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บทคัดย่อ 

การวจิยัครัง้น้ีมคีวามมุ่งหมายเพ่ือ 1) ศึกษาตวัชีว้ดัตามองคป์ระกอบของการดำาเนนิงานโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ 2) ศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สถานศึกษาสังกดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 และ 3) พฒันาแนวทาง
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำาหรับสถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ผู้บริหาร ครูอนามัย และกรรมการสถาน
ศึกษา สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำานวน 210 
คน จาก 70 โรงเรียน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถามสภาพปัจจุบันและสภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนิน
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติพื้นฐาน และหาค่าความต้องการจำาเป็น ผลการ
วิจัยพบว่า 1) ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัดการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบ
ด้วย 10 องค์ประกอบ 41 ตัวชี้วัด มีผลการประเมินความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยภาพรวม อยู่
ในระดับมาก 2) สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 สภาพปัจจุบัน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ 
ปานกลาง สภาพที่พึงประสงค์โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก 3) แนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ สถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
ประกอบด้วย 10 องค์ประกอบ 92 แนวทาง สรุปได้ดังนี้ การดำาเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 10 
องค์ประกอบ ควรมีแผนการดำาเนินงานอย่างชัดเจนทุกระดับ มีการแต่งตั้งคณะทำางานระบุหน้าที่ชัดเจน 
มกีารจดัระบบการนเิทศตดิตามผลการดำาเนนิงานและจดัทำารายงานผลการดำาเนินงาน มโีครงการดำาเนนิ
การร่วมกนัระหวา่งโรงเรยีนและชมุชนอยา่งตอ่เนือ่ง สนบัสนุนการมีส่วนรว่มจากทกุภาคส่วนทัง้ผู้บรหิาร 
ครู ครูอนามัย นักเรียน บุคลากร คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน มีการจัดเก็บข้อมูลด้านสุขภาพ

1	 นิสิตระดับปริญญาโท	สาขาวิชาการบริหารการศึกษา	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2	 อาจารย์	คณะศึกษาศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
1 M.Ed. Candidate in Education Administration, Faculty of Education, Mahasarakham University
2 Faculty of Education, Mahasarakham University



36 Journal of Educational Administration and Supervisor, Mahasarakham University  Volume 8 Number 2 May - August 2017

อย่างเป็นระบบ ด้านโภชนาการเน้นความสะอาดและถูกสุขอนามัย ส่งเสริมให้บุคลากร และนักเรียน 
รักการออกกำาลังกายและการดูแลสุขภาพ

คำ�สำ�คัญ: การพัฒนาแนวทาง, แนวทางการดำาเนินงาน, โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

Abstract

This research aimed to 1) Investigate the indicators of components of health  
promoting school implementation, 2) study the current state and desirable state of health 
promoting school implementation for school under the office of Mahasarakham primary 
education service area office 3, and 3) develop of implementation guideline on health  
promoting school for school under the office of Mahasarakham primary education service area 
office 3. Group of the study were 210 person include administrators teachers and school 
committees from 70 schools selected by stratified random sampling method. The research 
instruments were questionnaires of current and desirable conditions. Descriptive statistics 
used in this research and PNImodified. The research were found: 1) The implementation of 
health promoting school including 10 components 41 indicators. The result of evaluation 
from seven respondents at high level. 2) The current conditions of health promoting school 
implementation for school under the office of Mahasarakham primary education service area 
office 3 at moderate level. The desirable conditions of health promoting school implementation  
at high level. 3) The implementation guideline on health promoting school for school  
under the office of Mahasarakham primary education service area office 3 including 10  
components 92 indicators. In conclusion: school health promoting implementation all  
components should have school health promoting plan, work by the school health promoting 
committee respond other missions. The system of supervision and reporting the result of 
school health promoting implementation report. School and community have the continuing 
projects, the participation and support from administrator, teacher, teacher of infirmary room, 
student, school personnel, and school committee. 

Keywords: Developing Guideline, Guideline of Implementation, School Health Promoting 

บทนำา

การสง่เสรมิดา้นสขุภาพของประชาชนทกุ
ช่วงอายเุปน็สิง่สำาคญัทีแ่ละจำาเปน็ทีท่กุภาคสว่นจะ
ต้องร่วมแรงร่วมใจให้เกิดการพัฒนาข้ึนอย่างเป็น
รปูธรรม รฐับาลใหค้วามสำาคญัในดา้นสขุภาพของ
ประชาชนทกุชว่งวยัโดยไดก้ำาหนดไวใ้นแผนพฒันา
เศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาตฉิบับท่ี 12 พ.ศ. 2560-

2564 (ราชกิจจานุเบกษา, 2559: 15-16) ระบุ
สภาพแวดล้อมการพัฒนาและประเด็นการพัฒนา
สำาคญัในชว่งแผนพัฒนาฯ ฉบบัที ่12 หวัขอ้การเต
รียมความพร้อมด้านกำาลังคนและการเสริมสร้าง
ศักยภาพของประชากรในทุกช่วงวัย โดยมุ่งเน้น
การพฒันาคนในทกุมติิและในทกุชว่งวยัให้เปน็ทนุ
มนษุย์ท่ีมีศักยภาพสูง ดังท่ีจดุเนน้ในการพฒันาคน
ท่ีสำาคญัในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ขอ้ 6) การ
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สร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดี เน้นการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเส่ียงด้าน
สภาพแวดลอ้มทีส่ง่ผลตอ่สขุภาพ โดยให้ความสำาคัญ
กบัการพฒันาความรู้ในการดแูลสุขภาพ การพัฒนา
รูปแบบการออกกำาลังกายและโภชนาการที่เหมาะ
สมกับแต่ละช่วงวัย การใช้มาตรการทางกฎหมาย
และภาษีในการควบคุมและส่งเสริมอาหารและ
ผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ การสร้างกลไก
ในการจดัทำานโยบายสาธารณะท่ีต้องคำานึงถงึผลก
ระทบตอ่สขุภาพทีจ่ะไปสู่การสรา้งสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาพดี 

แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 
พ.ศ. 2560-2564 (กระทรวงสาธารณสุข, 2559: 
4-5, 43) อยูภ่ายใตแ้ผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 ดำาเนินการภายใต้วิสัยทัศน์: 
ระบบสขุภาพไทยเขม้แขง็ เปน็เอกภาพ เพือ่คนไทย
สุขภาพดีสร้างประเทศให้มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
และพันธกิจ: เสริมสร้าง สนับสนุนและประสาน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ 
เอกชน นักวิชาการและภาคประชาสังคม ในการ
อภิบาลและพัฒนาระบบสุขภาพไทยให้เข้มแข็ง 
รองรับกับบริบทของการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

การดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพเกดิ
จากข้อเสนอแนะของคณะผู้เชี่ยวชาญด้านการส่ง
เสรมิสุขภาพและสขุศกึษาขององคก์ารอนามัยโลก 
ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการดำาเนินงานด้าน
อนามยัโรงเรยีน (School Health Program) มีหลกั
การสำาคัญ 3 ประการ ได้แก่ สุขศึกษาในโรงเรียน 
(School Health Education) อนามัยสิ่งแวดล้อม
ในโรงเรียน (School Health Environment) และ
บรกิารอนามยัโรงเรยีน (School Health Service) 
ซึ่งมีลักษณะการปฏิบัติแบบส่ังการจากบนลงล่าง
ไปสูก่ารสง่เสรมิสขุภาพแนวใหม ่(สำานักสง่เสรมิสขุ
ภาพ, 2556: 18) องค์การอนามัยโลก (World 
Health Organization (WHO), 1998) ได้ให้คำา
จำากัดความของโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพไว้ว่า คือ
โรงเรียนที่มีขีดความสามารถแข็งแกร่งมั่นคง ที่จะ
เป็นสถานที่ที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี เพื่อการอาศัย 

ศึกษาและทำางาน ส่วนสำานักส่งเสริมสุขภาพ กรม
อนามยั กระทรวงสาธารณสขุ ไดใ้หค้วามหมายของ
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ คอื โรงเรียนทีม่คีวามร่วม
มือร่วมใจกันพัฒนาพฤติกรรมและส่ิงแวดล้อมให้
เอื้อต่อสุขภาพอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อการมีสุขภาพ
ดีของทุกคนในโรงเรียน โดยสำานักส่งเสริมสุขภาพ 
ไดด้ำาเนินงานโครงการโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพเพ่ือ
พัฒนาเด็กและเยาวชนด้านสุขภาพควบคู่ไปกับ
การพัฒนาด้านการศกึษา โดยการพัฒนาศกัยภาพ
โรงเรียนให้เป็นจุดเริ่มต้นและศูนย์กลางของการ
พัฒนาสุขภาพ รวมทั้งพัฒนาชุมชนให้มีส่วนร่วม
ในการดูแลสุขภาพตนเองและครอบครัวตั้งแต่ปี 
พ.ศ. 2541 จนถึงปัจจุบัน โดยการดำาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นการพัฒนาที่มีความ
ครอบคลมุทกุมติดิา้นสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม สรา้ง
กระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัของทกุคนทัง้ในโรงเรยีน
และชุมชน ให้สามารถนำาความรู้และทักษะด้าน
สุขภาพมาประยกุต์ใชใ้นชวีติประจำาวนั ดว้ยการดแูล
ใส่ใจสุขภาพของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งสามารถ
ตัดสินใจในการควบคุมสภาวการณ์ที่มีผลกระทบ
ตอ่สขุภาพ โดยเฉพาะนกัเรยีนจะไดร้บัการปลกูฝงั
ทัศนคติ ฝึกทักษะและพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะ
สม สมาชกิในชมุชนมสีขุภาพกายและสขุภาพจติที่
ดี อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและปลอดภัย ทำาให้
บรรลเุปา้หมายของการพฒันาคนใหม้คีณุภาพชวีติ
ทีด่แีละอยูใ่นสงัคมอยา่งมคีวามสขุ (สำานกัสง่เสรมิ 
สุขภาพ, 2558: 3)

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้
ดำาเนินงานเกี่ยวกับโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตาม
นโยบายมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ก้าวแรกของการ
ดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ปี พ.ศ. 2541 
มโีรงเรยีนตน้แบบของจงัหวดั ศนูย์อนามยั และสว่น
กลาง รวม 89 โรงเรียน พ.ศ. 2543 มีการจัดทำา
เกณฑ์ประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 

ดา้นกระบวนการ 5 องคป์ระกอบ และใน 
ปี พ.ศ. 2544 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพผ่านการ
ประเมนิ รอ้ยละ 9.60 และมโีรงเรยีนเขา้รว่มโครงการ 
ร้อยละ 32 และมีการพัฒนาการดำาเนินงานเรื่อย
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มา จนในปี พ.ศ. 2550 มีโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ผ่านการประเมินร้อยละ 93.60 ปี พ.ศ. 2552 มี
โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ
และผ่านการประเมินค่อนข้างสูงร้อยละ 96.80 
กรมอนามัยจึงได้พัฒนาเกณฑ์มาตรฐานในระดับ
ที่สูงขึ้นคือ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร ซึ่ง
เนน้คณุภาพโดยวดัผลลัพธท์ีเ่กดิจากกระบวนการ
ดำาเนินงานตาม 10 องค์ประกอบ และในปี พ.ศ. 
2555 มีโรงเรียนที่ผ่านการประเมินเป็นโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร จำานวน 105 แห่ง ผล
การดำาเนนิงานดงักลา่ว แสดงใหเ้หน็ถงึพฒันาการ
ของการดำาเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ ทีม่กีาร
ดำาเนนิงานมาอยา่งตอ่เนือ่งและมีผลการดำาเนนิงาน
ประสบความสำาเร็จเป็นที่น่าภาคภูมิใจ (สำานักส่ง
เสริมสุขภาพ, 2558: 3-6)

สำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 ไดเ้ขา้รว่มโครงการโรงเรยีนสง่
เสรมิสขุภาพ และมีการดำาเนินงานดา้นโรงเรยีนสง่
เสรมิสุขภาพมาอย่างตอ่เนือ่งร่วมกบัภาคีเครอืขา่ย 
ซ่ึงเป็นหน่วยงานด้านสุขภาพและสถานศึกษา มี
การนำานโยบายดา้นโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพลงสูก่าร
ปฏิบัติร่วมกันจนเกิดผลเป็นที่ประจักษ์ เกิดความ
รว่มมือระหวา่งโรงพยาบาล สำานกังานสาธารณสขุ 
และโรงเรยีนในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษา
ประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 มกีารจดัประชมุ
ทำาความเขา้ใจและเสรมิสรา้งความรูใ้นการดำาเนนิงาน
ด้านโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพขึ้นประจำาทุกปี มีการ
อบรมบคุลากรเพือ่เพิม่พนูองค์ความรู้บคุลากรการ
ศกึษา บคุลากรสาธารณสขุใหม้คีวามรูค้วามเข้าใจ
แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสขุภาพทุก
ระดับ นำาแนวคิด หลักการพัฒนาและแลกเปลี่ยน
ประสบการณก์ารดำาเนนิงานระหวา่งผูบ้รหิาร คณะ
ครู และบุคลากรสาธารณสุข เพื่อให้เกิดเครือข่าย
การดำาเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพระดบัเพชร
ขึ้น และเกิดการขับเคลื่อนการส่งเสริมสุขภาพเด็ก
วยัเรียนในวงกวา้ง เพ่ือใหเ้ดก็วยัเรยีนมสีมรรถนะด ี
มีพื้นฐานในการคิด พื้นฐานการเรียนรู้ ทักษะการ
จัดการ และทักษะการดำารงชีวิต ที่สามารถเผชิญ

กบัปญัหาสงัคมและเศรษฐกจิทีเ่ปลีย่นแปลงไปดว้ย
สุขภาพร่างกายที่แข็งแรง (สำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3, 2560: 
เว็บไซต์) 

แม้ว่าการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพในปจัจบุนั จะมีการจดัระบบและวธิกีารปฏบิตัิ
ที่ดีและมีผลเป็นที่น่าพอใจ สภาพปัญหาเดิมๆ ที่
โรงเรยีนไมเ่ขา้ใจวธีิการดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุ
ภาพ ได้ถูกแก้ไขไปแต่ปัญหาด้านสุขภาพของเด็ก
ไทยก็มกีารเปลี่ยนแปลงตามสภาพสังคมที่เปลีย่น
ไป ปญัหาทีพ่บในสงัคมไทยทกุวนันี ้ไดแ้ก ่เดก็ทีม่ี
ภาวะโภชนาการเกิน เพราะการบรโิภคอาหารและ
ขนมทีไ่มม่คีณุคา่ทางอาหาร การบรโิภคอาหารขยะ 
อาหารจานด่วน การใช้โทรศัพท์มือถือ ที่ส่งผลให้
เกิดปัญหาด้านสายตา และปญัหาสุขภาพจากการ
ขาดการออกกำาลงักาย เด็กกลุม่วัยเรยีน (อาย ุ5-14 
ปี) พบภาวะเริ่มอ้วนในเด็กวัยเรียน ร้อยละ 12.2 
จากการคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติในเด็กก่อน
ประถมศึกษาและมธัยมศึกษาโดยครใูนโรงเรยีน 17 
แหง่ พบวา่ เดก็มภีาวะสายตาผดิปกต ิรอ้ยละ 6.6 
และจำาเป็นต้องใส่แว่นตา ร้อยละ 4.1 การตรวจ
สอบสตปิญัญาและความฉลาดทางอารมณ ์พบวา่ 
เด็ก ป.1 มีระดับสติปัญญาเฉลี่ย 93.1 และความ
ฉลาดทางอารมณเ์ทา่กบั 45.1 ซึง่ต่ำากวา่มาตรฐาน 
(กระทรวงสาธารณสุข, 2559: 29) 

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพถือเป็นโครงการ
ที่มีบทบาทสำาคัญในการควบคุมดูแลปัญหาด้าน
สุขภาพของเด็กในวัยเรียน จากปัญหาและความ
ตอ้งการดา้นสขุภาพของเดก็วยัเรยีนทีก่ลา่วมาขา้ง
ต้น ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาแนวทางการ
ดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำาหรับสถาน
ศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อพัฒนาการดำาเนิน
งานด้านการส่งเสริมสุขภาพผู้เรียนให้ครอบคลุม
ภารกจิ และเปน็ระบบทีส่ามารถชว่ยดแูลแกไ้ขปญัหา
สุขภาพของเด็กวัยเรียนในปัจจุบันได้ เพื่อให้บรรลุ
ความมุง่หมายตามนโยบายการพฒันาประเทศทีม่ี
ความมุง่หวงัพฒันาทนุมนษุยอ์ยา่งมปีระสิทธิภาพ
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ความมุ่งหมายของการวิจัย

1. เพือ่ศกึษาองคป์ระกอบและตัวช้ีวดัของ
การดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ สถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3

2. เพ่ือศึกษาสภาพปัจจุบัน สภาพที่พึง
ประสงค์ ของการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การ
ศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

3. เพื่อพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สำาหรับสถานศึกษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3

วิธีดำาเนินการวิจัย

ระยะที่ 1 การศึกษาองค์ประกอบและตัว
ชี้วัดของการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3

1. ผู้ให้ข้อมูล ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบบประเมิน
ความเหมาะสมขององค์ประกอบและตัวชี้วัด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง  

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที่ 2 การศึกษาสภาพปัจจุบันและ
สภาพที่พึงประสงค์ของการดำาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

1.1 ประชากร 

ประชากรในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้
บริหาร ครูอนามัย และกรรมการสถานศึกษา ของ
โรงเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ 

สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
มหาสารคาม เขต 3 จำานวน 147 โรงเรยีน จำานวน
ประชากร 441 คน 

1.2 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่างที่นำามาใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 
ผู้วิจัยกำาหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ตามตาราง
ประมาณการขนาดกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่และ
มอร์แกน (Krejcie and Morgan) ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำานวน 210 คน จาก 70 โรงเรียน แล้วใช้วิธีสุ่ม
ตัวอย่างแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sam-
pling) ตามสัดส่วนจำานวนสถานศึกษาของอำาเภอ
ตา่งๆ ในสงักดัสำานกังานเขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถม
ศึกษามหาสารคาม เขต 3 

2. เคร่ืองมอืทีใ่ช้ในการวจัิย แบบสอบถาม
เกี่ยวกับสภาพปัจจุบัน สภาพท่ีพึงประสงค์ การ
ดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพ ของสถานศกึษา
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 เปน็แบบสอบถามมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ ได้แก่ มากที่สุด มาก ปาน
กลาง น้อย และน้อยที่สุด

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำาเนิน
การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง โดยประสาน
ความรว่มมอืไปยังโรงเรยีนทีก่ลุม่ตวัอยา่งสงักดั ได้
แบบสอบถามกลับมาจำานวน 210 ฉบับ คิดเป็น
ร้อยละ 100 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ระยะที ่3 การพฒันาแนวทางการดำาเนนิงาน
โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพสถานศกึษา สงักดัสำานกังาน
เขตพืน้ท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

1. ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ 

1.1 ผูบ้ริหาร ครู และคณะกรรมการสถาน
ศึกษา จำานวน 6 คน

1.2 ผู้ทรงคุณวุฒิ จำานวน 7 คน 

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
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2.1 แบบสัมภาษณ์ โรงเรียนต้นแบบใน
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เป็นแบบ
สัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 

2.2 แบบประเมินความเหมาะสมและ
ความเปน็ไปไดข้องแนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีน
ส่งเสริมสุขภาพ

3. การเกบ็รวบรวมขอ้มลูผูว้จิยัดำาเนนิการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ค่าเฉลี่ย
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการวิจัย

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบ
ด้วย 10 องคป์ระกอบ 41 ตวัชีว้ดั มผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมขององคป์ระกอบ โดยผู้ทรงคณุวฒุิ
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเปน็ราย
ดา้นพบวา่ องคป์ระกอบทีม่คีา่เฉล่ียสงูสดุสามอันดบั 
เรยีงตามลำาดบั ไดแ้ก ่การสง่เสรมิสขุภาพบคุลากร
ในโรงเรียน โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย และการ
ออกกำาลังกาย กีฬา และนันทนาการ

2. สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 สภาพปัจจุบัน โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดสามอันดับ นำาเสนอตาม
ลำาดับ ได้แก่ การให้คำาปรึกษาและสนับสนุนทาง
สังคม บริการอนามัยโรงเรียน และการออกกำาลัง
กาย กีฬา และนันทนาการ สภาพท่ีพึงประสงค์
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ
พจิารณาเปน็รายดา้นพบวา่ ดา้นทีม่คีา่เฉล่ียสูงสุด
สามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ การบริหาร
จัดการในโรงเรียน การส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน และสุขศึกษาในโรงเรียน

3. ผลการวเิคราะห์ค่าความตอ้งการจำาเปน็

ปรับปรุง พบว่า ลำาดับความต้องการจำาเป็นของ
แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพสาม
อันดับแรก ได้แก่ ลำาดับที่ 1 การให้คำาปรึกษาและ
สนับสนุนทางสังคม ลำาดับที่ 2 การออกกำาลังกาย 
กีฬา และนันทนาการ ลำาดับที่ 3 บริการอนามัย
โรงเรยีน แนวทางการดำาเนนิงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุ
ภาพ สถานศึกษาสังกดัสำานักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ประกอบดว้ย 10 
องค์ประกอบ 92 แนวทางสรุปได้ดังนี้ การดำาเนิน
การโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 10 องค์ประกอบ 
ควรมแีผนการดำาเนินงานอยา่งชดัเจน ท้ังแผนระดบั
โรงเรียนและแผนการดำาเนินงานแต่ละฝ่าย มีการ
แต่งตั้งคณะทำางาน ซึ่งระบุหน้าที่ชัดเจน มีการจัด
ระบบการนิเทศติดตามผลการดำาเนินงานอย่าง
เป็นระบบ และจัดทำารายงานผลการดำาเนินงาน 
มีโครงการดำาเนินการร่วมกันระหว่างโรงเรียนและ
ชมุชนอย่างตอ่เนือ่งสนบัสนนุให้เกิดการดำาเนนิงาน
แบบมส่ีวนรว่มทกุภาคส่วนทัง้ผูบ้รหิาร คร ูนักเรยีน 
บคุลากรทางการศกึษา คณะกรรมการสถานศึกษา 
และชุมชน บันทึกผลการตรวจสุขภาพและจัดเก็บ
อย่างเปน็ระบบ วเิคราะห์ผลการตรวจสขุภาพและ
แก้ไขกรณีที่พบความผิดปกติโดยเร่งด่วน การปรุง
อาหารกลางวนัแกน่กัเรยีน ความสะอาดของสถาน
ทีร่บัประทานอาหาร ควบคมุคณุภาพของสนิคา้ทีน่ำา
มาจำาหนา่ยให้แกน่กัเรียน ส่งเสริมใหบุ้คลากร และ
นกัเรยีนรกัการออกกำาลงักาย ดแูลสขุภาพอยา่งตอ่
เนื่อง ให้ความสำาคัญกับการคัดกรองนักเรียน การ
บันทึกผล การส่งต่อ การแก้ไขปัญหาของนักเรียน 
ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา ต้องร่วม
กันวางแผน และให้ความสำาคัญ กับการประพฤติ
ตนเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่บุคลากร งานทุก
ฝ่ายมีการติดตาม ประเมินผลและรายงานผลการ
ดำาเนินงานอย่างสม่ำาเสมอ

อภิปรายผลการวิจัย

ผลการวจัิย การพัฒนาแนวทางการดำาเนินงาน
โรงเรียนสง่เสริมสุขภาพ สถานศึกษาสงักดัสำานกังาน
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เขตพืน้ทีก่ารศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 
3 สามารถนำามาอภิปรายผล ได้ดังนี้

1. ผลการศึกษาองค์ประกอบและตัวชี้วัด
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ประกอบ
ด้วย 10 องคป์ระกอบ 41 ตวัชีว้ดั มผีลการประเมนิ
ความเหมาะสมขององค์ประกอบโดยผูท้รงคุณวุฒิ
โดยภาพรวม อยูใ่นระดบัมาก เม่ือพจิารณาเปน็ราย
ดา้นพบวา่ องคป์ระกอบทีม่คีา่เฉล่ียสงูสดุสามอันดบั 
เรยีงตามลำาดบั ไดแ้ก ่การสง่เสรมิสขุภาพบคุลากร
ในโรงเรียน โภชนาการอาหารที่ปลอดภัย และการ
ออกกำาลังกาย กีฬา และนนัทนาการ การศกึษาของ
ฉตัรฑวิฒัน ์ฝา่ยหมืน่ไวย ์(2556: 102 - 108) ได้
ทำาการวิจัย ปัจจัยบริหารที่มีผลต่อการดำาเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครูอนามัยโรงเรียนใน
จังหวัดหนองคาย การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์
เพือ่ศึกษาถึงปจัจยัการบรหิารทีม่ผีลตอ่การดำาเนนิ
งานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพของครอูนามยัโรงเรยีน
ในจังหวัดหนองคาย พบว่า บุคลากรที่ปฏิบัติงาน
ในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพยังไม่เพียงพอ และยัง
ขาดความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน งบ
ประมาณในการดำาเนนิงานในโรงเรยีนส่งเสรมิสุขภาพ 
ยังไม่เพียงพอ งบที่ได้รับการจัดสรรมามีข้อจำากัด
ในการใชง้บประมาณ อปุกรณใ์นการดำาเนนิงานใน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ไม่เพียงพอ และอุปกรณ์
ที่ใช้ในการดำาเนินงานยังไม่ทันสมัยผู้รับผิดชอบมี
ภาระงาน และมุง่เนน้การทำางานไปทีป่ระสิทธภิาพ
และประสิทธผิลของการศกึษามากกวา่การดำาเนนิ
งานในโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ

2. สภาพปัจจุบันการดำาเนินงานโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษาสังกัดสำานักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 
3 สภาพปัจจุบันโดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยต่ำาสุดสามอันดับ นำาเสนอตาม
ลำาดับ ได้แก่ การให้คำาปรึกษาและสนับสนุนทาง
สังคม บริการอนามัยโรงเรียน และการออกกำาลัง
กาย กีฬา และนันทนาการ สภาพท่ีพึงประสงค์
โดยรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก เมื่อ

พจิารณาเป็นรายดา้นพบวา่ ดา้นท่ีมคีา่เฉลีย่สงูสดุ
สามอันดับ นำาเสนอตามลำาดับ ได้แก่ การบริหาร
จัดการในโรงเรียนการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน และสุขศึกษาในโรงเรียน การศึกษาของ
ชัญญาภัค เพ็ชรประดับ (2556: 171 - 187) ได้
ทำาการวจิยั การมสีว่นร่วมของชุมชนท่ีสง่ผลต่อการ
ดำาเนนิงานโรงเรยีนส่งเสรมิสขุภาพ สงักดัสำานกังาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ระดับ
การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพ 2) ระดับการดำาเนินงานของโรงเรียนส่ง
เสริมสุขภาพ 3) การมีส่วนร่วมของชุมชนที่ส่งผล
ต่อการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ และ  
4) ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะในการมีส่วน
รว่มของชุมชนและการดำาเนินงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุ
ภาพ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
จำานวน 84 แห่ง ผู้ให้ข้อมูลประกอบด้วย ผู้บริหาร
สถานศึกษา ครอูนามยั คณะกรรมการสถานศึกษา
ตัวแทนผู้ปกครอง และเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับ
ผิดชอบการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
สังกัดสำานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
นครปฐม เขต 1 จำานวน 336 คน ได้มาโดยการ
สุ่มแบบแบ่งชั้นตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัย ได้แก่ แบบสอบถามที่สร้างขึ้นโดยผู้วิจัยสถิติ
ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน ผลการวจิยัพบวา่ 
1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในโรงเรียนส่งเสริมสุข
ภาพอยู่ระดับมากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 2) 
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ อยู่ระดับ
มากทั้งในภาพรวมและรายด้าน 3) การมีส่วน
ร่วมของชุมชนส่งผลต่อการดำาเนินงานโรงเรียนส่ง
เสริมสขุภาพอยา่งมนียัสำาคญัทางสถิตท่ีิระดบั 0.01 
จำานวน 3 ดา้น ไดแ้ก ่ดา้นการมสีว่นรว่มในการรบั
ผลประโยชน์ ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผล และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ 4) 
ปัญหาและอุปสรรคในการมีส่วนร่วมของชุมชน
และการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ 
ชมุชนและผูป้กครอง มรีายไดน้อ้ย ไมม่เีวลามารว่ม
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กจิกรรมกับโรงเรยีน หรอืดูแลเอาใจใสส่ขุภาพของ
นักเรียน ดังนั้น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมให้ความรู้
ความเข้าใจ และสร้างความตระหนักด้านสุขภาพ
ของนกัเรยีนใหแ้กช่มุชน หนว่ยงานทีเ่กีย่วขอ้งควร
เพิ่มงบประมาณในการสนับสนุนการทำากิจกรรม
ส่งเสริมสุขภาพ

3. แนวทางการดำาเนินงานโรงเรียนส่ง
เสรมิสขุภาพ สถานศกึษาสงักดัสำานกังานเขตพืน้ที่
การศกึษาประถมศกึษามหาสารคาม เขต 3 ประกอบ
ดว้ย 10 องคป์ระกอบ 92 แนวทาง ผลการประเมนิ
ความเหมาะสมและความเป็นไปได้มีความเหมาะ
สม และความเป็นไปได้ โดยรวมมีความเหมาะ
สมอยู่ในระดับมาก แนวทางการดำาเนินงาน สรุป
ได้ดังนี้ การดำาเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพทั้ง 
10 องค์ประกอบ ควรมีแผนการดำาเนินงานอย่าง
ชัดเจน ทั้งแผนระดับโรงเรียนและแผนการดำาเนิน
งานแต่ละฝ่าย มีการแต่งตั้งคณะทำางาน ซึ่งระบุ
หน้าที่ชัดเจน สอดคล้องกับการศึกษาของ วิลาศ
ลักษณ์ ภิริยะแสง (2557: 89 - 100) ได้ทำาการ
วจิยัแนวทางการดำาเนินงานโรงเรยีนสง่เสริมสขุภาพ
ของสถานศกึษาสงักดัเทศบาลนครนครสวรรค ์ผล
การวิจัยพบว่า 

แนวทางการดำาเนินงานโรงเรยีนสง่เสรมิสขุ
ภาพของสถานศึกษา ได้แก่ แนวทางนโยบายของ
โรงเรียน แนวทางการบริหารจัดการในโรงเรียน 
แนวทางโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนและชุมชน 
แนวทางการจัดสิ่งแวดล้อมในโรงเรียนท่ีเอื้อต่อ
สุขภาพ โดยอาจจัดให้มีกิจกรรมหรือโครงการ
ด้านการส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตอย่าง 
สม่ำาเสมอ 

โรงเรียนควรมีการจัดระบบการนิเทศ
ติดตามผลการดำาเนินงานอย่างเป็นระบบ และจัด
ทำารายงานผลการดำาเนนิงาน มโีครงการดำาเนนิการ
ร่วมกันระหว่างโรงเรียนและชุมชนอย่างต่อเน่ือง
สนับสนุนให้เกิดการดำาเนินงานแบบมีส่วนร่วมทุก
ภาคสว่นทัง้ผูบ้ริหาร ครู นักเรยีน บคุลากรทางการ
ศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา และชุมชน 

บันทึกผลการตรวจสุขภาพและจัดเก็บ
อย่างเปน็ระบบ วเิคราะห์ผลการตรวจสขุภาพและ
แก้ไขกรณีที่พบความผิดปกติโดยเร่งด่วน การปรุง
อาหารกลางวนัแกน่กัเรยีน ความสะอาดของสถาน
ที่รับประทานอาหาร ควบคุมคุณภาพของสินค้าที่
นำามาจำาหน่ายให้แก่นักเรียน 

สง่เสรมิใหบ้คุลากร และนกัเรยีนรกัการออก
กำาลังกาย ดแูลสุขภาพอยา่งต่อเนือ่ง ซึง่สอดคล้อง
กับ (จตุพล ยงศร และคณะ. 2554: 7-12) ที่ได้
นำาเสนอองคป์ระกอบการพัฒนาคณุภาพผูเ้รยีน ขอ้
หนึง่วา่ โรงเรยีนควรมกีารจดักจิกรรมหรอืโครงการ
ดา้นการส่งเสรมิสขุภาพรา่งกาย และสขุภาพจติเพือ่ 
การดำารงชวิีต มกีารกำาหนดแนวทางบรกิารอนามยั
โรงเรียน แนวทางสุขศึกษาในโรงเรียน แนวทาง
โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย แนวทางการ
ออกกำาลงักาย กฬีา และนนัทนาการ แนวทางการ
ใหค้ำาปรกึษาและสนบัสนนุทางสงัคม แนวทางการ
ส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน

โรงเรียนควรให้ความสำาคัญกับการคัด
กรองนักเรียน การบันทึกผล การส่งต่อ การแก้ไข
ปัญหาของนักเรียน ผู้บริหาร ครู และกรรมการ
สถานศึกษา รวมถึงคณะกรรมจากหน่วยงานด้าน
สุขภาพ ต้องร่วมกันวางแผน และให้ความสำาคัญ 
กับการประพฤติตนเป็นแบบอย่างด้านสุขภาพแก่
บุคลากร งานทุกฝ่ายมีการติดตาม ประเมินผล
และรายงานผลการดำาเนินงานอยา่งสม่ำาเสมอ เพ่ือ
เปน็การรว่มแรงรว่มกนัในการแกไ้ขปญัหาใหส้ำาเรจ็
ลุล่วง สอดคล้องกับการศึกษาของ Mitchell และ
คณะ (2000: 242-246) ได้ทำาการศึกษาทดลอง
พฒันาโรงเรยีนสง่เสรมิสขุภาพในประเทศออสเตรเลยี: 
ศกึษาในฝัง่ตะวนัตกเฉยีงใตข้องซดินยี ์พบวา่ สิง่ที่
จะช่วยสนบัสนนุใหพ้ฒันาโรงเรยีนสง่เสริมสุขภาพ
ได้ คือ การสนับสนุนจากบุคลากรสุขภาพในการ
วางแผนงาน และร่วมเป็นคณะกรรมการดำาเนิน
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
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ข้อเสนอแนะ

1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย
ไปใช้ 

1.1 ข้อเสนอแนะสำาหรับผู้บริหาร ควร
ศกึษาการกำาหนดโครงสรา้งการดำาเนนิงานโรงเรยีน
สง่เสรมิสุขภาพโดยศกึษาจากบรบิทของโรงเรียนของ
ตน แลว้จงึวางแผนดา้นบคุลากรและวธิกีารปฏบิตัิ
งาน สำาหรับการดำาเนินงานด้านการนิเทศ ติดตาม 
และประเมนิผล ควรประกอบดว้ยคณะกรรมการที่
เปน็ครแูละบคุลากรของโรงเรยีนและบคุคลภายนอก
ที่มาจากชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีบทบาทใน
การดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมากขึ้น

1.2 ข้อเสนอแนะสำาหรับครู ควรให้ความ
สำาคัญกับการมีส่วนร่วมของนักเรียน โดยอาจ
กำาหนดบทบาทให้นักเรียนร่วมรับผิดชอบอย่าง
ชัดเจน และเป็นระบบ 

1.3 ข้อเสนอแนะสำาหรับคณะกรรมการ
สถานศกึษา คณะกรรมการสถานศกึษาควรใหค้วาม
ร่วมมือในการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ 
และเปน็ผูป้ระสานงานระหวา่งโรงเรยีนและชมุชน 

2. ข้อเสนอแนะในก�รวิจัยครั้งต่อไป

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีอิทธิพล
ต่อการดำาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ เพื่อ
ทราบถึงปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการดำาเนินงาน 
และทราบถึงปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้การดำาเนิน
งานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพประสบความสำาเร็จ
ตามความมุ่งหมาย

2.2 ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความ
ตอ้งการของคร ูนกัเรยีน และบคุลากรทางการศกึษา 
ด้านการสง่เสริมสุขภาพ เพื่อนำาขอ้มูลที่ได้ไปใช้ใน
การออกแบบกิจกรรมการดำาเนินงานและใช้เป็น
ขอ้มลูสารสนเทศในการพฒันาการดำาเนนิงานตอ่ไป
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