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บทคัดย่อ
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ในโรงเรี ยน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ปี การศึกษา 2561 จานวน 278 คน ผลการวิจยั พบว่าการ
บริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับ
มาก และผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู
พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ส่ วนครู ที่มีอายุ
ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน และครู ที่ปฏิบตั ิงานใน
ขนาดสถานศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ABSTRACT
This research aimed to study the teacher’s opinion on administration of health promoting schools under Office
of Phatthalung Primary Educational Service Area 1 The sample consisted of 278 in the 2018 academic year.

The results of the study revealed that, as a whole and by individual aspects, teacher’s opinion on the
administration of the health promoting schools under Office of Phatthalung Primary Educational Service
Area 1 was at the high level. A comparison of teacher’s opinions on the administration of the health
promoting schools under Office of Phatthalung Primary Educational Service Area 1 reveals the teachers
who differ in gender showed no.001 significant differences The teachers who differ in age and working
experience were not difference. The teacher who differ in school size showed on .05 significant difference.
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บทนา
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ.
2553ให้ความสาคัญต่อการศึกษาตามที่ได้กาหนดในมาตรา 4 การศึกษาหมายความว่า กระบวนการเรี ยนรู ้เพื่อความเจริ ญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู ้การฝึ กฝน การอบรมการสื บสานทางวัฒนธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู ้จากการจัดสภาพแวดล้อมสังคม การเรี ยนรู ้ปัจจัยเกื้อหนุ นให้
บุคคลเรี ยนรู ้อย่างต่อเนื่ อง ตลอดชีวิตและให้ความสาคัญต่อหลักการจัด การศึกษาที่ได้กาหนดในมาตรา 6 การจัดการ
ศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็ นมนุ ษย์ที่สมบูรณ์ท้ งั ในด้านร่ างกาย จิ ตใจ สติปัญญาความรู ้ คุณธรรมจริ ยธรรมในการ
ดาเนินชีวติ และอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข (กระทรวงศึกษาธิการ,2553 : 2-12) การจัดการศึกษาควบคู่กบั การดูแลสุ ขภาพ
การส่ งเสริ มสุ ขภาพของนักเรี ยนในโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพนั้นมีความสาคัญและจาเป็ นอย่างยิ่งการที่บุคคล
หนึ่ งมีสุขภาพกาย และสุ ขภาพจิ ตที่ดีน้ นั จะสามารถทากิจกรรมต่างๆได้อย่างมีความสุ ขทั้งด้านสิ่ งแวดล้อมที่สวยงาม
การใช้ความรู ้ที่ถูกต้องในเรื่ องสุ ขภาพการรับประทานอาหารที่ถูกสุ ขลักษณะการออกกาลังกายอย่างสม่าเสมอ กิจกรรม
ในการส่ งเสริ มสุ ขภาพเช่นเด็กไทยทาได้ โภชนาการที่ปลอดภัย เน้นการกินผักและผลไม้ หลีกเลี่ยงขนมกลุบกรอบและ
น้ าอัดลม สุ ขาภิบาลน้ าดื่ มน้ าใช้ที่ถูกสุ ขลักษณะ เด็กไทยฟั นสวย การดูแลรั กษาสุ ขภาพของตนเองโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพซึ่ งเป็ นหน่ วยงาน ในด้านส่ วนอนามัยโรงเรี ยนได้รับผิดชอบดาเนิ นงานอนามัยโรงเรี ยนจึ งเป็ นงานที่บริ การ
สาธารณสุ ขโรงเรี ยนได้จดั ความรู ้ให้แก่นกั เรี ยน บุคคลากรในโรงเรี ยนทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่ างกายที่สมบูรณ์
แข็งแรงทั้งด้านร่ างกาย และจิตใจ สติปัญญา จิตวิญญาณสามารถพัฒนาตนเองให้มีศกั ยภาพ ในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
ในแต่ละช่วงวัยให้กา้ วทันสภาวะการเปลี่ยนแปลงของโรค พร้อมทั้งรับมือหาแนวทางแก้ไขป้ องกันเพื่อเกิดการเรี ยนรู ้
ได้เรี ยนรู ้ทาความเข้าใจเกี่ยวกับสุ ขภาพของตนเองและผูอ้ ื่นเป็ นการอยูร่ ่ วมกันในสังคมโดยมีสุขภาพกายและสุ ขภาพจิต
ที่ดี (กรมอนามัย, 2546 : 48) สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 มีจานวนโรงเรี ยนที่เข้าร่ วมโครงการ
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ จานวน 118 โรงเรี ยนดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพตั้งแต่ พ.ศ.2541 ถึงปั จจุบนั ซึ่ งการศึกษาการ
บริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ สังกัดสานักงานการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 มีปัญหาในการบริ หารงานที่ ไม่
ต่อเนื่ องในการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษาของนักเรี ยนทั้ง ในด้านร่ างกาย จิ ตใจ และสติปัญญา ดังนั้นการบริ หาร
โรงเรี ยนการส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การการศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต1
ให้มีความก้าวหน้าเพื่อการพัฒนาสุ ขภาพควบคุมกับการศึกษาของนักเรี ยนและบุคคลากรในโรงเรี ยนการดูแลรักษาของ
ใช้ให้สะอาดตามองค์ประกอบ 10 ประการที่ อนามัย กาหนดคื อ 1) นโยบายของโรงเรี ยน 2) การบริ หารจัดการใน
โรงเรี ยน 3) โครงการร่ วม ระหว่างโรงเรี ยนและชุ มชน 4) การจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนที่ เอื้อต่อสุ ขภาพ 5) การ
ให้บริ การ อนามัยโรงเรี ยน 6) สุ ขศึกษาในโรงเรี ยน 7) โภชนาการและสุ ขาภิบาลอาหาร 8) การออกกาลังกาย กีฬาและ
นันทนาการ 9) การให้คา ปรึ กษาและการสนับสนุนทางสังคม 10)การส่ งเสริ มสุ ขภาพ บุคลากรในโรงเรี ยนแก่โรงเรี ยน
ที่เข้าร่ วมโครงการอย่างจริ งจัง (สานักงานเขตพื้นที่ การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1สื บค้นเมื่อวันที่ 30พฤษภาคม
2561,จากhttp://www.phatthalung1.go.th)
จากสภาพดังกล่ าว ผูว้ ิจัย จึ งสนใจศึ กษาการบริ ห ารโรงเรี ยนส่ งเสริ ม สุ ขภาพสั งกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ผลการวิจยั จะเป็ นประโยชน์ต่อการวางแผนในการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1เพื่อนาไปพัฒนางานในด้านต่าง ๆ
รวมทั้งการปรั บปรุ งการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพฉะนั้นการเสริ มสร้ างศักยภาพในการเรี ยนรู ้ และทักษะให้
นักเรี ยนทุกคนและบุคลากรในสถานศึกษาพัฒนาสุ ขภาพความเป็ นอยูข่ องตนเอง ครอบครัว และชุมชน

1939

HMP8-3
วัตถุประสงค์ การวิจัย
เพื่อศึ กษาการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความคิ ดเห็ นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1
วิธีการวิจัย
ประชากร
ประชากรได้แก่ ประชากร ได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1
ปี การศึกษา 2561 จานวน 26โรงเรี ยน จานวน 997 คน
กลุ่มตัวอย่ าง
กลุ่มตัวอย่างได้แก่ ครู ในโรงเรี ยนสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุงเขต 1 ปี การศึกษา
2561จานวน 278 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน (Krejcie and Morgan. 1970 :
607 - 610) แล้วสุ่ มด้วยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ตามขนาดสถานศึกษาแล้ว ใช้วีการสุ่ มอย่างง่าย
(Simple Random Sampling) โดยการจับสลาก
เครื่ องมือการวิจัย
แบบสอบถาม มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับเท่ากับ 0.947
การวิเคราะห์ ข้อมูลทางสถิติ
การวิเคราะห์ ขอ้ มู ล โดยใช้ สถิ ติ ได้แก่ ค่าร้ อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ ย(Mean) ค่าส่ วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยตัวแปร 2 กลุ่ม ที่เป็ น
อิสระจากกัน จะใช้การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent การทดสอบนัยสาคัญทางสถิติของความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ ยตัวแปรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใช้การทดสอบค่าเอฟ (F-test) หากพบความแตกต่างของค่าเฉลี่ ยทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยรายคู่โดยวิธี Least Square Difference (LSD)
ผลการวิจัย
การวิจยั นี้ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1 โดยมีสมมุติฐานการวิจยั ว่า ครู ที่มีเพศ ครู ที่
มีอายุ ครู ที่มีระดับการศึกษา ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และครู ที่ปฏิบตั ิงานในสถานศึกษาที่มีขนาดต่างกันมี
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1แตกต่างกันปี การศึกษา 2561 จานวน
278 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยเที ยบจากตารางสาเร็ จรู ปของเครจซี่ และมอร์ แกน แล้วทาการสุ่ มแบบแบ่งชั้น
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึ กษา และทาการสุ่ มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจับ
สลากเครื่ องมือการวิจยั เป็ นแบบสอบถาม จานวน 60 ข้อ ชนิ ดมาตราส่ วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมัน่ ทั้งฉบับ
เท่ากับ 0.947 ผูว้ ิจยั ได้รับแบบสอบถามกลับคืนจานวน 278 ฉบับ จากจานวน 278 ฉบับ คิดเป็ นร้ อยละ100 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้ มูล แบ่งเป็ น 2ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์การบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต1พบว่า การบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ในภาพรวมและราย
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HMP8-4
ด้านอยูใ่ นระดับมาก ( X =4.0177) และเมื่อพิจารณาแยกเป็ นรายด้านพบว่า ระดับความคิดเห็น ทุกด้านอยูใ่ นระดับมาก
โดยนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด( X =4.1439)และโครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชนที่
มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด( X =3.9424)
ตอนที่ 2 ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สั ง กัด ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพัท ลุ ง เขต 1จ าแนกตามตัว แปรเพศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา
ประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน และขนาดของสถานศึกษา ดังนี้
1. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จาแนกตามเพศ พบว่า ครู ที่มีเพศต่างกันมีความคิดเห็น
ในภาพรวมและรายด้านแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001
2. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1จาแนกตามอายุ พบว่า ครู ที่มีอายุต่างกัน มีความคิดเห็น
ในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
3.ผลการเปรี ยบเที ยบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1จาแนกระดับการศึกษา พบว่า ครู ที่มีระดับการศึกษา
ต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายด้านไม่แตกต่างกัน
4. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จาแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงาน พบว่า ครู ที่
มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกัน มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกัน
5. ผลการเปรี ยบเทียบการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 จาแนกตามตัวแปรขนาดของสถานศึกษา พบว่า ครู ที่
ปฏิ บ ัติ ง านในสถานศึ ก ษาขนาดต่ า งกัน มี ค วามคิ ด เห็ น ทั้ง ภาพรวมและรายด้า นแตกต่ า งกัน ซึ่ งทั้ง 1ด้า นการจัด
สิ่ งแวดล้อมของโรงเรี ยนที่เอื้อต่อสุ ขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
อภิปรายและสรุ ปผลการวิจัย
การวิจยั เรื่ องการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 อภิปรายผลได้ดงั นี้
1. การบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1โดยภาพรวมและรายด้านอยูใ่ นระดับมากและเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า
ด้านนโยบายของโรงเรี ยนอยู่ในระดับมากที่ สุด รองลงมา คือ ด้านการออกกาลังกาย กี ฬาและนันทนาการ ด้านการ
บริ หารจัดการในโรงเรี ยน ด้านการจัดสภาพแวดล้อมในโรงเรี ยนที่เอื้อต่อสุ ขภาพ ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย
ด้านการให้คาปรึ กษาและสนับสนุ นทางสังคม ด้านการให้บริ การอนามัยโรงเรี ยน ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคลากรใน
โรงเรี ยน ด้านสุ ขศึกษาในโรงเรี ยนตามลาดับ ส่ วนด้านที่มีระดับต่าสุ ด คือด้านโครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากเนื่ องจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1ได้มีนโยบายให้โรงเรี ยนในสังกัด
ดาเนิ นการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็ นต้นมา ทาให้งานอนามัยโรงเรี ยนได้รับการพัฒนาขึ้ นทุ ก
โรงเรี ยน เนื่องจากการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1 ได้
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HMP8-5
ระบุองค์ประกอบสาคัญและมาตรฐานให้โรงเรี ยนได้ดาเนิ นงานตามที่ กรมอนามัยกาหนดไว้ชดั เจน ดังที่กรมอนามัย
(2547: 15) ได้กล่าวไว้วา่ โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพต้องดาเนินการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยของเด็กควบคู่ไปกับการศึกษาซึ่ ง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุ ข และกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร ได้ร่ ว มกัน เสนอแนวคิ ด หลัก การและแนวทางการ
ดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพพร้อมทั้งได้ร่วมกันกาหนดวิสัยทัศน์การสร้างเครื อข่ายโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ระดับประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและทรัพยากรร่ วมกันโดยให้โรงเรี ยนยึดถือเป็ นแบบแผนในการดาเนิ นงาน
ทาให้ครู ทราบถึงแนวทางในการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพและให้ความสาคัญในการพัฒนาส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของครู และนักเรี ยนเพิ่มมากขึ้น เพราะการส่ งเสริ มสุ ขภาพเป็ นปั จจัยหลักสาคัญในการเพิ่มความพร้อมเพื่อพัฒนาตนเอง
สร้างคุณธรรม จริ ยธรรมนาความรู ้ และสามารถใช้ชีวิตอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีความสุ ขส่ งผลให้องค์กรเกิดการพัฒนา
อย่างเต็มศักยภาพ มีความพร้อมในการขับเคลื่อนเพื่อนาสถานศึกษาสู่ องค์กรแห่ งการเรี ยนรู ้ ต่อไป ซึ่ งสอดคล้องกับ
ผลการวิจัยของสมศรี (2547 : 75) ได้ศึกษาปั จจัยบางประการที่ ส่งผลต่อความสาเร็ จในการปฏิ บตั ิ งานในโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบว่า สภาพและความสาเร็ จในการปฏิบตั ิงานตาม
เกณฑ์การประเมินโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายด้าน
อยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับงานวิจยั ของดนตรี (2552: 92) ได้ศึกษาสภาพและปั ญหาดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพ ในอาเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสี มา ผลการวิจยั พบว่า การดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ยกเว้นด้านนโยบายของโรงเรี ยนที่ อยู่ในระดับปานกลาง ส่ วนด้าน การบริ หารจัดการในโรงเรี ยน
โครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนกับชุมชน การจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ที่เอื้อต่อสุ ขภาพ บริ การอนามัยโรงเรี ยน สุ ข
ศึกษาในโรงเรี ยน โภชนาการและอาหารที่ ปลอดภัยการออกกาลังกาย กี ฬา และนันทนาการ การให้คา ปรึ กษาและ
สนับสนุ นทางสังคม การส่ งเสริ มสุ ขภาพ บุ คลากรในโรงเรี ยนอยู่ในระดับมากสอดคล้องกับงานวิจยั ของชาญศักดิ์
(2552:100) ได้ศึกษาการดาเนินงานโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบว่า ความคิดเห็นของข้าราชการครู และคณะกรรมการส่ งเสริ มสุ ขภาพที่มีผลต่อการ
ดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพกลุ่มเครื อข่ายสถานศึกษาที่ 15 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาอุบลราชธานี
เขต 1โดยรวมและรายด้านทั้ง10ด้านอยูใ่ นระดับมาก และสอดคล้องกับผลการวิจยั ของมีนา (2554 : 72-77) ได้ศึกษาการ
บริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 พบว่า การบริ ห ารโรงเรี ยนส่ งเสริ ม สุ ข ภาพของสถานศึ กษาขั้นพื้นฐาน สั งกัดส านักงานเขตพื้นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยภาพรวม และรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้านเมื่ อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านสุ ข
ศึกษาในโรงเรี ยนอยูใ่ นระดับมากที่สุด
2. ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1
จาแนกตามตัวแปร เพศ อายุ ระดับการศึ กษา ประสบการณ์ ในการปฏิ บัติงาน และขนาดสถานศึ กษา
สามารถนามาอภิปรายได้ดงั นี้
2.1 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษา พัทลุง เขต 1ที่ มีเพศต่างกัน พบว่าครู ที่มีเพศ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา พัทลุง เขต 1ในภาพรวมแตกต่างกันซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากครู ที่มีเพศต่างกันความคิดเห็ นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึ กษา
ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ.001
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HMP8-6
เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่าด้าน การบริ การอนามัยโรงเรี ยนแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากการบริ การอนามัยโรงเรี ยนในแต่ละโรงเรี ยนกามีแผนการจัดการอนามัยโรงเรี ยนที่แตกต่างกัน การ
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แบบบันทึกการตรวจสุ ขภาพ การประสานงานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุ ข ด้านสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน
ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ด้านการให้บริ การอนามัยโรงเรี ยน
ด้านการออกกาลังกาย และกีฬานันทนาการ การให้คาปรึ กษาสนับสนุ นทางสังคม การแนะแนวช่วยเหลือนักเรี ยนที่มี
ปั ญหา สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิ ต พร้ อมร่ วมมื อและแก้ปัญหา คอยให้คาปรึ กษาเบื้ องต้น และด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บุคลากรในโรงเรี ยนต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ในการพัฒนาสุ ขภาพทั้งร่ างกาย จิตใจ และสังคม การ
ดูแลปรับปรุ งสิ่ งแวดล้อมของบุคลากร การมีส่วนร่ วมในการจัดกิจกรรมส่ งเสริ มสุ ขภาพให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่ งในรายข้อ
ด้านนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยสู งสุ ด คือโรงเรี ยนมีการแจ้งหรื อประกาศนโยบายให้บุคลากรใน
สถานศึ กษา ผูป้ กครอง นักเรี ยน และชุ มชนรั บรู ้ ผลการศึ กษาเป็ นเช่ นนี้ เนื่ องจากโรงเรี ยนได้มีการดาเนิ นการตาม
แนวทางที่กรมอนามัยกาหนดโดยการโดยการเผยแพร่ ขอ้ มูลข่าวสารลงสู่ ชุมชน ส่ วนในรายข้อด้านนโยบายส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของโรงเรี ยนที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ นโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพในสถานศึกษาโดยตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนั
ด้านสุ ขภาพนักเรี ยนในสถานศึ กษาผลเป็ นเช่นนี้ เนื่ องจากนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพที่สถานศึกษากาหนดไม่ได้รับการ
ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนั ด้านสุ ขภาพนักเรี ยนในสอดคล้องกับงานวิจยั ของจิ ตโศภิน เคนจันทึกและปี นณ์ฬยาข์
(2551 :88) ศึกษาการมีส่วนร่ วมของครู และผูป้ กครอง ในการดาเนิ นการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ โรงเรี ยนเทศบาลบ้าน
หนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ครู มีส่วนร่ วมในการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพในภาพรวมอยูใ่ น
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ครู มีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับมาก ลาดับแรกคือ ด้านการบริ การอนามัยโรงเรี ยน
รองลงมาคือ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน ด้านการกาหนดนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน ด้าน
การให้คาปรึ กษาและสนับสนุ นทางสังคม ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ด้านสุ ขศึกษาในโรงเรี ยน ด้าน การ
บริ หารจัดการในโรงเรี ยน ด้านการออกกาลังกายกี ฬาและนันทนาการ ด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนที่ เอื้ อต่อ
สุ ขภาพ และด้านโครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ย นกับ ชุ ม ชนตามลาดับ ส่ วนผูป้ กครองมี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพในภาพรวมอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน พบว่า ผูป้ กครองมีส่วนร่ วมอยูใ่ นระดับ
มาก ลาดับแรกคื อ ด้านสุ ขศึ กษาในโรงเรี ยน ด้านการออกกาลังกายกี ฬาและนันทนาการ ด้านการส่ งเสริ มสุ ขภาพ
บุคลากรในโรงเรี ยน ด้านโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย ด้านการบริ การอนามัยโรงเรี ยน ด้านการบริ หารจัดการใน
โรงเรี ยน ด้านการจัดสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยนที่ เอื้ อต่อสุ ขภาพ ด้านการให้คาปรึ กษาและสนับสนุ นทางสังคม ด้าน
โครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนกับชุ มชน และด้านการกาหนดนโยบายส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน ตามลาดับ เมื่ อ
เปรี ยบเที ยบการมี ส่วนร่ วมของครู และผูป้ กครองในการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ จาแนกตามสถานภาพ
พบว่า ครู และผูป้ กครองที่ มี เพศ อายุ ระดับการศึ กษา อาชี พ และรายได้ที่แตกต่างกัน มี ส่วนร่ วมในการดาเนิ นงาน
โรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพแตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญที่ระดับ .05
2.2 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิ ดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาพัทลุง เขต 1 ที่ มีอายุต่างกัน พบว่า ครู ที่มีอายุ
ต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานของ
การวิจยั ทั้งนี้ อาจเนื่ องมาจากสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีนโยบายให้โรงเรี ยนในสังกัด
ดาเนิ นการโรงเรี ย นส่ งเสริ ม สุ ข ภาพตั้งแต่ ปี พ.ศ.2541 และระบุ องค์ประกอบสาคัญ และมาตรฐานให้โรงเรี ย นได้
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ดาเนิ นงานตามที่กรมอนามัยกาหนดไว้ชดั เจน จึงทาให้ความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของครู ที่มี
อายุต่างกัน มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกัน
เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านปรากฏว่าทุกด้านไม่แตกต่างกัน ยกเว้นด้านบริ การอนามัยใน จากผลการวิจยั
พบว่า เนื่ องจากครู ที่มีอายุ20-30 ปี มีวฒ
ุ ิภาวะทางความคิดในการแสดงความคิดเห็นที่นอ้ ยกว่าครู ที่มีอายุ 41 – 50 ปี ซึ่ ง
ครู ที่มีอายุ 31 – 40 ปี มี วุฒิภาวะทางความคิดความเข้าในในการแสดงความคิดเห็ นที่ น้อยกว่าครู ที่มีอายุ 51 ปี ขึ้นไป
เพราะวุฒิภาวะทางความคิด ความเข้าใจเป็ นความสามารถในการยับยั้งชัง่ ใจหรื อควบคุมความคิดความต้องการของ
ตนเองครู ที่อายุมากจึ งมีความรู ้ความเข้าใจในการทางานมากกว่าครู ที่มีอายุนอ้ ยกว่า ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสงบ
(2544 :70) ศึกษากลวิธีการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเพชรบุรี พบว่า
ครู ที่มีอายุแตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ.05
2.3ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ที่มีระดับการศึกษาต่างกัน พบว่า ครู ที่
มีระดับการศึกษาต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจยั ยุวนิ ตย์ (2551 : 77) ได้ศึกษาวิจยั ปั ญหาการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน
ประถมศึกษาสังกัดอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี พบว่า การเปรี ยบเทียบปั ญหาการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของโรงเรี ยนประถมศึกษาสังกัดอาเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรี จาแนกตามคุณลักษณะส่ วนบุคคลที่มีเพศต่างกันมีความ
คิดเห็ นเกี่ ยวกับปั ญหาการดาเนิ นงานโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยนประถมศึ กษาสังกัดอาเภอท่ายางจังหวัด
เพชรบุรี ไม่แตกต่างกัน
2.4 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ที่มีประสบการณ์ในการปฎิบตั ิงาน
ต่างกัน พบว่า ครู ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานต่างกันมีความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพความ
คิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็ นของครู สังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกัน เมื่อ
พิจารณารายข้อ พบว่า ด้านโครงการร่ วมระหว่างโรงเรี ยนและชุมชน และด้านการให้คาปรึ กษาและสนับสนุนทางสังคม
แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับสมมติฐานของการวิจยั จากผลวิจยั อาจเนื่องมาจากครู
ที่มีประสบการณ์ในการปฏิบตั ิงานมากกว่า จะมีความคิดเห็นและคุณภาพในการทางานมากกว่า ครู ที่มีประสบการณ์
น้อยกว่า ประสบการณ์คือสิ่ งที่เรี ยนรู ้สัมผัสด้วยต้นเอง และได้รับการถ่ายทอดมาหรื อรับรู ้มาอีกทอดหนึ่ ง ซึ่ งสอดคล้อง
กับงานวิจยั ของพนม (2546 : 55-56) ศึกษาเรื่ องการศึกษาสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพในโรงเรี ยนประถมศึกษาตามทัศนะของผูบ้ ริ หารและครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี พบว่า
การเปรี ยบเทียบสภาพและปั ญหาการดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพในโรงเรี ยนประถมศึกษาตามทัศนะ
ของครู สังกัดสานักงานการประถมศึกษาจังหวัดสระบุรี จาแนกตามประสบการณ์ในการดาเนิ นงานโครงการโรงเรี ยน
ส่ งเสริ มสุ ขภาพโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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2.5 ผลการเปรี ยบเทียบความคิดเห็ นต่อการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1ครู ที่ปฏิบตั ิงานในขนาดสถานศึกษา
ต่างกันมีความคิดเห็นในการบริ หารโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของผูบ้ ริ หารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกัด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1แตกต่างกัน อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สอดคล้องกับ
สมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั ครู ที่ปฎิบตั ิงานในขนาดสถานศึกษามีความคิดเห็นต่างกันมีสภาพในการดาเนิ นงาน
ที่แตกต่างกัน และสอดคล้องกับงานวิจยั อุทยั (2551: 111)ได้ศึกษาสภาพการดาเนิ นงานตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ ม
สุ ขภาพของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยั พบว่าสภาพ การดา เนิ นงาน
โดยรวม มีการดาเนิ นการอยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าอยูใ่ นระดับมาก ทุกด้านเรี ยงลาดับค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย3 ลาดับแรกได้แก่ ด้านนโยบายของโรงเรี ยน ด้าน อนามัยสิ่ งแวดล้อมในโรงเรี ยน ด้านการส่ งเสริ ม
สุ ขภาพบุคลากรในโรงเรี ยน และด้านการออก กาลังกาย กีฬาและนันทนาการ ส่ วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยเป็ นลา ดับสุ ดท้าย
ได้แก่ ด้านการให้คา ปรึ กษา และสนับสนุ นทางสังคม และเมื่อจาแนกตามขนาดโรงเรี ยน พบว่า โรงเรี ยนขนาดเล็ก
กลาง และ ใหญ่ มีสภาพการดาเนินงานตามโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริ มสุ ขภาพของโรงเรี ยน ในสังกัดสานักงาน เขตพื้นที่
การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวม อยูใ่ นระดับมาก
กิตติกรรมประกาศ
ผูว้ ิ จัย ขอขอบคุ ณ คณาจารย์ส าขาวิ ช าบริ ห ารการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลัย ทัก ษิ ณ ทุ ก ท่ า น ผู ท้ รงคุ ณ วุ ฒิ และ
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