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บทคัดยอ

โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนโครงการที่สนองนโยบายการพัฒนาดานสาธารณสุขควบคูไปกับ
การเรียน ซึ่งสอดคลองกับแผนกลยุทธเพื่อพัฒนาการสาธารณสุขของกรมอนามัย ตั้งแตพุทธศักราช 2541
เปนตนมา ดังนั้นการประเมินโครงการนี้จึงมีความมุงหมายเพื่อการติดตามและประเมินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 โดย
ใชรูปแบบซิปป (CIPP Model) จํานวนกลุมตัวอยาง ประกอบดวย ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน คณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 18 คน ครูผูสอน จํานวน 18 คน นักเรียน จํานวน 180 คน และผูปกครองนักเรียน
จํานวน 180 คน รวมทั้งสิ้นจํานวน 402 คน จากโรงเรียน จํานวน 6 โรง ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิด ไดแก แบบสอบถาม มีลักษณะ
เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ จํานวน 3 ฉบับ ฉบับที่ 1 สําหรับสอบถามครูผูสอน จํานวน 45 ขอ
ฉบับที่ 2 สําหรับสอบถามนักเรียน จํานวน 20 ขอ ฉบับที่ 3 สําหรับสอบถามผูปกครองนักเรียน จํานวน 32 ขอ
แบบสังเกต 1 ฉบับ จํานวน 40 ขอ และแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง 1 ฉบับ สําหรับสัมภาษณผูบริหาร
โรงเรียนและคณะกรรมการสถานศึกษา จํานวน 20 ขอ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจัย ปรากฏดังนี้
1. ผลการประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
1.1 ดานสภาพแวดลอม ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาก นโยบาย
จุดมุงหมาย สภาพความตองการ สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปน
1.2 ดานปจจัยนําเขา ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาก สื่อเอกสาร
วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และบุคลากร
1.3 ดานกระบวนการ ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจากการวางแผน
การจัดการและกิจกรรมในการดําเนินโครงการ
1.4 ดานผลผลิต ผลการประเมินโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาจาก ผลการดําเนินงาน
การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สําหรับการไดรับบริการดานสุขภาพของนักเรียน สวนใหญไดรับบริการ
ดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษาจากครู การเฝาระวังและสงเสริมโภชนาการ ทันตสาธารณสุข
และไดรับการดูแลดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอสุขภาพของนักเรียน

1

นิสิตระดับปริญญาโท คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
รองศาสตราจารย ดร. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
3
ผูชวยศาสตราจารย ดร. คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน
2

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

187

2. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
2.1 ดานปญหาอุปสรรค ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
ครู และผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นคลายกัน ดังนี้
2.1.1 ดานสภาพแวดลอม ไดแก นโยบายถูกกําหนดไวมาก แตปฏิบัติไดไมครบตามที่
กําหนด และภาครัฐกําหนดนโยบายมาให บางครั้งไมสามารถนํามาปฏิบัติได
2.1.2 ดานปจจัยนําเขา ไดแก ชุมชนมีสวนรวมนอย และงบประมาณที่สนับสนุนไมเพียงพอ
2.1.3 ดานกระบวนการ ไดแก ขาดการประสานงานระหวางชุมชน และหนวยงานที่
เกี่ยวของ และขาดการวางแผนรวมกันระหวางคณะกรรมการ
2.1.4 ดานผลผลิต ไดแก ขาดการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ
2.2 ขอเสนอแนะ
2.2.1 ควรเพิ่มงบประมาณที่ส นับ สนุน ในการดําเนิ นโครงการตามโครงการเพื่อการ
ประชาสัมพันธและสรางการมีสวนรวม
2.2.2 ควรจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อหารูปแบบ ใหผูบริหารและผูปฏิบัติใหเขาใจตรงกัน
2.2.3 ควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
2.2.4 ควรประชาสัมพันธผลการดําเนินโครงการใหชุมชนทราบ และจากการสังเกตของ
ผูวิจัย ขอสังเกตที่คนพบ ที่เดนคือ บุคลากรในโรงเรียนใหความกระตือรือรนอยางมากที่จะดําเนินงานสงเสริม
สุขภาพ เจาหนาที่สาธารณสุขเขามาติดตามการดําโครงการอยางสม่ําเสมอ และแผนงาน นโยบาย โครงการมี
ความเปนลายลักษณอักษร สามารถตรวจสอบได สวนจุดที่ควรพัฒนา คือ กิจกรรมที่แสดงถึงความรวมมือ
ระหวางโรงเรียนและชุมชนมีนอย หองน้ํานักเรียนมีความเพียงพอ แตขาดการรักษาความสะอาดและอุปกรณ
ในการเลนกีฬา สําหรับคนในชุมชนไดรับการสนับสนุนนอยทําใหไมเพียงพอ
กลาวโดยสรุป โครงการนี้ดําเนินไดตามวัตถุประสงคและเปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ จึงสมควร
ดําเนินการตอไป
คําสําคัญ
Abstract

: การประเมินโครงการ, สงเสริมสุขภาพ, รูปแบบซิปป

The Health Promotion School Project that has been responding to the public
health development policy together with learning as being in accordance with the Health
Department’s strategies for public health development since 1998. Thus this project it is
intended to monitor and assess the Health Promoting , primary school project. Primary
Education Area Office Nongbualumphu District 1 by using CIPP Model. The sample include
school administrators and 6 people, education committee of 18 people, teachers of 18
people, parents of 180 people and students of 180 people, consisted of 402 persons from 6
schools obtained by purposive sampling. The five types of instrument used for collecting
data included 3 five – rating – scale assessment form : form 1 with 45 items for teachers ;
form 2 with 20 items for students ; and form 3 with 32 items for parents ; a structured –
interview form with 31 items for school administrators and education committee ; and an
observation and evidence study form with 40 items. The statistics employed for analyzing
data were percentage, mean, and standard deviation.
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The study results were as follows :
1. Results of assessing the health promotion school project
1.1 In the context aspect : viewed about the project at a strongly agreed level,
consisting of policies, objectives, condition of needs, environments, facilities, and necessities.
1.2 In the input aspect : viewed about the project at a strongly agreed level,
consisting of media, documents, materials and supplies, budgets, and personnel.
1.3 In the process aspect : viewed about the project at a strongly agreed level,
consisting of planning, management, and project operation activities.
1.4 In the product aspect : viewed about the project at a strongly agreed level,
consisting of operational results and attainments of project objectives. For results of assessing
the reception of health services of students, most students received health services, health
examination, and teaching hygiene by teachers; were watched over and promoted in
nutrition and dental health; and were cared in physical environments, which resulted in
students’ health.
2. problems and suggestions.
2.1 the problems. Opinions of school administrators. School board, teachers
and parents of students with similar comment below. Environment including
2.1.1 These are defined very But full as practicable. The public and
policymakers to. Sometimes not be practicable.
2.1.2 include input. Community involvement is less. And budget support.
Insufficient
2.1.3 the process, ie. Lack of coordination between communities and
agencies. Involved. And lack of joint planning committee.
2.1.4 Productivity and lack of follow up regularly.
2.2 recommendation.
2.2.1 should increase the budget to support the implementation of the
project according to the project. Discussion and participation.
2.2.2 should be held regularly to find models. Administrators and
practitioners to understand. Corresponding
2.2.3 There should be assessed continuously.
2.2.4 The project should promote the community know. And from the
observation of The researcher noted that the findings of the school staff is very eager to
promote the health Health officials to track the black projects and programs consistent with
the policy as written. Can be checked. The point is to develop activities that reflect
collaboration between School and the community is minimal. Students with a sufficient But
the lack of cleanliness and equipment in the sport. For people in the community were
encouraged to make a little inadequate.

ปีที่ 22 ฉบับพิเศษ : กันยายน พ.ศ. 2559
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

189

It could be concluded that this project had been operated following the objectives
and goals efficiently. It should then be operated further.
Keywords : Evaluation , The Health Promotion , CIPP Model
ภูมิหลัง

ภายใตรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน
โดยเฉพาะดานโครงสรางและระบบทางการศึกษา สงผลใหเกิดการปฏิรูปการศึกษาโดยมีพระราชบัญญัติ
การศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) เปนแมบทในการจัดการศึกษา และ
เปดกวางใหกับทุกภาคสวนของสังคมเขามามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ
ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงค ของสังคมบนหลักการรวมกันวา “ดี เกง และมีความสุข” การปฏิรูปการเรียนรู
เพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา คือ การสรางใหผูเรียนเปน คนดี
เกง และมีความสุข สุขภาพกับการศึกษา เปนสิ่งที่ตองดําเนินการควบคูกันไป เพื่อใหการประสานเอื้ออํานวย
ประโยชนและเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทุกฝายที่เกี่ยวของ และที่มีประสิทธิภาพสูงสุดตอกลุมเด็กนักเรียน (กรม
อนามัย, 2548: 4) การศึกษาและสุขภาพเปรียบเสมือนดานหนาและดานหลังของเหรียญ จะขาดดานใดดาน
หนึ่งมิได เชนเดียวกับองคประกอบดานการศึกษาและสุขภาพ ที่จําเปนตองดําเนินงานควบคูกัน จึงจะสามารถ
พัฒนาศักยภาพของคนไดเต็มที่ ไดมีการศึกษาความสัมพันธของสุขภาพกับการศึกษา พบวา สุขภาพกาย จิต
และสังคมที่ดีชวยใหเด็ก ซึ่งจะเจริญเติบโตเปนผูใหญในอนาคต มีการศึกษาเรียนรูไดดีกวา ไมขาดเรียน มี
ความตั้ง ใจในการเรียนรู มีโอกาสประสบความสําเร็จในการศึกษาและการดํารงชีวิต เปนคนที่มีคุณภาพเปน
กําลังสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดจุดหมายไววา “มุงพัฒนา
ผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีความสุข และมีศักยภาพในการศึกษาตอและการประกอบอาชีพ” และได
กําหนดจุดหมายที่ถือเปนมาตรฐานการเรียนรู ใหผูเรียนเกิดคุณลักษณะอันพึงประสงคเปนคนดี คนเกง มี
ความสุข มีสมรรถนะสําคัญ 5 ประการ คือ 1) ความสามารถในการสื่อสาร 2) ความสามารถในการคิด 3)
ความสามารถในการแกปญหา 4) ความสามารถในการใชทักษะชีวิต 5) ความสามารถในการใชเทคโนโลยี มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค 8 ประการ คือ 1) รักชาติ ศาสน กษัตริย 2) ซื่อสัตยสุจริต 3) มีวินัย 4) ใฝเรียนรู
5) อยูอยางเพียงพอ 6) มุงมั่นในการทํางาน 7) รักความเปนไทย 8) มีจิตสาธารณะ (กระทรวงศึกษาธิการ,
2552 : 6-7 )
โครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเปนกลยุทธหนึ่งที่ชวยสรางหลักประกันสุขภาพถวนหนาโดยเนน
โรงเรียนเปนจุดเริ่มตน และเปนศูนยกลางของการสงเสริมสุขภาพแกนักเรียนและบุคลากรทุกคนในโรงเรียน
รวมทั้ง ครอบครัวและสมาชิกในชุมชน (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข, 2548 : คํานํา) การพัฒนาสุขภาพ
เด็กวัยเรียนและประชาชนตามแนวทางของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion School)
โดยสงเสริมใหทุกคนหันมารูจักปฏิบัติตนในการดูแลสุขภาพตนเอง ตลอดจนควบคุมปจจัยและสภาพสิ่งแวดลอม
ในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ ภายใตการมีสวนรวมของภาคีตาง ๆ ในเขตพื้น ที่เปนทางเลือกที่สําคัญของการใช
สถานศึกษาเปนจุดเริ่มตนศูนยกลางของการสรางสุขภาพแกเด็ก ครอบครัว และสมาชิกในชุมชนเพื่อชวยใหทุกคน
มีสุขภาพดี สามารถดําเนินชีวิต ไดอยางมีความสุข และมีสุขภาพชีวิตที่ดี (กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข,
2548 : คํานํา) การสรางโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion School) เปนแนวคิดหนึ่งในการ
ดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ เปนแนวคิดที่เกิดจากขอเสนอแนะของคณะผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมสุขภาพและ
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สุขศึกษา องคการอนามัยโลก ที่ตองการปรับเปลี่ยนโครงสรางการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในโรงเรียน
เพื่อตอบสนองตอการปองกันปญหาสุขภาพอนามัยของประชาชน และตองการพัฒนาสุขภาพอนามัยของเด็ก
ควบคูกับการศึกษา องคการอนามัยโลกไดใหความหมายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพวา เปนโรงเรียนที่มีขีด
ความสามารถ แข็งแกรงมั่นคงที่จะเปนสถานที่ที่มีสุขอนามัยดี เพื่อการศึกษาและทํางาน (กรมอนามัย, 2548 : 8)
เนื่องจากโรงเรียนที่ผูวิจัยทํางานอยู ไดเขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและไดผานการ
ประเมินโรงเรียนสงเสริมสุขภาพจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล สังกัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเปน
โครงการที่เริ่มขึ้นตั้งแตป พ.ศ.2541 โดยมีผลการประเมินที่พัฒนาในทางที่ดีขึ้นเรื่อยมา แตยังพบนักเรียนที่มี
ปญหาดานสุขภาพดังที่กลาวมาขางตน ดังนั้นผูวิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการติดตามและประเมินโครงการ
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพในจังหวัดหนองบัวลําภู เพื่อที่จะไดทราบวา โรงเรียนในโครงการโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในปจจุบันนั้นมีการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ผลผลิตที่ไดจากจากการดําเนินงานมี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงคของโครงการหรือไม อีกทั้งไดสารสนเทศที่เปนประโยชนในการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงการใหเหมาะสมและมีคุณภาพสําหรับโรงเรียนตอไป
ความมุงหมายของการวิจัย
เพื่อติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในดานการบรรลุ
เปาหมาย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model)
ระเบียบวิธีวิจัย
1. ประชากรและกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ จํานวน 5 กลุม จํานวน 402 คน ทั้งแหลงขอมูล
เชิงคุณภาพ และแหลงขอมูลเชิงปริมาณ โดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบดวย
1.1 กลุมที่ใหขอมูลโดยการสัมภาษณ ไดแก ผูบริหารโรงเรียน จํานวน 6 คน และคณะกรรมการ
สถานศึกษา จํานวน 18 คน
1.2 กลุมที่ใหขอมูลโดยการตอบแบบสอบถาม ไดแก ครู จํานวน 18 คน นักเรียน จํานวน 180 คน
และผูปกครอง จํานวน 180 คน
2. เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย
2.1 แบบสัมภาษณสําหรับผูบริหารและกรรมการสถานศึกษา แบงออกเปน 2 ตอน คือ
ตอนที่ 1 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูใหสัมภาษณ โดยเปนแบบรายการ
สําหรับการสัมภาษณ
ตอนที่ 2 เปนแบบสัมภาษณเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ดานบริบท ดานปจจัยนําเขา และดานกระบวนการ โดยเปนแบบเขียนบรรยาย
2.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของครู นักเรียน และผูปกครอง แบงออกเปน 3 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งเปนขอคําถาม
และคําตอบใหเลือก โดยทําเครื่องหมาย / ลงในชอง ปนจริง
ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามความคิดเห็นที่มีตอการดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ
เกี่ยวกับดานกระบวนการ และดานผลผลิต ในแตละขอคําถามโดยใชเปนแบบมาตราสวนการประเมินคา
(Rating scale) ดวยเทคนิคการจัดแบบลิเคิรท (Liker) (บุญชม ศรีสะอาด. 2553 : 121) มีขอใหเลือกตอบ 5
ระดับ
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ตอนที่ 3 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอเสนอแนะแนวทางการดําเนินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ ดานสภาพแวดลอม ดานปจจัยนําเขา ดานกระบวนการ และดานผลผลิต โดยเปนแบบเขียน
บรรยาย
3. แบบสังเกต
เปนแบบสังเกตชนิดมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ เพื่อใชสังเกตภาพรวมจาก
การดําเนินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ และวิเคราะหจากเอกสารหลักฐานในการดําเนินโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ
การวิเคราะหขอมูล
1. วิเคราะหเนื้อหา และเขียนอธิบายเปนความเรียง
2. วิเคราะหคาสถิติพื้นฐานของกลุมตัวอยาง โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อคํานวณคาเฉลี่ย และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
สรุปผลการวิจัย
1. จากการติดตามและประเมินโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับประถมศึกษา สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาหนองบัวลําภู เขต 1 เมื่อพิจารณาเปนรายดาน ผลการวิจัยสรุป ดังนี้
1.1 ดานสภาพแวดลอม ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา
และครู ผู ส อน มี ค วามคิ ด เห็ น อยู ในระดั บ มาก ประกอบด ว ย นโยบาย จุ ด มุ ง หมาย สภาพความต อ งการ
สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปน
1.2 ดานปจจัยนําเขา ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครอง
มีความคิดเห็นอยูในระดับมาก ประกอบดวย สื่อเอกสาร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และบุคลากร
1.3 ดานกระบวนการ ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครอง มี
ความคิดเห็นอยูในระดับมาก ประกอบดวย การวางแผนการจัดการและกิจกรรมในการดําเนินโครงการ
1.4 ดานผลผลิต ผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครูผูสอน และผูปกครอง มีความ
คิดเห็นอยูในระดับมาก ประกอบดวย ผลการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ สําหรับการไดรับ
บริการดานสุขภาพของนักเรียน สวนใหญไดรับบริการดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษาจาก
ครู การเฝาระวังและสงเสริมโภชนาการ ทันตสาธารณสุข และไดรับการดูแลดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ
ที่สงผลตอสุขภาพของนักเรียน
2. ดานปญหาอุปสรรคและขอเสนอแนะ
2.1 ดานปญหาอุปสรรค ตามความคิดเห็นของผูบริหารโรงเรียน คณะกรรมการสถานศึกษา ครู
และผูปกครองนักเรียนมีความคิดเห็นคลายกัน ดังนี้
2.1.1 ดานสภาพแวดลอม ไดแก นโยบายถูกกําหนดไวมาก แตปฏิบัติไดไมครบตามที่กําหนด
และภาครัฐกําหนดนโยบายมาให บางครั้งไมสามารถนํามาปฏิบัติได
2.1.2 ดานปจจัยนําเขา ไดแก ชุมชนมีสวนรวมนอย และงบประมาณที่สนับสนุนไมเพียงพอ
2.1.3 ดานกระบวนการ ไดแก ขาดการประสานงานระหวางชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ
และขาดการวางแผนรวมกันระหวางคณะกรรมการ
2.1.4 ดานผลผลิต ไดแก ขาดการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ
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2.2 ขอเสนอแนะ
2.2.1 ควรเพิ่มงบประมาณที่สนับสนุนในการดําเนินโครงการตามโครงการเพื่อการประชาสัมพันธ
และสรางการมีสวนรวม
2.2.2 ควรจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อหารูปแบบ ใหผูบริหารและผูปฏิบัติใหเขาใจตรงกัน
2.2.3 ควรมีการติดตามประเมินผลอยางตอเนื่อง
2.2.4 ควรประชาสัมพันธผลการดําเนินโครงการใหชุมชนทราบ และจากการสังเกตของผูวิจัย
ขอสังเกตที่คนพบ ที่เดนคือ บุคลากรในโรงเรียนใหความกระตือรือรนอยางมากที่จะดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ
เจาหนาที่สาธารณสุขเขามาติดตามการดําโครงการอยางสม่ําเสมอ และแผนงาน นโยบาย โครงการ มีความ
เปนลายลักษณอักษร สามารถตรวจสอบได สวนจุดที่ควรพัฒนา คือ กิจกรรมที่แสดงถึงความรวมมือระหวาง
โรงเรียนและชุมชนมีนอย หองน้ํานักเรียนมีความเพียงพอ แตขาดการรักษาความสะอาดและอุปกรณในการ
เลนกีฬา สําหรับคนในชุมชนไดรับการสนับสนุนนอยทําใหไมเพียงพอ
อภิปรายผลการวิจัย
การติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพในดานการบรรลุ
เปาหมาย ทั้งดานปริมาณและคุณภาพโดยใชรูปแบบซิป (CIPP Model) ในการประเมิน พบประเด็นสําคัญ ที่
ควรแกการ อภิปรายผล ดังนี้
1. ดานสภาพแวดลอม ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอดานสภาพแวดลอมทุกกลุมมีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก ที่ผลเปนเชนนี้ อาจเนื่องมาจากมีพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไข
เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545) เปนแมบทในการจัดการศึกษา และเปดกวางใหกับทุกภาคสวนของสังคมเขา
มามีสวนรวมในการจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษยแหงชาติ ใหมีคุณลักษณะอันพึงประสงคของสังคม
บนหลักการรวมกันวา “ดี เกง และมีความสุข” การปฏิรูปการเรียนรูเพื่อการเปนมนุษยที่สมบูรณทั้ง รางกาย
จิตใจ อารมณ สังคมและสติปญญา คือ การสรางใหผูเรียนเปน คนดี เกง และมีความสุข สุขภาพกับการศึกษา
เปนสิ่งที่ตองดําเนินการควบคู กันไป และโรงเรียนเปนสถาบันที่สําคัญในการพัฒนาสุขภาพของนักเรียน และ
กรทรวงศึกษาธิการมีนโยบายที่สําคัญคือทุกโรงเรียนตองดําเนินการโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียน
มีการกําหนดนโยบายและแผนการสงเสริมสุขภาพประกาศใชอยางชัดเจนและครอบคลุม ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก
เปนขอกําหนดของการจัดทําแผนงาน/โครงการ ซึ่งมีการกําหนดกิจกรรมและระยะเวลาอยางชัดเจน เพื่อผู
ปฏิบัติสามารถปฏิบัติได การกําหนดนโยบายสงเสริมสุขภาพเปนสิ่งแรกที่ตองปฏิบัติหลังจากมีคณะกรรมการ
สงเสริมสุขภาพของโรงเรียน โดยนโยบายจะเปนประโยชน ตอการกําหนดทิศทางในการพัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ และเปนแนวทางสําหรับผูปฏิบัติ สามารถนําไปสูการวางแผนการปฏิบัติตอไป การมีนโยบายที่ชัดเจน
เปนปจจัยหนึ่งที่นําไปสูการพัฒนาโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ จุดมุงหมาย มีความสอดคลองกับความตองการ
ของนักเรียนและชุมชน ทั้งนี้อาจเนื่องมาจากการดําเนินงานเปนการสงเสริมสุขภาพนักเรียนและชุมชนเปนผู
ไดรับผลประโยชนจากการพัฒนาซึ่งการกําหนดนโยบายที่มีการระบุถึงบุคคลที่ไดรับประโยชนจากการพัฒนา
สงผลใหบุคคลนั้นเขามารวมการดําเนินงานมากขึ้นโครงการที่จัดทําไวสอดคลองกับ การสงเสริมสุขภาพทุกคน
จะชวยใหเกิดความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของ สงผลใหโครงการสัมฤทธิ์ผลดี ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ธีรัถยา พลซา (2546 : บทคัดยอ) ที่พบวา ดานสภาพแวดลอม ประกอบดวย นโยบาย จุดมุงหมาย สภาพ
ความตองการ สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก และความจําเปน ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข
นักเรียนที่เปนคณะกรรมการโครงการ ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียน เห็นดวยอยูใน ระดับมาก
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2. ดานปจจัยนําเขา ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอดานปจจัยนําเขาทุกกลุม มีความคิดเห็นอยู
ในระดับมาก ซึ่งอาจเนื่องมาจากโครงการเรียนโรงเรียนสงเสริมสุขภาพมีการดําเนินโครงการมานาน จึงมีผล
พลอยไดจากการทําโครงการตอเนื่องทุกป อีกทั้งกระทรวงสาธารณสุขก็สนับสนุนดานเอกสารสิ่งพิมพเกี่ยวกับ
การสงเสริมสุขภาพ ที่เพียงพอ สําหรั บวัสดุอุปกรณ ที่ใชในโครงการ ใชงบประมาณจากรัฐบาลซึ่งมีความ
เพียงพอ แตยังขาดงบในสวนของการดูและภูมิทัศนของโรงเรียน และระบบสาธารณูปโภคบางสวนคือน้ําดื่ม
สะอาดในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัถยา พลซา (2546: บทคัดยอ) ที่พบวา ดาน
ปจจัยนําเขา ประกอบดวยสื่อเอกสาร วัสดุอุปกรณ งบประมาณ และบุคลากร ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่
สาธารณสุข นักเรียนที่เปนคณะกรรมการโครงการ ผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียนเห็นดวยอยูในระดับ
ปานกลาง สวนนักเรียนที่เปนคณะกรรมการโครงการเห็นดวยอยูในระดับมาก
3. ดานกระบวนการ ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอดานกระบวนการทุกกลุม มีความคิดเห็น
อยูในระดับมาก จากการศึกษาพบวา คณะกรรมการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพรวมวิเคราะหปญหา และกําหนด
แนวทางในการพัฒนา ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก คณะกรรมการมีความเห็นวาการคาหาปญหาและการกําหนด
ปญหาสุขภาพเปนจุดเริ่มตนที่จะนําไปสูการวางแผนพัฒนา และการคนหาปญหาอยางมีระบบจะทําใหไดขอมูล
ที่เปนปญหาอยางแทจริง ผูที่เกี่ยวของสามารถรับรูและเขาใจปญหา และเกิดความตระหนัก รวมกันแกปญหา
ที่ตอบสนองทั้งความตองการ ของโรงเรียนและชุมชน ในเรื่องกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ คณะกรรมการ
สวนใหญมกี ารดําเนินงานตามโครงการทําใหโครงการมีความคืบหนาตามแผนที่วางไว ทั้งนี้อาจเนื่องจากคณะกรรมการ
ไดรวมกันจัดทําโครงการ ไวอยางชัดเจนจึงสงผลตอการรวมกันดําเนินงาน สาธารณสุขอําเภอ และสาธารณสุข
จังหวัดใหการสนับสนุนผลักดัน ใหโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับเงินใหขึ้นเปนระดับทองทุกโรงเรียนมากขึ้น
จึงมีบุคลากรของสาธารณสุขเขามา มีสวนรวมในโครงการมากขึ้น จากเหตุผลดังกลาวจึงทําใหคณะกรรมการ
โครงการ ไดรวมกันปฏิบัติงานตามโครงการใหบรรลุจุดมุงหมาย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัถยา พลซา
(2546: บทคัดยอ) ที่พบวา ดานกระบวนการ ประกอบดวยการวางแผนการจัดการและกิจกรรมในการดําเนิน
โครงการ ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข และนักเรียนคณะกรรมการโครงการเห็นดวยอยูในระดับ
มาก สวนผูนําชุมชน ผูปกครองนักเรียน เห็นดวยอยูในระดับ ปานกลาง
4. ดานผลผลิต ความคิดเห็นของบุคลากรที่มีตอดานกระบวนการ ทุกกลุมมีความคิดเห็นอยูใน
ระดับมาก ในการไดรับบริการดานสุขภาพจากเจาหนาที่สาธารณสุข ของครูและนักเรียนสวนใหญ ไดรับบริการ
ตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษา ไดรับการเฝาระวังและสงเสริมโภชนาการ ทันตสาธารณสุข และไดรับการดูแล
ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอสุขภาพของนักเรียน ผลเชนนี้อาจเนื่องมาจาก บุคลกรที่อยูในโรงเรียน
ไดรับการและเจาหนาที่จากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพประจําตําบล แจงการดําเนินกิจกรรมไปยังเสียงตาม
สายในชุมชน และชุมชนสวนใหญมีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลดานสาธารณูปโภคทั้งในโรงเรียน และใน
ชุมชน เชนการกําจัดขยะ เปนตน จึงทําใหผลการดําเนินโครงการทุกโครงการสวนใหญบรรลุจุดประสงคท่ีตั้งไว
จากการประสานของทุกฝาย สวนในดานการไดรับบริการดานสุขภาพของนักเรียน นโยบายดานสุขภาพอนามัย
ของโรงเรียนสวนใหญจะเปนการดูแลนักเรียนเพื่อใหสามารถเลาเรียนไดอยางมีความสุข และมีสุขภาพที่
สมบูรณแข็งแรง นักเรียนไดรับการพัฒนาสุขภาพ ไดรับการแกไขปญหาใหมีสุขภาพสมบูรณทั้งรายและจิตใจ
สติปญญาที่เหมาะสม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ ธีรัถยา พลซา (2546 : บทคัดยอ) ที่พบวา ดานผลลัพธ
ประดวย ผลการดําเนินงาน การบรรลุวัตถุประสงคของโครงการ ผูบริหารโรงเรียน ครู เจาหนาที่สาธารณสุข
นักเรียนที่เปนคณะกรรมการโครงการเห็นดวยอยูในระดับมาก สวนผูนําชุมชน และผูปกครองนักเรียนเห็นดวย
อยูในระดับปานกลาง สําหรับการประเมินการไดรับบริการดานสุขภาพของนักเรียนที่ไมใชคณะกรรมการสวน
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ใหญไดรับบริการดานสุขภาพ การตรวจสุขภาพ การสอนสุขศึกษาจากครู การเฝาระวังและสงเสริมโภชนาการ
ทันตสุขภาพ และไดรับการดูแลดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่สงผลตอสุขภาพของนักเรียน
5. ดานปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะ ปญหาดานสภาพแวดลอม ไดแก นโยบายถูกกําหนด
ไวมาก แตปฏิบัติไดไมครบตามที่กําหนด และภาครัฐกําหนดนโยบายมาให บางครั้งไมสามารถนํามาปฏิบัติได
ดานปจจัยนําเขาไดแก ชุมชนมีสวนรวมนอย และงบประมาณที่สนับสนุนไมเพียงพอ ดานกระบวนการไดแก
ขาดการประสานงานระหวางชุมชน และหนวยงานที่เกี่ยวของ และขาดการวางแผนรวมกันระหวางคณะกรรมการ
อาจเปนเพราะ ครูไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของชุมชน ชุมชนไมมีเวลาเขารวมกิจกรรมของโรงเรียนเพราะการ
ทํามาหากิน ดานผลลัพธ ไดแก ขาดการติดตามผลอยางสม่ําเสมอ สวนขอเสนอแนะ ไดเสนอแนะวา ควรเพิ่ม
งบประมาณที่สนับสนุนในการดําเนินโครงการตามโครงการเพื่อการประชาสัมพันธและสรางการมีสวนรวม
ควรจัดประชุมอยางสม่ําเสมอเพื่อหารูปแบบใหผูบริหารและผูปฏิบัติใหเขาใจตรงกัน ควรมีการติดตามประเมินผล
อยางตอเนื่อง ควรประชาสัมพันธผลการดําเนินโครงการใหชุมชนทราบ เพราะทําใหชุมชนทราบความกาวหนา
และความเคลื่อนไหวของกิจกรรมการสงเสริมสุขภาพของนักเรียนในปกครองของชุมชน
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 โครงการนี้เปนโครงการที่มีประสิทธิภาพ ควรไดรับการสนับสนุนอยางตอเนื่องเพราะเปน
โครงการที่สามารถสงเสริมสุขภาพที่ดีของนักเรียนและชุมชนไดอยางแทจริง
1.2 คณะกรรมการโครงการควรเปนแกนนําในการพัฒนางานทุกดานเกี่ยวกับการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพ ใหความสําคัญในการดูแลสุขภาพ กําหนดนโยบายและแผนการปฏิบัติงานที่ครอบคลุมพฤติกรรม
สงเสริมสุขภาพ พรอมทั้งมีการนิเทศติดตามงานอยางตอเนื่อง และประสานงานเพื่อรวมกันประเมินผลการ
ดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ จะทําใหเกิดผลดีตอพฤติกรรมและสุขภาพของนักเรียน
1.3 โรงเรีย นและชุมชนควรรว มมือกัน ดําเนิ น กิจ กรรมตางๆ ทั้งในโรงเรี ยนและชุมชน เพื่ อ
สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาพฤติกรรมสงเสริมสุขภาพแกนักเรียนเพิ่มมากขึ้น และอาจเปนการ
ขยายผลการมีพฤติกรรมสุขภาพที่ดีสูชุมชนดวย
1.4 ผู บ ริ ห ารโรงเรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพควรมี ก ารจั ด โอกาสให มี ก ารประชุ ม เพื่ อ และเปลี่ ย น
ประสบการณการดําเนินงานของโรงเรียนที่เขารวมโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพเพื่อพัฒนาโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพใหมีความยั่งยืนตอไป
2. ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรมีการศึกษาถึงปจจัยที่สงเสริม และปจจัยที่เปนอุปสรรคการดําเนินงานโครงการโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ เชน ปจจัยเกี่ยวกับสภาพแวดลอม ปจจัยเกี่ยวกับชุมชน ปจจัยเกี่ยวกับโรงเรียน เพื่อใชเปนขอมูล
ในการวางแผน พัฒนาการดําเนินงานตามโครงการตอไป
2.2 ควรศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากรในโรงเรียนสงเสริมสุขภาพระดับที่
ตางกัน เชน ระดับทอง กับระดับเพชร
2.3 ควรมีการประเมินผลการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยเนนดานผลผลิต
(product) และผลที่ตามมา (out come) ซึ่งประกอบดวยผลพลอยได (side effect) และผลกระทบ
(impact)
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