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บทคดัย่อ 

 วตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูในโรงเรียน
สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ปีการศึกษา 2561 จ านวน 278 คน ผลการวิจยัพบว่าการ
บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบั
มาก และผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา ตามความคิดเห็นของครู 
พบว่า ครูท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ส่วนครูท่ีมีอายุ 
ระดบัการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั และครูท่ีปฏิบติังานใน
ขนาดสถานศึกษาต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .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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บทน า 
 พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ.2545 และ ฉบบัท่ี 3 พ.ศ.
2553ใหค้วามส าคญัต่อการศึกษาตามท่ีไดก้  าหนดในมาตรา 4 การศึกษาหมายความวา่ กระบวนการเรียนรู้เพื่อความเจริญ
งอกงามของบุคคลและสังคม โดยการถ่ายทอดความรู้การฝึกฝน  การอบรมการสืบสานทางวฒันธรรมการสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวิชาการ การสร้างองคค์วามรู้จากการจดัสภาพแวดลอ้มสังคม การเรียนรู้ปัจจยัเก้ือหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง ตลอดชีวิตและให้ความส าคญัต่อหลกัการจดั การศึกษาท่ีไดก้  าหนดในมาตรา 6 การจดัการ
ศึกษาเพื่อพฒันาคนไทยให้เป็นมนุษยท่ี์สมบูรณ์ทั้งในดา้นร่างกาย จิตใจ สติปัญญาความรู้คุณธรรมจริยธรรมในการ
ด าเนินชีวติและอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข (กระทรวงศึกษาธิการ,2553 : 2-12) การจดัการศึกษาควบคู่กบัการดูแลสุขภาพ
การส่งเสริมสุขภาพของนกัเรียนในโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพนั้นมีความส าคญัและจ าเป็นอยา่งยิ่งการท่ีบุคคล
หน่ึงมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตท่ีดีนั้นจะสามารถท ากิจกรรมต่างๆไดอ้ย่างมีความสุขทั้งดา้นส่ิงแวดลอ้มท่ีสวยงาม
การใชค้วามรู้ท่ีถูกตอ้งในเร่ืองสุขภาพการรับประทานอาหารท่ีถูกสุขลกัษณะการออกก าลงักายอยา่งสม ่าเสมอ กิจกรรม
ในการส่งเสริมสุขภาพเช่นเดก็ไทยท าได ้โภชนาการท่ีปลอดภยั เนน้การกินผกัและผลไม ้หลีกเล่ียงขนมกลุบกรอบและ
น ้ าอดัลม สุขาภิบาลน ้ าด่ืมน ้ าใชท่ี้ถูกสุขลกัษณะ เด็กไทยฟันสวย การดูแลรักษาสุขภาพของตนเองโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพซ่ึงเป็นหน่วยงาน ในดา้นส่วนอนามยัโรงเรียนไดรั้บผิดชอบด าเนินงานอนามยัโรงเรียนจึงเป็นงานท่ีบริการ
สาธารณสุขโรงเรียนไดจ้ดัความรู้ให้แก่นกัเรียน บุคคลากรในโรงเรียนทุกคนเพื่อให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายท่ีสมบูรณ์
แขง็แรงทั้งดา้นร่างกาย และจิตใจ สติปัญญา จิตวิญญาณสามารถพฒันาตนเองใหมี้ศกัยภาพ ในการพฒันาคุณภาพชีวิต
ในแต่ละช่วงวยัให้กา้วทนัสภาวะการเปล่ียนแปลงของโรค พร้อมทั้งรับมือหาแนวทางแกไ้ขป้องกนัเพื่อเกิดการเรียนรู้
ไดเ้รียนรู้ท าความเขา้ใจเก่ียวกบัสุขภาพของตนเองและผูอ่ื้นเป็นการอยูร่่วมกนัในสังคมโดยมีสุขภาพกายและสุขภาพจิต
ท่ีดี (กรมอนามยั, 2546 : 48) ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1 มีจ านวนโรงเรียนท่ีเขา้ร่วมโครงการ
ส่งเสริมสุขภาพ จ านวน 118 โรงเรียนด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ พ.ศ.2541 ถึงปัจจุบนัซ่ึงการศึกษาการ
บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกดัส านักงานการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1 มีปัญหาในการบริหารงานท่ีไม่
ต่อเน่ืองในการพฒันาคุณภาพของสถานศึกษาของนกัเรียนทั้ง ในดา้นร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ดงันั้นการบริหาร
โรงเรียนการส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการการศึกษาประถมศึกษาพทัลุงเขต1 
ใหมี้ความกา้วหนา้เพื่อการพฒันาสุขภาพควบคุมกบัการศึกษาของนกัเรียนและบุคคลากรในโรงเรียนการดูแลรักษาของ
ใช้ให้สะอาดตามองค์ประกอบ  10 ประการท่ีอนามยัก าหนดคือ 1) นโยบายของโรงเรียน 2) การบริหารจัดการใน
โรงเรียน 3) โครงการร่วม ระหว่างโรงเรียนและชุมชน 4) การจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ 5) การ
ให้บริการ อนามยัโรงเรียน 6) สุขศึกษาในโรงเรียน 7) โภชนาการและสุขาภิบาลอาหาร 8) การออกก าลงักาย กีฬาและ
นนัทนาการ 9) การใหค้  า ปรึกษาและการสนบัสนุนทางสังคม 10)การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในโรงเรียนแก่โรงเรียน
ท่ีเขา้ร่วมโครงการอยา่งจริงจงั (ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1สืบคน้เม่ือวนัท่ี 30พฤษภาคม 
2561,จากhttp://www.phatthalung1.go.th) 

จากสภาพดังกล่าว ผูว้ิจัยจึงสนใจศึกษาการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกัดส านักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ผลการวิจยัจะเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนในการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของผูบ้ริหารสถานศึกษาสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1เพื่อน าไปพฒันางานในดา้นต่าง ๆ 
รวมทั้งการปรับปรุงการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพฉะนั้นการเสริมสร้างศกัยภาพในการเรียนรู้และทกัษะให้
นกัเรียนทุกคนและบุคลากรในสถานศึกษาพฒันาสุขภาพความเป็นอยูข่องตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
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วตัถุประสงค์การวจิัย 
 เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1 
 
วธีิการวจิัย 

 ประชากร 
 ประชากรไดแ้ก่ ประชากร ไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุงเขต 1 
ปีการศึกษา 2561 จ านวน 26โรงเรียน จ านวน 997 คน  
 กลุ่มตวัอย่าง 
 กลุ่มตวัอยา่งไดแ้ก่ ครูในโรงเรียนสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุงเขต 1 ปีการศึกษา 
2561จ านวน 278 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอยา่งจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan. 1970 : 
607 - 610) แลว้สุ่มดว้ยวิธีแบบแบ่งชั้น (Stratified Random Sampling)ตามขนาดสถานศึกษาแลว้ ใชว้ีการสุ่มอยา่งง่าย 
(Simple Random Sampling) โดยการจบัสลาก 
 เคร่ืองมือการวจิัย  
 แบบสอบถาม มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบัเท่ากบั 0.947 
 การวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิต ิ

 การวิเคราะห์ขอ้มูล โดยใช ้สถิติ ไดแ้ก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย(Mean) ค่าส่วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของความแตกต่างระหวา่งค่าเฉล่ียตวัแปร 2 กลุ่ม ท่ีเป็น
อิสระจากกนั จะใชก้ารทดสอบค่าที (t-test) แบบ Independent การทดสอบนยัส าคญัทางสถิติของความแตกต่างระหวา่ง
ค่าเฉล่ียตวัแปรมากกว่า 2 กลุ่ม โดยใชก้ารทดสอบค่าเอฟ (F-test)  หากพบความแตกต่างของค่าเฉล่ียทดสอบความ
แตกต่างของค่าเฉล่ียรายคู่โดยวธีิ Least Square Difference (LSD) 
 
ผลการวิจัย 

 การวิจยัน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1 โดยมีสมมุติฐานการวิจยัวา่ ครูท่ีมีเพศ ครูท่ี
มีอาย ุครูท่ีมีระดบัการศึกษา ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และครูท่ีปฏิบติังานในสถานศึกษาท่ีมีขนาดต่างกนัมี
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1แตกต่างกนัปีการศึกษา 2561 จ านวน 
278 คน ก าหนดขนาดกลุ่มตวัอย่างโดยเทียบจากตารางส าเร็จรูปของเครจซ่ีและมอร์แกน แลว้ท าการสุ่มแบบแบ่งชั้น 
(Stratified Random Sampling) ตามขนาดสถานศึกษา และท าการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยวิธีการจบั
สลากเคร่ืองมือการวิจยัเป็นแบบสอบถาม จ านวน 60 ขอ้ ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดบั มีค่าความเช่ือมัน่ทั้งฉบบั 
เท่ากบั 0.947 ผูว้ิจยัไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนจ านวน 278  ฉบบั จากจ านวน 278 ฉบบั คิดเป็นร้อยละ100 ผลการ
วิเคราะห์ขอ้มูล แบ่งเป็น 2ตอน ดงัน้ี  
 ตอนท่ี 1 ผลการวิเคราะห์การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต1พบวา่ การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหาร
สถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1ในภาพรวมและราย
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ดา้นอยูใ่นระดบัมาก (X =4.0177)  และเม่ือพิจารณาแยกเป็นรายดา้นพบวา่ ระดบัความคิดเห็น ทุกดา้นอยูใ่นระดบัมาก 
โดยนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน มีค่าเฉล่ียสูงสุด(X =4.1439)และโครงการร่วมระหวา่งโรงเรียนและชุมชนท่ี
มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด(X =3.9424) 
 ตอนท่ี 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพัทลุง เขต 1จ าแนกตามตัวแปรเพศ อายุ ระดับการศึกษา 
ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน และขนาดของสถานศึกษา ดงัน้ี 

 1. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 จ  าแนกตามเพศ พบวา่ ครูท่ีมีเพศต่างกนัมีความคิดเห็น
ในภาพรวมและรายดา้นแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 

       2. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1จ าแนกตามอาย ุพบวา่ ครูท่ีมีอายตุ่างกนั มีความคิดเห็น
ในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

 3.ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1จ าแนกระดบัการศึกษา พบว่า ครูท่ีมีระดบัการศึกษา
ต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมและรายดา้นไม่แตกต่างกนั 

  4. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 จ  าแนกตามประสบการณ์ในการปฏิบติังาน พบวา่ ครูท่ี
มีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนั มีความคิดเห็นในภาพรวมไม่แตกต่างกนั  

  5. ผลการเปรียบเทียบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของ
ครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 จ  าแนกตามตวัแปรขนาดของสถานศึกษา พบวา่ ครูท่ี
ปฏิบัติงานในสถานศึกษาขนาดต่างกันมีความคิดเห็น ทั้ งภาพรวมและรายด้านแตกต่างกัน ซ่ึงทั้ ง 1ด้านการจัด
ส่ิงแวดลอ้มของโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 
 
อภิปรายและสรุปผลการวจิัย 

การวจิยัเร่ืองการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 อภิปรายผลไดด้งัน้ี  

1. การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต 1โดยภาพรวมและรายดา้นอยูใ่นระดบัมากและเม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่
ดา้นนโยบายของโรงเรียนอยู่ในระดบัมากท่ีสุด รองลงมา คือ ดา้นการออกก าลงักาย กีฬาและนันทนาการ ดา้นการ
บริหารจดัการในโรงเรียน ดา้นการจดัสภาพแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ดา้นโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั 
ดา้นการให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนทางสังคม ดา้นการให้บริการอนามยัโรงเรียน ดา้นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรใน
โรงเรียน  ดา้นสุขศึกษาในโรงเรียนตามล าดบั ส่วนดา้นท่ีมีระดบัต ่าสุด คือดา้นโครงการร่วมระหวา่งโรงเรียนและชุมชน 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากเน่ืองจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต 1ไดมี้นโยบายใหโ้รงเรียนในสังกดั
ด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้งแต่ปี พ.ศ.2541 เป็นตน้มา ท าให้งานอนามยัโรงเรียนไดรั้บการพฒันาข้ึนทุก
โรงเรียน เน่ืองจากการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต  1 ได้
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ระบุองคป์ระกอบส าคญัและมาตรฐานให้โรงเรียนไดด้ าเนินงานตามท่ีกรมอนามยัก าหนดไวช้ดัเจน ดงัท่ีกรมอนามยั 
(2547: 15) ไดก้ล่าวไวว้า่ โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตอ้งด าเนินการพฒันาสุขภาพอนามยัของเดก็ควบคู่ไปกบัการศึกษาซ่ึง
กรมอนามัยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการ ได้ร่วมกันเสนอแนวคิด หลักการและแนวทางการ
ด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพพร้อมทั้งไดร่้วมกนัก าหนดวิสัยทศัน์การสร้างเครือข่ายโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ระดบัประเทศ เพื่อแลกเปล่ียนขอ้มูลข่าวสารและทรัพยากรร่วมกนัโดยใหโ้รงเรียนยดึถือเป็นแบบแผนในการด าเนินงาน
ท าให้ครูทราบถึงแนวทางในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพและให้ความส าคญัในการพฒันาส่งเสริมสุขภาพ
ของครูและนกัเรียนเพิ่มมากข้ึน เพราะการส่งเสริมสุขภาพเป็นปัจจยัหลกัส าคญัในการเพิ่มความพร้อมเพื่อพฒันาตนเอง 
สร้างคุณธรรม จริยธรรมน าความรู้ และสามารถใชชี้วิตอยูใ่นสังคมไดอ้ย่างมีความสุขส่งผลให้องค์กรเกิดการพฒันา
อยา่งเต็มศกัยภาพ  มีความพร้อมในการขบัเคล่ือนเพื่อน าสถานศึกษาสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ต่อไป  ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
ผลการวิจัยของสมศรี (2547 : 75) ไดศึ้กษาปัจจัยบางประการท่ีส่งผลต่อความส าเร็จในการปฏิบติังานในโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 3 พบวา่ สภาพและความส าเร็จในการปฏิบติังานตาม
เกณฑก์ารประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เขต 2 โดยภาพรวมและรายดา้น
อยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบังานวจิยัของดนตรี  (2552: 92) ไดศึ้กษาสภาพและปัญหาด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ในอ าเภอปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา ผลการวิจยัพบวา่ การด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยภาพรวม
อยู่ในระดบัมาก ยกเวน้ดา้นนโยบายของโรงเรียนท่ีอยู่ในระดบัปานกลาง ส่วนดา้น การบริหารจดัการในโรงเรียน 
โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน การจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ บริการอนามยัโรงเรียน สุข
ศึกษาในโรงเรียน โภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยัการออกก าลงักาย กีฬา และนันทนาการ การให้ค  า ปรึกษาและ
สนับสนุนทางสังคม การส่งเสริมสุขภาพ บุคลากรในโรงเรียนอยู่ในระดบัมากสอดคลอ้งกบังานวิจยัของชาญศกัด์ิ   
(2552:100) ไดศึ้กษาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 15 ส านกังานเขตพื้นท่ี
การศึกษาอุบลราชธานี เขต  1 พบว่า ความคิดเห็นของขา้ราชการครูและคณะกรรมการส่งเสริมสุขภาพท่ีมีผลต่อการ
ด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาท่ี 15 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุบลราชธานี 
เขต 1โดยรวมและรายดา้นทั้ง10ดา้นอยูใ่นระดบัมาก และสอดคลอ้งกบัผลการวิจยัของมีนา (2554 : 72-77) ไดศึ้กษาการ
บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี
เขต 3 พบว่า การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
ประถมศึกษากาญจนบุรีเขต 3 โดยภาพรวม และรายดา้นอยู่ในระดบัมากทุกดา้นเม่ือพิจารณารายดา้น พบว่า ดา้นสุข
ศึกษาในโรงเรียนอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 

2. ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความ
คิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 

จ าแนกตามตวัแปร เพศ อายุ  ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และขนาดสถานศึกษา 
สามารถน ามาอภิปรายไดด้งัน้ี 

2.1 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต 1ท่ีมีเพศต่างกนั พบว่าครูท่ีมีเพศ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษา พทัลุง เขต 1ในภาพรวมแตกต่างกนัซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวิจยั 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากครูท่ีมีเพศต่างกนัความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั.001 
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เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ดา้น การบริการอนามยัโรงเรียนแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 
ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากการบริการอนามยัโรงเรียนในแต่ละโรงเรียนก ามีแผนการจดัการอนามยัโรงเรียนท่ีแตกต่างกนั การ
จดัหาวสัดุ อุปกรณ์ แบบบนัทึกการตรวจสุขภาพ การประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข ดา้นสุขศึกษาในโรงเรียน 
ดา้นโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยัต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .001 ดา้นการให้บริการอนามยัโรงเรียน 
ดา้นการออกก าลงักาย และกีฬานนัทนาการ การให้ค  าปรึกษาสนบัสนุนทางสังคม การแนะแนวช่วยเหลือนกัเรียนท่ีมี
ปัญหา สุขภาพกาย สุขภาพจิต พร้อมร่วมมือและแกปั้ญหา คอยให้ค  าปรึกษาเบ้ืองตน้  และดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียนต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 ในการพฒันาสุขภาพทั้งร่างกาย จิตใจ และสังคม การ
ดูแลปรับปรุงส่ิงแวดลอ้มของบุคลากร การมีส่วนร่วมในการจดักิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาพท่ีดี ซ่ึงในรายขอ้
ดา้นนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด คือโรงเรียนมีการแจง้หรือประกาศนโยบายให้บุคลากรใน
สถานศึกษา ผูป้กครอง นักเรียน และชุมชนรับรู้ ผลการศึกษาเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากโรงเรียนไดมี้การด าเนินการตาม
แนวทางท่ีกรมอนามยัก าหนดโดยการโดยการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารลงสู่ชุมชน ส่วนในรายขอ้ดา้นนโยบายส่งเสริม
สุขภาพของโรงเรียนท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด คือ นโยบายส่งเสริมสุขภาพในสถานศึกษาโดยตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนั
ดา้นสุขภาพนกัเรียนในสถานศึกษาผลเป็นเช่นน้ีเน่ืองจากนโยบายส่งเสริมสุขภาพท่ีสถานศึกษาก าหนดไม่ไดรั้บการ
ตรวจสอบสถานการณ์ปัจจุบนัดา้นสุขภาพนกัเรียนในสอดคลอ้งกบังานวิจยัของจิตโศภิน  เคนจนัทึกและปีนณ์ฬยาข ์
(2551 :88) ศึกษาการมีส่วนร่วมของครูและผูป้กครอง ในการด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ โรงเรียนเทศบาลบา้น
หนองใหญ่ เทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ครูมีส่วนร่วมในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ครูมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบัมาก ล าดบัแรกคือ ดา้นการบริการอนามยัโรงเรียน 
รองลงมาคือ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน ดา้นการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ดา้น
การให้ค  าปรึกษาและสนบัสนุนทางสังคม ดา้นโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั ดา้นสุขศึกษาในโรงเรียน ดา้น การ
บริหารจดัการในโรงเรียน ดา้นการออกก าลงักายกีฬาและนันทนาการ ดา้นการจดัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อ
สุขภาพ และดา้นโครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนตามล าดับ ส่วนผูป้กครองมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้น พบวา่ ผูป้กครองมีส่วนร่วมอยูใ่นระดบั
มาก ล าดบัแรกคือ ดา้นสุขศึกษาในโรงเรียน ดา้นการออกก าลงักายกีฬาและนันทนาการ ดา้นการส่งเสริมสุขภาพ
บุคลากรในโรงเรียน ดา้นโภชนาการและอาหารท่ีปลอดภยั ดา้นการบริการอนามยัโรงเรียน ดา้นการบริหารจดัการใน
โรงเรียน ดา้นการจัดส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียนท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ ดา้นการให้ค  าปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม ดา้น
โครงการร่วมระหว่างโรงเรียนกบัชุมชน และดา้นการก าหนดนโยบายส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ตามล าดบั เม่ือ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของครูและผูป้กครองในการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ จ าแนกตามสถานภาพ 
พบว่า ครูและผูป้กครองท่ีมี เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และรายไดท่ี้แตกต่างกนั มีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัท่ีระดบั .05 

2.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ท่ีมีอายุต่างกนั พบว่า ครูท่ีมีอายุ
ต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั
ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบัสมมติฐานของ
การวิจยั ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจากส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1  มีนโยบายให้โรงเรียนในสังกดั
ด าเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตั้ งแต่ปี พ.ศ.2541 และระบุองค์ประกอบส าคญัและมาตรฐานให้โรงเรียนได้

1943



                HMP8-7 
 

ด าเนินงานตามท่ีกรมอนามยัก าหนดไวช้ดัเจน จึงท าให้ความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของครูท่ีมี
อายตุ่างกนั มีความคิดเห็นไม่แตกต่างกนั  

เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นปรากฏว่าทุกดา้นไม่แตกต่างกนั ยกเวน้ดา้นบริการอนามยัใน จากผลการวิจยั 
พบวา่ เน่ืองจากครูท่ีมีอาย2ุ0-30 ปี มีวฒิุภาวะทางความคิดในการแสดงความคิดเห็นท่ีนอ้ยกวา่ครูท่ีมีอาย ุ41 – 50 ปี ซ่ึง
ครูท่ีมีอายุ 31 – 40 ปี  มีวุฒิภาวะทางความคิดความเขา้ในในการแสดงความคิดเห็นท่ีน้อยกว่าครูท่ีมีอายุ 51 ปีข้ึนไป 
เพราะวุฒิภาวะทางความคิด ความเขา้ใจเป็นความสามารถในการยบัย ั้งชัง่ใจหรือควบคุมความคิดความตอ้งการของ
ตนเองครูท่ีอายมุากจึงมีความรู้ความเขา้ใจในการท างานมากกว่าครูท่ีมีอายุนอ้ยกว่า ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสงบ   
(2544 :70) ศึกษากลวิธีการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ 
ครูท่ีมีอายแุตกต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ี
ระดบั.05   

2.3ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั พบวา่ ครูท่ี
มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็น
ของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั ซ่ึงไม่สอดคลอ้งกบั
สมมติฐานของการวิจยัยุวนิตย ์(2551 : 77) ไดศึ้กษาวิจยัปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกดัอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุรี พบวา่ การเปรียบเทียบปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัอ าเภอท่ายางจงัหวดัเพชรบุรี จ าแนกตามคุณลกัษณะส่วนบุคคลท่ีมีเพศต่างกนัมีความ
คิดเห็นเก่ียวกบัปัญหาการด าเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนประถมศึกษาสังกดัอ าเภอท่ายางจังหวดั
เพชรบุรี ไม่แตกต่างกนั 

2.4 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม
ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1ท่ีมีประสบการณ์ในการปฎิบติังาน
ต่างกนั พบวา่ ครูท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานต่างกนัมีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพความ
คิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 มีความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษา
ตามความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1 ในภาพรวมไม่แตกต่างกนั เม่ือ
พิจารณารายขอ้ พบวา่ ดา้นโครงการร่วมระหวา่งโรงเรียนและชุมชน และดา้นการใหค้  าปรึกษาและสนบัสนุนทางสังคม
แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมติฐานของการวจิยั จากผลวจิยั อาจเน่ืองมาจากครู
ท่ีมีประสบการณ์ในการปฏิบติังานมากกว่า จะมีความคิดเห็นและคุณภาพในการท างานมากกว่า ครูท่ีมีประสบการณ์
นอ้ยกวา่ ประสบการณ์คือส่ิงท่ีเรียนรู้สัมผสัดว้ยตน้เอง และไดรั้บการถ่ายทอดมาหรือรับรู้มาอีกทอดหน่ึง ซ่ึงสอดคลอ้ง
กบังานวิจยัของพนม (2546 : 55-56) ศึกษาเร่ืองการศึกษาสภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะของผูบ้ริหารและครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี พบวา่ 
การเปรียบเทียบสภาพและปัญหาการด าเนินงานโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษาตามทศันะ
ของครู สังกดัส านกังานการประถมศึกษาจงัหวดัสระบุรี จ าแนกตามประสบการณ์ในการด าเนินงานโครงการโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  
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2.5 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นต่อการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตาม

ความคิดเห็นของครู สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1ครูท่ีปฏิบติังานในขนาดสถานศึกษา

ต่างกนัมีความคิดเห็นในการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของผูบ้ริหารสถานศึกษาตามความคิดเห็นของครู สังกดั

ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาพทัลุง เขต 1แตกต่างกนั อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 สอดคลอ้งกบั

สมมติฐานของการวิจยั ผลการวิจยั ครูท่ีปฎิบติังานในขนาดสถานศึกษามีความคิดเห็นต่างกนัมีสภาพในการด าเนินงาน

ท่ีแตกต่างกนั และสอดคลอ้งกบังานวิจยัอุทยั (2551: 111)ไดศึ้กษาสภาพการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริม 

สุขภาพของโรงเรียน ในสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาหนองคาย เขต 3 ผลการวิจยัพบว่าสภาพ การด า เนินงาน

โดยรวม มีการด าเนินการอยูใ่นระดบัมาก เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่อยูใ่นระดบัมาก ทุกดา้นเรียงล าดบัค่าเฉล่ียจาก

มากไปหาน้อย3 ล าดบัแรกไดแ้ก่ ดา้นนโยบายของโรงเรียน ดา้น อนามยัส่ิงแวดลอ้มในโรงเรียน ดา้นการส่งเสริม

สุขภาพบุคลากรในโรงเรียน และดา้นการออก ก าลงักาย กีฬาและนนัทนาการ ส่วนดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียเป็นล า ดบัสุดทา้ย

ไดแ้ก่ ดา้นการให้ค  า ปรึกษา และสนับสนุนทางสังคม และเม่ือจ าแนกตามขนาดโรงเรียน พบว่า โรงเรียนขนาดเล็ก 

กลาง และ ใหญ่ มีสภาพการด าเนินงานตามโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียน ในสังกดัส านกังาน เขตพื้นท่ี

การศึกษาหนองคาย เขต 3 โดยรวม อยูใ่นระดบัมาก 
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