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การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ 2) ระดับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) การมีสวนรวมของชุมชน 

ที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และ 4) ปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กลุมตัวอยาง ไดแก โรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ จำนวน 84 แหง ผูใหขอมูลประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูอนามัย คณะกรรมการ

สถานศึกษาตัวแทนผูปกครอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุขที่รับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 จำนวน 336 คน ไดมาโดย

การสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามที่สรางข้ึนโดยผูวิจัย สถิติ

ที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถ่ี รอยละ คาเฉล่ีย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห 
การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน และการวิเคราะหเน้ือหา  

 ผลการวิจัยพบวา  

          1.  การมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูระดับมากทั้งในภาพรวมและ

รายดาน 
 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ อยูระดับมากท้ังในภาพรวมและรายดาน  

1นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  
2อาจารย ดร. มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ 
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 3.  การมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

ดานการมีสวนรวมในการประเมินผล และดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ โดยรวมกันทำนายได

รอยละ 47.60  

           4.  ปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ไดแก ชุมชนและผูปกครอง มีรายไดนอย ไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียน หรือดูแล 

เอาใจใสสุขภาพของนักเรียน ดังนั้น โรงเรียนควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ และสราง 

ความตระหนักดานสุขภาพของนักเรียนใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของควรเพ่ิมงบประมาณ 

ในการสนับสนุนการทำกิจกรรมสงเสริมสุขภาพ 

 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม  ชุมชน  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

ABSTRACT 

 This research aimed to study: 1) the level of community’s participation of health 

promoting school; 2) the level of implementation of health promoting school; 3) community’s 

participation affecting implementation of health promoting school; and 4) problems and 

suggestions on community’s participation and the implementation of health promoting 

school. The research samples were 84 health promoting schools, with 336 respondent 

consisted with administrators, health teachers, school committees who were guardians 

and health officers of educational institutions under the Jurisdiction of Nakhon Pathom 

Primary Educational Service Area Office 1 derived by proportional stratified random 

sampling. The research instrument was a questionnaire constructed by the researcher. 
The statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard deviation, 

stepwise multiple regression analysis and content analysis. 

 The findings of this research were as follows: 

 1.  Overall and in specific aspects, community’s participation of health 

promoting school was at the high level. 
 2.  Overall and in specific aspects, the implementation of health promoting 

school was at the high level. 

 3.  Community’s participation affected the implementation of health promoting 
school with statistical significance at .01 level in 3 aspects: the participation of the beneficiaries;
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the participation of the evaluation; and the participation of the operation, accounting for 

47.06% of variance explained. 

 4.  Regarding problems on community’s participation and the implementation of 

health promoting school, it was found that community and guardian had low income, had 

no time to join schools’ activities or did not concern with student’s health. As a result, 

schools should provide the cognition and awareness on students’ health to the community. 

Relevant organizations should increase budgets to support health promotion activities. 

 

Keywords: participation, community, health promoting school 

 

บทนำ 

 ในสภาวการณปจจุบัน การศึกษานับเปนส่ิงสำคัญย่ิงในการพัฒนาเยาวชนไทยและ

พัฒนาประเทศใหเจริญกาวหนาทัดเทียมกับนานาประเทศ และองคประกอบสำคัญท่ีจะทำให 

การศึกษาของไทยพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับความตองการของชุมชนไดนั้น 

จำเปนตองอาศัยสถานศึกษา ซึ่งนับวาเปนหนวยงานสำคัญในการบริหารจัดการศึกษา เพราะมี

ความใกลชิดกับผูเรียนและชุมชนเปนอยางมาก สถานศึกษาตองจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพ่ือ 

กอเกิดการเรียนรูของผูเรียน การจัดระบบบริหารงานในสถานศึกษาท่ีเหมาะสมและสอดคลองกับ

ภาระความรับผิดชอบนั้นเปนปจจัยท่ีสำคัญท่ีจะทำใหการจัดการศึกษามีคุณภาพได (กระทรวง
ศึกษาธิการ, 2543: 13) ดังน้ัน สถานศึกษาจึงนับวาเปนหนวยงานทางการศึกษาข้ันพ้ืนฐานท่ีสำคัญ 

โดยมีหนาท่ีจัดการศึกษาใหบรรลุเปาหมายในการพัฒนาตามแนวทางท่ีถูกตอง และมีหนาท่ีบริการ

ตอบสนองความตองการของสังคมหรือชุมชน เชน การใหการศึกษาอบรมแกสมาชิกของชุมชน  

เปนแหลงวิทยาการของชุมชน เปนแหลงพัฒนาคน เปนแหลงถายทอดวัฒนธรรมและเปนศูนยกลาง

ของชุมชน เพ่ือรวมกันพัฒนาคุณภาพการศึกษาของไทยใหมีประสิทธิภาพและสอดคลองกับ 

ความตองการของชุมชนอีกดวย 
 จากสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 เนนหลักการใหประชาชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของชุมชน และ 

การกระจายอำนาจในการจัดการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาองคกรและชุมชนใหมีความเขมแข็ง

สามารถพ่ึงตนเองได รวมท้ังสามารถจัดการศึกษาในชุมชนได ดวยเหตุน้ีกระทรวงศึกษาธิการประกาศใช

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน พ.ศ. 2543 เม่ือวันท่ี   
23 พฤษภาคม พ.ศ. 2543 ที่เนนการมีสวนรวมของบุคคลในชุมชนหลายฝายใหเขามามีสวนรวม 

ในโรงเรียนในการจัดการศึกษาของชุมชน เพ่ือใหคณะกรรมการสถานศึกษามีบทบาทมากข้ึน 
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ในการจัดการศึกษาของทองถ่ิน และจะมีบทบาทมากข้ึนตามลำดับ โดยเฉพาะเม่ือมีการปฏิรูป 

การศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ ฉบับนี้อยางเต็มรูปแบบใน ป พ.ศ. 2545  

 จากเหตุผลที่กลาวมาในขางตน เพ่ือใหคุณภาพการศึกษาไทยไดพัฒนาอยางมี

ประสิทธิภาพ ประเทศไทยตองเผชิญกับภาวะท่ีจะตองเรงรีบตอการปฏิรูปการศึกษา ซึ่งมีผลมาจาก

ปญหาทางการศึกษาของประเทศไทยท่ีประสบอยูนั้นรุนแรงและเรงดวนดวยเหตุผลตาง ๆ หลาย

ประการ เชน สมรรถนะและศักยภาพในการแขงขันของคนไทยดอยกวาหลายประเทศ ปญหาทาง

สังคม ปญหาภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ ปญหาความยากจน ปญหาความเส่ือมถอยทางดานศีลธรรม 

ปญหายาเสพติด ปญหาความเส่ือมโทรมของทรัพยากรทางธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ระบบ 

การศึกษาไทยยังมีขอจำกัดและขอดอยอยูอีกมาก ทำใหไมมีบทบาทและพลังท่ีจะชวยสนับสนุน 

การพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของคนไทยใหทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ความลมเหลวของการจัดการ

ศึกษาท่ีไมสามารถสรางคนใหมีจิตใจที่ดีมีศักยภาพเพียงพอในการดำรงชีวิตในสังคมอยางเปนสุข 

การบริหารแบบรวมศูนยอำนาจไวที่สวนกลางทำใหประชาชนและชุมชนไมมีโอกาสมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการสถานศึกษา ทำใหขาดเอกภาพดานการบริหารเพราะการจัดการศึกษาไทย 

ถูกมองวาเปนหนาท่ีของรัฐ ของสถานศึกษา ของผูบริหารและครู ทำใหการศึกษาไทยแตกแยก 

ออกจากวิถีชีวิตขาดการตรวจสอบ ขาดคุณภาพ จากปจจัยดังกลาวเปนแรงกระตุนใหเกิด 

การเปล่ียนแปลงทางการศึกษาของไทย โดยมีจุดมุงหมายท่ีตองการเห็นการศึกษามีศักยภาพและมี

พลังเพียงพอในการทำหนาท่ีในกระบวนการพัฒนาคุณภาพสมาชิกในสังคมดวยรูปแบบวิธีการตาง ๆ 

รวมทั้งการสรางองคความรูและปญญาใหแกสังคมเพื่อเปนฐานไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศตอไป (สำนักงานปฏิรูปการศึกษา, 2544: 3) ดังที่ รุง แกวแดง (2540: 245-249)  

ไดกลาวถึง ปญหาของการศึกษาไทยไววาปญหาการรวมอำนาจสูสวนกลางของสถานศึกษาทุกแหง 

ตองขึ้นตรงตอกรมหรือสำนักงานกลางซ่ึงเปนนิติบุคคล สถานศึกษาไมมีอำนาจในการบริหารตนเอง
ทั้งดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนไมมีอำนาจในการตัดสินใจ ชุมชนและ 

ผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา การเรียนไมสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในทองถิ่น ทั้งนี้ 

กระทรวงศึกษาธิการไดพยายามท่ีจะกระจายอำนาจการบริหารทางวิชาการ โดยใหชุมชนมีสวนรวม
ในการกำหนดหลักสูตรทองถ่ิน แตก็ปรากฏวาไมประสบผลสำเร็จตามเปาหมายเทาไรนัก เน่ืองจาก

เมื่อรางหลักสูตรทองถ่ินแลวตองสงมาใหกรมวิชาการตรวจเพ่ืออนุมัติกอน การจัดการศึกษา 

ในสถานศึกษาของประเทศไทยมีปญหาคอนขางมากซ่ึงสงผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ในการบริหารจัดการ สอดคลองกับอารีย ดานประดิษฐ (2546: 76-100) ไดศึกษาเร่ือง ปจจัย 

ที่สงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ: การศึกษาเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย

พบวามีการดำเนินงานตามกระบวนการและองคประกอบโรงเรียนสงเสริมสขุภาพตามข้ันตอนครบถวน 

โดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกฝาย คือ จากกลุมพลังทางวิชาการ กลุมพลังทางประชาสังคม และ

กลุมพลังทางการเมืองทองถ่ิน ในการพัฒนางานใหสำเร็จ อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังพบสภาพ
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ปญหาการมีสวนรวมของชุมชนในการบริหารสถานศึกษา รวมทั้งปญหาสุขภาพเด็กไทยในปจจุบัน 

เปนผลใหคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยไมเปนไปตามมาตรฐานที่กำหนด ดังน้ัน  

ผูวิจัยในฐานะของครูผูสอนที่ปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับงานอนามัยโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถาน

ศึกษาขั้นพ้ืนฐาน จึงสนใจที่จะศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เพ่ือศึกษาแนวทาง

ในการสงเสริมการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและสงเสริม

สุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนใหเปนไปตามมาตรฐานท่ีกำหนด 

 

วัตถุประสงค 

 1.  เพ่ือศึกษาระดับการมีสวนรวมของชุมชนในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 2.  เพ่ือศึกษาระดับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 3.  เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 4.  เพ่ือศึกษาปญหาและอุปสรรคในการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

สมมติฐานการวิจัย 
 การมีสวนรวมของชุมชนสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 

คำจำกัดความเชิงปฏิบัติการ 

 1.  การมีสวนรวมของชุมชน หมายถึง การท่ีผูบริหาร บุคลากรและประชาชนในชุมชน

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

มีกระบวนการทำงานรวมกันระหวางผูบริหารและบุคลากรในสถานศึกษา โดยการเปดโอกาสให

หนวยงานของรัฐ ชุมชน ประชาชน มีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาดังตอไปนี้ 1) การมีสวนรวม
ในการตัดสินใจ  2) การมีสวนรวมในการดำเนินงาน  3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน  

และ 4) การมีสวนรวมในการประเมินผล เพ่ือการบริหารสถานศึกษาท่ีมีประสิทธิภาพ 
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 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ หมายถึง กระบวนการบริหารโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ที่มีขีดความสามารถ 

แข็งแกรง มั่นคง เปนสถานท่ี ที่มีสุขภาพอนามัยท่ีดี เพ่ือการอาศัย ศึกษา และทำงาน โดยมี 

ความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ในการผลักดันใหโรงเรียนใชศักยภาพท้ังหมดที่มีอยูเพ่ือพัฒนา

สุขภาพของนักเรียนบุคลากรในโรงเรียนตลอดจนครอบครัวและชุมชนใหมีสุขภาพกาย และสุขภาพ

จิตท่ีดี ประกอบดวย 1) นโยบายของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการในโรงเรียน 3) โครงการรวม

ระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) การจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 5) บริการอนามัย

โรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 8) การออกกำลังกาย กีฬาและ

นันทนาการ 9) การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) การสงเสริมสุขภาพบุคลากร 

ในโรงเรียน 

 

วิธีดำเนินการ 

 การวิจัยเร่ือง การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) โดยผูวิจัยใชสถานศึกษาเปนหนวยวิเคราะห (unit of analysis) 

 ประชากร 

 สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

ในปการศึกษา 2556 ซึ่งมีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูมและกำแพงแสน 

จำนวน 128 แหง 

 กลุมตัวอยาง 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
ในปการศึกษา 2556 มีทำเลท่ีตั้งกระจายอยูในอำเภอเมืองนครปฐม ดอนตูม และกำแพงแสน  

การกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง ไดมาโดยใชตารางสำเร็จรูปของเครซซี่ และมอรแกน (Krejecie and 

Morgan, 1970 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 303) และใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นตามสัดสวน 

(proportional stratified random sampling) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 97 แหง 

 ผูใหขอมูล กำหนดใหสถานศึกษาแตละแหงมีผูใหขอมูลแหงละ 4 คน ประกอบดวย  
1) ผูบริหารสถานศึกษา 2) ครูอนามัย 3) กรรมการบริหารสถานศึกษา ไดแก ตัวแทนผูปกครอง และ  

4) เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ รวมผูใหขอมูลทั้งหมด 

388 คน ใชวิธีการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) จากสถานศึกษา สังกัดสำนักงาน 

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ดังปรากฏในตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  จำนวนประชากร กลุมตัวอยาง 

 

 

 

 
 

  

  
   

  
 51 39  39 39 39 39 

 25 19  19 19 19 19 
 52 39  39 39 39 39 

 128 97  97 97 97 97 
 128 97  388 

 การสรางและพัฒนาเครื่องมือ 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย มีขั้นตอนการสรางและการพัฒนาดังน้ี 

 ขั้นท่ี 1 ศึกษา แนวคิด หลักการ ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการมี

สวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ แลวกำหนดรูปแบบและโครงสราง

ของแบบสอบถาม 

 ขั้นท่ี 2 กำหนดพฤติกรรมบงชี้ใหครอบคลุมนิยาม ตัวแปร แลวนำมาจัดทำเปนขอกระทง

คำถามสำหรับการวิจัย โดยผานคำแนะนำจากอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี 3 นำกระทงคำถามท่ีสรางข้ึนไปใหผูทรงคุณวุฒิ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความตรง
ดานเน้ือหา (content validity) ของขอกระทงคำถาม แลวหาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถาม

และตัวแปรท่ีศึกษา (Index of Item Objective Congruence: IOC) และเลือกเฉพาะขอที่มีคาดัชนี

ระหวาง 0.67-1.00 ไดขอกระทงคำถามท้ังหมด 90 ขอ 
 ขั้นท่ี 4 แกไขขอกระทงคำถาม แลวจัดทำแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของผูทรง

คุณวุฒิและอาจารยที่ปรึกษา 

 ขั้นท่ี 5 นำแบบสอบถามไปทดลองใช (tryout) กับผูบริหารและครูอนามัยซึ่งไมใชกลุม
ตัวอยางจำนวน 30 ชุด 

 ขั้นท่ี 6 นำแบบสอบถามท่ีรับกลับคืนมาตรวจสอบคุณภาพดานความเท่ียง (reliability) 

โดยใชคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (   – coefficient) ของครอนบาค (Cronbach, 1970: 161 อางถึงใน 

พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 117) ไดคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาเทากับ 0.98  
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 ขั้นท่ี 7 ปรับปรุงขอกระทงคำถามในดานการใชภาษาใหมีความเหมาะสมและถูกตอง 

โดยผานการแนะนำของอาจารยที่ปรึกษา แลวจัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือนำไปใชเก็บ

ขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัยในครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม แบงออกเปน 4 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม มีขอคำถาม

เก่ียวกับเพศ วุฒิการศึกษา ตำแหนงหนาท่ี ระยะเวลาในการปฏิบัติงานในตำแหนง วิทยฐานะและ

ขนาดของสถานศึกษาท่ีปฏิบัติงาน เปนแบบตรวจสอบรายการ (checklist) 

 ตอนท่ี 2 สอบถามเก่ียวกับการมีสวนรวมของชุมชน จำแนกตามตัวแปรตามองคประกอบ

การมีสวนรวมของชุมชนของสถานศึกษา 4 ดาน คือ 1) การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 2) การมี

สวนรวมในการดำเนินงาน 3) การมีสวนรวมในการรับผลประโยชน และ 4) การมีสวนรวม 

ในการประเมินผล 

 ตอนท่ี 3 สอบถามเก่ียวกับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จำแนกตามตัวแปร

องคประกอบการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 10 ดาน คือ 1) ดานนโยบายของโรงเรียน  

2) ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 3) ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 4) ดานการจัด

สิ่งแวดลอมในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ 5) ดานบริการอนามัยโรงเรียน 6) ดานสุขศึกษาในโรงเรียน  

7) ดานโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภัย 8) ดานการออกกำลังกาย กีฬา และนันทนาการ 9) ดาน

การใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม และ 10) ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 

 แบบสอบถามตอนที่ 2 และตอนท่ี 3 มีลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale) 5 ระดับ กำหนดเกณฑการใหระดับดังน้ี 

 ระดับ 1  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับนอย 

 ระดับ 3  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

       อยูในระดับปานกลาง 

 ระดับ 4  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
       อยูในระดับมาก 

 ระดับ 5  หมายถึง  การมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
       อยูในระดับมากท่ีสุด 
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 ตอนที่ 4 เปนคำถามปลายเปด เก่ียวกับปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะในการมี

สวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 ดำเนินการจัดสงแบบสอบถาม จำนวน 388 ชุด ไปยังผูบริหาร ครูอนามัยโรงเรียน 

คณะกรรมการสถานศึกษาตัวแทนผูปกครอง และเจาหนาท่ีสาธารณสุขที่ดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ เพ่ือขอความอนุเคราะหตอบแบบสอบถาม โดยสงคืนผูวิจัยทางไปรษณีย ไดแบบสอบถาม 

ที่สมบูรณกลับคืนมา จำนวน 336 ฉบับ คิดเปนรอยละ 86.60 จากโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 84 แหง 

 การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลสำหรับการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบดวย 

 1. การวิเคราะหระดับการมีสวนรวมของชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ ใชการหาคาเฉล่ีย ( x̄ ) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) และนำคาเฉล่ียไปเทียบกับเกณฑ  

ตามแนวคิดของเบสท (Best, 1978 อางถึงใน พวงรัตน  ทวีรัตน, 2540: 91) ดังน้ี 

 คาเฉล่ีย 1.00 ถึง 1.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 คาเฉล่ีย 1.50 ถึง 2.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับนอย 

 คาเฉล่ีย 2.50 ถึง 3.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉล่ีย 3.50 ถึง 4.49  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมาก 
 คาเฉล่ีย 4.50 ถึง 5.00  แสดงวา มีระดับการมีสวนรวมของชุมชน/การดำเนินงาน 

       โรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากท่ีสุด 

 2. การวิเคราะหคาสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงาน 
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

ใชการวิเคราะหสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s product moment correlation 

coefficient: r
xy

) 

 3. การวิเคราะหการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สขุภาพ สงักัดสำนกังานเขตพ้ืนทีก่ารศกึษาประถมศกึษานครปฐม เขต 1 ใชการวิเคราะหการถดถอย
พหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression) 
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 4. การวิเคราะหคำถามปลายเปดเก่ียวกับปญหา อุปสรรคและขอเสนอแนะ การมี

สวนรวมชุมชน และการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ใชการวิเคราะหเน้ือหา (content analysis) 

 

ผลการวิจัย 
 ผลการวิเคราะหขอมูลการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 ตอนท่ี 1 การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน 

เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1  

 การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄  = 3.85, S.D. = 0.61) และเมื่อ

พิจารณาเปนรายดานพบวา การมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากทุกดาน 

โดยการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนมากท่ีสุด (x̄ = 3.90, S.D. = 0.71) รองลงมา ไดแก  

ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ (x= 3.85, S.D. = 0.65) ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  
(x̄ = 3.85, S.D. = 0.66) และดานการมีสวนรวมในการประเมินผล (x̄ = 3.82, S.D. = 0.70)  

ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 2 

ตารางที่ 2 ระดับการมีสวนรวมชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 (n=84) 
 x̄ S.D.   

 3.85 0.65  2 
 3.85 0.66  3 

 3.90 0.71  1 
 3.82 0.70  4 

 3.85 0.61   

  ตอนท่ี 2 ผลการวิเคราะหสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด

สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 
 การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

นครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 4.30, S.D. = 0.41) และเม่ือพิจารณาเปนรายดาน

พบวาสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ อยูในระดับมากทุกดาน โดยสภาพการดำเนินงาน
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โรงเรียนสงเสริมสุขภาพดานสุขศึกษาในโรงเรียนมากท่ีสุด (x̄ = 4.48, S.D. = 0.49) รองลงมา ไดแก 

ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน (x̄ = 4.42, S.D. = 0.51) และดานโครงการรวมระหวาง

โรงเรียนและชุมชนอยูในระดับต่ำท่ีสุด (x̄ = 3.99, S.D. = 0.57) ตามลำดับ ดังปรากฏในตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ระดับสภาพการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 (n=84) 
 x̄ S.D.   

  4.31 0.45  5 
 4.17 0.47  9 

 3.99 0.57  10 
 4.38 0.49  3 

  4.34 0.51  4 
 4.48 0.49  1 

  4.31 0.50  6 
    4.26 0.53  8 

 4.30 0.52  7 
 4.42 0.51  2 

 4.30 0.41   

  

 ตอนท่ี 3 การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 การมีสวนรวมของชุมชน ไดแก การมีสวนรวมในการประเมินผล (X
3
) และการรวมมือ

ระหวางโรงเรียนและชุมชนมีความสัมพันธกันสูงสุด และการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ (X
4
) กับ 

การสงเสริมสุขภาพบุคลากรของโรงเรียนมีความสัมพันธกันต่ำสุด การมีสวนรวมของชุมชนมี 

ความสัมพันธทางบวกกับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01และระดับ .05 ดังปรากฏในตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธระหวางการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงาน 

 ของโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ สงักัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

                         (n=84) 

 
 

 

 

 

   

  

  

 

 (X1) .389** .488** .612** .323** .429** .347** .414** .441** .382** .255* .499** 
(X2) .586** .611** .718** .475** .554** .435** .557** .506** .430** .450** .649** 

 (X3) .467** .598** .759** .393** .478** .394** .533** .497** .377** .467** .609** 
 (X4) .336** .530** .624** .285** .331** .270* .327** .320** .238* .203* .427** 

**  .01 
*  .05 

 การมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน การมีสวนรวม 

ในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ เปนตัวแปรท่ีไดรับเลือกเขาสมการถดถอย

และสามารถอภิปรายความผันแปรของการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 (Y
tot

) ไดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยมี 

คาประสิทธิภาพในการทำนาย (R2) เทากับ 0.476 ซึ่งแสดงวา ดานการมีสวนรวมในการรับผล
ประโยชน การมีสวนรวมในการประเมินผล และการมีสวนรวมในการปฏิบตักิาร สงผลตอการดำเนินงาน

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

และสามารถทำนายการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ไดรอยละ 47.60  
 โดยสามารถเขียนสมการพยากรณได ดังน้ี 

 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนดิบคือ 

  
 สมการวิเคราะหการถดถอยในรูปของคะแนนมาตรฐาน คือ 

   

ดังปรากฏในตารางท่ี  5 

 

totŶ = 2.794 + 0.311 (X3) + 0.231 (X4) + 0.159 (X2) 

tot
ˆ = 0.530 (Z

3
) + 0.413 (Z

4
) + 0.279 (Z

2
)  
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ตารางที่ 5 การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอนการมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของ 

 โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

      

 ตอนท่ี 4 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 

 ปญหาอุปสรรค และขอเสนอแนะ เก่ียวกับการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา ปญหาและอุปสรรค เก่ียวกับ

การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สวนใหญเกิดจากชุมชนผูปกครอง มีรายไดนอย  
ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพหรือดูแลเอาใจใสสุขภาพของ

นักเรียนไดเทาท่ีควร รองลงมาคือ ชุมชนไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน เพราะขาดความรู 
ความเขาใจท่ีถูกตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยางจริงจัง เคร่ืองออกกำลังกายและสถานท่ี

ออกกำลังกายมีนอย หรือมีสถานท่ีเล็กเกินไป ครูขาดความรูเก่ียวกับสุขภาพ ควรเปนหนาท่ีอนามัย

ชุมชนมาใหความรู ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนำชุมชนมีสวนรวม 

ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละครั้งใชเวลามาก 

ทีมงานไมเขมแข็ง ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน และเจาหนาท่ีอนามัยชุมชน 
ไมคอยมาตรวจสุขภาพนักเรียน  

 ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุดคือ ควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจ

เก่ียวกับการดำเนินงานอยางแทจริงและสรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน รองลงมา คือ  

หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุนการทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียน

 df SS MS F Sig. 
Regression 3 6.305 2.102 24.548 .000 

Residual 81 6.935 0.086   
Total 84 13.240    

 b Beta SEb t Sig. 
 2.794  0.195 14.360** .000 

 (X3) 0.311 0.530 0.079 3.932** .000 
 (X4) 0.231 0.413 0.082 2.811** .006 

 (X2) 0.159 0.279 0.076 2.077** .001 
*  .01 
R = 0.690 R2 = 0.476 SEE. = 0.292 

(n = 84) 
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สงเสริมสุขภาพ มีการจัดประชุม ประสานงานกันระหวางชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้ง 

คนในชุมชนที่มีความเหมาะสมเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและติดตอประสานงานกับโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพไมควรสนใจแตขอมูล  

ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี เขาถึงเด็กอยางแทจริง ชุมชนควรจัดกิจกรรม แขงขันประกวด 

ดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพมากข้ึน ปรับปรุงลักษณะ 

การดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็นความสำคัญเร่ืองสุขภาพ 

ของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี ดูแลสุขอนามัยในบานและชุมชนมากขึ้น ทุกภาคสวน 

ควรทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริต และควรมีการพัฒนาทางดานฐานะทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายได 

ของชุมชน ผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 

 

อภิปรายผล 
 การอภิปรายผล ผูวิจัยสรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังน้ี 

 1. การมีสวนรวมของชุมชนของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี 

การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ในภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดาน

พบวา การมีสวนรวมของชุมชน ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชนอยูในระดับสูงสุด รองลงมา

คือ ดานการมีสวนรวมในการตัดสินใจ ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ และดานการมีสวนรวม

ในการประเมนิผล ตามลำดบั ทัง้นีเ้น่ืองจากรฐับาลมนีโยบายสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทย

มีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ดังนั้นกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยจึงไดตระหนักถึง 

ความสำคัญของการพัฒนาท่ีอาศัยความสัมพันธเชิงสรางสรรคระหวางนักเรียนกับครอบครัว ชุมชน 

สถาบันศาสนา โรงเรียน และหนวยงานตาง ๆ ในพื้นท่ี ดังนั้นจึงใหชุมชนเขามามีสวนรวม 

ในการดำเนินงาน ดานการไดรับผลประโยชนจากการท่ีมีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ดานการตัดสินใจ
ที่จะรวมมือในการทำกิจกรรมตาง ๆ ดานการรวมมือปฏิบัติงานกับเจาหนาท่ีที่เก่ียวของ เชน อบรม
และใหความรูดานการดูแลสุขภาพ เจาหนาท่ีสาธารณสุขเขามาตรวจสุขภาพรางกาย มีการจัดตั้ง

แกนนำดานสุขภาพเพ่ือใหความรูและคอยดูแลชวยเหลือดานสุขภาพกายสุขภาพจิตภายในชุมชน

และหนวยงานท่ีเก่ียวของ สอดคลองกับธิดารัตน อัฐกิจ (2548: 78) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การมีสวนรวม
ของชุมชนในการพัฒนาสุขภาวะทางสังคมในเขตเทศบาลตำบลแมตืน อำเภอล้ี จังหวัดลำพูน  

ผลการวิจัยพบวา คณะกรรมการชุมชน ผูนำชุมชน กลุมแกนนำชุมชน เจาหนาท่ีสถานีอนามัย  

ชาวบานท่ีเขารวมกิจกรรม มีสวนรวมโดยสามารถสงเสริมใหเกิดการพัฒนาดานสุขภาวะทางสังคม 

คือ การพัฒนาทางดานสุขภาพและเศรษฐกิจ เน่ืองจากชาวบานมีการตัดสินใจรวมกันในการปฏิบัติ

กิจกรรมตาง ๆ นอกจากน้ียังพบวา ตลอดระยะเวลาการดำเนินงาน ชาวบานท่ีเปนผูสงูอายุก็ยังมา 
เขารวมกิจกรรมการออกกำลังกายอยางสม่ำเสมอแตเยาวชนและชาวบานวัยกลางคนมีการเขารวม
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กิจกรรมคอนขางนอย และยังพบวาชาวบานท่ีจัดทำโครงการพัฒนาเศรษฐกิจเขามามีสวนรวม 

เพ่ิมข้ึนจากอดีต แมจะมีจำนวนเพ่ิมข้ึนไมมากนักแตก็ยังเปนการแสดงใหเห็นวา ชาวบานเร่ิมตระหนักถึง

การเขามามีสวนรวมในกิจกรรมตาง ๆ ของชุมชน เพราะแตเดิมมีชาวบานกลุมน้ีเทาน้ันท่ีรวม 

กิจกรรมตาง ๆ  

 2.  การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถม-

ศึกษานครปฐม เขต 1 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาสภาพ 

การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับจากมากไปหานอยได

ดังน้ี ดานสุขศึกษาในโรงเรียน ดานสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดานการจัดส่ิงแวดลอม 

ในโรงเรียนท่ีเอ้ือตอสุขภาพ ดานบริการอนามัยโรงเรียน ดานนโยบายของโรงเรียน ดานโภชนาการ

และอาหารท่ีปลอดภัย ดานการใหคำปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดานการออกกำลังกาย กีฬา 

และนันทนาการ ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน และดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 

ตามลำดับ ทั้งนี้เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ 

เพ่ือสนองนโยบายของรัฐบาลสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

จึงไดจัดทำโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพ่ือเปนกลยุทธหน่ึงในการสรางหลักประกันสุขภาพ 

โดยมีโรงเรียนเปนจุดเร่ิมตน ซึ่งเก่ียวของกับสุขภาพดานการศึกษาท่ีตองดำเนินการควบคูกันไป 

เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทุกฝายโดยมีประสิทธิภาพสูงสุดกลุมเปาหมายท่ีเปนนักเรียน เพราะเปน

แนวทางการพัฒนาเด็กในวัยเรียนและเยาวชนท่ีมีความชัดเจนและมีรูปธรรมมากขึ้นจึงไดกำหนด

แนวทางในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปน 10 องคประกอบ ในการดำเนินงานซ่ึงสอดคลอง

กับสายชล ชื่นภิรมย (2553: 112-113) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร สรุปผลตามวัตถุประสงคของการวิจัย ผลการวิจัย 
พบวา การดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร 

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก โดยดานท่ีมีคาเฉล่ียสูงสุด ไดแก ดานสุขศึกษาในโรงเรียน 
และดานท่ีมีคาเฉล่ียต่ำสุดคือ ดานการรวมมือระหวางโรงเรียนและชุมชน แนวทางการพัฒนา 

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาสมุทรสาคร คือ การดำเนินงาน 
โดยใชหลักการบริหารวงจรคุณภาพ มีการวางแผน การปฏิบัติงาน การตรวจสอบ ทบทวน 

และประเมิน การปรับปรุงแกไขพัฒนา ซึ่งกระบวนการดำเนินการน้ีตองไดรับความรวมมือจาก 

ทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ 

 3.  การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 เรียงลำดับตามอทิธิพลจากมากไปหานอย
ซึ่งไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมีสวนรวมในประเมินผล และดานการมี

สวนรวมในการปฏิบัติการ เปนปจจัยที่สงผลตอดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงาน
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เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยจะ

สามารถทำนายการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ไดรอยละ 47.60 โดยอภิปรายผลเปน 

รายดานดังน้ี 

   3.1 ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน มีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 มากท่ีสุด ทั้งน้ี

เน่ืองจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมอนามัยรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการเพ่ือสนองนโยบาย

ของรัฐบาลสรางหลักประกันถวนหนา เพ่ือใหคนไทยมีสุขภาพและคุณภาพท่ีดี ไดจัดทำโครงการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เพ่ือใหเจาหนาท่ีสาธารณสุขรวมกับชุมชน ผูนำทองถ่ิน โรงเรียน เขารวม

โครงการ กิจกรรมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ เขามาดูแลสุขภาพกายสุขภาพจิต โดยการให 

คำปรึกษา อบรมใหความรู ตรวจสุขภาพรางกาย จัดตั้งโครงการเด็กไทยทำได นักเรียนแกนนำ

สงเสริมสุขภาพ อสม. เพ่ือใหบุคลากรในโรงเรียน นักเรียน บุคคลในชุมชน มีสุขภาพกายสุขภาพจิต 

ที่ดี ชุมชนมีความพึงพอใจดานสุขภาพกาย และจิตใจ ในการเขารวมโครงการ ซึ่งสอดคลองกับ  

ขวัญชัย แสงสุวรรณ (2545: 85-86) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ กรณีศึกษา 

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม ผลการวิจัยพบวาไดรับประโยชนจากการท่ีโรงเรียนต้ังอยู 

ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม สงผลใหนักเรียนมีความกระตือรือรน ดานวิชาการและกิจกรรมตาง ๆ  

ที่นักศึกษาจัดข้ึน หรือมีการรณรงค สงผลตอการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของนักเรียนดวย  

ดานความสัมพันธกับชุมชน พบวา โรงเรียนมีความสัมพันธอันดีกับชุมชน โรงเรียนมีกิจกรรม 

รวมกับชุมชนตามประเพณี และเอื้อสถานที่ใหกับองคกรหลายหนวยงาน ทั้งผูปกครองและศิษยเกา 

เขามามีบทบาทในการสนับสนุนโรงเรียนอยางสม่ำเสมอ ดานทักษะสวนบุคคลดานสุขภาพ พบวา  

มีการจัดการเรียนการสอนวิชาพลานามัย ทั้งพลศึกษาและสุขศึกษาท่ีสอดแทรกการสงเสริมสุขภาพ

และอนามัยสวนบุคคล มีการบูรณาการในเรื่องการสงเสริมสุขภาพ เขาไปในการเรียนการสอนวิชา
ตาง ๆ มากขึ้น มีการจัดบอรดนิทรรศการเก่ียวกับสุขภาพและโรคติดตอตาง ๆ ในชวงท่ีมีการแพร
ระบาด มีการจัดกิจกรรมสงเสริมสุขภาพโดยโรงเรียนและสภานักเรียน มีการแขงขันกีฬาท้ังภายใน

และนอกโรงเรียน และดานบริการสุขภาพในโรงเรียน พบวา  มีการตรวจสุขภาพประจำปใหกับ

บุคลากรในโรงเรียน มีการตรวจรางกายใหกับนักเรียนช้ันมัธยมศึกษาปที่ 1 มีการบริการใหคำปรึกษา
ปญหาดานตาง ๆ ของนักเรียน 

   3.2 ดานการมีสวนรวมในการประเมินผลมีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนำชุมชน ผูบริหารโรงเรียน ชุมชนมีสวนรวมเขามาเปนคณะกรรมการประเมินผล 

ดานกิจกรรมโครงการตาง ๆ ในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยการไดรับการยอมรับจาก 

หนวยงานตาง ๆ มีสวนรวมในการปรับปรุงและพัฒนา กิจกรรม โครงการมีสวนรวมในการคนหา 
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ขอบกพรองของกิจกรรม เพ่ือปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพข้ึน มีสวนรวมเพ่ือหาแนวทางแกไข

ปญหาในโครงการ กิจกรรมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหดีขึ้น ซึ่งสอดคลองกับ 

รชตวรรณ รอดผล (2548: 78-81) ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีมีความสัมพันธกับความตองการ 

มีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียนในจังหวัดสงขลา  

ผลการวิจัยพบวา ปจจัยการสนับสนุนจากครอบครัว การรับรูขอมูลขาวสารการจัดกิจกรรมสงเสริม

สุขภาพ และการรับรูประโยชนการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ มีความสัมพันธกับ 

ความตองการมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียน อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติ (p < .05) สวนปจจัยการมีตำแหนงในชุมชนและปจจัยดานประชากร ไดแก อายุ 

รายได และระดับการศึกษา ไมมีความสัมพันธกับความตองการมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของผูปกครองนักเรียน 

   3.3 ดานการมีสวนรวมในการปฏิบัติการ  มีอิทธิพลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ีเน่ืองจากเจาหนาท่ี

สาธารณสุข ผูนำชุมชน ผูบริหารโรงเรียน อสม. มีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ

โดยใหความรวมมือและสนับสนุน สงเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดีใหกับนักเรียนและบุคคล 

ในชุมชนซึ่งสอดคลองกับโรเจอร (Roger, 2009: 1-3) ไดวิจัยเร่ือง การปฏิบัติโครงการสงเสริม 

สุขภาพโรงเรียน: ปจจัยท่ีเก่ียวของกับแนวคิด บริบทและกระบวนการปฏิบัติงานของครู พบวา  

มีปจจัย 4 ประการ ที่สัมพันธกับบริบทขององคกร คือ โครงสรางขององคกร สิ่งแวดลอมทางสังคม 

สิ่งแวดลอมทางกายภาพและสิ่งแวดลอมภายนอก ปจจัยท่ีสัมพันธกับกระบวนการปฏิบัติ คือ  

การติดตอสื่อสารอยางเปนทางการและไมเปนทางการ คุณลักษณะของผูนำทีม การสนับสนุน 

การบริหาร กระบวนการบริหาร ปจจัยสุดทายท่ีเก่ียวของกับผลลัพธของกระบวนการในการปฏิบัติ

โครงการ คือ การมีสวนรวมและจำนวนโครงการ หรือชนิดของกิจกรรมตามโครงการ นอกจากน้ี 
ยังพบวา ตัวแปรท่ีมีอิทธิพลสำคัญตอกระบวนการและการปฏิบัติในโรงเรียนประถมศึกษาและ

โรงเรียนมัธยมศึกษา คือ การจัดองคกรและกลุมงาน 

 สำหรับการวิจัยคร้ังน้ี พบวา การมีสวนรวมในการตัดสินใจไมสงผลตอการดำเนินงาน
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 ทั้งน้ี

เน่ืองจาก ปญหาของการศึกษาไทยยังมีการบริหารจัดการแบบรวมอำนาจสูสวนกลาง โดยสถาน

ศึกษาทุกแหงตองขึ้นตรงตอกรมหรือสำนักงานกลางซ่ึงเปนนิติบุคคล สถานศึกษาไมมีอำนาจ 

ในการบริหารตนเองท้ังดานวิชาการ บุคลากรและงบประมาณ ผูบริหารโรงเรียนไมมีอำนาจ 

ในการตัดสินใจ ชุมชนและผูปกครองไมมีบทบาทในการจัดการศึกษา การเรียนไมสอดคลอง 
กับวิถีชีวิตของคนในทองถ่ิน สอดคลองกับทรงวุฒ ิ เรืองวาทศิลป (2550: 61-62) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง 

การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการศึกษาในพ้ืนท่ีบริการของโรงเรียนลอมแรดวิทยา อำเภอเถิน 
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จังหวัดลำปาง ผลการวิจัยพบวา ผูตอบแบบสอบถามมากกวาคร่ึงแทบจะไมมีสวนรวมในการจัด 

การศึกษาของโรงเรียนในการตัดสินใจ การดำเนินกิจกรรม การติดตามตรวจสอบการประเมินผล  

แตบางสวนยังคงมีสวนรวมในการหารือกับทางโรงเรียน ในการสรางความสัมพันธกับชุมชน  

เขารวมกิจกรรมท่ีจัดข้ึนระหวางโรงเรียนกับชุมชน เขารวมกิจกรรมเพ่ือหารายไดเขาโรงเรียน สนับสนุน

กิจกรรมการเรียนรูแกผูเรียน และสนับสนุนงบประมาณในการกอสรางอาคาร สถานท่ี สิ่งแวดลอม

ของโรงเรียน สำหรับปญหาและขอเสนอแนะท่ีพบ ผูตอบแบบสอบถามสวนนอยเห็นวาชุมชนไมไดรับ 

การประชาสัมพันธจากทางโรงเรียน การติดตามตรวจสอบจะอยูที่คนเดียวหรือเฉพาะกลุม ควรให

ตัวแทนหลายกลุมรวมในการตัดสินใจ 

 4. ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวมของชุมชนและการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริม

สุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวาเกิดจากชุมชน 

ผูปกครอง มีรายไดนอย ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

หรือดูแลเอาใจใสสุขภาพของนักเรียนไดเทาท่ีควร และไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน  

เพราะขาดความรูความเขาใจที่ถูกตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนุนอยางจริงจัง อุปกรณ 

ในการออกกำลังกายและสถานท่ีออกกำลังกายมีนอย หรือมีสถานท่ีที่เล็กเกินไป ครูขาดความรู

สุขภาพเชิงลึก เจาหนาท่ีสาธารณสุขควรมาใหความรูและประสานงานระหวางโรงเรียนกับชุมชน 

ผูนำชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละ

ครั้งใชเวลามาก มีทีมงานไมเขมแข็ง ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน เจาหนาท่ีอนามัย

ชมุชน ไมคอยมาตรวจสขุภาพนักเรียนเทาท่ีควร ซึง่สอดคลองกับอารยี ดานประดิษฐ (2546: 76-100)  

ไดศึกษาวิจัยเร่ืองปจจัยท่ีสงเสริมและเปนอุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ: การศึกษา

เชิงคุณภาพ ผลการวิจัยพบวา อุปสรรคตอการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ คือ 1) ผูบริหารโรงเรียน 

มีองคความรูในการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนอยในระยะแรก 2) ความไมเต็มใจ 
ในการเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียน 3) การเมืองทองถ่ิน 

ใหการสนับสนุนงบประมาณนอย ขอเสนอแนะท่ีควรนำมาดำเนินการมากท่ีสุดคือ ควรจัดกิจกรรม 

ใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางแทจริงและสราง 
ความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณในการสนับสนุน

การทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ควรมีการจัดประชุม ประสานงานกันระหวาง

ชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้งบุคคลในชุมชนที่มีความเหมาะสมเขามามีสวนรวมในการพัฒนา

และติดตอประสานงานกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีสาธารณสุขท่ีดำเนินการ

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพควรเขามาดูแลสุขภาพรางกายของบุคลากรและนักเรียนไมควรสนใจ 
แตขอมูล ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี และเขาถึงตัวเด็กอยางแทจริง ชุมชนควรจัดกิจกรรม 

แขงขันประกวดดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพมากข้ึน ปรับปรุง
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ลักษณะการดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็นความสำคัญ 

เร่ืองสุขภาพของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี และควรดูแลสุขอนามัยภายในบานและชุมชน 

ใหมากขึ้น ทุกภาคสวนควรทำงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ควรมีการพัฒนาทางดานฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดของชุมชน จะทำใหผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรม

มากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับกำจัด สุดโต (2553: 76-79) ไดศึกษาวิจัยเร่ือง การประเมินโครงการโรงเรียน

สงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดเทศบาล จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบวา ภาวะผูนำของ 

ผูบริหาร ความเอาจริงเอาจังในการดำเนินโครงการ ซึ่งมีผลทำใหผูใตบังคับบัญชา ผูนิเทศงานและ 

ผูปฏิบัติงานโครงการสวนใหญ มีความรูความเขาใจในแนวคิด วัตถุประสงคในการดำเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และมีความพรอมในการดำเนินงาน นอกจากน้ันสิ่งที่ทำใหประสบ 

ความสำเร็จ คือ ความรูสึกท่ีเปนเจาของโครงการของบุคลากรในโรงเรียน และมีแนวคิดวาจะทำ

อยางไรที่จะทำงานรวมกันเปนทีม เห็นประโยชนสวนรวม มีความมุงมั่นท่ีเปนจุดหมายปลายทาง 

ในส่ิงเดียวกัน คือ ตองการพัฒนาโรงเรียน และจากคำบอกเลาของบุคลากรในโรงเรียน คณะครู 

มีความสุขและมีศักยภาพและความรอบรูในการทำงาน รูจักการแกปญหาอยางสมเหตุสมผล 

เพ่ือประโยชนของโรงเรียน ประสานงานและใหแนวคิดในการพัฒนาโรงเรียน สามารถดำเนินงาน  

ใหเปนโครงการพัฒนาท่ีย่ังยืน โดยเฉพาะอยางย่ิงตองใหความสนใจในการทำงานท่ีมีสายสัมพันธ 

กับทางโรงเรียนและชุมชน 

 

ขอเสนอแนะ 
 ขอเสนอแนะเพ่ือการนำไปใช 

 1. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรมีการจัดอบรมใหผูบริหาร

และผูที่เก่ียวของเขาไปมีบทบาทในการมีสวนรวมในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพ 

 2. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ควรเห็นความสำคัญและใหการสนับสนุนการมีสวนรวม
ในดานการตัดสินใจของผูที่เก่ียวของเพ่ิมมากยิ่งขึ้น เพ่ือพัฒนาสถานศึกษาใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

และเกิดประสิทธิผล 

 3. สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรจัดกิจกรรมใหความรู 
ความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงาน อยางแทจริง และสรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน   

 4. สถานศึกษาควรเปดโอกาสใหหนวยงานภายนอกเขามาแลกเปล่ียนเรียนรู หรือเขามา

มีสวนรวมในการบริหารงานในสถานศึกษา 

 5. สถานศึกษาและหนวยงานท่ีเก่ียวของ ควรนำผลการปฏิบัติงานมาปรับปรุงและ

วางแผนในการบริหารสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป 
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 ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรศึกษารูปแบบการมีสวนรวมของกรรมการสถานศึกษาท่ีสงผลตอประสิทธิผล 

ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 2. ควรศึกษาแนวปฏิบัติที่เปนเลิศในการบริหารโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 3. ควรศึกษาแนวปฏิบัติเก่ียวกับประสิทธิผลของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 

 

สรุป 
 การมีสวนรวมของชุมชนที่สงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของ สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 พบวา การมีสวนรวมของชมุชนอยูระดับมาก

ทั้งในภาพรวมและรายดาน การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยูระดับมากท้ังในภาพรวมและ

รายดาน การมีสวนรวมของชุมชนท่ีสงผลตอการดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมอยางมีนัยสำคัญ 

ทางสถิติที่ระดับ .01 จำนวน 3 ดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในการรับผลประโยชน ดานการมี

สวนรวมในการประเมนิผล และดานการมีสวนรวมในการปฏบิตักิาร เปนปจจยัท่ีสงผลตอการดำเนินงาน

โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 1 อยางมี 

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยรวมกันทำนายไดรอยละ 47.60 ปญหาและอุปสรรคการมีสวนรวม 

ของชมุชนทีส่งผลตอการดำเนินงานของโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ ไดแก ชมุชน/ผูปกครอง มรีายไดนอย 

ตองทำงานหนัก จึงไมมีเวลามารวมกิจกรรมกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพหรือดูแลเอาใจใสสุขภาพ 

ของนักเรียนไดเทาท่ีควร ชุมชนไมเห็นความสำคัญของสุขภาพนักเรียน เพราะขาดความรูความเขาใจ

ทีถู่กตอง ขาดงบประมาณในการสนับสนนุอยางจริงจงั เคร่ืองออกกำลังกายและสถานท่ีออกกำลังกาย

มีนอย หรือมีสถานท่ีเล็กเกินไป ครูขาดความรูสุขภาพเชิงลึก ควรมีเจาหนาท่ีอนามัยชุมชนมาให

ความรู ขาดการประสานงานท่ีดีระหวางโรงเรียนกับชุมชน ผูนำชุมชนมีสวนรวมในการดำเนินงาน
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพคอนขางนอย การดำเนินงานในแตละคร้ังใชเวลามาก ทีมงานไมเขมแข็ง 

ขาดภาวะผูนำ ขาดบุคลากรในการดำเนินงาน และเจาหนาท่ีอนามัยชุมชนไมคอยมาตรวจสุขภาพ

นักเรียน ดังนั้น ควรจัดกิจกรรมใหความรูความเขาใจเก่ียวกับการดำเนินงานอยางแทจริงและ 

สรางความตระหนักดานสุขภาพใหแกชุมชน หนวยงานท่ีเ ก่ียวของ ควรเพ่ิมงบประมาณ 
ในการสนับสนนุการทำกิจกรรม การดำเนินงานโรงเรียนสงเสริมสขุภาพ มกีารจัดประชมุ ประสานงานกัน

ระหวางชุมชนกับโรงเรียนเพ่ิมขึ้น แตงตั้งคนในชุมชนท่ีมีความเหมาะสมเขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาและติดตอประสานงานกับโรงเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสม่ำเสมอ เจาหนาท่ีโรงพยาบาล

สงเสริมสุขภาพไมควรสนใจแตขอมูล ควรมาดูแลนักเรียนใหมากกวาน้ี เขาถึงเด็กอยางแทจริง ชุมชน

ควรจัดกิจกรรม แขงขันประกวดดานความสะอาด เพ่ือจูงใจใหเกิดการต่ืนตัวในการพัฒนาสุขภาพ

มากข้ึน ปรับปรุงลักษณะการดำเนินงานใหจริงจังและติดตามผลอยางตอเน่ือง ผูปกครองควรเห็น
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ความสำคัญเร่ืองสุขภาพของนักเรียนหรือบุตรหลานมากกวาน้ี ดูแลสุขอนามัยในบานและชุมชน 

มากข้ึน ทุกภาคสวนควรทำงานดวยความซ่ือสัตยสุจริตและควรมีการพัฒนาทางดานฐานะ 

ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมรายไดของชุมชน ผูปกครองจะไดมีเวลาและโอกาสในการเขารวมกิจกรรมมากขึ้น 
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