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บทคดัย่อ 

การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี  เปรียบเทยีบการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามขนาด 

ประเภทและที่ตั้งของสถานศึกษา  ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการการดําเนินงาน

อนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี  ประชากร คือ  สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

ในสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีจาํนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 159 แห่ง  โดยแบ่ง

ตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่  15 แห่ง  ขนาดกลาง 43  แห่ง  โรงเรียนขนาดเลก็  

101  แห่ง  แบ่งตามสังกัด คือ โรงเรียนที่สังกัดสาํนักงานการศึกษาประถมศึกษาจํานวน 96  

แห่ง โรงเรียนที่สังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 3 จาํนวน 18 แห่ง โรงเรียนที่สังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวน 45 แห่ง   

ผลการวิจัย พบว่าการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนในภาพรวมอยู่ในระดับมาก  

พิจารณารายด้านพบว่าการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนในระดับมากทุกด้าน โดยมีการดาํเนินงาน

อนามัยโรงเรียนที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด คือ การบริการสุขภาพโรงเรียน  รองลงมาคือด้านการให้สุข

ศึกษาในโรงเรียน และด้านการจัดสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนเป็นลาํดับที่ 3  การดาํเนินงาน

อนามัยโรงเรียนตามขนาดและประเภทของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01  การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี ตาม

ที่ตั้งของโรงเรียนมีแตกต่างกนัอย่างมีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .05  

ปัญหาของการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน งานบริการสขุภาพครูอนามัยโรงเรียนไม่ได้

จบวุฒิพยาบาลโดยตรง งานอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในโรงเรียนมีสัตว์เล้ียงและไม่มีการจัดการ

เร่ืองแยกขยะ  สื่อการเรียนการสอนสุขศึกษามีน้อย  ข้อเสนอแนะคือ ควรรับบรรจุครูที่จบวุฒิ

พยาบาลโดยตรง  ชุมชนควรมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมรอบบริเวณโรงเรียน  ควรพัฒนาสื่อ

การเรียนการสอนและแหล่งเรียนรู้ทางสขุศึกษาเพ่ิมมากขึ้น 

 

คาํสาํคัญ : การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน, โครงการอนามัยโรงเรียน 
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1.  ความเป็นมาและความสาํคญัของปัญหา 

สขุภาพคือรากฐานสาํคัญของชีวิต ที่ทาํให้มนุษย์สามารถดาํเนินชีวิตได้ตามปกติสขุ มี

คุณภาพชีวิตที่ดี  การดูแลสุขภาพจึงสาํคัญ จึงเกิดกระแสการสร้างเสริมสุขภาพมุ่งเน้นที่การคง

สภาวะสขุภาพดีและป้องกนัการเจบ็ป่วย โดยการร่วมมือกนัทั้งระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน และ

องค์กร (สกุณา  บุญนรากร, 2555, น. 1) จากการสาํรวจเกี่ยวกบัปัญหาสขุภาพอนามัยของเดก็

วัยเรียน  ซ่ึงกระทาํทั้งฝ่ายการศึกษา  และทางฝ่ายสาธารณสุข  ปรากฏว่านักเรียนทั่วไปมี

พฤติกรรมสขุภาพอนามัยทั้งด้านความรู้  ทศันคติและการปฏบิัติอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่น่าพอใจ  และ

ยังมีโรคภัยไข้เจบ็  ทั้งโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่ออยู่ในเกณฑค่์อนข้างสงูที่จาํเป็นจะต้องรีบแก้ไข  

สาเหตุแห่งปัญหาดังกล่าวกเ็น่ืองมาจากการจัดโปรแกรมสุขภาพในโรงเรียนโดยทั่วไป  ทั้งใน

ระดับประถมศึกษาและในระดับมัธยมศกึษายังไม่ดีพอน่ันเอง  การส่งเสริมสขุภาพในโรงเรียนเป็น

ผลรวมของการสนับสนุนด้านการศึกษาและสิ่งแวดล้อม  เพ่ือก่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติและ

เง่ือนไขการดาํเนินชีวิต  ที่จะก่อให้เกดิสภาวะที่สมบูรณ์  ดังน้ันโรงเรียนจึงมีบทบาทหน้าที่ในการ

ส่งเสริมสขุภาพในโรงเรียนเพ่ือพัฒนาสขุภาพอนามัยและการเรียนรู้ของนักเรียน ครู บุคลากรใน

โรงเรียนและสมาชิกในชุมชนภายใต้การบริหารจัดการของโรงเรียน  

การอนามัยโรงเรียน เป็นบริการสาธารณสขุประเภทหน่ึงที่ภาครัฐจัดให้แก่ประชากร

กลุ่มวัยเรียนและเยาวชน ซ่ึงสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8  

(พ.ศ. 2540-2544) ที่มีเป้าหมายสาํคัญคือการพัฒนาคน “ คนเป็นศูนย์กลาง ” (Human-

Centered or People-Centered) จึงกาํหนดยุทธศาสตร์ของการดูแลสขุภาพของประชากรให้

ครอบคลุมโดยแบ่งกลุ่มอายุประชากรเป็น 4 กลุ่มอายุ ได้แก่ กลุ่มแม่และเดก็ กลุ่มเดก็วัยเรียน

และเยาวชน กลุ่มวัยทาํงานและกลุ่มผู้สงูอายุ โดยเฉพาะประชากรกลุ่มเดก็วัยเรียนและเยาวชนซ่ึง

จะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศ การดูแลสขุภาพตั้งแต่เร่ิมต้นจึงเป็นสิ่งสาํคัญ ดังน้ันกจิกรรม

การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนจึงเป็นกิจกรรมที่มีเป้าหมายหลักเพ่ือส่งเสริมให้ประชากรกลุ่ม

ดังกล่าวมีสขุภาพสมบูรณ์แขง็แรงทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สงัคมและจิตวิญญาณ มีผู้กล่าวว่า

การศึกษาและสขุภาพเปรียบเสมือนเหรียญด้านหน้าและด้านหลัง ซ่ึงจะขาดด้านใดด้านหน่ึงไม่ได้ 

เน่ืองจากโรงเรียนเป็นสถาบันทางสงัคมพ้ืนฐานที่มีหน้าที่พัฒนาคน ช่วยให้คนมีศักยภาพ สามารถ

ดาํรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข แนวคิดใหม่ในการพัฒนาเดก็ในทุกๆ ด้านควบคู่ไปกับ

การศึกษาจึงเกิดขึ้ นโดยมีเป้าหมายเพ่ือให้โรงเรียนเป็นจุดเร่ิมต้นของการปลูกฝังความรู้ ทาง

สขุภาพ ทศันคติที่ดีต่อสขุภาพ ซ่ึงส่งผลให้สขุภาพสมบูรณแ์ขง็แรง 

ผู้วิจัยซ่ึงเป็นผู้ปฎิบัติและรับรู้ ถึงสภาพปัญหาของงานน้ี  จึงมีความสนใจที่จะศึกษา

การดาํเนินงานอนามัยในโรงเรียน  โดยสนใจเกี่ยวกับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามเกณฑ์

มาตรฐาน 
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2.  วตัถุประสงคข์องการวิจยั 

1.  เพ่ือศึกษาระดบัการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด

นนทบุรี 

2.  เพ่ือเปรียบเทยีบการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามขนาด ประเภทและที่ตั้งของ

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี 

3.  เพ่ือศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี   

 

3.  สมมุติฐานการวิจยั 

1. การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามขนาดของสถานศกึษามีความต่างกนั 

2. การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามประเภทของสถานศึกษามีความต่างกนั 

3. การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตามที่ตั้งของสถานศึกษามีความต่างกนั 

 

4.  ระเบยีบวิธีวิจยั 

การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการวิจัยเชิงสาํรวจ (Survey Research)  ประชากรประกอบด้วย

สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจังหวัดนนทบุรีจาํนวนโรงเรียนทั้งสิ้น 

159 แห่ง  โดยแบ่งตามขนาดโรงเรียน คือ โรงเรียนขนาดใหญ่  15 แห่ง  ขนาดกลาง 43  แห่ง  

โรงเรียนขนาดเล็ก  101  แห่ง  แบ่งตามสังกัดคือ โรงเรียนที่สังกัดสํานักงานการศึกษา

ประถมศึกษาจาํนวน 96  แห่ง โรงเรียนที่สังกดัเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมเขต 3 จาํนวน 18 แห่ง 

โรงเรียนที่สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จาํนวน 45 แห่ง  สาํหรับผู้ให้ข้อมูลความสาํคัญ ( 

Key informants) ที่จะตอบแบบสอบถามในแต่ละโรงเรียนจะมีจาํนวน 3 คน ประกอบด้วย 

ผู้อาํนวยการหรือรองผู้อาํนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป ครูหัวหน้ากลุ่มสาระสุขศึกษาและพละศึกษา 

และครูอนามัยโรงเรียน  เคร่ืองมือที่ใช้ในการเกบ็และรวบรวมข้อมูล คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัย

สร้างขึ้ นจากกรอบแนวคิดการวิจัย และหาคุณภาพด้วยวิธี วิ เคราะห์หาค่าความเช่ือม่ัน 

(Reliability)จากการวิเคราะห์ความถูกต้องของข้อคําถามรายข้อกับผลรวมทั้งหมด ได้ค่า

สัมประสิทธิ์ความเช่ือม่ันทั้งฉบับเท่ากับ .93  การเกบ็และรวบรวมข้อมูลให้ผู้แทนสถานศึกษา

ตอบทางไปรษณีย์  และติดตามแบบสอบถามด้วยตนเอง  โดยแบบสอบถามที่ส่งไปจากจาํนวน 

336  ชุด ได้รับกลับคืนทั้งสิ้น 324 ชุด คิดเป็นร้อยละ 96.43  แล้ววิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา

ค่าเฉล่ีย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  ค่าทดสอบ ท ี(t-test)  และค่า

ทดสอบค่าเอฟ (F-test) สาํหรับข้อมูลซ่ึงเป็นคาํถามปลายเปิด ผู้วิจัยจะนาํมาพิจารณาความ

ถูกต้อง จัดระบบและสงัเคราะห์เพ่ือประมวลผลสรปุ  
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5.  สรุปผลการวิจยั 

ผลการศึกษาเพ่ือตอบวัตถุประสงค์ 3 ข้อ  มีรายละเอยีด ดังตารางที่ .......... 

ตารางที ่1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน( n= 324 ) 

 

การดําเนนิงานอนามยัโรงเรียน X  S.D. แปลความหมาย อนัดบั 

1. ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.50 0.64 มาก 5 

2. ด้านงานบริการสขุภาพ 3.78 0.64 มาก 1 

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา 3.63 0.66 มาก 3 

4. ด้านงานความสมัพันธร์ะหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชนด้านงานอนามัย

โรงเรียน 

3.52 0.65 มาก 4 

5. โครงการพิเศษด้านงานอนามัย

โรงเรียน 

3.69 0.64 มาก 2 

รวม 3.64 0.58 มาก  

 

จากตารางที่ 1 การดาํเนินงานอนามัยในโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัด

นนทบุรีในภาพรวม มีการปฏบิัติอยู่ในระดับมาก ( X = 3.64) และเม่ือพิจารณารายด้าน พบว่า

ทุกด้านอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉล่ียสูงที่สุด ได้แก่ ด้านงานบริการสุขภาพ ( X =3.78) 

รองลงมา คือ โครงการพิเศษด้านงานอนามัยโรงเรียน( X =3.69) และด้านงานสอนสุขศึกษา 

( X =3.63) ตามลาํดับ 
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ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานแยกตามขนาดของสถานศึกษา(n= 

324) 

 

การดําเนนิงานอนามยั

โรงเรียน 

ขนาดของสถานศึกษา 

เล็ก 

(n=207) 

กลาง 

(n=98) 

ใหญ่ 

(n=19) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.40 0.70 3.63 0.49 3.87 0.50 

2. ด้านงานบริการสขุภาพ 3.74 0.68 3.73 0.53 4.47 0.31 

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา 3.55 0.72 3.68 0.46 4.24 0.36 

4. ด้านงานความสมัพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนด้าน

งานอนามัยโรงเรียน 

3.44 0.70 3.61 0.50 3.89 0.56 

5. โครงการพิเศษด้านงาน

อนามัยโรงเรียน 

3.65 0.67 3.66 0.51 4.35 0.42 

รวม 3.57 0.62 3.67 0.44 4.19 0.27 

 

ตารางที ่3  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนแยกตามขนาดของ

สถานศึกษา 

 

การดําเนินงานอนามยั

โรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. 

1. ด้านงานอนามัย

สิ่งแวดล้อม 

ระหว่างกลุ่ม 2 6.128 3.064 7.743 0.001 

ภายในกลุ่ม 321 127.031 0.396   

รวม 323 133.159    

2. ด้านงานบริการสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 2 9.691 4.846 12.602 0.000 

ภายในกลุ่ม 321 123.427 0.385   

รวม 323 133.118    

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2 8.629 4.314 10.620 0.000 

 ภายในกลุ่ม 321 130.410 0.406   

 รวม 323 139.039    
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ตารางที ่3  (ต่อ) 

 

การดาํเนินงานอนามัย

โรงเรียน 

แหล่งความแปรปรวน df SS. MS. F Sig. 

4. ด้านงานความสมัพันธ์

ระหว่าง 

ระหว่างกลุ่ม 2 4.738 2.369 5.798 0.003 

โรงเรียนกบัชุมชนด้านงาน

อนามัย 

ภายในกลุ่ม 321 131.141 0.409   

โรงเรียน รวม 323 135.879    

5. โครงการพิเศษด้าน

งานอนามัย 

ระหว่างกลุ่ม 2 8.635 4.318 11.370 0.000 

โรงเรียน ภายในกลุ่ม 321 121.894 0.380   

 รวม 323 130.529    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 6.751 3.375 10.824 0.000 

 ภายในกลุ่ม 321 100.096 0.312   

 รวม 323 106.847    

 

ตารางที ่4  ผลต่างค่าเฉล่ียในการเปรียบเทยีบการดาํเนินงานโดยภาพรวม แยกตามขนาดของ

สถานศึกษาโดยวิธ ีScheffe  ( n= 324 ) 

 

ขนาดของสถานศึกษา  เล็ก กลาง ใหญ่ 

 X  3.57 3.67 4.19 

เล็ก 3.57 - 0.10 0.62* 

กลาง 3.67  - 0.52* 

ใหญ่ 4.19   - 

*มีนัยสาํคัญทางสถติิที่ระดบั 0.05 

 

จากตาราง 4 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบรายคู่ระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน

ตามขนาดของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยยะสาํคัญที่ระดับ .05 โดยระดับการ

ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนขนาดใหญ่สูงกว่าโรงเรียนขนาดเล็ก และระดับการ

ดาํเนินงานของโรงเรียนใหญ่สูงกว่าโรงเรียนขนาดกลาง ส่วนระดับการดาํเนินงานของโรงเรียน

ขนาดเลก็กบัโรงเรียนขนาดกลางไม่แตกต่างกนั 
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ตารางที ่5  ค่าเฉล่ียและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานจาํแนกตามประเภทของสถานศึกษา 

 

การดําเนินงานอนามยั

โรงเรียน 

ประเภทของสถานศึกษา 

สงักดัสํานกังานเขต

พื้ นที่ประถมศึกษา

นนทบุรี 

(n=223) 

สงักดัสํานกังานเขต

พื้ นที่การศึกษา

มธัยม เขต 3 

(n=25) 

สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วน

ทอ้งถิน่ 

(n=76) 

X  S.D. X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.37 0.64 3.82 0.41 3.78 0.57 

2. ด้านงานบริการสขุภาพ 3.65 0.66 4.26 0.39 4.01 0.51 

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา 3.48 0.64 4.05 0.46 3.94 0.58 

4. ด้านงานความสมัพันธ์

ระหว่างโรงเรียนกบัชุมชนด้าน

งานอนามัยโรงเรียน 

3.40 0.65 3.74 0.54 3.78 0.57 

5. โครงการพิเศษด้านงาน

อนามัยโรงเรียน 

3.56 0.64 4.10 0.52 3.96 0.53 

รวม 3.50 0.58 4.02 0.34 3.90 0.46 

 

ตารางที ่6  ผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนจาํแนกตามประเภท

ของสถานศึกษา( n= 324 ) 

 

การดําเนินงานอนามยัโรงเรียน แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS. MS. F Sig. 

1. ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม ระหว่างกลุ่ม 2 12.546 6.273 16.695 0.001 

ภายในกลุ่ม 321 120.613 0.376   

รวม 323 133.159    

2. ด้านงานบริการสขุภาพ ระหว่างกลุ่ม 2 13.784 6.892 18.539 0.000 

ภายในกลุ่ม 321 119.334 0.372   

รวม 323 133.118    

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา ระหว่างกลุ่ม 2 17.207 8.603 22.668 0.000 

ภายในกลุ่ม 321 121.833 0.380   

รวม 323 139.879    
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ตารางที ่6  (ต่อ) 

 

การดําเนินงานอนามยั

โรงเรียน 

แหล่งความ

แปรปรวน 

df SS. MS. F Sig. 

4. ด้านงานความสมัพันธ์

ระหว่าง 

ระหว่างกลุ่ม 2 9.340 4.670 11.846 0.003 

โรงเรียนกบัชุมชนด้านงาน

อนามัย 

ภายในกลุ่ม 321 126.539 0.394   

โรงเรียน รวม 323 135.879    

5. โครงการพิเศษด้านงาน

อนามัย 

ระหว่างกลุ่ม 2 13.258 6.629 18.145 0.000 

โรงเรียน ภายในกลุ่ม 321 117.271 0.365   

 รวม 323 130.529    

โดยภาพรวม ระหว่างกลุ่ม 2 12.975 6.487 22.184 0.000 

 ภายในกลุ่ม 321 93.872 0.292   

 รวม 323 106.847    

 

จากตาราง 6 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบ ระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนตาม

ประเภทของโรงเรียนในภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสาํคัญทางสถิติที่ระดับ .01  และเม่ือ

พิจารณาตามรายด้านทุกด้านแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะสาํคัญทางสถติิที่ระดับ .01 เช่นเดียวกนั 

 

ตารางที ่7  ผลต่างค่าเฉล่ียในการเปรียบเทยีบการดาํเนินงานโดยภาพรวม แยกตามประเภทของ

สถานศึกษาโดยวิธ ี Scheffe ( n= 324 ) 

 

ประเภทของ

สถานศึกษา 
 

สงักดัสํานกังานเขต

พื้ นที่ประถมศึกษา

นนทบุรี 

สงักดัองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถิน่ 

สงักดัสํานกังาน 

เขตพื้ นที่การศึกษา

มธัยม เขต 3 

 X  3.50 3.90 4.02 

สงักดัสํานกังานเขต

พื้ นที่ประถมศึกษา

นนทบุรี 

3.50 - 0.40* 0.52* 

สงักดัองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถิน่ 

3.90  - 0.12 

สงักดัสํานกังาน 

เขตพื้ นที่การศึกษา

มธัยม เขต 3 

4.02   - 
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จากตาราง 7  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบรายคู่ระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน

ตามประเภทของสถานศึกษาโดยรวมแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะสาํคัญที่ระดับ .05  โดยระดับการ

ดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูงกว่าโรงเรียนสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานนทบุรี  และระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนโดยระดับการ

ดาํเนินการเฉล่ียของโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3 สูงกว่าสังกัด

สาํนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานนทบุรี ส่วนระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียน

สงักดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกบัโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3 ไม่

แตกต่างกนั 

 

ตารางที ่8  ผลการเปรียบเทยีบการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนแยกตามที่ตั้งของสถานศึกษา 

(n=324) 

 

การดําเนินงานอนามยัโรงเรียน 

ในเขตเทศบาล 

(n=110) 

นอกเขตเทศบาล 

(n=214) t Sig. 

X  S.D. X  S.D. 

1. ด้านงานอนามัยสิ่งแวดล้อม 3.61 0.56 3.44 0.68 2.384 0.018 

2. ด้านงานบริการสขุภาพ 3.88 0.63 3.73 0.64 2.087 0.038 

3. ด้านงานสอนสขุศึกษา 3.77 0.62 3.56 0.67 2.704 0.007 

4. ด้านงานความสมัพันธร์ะหว่าง

โรงเรียนกบัชุมชนด้านงานอนามัย

โรงเรียน 

3.62 0.62 3.46 0.66 2.089 0.038 

5. โครงการพิเศษด้านงานอนามัย

โรงเรียน 

3.80 0.65 3.64 0.62 2.194 0.029 

โดยภาพรวม 3.75 0.54 3.58 0.58 2.511 0.013 

 

จากตาราง 8 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทยีบการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนจาํแนกตาม

ที่ตั้งของสถานศึกษาโดยภาพรวมมีความแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะสาํคัญที่ระดับ .05 โดยโรงเรียน

ที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมีการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนสูงกว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 

และเม่ือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่าแตกต่างกนัอย่างมีนัยยะสาํคัญที่ระดับ . 05 ยกเว้นด้านการ

สอนสขุศึกษาพบว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลและนอกเขตเทศบาลมีการดาํเนินงานสอนสุข

ศึกษา แตกต่างกนัอย่างมีนัยยะสาํคัญที่ระดับ .01   

 

 

1386



ตารางที ่9  ปัญหาและข้อเสนอแนะเกี่ยวกบัการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน 

 

ปัญหา ข้อเสนอแนะ 

1. งานการอนามัยสิ่งแวดล้อม  มีสตัว์เล้ียง เช่น 

สนัุข  แมว ในโรงอาหาร  ถงัขยะมีไม่เพียงพอ

ไม่มีการจัดการเร่ืองแยกขยะ อากาศใน

ห้องเรียนร้อนอบอ้าวมากในบางวัน  ห้องนํา้อยู่

ในมุมอบัทบึ อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  บาง

อปุกรณ ์เคร่ืองใช้ในห้องเรียนเสยีหาย ไม่ได้รับ

การซ่อมแซม 

ชุมชนควรพัฒนาสิ่งแวดล้อมโดยกาํจดัขยะ ที่

นํา้ขงั และกาํจดัสตัว์นาํโรค รวมทั้งควบคุม

สตัว์เล้ียงไม่ได้เข้ามาในโรงเรียน  ควร

ตรวจสอบร้านค้าในชุมชนที่จาํหน่ายอาหาร 

และของเล่นที่ไม่มีประโยชน์แก่นักเรียน 

2. งานการบริการสขุภาพอนามัย  ครพูยาบาล

ไม่ได้จบวุฒิพยาบาลโดยตรง  มีคาบสอนมาก มี

เวลาให้บริการน้อย  การตรวจสขุภาพนักเรียน

โดยเจ้าหน้าที่สาธารณสขุไม่ทั่วถงึ   

ควรมีพยาบาลรับผดิชอบหน้าที่ครอูนามัย

โรงเรียน  ควรตรวจสอบอาหารและเคร่ืองดื่ม 

ให้ถูกสขุลักษณะ  ลดช่ัวโมงสอนครพูยาบาล

น้อยลงเพ่ือให้มีเวลาทาํหน้าที่เกี่ยวกบัการ 

บริการสขุภาพอนามัยมากขึ้น 

3. งานการสอนสขุศึกษา  สื่อการเรียนการสอน

มีน้อย ไม่มีงบจัดหาสื่อ  นักเรียนบางคนไม่

สนใจเรียนวิชาสขุศึกษา  มีการใช้ครกูลุ่มสาระ

อื่นมาสอนสขุศึกษา  ขาดแหล่งเรียนรู้ เกี่ยวกบั

วิชาสขุศึกษาในโรงเรียน 

  ควรเน้นให้นักเรียนเปล่ียนแปลงพฤติกรรม

ทางสขุภาพอนามัย  ครสูอนสขุศึกษาควรจบ

การศึกษาทางด้านสขุศึกษาโดยตรง  ควร

พัฒนาหลักสตูรการเรียนการสอน สื่อ ตลอด

ทั้งอปุกรณก์ารกระจายเสยีง และแหล่งการ

เรียนรู้ ต่าง ๆ ในวิชาสขุศึกษา 

4. งานความสมัพันธร์ะหว่างโรงเรียนกบัชุมชน

ด้านงานอนามัยโรงเรียน  การสื่อสารกบั

ผู้ปกครองในกรณเีดก็เจบ็ป่วยไม่สะดวก 

ควรให้โรงเรียน คร ูผู้ปกครองดูแลเร่ืองสขุภาพ

อนามัยของนักเรียนร่วมกนั  ควรจัดให้โรงเรียน

เป็นแหล่งเรียนรู้ในเร่ืองสขุภาพอนามัยของ 

ชุมชน  ขอบุคลากรทางสาธารณสขุมาช่วย

กจิกรรมของงานอนามัยโรงเรียนและเป็น 

วิทยากร 

5. งานโครงการพิเศษด้านงานอนามัยโรงเรียน  

การนาํนักเรียนไปทาํกจิกรรมนอกโรงเรียนมี

ขั้นตอน และค่าใช้จ่ายมาก   

  ควรมีแพทย์ตรวจสขุภาพครแูละบุคลากรใน 

  ควรจัดประชุมสมัมนาแก่คร ูผู้ที่เกี่ยวข้องใน

เร่ืองสขุภาพ  จัดทาํเอกสารสมัพันธ ์เพ่ือให้ 

ข้อมูลด้านสขุภาพอนามัยแก่นักเรียน บุคลากร 

และชุมชน 
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6.  อภิปรายผล 

จากการวิจัยคร้ังน้ีพบว่าการดําเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

จังหวัดนนทบุรีอ ยู่ในระดับมาก  ซ่ึ งสอดคล้องกับผลการวิจัยของสุทธิ รัตน์   ศรีเกษม 

(2544:บทคัดย่อ)  ที่ได้ศึกษาสภาพและปัญหาการบริหารงานอนามัยโรงเรียนในโรงเรียน

มัธยมศึกษา  สังกัดกรมสามัญศึกษา  เขตการศึกษา 1 ซ่ึงพบว่าสภาพการบริหารงานอนามัย

โรงเรียนอยู่ในระดับมาก ที่เป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะว่า สภาพพ้ืนที่ของจังหวัดนนทบุรีเป็นจังหวัด

ที่เป็นปริมณฑล  มีศูนย์กลางของหน่วยงานทางสาธารณสขุที่สาํคัญ เช่น กระทรวงสาธารณสขุ  จึง

มีการกระจายเผยแพร่ และติดตาม การดูแลสขุภาพของนักเรียนในโรงเรียนอย่างทั่วถึง  ในเร่ือง

ของระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรีตามขนาดของ

โรงเรียนแตกต่างกนัตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียน

ขนาดใหญ่สูงกว่าโรงเรียนขนาดเลก็ และระดับการดาํเนินงานของโรงเรียนใหญ่สูงกว่าโรงเรียน

ขนาดกลาง ส่วนระดับการดาํเนินงานของโรงเรียนขนาดกลางกบัโรงเรียนขนาดเลก็ไม่แตกต่างกนั  

ซ่ึงสอดคล้องกบัสทุธพัินธ ์ ดีพลับ (2540:บทคัดย่อ)  ที่ศึกษาปัญหาและประสทิธผิลของการนาํ

นโยบายอนามัยโรงเรียนไปปฏบิัตใินโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอทองแสนขนั จังหวัดอตุรดิตถ ์ที่

กล่าวว่าจากการเปรียบเทยีบประสิทธิผลของการนาํงานอนามัยโรงเรียนไปปฏบิัติซ่ึงเป็นผลลัพท์

โดยตรง ปรากฏว่า ผลลัพทโ์ดยตรงในโรงเรียนทั้ง 3 ขนาดมีความแตกต่างกัน นอกจากน้ีระดับ

การดําเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี ตามประเภทของ

สถานศึกษาแตกต่างกันตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ โดยโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสูง

กว่าโรงเรียนสังกัดสาํนักงานเขตพ้ืนที่ประถมศึกษานนทบุรี  และระดับการดาํเนินงานอนามัย

โรงเรียนของโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3 สงูกว่าสงักดัสาํนักงานเขต

พ้ืนที่ประถมศึกษานนทบุรี ส่วนระดับการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนของโรงเรียนสังกัดองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นกบัโรงเรียนสงักดัสาํนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยม เขต 3 ไม่แตกต่างกนั  

ซ่ึงสอดคล้องกับหลักการมีส่วนร่วมในการกระจายอาํนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ

ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการบริหารและการจัดการศึกษา ร่วมกับคณะกรรมการสาํนักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษา และสถานศึกษา  เพ่ือเสริมสร้างเอกลักษณ์ศักดิ์ศรีและตอบสนองความต้องการ

ของท้องถิ่นตามนัยของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540  และผลการเปรียบเทยีบ

ดําเนินงานอนามัยโรงเรียนในสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานจังหวัดนนทบุรี ตามสถานที่ตั้ งของ

สถานศึกษามีความแตกต่างกันตามสมมติฐานที่ตั้งเอาไว้  โดยโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลมี

การดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนสงูกว่าโรงเรียนที่ตั้งอยู่นอกเขตเทศบาล 
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7.  ขอ้เสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย   

1.  ใช้ผลการวิจัยเป็นแนวทางให้สาํนักงานการศึกษาขั้นพ้ืนฐานนาํไปพัฒนานโยบาย

และแผนการดาํเนินงานอนามัยโรงเรียนโดยการประสานกบัหน่วยงานทางสาธารณสขุหรือ 

กระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกบัการดูแลสขุภาพของเยาวชน 

2.  ใช้ข้อมูลและสารสนเทศจากการวิจัยไปเป็นแนวทางในการพัฒนางานการ

ดาํเนินงานอนามัยโรงเรียน 

ข้อเสนอแนะเชิงปฏบิัต ิ  

1.  ประชุมผู้ปกครองหรือผู้นาํชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงโรงเรียนเพ่ือช่วยกนัจัดการ

เร่ืองสิ่งแวดล้อมให้ถูกสขุลักษณะมากย่ิงขึ้น 

2.  ครอูนามัยโรงเรียน ควรบูรณาการวิชาสขุศึกษากบักลุ่มสาระการเรียนรู้อื่น ๆ 

ส่งเสริมให้นักเรียนมีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมสขุภาพ เพ่ือให้มีการพัฒนาเตม็ศกัยภาพ 

3.  ในโรงเรียนขนาดเลก็ หรือขนาดกลางควรมีการพิจารณารับบรรจุผู้ที่มีความรู้

ทางด้านสขุศึกษา หรือการพยาบาลมาทาํหน้าที่ครอูนามัยโรงเรียน  หรือพิจารณาส่งครพูลศึกษา

เข้ารับการฝึกฝนในการดูแลสขุภาพนักเรียนนอกเหนือจากการเรียนการสอนปกต ิ

4.  ฝึกอบรมนักเรียนที่สนใจในเร่ืองสขุภาพ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในกจิกรรมบริการ

สขุภาพ และเร่ืองอื่นๆ ตามสมควร 

ข้อเสนอแนะในการทาํวิจัยคร้ังต่อไป 

ควรทาํวิจัยเกี่ยวกบับทบาทของผู้บริหารโรงเรียนในการควบคุมดูแลงานอนามัย

โรงเรียนในสาํนักงานเขตพ้ืนที่มัธยมศึกษาทั่วประเทศ 
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