงการเป็นงานที่มีความละเอียดมากกว่าการวางแผน กล่าวคือ 
ในขณะที่การวางแผนเป็นการคาดคะเนอนาคตและค้นหาวิธีการในการบริหารปฏิบัติงานเพื่อให้
บรรลุถึงเป้าหมายหรือความต้องการที่ได้คาดคะเนไว้ แต่การประเมินโครงการเป็นการเสาะ
แสวงหาข้อเท็จจริงที่เกิดจากการด าเนินงานโครงการ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนงานนั้น การเสาะ
แสวงหาข้อเท็จจริงจะต้องแสวงหาสิ่งที่มองเห็นและจับต้องได้ และสิ่งที่มองเห็นและจับต้องไม่ได้ 
ฉะนั้นการประเมินโครงการจึงมีความยากล าบากอยู่ในตัว ที่ผู้วิจัยต้องพยายามแสวงหาข้อเท็จจริง
เหล่านั้นให้ได้ข้อมูลที่เป็นจริงมากที่สุด ทั้งนี้เพื่อจะได้น าไปใช้ตัดสินใจบริหารโครงการให้บรรลุ
ถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 

ประเภทของการประเมิน 
เยาวดี  รางชัยกุล   วิบูลย์ศรี (2548 : 96-102) การประเมินโครงการสามารถจ าแนกได้

เป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี้ 
1.  การประเมินความต้องการจ าเป็น การประเมินความต้องการจ าเป็นน้ันก่อนด าเนิน

โครงการใดๆ ต้องมีการวางแผนของโครงการน้ันๆ  ไว้ก่อนล่วงหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้
สามารถตอบค าถามต่างๆ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง การวางแผนโครงการจ าเป็นต้องจัดให้
เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประเมิ น โดยให้การวางแผนโครงการเป็นขั้นตอนหน่ึงของการ
ประเมินโครงการน้ันๆ ก่อนน าโครงการไปสู่ขั้นปฏิบัติ ท าให้นักวางแผนที่ดีต้องมีข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการที่จ าเป็นอย่างถูกต้อง  โดยอาศัยเทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมิน
ความต้องการที่เหมาะสมได้ในเชิงปริมาณรวมทั้งใช้เทคนิคอ่ืนๆที่เอ้ือต่อการประเมินความต้องการ
ได้ เช่น การใช้ข้อมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู่ หรือการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ เป็นต้น 

2.  การประเมินกระบวนการ  แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการ คือ เมื่อ
โครงการได้รับการพัฒนาและเร่ิมด าเนินการแล้วนักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารที่
เกี่ยวข้องกับโครงการอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบว่าโครงการน้ันๆ  ได้ปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ได้
ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จัดกิจกรรมเพื่อให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่ก าหนดไว้ใน
โครงการหรือไม่ การประเมินกระบวนการของโครงการเช่นนี้  กล่าวโดยสรุปว่า การประเมิน
กระบวนการเป็นการตรวจสอบความพยายามของโครงการว่าได้ด าเนินการไปอย่างครบถ้วนและ
ตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่ ถึงแม้ว่าการประเมินกระบวนการ มิได้บ่งชี้ถึงความส าเร็จ
ของโครงการแต่มีความส าคัญต่อผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่น ามาสนับสนุน
โครงการ  หรือน ามาใช้เพื่อการขยายโครงการ  ซึ่งจ าเป็นต้องมีข้อมูลเบื้องต้นจากการประเมิน
ดังกล่าว เพื่อจะได้ทราบว่า โครงการน้ันๆมีแผนงานที่สามารถน าไปปฏิบัติได้จริงเพียงใด และ
น่าจะประสบความส าเร็จหรือไม่ เพราะได้เคยให้บริการกับกลุ่มเป้าหมายที่วางแผนไว้ก่อนแล้ว          
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เป็นต้น นอกจากนั้นเมื่อมีการประเมินกระบวนการของโครงการแล้วสิ่งส าคัญ คือ เป็นการเปิด
โอกาสให้ผู้อ านวยการโครงการสามารถ จะปรับปรุงการด าเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่น าไปสู่
ความส าเร็จของโครงการได้อย่างส าเหตุสมผล 

3.  การประเมินผลผลิตการประเมินผลผลิตของโครงการ คือ นักประเมินต้องแสดง
แนวทางในการวัดผลส าเร็จของโครงการให้น่าเชื่อถือ มีการวัดที่แม่นย า มีผลการวัดที่ตรงกับความ
เป็นจริงและมีความคงที่ด้วย ส าหรับวิธีการวัดน้ันอาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซ้อน 
คล้ายกับการออกแบบโครงการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนการก าหนดความส าเร็จของโครงการ ยังมี
ความเห็นแตกต่างกันตามกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น  หน่วยงานที่สนับสนุนเงินทุน บุคลากรของ
โครงการ และผู้รับบริการ ซึ่งแต่ละกลุ่มมีระดับของการยอมรับความส าเร็จที่ต่างกันไป ดังนั้น            
นักประเมินจึงต้องหาตัวบ่งชี้ที่สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มและมีความเป็นไปได้ส าหรับการ
ประเมินผลผลิตด้วย     

4.  การประเมินประสิทธิภาพในปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการได้ตระหนัก
ถึงความส าคัญของการประเมินประสิทธิภาพของโครงการด้วย โดยถือว่าเป็นประเภทของการ
ประเมินที่จ าเป็นส าหรับโครงการบริการทั่วไป  เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้นสามาร ถ
ด าเนินการอย่างสอดคล้องกับสภาวการณ์ของสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอ้ืออ านวยต่อ  
การพัฒนาท้องถิ่นหรือโครงการที่เป็นตัวก าหนดเกณฑ์ส าคัญส าหรับประกันโครงการขนาดใหญ่
ระดับชาติที่จะไม่ต้องสูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดโดยไม่จ าเป็น  การด าเนินโครงการบริการ
สังคมนั้นจะไม่มุ่งแต่เพียงความส าเร็จของโครงการเท่านั้น  แต่จะต้องให้คุ้มค่าในเชิงของ
ประสิทธิภาพด้วยตามปกติ 

ขั้นตอนของการประเมินโครงการ 
การประเมินโครงการเป็นกระบวนการที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ เพื่อน าเสนอผู้มีอ านาจ

ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด การประเมินโครงการประกอบด้วย 4 ขั้นตอน  
1.   การวางแผนการประเมินโครงการ การวางแผน คือ การก าหนดผลลัพธ์และวิธีการ  

ที่คาดหวัง ดังนั้นการวางแผนการประเมินโครงการก็คือ การจัดท าแผนประเมินโครงการหรือ
ข้อเสนอโครงการประเมินนั่นเอง ในการด าเนินการวางแผนการประเมินผลโครงการมีขั้นตอน               
6 ขั้นตอน   

1.1  รวบรวมข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการที่จะประเมินผลเพื่อศึกษาให้เข้าใจ
ถ่องแท้ถึงที่มาของโครงการว่าเป็นโครงการอะไร มีวัตถุประสงค์ เป้าหมายอะไร มีวิธีการด าเนินการ
อย่างไร ผลลัพธ์ที่คาดหวังคืออะไร ระยะเวลาของโครงการ บุคคล หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ                   
เป็นต้น 
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1.2  ปรึกษาหารือกับผู้ให้ประเมินและผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ  โดยเฉพาะในเร่ือง
ค าถามหลักที่ผู้ให้ประเมินต้องการค าตอบ และการตัดสินใจที่ผู้ให้ประเมินต้องด าเนินการ  
ตลอดจนข้อสังเกตและประเด็นหลัก  เพื่อให้การประเมินผลโครงการเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้                  
ผลประเมินให้มากที่สุด   

1.3  ก าหนดวัตถุประสงค์ของการประเมินและความต้องการของผู้ให้ประเมินและ
ผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผลโครงการ 

1.4  ก าหนดประเด็น ขอบเขต และวิธีของการประเมินผล ผู้รับการประเมินก าหนด
ประเด็นขอบเขต และวิธีการประเมินให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประเมินและมีความ
เป็นไปได้ทั้งด้านวิธีการและการปฏิบัติ 

1.5  เขียนข้อเสนอโครงการประเมินผล โดยมุ่งตอบค าถามสามประการหลัก คือ 
ท าไมต้องมีการประเมินผลโครงการน้ี ประเมินอะไร และจะประเมินโครงการน้ีได้อย่างไร ต้องการ
ทรัพยากรและงบประมาณมากน้อยเพียงใด  พร้อมทั้งเสนอแผนการท างานประเมินผล 

1.6  เสนอผู้ให้ประเมินผลพิจารณาอนุมัติและลงนามในสัญญาการประเมินผล
โครงการ 

2.   การด าเนินการประเมินผลโครงการ  ประกอบด้วย กระบวนการ  5 ขั้นตอน 
ดังต่อไปนี้ 

2.1  ก าหนดตัวชี้วัด เคร่ืองมือ และเทคนิคการรวบรวมข้อมูลจากข้อเสนอโครงการ
ที่ได้รับการอนุมัต ิผู้วิจัยน าวัตถุประสงค์ของการประเมินในแต่ละข้อ มาก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จ
จากตัวชี้วัดจะน าไปสู่แหล่งข้อมูล เคร่ืองมือ และเทคนิคการรวบรวมข้อมูลในการรวบรวมข้อมูล
พยายามแสวงหาเคร่ืองมือมาตรฐาน ถ้าจ าเป็นต้องสร้างเคร่ืองมือใหม่ต้องด าเนินการสร้างเคร่ืองมือ 
และแสดงความเป็นมาตรฐานของเคร่ืองมือเหล่านั้นด้วย 

2.2  ท าการรวบรวมข้อมูลตามวิธีการที่ก าหนดไว้ในข้อเสนอโครงการประเมินผล  
ทั้งนี้อาจรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมได้  เพื่อความสมบูรณ์และความถูกต้องของข้อมู ล โดยหลักการควร
ใช้การรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีหลายวิธี  ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และให้ความส าคัญทั้ง
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ 

2.3  ท าการวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อตอบตามวัตถุประสงค์ของการประเมินผลโครงการ  
ที่ตรงความต้องการของผู้ให้ประเมิน โดยทั่วไปการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณนั้น  สถิติวิเคราะห์
สามารถช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูล ให้เกิดความหมายอย่างมีคุณภาพ ส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  ใช้การ
วิเคราะห์เนื้อเร่ือง ( Content Analysis) การวิเคราะห์พรรณนา ปรากฏการณ์วิทยา เพื่อสะท้อนภาพ
และความหมายที่แท้จริงตามนัยแห่งวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ ใช้การวิเคราะห์เนื้อเร่ือง ( Content 
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analysis) การวิเคราะห์พรรณนา ปรากฏการณ์วิทยา เพื่อสะท้อนสภาพและความหมายที่แท้จริงตาม
นัยแห่งวิธีการวิเคราะห์เชิงคุณภาพ 

2.4   จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ  โดยทั่วไปรายงานการประเมินมี                 
3 ลักษณะคือ รายงานความคืบหน้า ( Progress report) ทุก 2 - 3 เดือน  หรือข้อตกลงที่ระบุไว้ใน
สัญญาร่างรายงานฉบับสมบูรณ์และรายงานการประเมินผลฉบับสมบูรณ์ 

3.  การลงข้อสรุปและให้ข้อเสนอแนะโดยด าเนินการตามกระบวนการ 3 ขั้นตอน
ดังต่อไปนี้ 

3.1  รูปแบบการประเมินโครงการ (พิสณุ  ฟองศร.ี 2549 : 81 – 86) 
3.1.1  รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายไทเลอร์ ได้พัฒนารูปแบบการ

ประเมินแบบที่ยึดจุดมุ่งหมาย ( goal-Based Model) จากแนวคิดว่าการกระท าใดย่อมมีวัตถุประสงค์
ที่ชัดเจน หรือถ้ายังไม่ชัดเจนผู้ที่เกี่ยวข้องก็ต้องอภิปรายหาข้อสรุปจนชัดเจนก่อน รูปแบบที่คิดขึ้น
จึงใช้เพื่อศึกษาความสอดคล้องของ วัตถุประสงค์การเรียนหรือวิชาหลักสูตรระดับต่างๆ  โดยมี
ขั้นตอนที่ส าคัญ 5 ขั้นตอน คือ 

1)  เขียนวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมให้ชัดเจน  สามารถวัดได้จาก
วัตถุประสงค์ที่อยู่ในระดับกว้างหรือเป็นนามธรรมมากกว่า 

2)  ก าหนดเน้ือหา สถานการณ์ที่แสดงถึงการบรรลุวัตถุประสงค์อย่าง
ชัดเจน 

3)  เลือกพัฒนาหรือสร้างเคร่ืองมือวัดผล 
4)  ใช้เคร่ืองมือเก็บรวบรวมข้อมูล 
5)  ประเมินผลโดยการเปรียบเทียบข้อมูลกับวัตถุประสงค์ 

จากแนวคิดและขั้นตอนรูปแบบการประเมินของไทเลอร์  จะเน้นความชัดเจน
ของวัตถุประสงค์  ซึ่งมีจุดเด่นคือมีความสะดวกและชัดเจนในการประเมิน  หรือถ้าวัตถุประสงค์
ชัดเจนแล้วก็ยังประสบปัญหาเร่ืองการก าหนดเกณฑ์ที่ใช้เปรียบเทียบว่าเป็นเกณฑ์มาตรฐานได้รับ
การยอมรับหรือไม่  เน่ืองจากยังมีความเป็นอัตนัย หรืออัตวิสัย ( Subjective) สูง  รวมทั้งการที่
ประเมิน  ยึดจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่เป็นหลักจะท าให้ละเลยสิ่งอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได้ท าให้
สารสนเทศที่ได้จากการประเมินมีจ ากัด ส าหรับรูปแบบการประเมิน แบบนี้ ดังภาพ 2.1 
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ภาพที่ 1 รูปที่ 2.1  รูปแบบการประเมินที่ยึดจุดมุ่งหมายของไทเลอร์ 
ที่มา:  (ปรับจาก ส าราญ  มีแจ้ง, 2544, หน้า 115) 
 

3.1.2  รูปแบบการประเมินสนองความต้องการ  สเตก ได้พัฒนารูปแบบการ
ประเมินสนองความต้องการ (Responsive Model) จากแนวคิดว่ามีผู้ต้องการใช้ผลการประเมินหลาย
ฝ่ายเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงควรมีสารสนเทศจากการประเมินที่หลากหลาย เพื่อสนองความต้องการของ
แต่ละฝ่ายดังกล่าว ดังนั้นการประเมินต้องบรรยายโครงการประเมินอย่างละเอียดครอบคลุมเพียง
พอที่จะสนองตอบความต้องการของผู้เกี่ยวข้องได้  การตัดสินจะอาศัยผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้เชี่ยวชาญ 
องค์ประกอบส าคัญของรูปแบบการประเมินแบบนี้มี 2 ประการ คือ การบรรยายและการตัดสิน
คุณค่า  ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้  1) การบรรยายในส่วนการบรรยาย   2) การตัดสินในส่วนของ                  
การตัดสิน 

เป้าหมาย 

จุดประสงค์ที่วัดได้ 

ก าหนดขั้นตอน
กิจกรรม 

เลือกวิธีการที่เอ้ือต่อ
ความส าเร็จของ

โครงการ 

การประเมินผล 

การวัดก่อนโครงการ 
(X1) 

การวัดหลังโครงการ 
(X2) 

ยกเลิกหรือปรับปรุง 
เลือกส าหรับการใช้

คร้ังต่อไป ถ้า  X1 < X2 
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การประเมินตามรูปแบบของ  สเตก จะได้สารสนเทศครอบคลุมกว่ารูปแบบ
ของไทเลอร์ แต่การประเมินก็ยุ่งยากกว่าเพราะจะต้องพิจารณาสาระต่างๆของสิ่งที่จะประเมิน
มากกว่า ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้ ดังภาพ 2.2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 2 รูปที่ 2.2  รูปแบบการประเมินที่สนองความต้องการของสเตก  
ที่มา:  (Worthen & Sanders, 1973, p. 113, Stake, 2004, p. 109) 
 

3.1.3  รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ สตัฟเฟิลบีม ได้พัฒนา
รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจ ( CIPP Model) โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์สิ่งที่จะ
ประเมินอย่างครอบคลุม เพื่อให้ได้สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ในการตัดสินใจทางเลือกต่างๆของ
ผู้บริหารที่เรียนกว่ารูปแบบการประเมิน CIPP (Context Input Process Product Evaluation Model) 
ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1965 และมีการปรับปรุงมาเร่ือยๆ จนกระทั่งล่าสุดในปี ค.ศ.  2003  ซึ่งสามารถใช้กับ
การประเมินโครงการ แผน บุคลากร ผลิตภัณฑ์ องค์การ และระบบต่างๆ ( Stufflebeam, 2004 : 
245-259) โดยใช้วิธีการเชิงระบบการใช้รูปแบบการประเมิน CIPP อย่างถูกต้องและก่อประโยชน์
สูงสุด ต้องลงมือประเมินตั้งแต่ก่อนเร่ิมงาน ขณะด าเนินงาน และการประเมินหลังจากสิ้นสุด               
การด าเนินงานแล้ว 

รูปแบบการประเมิน CIPP แบ่งการประเมินออกเป็น  4 ส่วน  ตามล าดับ
พัฒนาการของการด าเนินโครงการ 3 ระยะ ดังต่อไปนี้ 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

หลักการ 

(Rationale) 
หลักการ 

(Rationale) 
สิ่งที่เกิดขึ้นจริง 
(Observations) 

มาตรฐาน 
(Standards) 

การตัดสิน 
(Judgments) 

สิ่งน า 
(Antecedents) 

ปฏิบัต ิ
(Transactions) 

ผลลัพธ ์
(Outcomes) 

เมตริกบรรยาย 
(Dexcription matrix) 

เมตริกตัดสินคุณค่า 
(judgment Matrix) 
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3.1.3.1)  การประเมินก่อนเร่ิมด าเนินงาน การประเมินในช่วงนี้จะเป็น
เพื่อวางแผนอันเป็นการก าหนดวัตถุประสงค์และวิธีการด าเนินงาน  จัดท าสิ่งต่างๆอาจเป็นโครงการ
กิจกรรมหลักสูตร ซึ่งจะท าการประเมินใน 2 ส่วน คือ 

1)  การประเมินบริบท ( Context Evaluation) การประเมิน
บริบทเป็นการประเมินความต้องการจ าเป็น เพื่อก าหนดการด าเนินงาน โดยประเมินสภาพเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่างๆที่คาดว่าจะเกิดขึ้น วิธีการประเมินจะใช้การบรรยาย
และเปรียบเทียบปัจจัยน าเข้าที่ได้รับจริงกับสิ่งที่คาดหวัง บริบทของสังคม เศรษฐกิจ การเมืองที่
คาดหวังกับที่เป็นจริง  วิเคราะห์สาเหตุของความไม่สอดคล้องระหว่างความเป็นจริงและสิ่งที่
คาดหวังดังกล่าว 

2)  การประเมินปัจจัยน าเข้า  (Input Evaluation) เป็นการ
ตรวจสอบความพร้อมด้านทรัพยากรที่จะใช้ในการด าเนินโครงการทั้งปริมาณและคุณภาพ 
ตลอดจนระบบบริหารจัดการที่วางแผนไว้เพื่อวิเคราะห์และก าหนดทางเลือกที่เหมาะสมที่สุด ที่จะ
ท าให้การด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่ วิธีการประเมินใช้การบรรยายและ
วิเคราะห์ทรัพยากรที่มีอยู่ รวมถึงกลยุทธ์และกระบวนการด าเนินงานที่เป็นไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 

การประเมินทั้งสองข้อน้ัน  น าไปสู่การวางแผนซึ่งควรมีการวิเคราะห์ความ
เหมาะสมของสิ่งที่จะด าเนินการโดยพิจารณาความสอดคล้อง  ความสมบูรณ์ ประสิทธิภาพ ความ
เหมาะสมของการบริหาร  ผลกระทบและความเป็นธรรม  ความเป็นไปได้ทั้งด้านแผนงาน  แผนเงิน  
และแผนก าลังคน ฯลฯ 

3.1.3. 2  การประเมินระหว่างด าเนินโครงการ ( Process Evaluation) 
เป็นการประเมินกระบวนการน่ันเองอันเป็นการศึกษาจุดอ่อนจุดแข็ง  ตลอดจนปัญหาและอุปสรรค
ของการด าเนินโครงการ  สาเหตุที่ท าให้ไม่สามารถด าเนินโครงการตามแผนได้  เพื่อจัดหา
สารสนเทศเพื่อการปรับปรุงด าเนินโครงการได้อย่างทันท่วงที การประเมินขั้นตอนนี้จึงมีบทบาท
ส าคัญต่อความส าเร็จของโครงการ 

3.1.3.3  การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ ( Product Evaluation) เป็น
การประเมินผลผลิตของโครงการ  เพื่อจะตอบค าถามให้ได้ว่าการด าเนินโครงการประสบ
ความส าเร็จตามแผนที่วางไว้หรือไม่ ผลผลิตเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ คุ้มค่าหรือไม่                         
การประเมินหลังสิ้นสุดโครงการจะพิจารณา  ผลลัพธ์ผลกระทบของโครงการทุกๆด้าน ซึ่งมักใช้
เทคนิคติดตามผลหรือประเมินผลด้วยการติดตามหลังโครงการเสร็จหรือศึกษาย้อนรอย ( Follow up 
Study หรือ Tracer Study) ผลการประเมินจะให้สารสนเทศเพื่อการตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของ
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โครงการว่าควรจะคงปรับขยายโครงการหรือควรหยุดโครงการตามเวลาที่ก าหนดไว้หรือควร            
ยกฐานะเป็นโครงการประจ า เป็นต้น 

การประเมินโดยใช้รูปแบบ CIPP เป็นที่นิยมใช้กันแพร่หลายมากที่สุด                         
โดยเฉพาะการประเมินโครงการต่างๆ  เพราะว่าเป็นการประเมินให้สารสนเทศที่ครอบคลุม  มีการ                    
พิจารณาถึงสภาพแวดล้อมต่างๆประกอบด้วย อย่างไรก็ตามบางคร้ังมีการน ารูปแบบ การประเมิน                     
เป็นแบบนี้ไปใช้ โดยไม่ครบตามขั้นตอนด้วยการตัดการประเมินบริบทออก ท าให้สารสนเทศที่ได้
ลดคุณค่าลงและมีผลต่อการตัดสินใจได้ ส าหรับรูปแบบการประเมินแบบนี้ ดังภาพ 2.3 
                

ประเภทของการประเมิน                     ประเภทของการตัดสินใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 3 รูปที่ 2.3  รูปแบบการประเมินที่ช่วยในการตัดสินใจของสตัฟเฟิลบีม 
ที่มา:  (สมหวัง  พิธิยานุวัฒน์, 2544, หน้า 168) 
 
 
 

การประเมินสภาวะแวดล้อม 
(Context Evaluation) 

การประเมินปัจจัยหรือทรัพยากร 

(Input Evaluation) 
 

(Input Evaluation) 
การประเมินกระบวนการ 

(Process Evaluation) 

การประเมินผลผลิตหรือผลลัพธ์ 
(Product Evaluation) 

วัตถุประสงค์ 
ของโครงการ 

วิธีการ 
และกลวิธีด าเนินโครงการ 

น าโครงการสู่การปฏิบัติ 
ความก้าวหน้าของโครงการ 

จุดแข็งและจุดอ่อนของโครงการ 

ปรับขยายโครงการ 
ยุติโครงการ 

ยกฐานะเป็นโครงการประจ า 
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2.6  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น เกิดจากข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริม

สุขภาพ และสุขศึกษาขององค์การอนามัยโลก ที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการด าเนินงานด้าน
อนามัยโรงเรียน  (School Health Programs) เดิมที่หลายๆประเทศใช้กันอยู่ โดยมีกิจกรรมหลัก                 
3 ประการ คือ สุขศึกษาในโรงเรียน ( School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน 
(School Health Environment) และบริการอนามัยโรงเรียน ( School Health Service) เป็นลักษณะ
การปฏิบัติแบบสั่งการจากบนลงล่าง สู่แนวคิดการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ ซึ่งมีหลักการปฏิบัติอยู่
บนพื้นฐานของความคิดริเร่ิม ร่วมกันของคนในชุมชนที่จะส่งเสริมสุขภาพของนักเรียนและ  
สุขภาพของคนในชุมชนสู่การมีสุขภาพที่ดี ดังนั้นแนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ( Health 
Promoting School ) จึงเกิดขึ้นเพื่อตอบสนองต่อการป้องกันปัญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน
จากโรคไม่ติดต่อซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้น  และต้องการให้แต่ละประเทศหันมาทุ่มเทกับการพัฒนา
สุขภาพอนามัยของเด็กควบคู่กับการศึกษาองค์การอนามัยโลกภาคพื้นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
(SEARO) จึงได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจัดประชุม  Intercountry 
Consultation on Health Promoting School เมื่อวันที่ 2 -5 ธันวาคม 2540 ณ กรุงเทพมหานคร  โดยมี
ผู้เข้าประชุมของประเทศไทยจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข
กระทรวงศึกษาธิการ ทบวงมหาวิทยาลัย  และผู้แทนจาก 7 ประเทศ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออก  
เฉียงใต้ ซึ่งผู้แทนองค์การอนามัยโลกได้เสนอกรอบแนวคิดและวิธีด าเนินงานในการจัดต้ังโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ เพื่อให้โรงเรียนเป็นจุดเร่ิมต้นที่ส าคัญในการพัฒนาด้านสุขภาพควบคู่ไปกับ
การศึกษา ซึ่งก าหนดคุณลักษณะของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า “โรงเรียนที่มีขีดความสามารถที่
แข็งแรง มั่นคง ที่จะเป็นสถานที่ที่มีสุขอนามัยที่ดีเพื่อการอาศัย ศึกษาเรียนรู้และท างาน ” (A Health 
Promoting School  is “a school constantly strengthening is capacity as a health setting for living 
learning and working”) โดยการสร้างความเข้าใจและส่งเสริมให้ชุมชน ผู้ปกครอง บุคลากรใน
โรงเรียน ตั้งแต่ผู้บริหาร ครูทุกคน คนงาน เจ้าหน้าที่ตลอดจนนักเรียนได้ร่วมกับหน่วยงานและ  
องค์กรในท้องถิ่น ริเร่ิม สร้างสรรค์  และด าเนินการโรงเรียนต่างๆให้เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร  
โดยที่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้น เป็นสถานที่ซึ่งทุกคนในโรงเรียน ร่วมกันจัดโครงสร้างและ
ประสบการณ์ผสมผสานเชิงบวก เพื่อส่งเสริมและปกป้องสุขภาพของนักเรียน  การจัดการ
สิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและเอื้อต่อสุขภาพ การจัดให้มีการบริการสุขภาพที่เหมาะสม การเรียนรู้เร่ือง
สุขภาพทั้งในหลักสูตรและนอกหลักสูตร รวมทั้งการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนในการ
ส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งส่งผลไปถึงการพัฒนาชีวิตของครอบครัวและชุมชน  ผลการประชุมทุกประเทศ
ยอมรับและเห็นด้วยแนวคิด หลักการ และแนวทางการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ในการที่
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จะก าหนดวิสัยทัศน์การสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับประเทศ เพื่อการ แลกเปลี่ยน
ข้อมูลข่าวสาร และทรัพยากรร่วมกัน (ทัศนีย์  ทองอ่อน, 2543 : 2-3) 

แนวคิดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นแนวคิดที่กว้าง และครอบคลุมด้านสุขภาพอนามัย
ในทุกแง่ทุก มุมของชีวิตทั้งในโรงเรียนและ ชุมชน  นั่นคือ  ความร่วมมือกันผลั กดันให้
โรงเรียนใช้ศักยภาพทั้งหมดที่มีอยู่เพื่อพัฒนาสุขภาพของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจน
ครอบครัวและชุมชนให้สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน มีการดูแลเอา ใจใส่สุขภาพ
ของตนเองและผู้อื่น มีการตัดสินใจและควบคุมสถานการณ์รวมทั้งภาวะสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบ
ต่อสุขภาพได้ จะเห็นได้ว่าแนวคิดดังกล่าวก่อให้เกิดโอกาสในการพัฒนานโยบาย ระเบียบและ
โครงสร้างการส่งเสริมสุขภาพทุกเร่ืองในโรงเรีย นและชุมชน เพื่อให้สามารถด าเนินการได้ร่วมกัน 
การท างานเป็นทีมโดยมีผู้น าที่เข้มแข็ง  ทุกคนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นและตกลงกันใน
เป้าหมายต่างๆภายใต้การผสมผสานแนวคิดด้านการศึกษาและด้านสุขภาพ (กรมอนามัย, 2547 : 8) 

ความหมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
1.  ความหมายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย  (2547 : 8) ได้กล่าวไว้ว่า  โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง โรงเรียนที่มี

ความร่วมมือ ร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและสิ่งแวดล้อมให้เอ้ือต่อสุขภาพอย่างสม่ าเสมอเพื่อการ  
มีสุขภาพที่ดีของทุกคนในโรงเรียน         

2.  องค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
กรมอนามัย  (2547 : 8) ได้กว่าว่า องค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 10                          

องค์ประกอบแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกเป็นองค์ประกอบด้านกระบวนการ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญที่
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะขาดเสียมิได้ ได้แก่ นโยบายของโรงเรียนและการบริการจัดการ                  
ในโรงเรียนอีกกลุ่มเป็นองค์ประกอบด้านการส่งเสริมสุขภาพได้แก่ บริการอนามัยโรงเรียน                 
สุขศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย การออกก าลังกาย กีฬา นันทนาการ การให้
ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม การจัดการสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน แต่ละองค์ประกอบ                       
มีรายละเอียดดังน้ี  

2.1  องค์ประกอบที่ 1 นโยบายของโรงเรียน  หมายถึง  ข้อความที่เป็นตัวก าหนด
ทิศทางของการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซึ่งจะส่งผลต่อกิจกรรมและการจัดสรรทรัพยากร           
เพื่อการส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนควรได้ก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพที่ชัดเจนที่เกิดจาก                
ความเห็นชอบของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกโรงเรียน  เพื่อเป็นแนวทางการด าเนินงาน
ให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายได้รับทราบ  ท าให้การด าเนินงานมีความเข้มข้นและชัดเจน                                    
ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่ต้องด าเนินการ คือ 
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2.1. 1  การก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพ ของโรงเรียน นับเป็น
ปัจจัยพื้นฐานแรก ของการด าเนินงาน  เพราะเป็นการแสดงออกถึงความมุ่งมั่นตั้งใจของโรงเรียน  
ว่าจะด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนให้ไปในทิศทางใด ขั้นตอนที่จะท าให้นโยบายนี้ได้
ด าเนินการอย่างต่อเน่ืองและมีประสิทธิผล ได้แก่  

2.1.1.2  โรงเรียนมีค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนเพื่อเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการนโยบาย  ประกอบด้วยครู นักเรียน ผู้ปกครอง  
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขและผู้แทนองค์กรในชุมชน โดยมีสัดส่วน 3 ใน 5 มาจากประชาชนหรือ
องค์กรในชุมชน ทั้งนี้เพื่อให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการด าเนินงานต่างๆ อย่างเข้มแข็ง   

2.1.1.3  โรงเรียนประกาศนโยบายส่งเสริมสุขภาพให้ครอบคลุม
ประเด็นส าคัญด้านส่งเสริมสุขภาพ 9 ประเด็น คือ การสร้างเสริมสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
สุขภาพนักเรียน การเฝ้าระวังและแก้ปัญหาสุขภาพ การพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพตามสุขบัญญัติ          
การคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน  การส่งเสริมการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพแก่นักเรียนและชุมชน
โดยมีโรงเรียนเป็นศูนย์กลาง  การส่งเสริมสุขภาพจิตและเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยง  การพัฒนาระบบ
การเรียนรู้โดยมีผู้เรียนเป็นส าคัญ  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียนและส่งเสริมการมี              
ส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาสุขภาพนักเรียน บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน 

2.1.2   การถ่ายทอดนโยบายสู่การปฏิบัติ  เมื่อก าหนดนโยบาย การ
ด าเนินงาน ส่งเสริม สุขภาพอย่างน้อยทั้ง 9 ประเด็นที่จะด าเนินการและมีการจัดต้ังองค์กรแล้ว  
โรงเรียนควรมีการถ่ายทอดนโยบายดังกล่าวสู่ผู้ปฏิบัติหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง  เช่น ครู ผู้ปกครอง  นักเรียน
และบุคลากรในโรงเรียน ได้รับทราบเพื่อน าไปสู่การปฏิบัติซึ่งท าได้หลายวิธี  ได้แก่ ท าป้ายประกาศ
ถาวรหรือชั่วคราว พิมพ์ในวารสารของโรงเรียน  คู่มือโรงเรียน  มีการประกาศนโยบายในการ
ประชุมต่างๆ เช่น ประชุมครู ประชุมนักเรียนหรือประชุมผู้ปกครอง โดยมีความถี่ที่เหมาะสมที่จะ
ท าให้ทุกคนรับทราบนโยบายและผู้บริหารก ากับติดตามให้มีการจัดท าแผนงานโครงการ                     
ตามประเด็นส่งเสริมสุขภาพตามที่ได้ก าหนดไว้ 

2.2  องค์ประกอบที่  2 การบริหารจัดการในโรงเรียนมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการ
จัดการต่างๆ  ในโรงเรียนที่น าไปสู่การด าเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ มีแนวทางด าเนินงานหลักๆ         
3 เร่ือง ได้แก่ 

2.2.1   จัดท าแผนงาน/ โครงการส่งเสริมสุขภาพ  โดยต้องสอดคล้อง
กับสภาพ ปัญหาที่แท้จริงในโรงเรียนและค านึงถึงแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ  โดยให้ครอบคลุมมิติ           
3 ประการ คือ   
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2.2.1.1   การเฝ้าระวั ง แก้ไขปัญหาสุขภาพและปัญหาสิ่งแวดล้อมที่
ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน  

2.2.1.2   การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค  เพื่อให้นักเรียนและ  
บุคลากรในโรงเรียนมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง  รวมทั้งการพัฒนาความรู้ความสามารถเพื่อให้เกิด
การปฏิบัติที่เป็นผลดีต่อสุขภาพและความปลอดภัย 

2.2.1.3   การปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมทั้งด้านกายภาพ  และ
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้ปลอดภัย ส่งผลดีต่อสุขภาพของทุกคนในโรงเรียน 

2.2.2 การจัดองค์กรรองรับแผนงาน/โครงการส่งเสริมสุขภาพ โดยแผนงาน/ 
โครงการในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ต้องการการมีส่วนร่วมจากนักเรียน บุคลากรและสมาชิกใน
ชุมชนเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความยั่งยืนในการด าเนินงานสอดคล้องกับความต้องการและ 
ได้ใช้ทรัพยากรในชุมชนให้เกิดประโยชน์  โดยแนวทางในการจัดองค์กรรองรับแผนงาน/โครงการ
ส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนสุขภาพในโรงเรียน ได้แก่  

2.2.2.1  ส ารวจความต้องการสภาพปัญหาโดยการระดมความคิดเห็น
จากผู้เกี่ยวข้อง 

2.2.2.2  เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานตาม แผน 
งาน/โครงการต้ังแต่เร่ิมต้น   

2.2.2.3  จัดท าแผนงาน/โครงการที่ระบุกิจกรรมชัดเจนปฏิบัติได้จริง
และก าหนดผู้รับผิดชอบชัดเจนตรงตามบทบาทหน้าที่ ไม่ควรมอบหมายให้ครูคนใดคนหนึ่งหรือ
ครูอนามัยเพียงคนเดียว   

2.2.2.4  เปิดโอกาสและสนับสนุนนักเรียนแกนน าต่างๆให้มีส่วน
รับผิดชอบกิจกรรมต่างๆในแผนงาน/โครงการ   

2.2.2.5   ใช้แหล่งทรัพยากรที่หาได้ในท้องถิ่น เช่น เชิญกลุ่มแม่บ้าน
มาร่วมรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  เชิญกลุ่มผู้ปกครองร่วมปรับปรุง
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน เป็นต้น   

2.2.2.6  บูรณาการงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มวิชาสุขภาพศึกษา  โดย
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน   

2.2.2.7   จัดตั้งคณะกรรมที่ปรึกษาขึ้นมาอีกคณะหนึ่ง  เพื่อให้ ค า 
ปรึกษาและสนับสนุนแผนงาน/โครงการเหล่านั้น คณะกรรมการที่ปรึกษามาจากผู้มาจากผู้มีความรู้
ความช านาญในด้านต่างๆที่มีในพื้นที่ 
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2.2.2.8  การนิเทศ/ติดตามและการประเมินผล  เพื่อให้การด าเนินงาน
ต่อเน่ืองและก้าวหน้ารวมทั้งตรวจสอบปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการด าเนินงาน  โดยมี
แนวทาง  ได้แก่  การผสมผสานไปในระบบการนิเทศ/ติดตามงานปกติของโรงเรียน  มีการก าหนด
วิธีการประเมินผลไว้ในแผนงาน/โครงการ  โดยระบุผู้ที่รับผิดชอบการประเมินให้ชัดเจน  มีการ
บันทึกผลการนิเทศ/ติดตามไว้เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับการพัฒนางานต่อไป  และรายงานผลการ
ประเมินต่อผู้บังคับบัญชา 

2.3  องค์ประกอบที่ 3 โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน  หมายถึงโครงการ
หรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ด าเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกของชุมชน  
เพื่อให้โรงเรียนได้มีการด าเนินโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพร่วมกับภาคีต่างๆ ในชุมชน  
การเปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  เพื่อให้
ชุมชนได้มีส่วนร่วมรับรู้สถานการณ์สุขภาพในพื้นที่และเป็นการปรับเปลี่ยนแนวคิดให้สมาชิกของ
ชุมชนเห็นว่าสุขภาพเป็นหน้าที่ของทุกคนที่ต้องดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่เป็นหน้าที่ของบุคคลหรือ
หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นและการด าเนินงานให้ส าเร็จได้ต้องท าทั้งที่โรงเรียนใน
ครอบครัวและชุมชน  โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจึงควรมีคณะท างานซึ่งประกอบด้วย ครู 
นักเรียน ผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุของค์กรในชุมชนร่วมกันด าเนินการ ดังนี ้

2.3.1  ร่วมวิเคราะห์สภาพและสาเหตุของปัญหาโดยการศึกษาใน
รายละเอียดของโครงการ/กิจกรรมที่จะด าเนินการนั้นมีสภาพและสาเหตุของปัญหาเป็นอย่างไร  
ทั้งนี้อาจมีการส ารวจข้อมูลสารสนเทศหรือปัจจัยพื้นฐานของโรงเรียนและชุมชนเป็นฐานในการ
วิเคราะห์ เพื่อให้ได้มาซึ่งสภาพและสาเหตุของปัญหาที่แท้จริง 

2.3.2  ร่วมวางแผน  โรงเรียนควรกระตุ้น  จูงใจให้ชุมชนมีส่วนร่วม ใน
การแสดงความคิดเห็นเพื่อก าหนด เป้าหมายสูงสุดที่ต้องการวัตถุประสงค์ของโครงการ  กลุ่ม 
เป้าหมายที่ต้องด าเนินการกิจกรรมที่พึงกระท า  บุคคล/หน่วยงานที่รับผิดชอบและผลสัมฤทธิ์ของ
โครงการ เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติ 

2.3.3   ร่วมด าเนินการโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ใน
แผนงาน ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์การด าเนินงานทั้งอย่างเป็นเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการให้ชุมชนได้รับทราบ 

2.3.4  ร่วมตรวจสอบ ทบทวน พัฒนาและปรับปรุง  โดยประเมินผลการ
ด าเนินงานที่ผ่านมาอาจประเมินผลโดยการจัดเสวนาประชาคมหมู่บ้าน สัมภาษณ์หรือส ารวจความ
พึงพอใจของนักเรียนชุมชน เพื่อน าข้อเสนอแนะที่ได้รับมาเป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขกลวิธี
การด าเนินงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  การที่นักเรียน  ครู บุคลากรในโรงเรียนและชุมชน               
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มีส่วนร่วมในขั้นตอนต่างๆจะช่วยสร้างความรู้สึกที่ดีต่อการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  
เกิดความร่วมมือและการประชาสัมพันธ์ ให้การรับรู้การท างานต่างๆเป็นระยะๆจะช่วยสร้าง
ความรู้สึกพึงพอใจให้แก่ทุกคนที่เกี่ยวข้อง 

2.4  องค์ประกอบที่ 4 การจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนที่เอื้อต่อสุขภาพ  หมายถึง  
การจัดการควบคุมดูแลปรับปรุงภาวะต่างๆและสิ่งแวดล้อมของโรงเรียนให้อยู่ในสภาพที่ถูก
สุขลักษณะเอื้อต่อการเรียนรู้ ส่งเสริมสุขภาพกาย จิตและสังคม รวมถึงการป้องกันโรคและอันตราย
ที่อาจเกิดขึ้นต่อนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน นอกจากจะมีผลดีทางด้านร่างกายและจิตใจของ
เด็กวัยเรียนแล้วยังมีผลต่อสุขภาพของครอบครัวและชุมชนด้วย ส าหรับแนวทางการจัดสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียนประกอบด้วย 2 ส่วนหลักที่ต้องด าเนินการ ได้แก่ 

2.4.1  แนวทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพการจัดสิ่งแวดล้อม
ทางกายภาพให้ถูกสุขลักษณะจะช่วยให้นักเรียนได้อยู่อาศัยในสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสม  เอ้ือต่อการมี
สุขภาพดีและเป็นตัวอย่างที่ดีด้านสิ่งแวดล้อมติดตัวนักเรียนไปที่บ้านก่อให้เกิดพฤติกรรมสุขภาพ           
ที่ดีต่อไปในอนาคต  ซึ่งโรงเรียนมีแนวทางการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่  
ผู้รับผิดชอบตามที่โรงเรียนมอบหมายส ารวจสิ่งแวดล้อมทุกต้นปีการศึกษา  โดยใช้ “แบบส ารวจ
สุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมในโรงเรียน ” มีการสรุปผลการส ารวจเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนและผู้บริหารโรงเรียนเพื่อร่วมหาแนวทางแก้ไขปัญหา จัดท าแผนงาน/
โครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนให้เป็นไปตามมาตรฐานและประเมินซ้ าเมื่อสิ้น
ปีการศึกษาด าเนินการให้มีการส ารวจและท าลายแหล่งลูกน้ ายุงลายอย่างน้อยเดือนละ  1 คร้ัง 
โดยเฉพาะในฤดูฝนและสามารถขอค าปรึกษาเร่ืองการควบคุมโรคไข้เลือดออกได้จากเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขที่มาให้บริการ 

2.4.2  แนวทางด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคมในโรงเรียนสิ่งแวดล้อม
ทางสังคมมีผลต่อสุขภาพจิตของทุกคนในโรงเรียนจะสะท้อนออกมาเป็นความรู้สึกพึงพอใจ  
บรรยากาศทางสังคมที่ดีเกิดขึ้นจากการที่สมาชิกในสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆในโรงเรียน  
การเปิดโอกาสให้นักเรียนมีส่วนร่วมนอกจากจะช่วยให้การท างานต่างๆสอดคล้องกับความต้องการ
ของนักเรียนแล้วยังช่วยให้นักเรียนเกิดเจตคติที่ดีต่อเร่ืองสุขภาพและส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ดี
ติดตัวต่อไป แนวทางการส่งเสริมด้านสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ สนับสนุนให้นักเรียนมีส่วนร่วม
เป็นคณะท างาน/คณะกรรมการต่างๆในโรงเรียนร่วมกับครูและกรรมการจากภายนอกโดยเฉพาะ
เกี่ยวกับเร่ืองสุขภาพ  สนับสนุนกิจกรรมชุมชนของนักเรียน  เช่น การจัดสถานที่ให้เป็นที่ตั้งชุมชน  
สนับสนุนงบประมาณแก่ชุมชน  เปิดโอกาสให้นักเรียนที่รวมกลุ่มกันท างานต่างๆได้เสนอผลงาน
หรือกิจกรรมที่ท าให้เป็นที่รับรู้ต่อสมาชิกในโรงเรียนให้นักเรียนมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม              
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ด้านสุขภาพหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่โรงเรียนจัดขึ้นอย่างสม่ าเสมอและจัดให้มีกิจกรรม
สังสรรค์ร่วมกันระหว่างครู นักเรียน ผู้ปกครองและสมาชิกในชุมชน 

2.5   องค์ประกอบที่ 5 บริการอนามัยโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดให้มี
บริการสุขภาพขั้นพื้นฐานที่จ าเป็นส าหรับนักเรียนทุกคน เพื่อให้นักเรียนได้รับการตรวจสุขภาพ  
การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ การป้องกันโรคและการรักษาพยาบาลเบื้องต้นจากครูและเจ้าหน้าที่
สาธารณสุข  โดยมีจุดมุ่งหมายให้เด็กวัยเรียนมีสุขภาพดี  มีศักยภาพในการเรียนรู้  โดยประกอบด้วย   
3 ส่วนหลักที่ต้องด าเนินการ ดังนี ้

2.5. 1  การตรวจสุขภาพนักเรียน มีแนวทางการด าเนินงานได้แก่ ครู
อนามัย ประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบโรงเรียนเพื่อนัดหมายวันเวลาเข้าให้บริการ 
ครูอนามัยประสานงานกับครูประจ าชั้น ป.1-ป.4 เพื่อชั่งน้ าหนัก/วัดส่วนสูง ประเมินภาวะการ
เจริญเติบโต  ทดสอบสายตาโดยใช้ E-Chart แล้วลงบันทึก  พร้อมทั้ง ก าหนดวันที่เจ้าหน้าที่
สาธารณสุขเข้าให้บริการตรวจสุขภาพ ส าหรับ ป.5 ขึ้นไป ใช้แบบบันทึกการตรวจสุขภาพ                  
ด้วยตนเอง  จัดเตรียมสถานที่น านักเรียนเข้ารับบริการตรวจสุขภาพ โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจะ           
เข้าตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ  1 คร้ัง ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาแนะน านักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพ
ให้รับบริการที่สถานบริการสุขภาพ โดยใช้สิทธิตามโครงการหลักประกันสุขภาพ (30 บาทรักษา                
ทุกโรค) 

2.5.2   การเฝ้าระวังภาวะสุขภาพ เป็นการเก็บ รวบรวมข้อมูลต่างๆ เกี่ยว 
กับ ภาวะ สุขภาพเป็นระยะๆ เพื่อประเมินภาวะสุขภาพนักเรียน  หาแนวทางให้การช่วยเหลือต่อไป  
มีแนวทางการด าเนินงาน ได้แก่ ทดสอบสายตาปีละ 1 คร้ัง ทุกชั้นปี  การตรวจสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่
สาธารณสุขส าหรับชั้น ป.1-ป.4  ส าหรับนักเรียนชั้น ป.5-ป.6  ให้นักเรียนตรวจด้วยตนเองภายใต้
การดูแลของครูอนามัยและเจ้าหน้าที่สาธารณสุข การทดสอบการได้ยิน  เพื่อเป็นการคัดกรอง
เบื้องต้นค้นหาความผิดปกติของการได้ยิน  เฉพาะนักเรียนชั้น  ป.1 ตรวจสุขภาพช่องปาก  โดย
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขตรวจ ป.1-ป.4  เพื่อค้นหาความผิดปกติในช่องปาก  ส่วนนักเรียน ป.5-ป.6  
ตรวจด้วยตนเองเมื่อพบความผิดปกติให้ครูประจ าชั้นหรือครูที่ปรึกษาส่งตัวไปขอค าแนะน าจาก
เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการและการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค  เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเป็น            
ผู้ให้บริการโดยครูอนามัยและโรงเรียนให้ความร่วมมือ 

2.5.3 การจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  โรงเรียนทุกแห่งจัดห้องพยาบาล
โรงเรียนและบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้นส าหรับนักเรียน ซึ่งถือเป็นบริการสุขภาพพื้นฐาน  โดยครู
อนามัยหรือครูพยาบาลควรมีบทบาทในการดูแลเร่ืองการจัดบริการรักษาพยาบาลเบื้องต้น  ได้แก่  
การจัดหายาและเวชภัณฑ์ที่จ าเป็นส าหรับห้องพยาบาลให้เพียงพอโดยพิจารณาตามสภาพปัญหา
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การเจ็บป่วยของนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษาส่งต่อนักเรียนที่
เจ็บป่วยไปรับบริการที่ห้องพยาบาล ครูประจ าชั้น/ครูที่ปรึกษา ส่งต่อนักเรียนที่ตรวจสุขภาพตนเอง
พบว่ามีปัญหาหรือความเจ็บป่วยไปขอรับค าแนะน าจากห้องพยาบาล ครูอนามัย/ครูพยาบาลให้การ
ดูแลรักษาเบื้องต้นแก่นักเรียนและบุคลากรที่เจ็บป่วยหรือมีปัญหาสุขภาพ และครูอนามัย/ครู
พยาบาลส่งต่อนักเรียนหรือบุคลากรที่เจ็บป่วยเกินขอบเขตการบริการห้องพยาบาลไปรับบริการที่
สถานีอนามัยหรือโรงพยาบาล 

2.6  องค์ประกอบที่ 6 สุขศึกษาในโรงเรียน หมายถึง การที่โรงเรียนจัดกิจกรรมสุข
ศึกษาทั้งในหลักสูตรการศึกษาและผ่านทางกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเพื่อมุ่งให้เกิดการเรียนรู้และมีการ
ฝึกปฏิบัติที่น าไปสู่การมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมต่อการมีสุขภาพดี  โดยมีแนวทางการ
ด าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ การให้ความรู้และสร้างเสริมเจตคติตามสุขบัญญัติแห่งชาติและการฝึก
ปฏิบัติเพื่อให้เกิดทักษะที่จ าเป็น  ซึ่งสอดคล้องกับสุขบัญญัติโดยสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ             
ถูกก าหนดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางให้ประชาชนปฏิบัติเพื่อการมีสุขภาพดีทั้งสุขภาพร่างกาย  สุขภาพจิต 
และสุขภาพทางสังคม  การสอนเร่ืองนี้ต้ังแต่วัยเด็กจะช่วยให้ง่ายที่จะปลูกฝังจนเกิดการปฏิบัติ             
เป็นประจ ากลายเป็นพฤติกรรมสุขภาพติดตัวไปตลอดชีวิต โดยมีแนวทางการด าเนินงาน ดังนี ้

2.6.1   วางแผนการเรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติให้สอดคล้องกับนักเรียนชั้นต่างๆ 
2.6.2   พิจารณาเนื้อหาของสุขบัญญัติในแต่ละข้อตามความเหมาะสมของชั้นเรียน 

โดยพิจารณาจากสาระการเรียนรู้รายชั้นปีที่กระทรวงศึกษาธิการจัดท าไว้  หรือตามความคิดเห็นของ
คณะกรรมการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่ง 

2.6.3  การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สุขบัญญัติแห่งชาติควรเป็นการจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ที่เน้นการสร้างทักษะ 

2.7  องค์ประกอบที่ 7 โภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย หมายถึง การส่งเสริมให้
นักเรียนมีภาวการณ์เจริญเติบโตสมวัย  โดยจัดให้มีอาหารที่มีคุณค่าต่อสุขภาพ สะอาด ปลอดภัย
ให้กับนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนประกอบด้วยการด าเนินงานที่ส าคัญ 2 เร่ือง ได้แก่ 

2.7.1  โภชนาการในโรงเรียน  มีแนวทางด าเนินงานในเร่ืองต่างๆ  ได้แก่ การ
ให้ความรู้เร่ืองโภชนาการผสมผสานกับหลักสูตรในชั้นเรียน การจัดให้มีอาหารกลางวัน การเสริม
อาหารให้นักเรียนเพิ่มเติมและการให้นักเรียนได้รับยาเม็ดเสริมธาตุเหล็ก การประเมินภาวะ
โภชนาการ การเจริญเติบโตโดยการชั่งน้ าหนัก วัดส่วนสูงและประเมินภาวะการขาดสารอาหารที่
ส่งผลกระทบต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  การแก้ปัญหาด้านโภชนาการของนักเรียน  โรงเรียน
ด าเนินการเร่ืองอาหารกลางวันให้กับนักเรียนทุกคนจัดอาหารเสริมให้นักเรียนรับประทานทุกวัน 
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2.7.2  การสุขาภิบาลอาหาร  มีแนวทางด าเนินงาน  ได้แก่  ส ารวจสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียนตามแบบของกรมอนามัยด าเนินการแก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องตามมาตรฐาน  
ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยของอาหาร โดยเฉพาะสารปนเปื้อน 

2.8  องค์ประกอบที่ 8  การออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ  หมายถึง  กิจกรรม
การส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนและบุคลากรใน โรงเรียนมีการออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ โดยการ
จัดสถานที่ อุปกรณ์และกิจกรรมการออกก าลังกาย  กีฬาและนันทนาการ  พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามาใช้สถานที่และอุปกรณ์หรือเข้าร่วมกิจกรรมที่โรงเรียนจัดขึ้นตามความเหมาะสม โดย
มีแนวทางหลักในการด าเนินงานเป็น 2 ส่วน คือ 

2.8.1 การจัดสิ่งแวดล้อมที่ส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  
ส าหรับนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนและการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  โดยใช้
กิจกรรมการออกก าลังกาย  กีฬาและนันทนาการเป็นตัวน า โดยมีแนวทางด าเนินงาน  ได้แก่ จัดให้มี
สถานที่ส าหรับการออกก าลังกายที่เหมาะสมกับประเภทของกีฬาและความปลอดภัย  จัดหาอุปกรณ์
ส าหรับกีฬาให้เพียงพอ  สอดคล้องกับสถานที่ที่จัดให้  และดูแลให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้จัด
กิจกรรมเพื่อส่งเสริมการออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการอย่างต่อเน่ือง  เพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือ
จูงใจให้นักเรียน บุคลากรในโรงเรียน ตลอดจนประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงโรงเรียนเห็นเป็นสิ่งส าคัญ
ในชีวิตประจ าวันที่ต้องปฏิบัติ เปิดโอกาสให้สมาชิกชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมการออกก าลังกาย 
กีฬา นันทนาการของโรงเรียน ส่งเสริมให้มีการจัดต้ังชุมชน/ชมรมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพใน
ชุมชนหรือเป็นผู้น าในกิจกรรมการออกก าลังกาย และกีฬาในโอกาสส าคัญๆ    

2.8.2   การพัฒนาสมรรถภาพร่างกาย  ความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย  
นอกจากจะประเมินจากภาวะเจริญเติบโตด้านน้ าหนักและส่วนสูงแล้ว  ยังสามารถประเมินได้จาก
สมรรถภาพทางกาย  ซึ่งการทดสอบสมรรถภาพทางกายเป็นกิจกรรมที่โรงเรียนด าเนินการอยู่แล้ว  
หรืออาจติดต่อหน่วยงานใกล้เคียงที่มีความช านาญเร่ืองนี้โดยตรงมาทดสอบสมรรถภาพทางกายแก่
นักเรียนทุกคนอย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง แล้วแจ้งผลการทดสอบให้นักเรียนทราบทุกคร้ัง เพื่อกระตุ้นให้
เกิดความสนใจในสุขภาพของตนเอง  ให้ค าแนะน าแก่นักเรียนที่ไม่ผ่านการทดสอบ  โดยค านึงถึง  
สรีระร่างกายและภาวะสุขภาพของแต่ละบุคคล และติดตามความก้าวหน้าด้วยการทดสอบซ้ าตาม
เวลาที่ก าหนดไว้ 

2.9  องค์ประกอบที่การให้ค าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม หมายถึง  ระบบ
บริการให้ค าปรึกษา แนะแนวและช่วยนักเรียนที่มีปัญหาสุขภาพภาย สุขภาพจิ ตและภาวะเสี่ยง  
รวมทั้งพฤติกรรมเสี่ยงของนักเรียนโดยแนวทางการด าเนินงาน  ได้แก่ ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น  
ซึ่งเป็นบุคลากรหลักในการด าเนินงานส ารวจข้อมูลนักเรียนเพื่อให้รู้จักนักเรียนเป็นรายบุคคลใน
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ด้านต่างๆ เช่น ด้วนความสามารถ ด้านสุขภาพ ด้านครอบครัวและด้านอื่นๆ  หลังจากนั้นครูที่
ปรึกษาครูประจ าชั้น/ครูฝ่ายปกครอง ร่วมประชุมปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาจัดกลุ่ม นักเรียนจ าแนก
เป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปกติ กลุ่มเสี่ยงและกลุ่มมีปัญหา เพื่อวางแผน ดูแลช่วยเหลืออย่างเหมาะสม 
โรงเรียน/ครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อให้เกิดความร่วมมือระหว่างครูและ
ผู้ปกครองในการดูแลนักเรียนทั้งที่บ้านและที่โรงเรียน  โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อนช่วยเพื่อน  
ส าหรับนักเรียนกลุ่มเสี่ยง/กลุ่มที่มีปัญหา ด าเนินการโดยให้ค าปรึกษาเบื้องต้นเพื่อช่วยผ่อนคลาย
ปัญหาและจัดกิจกรรมเพื่อป้องกันแก้ไขปัญหาทั้งนอกห้องเรียนและในห้องเรียน  มีการส่งต่อให้
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน  ถ้านักเรียนยังมีพฤติกรรมไม่ดีขึ้น  โดยครูที่ปรึกษา/ครูประจ าชั้น/
คณะกรรมการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน/คณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนติดตาม
นักเรียนที่ได้รับการช่วยเหลือเป็นระยะอย่างสม่ าเสมอ และประสานความร่วมมือกับผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกฝ่ายทั้งในโรงเรียนและชุมชน โดยเฉพาะผู้ปกครองเพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

2.10  องค์ประกอบที่ 10  การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  หมายถึง การจัด
กิจกรรมต่างๆเพื่อกระตุ้น ส่งเสริมให้บุคลากรในโรงเรียนมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม  ส่งผลดี
ต่อสุขภาพของตนเองและเป็นอย่างที่ดีแก่นักเรียนในโรงเรียน โดยมีแนวทางการด าเนินงาน  ได้แก่  
การสนับสนุน/แนะน าให้ครู และบุคลากรทุกคนในโรงเรียนได้มีโอกาสประเมินสุขภาพตนเอง
อย่างน้อยปีละ 1  คร้ัง  โดยรับบริการตรวจสุขภาพที่สถานบริการทางสาธารณสุขการขอรับ
ค าแนะน าเร่ืองสุขภาพจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่มาให้บริการในโรงเรียนและประเมินสุขภาพ
ตนเองและจัดหาสื่อด้านสุขภาพเผยแพร่ในโรงเรียน เช่น บอร์ดเผยแพร่ในรูปแบบที่น่าสนใจด้วย
วิธีต่างๆ และเชิญวิทยากรจากภายนอกให้ความรู้เร่ืองสุขภาพแก่บุคลากรในโรงเรียน  ผู้บริหารชี้แจง
ท าความเข้าใจเร่ืองข้อห้ามการสูบบุหร่ีและการดื่มเคร่ืองดื่มแฮลกอฮอล์ให้ชัดเจนในการประชุม
บุคลากรในโรงเรียน  การจัดท าป้ายห้ามสูบบุหรี่ให้เห็นชัดเจนในบริเวณโรงเรียนผู้บริหารให้
ความส าคัญกับการชี้แจง/เชิญชวนบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมด้านสุขภาพที่โรงเรียนจัดขึ้น เช่น รับ
บริการทดสอบสมรรถภาพพร้อมๆกับนักเรียนร่วมออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ  ขอรับค าแนะน าด้าน
สุขภาพ ขณะที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเข้ามาให้บริการ การจัดสถานที่ท างานให้น่าอยู่  

สังเกตได้จากองค์ประกอบและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ทั้ง 10 ข้อ สามารถน ามาเป็นแนวทางในการปฏิบัติเพื่อให้นักเรียนก้าวเข้าสู่การมีคุณสมบัติ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพเป็นสิ่งส าคัญ 

3.  กระบวนการด าเนินงานพัฒนาสู่โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
โรงเรียนทุกสังกัดทั้งภาครัฐ และเอกชนสามารถเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพได้โดยแสดงความจ านงเข้าร่วมโครงการกับหน่วยงานต้นสังกัดในระดับจังหวัดหรือเขต
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พื้นที่การศึกษา  โดยโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะได้รับคู่มือการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพและเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ใช้เป็นแนวทางในการ
ด าเนินงานและพัฒนาการประเมินเพื่อรับรองในระดับต่างๆต่อไป  (กรมอนามัย , 2547 : 8) ขั้นตอน
การสู่โรง เรียนส่งเสริมสุขภาพ  ควรเกิดจากการที่คณะครูและนักเรียนมีความตระหนักถึง
ความส าคัญของการมีสุขภาพดีและความจ าเป็นในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ถูกต้องตั้งแต่เด็ก 
ทั้งยังมุ่งมั่นที่จะสร้างให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาความเป็นอยู่อย่างมีสุขภาพดีของทุก
คนในชุมชน โดยด าเนินการตามขั้นตอนต่างๆ ดังนี ้

3.1   สร้างความสนับสนุนของชุมชนและท้องถิ่นเพื่อให้เกิดโรงเรียน ส่งเสริม
สุขภาพ ผู้บริหารโรงเรียนควรชี้แจงแก่ครู  นักเรียน ผู้ปกครอง ผู้น าชุมชน และประชาชนใน
ท้องถิ่นเกี่ยวกับความส าคัญ และความจ าเป็นในการด าเนินงานสร้างสุขภาพเพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระหว่างโรงเรียน และชุมชน หลังจากนั้นผู้บริหาร
โรงเรียนสามารถแจ้งความจ านงเข้าร่วมโครงการได้ที่หน่วยงานต้นสังกัดระดับจังหวัดหรือเขต
พื้นที่การศึกษา และประสานการด าเนินงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในพื้นที่ 

3.2 จัดตั้งคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน  คณะกรรมการสถานศึกษา
ของโรงเรียนสรรหากลุ่มบุคคลที่สนใจงานส่งเสริมสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักเรียน 
และชุมชน แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนจ านวน 10-15 คน ประกอบด้วย 
ครู นักเรียน ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และผู้แทนองค์กรในชุมชน โดยคณะกรรมการชุดนี้
จะท าหน้าที่ในการค้นหาแนวทางปฏิบัติเพื่อพัฒนาสู่การเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3.3 จัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาสรรหา และแต่งตั้ง
คณะกรรมการที่ปรึกษาจากผู้น าชุมชน และผู้ที่สนใจในพื้นที่โดยคณะกรรมการชุดนี้จะท างาน
ร่วมกับโรงเรียนในการเผยแพร่ข่าวสาร ด้านการส่งเสริมสุขภาพ ตลอดจนระดมทรัพยากรใน
ท้องถิ่น เพื่อการสนับสนุน และสร้างความแข็งแกร่งในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

3.4 วิเคราะห์สถานการณ์ คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
ด าเนินการส ารวจสถานการณ์ด้านสุขภาพของโรงเรียน  และชุมชนเพื่อรวบรวมข้อมูลพื้นฐานใน
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เช่น สถานการณ์ปัญหาสุขภาพ สภาพสิ่งแวดล้อมทาง
กายภาพ สภาพแวดล้อมทางสังคม กฎระเบียบ กฎเกณฑ์ กฎหมาย รวมทั้งทรัพยากรในชุมชนที่เอ้ือ
ต่อการส่งเสริมสุขภาพ 

3.5 ก าหนดจุดเร่ิมต้นในการท างาน คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ น าผล
การวิเคราะห์สถานการณ์สุขภาพของโรงเรียน  และชุมชน มาร่วมกันระดมความคิดเห็นในการ
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ก าหนดประเด็น เพื่อด าเนินการส่งเสริมสุขภาพตามความต้องการของนักเรียน บุคลากรในโรงเรียน 
ผู้ปกครอง และชุมชน 

3.6 จัดท าแผนปฏิบัติการ คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน 
ก าหนดนโยบายและ  แผนการปฏิบัติการให้สอดคล้องกับสภาพปัญหา พร้อมทั้งก าหนดเป้าหมาย
การด าเนินงาน รูปแบบกิจกรรม บทบาทที่เกี่ยวข้อง ตัวชี้วัด ในการติดตามประเมินผล กลไกการ
ประสานความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับชุมชน  และระบบรายงานให้ชัดเจน 

3.7 ติดตามและประเมินผล คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน        
มีการติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงาน โดยการจัดประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
ผู้เกี่ยวข้อง มีการประเมินผลการด าเนินงาน การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลส าเร็จ และมีการ
ปรับเปลี่ยนแผนงานเพื่อแก้ไขข้อบกพร่องในการด าเนินงานอย่างสม่ าเสมอ 

3.8 พัฒนาเครือข่ายระดับท้องถิ่น คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนแต่ละโรง มีการผลักดัน  และสนับสนุนการด าเนินงานซึ่งกันและกัน ด้วยการสร้าง
เครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์และ  แหล่ง
ทรัพยากร ตลอดจนมีการจูงใจให้โรงเรียนอื่นๆที่ยังไม่เข้าร่วมโครงการเกิดความตื่นตัว และร่วม
ด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อไป 

4.  กระบวนการในการเข้าสู่การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
4.1  การเข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

4.1. 1  โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภ าพ คือ  โรงเรียน
ระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษาในทุกสังกัด ทั้งภาครัฐและเอกชน 

4.1.2   การเข้าร่วมโครงการของโรงเรียน ผู้บริหารโรงเรียนแสดงเจตจ านงเพื่อ
เป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยแจ้งต้นสังกัดในระดับต้นเช่น ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ส านักงานเทศบาล กองก ากับการต ารวจตระเวนชายแดน หรืออ่ืนๆ 

4.2  การพัฒนาเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
   4.2.1  ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดประสานกับหน่วยงานที่รับผิดชอบโรงเรียน
ที่แสดงเจตจ านงเพื่อเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ พร้อมทั้งประชุมชี้แจงผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  4.2.3  โรงเรียนประเมินตนเอง โดยใช้หลักเกณฑ์มาตรฐานการประเมินโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เพื่อค้นหาสิ่งที่ยังไม่ได้ด าเนินการหรือ
ด าเนินการไม่ครบถ้วน 
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  4.2.4  พัฒนาโรงเรียนให้เข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานทั้งในส่วนที่ด าเนินการได้เอง  
และในส่วนที่จ าเป็นต้องขอรับการสนับสนุนจากบุคคล ผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ซึ่งสามารถขอรับ
ค าแนะน าได้จากทีมประเมินในระดับอ าเภอ 
  4.2.5  เมื่อโรงเรียนได้ด าเนินการครอบคลุมทุกองค์ประกอบแล้ว สามารถแจ้ง
ความประสงค์ขอรับการประเมินได้ที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขผู้ดูแลโรงเรียน 
  4.3 การประกาศรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  เมื่อโรงเรียนได้ผ่าน                      
การประเมินเพื่อการรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจากทีมประเมินแล้ว โรงเรียนจะได้รับ               
ใบประกาศเกียรติคุณจากกระทรวงสาธารณสุข ดังนี้ 

ระดับทองแดง :  ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมากไม่น้อยกว่า 4 องค์ประกอบ 
    :  ไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าขั้นพื้นฐานใน 6 องค์ประกอบ  
      ที่เหลือ 

ระดับเงิน        :  ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมากไม่น้อยกว่า 6 องค์ประกอบ 
  :  ไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าขั้นพื้นฐานใน 4 องค์ประกอบ 

    ที่เหลือ 
ระดับทอง     :  ผ่านเกณฑ์ประเมินขั้นดีมากไม่น้อยกว่า 8 องค์ประกอบ 

    :  ไม่มีผลการประเมินต่ ากว่าขั้นพื้นฐานใน 2 องค์ประกอบ 
      ที่เหลือ 

การรับรองมีอายุการใช้งาน 2 ปี นับจากวันที่ระบุในเกียรติบัตร และการเลื่อนระดับ
ขอการประเมินสามารถท าได้ตามความพร้อมของโรงเรียน กระบวนการในการเข้าสู่การรับรองเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแสดงรายละเอียดดัง ภาพ 2.4 
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ภาพที่ 4 รูปที่ 2.4  กระบวนการในการเข้าสู่การรับรองเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
ที่มา:  (กรมอนามัย, 2548 : 7) 
 

5.  ประโยชน์ที่ได้รับจากการเป็นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โรงเรียนที่เข้าร่วมโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพจะได้รับประโยชน์หลายประการ ดังนี้ 
 5.1  โรงเรียนได้มีการรับรู้แนวทางการส่งเสริมสุขภาพพร้อมคู่มือการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เกณฑ์มาตรฐานการประเมินและเอกสารอ่ืนๆที่เกี่ยวข้อง 
 5.2  นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตในการสร้างพฤติกรรมสุขภาพ ซึ่งจะปลูกฝังให้เกิด
การปฏิบัติตนที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพที่ดีต้ังแต่เด็ก ควบคู่ไปกับการศึกษาเพื่อให้เด็ก 
“ ดี เก่ง มีสุข” 
 5.3  ครู ผู้ปกครอง และสมาชิกของชุมชนจะได้รับความรู้เกี่ยวกับสุขภาพอนามัยเพื่อ
น าไปปฏิบัติให้เกิดทักษะการดูแลสุขภาพที่เหมาะสม 
 5.4  ตัวชี้วัดโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีความสอดคล้องกับตัวชี้วัดการประเมิน
คุณภาพการศึกษา ทั้งด้านผลผลิตและด้านกระบวนการก่อให้เกิดผลดีต่อโรงเรียนในการรับการ
ประเมินจากภายนอก 

โรงเรียนเข้าร่วมโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

โรงเรียนประเมินตนเอง 

 

โรงเรียนพัฒนาเข้าสู่เกณฑ์
มาตรฐาน 

ประเมินเพื่อการรับรองเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

การสนับสนุน ทรัพยากร
จากแหล่งต่างๆ 

 

คณะกรรมการส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียน 

 

ทีมประเมินระดับอ าเภอ 

ทีมประเมินระดับอ าเภอ 

ทีมประเมินระดับอ าเภอ 

-  จังหวัดประชุมช้ีแจง 
-   จังหวัดจัดอบรม  
    พัฒนา ศักยภาพแกนน า DPU
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 5.5  โรงเรียนมีโอกาสได้รับความร่วมมือช่วยเหลือจากชุมชน และองค์กรต่างๆ
เพิ่มขึ้น 

ประโยชน์ดังกล่าวข้างต้น เป็นความท้าทายภายใต้เงื่อนไขที่จ ากัดของทรัพยากรคน 
เวลา และงบประมาณของฝ่ายการศึกษา สาธารณสุข และท้องถิ่นโดยเป้าหมายสูงสุดคือ ภาพลักษณ์
ของเด็กวัยเรียน และเยาวชนไทยที่ดี เก่ง และมีความสุข อันเป็นความส าเร็จของการปฏิรูปการศึกษา 
และการปฏิรูประบบสุขภาพซึ่งจะน าไปสู่การบรรลุถึงปรัชญาการพัฒนา “คน” อย่างแท้จริง                
(กรมอนามัย, 2547 : 9) 

6.  การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ได้มีจุดหมาย

ของการพัฒนาประเทศ  โดยเน้นคนเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาแล ะได้ให้ความส าคัญของสุขภาพ
พลานามัยของคน โรงเรียนเป็นสถาบันทางสังคมที่มีบทบาทส าคัญในการสร้างเด็กและเยาวชนให้มี
ความรู้ทางวิชาการและพัฒนาคุณสมบัติ ความสามารถ ความรับผิดชอบของการเป็นพลเมืองดี          
ด้วยการสั่งสอน เรียนรู้จากกิจกรรม ทั้งในหลักสูต รและเสริมหลักสูตร  กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ได้ก าหนดเป้าหมายในงานส่งเสริมสุขภาพในกลุ่มเด็กวัยเรียนและเยาวชน                             
ในแผนพัฒนาสาธารณสุข ฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) ไว้ว่า "เพื่อให้เด็กวัยเรียน และเยาวชนได้รับ
การพัฒนาสุขภาพ โดยการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และแก้ไขปัญหาให้มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ สติปัญญาและการมีพัฒนาการ ตามวัยที่เหมาะสม"  ซึ่งสอดคล้องกับการประชุมขององค์การ
อนามัยโลก เมื่อเดือนธันวาคม 2540 (Intercounty Consultation on Health Promotion School) ที่ได้
ให้ข้อเสนอแนะแนวทางการด าเนินงานให้โรงเรียนด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพด้วยโครงการ 
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  โดยอาศัยโรงเรียนเป็นศูนย์กลางในการเพิ่มพูนความรู้ ปลูกฝังทัศนคติ
และค่านิยมเกี่ยวกับการมีสุขภาพดีอันจะเป็นพื้นฐานส าคัญในการพัฒนาพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพที่ยั่งยืน ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติได้ก าหนดมาตรฐานโรงเรียน 
พ.ศ. 2541 ขึ้น เพื่อระบุเป้าหมายของสุขภาพอนามัยนักเรียนที่พึงประสงค์ทั้งในเชิงคุณภาพและ
ปริมาณในมาตรฐานคุณภาพข้อที่ 7 ไว้ว่า "นักเรียนมีสุขภาพและสมรรถภาพทางกายตามเกณฑ์" 
และได้มีข้อตกลงความร่วมมือร่วมกัน  ระหว่างกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อ
วันที่ 10 เดือนมิถุนายน  พ.ศ.  2541 ก าหนดเป้าหมาย เพื่อพัฒนาการด าเนินงานตามโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2541 เป็นโครงการพัฒนาสุขภาพอนามัยของนักเรียน 4 
ด้าน คือ  การส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมป้องกันโรค การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสภาพร่างกาย  
และความร่วมมือทางวิชาการ การส่งเสริมสุขภาพ โดยใช้โรงเรียนเป็นจุดเร่ิมต้น  ในระยะแรก 
ส านักส่งเสริมสุขภาพกรมอนามัย ได้จัดท าหลักสูตรอบรมวิทยากรส าหรับสนับสนุนการด าเนินงาน
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จัดท าคู่มือให้การปรึกษาแนะแนวปัญหาสุขภาพวัยรุ่นและปัญหาสาร              
เสพติดในโรงเรียนเพื่อให้ครูใช้เป็นคู่มือในการให้ค าปรึกษา ปี 2545 ส านักส่งเสริมสุขภาพ                
กรมอนามัย ได้พัฒนาเกณฑ์การประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จากเดิมประเมินเฉพาะด้าน
กระบวนการ เป็นการประเมินครอบคลุมทั้งกิจกรรมและผลลัพธ์เพื่อให้โรงเรียนสามารถใช้ในการ
ประเมินตนเองและส าหรับผู้วิจัยจากภายนอก เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กวัยเรียนในการเป็นผู้น าด้าน
สุขภาพและสนับสนุนการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน ในปี 2550 
กรมอนามัยได้ก าหนดเป้าหมายหลัก โดยก าหนดตัวชี้วัดการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของทุกจังหวัดให้โรงเรียนทุกสังกัดต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ร้อยละ 80  
และโรงเรียนทุกสังกัดต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ระดับทอง ร้อยละ 40  

7.  การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในต่างประเทศ 
สุพัตรา ธนัญชัย ( 2541 : 31-33) กลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ( School health 

education in South East Asia) ประกอบด้วยกลุ่มประเทศ อินเดีย เนปาลและศรีลังกาได้ร่วมมือกัน
ท าโครงการเร่งด่วนภายใต้ชื่อโครงการ Little doctor program ในปี พ.ศ. 2535 ที่กรุงนิวเดลฮี 
ประเทศอินเดียและประเทศในแถบนี้ได้ติดต่อในด้านการพัฒนาของเมืองสุขภาพหรือเมืองน่าอยู่
(Healthy cities) โดยเน้นในเร่ืองการ ป้องกันและการแพร่กระจายของโรคทางเพศสัมพันธ์โดยเฉพาะ 
HIV/AIDS เป็นประเด็นมุ่งเน้นที่ส าคัญ ในการประชุมที่เจนีวาขององค์การอนามัยโลกได้วางแผน
พัฒนาการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนที่เมืองบราเซวาวิล ( Brazzaville) โดยในเดือนพฤศจิกายน             
พ.ศ.2539 ประเทศในแถบแอฟริกา (School health education in Africa) ได้เร่ิมสร้างเครือข่ายใน
โครงการอาหารกลางวัน  ที่ กาโบโรน ( Gaborone) และโบทสวานา ( Boiswana) มี 4 ประเทศ คือ 
เบนนิน (Benin) คาเมอรูน (Cameroon) กาน่า (Ghana) และนามิเบีย ( Namibia) ได้ด าเนินกิจกรรม
การพัฒนาด้านสุขภาพเป็นกรณีพิเศษ  

สถาบันส่งเสริมสุขภาพไทย ( 2540 : 17 - 18 อ้างถึงใน  อุษา  อ่ิมเอิบ, 2547 : 27-28) ได้
ศึกษาโครงการส่งเสริมสุขภาพของรัฐวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งด าเนินงานโดยมูลนิธิ
ส่งเสริมสุขภาพรัฐวิคตอเรีย ( Victoria health promotion foundation) ได้เสนอแนวคิดเกี่ยวกับการ
จัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียน  มีองค์ประกอบอื่นนอกเหนือจากองค์ประกอบ                                  
3 องค์ประกอบของโครงการสุขภาพในโรงเรียน คือ การบริการสุขภาพ การสอนสุขศึกษาและการ
จัดสิ่งแวดล้อม) โดยได้เน้นสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อสุขภาพ มีนโยบายปลอดบุหร่ี ปลอดสุราและปฏิบัติ
ตามนโยบายการมีบริการอาหารอร่อยและส่งเสริมสุขภาพ การมีเคร่ืองเล่นและอกก าลังกาย                 
ที่ปลอดภัย เป็นต้น นอกจากนี้ยังเน้นการเสริมสร้างให้องค์การมีสุขภาพดี ( Healthy organization)
และการส่งเสริมให้มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( Healthy relationship) ระหว่างนักเรียน ครู  และบุคลากร  
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ทุกคนในโรงเรียนด้วยเน้นการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน  ในประเทศสหรัฐอเมริกา คานาดา                   
และออสเตรเลียโรงเรียนทุกโรงเรียนได้ปฏิรูประบบการศึกษาและโครงการสุขภาพให้สอดคล้อง
กับสภาวะปัญหาสุขภาพที่เปลี่ยนแปลงไปของประเทศ และถือว่าโรงเรียนเป็นพันธมิตรด้าน
ส่งเสริมสุขภาพที่ส าคัญ เพราะสามารถเข้าถึงกลุ่มประชากรจ านวนมาก สถาบันพัฒนาวัยรุ่นคานีจีร์
(Camegie Council on Adoiescent Development) ของประเทศสหรัฐอเมริกา ได้เสนอแนะให้
โรงเรียนในการปฏิรูปเพื่อสุขภาพเด็กและเยาวชนว่า โรงเรียนไม่ได้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อปัญหาทุก
อย่างของเด็ก แต่ปัญหาเหล่านั้นมีผลโดยตรงต่อการเรียนรู้ของเด็ก โรงเรียนจะต้องด าเนินการเพื่อ
ตอบสนองต่อปัญหาเหล่านั้น เพื่อให้เกิดความเหมาะสม โครงการโรงเรียนสุขภาพดี ( Healthy 
schools program) โดยสถาบันป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ ( Office of disease prevention and 
health promotion) ได้แบ่งวัตถุประสงค์การจากรวบรวม 300 วัตถุประสงค์ ได้ 21 หมวด หมวด
ใหญ่ๆ คือ หมวดที่ 1 เป็นวัตถุประสงค์ที่นอกจากจะท าให้เกิดขึ้นโดยตรงจากโครงการสุขภาพใน
โรงเรียน หมวดที่ 2 เป็นโครงการที่นอกจากจะท าให้เกิดขึ้นโดยตรงจากโครงการสุขภาพใน
โรงเรียนแล้วต้องอาศัยบ้านและชุมชนร่วมด้วย และหมวดที่ 3 เป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพที่จัด
โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในชุมชน 
 
2.7  บริบทท่ัวไปของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 

ประวัติโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ต้ังอยู่ หมู่ที่ 6 ต าบลป่าคลอก อ าเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต สร้างขึ้น

ในสมัยของ นายสวัสดิ์  สงเคราะห์ เป็นนายอ าเภอถลาง มี นายเล็ก  ปราบทุกข์ เป็นก านันต าบล             
ป่าคลอก นายวาด  พลายกวม เป็นผู้ใหญ่บ้านหมู่ 6 บ้านอ่าวปอ ได้ร่วมกันหาเงินจากการบริจาค 
ของราษฎรเป็นจ านวนเงิน 8,000 บาท โดยมี นายหมาดหน้อ  ท่อทิพย์ กับ นายล าหย้า ท่อทิพย์            
เป็นผู้มอบที่ดิน จ านวน 8 ไร่เศษ จึงได้สร้างอาคารเรียนชั่วคราว โดยมอบให้กระทรวงศึกษาธิการ
ใช้จัดการศึกษา 

เปิดท าการสอนเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2506 โดยเปิดสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1                  
มีนักเรียน 67 คน มีครู 1 คน คือ นายสนธยา  บุญวัตร์ เป็นครูใหญ่ และครูผู้สอนเพียงคนเดียว ต่อมา
มี นายเศวต  รักษ์ศรี และ นายสงคราม  ทดแทน ย้ายมาประจ าการ 

 
ปี 2508 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ 025 จากเงินงบประมาณ 40,000 บาท 
ปี 2510 ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 3 ห้องเรียนจากเงินงบประมาณ 97,250บาท 
ปี 2511ได้สร้างอาคารเรียนแบบ ป.1 ก 4 ห้องเรียน จากเงินงบประมาณ 160,000 บาท 
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ปี 2512 นายบุญเชิด  ชาญสมุห์ เข้ามารับต าแหน่งครูใหญ่ 
ปี 2513 นายประยูร  สนิทเปรม มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
1.  นายหมุตตาเหลบ  จิตต์ซื่อ  ประธานกรรมการ  

2.  นายสอาด  คงนาม   กรรมการที่เป็นผู้แทนผู้ปกครองนักเรียน  

3.  นายสะอาด  สาเหล่า  กรรมการที่เป็นผู้แทนครู  

4.  นายเกรียงไกร  ท่อทิพย์  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรชุมชน  

5.  นายสรยุทธิ์  คงนาม  กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรปกครองส่วน  

                                                       ท้องถิ่น 

6.  นางสาวบุษบา  ถิ่นเกาะยาว  กรรมการที่เป็นผู้แทนศิษย์เก่า  

7.  นายคอลิด  วงศ์นา   กรรมการที่เป็นผู้แทนองค์กรศาสนาในพื้นที่ฯ  

8.  นายสอาด  คงนาม   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ  

9.  นายสาคร  เย็นจิต   เป็นกรรมการและเลขานุการ  

ปี 2514 ซื้อที่ดินเพิ่มจ านวน 2 ไร่ จาก นายเฉ็ม  ท่อทิพย์  เป็นเงิน 50,000 บาท รวมเน้ือ
ที่ทั้งหมด 9 ไร่ งาน 45 ตารางวา 

ปี 2516 นายส าราญ  โกยศิริพงศ์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดท าการสอนถึงชั้น
ประถมศึกษา ปีที่ 6 

ปี 2517 นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์ มาด ารงต าแหน่งครูใหญ่ เปิดท าการสอนถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 7 

ปี 2519 ได้สร้าง อาคารเรียนแบบ ป.1ก จ านวน 3 ห้องเรียนจากเงินงบประมาณ                
150,000 บาท 

ปี 2511 ได้สร้างโรงฝึกงานแบบ 312 จากเงินงบประมาณ 70,000 บาท 
ปี 2525 นายอ าพล  สกุลจันทร์ มาเป็นรักษาการในต าแหน่ง อาจารย์ใหญ่แทน                   

นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์ ซึ่งย้ายไปรับต าแหน่งครูโรงเรียนบ้านโคกวัดใหม่ 
ปี 2525 ได้รับเงินงบประมาณ สร้างโรงฝึกงาน 313 เอ จ านวน 1 หลัง 
ปี 2527 นายพัฒน์  จันทร์แก้ว มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี 2533 นายสาคร  เย็นจิต  มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ ่
ปี 2538 นายสวัสดิ์  ชุมรักษ์ มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี 2539 นายอวยชัย  กิ่งทอง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
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ปี 2539 ได้รับเงินงบประมาณสร้างส้วม แบบ 601/261หลัง 
ปี 2542ได้รับเงินบริจาคสร้างป้ายโรงเรียนและเสาธง 
ปี 2543ได้รับเงินงบประมาณสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ 1 สนาม 
ปี 2543 นายวุฒิพงษ์  หาญเม่ง มาด ารงต าแหน่งอาจารย์ใหญ่ 
ปี 2544 ได้สร้างถนนลาดยางเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
ปี 2544 ได้สร้างเงินบริจาคสร้างรั้วหน้าโรงเรียน ด้วยเงินบริจาคของชุมชน 
ปี 2545 ได้สร้างถนนลาดยางเข้ามาในบริเวณโรงเรียน 
ปี 2550 นายสาคร  เย็นจิต มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ปี 2550 นายชลิต  คันธานนท์ มาด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียน 
ปี 2551 ได้รับเงินงบประมาณสร้างอาคารเรียน สปช.105/29 5 ห้องเรียนบันได 2ด้าน 

 
ตารางที่ 2.1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ วุฒิทางการศึกษา และวิชาเอกวิชาโท 

 
 
 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิทางการ
ศึกษา 

วิชาเอก วิชาโท 

1 นายชลิต  คันธานนท์ ผู้อ านวยการ คบ. บริหาร
การศึกษา 

- 

2 นางยินดี  บุญทอย ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา - 
3 นายแน่งน้อย  ตั้งจิตต์ ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาไทย คหกรรม 
4 นางสุวนิช  กิตติกุล ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา - 
5 นางวีณา  โกยสมบูรณ์ ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา - 
6 นายสะอาด  สาเหล่า ครู คศ.2 ค.บ. - - 
7 นายโยธา  นึกความหลัง ครู คศ.2 ศศ.บ. จิตวิทยาแนะ

แนว 
- 

8 นางสิราวรรณ  ย้อยภูเขียว ครู คศ.2 ค.บ. ภาษาอังกฤษ - 
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ตารางที่ 2.1  จ านวนบุคลากร จ าแนกตามระดับ วุฒิทางการศึกษา และวิชาเอกวิชาโท (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 5 รูปที่ 2.5  ระบบโครงสร้างการบริหารโรงเรียน  
ที่มา:  โรงเรียนบ้านอ่าวปอ จังหวัดภูเก็ต  
 
 
 

ท่ี ชื่อ  - สกุล ต าแหน่ง 
วุฒิทางการ
ศึกษา 

วิชาเอก วิชาโท 

9 นายชาตรี  พงศานนท์ ครู คศ.2 ศศ.บ. การพัฒนา
ชุมชน 

- 

10 นายพรชัย  นฤนาท ครู คศ.2 ค.บ. ประถมศึกษา - 
11 นางสาวยุภาวดี  มีเสน ครูอัตราจ้างฯ ค.บ. ประถมศึกษา - 

คณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

ผู้อ านวยการสถานศึกษา สภานักเรียน 

ฝ่ายบริหารวิชาการ ฝ่ายบริหารงบประมาณ ฝ่ายบริหารบุคคล ฝ่ายบริหารทั่วไป 

หลักสูตรและ                    
การจัดการศึกษา 

 
บริการการศึกษา 

เทคโนโลยีและ
สารสนเทศทางการศึกษา 

ยุทธศาสตร์และ
แผนพัฒนาการศึกษา 

การเงินและบัญช ี

งานพัสดุ 

พัฒนาบุคคล 

บรรจุ แต่งตั้ง วินัยและ
การรักษาวินัย 

บริหารทั่วไป 

ดูแลช่วยเหลือนักเรียน 

กิจการนักศึกษา 

สัมพันธ์ชุมชน 
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ตารางที่ 2.2  จ านวนนักเรียนห้องเรียนจ าแนกตามระดับการศึกษา 
                  (ข้อมูล ณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2551) 

ระดับการศึกษา/ชั้น 
จ านวนนักเรียน จ านวน

ห้องเรียน 
ครูประจ าชั้น 

ชาย หญิง รวม 
ระดับก่อนประถมศึกษา 
- อนุบาล1 
- อนุบาล 2 

 
11 
13 

 
13 
13 

 
24 
26 

 
1 
1 

 
นางยินดี  บุญทอย 
นางแน่งน้อย  ตั้งจิตต์ 

รวมก่อนประถมศึกษา 24 26 50 2  
ระดับประถมศึกษา 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 
- ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 

 
14 
14 
10 
12 
17 
19 

 
24 
18 
29 
32 
24 
24 

 
38 
32 
39 
44 
41 
43 

 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

 
นางสุวนิช  ถึงสุข 
นางวีณา  โกยสมบูรณ์ 
นายพรชัย  นฤนาท 
นายโยธา  นึกความหลัง 
นางสิราวรรณ  ย้อยภูเขียว 
นายชาตรี  พงศานนท์ 
ครูประจ าวิชา 
นายสะอาด  สาเหล่า 
นางสาวยุภาวดี  มีเสน 

รวมประถมศึกษา 86 151 237 6  
รวมทั้งสิ้น 110 177 287 8  

 
ข้อมูลอาคารเรียนและอาคารประกอบ 
1.  อาคารเรียนแบบ 024 ขนาด 2 ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2508 
2.  อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 3ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2510  

(ได้รับอนุญาตให้ร้ือถอนแล้ว) 
3.  อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 4 ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2511 
4.  อาคารเรียนแบบ ป 1 ก ขนาด 3ห้องเรียน  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 
5.  โรงอาหารแบบ 312 จ านวน 1 หลัง   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2552  

(ปัจจุบันปรับปรุงเพื่อประโยชน์การใช้สอยเป็น 2 ห้องเรียน เมื่อปี พ.ศ. 2540)  
6.  โรงฝึกงาน แบบ 313 เอ จ านวน 1หลัง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2540 
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7.  ส้วม แบบ สปช. 601 / 26 จ านวน 1 หลัง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2529 
8.  ส้วมแบบ สปช. 601 / 26 จ านวน 1 หลัง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2539 
9.  บ้านพักครู แบบกรมสามัญ จ านวน 1 หลัง  สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2519 
10.  บ่อน้ าตื้น     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2536 
11.  ที่เก็บน้ าบาดาล แบบกรมโยธา จ านวน 1 หลัง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2537  
12.  สนามวอลเล่ย์บอล / ลานกีฬา   สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2533-2 542 
13.  ได้รับเงินบริจาคสร้างป้ายโรงเรียนและเสาธง สร้างเมื่อปี พ.ศ. 254 2 
14.  ถนนลาดยาง     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2542  
15.  ร้ัวคอนกรีต     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543  
16.  ที่กรองน้ า แบบกรมโยธา    สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2543 
17.  สนามเด็กเล่น     สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2545 
18.  อาคารเรียนแบบ 105/29 มี5ห้องเรียน บันได 2 ด้าน สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2551  

(ก าลังก่อสร้าง)       
การด าเนินงาน 
การด าเนินงานในภาพรวมของโรงเรียนเป็นการท างานเป็นทีมงานเพื่อร่วมมือกันพัฒนา

การศึกษาให้มีคุณภาพที่มีความสมบูรณ์ โดยให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงเรียน ยุทธศาสตร์ 
หลักสูตร แผนปฏิบัติการประจ าปีและค ารับรองการปฏิบัติราชการ โดยมีวิธีการด านินการ ดังนี้ 

1.  การตรวจสอบและติดตามภารกิจหลักของครู 
1.1  รายงานการวิจัยการปฏิบัติงาน 
1.2  ก าหนดการสอนรายปี 
1.3  แผนการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  

 (ลูกเสือ ยุวกาชาด กิจกรรมชุมชน แนะแนว การอบรมจริยธรรมฯ) 
1.4  เอกสารจัดการเรียนรู้ 
1.5 การวัดผลประเมินผล 
1.6 รายงานการวิจัยในชั้นเรียน 
1.7 การรายงานสรุปผลโครงการ / กิจกรรมต่างๆ 

2.  การตรวจสอบและติดตามงานสนองนโยบาย 
 2.1  ด้านประสิทธิภาพตามยุทธศาสตร์ 
 2.2  ด้านคุณภาพการให้บริการ 
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 2.3  ด้านประสิทธิภาพของการปฏิบัติราชการ 
 2.4  ด้านพัฒนาองค์กร 

3.  วิธีการและเครื่องมือตรวจสอบติดตาม 
3.1  ส่งมอบงานให้ตรวจ 
3.2  เขียนรายงานผลการปฏิบัติงาน 
3.3  การประชุมติดตามงาน 
3.4  การสังเกต สัมภาษณ์ 
3.5  แบบการตรวจสอบติดตามงานของบุคลากร 
3.6 แบบตรวจติดตามการปฏิบัติหน้าที่ตามแผนปฏิบัติการ ปีการศึกษา 2551 
3.7 แบบส ารวจ แบบสอบถาม 

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ มีการจัดท าหลักสูตรสถานศึกษา ตามกลุ่มสาระการเรียนรู้โดยยึด

หลักสูตรขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 เป็นหลักสูตรแกนกลางน ามาเป็นกรอบและแนวทางใน
การศึกษาเพื่อพัฒนาผู้เรียนไปตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร โดยก าหนดสาระและมาตรฐาน                 
การเรียนรู้ทั้ง 8 กลุ่มสาระ รวมทั้งกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ซึ่งทางโรงเรียนได้ใช้หลักสูตรที่จัดท า
มาแล้วมาใช้จัดกิจกรรมการเรียนการสอนและพบว่ายังมีข้อบกพร่องเกี่ยวกับเน้ือหาสาระที่เรียน 
หน่วยการเรียนรู้ จ านวนคาบ/ชั่วโมง  และผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตร             
ทุกปี เพื่อให้สอดคล้องกันและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เมื่อปรับปรุงแล้วได้น ามาใช้ในการจัดกิจกรรม 
การเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย นักเรียนรู้จัก
คิดเป็น แก้ปัญหาเป็นเน้นใช้ทักษะกระบวนการกลุ่ม พร้อมทั้งปลูกฝังด้านคุณธรรมจริยธรรมและ
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมีการวัดผลประเมินผล ตามหลักสูตร
สถานศึกษาก าหนด มีการประเมินผลตามสภาพจริง นักเรียนได้ฝึกปฏิบัติจริง ท าให้ผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียนสูงขึ้นทุกกลุ่มสาระ นักเรียนมีระเบียบวินัย มีความรับผิดชอบและมีสุขภาพอนามัย
ส่วนบุคคลดีขึ้น ทางโรงเรียนได้จัดให้มีการดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างมีระบบ ท าให้นักเรียนมี
สุขภาพกายสุขภาพจิตที่ได้พัฒนาดีขึ้น ผลการเรียนดีขึ้น การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้เปิด
โอกาสให้ผู้น าชุมชนมีส่วนร่วมในการวางแผนเพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา รวมทั้งการประสาน
ความร่วมมือกับชุมชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยการน าวิทยากรมาให้
ความรู้กับนักเรียน และน านักเรียนไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอก เพื่อให้เกิดการจัดการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ตรง และน าความรู้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันน าภูมิปัญญาในท้องถิ่นมาใช้ให้
เกิดประโยชน์ พร้อมทั้งพัฒนาบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน 
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ที่เอ้ืออ านวยต่อจัดกิจกรรมการเรียนการสอน มีการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อให้เด็กเกิดการเรียนรู้ 
และมีทักษะในการน าเทคโนโลยีที่ทันสมัยไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวันได้นอกจากนี้ยังมีการ
ประชาสัมพันธ์และรายงานให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบถึงผลการด าเนินงานของสถานศึกษา 
เพื่อสร้างความศรัทธาและความร่วมมือในทุกๆด้าน 

ผลส าเร็จที่เป็นจุดเด่นและจุดที่ควรพัฒนา 
จุดเด่น 
สถานศึกษามีหลักสูตรที่เสริมในการจัดกิจกรรมอย่างหลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนา

ความสามารถเต็มที่ ด้วยกิจกรรมลูกเสือ – ยุวกาชาด กิจกรรมชุมนุมและจัดโอกาสให้ผู้เรียนได้
แสดงความสามารถและทักษะทางวิชาการอย่างต่อเน่ืองสม่ าเสมอ ผู้บริหารมีวิสัยทัศน์ที่ดี มี
ความคิดริเร่ิมทันต่อความเปลี่ยนแปลงหารายได้มาบ ารุงสถานศึกษาและเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการ
เรียนการสอน รวมทั้งมีแผนจัดหลักสูตรท้องถิ่นครูมีแผนจัดการเรียนรู้และการสอนแบบบูรณาการ 
แผนการจัดการเรียนรู้แบบโครงงานที่สมบูรณ์ชัดเจนและจัดกิจกรรมการเรียนการสอนอย่าง
หลากหลาย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการเรียนรู้และพัฒนาการทุกด้าน ครูทุกคนเอาใจใส่และเข้าใจ
ผู้เรียน เป็นรายบุคคลอย่างทั่วถึง มีการศึกษาเด็กเป็นรายบุคคล และมีการปลูกฝังระเบียบวินัย โดยมี
การสอนทั้งในเวลาเรียนและนอกเวลาเรียน ครูมีความสามัคคีและท างานเป็นทีมได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ สามารถปฏิบัติกิจกรรม
อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข ผู้เรียนมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี ร่าเริง แจ่มใส มีความคิดริเร่ิม
สร้างสรรค์กล้าแสดงออกในทางที่ดี สถานศึกษาได้พัฒนาผู้เรียนด้วยการจัดให้มีอาหารกลางวันฟรี 
100% รวมทั้งบริการอาหารเสริมนมแก่ผู้เรียนระดับปฐมวัย จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 อย่างทั่วถึง
และต่อเน่ืองผู้เรียนได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมชมรมตามความสนใจ และสามารถน าความรู้ไป
เผยแพร่ต่อสาธารณชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

จุดที่ควรพัฒนา 
ด้านสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ เหมาะสมและเอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น คอมพิวเตอร์ 

โทรทัศน์ สื่อ CAI ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการจัดหาสื่อเทคโนโลยีจากองค์การบริหารส่วน
ต าบลป่าคลอก จ านวน 3 เคร่ืองและสื่อที่ทันสมัยอ่ืนๆ ผู้เรียนจึงได้เรียนรู้อย่างทั่วถึง 

ขาดบุคลากรที่มีความช านาญด้านคอมพิวเตอร์ ทางโรงเรียนได้จัดท าโครงการขอ
งบประมาณจากองค์กรเอกชน ได้รับจัดสรรมา 1 อัตรา เพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากร 

ด้านอาคารสถานที่ อาคารช ารุดเพราะใช้งานมานานกว่า 30 ปี ห้องเรียนไม่เพียงพอตาม
เกณฑ์และในปี 2550 ทางโรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณจาก ส านักงานคณะกรรมการการ
ประถมศึกษาขั้นพื้นฐาน จ านวนเงิน 2,735,00 บาท ซึ่งไม่พอในการจัดสร้าง ทางโรงเรียนได้
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ด าเนินการจัดหางบประมาณเพิ่มเติมอีก 265,000 บาท เพื่อให้เพียงพอส าหรับการสร้างอาคารแบบ 
สปช. 105/29 บันได 2 ข้าง ชั้นล่างโล่ง รวมแล้วงบประมาณ 3,000,000 บาท นอกจากนี้ทาง
โรงเรียนได้ท าโครงการต่อเติมอาคารชั้นล่างซึ่งขอบริจาคจากองค์กรเอกชน จ านวน 5 ห้องเรียนเป็น
เงิน 1,300,000บาท และยังได้รับการสนับสนุนห้องน้ าห้องส้วม จ านวน 10 ห้อง 

ด้านผู้เรียนขาดทักษะในการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบจากการประเมินรอบแรก 
มาตรฐานที่ 5 ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จ าเป็นตามหลักสรุปโดยภาพรวม โรงเรียนบ้านอ่าวปอ  
ได้ระดับคุณภาพ “ปรับปรุง” ทางโรงเรียนได้ด าเนินการจัดท าโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการโครงการการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบโครงงานและโครงการการ
พัฒนาการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษาและพลศึกษา ศิลปะ การงานอาชีพและเทคโนโลยี 
ภาษาต่างประเทศ และโครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน รวมทั้งโครงการชุมนุมต่างๆ เพื่อให้ผู้เรียน
เลือกเรียนตามความสนใจและความถนัด ผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุขและเต็มศักยภาพ ท าให้
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น เมื่อกรรมการการประเมินคุณภาพภายในจากส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ตมาประเมิน ผลปรากฏว่าอยู่ในระดับ “ดี” 

แนวทางการพัฒนาในอนาคต 
ด้านผู้บริหาร 
จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อให้เข้าใจบทบาทหน้าที่ของตน

อย่างชัดเจนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาร่วมกับพ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน โดยได้
ด าเนินการปรับปรุงพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นให้เหมาะสมกับความต้องการของท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อให้
เกิดความร่วมแรงร่วมใจในการพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป 

ด้านคร ู
พัฒนาครูด้านเทคนิคการสอนเพื่อให้ครูสามารถจัดการเรียนการสอน โดยส่งเสริมให้

ครูมีประสบการณ์เทคนิคการสอนด้านการคิดวิเคราะห์และมีการประเมินตามสภาพจริง น าผลไป
พัฒนาผู้เรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมสนับสนุนให้ครูได้พัฒนาตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

ด้านผู้เรียน 
โรงเรียนส่งเสริมผู้เรียนให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาตามมาตรฐานตัวบ่งชี้ คุณภาพ

การศึกษาที่ทางโรงเรียนก าหนดไว้ 
ความต้องการความช่วยเหลือ 
1.  ด้านอาคารเรียน 
2.  ด้านบุคลากร ครู  
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3.  งบประมาณด้านต่างๆ 
4.  ระบบสาธารณูปโภค 
5.  จัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน  
6.  จัดบรรยากาศสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียนให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
7.  พัฒนาครูให้มีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 
8.  เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
9.  ระดมทรัพยากรเพื่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยอาศัยความร่วมมือจากชุมชน

และองค์กรอ่ืน 
10.  พัฒนาบุคลากร นักเรียนเพื่อให้มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ 
11.  ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
12.  ส่งเสริมการเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์ทรัพยากรและประเพณีวัฒนธรรม 
กลยุทธ์ระดับส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
1. กลยุทธ์คุณธรรมน าความรู้น้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
2. กลยุทธ์ขยายโอกาสทางการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากรวัยเรียนอย่างกว้างขวาง

และทั่วถึง 
3. กลยุทธ์พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา 
4. กลยุทธ์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ชุมชน ภาคเอกชนและท้องถิ่นในการ

จัดการศึกษา 
   

2.8  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
จากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้ทราบข้อมูลผลงานวิจัยที่สอดคล้องกับการ

ประเมินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพดังต่อไปนี้ 
1. งานวิจัยภายในประเทศ 
อรทัย  ชัยวงศ์ (2544 : 74-75) ศึกษา ปัจจัยน าเข้าเพื่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวทางการด าเนินไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มี
ความส าคัญอย่างมากในการที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ โดยผู้บริหารจะเป็นแกนน าและ
แบ่งงานให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบ ให้การสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ เน้นการท างานเป็นทีม
เพื่อให้เกิดภาคี ให้การสนับสนุนเอาจริงเอาจัง ควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์
ด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนในการด าเนินงาน พัฒนา จัดหางบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียน มี
ส่วนร่วมในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนอย่าง
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สม่ าเสมอและต่อเน่ือง เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัย อันเป็น
ผลท าให้ชุมชนให้การสนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ทั้งแรงกาย และงบประมาณ 

อุษา  อิ่มเอิบ (2547  :  152) ศึกษา การเปรียบเทียบและปัญหาการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษาสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพระนครศรีอยุธยาที่มี
ขนาดต่างกัน พบว่า ในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้นผู้บริหารโรงเรียนถือได้ว่าเป็นผู้ที่
มีความส าคัญยิ่งในการที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่จุดหมายแห่งความส าเร็จ เพราะในการด าเนินงานถ้า
ผู้บริหารไม่ให้ความร่วมมือ และไม่ทราบถึงแนวคิด หลักการด าเนินงานงาน ก็ไม่สามารถ
ด าเนินงานได้ลุล่วง ถ้าผู้บริหารโรงเรียนได้รับทราบแนวคิดก็สามารถน าไปประยุกต์ใช้กับสภาพ
ของโรงเรียน และบริหารจัดการองค์ให้มีประสิทธิภาพ และ  เกิดความต่อเน่ืองยั่งยืนได้  

ประภาเพ็ญ สุวรรณและคณะ  (2542 : 29) ศึกษา การวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อการ
วางแผนงานส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศไทย กุมภาพันธ์ 2542 ผล
การศึกษาพบว่า ผู้บริหารให้ความส าคัญต่อเป้าหมายของการพัฒนาสุขภาพของเด็ก และเยาวชนอยู่
ในระดับสูง แต่ยังมีความเข้าใจในแนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่ไม่ถูกต้อง   

สมควร  สีทาพา  และคณะ (2539  : 91) ศึกษา การสร้างเครือข่ายการพัฒนาโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษาพบว่า ผู้บริหารโรงเรียนไม่น าเสนอแนวคิดของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพต่อครูผู้ปฏิบัติเพราะเกรงว่าจะเกิดการต่อต้าน  

บันเทิง ทานะขันธ์ ( 2545 :บทคัดย่อ ) ศึกษา การมีส่วนร่วมของบุคคลากรในการ
ด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดส านักงานการประถมศึกษา จังหวัด
พิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า ในภาพรวม ผู้บริหาร ครูอนามัยโรงเรียน เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครู
ประจ าชั้น  และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนอยู่ในระดับมาก  

ทัศนีย์ ทองอ่อน ( 2543 : 84) ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของชุมชนหรือ องค์กรท้องถิ่น ในภาพรวม
ผู้บริหารโรงเรียนมีความเห็นว่า การมีส่วนร่วมของชุมชน หรือองค์กรท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในระดับสูง  

สาโรช สิมะไพศาลและคณะ( 2547  : 141) ศึกษา ผลกระทบของโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพที่มีต่อภาวะสุขภาพนักเรียนในเขต 11 ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วม และสนับสนุนของ
ชุมชนเป็นปัจจัยทางสังคมที่มีความสัมพันธ์กับการพัฒนาสู่มาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ p<.001  

อุ่นใจ สงเคราะห์ และกนกวรรณ  เสนีวาส (2544 : 24 -31) ศึกษารูปแบบการพัฒนา
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจังหวัดระนอง ปีงบประมาณ 2542 ความชัดเจนของการคิดเร่ืองการมีส่วน
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ร่วมของชุมชน และกระบวนการในขั้นตอนการพัฒนาความเคลื่อนไหวของกลุ่มองค์กรหรือ
ผู้เกี่ยวข้องทุกระดับความเข้มแข็งขององค์กร และบุคลากรมีส่วนร่วมในการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพซึ่งต้องอาศัยความเชื่อมโยงประสานอย่างมีอุดมการณ์ร่วมกัน  

สุพัตรา  ธนัญชัย (2544 : 66) ศึกษา ศักยภาพของโรงเรียนสารภีพิทยาคมในการเป็น
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพบว่า ผู้น าชุมชนตลอดจนเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนให้การ
สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของโรงเรียน ก่อให้เกิดความอบอุ่น มีสัมพันธภาพที่ดี
ต่อกัน และ ก่อให้เกิดเป็นชุมชนที่มีความเข้มแข็งและพัฒนาให้เกิดความยั่งยืน   

สงบ  พงษ์พิพัฒน์ ( 2544  : 74) ศึกษา กลวิธีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดส านักงานประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ระดับการปฏิบัติตาม กลวิธีการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับสูงสุด แสดงให้เห็นว่าเป็นการด าเนินงานที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้ประชาชน องค์กร
ท้องถิ่นและโรงเรียนที่มีความสนใจให้ได้มีความสามารถพอที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพได้    

2.  งานวิจัยต่างประเทศ 
การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในประเทศสกอตร์แลนด์ พบว่าปัจจัยที่มีผลต่อ

ความส าเร็จในการด าเนินงาน ประกอบด้วย ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการ วัฒนธรรมประเพณี
หุ้นส่วนและภาคีเครือข่ายในการท างาน หลักสูตรการศึกษา และการเรียนการสอน บุคคล สังคม 
และการเรียนการสอนทางด้านสุขภาพ  สิ่งแวดล้อม ทรัพยากร และสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ภาวะผู้น าและการบริหารจัดการของผู้น าเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการด าเนินงานดังกล่าวให้ประสบ
ผลส าเร็จโดยผู้น าต้องมีวิสัยทัศน์ในการมองภาวะสุขภาพอย่างองค์รวมและดูแล ควบคุมการท างาน
ของคณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านความเป็นหุ้นส่วนและภาคีเครือข่าย พบว่า 
คณะกรรมการรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จะต้องมีความเข้มแข็งในการท างาน และมีความรับผิดชอบ
ในหน้าที่  นอกจากนั้น การระดมทรัพยากร ระดมทุนจากชุมชน ต้องมีการสนับสนุนอย่างเพียงพอ
ในการสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่จะส่งผลให้ นักเรียน ครู ในโรงเรียนมีสุขภาพที่ดีและ
ขยายเครือข่ายไปถึงชุมชน (The Scottish Promoting School Unit,2004 : 11-14) 

รัสมูสเซนและรีเวิร์ท (Rasmussen,V.B.& Rivelt,D.2002 : 1) ศึกษาเครือข่ายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในยุโรป พบว่า การท างานอยู่บนหลักการในการเสริมพลังอ านาจ การท างานแบบมีส่วน
ร่วม การประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาครัฐ มีความเป็นธรรม ลงมือปฏิบัติและมีการสนับสนุน
โดยให้องค์ความรู้แก้ครูในโรงเรียน เชื่อมโยงสู่ผู้ปกครองและชุมชน พร้อมทั้งมีการประเมินผลการ
ท างานเพื่อน าไปสู่เป้าหมายและการพัฒนาเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในอนาคต 
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เด็นแมน ( Denman, 1999) ศึกษาเร่ือง  หนทางสู่การพัฒนาการด าเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในประเทศอังกฤษ   ผลการศึกษาพบว่า แนวคิดของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพจะต้อง
ประกอบด้วย องค์ความรู้ทางด้านสุขภาพ สิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนโดยมีการเชื่อมต่อของ
ผู้ปกครอง และแผ่ขยายกว้างไปสู่ชุมชนจึงจะน ามาซึ่งภาวะสุขภาพที่ดี 

อินเชล์ มัลดูน  และคูร่ี ( Inchley, Muldoon & Currie, 2006) ศึกษาเร่ือง โรงเรียน                                  
ส่งเสริมสุขภาพ พบว่า กระบวนการในการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอย่างมีประสิทธิภาพใน
ประเทศสกอร์ตแลนด์ จุดส าคัญคือ ความร่วมมือของโรงเรียนและครูผู้สอนเครือข่ายโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพในยุโรป  (European Network of Health Promoting Schools, 2007) กล่าวว่า การ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นอยู่กับพื้นฐานรูปแบบของสังคม ภาวะสุขภาพในสังคม การ
ให้ความส าคัญของผู้บริหารและตัวระบบของโรงเรียน จุดที่ส าคัญที่สุดคือ ความร่วมมือของชุมชน 

ธัญญา  โกมุทท์วงศ์  (2541:70-71) กล่าวถึงการด าเนินงานของโรงเรียนแมรีแลนด์
ตะวันออก มลรัฐซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย ได้เข้าร่วมโครงการวิจัยน าร่องโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพโดยน าเอาแนวความคิดองค์ประกอบโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาจัดกิจกรรม โดยจัดตั้ง
คณะกรรมการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประกอบด้วยตัวแทนจากโรงเรียน ท้องถิ่น ให้มีการประชุม
ทุกเดือน กิจกรรมด้านโภชนาการเป็นกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพอันดับแรกที่ด าเนินการ ได้มีการ
จัดท านโยบายคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียนเน้นความร่วมมือจากร้านค้าจ าหน่ายอาหารที่มี
คุณประโยชน์ และเชิญชวนให้ผู้ปกครองได้เข้าร่วมประชุมในการจัดท าอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ 
มีกิจกรรมการปรับปรุงอุปนิสัยการบริโภคของชุมชนที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรต่างๆ เช่น 
มูลนิธิโรคหัวใจแห่งชาติ คณะกรรมการเพื่อสุขภาพของหัวใจ และสถานีอนามัยรัฐแมรีแลนด์มีการ
ตรวจระดับน้ าตาลในเลือด วัดความดันโลหิต จากการด าเนินกิจกรรมในชุมชนได้แสดงเจตจ านงว่า
จะด าเนินการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนโดยที่พ่อแม่ ผู้ปกครองได้เข้าไปมีส่วนร่วม นอกจากนั้น
พบว่ายังได้มีการจัดหาทรัพยากรเพิ่มเติมโดยความร่วมมือระหว่างโรงเรียน และชุมชนด้วยโรงเรียน
เซนต์เทเรส ในรัฐซิดนี่ย์ ได้เข้าร่วมโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพร่วมกับหน่วยบริการสุขภาพ
ชุมชนแคนเทอเบอร่ี ท าการวิจัยโดยการน าแนวคิดการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมาจัด
กิจกรรมสุขภาพโดยพัฒนาความสัมพันธ์พ่อแม่และผู้ปกครองเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบายและโครงการต่างๆและการติดต่อข้อมูลข่าวสารผ่านการด าเนินงานทางจดหมายข่าวของ
โรงเรียน จากผลการศึกษา พบว่า พ่อแม่ผู้ปกครองมีความตระหนักในการมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
มีความสนใจข้อมูลข่าวสารสุขภาพและเข้าร่วมประชุมทางด้านสุขภาพที่โรงเรียนเพิ่มมากขึ้น 

/ 
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บทที่  3  
วิธีการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยผลการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าว

ปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 3 ประการ  คือ 1 . เพื่อศึกษา
กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาภูเก็ต 2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  3. เพื่อศึกษาประโยชน์และ
ข้อเสนอแนะการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
 
3.1  การก าหนดประชากรและเลือกกลุ่มตัวอย่าง  

3.1.1  ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ได้แก่ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต ปีการศึกษา 

2552 จ านวน 287 คน 
 2.  ครูและเจ้าหน้าที่ ของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 

จ านวน 17 คน 
 3.   ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ภูเก็ต จ านวน 1,034 คน 
3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ 
 1.  นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  ปีการศึกษา 

2552 จ านวน 165 คน (เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 จ านวน 37 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
จ านวน 44 คน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จ านวน 41 คน และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จ านวน 43 คน) 

 2.  ครูและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 
จ านวน 16 คน 

 3.  ผู้ปกครองนักเรียนของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ภูเก็ต จ านวน 278 คน 
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3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยในคร้ังนี้เป็นแบบสอบถาม ความพึงพอใจผู้รับริหาร 

ประชาชน  
   3.2 .1  แบบสอบถามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตแบ่งเป็น 5 ตอนดังน้ี 
  ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบ   มีลักษณะเป็นแบบตรวจสอบรายการ 
  ตอนที่ 2 กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีลักษณะเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ดังนี้ 
 

5 หมายถึง มีผลการด าเนินงานในระดับมากที่สุด 
4 หมายถึง มีผลการด าเนินงานในระดับมาก 
3 หมายถึง มีผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
2 หมายถึง มีผลการด าเนินงานในระดับน้อย 
1 หมายถึง มีผลการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 

    ตอนที่ 3 ผลการด าเนินงานบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีลักษณะเป็นแบบมาตร
ประมาณค่า 5 ระดับ ดังรายละเอียดตอนที่ 2  

ตอนที่  4  ประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีลักษณะเป็นปลายเปิด 
    ตอนที่  5  ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีลักษณะเป็นปลายเปิด 
 
3.3  การสร้างเครื่องมือ 

ศึกษาเอกสารโครงการ ข้อมูลเกี่ยวกับการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต 

1.  สร้างแบบประเมินตามกรอบการประเมินตามวัตถุประสงค์ และประเมิน                           
ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้อง 

2.  ให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาและภาษา 
3.  ปรับปรุงและจัดท าเป็นฉบับสมบูรณ์ และน าแบบประเมินไปใช้ 
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3.4  วิธีการเก็บข้อมูล 
ศึกษาโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่

การศึกษาภูเก็ตโดยศึกษากิจกรรม  วันเวลา เพื่อวางแผนการเก็บรวบรวมข้อมูล 
1.  ประสานงานกับผู้รับผิดชอบโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้าน

อ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต เพื่อเข้าเก็บข้อมูล 
2.  ตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ 
3.  บันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.5  วิธีการวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติท่ีใช้ 

การวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้ผู้ วิจัย ได้วิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบการประเมินตาม
วัตถุประสงค์ ประเมินความพึงพอใจผู้ที่เกี่ยวข้องในการด าเนินโครงการ 

1.  วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบโดยหาค่าความถี่ และร้อยละ 
2.  ความคิดเห็นต่อโครงการ โดยหาค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
3.6  เกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย  

ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบของตารางประกอบความเรียงโดยแนวความคิดของ                     
นารีนุช สมวาสนาพานิช (2544  : 55) ได้ก าหนดค่าเฉลี่ยตามเกณฑ์ดังนี ้
 

4.50 – 5.00  มีผลการด าเนินงานในระดับมากที่สุด 
3.50 – 4.49  มีผลการด าเนินงานในระดับมาก  
2.50 – 3.49  มีผลการด าเนินงานในระดับปานกลาง 
1.50 – 2.49  มีผลการด าเนินงานในระดับน้อย 
1.00 – 1.49 มีผลการด าเนินงานในระดับน้อยที่สุด 
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บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
การรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูลและการอภิปรายผล โครงการโรงเรียนส่งเสริม

สุขภาพ ในครั้งนี้ ขอรายงานในประเด็นส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม จ าแนกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู 

ผู้ปกครองโดยแต่ละกลุ่มจะน าเสนอเป็น 4 ตอน 
ตอนที่ 1  สรุปผลข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ตอนที่ 2 สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานตามโครงโรงเรียน

ส่งเสริมสุขภาพ 
ตอนที่ 3  สรุปผลข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ตอนที่ 4  สรุปประโยชน์ที่ได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
ตอนที่ 5 ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
4.1  ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
นักเรียน 
 

ตารางที่ 4.1  ผลการเก็บข้อมูลจากนักเรียนข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 
เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 

 
74 

    91 

 
44.80 
55.20 

รวม 165 100.00 
 

ตารางที่ 4.1  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 165 คน เป็นเพศชาย จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.20  
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ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.2  กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

 

กระบวนการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้ 

4.25 0.64 มาก 
4 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้
ข้อมูลโครงการ  

4.78 0.41 มากที่สุด 
2 

3. มีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ
การด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่
ก าหนด 

4.55 0.74 มากที่สุด 
3 

4. ผลของโครงการ น าไปแก้ไขปัญหาได้ 4.81 0.38 มากที่สุด 1 
รวม 4.59 0.54 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.2  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อ กระบวน การด าเนินงาน

โครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มากที่สุดคือ ผลของโครงการ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาได้ 
(X =4.81) รองลงมาคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ (X =4.78) น้อย
ที่สุดคือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และ แสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี ้
(X =4.25) 
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ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.3  ระดับความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ 

4.39 0.79 มาก 
7 

2. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

4.62 0.60 มากที่สุด 
4 

3. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียน ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและ
หลังการขับถ่าย 

4.57 0.66 มากที่สุด 
5 

4.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

4.65 0.62 มากที่สุด 
3 

5.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

4.79 0.46 มากสุด 
1 

6.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนมีจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

4.56 0.61 มากที่สุด 
6 

7.  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์
สังคม 

4.76 0.47 มากที่สุด 
2 

รวม 4.62 0.60 มากท่ีสุด 

 
จากตารางที่ 4.3  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความ ความคิด เห็นว่าการจัดโครงการ

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพ
ประจ าปี อยู่ในระดับสูงที่สุด(X =4.79) รองลงมาคือการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้
ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ( X =4.76) และน้อยที่สุดคือ การ
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จัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (X =4.39) 

 
ครูและเจ้าหน้าท่ี  
 

ตารางที่ 4.4  จ านวนและร้อยละข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 

 
4 

12 

 
25.00 
75.00 

รวม 16 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 16 คน เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน 

คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ เป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00  
 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.5  ระดับความพึงพอใจต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

กระบวนการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ อันดับ 

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และ
แสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้ 

4.18 0.65 มาก 
3 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูล
โครงการ  

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

1 

3. มีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการ
ด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.50 0.81 มาก
ที่สุด 

2 

4. ผลของโครงการ น าไปแก้ไขปัญหาได้ 4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.57 56 มากท่ีสุด 
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จากตาราง ที่ 4.5  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมี ความพึงพอใจต่อโครงการ โรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดคือการประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ
และผลการด าเนินงานโครงการ น าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ ประชาชนในท้องถิ่นและการรายงาน
ผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ  (X =4.81) เท่ากัน  และมีการเปิดโอกาสใหผู้้มี
ส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด  (X =4.50) อยู่ใน
ระดับต่ าสุด 
 
ตอนท่ี 3  ความ คิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.6  ระดับความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้
นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

4.43 0.81 มาก 
4 

2. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม 
ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 

2 

3. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้เป็นการกระตุ้นให้
นักเรียน ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 

4.75 0.57 มาก
ที่สุด 

3 

4.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 2 

5.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจ
สุขภาพประจ าปี 

4.81 0.40 มาก
ที่สุด 2 

6.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนมีจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

4.75 0.57 มาก
ที่สุด 

3 

7.  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้
นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 

4.87 0.34 มาก
ที่สุด 

1 

รวม 4.74 0.49 มากท่ีสุด 
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จากตารางที่ 4.6  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม ( X =4.69) และ 
น้อยที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนา
พฤติกรรมและสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (X =4.34) 
 
ผู้ปกครอง 

 

ตารางที่ 4.7  ผลการเก็บข้อมูลจากผู้ปกครองข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ตัวแปร จ านวน ร้อยละ 

เพศ 
    - ชาย 
    - หญิง 

 
119 

    159
  

 
42.80 
57.20 

รวม 278 100.00 

 
จากตารางที่ 4.7  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามจ านวนทั้งหมด 278 คน เป็นเพศชาย จ านวน                 

119 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 
 
ตอนท่ี 2  ข้อมูลเกี่ยวกับพึงพอใจของผู้ปกครองต่อผลการด าเนินงานตามโครงการ ฯ  
 

ตารางที่ 4.8  ระดับความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

กระบวนการด าเนินงาน X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมและแสดงความ
คิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้ 

4.25 0.65 มาก 
4 

2. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ  4.69 0.52 มาก 2 
3. มีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบการด าเนิน
โครงการเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลาที่ก าหนด 

4.53 0.74 มาก 
3 

4. ผลของโครงการ น าไปแก้ไขปัญหาได้ 4.82 0.38 มาก 1 
รวม 4.57 0.57 มาก 
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จากตารางที่ 4.8  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อกระบวนการด าเนินงาน
ตามโครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ผลการด าเนินงานโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่นและการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ                   
(X =4.83) รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ (X =4.69) และ 
มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้ (X =4.69) 
อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

 
ตอนท่ี 3  ความคิดเห็นของผู้ปกครองต่อผลการด าเนินงานของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

ตารางที่ 4.9  ระดับความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ฯ X  S.D. ระดับ อันดับ 
1. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตาม
สุขบัญญัติแห่งชาติ 

4.38 0.76 มาก 
6 

2. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม 
ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ให้สะอาด 

4.64 0.57 มาก
ที่สุด 

3 

3. การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้เป็นการ
กระตุ้นให้นักเรียน ล้างมือให้สะอาดก่อนกินอาหารและ
หลังการขับถ่าย 

4.54 0.67 มาก
ที่สุด 5 

4.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสาร
อันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

4.69 0.58 มาก
ที่สุด 2 

5.  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม 
ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 

4.71 0.57 มาก 
1 

6.  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 

4.62 0.58 มาก 
4 

7.  การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม 
ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 

4.64 0.60 มาก 
3 

รวม 4.60 0.61 มาก 

DPU



 66 

จากตารางที่ 4.9  พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุดคือการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรส
จัด สีฉูดฉาด (X =4.71) รองลงมาคือ การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้
นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี ( X =4.69) และน้อยที่สุด  คือ การจัด
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพ
ตามสุขบัญญัติแห่งชาติ (X =4.38) 
 
ตอนท่ี 4  ประโยชน์ท่ีผู้เรียนได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

1.  ช่วยให้ทุกคนสนใจออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ช่วยกระตุ้นให้สนใจเร่ืองสุขภาพ 
4.  ช่วยให้ตระหนักถึงสุขภาพกายที่ดี 
5.  ท าให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีของผู้เกี่ยวข้อง 
6.  ท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีโรคภัยต่าง ๆ 
7.  เด็กมีสุขภาพสมบูรณ์ แข็งแรงมากขึ้น รู้จักรักษาความสะอาด 
8.  ท าให้รู้จักวิธีการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 

 
ตอนท่ี 5 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อเสียของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

1.  ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกในคร้ังต่อไปเพระจะท าให้ทุกคน
ได้สนใจสุขภาพกันมากขึ้น 

2.  ควรมีการจัดกิจกรรมจ านวนมาก ๆ เพระจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินได้ดี 
3.  ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี้เช่น งบประมาณ และก าลังคน 
4.  โครงการน้ีมีประโยชน์มากทุกโรงเรียนสมควรมี 
5.  ควรมีเวลาที่นานกวานี้เพื่อให้ท ากิจกรรมได้ครบถ้วน 
6.  ควรมีการรณรงค์ให้เป็นนโยบายของโรงเรียน 
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บทที่  5 
สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาวิจัยโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาภูเก็ต มีวัตถุประสงค์การวิจัย 3 ประการ  คือ 1.  เพื่อศึกษากระบวนการด าเนินงาน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต                
2. เพื่อศึกษาผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  3. เพื่อศึกษาประโยชน์และ ข้อเสนอแนะ
การด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาภูเก็ต 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินคร้ัง นี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการด าเนิน
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทุกคน โดยใช้แบบสอบถาม 
 
5.1  สรุปผลการประเมิน  

การเก็บข้อมูลโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ จ าแนกกลุ่มตัวอย่าง 
ออกเป็น 3 กลุ่ม คือ นักเรียน ครู  เจ้าหน้าที่ และผู้ปกครอง โดยสรุปผลการประเมินของแต่ละกลุ่ม
ได้ดังต่อไปนี้ 

นักเรียน 
ทั้งหมด 165 คน เป็นเพศชาย จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน              

91 คน  คิดเป็นร้อยละ 55.20  
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความความพึงพอใจมากที่สุด คือ ผลการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น  และ
การรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ รองลงมา  คือ การประชาสัมพันธ์
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ น้อยที่สุด  คือ มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องมีส่วน
ร่วมและแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้  

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความความคิด เห็นว่าการจัดโครงการ
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โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพ
ประจ าปี อยู่ในระดับสูงที่สุดรองลงมาคือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วย
ส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม และน้อยที่สุดคือ การจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตามสุข
บัญญัติแห่งชาติ  

ครูและเจ้าหน้าท่ี  
จ านวนทั้งหมด 16 คน เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ  25.00 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 75.00  
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตมีความ ความพึงพอใจ มากที่สุด  คือ การ
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ และผลการด าเนินงานโครงการน าไปสู่การ
แก้ไขปัญหาของประชาชนในท้องถิ่น และการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชน
รับทราบเท่ากัน  และมีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้อง ตรวจสอบการด าเนินโครงการเพื่อให้เป็น            
ไปตามระยะเวลาที่ก าหนดอยู่ในระดับต่ าสุด 

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต  มีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม และ น้อยที่สุด  คือ 
การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรม  และ
สุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ  

ผู้ปกครอง 
จ านวนทั้งหมด  278 คน เป็นเพศชาย จ านวน 119  คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 และเป็นเพศหญิง 

จ านวน 159 คน  คิดเป็นร้อยละ 57.20 
มีความคิดเห็นว่า กระบวนการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  กรณี

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานตาม
โครงการฯ อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ผลการด าเนินงานโครงการน าไปสู่การแก้ไขปัญหาของ 
ประชาชนในท้องถิ่น  และการรายงานผลการด าเนินงานของโครงการให้ประชาชนรับทราบ  
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รองลงมา คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้ข้อมูลโครงการ และมีการเปิดโอกาสให้ผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วนร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้อยู่ในระดับน้อยที่สุด  

ผลการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ กรณี 
โรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ตมีความพึงพอใจต่อผลการด าเนินงานของ
โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  อยู่ในระดับมากที่สุด  คือ การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพคร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัด สีฉูดฉาด รองลงมา คือ การจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้
นักเรียนออกก าลังกายสม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี และน้อยที่สุด  คือ การจัดโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนาพฤติกรรมและสุขภาพตาม                         
สุขบัญญัติแห่งชาติ  

 
5.2  ประโยชน์ท่ีได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

1.  ช่วยให้ทุกคนสนใจออกก าลังกายเพื่อสุขภาพ 
2.  สามารถน าไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้ 
3.  ช่วยกระตุ้นให้สนใจเร่ืองสุขภาพ 
4.  ช่วยให้ตระหนักถึงสุขภาพกายที่ดี 
5.  ท าให้ตระหนักถึงการมีสุขภาพดีของผู้เกี่ยวข้อง 
6.  ท าให้มีสุขภาพที่แข็งแรงและไม่มีโรคภัยต่าง ๆ 
7.  เด็กมสีุขภาพสมบูรณ ์แข็งแรงมากขึ้น รู้จักรักษาความสะอาด 
8.  ท าให้รู้จักวิธีการเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ 

ข้อเสนอแนะของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
1.  ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกในคร้ังต่อไปเพระจะท าให้ทุกคน

ได้สนใจสุขภาพกันมากขึ้น 
2.  ควรมีการจัดกิจกรรมจ านวนมาก ๆ เพระจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินได้3.ดี 
3.  ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี้เช่น งบประมาณ และก าลังคน 
4.  โครงการน้ีมีประโยชน์มากทุกโรงเรียนสมควรมี 
5.  ควรมีเวลาที่นานกวานี้เพื่อให้ท ากิจกรรมได้ครบถ้วน 
6.  ควรมีการรณรงค์ให้เป็นนโยบายของโรงเรียน  
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5.3  อภิปรายผล  
จากก ารศึกษาวิจัยผลการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน                             

บ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 
ผลการเก็บข้อมูลจากนักเรียน ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 165 คน เป็นเพศชาย 

จ านวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 44.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน 91 คน คิดเป็นร้อยละ 55.20  ครู  และ
เจ้าหน้าที่  ผู้ตอบแบบสอบถาม  จ านวนทั้งหมด 16 คน เป็นเพศชาย จ านวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 และ 
เป็นเพศหญิง จ านวน 12 คน  คิดเป็นร้อยละ 75.00 ผู้ปกครอง ผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนทั้งหมด 278 คน 
เป็นเพศชาย จ านวน 119 คน คิดเป็นร้อยละ 42.80 และเป็นเพศหญิง จ านวน 159 คน คิดเป็นร้อยละ 57.20 

1.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อ กระบวน การด าเนินงานของโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพอยู่ในระดับพอใจมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ซึ่งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของ  สงบ  พงษ์พิพัฒน์ (2544 :74) ศึกษากลวิธีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
สังกัดส านักงานประถมศึกษา จังหวัดเพชรบุรี  พบว่า ระดับการปฏิบัติตาม กลวิธีการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านการ เสริมสร้างความเข้มแข็งในระดับท้องถิ่นอยู่ในระดับมาก 
เป็นอันดับสูงสุด แสดงให้เห็นว่าเป็นการด าเนินงานที่สามารถเพิ่มศักยภาพให้ผู้เกี่ยวข้อง องค์กร
ท้องถิ่นและโรงเรียนที่มีความสนใจให้ได้มีความสามารถพอที่จะด าเนินการพัฒนาโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพได้   

2.  ความคิดเห็นต่อผลการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ มีความ
คิดเห็นต่อผลการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ในระดับมากที่สุด                         
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ บันเทิง ทานะขันธ์,  (2545 : บทคัดย่อ ) ศึกษาการมีส่วนร่วมของ
บุคคลากรในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดส านักงาน                        
การประถมศึกษา จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัยพบว่า  ในภาพรวมผู้บริหาร ครูอนามัยโรงเรียน 
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ครูประจ าชั้น และผู้ปกครอง มีส่วนร่วมในการด าเนินงานส่งเสริมสุขภาพของ
โรงเรียนอยู่ในระดับมาก 

3.  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม คือ  ควรมีการจัดโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพอีกในคร้ัง
ต่อไปเพราะจะท าให้ทุกคนได้สนใจสุขภาพกันมากขึ้น คิดเป็นร้อยละ 26.01 รองลงมา ได้แก่ ควรมี
การรณรงค์ให้เป็นนโยบายของโรงเรียน คิดเป็นร้อยละ  17.07 และ ควรมีความพร้อมให้มากกว่านี้
เช่น งบประมาณ และก าลังคน คิดเป็นร้อยละ 15.44 ตามล าดับ  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ                
อรทัย  ชัยวงศ์, (2544 : 74-75) ศึกษาปัจจัยน าเข้าเพื่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ                   
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ในจังหวัดเชียงใหม่ ได้เสนอแนวทางการด าเนินไว้ว่า ผู้บริหารโรงเรียนเป็นผู้ที่มีความส าคัญอย่าง
มากในการที่จะน าพาโรงเรียนไปสู่ความส าเร็จ โดยผู้บริหารจะเป็นแกนน าและแบ่งงานให้ทุกคนมี
ส่วนร่วมรับผิดชอบ ให้การสนับสนุนทั้งแรงกาย แรงใจ เน้นการท างานเป็นทีมเพื่อให้เกิดภาคี ให้
การสนับสนุนเอาจริงเอาจัง ควบคุมให้การด าเนินงานเป็นไปตามวัตถุประสงค์ด้านการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการด าเนินงาน พัฒนา จัดหางบประมาณมาสนับสนุนโรงเรียน มีส่วนร่วมในการ
จัดการเรียนการสอน ตลอดจนโรงเรียนจัดกิจกรรมต่างๆร่วมกับชุมชนอย่างสม่ าเสมอและต่อเน่ือง 
เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อกัน  ช่วยเหลือเกื้อกูลพึ่งพาอาศัย อันเป็นผลท าให้ชุมชนให้การ
สนับสนุนและเข้ามามีส่วนร่วมด้วยความเต็มใจ ทั้งแรงกาย และงบประมาณ 
 
5.4   ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้เพื่อการวิจัยในครั้งต่อไป 

1.  ควรมีการศึกษาผลการด าเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อย่างน้อย 3 เดือน
คร้ังเพื่อเป็นการพัฒนาโครงการอยู่ตลอดเวลา 

2.  ในกรณีภาพรวมมีการพัฒนาตามแบบแผนโครงการในขั้นที่ดีแล้วควรมีการศึกษา
เฉพาะกรณีนักเรียนที่มีปัญหาเป็นรายๆไป 

3.  ควรมีการศึกษาผลของโครงการอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการติดตามและพัฒนาโครงการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
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แบบสอบถาม 
ผลการด าเนินงานโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต    
 

ค าชี้แจง 

1.  แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอบถามความพึงพอใจต่อโครงการ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

2.  แบบสอบถามนี้มิได้มีผลกระทบต่อหน่วยงานหรือบุคคลใดเป็นเพียงการส ารวจ
ความพึงพอใจ  เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาให้ตรงตามความต้องการที่แท้จริงของเยาวชน
ยิ่งขึ้น 

3.  แบบสอบถามฉบับนี้มีทั้งหมด 5 ตอน คือ 
  ตอนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
  ตอนที่ 2  ความคิดเห็นในการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ตอนที่ 3  ความคิดเห็นต่อโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ตอนที่ 4  ประโยชนท์ี่ได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
  ตอนที่ 5  ข้อเสนอแนะของผู้ตอบแบบสอบถาม 
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แบบสอบถาม 
ผลการด าเนินงานโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  

กรณีโรงเรียนบ้านอ่าวปอ ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาภูเก็ต    
 

ตอนท่ี 1     ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง  : โปรดท าเคร่ืองหมาย   ลงในช่อง  � ที่ตรงกับความจริง  และความคิดเห็น             

ของท่าน  
เพศ 

� ชาย      � หญิง 
ตอนท่ี 2      การด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน � ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก     
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. มีการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง มีส่วน
ร่วม และแสดงความคิดเห็นต่อโครงการคร้ังนี้ 

     

2. การประชาสัมพันธ์ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องรับรู้
ข้อมูลโครงการ  

     

3. มีการเปิดโอกาสใหผู้้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบ
การด าเนินโครงการเพื่อให้เป็นไปตามระยะเวลา
ที่ก าหนด 

     

4. ผลของโครงการ น าไปแก้ไขปัญหาได้      
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ตอนท่ี 3  การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
      ค าชี้แจง โปรดท าเคร่ืองหมาย  ลงใน � ที่ตรงกับความคิดเห็นของท่าน 
 

การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ 
ระดับความคิดเห็น 

มาก
ท่ีสุด 

มาก     
ปาน 
กลาง 

น้อย 
น้อย 
ท่ีสุด 

1. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนได้พัฒนา
พฤติกรรมและสุขภาพตามสุขบัญญัติแห่งชาติ 

     

2. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ดูแลรักษาร่างกาย และของ
ใช้ให้สะอาด 

     

3. การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ เป็นการกระตุ้น ให้นักเรียน ล้างมือให้
สะอาดก่อนกินอาหารและหลังการขับถ่าย 

     

4.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนกินอาหารสุก 
สะอาด ปราศจากสารอันตราย  และหลีกเลี่ยง
อาหารรสจัด สีฉูดฉาด 

     

5.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนออกก าลังกาย
สม่ าเสมอและตรวจสุขภาพประจ าปี 

     

6.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีจิตใจให้ร่าเริง
แจ่มใสอยู่เสมอ 

     

7.  การจัดโครงการ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
คร้ังนี้ ช่วยส่งเสริม ให้นักเรียนมีส านึกต่อ
ส่วนรวมร่วมสร้างสรรค์สังคม 
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ตอนท่ี 4  ประโยชน์ท่ีท่านได้รับจากโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
…………………………………………………………………………………………

…………………..……….…………………………………………………………………………
…………….…..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 
ตอนท่ี 5  ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 

…………………………………………………………………………………………
…………………..……….…………………………………………………………………………
…………….…..……………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
 

        ขอขอบคุณ 
ชลิต  คันธานนท์ 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ – นามสกุล    นายชลิต  คันธานนท์  
ประวัติการศึกษา    ระดับปริญญาตรี  (ประถมศึกษา) 

วิทยาลัยครูภูเก็ต     
ต าแหน่งและสถานที่ท างานปัจจุบัน ด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านอ่าวปอ  
     ตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2550 – ปัจจุบัน  

โรงเรียนบ้านอ่าวปอ  ตั้งอยู่หมู่ที่ 6  
ต าบลป่าคลอก  อ าเภอถลาง  
จังหวัดภูเก็ต 
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