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บทคดัย่อ 

 การวิจยัเชิงพรรณนาน้ีมีวตัถุประสงค์เพ่ือศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือ

สุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น กลุ่มตวัอย่างคือโรงเรียนประถมศึกษาจาํนวน 32 

โรงเรียน เก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดว้ยแบบสอบถามผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยั 32 โรงเรียน จาํนวน 64 คน และเก็บ

ขอ้มูลเชิงคุณภาพดว้ยการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยั 10 โรงเรียน จาํนวน 20 คนและการสังเกตอยา่งมี

ส่วนร่วม ดาํเนินการระหวา่งเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2563 จากแบบสอบถามพบโรงเรียน

ทุกแห่งมีการเตรียมและปรุงอาหารตามมาตรฐานอาหารในสถานศึกษาและจดัเตรียมนํ้ าด่ืมสะอาดให้นักเรียนอย่าง

เพียงพอแต่มีการจดัอาหารว่างเพียง 20 แห่ง การจาํหน่ายนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ พบโรงเรียนปลอด

นํ้ าอดัลม 30 แห่ง (ร้อยละ 93.8) ปลอดนํ้ าหวาน 14 แห่ง (ร้อยละ 43.8) และปลอดขนมกรุบกรอบ 11 แห่ง (ร้อยละ 

34.4) การควบคุมการจาํหน่ายนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพมีลกัษณะแตกต่างกนัไป พบโรงเรียน 20 แห่ง 

(ร้อยละ 62.5) มีการควบคุมการจาํหน่ายนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพบางองค์ประกอบ โรงเรียน 10 แห่ง 

(ร้อยละ 31.3) ดาํเนินงานครบทุกองค์ประกอบ และโรงเรียน 2 แห่ง (ร้อยละ 6.2) ไม่มีการดาํเนินงานใด ๆ จากการ

สัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยัพบว่าโรงเรียนให้ความสนใจเขา้ร่วมการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอด

นํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพจาํนวน 10 แห่ง เป็นความสนใจในระดบัมาก 3 แห่งและปานกลาง 7 แห่ง แต่มี

เพียง 2 โรงเรียนท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ีพบว่าการริเร่ิมแผนปฏิบติัการเกิดจาก

ผูบ้ริหารโรงเรียนและการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีเป็นสาํคญั 
 

คาํสําคญั: ปลอดนํา้อัดลม  อาหารเพ่ือสุขภาพ  โรงเรียนประถมศึกษา   
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Abstract 

 The objective of this descriptive research was to explore the soft drink ban and healthy food management 

in primary schools located in Chonnabot district, Khon Kaen Province.  The samples were 32 primary schools in 

Chonnabot district, Khon Kaen.  Quantitative data were gathered by questionnaires 64 school administrators and 

health teachers from those 32 primary schools. Qualitative data were collected through in-depth interviews with 20 

school administrators and health teachers from 10 schools and through participatory observation.  The data were 

collected from November 2019 to February 2020. According to the questionnaires results, all primary schools met 

the requirements of food preparation standards, and provided sufficient clean drinking water for students. Only 20 

schools were found to make snacks available for their students.  In terms of soft drink ban, it was found that soft 

drinks were not available in 30 schools (93.8%), sweet drinks were not available in 14 schools (43.8%), and no junk 

food snacks were available in 11 schools (34.4%). Soft drink distribution control and healthy food management were 

found implemented in different ways.  2 0  schools ( 62.5% )  implemented some procedures for soft drink ban and 

healthy food management. Ten schools (31.3%) completed all procedures, and 2 schools (6.2%) did not implement 

any procedures to control such foods and drinks. According to the result of the interviews, it was found that 10 

schools were interested in participating in the soft drink ban and healthy food management program. Three schools 

and seven schools were interested in joining the program at a high level and at a medium level, respectively. 

However, only two schools were ready to participate in the program immediately. The research also found that the 

action plan could successfully be initiated by school administrators in collaboration with local stakeholders. 

 

keywords: Soft drink ban, Healthy food, Primary school 

 

1.  บทนํา  

 จากผลการสํารวจสภาวะสุขภาพช่องปากแห่งชาติคร้ังท่ี 8 ในปี พ.ศ. 2560 (สํานักทนัตสาธารณสุข, 2561) 

พบเด็กอาย ุ12 ปีมีพฤติกรรมการบริโภคนํ้ าอดัลมและนํ้ าหวาน ลูกอม และขนมกรุบกรอบทุกวนั คิดเป็นร้อยละ 13.4, 

5.0 และ 32.6 ตามลาํดบั และการศึกษาพฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กปฐมวยัในโรงเรียนสังกดักรุงเทพมหานคร 

(วนิสา องอาจ, สิริมา ภิญโญอนันตพงษ์, 2559) ท่ีพบว่ากลุ่มขนมและเคร่ืองด่ืมท่ีนิยมมากท่ีสุดคือ ขนมเบเกอร่ี 

รองลงมาเป็นขนมท่ีมีรสหวานและนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน ขนมขบเค้ียว ตามลาํดบั รวมถึงการศึกษาเร่ืองการบริโภคขนม

ของเด็กประถมศึกษาในจงัหวดันนทบุรี (บุญเอ้ือ ยงวานิชากร, ผสุดี จนัทร์บาง, 2546) ท่ีพบว่าขนมกรุบกรอบเป็นขนม

ท่ีเด็กนิยมบริโภคมากท่ีสุด รองลงมาเป็นไอศครีมและหวานเยน็ แสดงให้เห็นว่าเด็กชั้นประถมศึกษายงัคงมีพฤติกรรม

การบริโภคนํ้ าอดัลม เคร่ืองด่ืมท่ีมีรสหวาน ลูกอม และขนมกรุบกรอบอย่างต่อเน่ือง พฤติกรรมการบริโภคอาหาร

ประเภทแป้งและนํ้าตาลเหล่าน้ีมีความสมัพนัธ์ต่อการเกิดฟันผอุยา่งชดัเจน 
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 โรงเรียนจดัเป็นสถานท่ีท่ีมีบทบาทสําคญัมากต่อเด็กเน่ืองจากเด็กใช้เวลาส่วนใหญ่ท่ีโรงเรียนสัปดาห์ละ  

5 วนั วนัละ 8-9 ชั่วโมง โรงเรียนจึงมีอิทธิพลต่อการเรียนรู้และพฒันาการของเด็กรวมทั้งสุขนิสัยและโภชนาการ 

ดงันั้นจึงมีการกาํหนดนโยบายหรือมาตราการต่าง ๆ เก่ียวกบัการบริโภคนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน และขนมกรุบกรอบไปยงั

สถานศึกษาเพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการจดัสภาพแวดลอ้มให้เอ้ือต่อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมการบริโภคท่ีเหมาะสม

และป้องกนัพฤติกรรมการบริโภคท่ีเป็นผลเสียต่อสุขภาพ (สุขจิตตรา วนาภิรักษ์, 2551) สอดคลอ้งกบัการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษาจงัหวดัแพร่ท่ีพบว่านกัเรียนชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5 ถึง 6 ร้อยละ 71 ในโรงเรียนท่ีมีการขายขนม

และเคร่ืองด่ืมไดรั้บนํ้ าตาลเฉล่ียคนละ 19 กรัมต่อวนัและเป็นการไดรั้บนํ้ าตาลท่ีสูงกว่านักเรียนระดบัชั้นเดียวกนัใน

โรงเรียนท่ีไม่มีการขายขนมและเคร่ืองด่ืม (ทิวาศัย ธรรมสอน, จุฑาธิป ศีลบุตร และพนัธ์ทิพย ์รามสูตร, 2552) 

เน่ืองจากมีโอกาสพบเห็นผลิตภณัฑ์อาหารท่ีมีนํ้ าตาลสูงมากกว่า (สํานักงานพฒันานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ, 

2561) 

 แมว้่านโยบายหรือมาตรการห้ามจาํหน่ายผลิตภณัฑด์งักล่าวในโรงเรียนช่วยลดปัญหาการบริโภคอาหารว่างท่ี

ไม่มีประโยชน์ของนกัเรียนไดเ้ช่นเดียวกบัการศึกษาของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ, 2551) แต่การรายงานใน พ.ศ. 2560 พบว่ามีสถานศึกษาสังกดัสํานักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพียง 6 แห่งหรือโรงเรียนประมาณ 840 แห่งท่ีสามารถดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลม 

ลูกอม ขนมกรุบกรอบ และเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้าตาลสูงได้ (สาํนกัทนัตสาธารณสุข, 2560) อาจเน่ืองมาจากเป็นเพียงนโยบาย

ระดบัขอความร่วมมือและโรงเรียนบางแห่งรับผลประโยชน์จากบริษทันํ้าอดัลมดว้ย (สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการ

ส่งเสริมสุขภาพ, 2556) เช่นเดียวกบัการดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียน

ประถมศึกษา อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2552 จนถึงปัจจุบนัแต่พบว่ามีโรงเรียนเพียงบางแห่งเท่านั้นท่ี

สามารถดาํเนินงานได ้

 แสดงให้เห็นว่าการเปล่ียนแปลงดงักล่าวเป็นเร่ืองท่ียากและจาํเป็นตอ้งไดรั้บความร่วมมือจากหลายภาคส่วน

เพ่ือให้การดาํเนินงานประสบความสาํเร็จ (สุวรรณ แช่มชูกล่ิน, กมลรัตน์ เกตุบรรลุ, 2556) ดงันั้นการศึกษาสถานการณ์

โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น จึงเป็น

แนวทางเพ่ือให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในพ้ืนท่ีโดยตรงและมีส่วนสาํคญัต่อขั้นตอนการพฒันานโยบายโรงเรียนปลอด

นํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพระหว่างโรงเรียนประถมศึกษาในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่นร่วมกบัผูมี้ส่วน

ไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีต่อไป 

 

2.  วตัถุประสงค์ 

 เพ่ือศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา อาํเภอ

ชนบท จงัหวดัขอนแก่น 
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3.  อุปกรณ์และวธีิการ / วธีิดําเนินการวจิัย 

 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวิจยัเชิงพรรณนา ดาํเนินการระหว่างเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2562 ถึงเดือนกุมภาพนัธ ์

พ.ศ. 2563 ใชวิ้ธีวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กบัวิจยัเชิงคุณภาพโดยเก็บขอ้มูลเชิงปริมาณดา้นขอ้มูลทัว่ไป การจดัการอาหาร 

อาหารว่าง และนํ้ าด่ืม สถานการณ์การจาํหน่ายนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ และการดาํเนินงานโรงเรียน

ปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพท่ีผา่นมา และเก็บขอ้มูลเชิงคุณภาพดา้นความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือ

การเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพแบบครบทุกองคป์ระกอบ 

3.1 การเกบ็ข้อมลูเชิงปริมาณ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยัทุกโรงเรียนประถมศึกษาในอาํเภอชนบท จงัหวดั

ขอนแก่นจาํนวน 32 โรงเรียน 64 คน 

 เกณฑ์รับอาสาสมคัรเขา้ร่วมการวิจยั คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนท่ีดาํรงตาํแหน่งในโรงเรียนนั้นตั้งแต่ 6 เดือนข้ึน

ไปหรือครูอนามยัท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบงานอนามยัโรงเรียนนั้นตั้งแต่ 1 ปีข้ึนไป เกณฑไ์ม่รับอาสาสมคัรเขา้ร่วมการวิจยั 

คือ ผูท่ี้ยา้ยไปทาํงานนอกอาํเภอชนบทในระหว่างการศึกษา และเกณฑใ์ห้ออกจากการวิจยั คือ ผูท่ี้ไม่สามารถให้ขอ้มูล

เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพหรือให้ขอ้มูลไม่สมบูรณ์เพียงพอท่ีจะนาํมาวิเคราะห์ผล

หรือผูท่ี้ตอ้งการออกจากการศึกษาเองดว้ยเหตุผลใด ๆ 

 เคร่ืองมือท่ีใช้ ได้แก่ แบบสอบถามสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้ าอัดลมและจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพ 

ดดัแปลงมาจากแบบสอบถามสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลม ควบคุมนํ้าหวาน และขนมกรุบกรอบของสาํนกังาน

หลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติและสํานักงานสาธารณสุขเขตพ้ืนท่ีเครือข่ายบริการท่ี 9 (สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2, 2561) ประกอบดว้ย 4 ส่วนรวม 21 ขอ้ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไป 2 ขอ้ การจดัการอาหาร อาหาร

วา่ง และนํ้าด่ืม 9 ขอ้ สถานการณ์การจาํหน่ายนํ้าอดัลม นํ้าหวาน และขนมกรุบกรอบ 3 ขอ้ และการดาํเนินงานโรงเรียน

ปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพ 7 ขอ้ ส่วนท่ี 1 ถึง 3 เป็นขอ้คาํถามปลายปิด และส่วนท่ี 4 เป็นขอ้คาํถาม

ปลายเปิด 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยประสานงานศึกษานิเทศก์ สาํนกังานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 

ในการจดัส่งแบบสอบถามพร้อมเอกสารช้ีแจงสําหรับอาสาสมคัรและแบบแสดงความยินยอมเขา้ร่วมการวิจยัผ่าน

ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา (Education Area Management Support System: 

AMSS++) ตรวจสอบความถูกต้องและความครบถ้วน คัดเลือกกลุ่มโรงเรียนท่ีสนใจเข้าร่วมปฏิบัติการเพ่ือการ

เปล่ียนแปลงตามขอ้มูลจากแบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยสถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ีและร้อยละ 

 

3.2 การเกบ็ข้อมลูเชิงคุณภาพ 

 กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชศึ้กษา คือ ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยัท่ีสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่

โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพ 10 โรงเรียน จาํนวน 20 คน 
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 เคร่ืองมือท่ีใช้ ไดแ้ก่ แบบสัมภาษณ์ก่ึงโครงสร้างถึงความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่

โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพโดยเกณฑ์ความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการแบ่งเป็นความสนใจ

ระดบัมาก หมายถึง ผูบ้ริหารแสดงความสนใจโดยนาํเสนอแผนปฏิบติัการในการดาํเนินงานครบทุกองค์ประกอบ 

ไดแ้ก่ งดจาํหน่ายนํ้าอดัลม นํ้าหวาน ขนมกรุบกรอบ และควบคุมอาหารว่าง (กรณีท่ีโรงเรียนมีการจดัอาหารว่าง) ความ

สนใจระดับปานกลาง หมายถึง ผู ้บริหารแสดงความสนใจโดยนําเสนอแผนปฏิบัติการในการดําเนินงานบาง

องคป์ระกอบ และความสนใจระดบันอ้ย หมายถึง ผูบ้ริหารไม่มีการนาํเสนอแผนปฏิบติัการใหม่ คงดาํเนินงานเช่นเดิม

ต่อเน่ือง และการสังเกตอย่างมีส่วนร่วมผ่านการประชุม 1 คร้ัง เพ่ือวางแนวทางปฏิบติัการร่วมกบัผูท่ี้เก่ียวขอ้ง ไดแ้ก่ 

ผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอนามยั เจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข และศึกษานิเทศก์อาํเภอ และสังเกตติดตามร่างแผนงานโครงการท่ี

เกิดข้ึน 

 เก็บรวบรวมขอ้มูลโดยใชก้ารสัมภาษณ์และการสังเกตอยา่งมีส่วนร่วม ผูเ้ก็บขอ้มูลประกอบดว้ยทนัตแพทย์

จากโรงพยาบาลชนบทและมีการบนัทึกเสียงการสมัภาษณ์ 

 วิเคราะห์ขอ้มูลดว้ยการแยกหมวดหมู่และจดักลุ่มเน้ือหาตามรหัสขอ้มูล (categories and data coding) และ

วิเคราะห์เน้ือหา (content analysis)  

 

3.3 การควบคุมคุณภาพการวิจัย 

 ตรวจสอบเคร่ืองมือโดยผูเ้ช่ียวชาญและผูท้รงคุณวุฒิรวม 2 ท่าน ได้แก่ ทันตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาทันต

สาธารณสุข คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์และทนัตแพทยเ์ฉพาะทางสาขาทนัตกรรมสาํหรับ

เดก็ คณะทนัตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลยัขอนแก่น โดยไดรั้บการปรับเคร่ืองมือแนวคาํถามในการสมัภาษณ์ใหต้รงมาก

ข้ึน 

 ใชภ้าษาทอ้งถ่ินร่วมกบัการสังเกตบุคลิกท่าทางและมีการบนัทึกเสียงการสัมภาษณ์เพ่ือการทบทวนขอ้มูล 

ตรวจสอบความตรงความเช่ือถือได้ของข้อมูลด้วยการตรวจสอบสามเส้ากระบวนวิธีวิจัย (Methodological Triangulation)  

ทั้งขอ้มูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ และตรวจสอบสามเส้าแหล่งขอ้มูล (Data Triangulation) (Denzin, 1978) จากผูใ้ห้

ขอ้มูลหลายกลุ่มและส่งผลการสมัภาษณ์กลบัไปผูใ้หส้มัภาษณ์ยนืยนัความถูกตอ้ง 

 โครงการวิจยัน้ีผา่นการรับรองจริยธรรมการวิจยัในมนุษยจ์ากศูนยจ์ริยธรรมการวิจยัในมนุษยม์หาวิทยาลยัขอนแก่น 

เลขท่ี HE622199 ลงวนัท่ี 8 กนัยายน พ.ศ. 2562 

 

4.  ผลการวจิัยและวเิคราะห์ผล 

4.1 ผลการวิจัย 

 4.1.1 ข้อมลูท่ัวไปและการจัดการอาหาร อาหารว่าง และนํา้ด่ืม 
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 จากโรงเรียน 32 แห่ง เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก 31 แห่งและอีกหน่ึงแห่งเป็นขนาดกลาง ตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล

ตาํบลชนบท 30 แห่ง ทุกแห่งมีการเตรียมและปรุงอาหารตามมาตรฐานอาหารในสถานศึกษาและจดัเตรียมนํ้ าด่ืม

สะอาดอยา่งเพียงพอแต่มีการจดัอาหารวา่งท่ีไดมี้การควบคุมบางส่วนเพียง 20 แห่ง ตามตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 จาํนวนและร้อยละของโรงเรียนจาํแนกตามรายละเอียดขอ้มูลทัว่ไปและการจดัการอาหาร อาหารวา่ง และนํ้าด่ืม 

ข้อมูลท่ัวไป รายละเอยีด โรงเรียน (ร้อยละ) 

(1) ขนาดโรงเรียน ขนาดเลก็ 31 (96.8) 

ขนาดกลาง 1 (3.2) 

ขนาดใหญ่ 0 (0) 

(2) ตาํแหน่งท่ีตั้งโรงเรียน นอกเขตเทศบาล 30 (93.8) 

ในเขตเทศบาล 2 (6.2) 

(3) การเตรียมปรุงอาหารไดม้าตราฐานและนํ้าด่ืม มี 32 (100) 

ไม่มี 0 (0) 

(4) อาหารวา่ง มี 20 (62.5) 

ไม่มี 12 (37.5) 

(5) อาหารว่างมีการควบคุมการปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการ

อาหารเพื่อสุขภาพ (กรณีท่ีโรงเรียนมีการจดัอาหารวา่ง) 

ไม่มีการควบคุม 0 (0) 

มีการควบคุมครบ 0 (0) 

มีการควบคุมบางส่วน 20 (100) 

ไม่ทราบเกณฑ ์ 0 (0) 

 

 4.1.2 สถานการณ์การจาํหน่ายนํา้อัดลม นํา้หวาน และขนมกรุบกรอบ 

 การจาํหน่ายนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ พบโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลม 30 แห่ง (ร้อยละ 93.8) ท่ี

เหลือมีการจาํหน่ายโดยโรงเรียนเองและแม่คา้จากภายนอกอยา่งละหน่ึงแห่ง โรงเรียนปลอดนํ้ าหวาน 14 แห่ง (ร้อยละ 

43.8) ท่ีเหลือ 18 แห่งท่ีมีการจาํหน่ายนํ้ าหวานแบ่งเป็นจดัจาํหน่ายโดยโรงเรียนเอง แม่คา้จากภายนอก และแม่ครัว 

(จาํหน่ายในโรงอาหาร) 12, 4 และ 2 แห่ง ตามลาํดบั และโรงเรียนปลอดขนมกรุบกรอบ 11 แห่ง (ร้อยละ 34.4) ท่ีเหลือ 

21 แห่งท่ีมีการจาํหน่ายขนมกรุบกรอบแบ่งเป็นจดัจาํหน่ายโดยโรงเรียนเอง แม่คา้จากภายนอก และแม่คา้จากภายนอก

รวมถึงแม่ครัว (จาํหน่ายในโรงอาหาร) 17, 2 และ 2 แห่ง ตามลาํดบั ตามตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 จาํนวนและร้อยละของโรงเรียนจาํแนกตามรายละเอียดสินคา้และรูปแบบการจาํหน่ายนํ้าอดัลม นํ้าหวาน และขนมกรุบกรอบ 

สินค้า (1) ไม่มี 

(ร้อยละ) 

(2) มี 

(ร้อยละ) 

(2.1) โรงเรียน

จําหน่ายเอง 

(2.2) แม่ค้าจาก

ภายนอกมาจําหน่าย 

(2.3) อ่ืน ๆ (ระบุ) 

(1) นํ้ าอดัลม 30 (93.8) 2 (6.2) 1 1 0 

(2) นํ้ าหวาน 14 (43.8) 18 (56.2) 12 4 2 (แม่ครัว) 

(3) ขนมกรุบกรอบ 11 (34.4) 21 (65.6) 17 2 2 (แม่คา้จากภายนอกและแม่ครัว) 
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 4.1.3 การดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํา้อัดลมและจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพ 

 จากโรงเรียน 32 แห่ง มีโรงเรียนท่ีปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพครบทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ 

งดจาํหน่ายนํ้ าอดัลม นํ้ าหวาน ขนมกรุบกรอบ และควบคุมอาหารว่าง (กรณีท่ีโรงเรียนมีการจดัอาหารว่าง) จาํนวน 10 

แห่ง (ร้อยละ 31.3) และดาํเนินงานบางองค์ประกอบ ไดแ้ก่ งดจาํหน่ายนํ้ าอดัลมแต่มีการจาํหน่ายนํ้ าหวานและขนม

กรุบกรอบและควบคุมอาหารว่างบางส่วน (กรณีท่ีโรงเรียนมีการจดัอาหารว่าง) จาํนวน 20 แห่ง (ร้อยละ 62.5) ส่วน

โรงเรียนท่ีไม่มีการดาํเนินงานใด ๆ เก่ียวกบัโรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพโดยยงัมีการจาํหน่าย

นํ้าอดัลม นํ้าหวาน และขนมกรุบกรอบ จาํนวน 2 โรงเรียน (ร้อยละ 6.2) ตามตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 จาํนวนและร้อยละของโรงเรียนจาํแนกตามการดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพื่อสุขภาพ 

การดําเนินงานโรงเรียนปลอดน้ําอดัลมและจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพ โรงเรียน (ร้อยละ) 

(1) ดาํเนินงานครบทุกองคป์ระกอบ 10 (31.3) 

(2) ดาํเนินงานบางองคป์ระกอบ 20 (62.5) 

(3) ไม่มีการดาํเนินโครงการ 2 (6.2) 

  

4.1.4 ความสนใจเข้าร่วมปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํา้อัดลมและจัดการอาหารเพ่ือ

สุขภาพ 

 จากโรงเรียน 20 แห่งท่ีดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพบางองค์ประกอบ 

และอีก 2 แห่งท่ียงัไม่มีการดาํเนินงานใด ๆ เลย มีโรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียน

ปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพจาํนวน 10 แห่ง (ร้อยละ 45.4) เป็นความสนใจในระดบัมาก 3 แห่งและ

ปานกลาง 7 แห่ง โดยโรงเรียนท่ีมีความสนใจระดบัมากและปานกลางส่วนใหญ่ตั้งอยูน่อกเขตเทศบาล เป็นโรงเรียน

ขนาดเลก็ และมีผูบ้ริหารโรงเรียนดาํรงตาํแหน่ง 0.5-5 ปี แตกต่างกนัท่ีโรงเรียนท่ีมีความสนใจระดบัมากส่วนใหญ่เป็น

ครูอนามยัท่ีดาํรงตาํแหน่งมามากกว่า 10 ปี แต่โรงเรียนท่ีมีความสนใจระดบัปานกลางส่วนใหญ่เป็นครูอนามยัดาํรง

ตาํแหน่ง 1-5 ปีและมากกวา่ 10 ปี ตามตารางท่ี 4 
 

ตารางท่ี 4 จาํนวนโรงเรียนท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพื่อสุขภาพ 

ข้อมูล 
ระดับความสนใจ 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 

ตาํแหน่งท่ีตั้งโรงเรียน ในเขตเทศบาล 0 2 0 2 

นอกเขตเทศบาล 3 5 0 8 

รวม 3 7 0 10 
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ตารางท่ี 4 จาํนวนโรงเรียนท่ีมีความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพื่อการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพื่อสุขภาพ 

(ต่อ) 

ข้อมูล 
ระดับความสนใจ 

มาก ปานกลาง น้อย รวม 

ขนาดโรงเรียน ขนาดเลก็ 3 6 0 9 

ขนาดกลาง 0 1 0 1 

รวม 3 7 0 10 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง

ผูบ้ริหารโรงเรียน 

0.5-5 ปี 3 5 0 8 

5-10 ปี 0 0 0 0 

> 10 ปี 0 2 0 2 

รวม 3 7 0 10 

ระยะเวลาดาํรงตาํแหน่ง 

ครูอนามยั 

1-5 ปี 1 3 0 4 

5-10 ปี 0 1 0 1 

> 10 ปี 2 3 0 5 

รวม 3 7 0 10 

 

 จากการสัมภาษณ์โรงเรียนท่ีสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและ

จดัการอาหารเพ่ือสุขภาพทั้ง 10 แห่งน้ี บางท่านมีความสนใจเป็นทุนเดิม ขณะท่ีบางท่านเคยดาํเนินงานบางเร่ืองแลว้

และตอ้งการขยายขอบเขตการดาํเนินงาน โดยโรงเรียนทั้ง 3 แห่งท่ีมีความสนใจในระดบัมาก ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียน

ขนาดเล็ก ง มีความสนใจในระดบัมากเป็นทุนเดิมเน่ืองจากกผลจากปฏิบติัการน้ีจะเป็นส่วนหน่ึงของการประเมิน

โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดบัเพชร ในขณะท่ีผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ ก และ จ มีความสนใจในระดบัมากเน่ืองจาก

เคยดาํเนินงานบางส่วนมาแลว้และตอ้งการขยายขอบเขตงานในทุกองคป์ระกอบ ไดแ้ก่ ผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเล็ก ก 

คงดาํเนินงานงดการจาํหน่ายนํ้ าอดัลมและการจาํหน่ายอาหารว่างท่ีมีประโยชน์และตอ้งการขยายขอบเขตการยกเลิก

การจาํหน่ายไอศกรีม นํ้ าหวาน และขนมกรุบกรอบ การกวาดขนัตกัเตือนการซ้ือและรับประทานอาหารว่างบริเวณ

นอกร้ัวโรงเรียนระหว่างเวลาเรียน และการให้ความรู้ดา้นสุขภาพแก่เด็กนกัเรียน และผูบ้ริหารโรงเรียนขนาดเลก็ จ คง

ดาํเนินงานงดการจาํหน่ายนํ้าอดัลมและตอ้งการขยายขอบเขตเปล่ียนแปลงประเภทอาหารว่างท่ีจาํหน่ายเป็นอาหารว่าง

ท่ีมีประโยชน์ การจาํหน่ายนํ้ าสมุนไพรหวานน้อยทดแทนนํ้ าหวาน และการให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่เด็กนักเรียน

เช่นกนั และโรงเรียนท่ีมีความสนใจในระดบัปานกลาง 7 แห่งแสดงความสนใจในการดาํเนินงานบางองค์ประกอบ 

ไดแ้ก่ คงดาํเนินงานงดการจาํหน่ายนํ้าอดัลมและขยายขอบเขตการจาํหน่ายอาหารวา่งท่ีมีประโยชน์หรืองดการจาํหน่าย

นํ้าหวาน เป็นตน้ 
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 4.1.5 ความพร้อมเข้าร่วมปฏิบัติการเพ่ือการเปลี่ยนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้าอัดลมและจัดการอาหารเพ่ือ

สุขภาพ 

 จากขอ้มูลเชิงปริมาณสถานการณ์โรงเรียนทั้ง 32 แห่ง ขอ้มูลเชิงคุณภาพความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือ

การเปล่ียนแปลง 10 แห่ง และโรงเรียน 3 แห่งท่ีสนใจระดบัมากในการเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงนาํสู่การ

วิเคราะห์ร่วมกนัผ่านการประชุมระหว่างผูบ้ริหารโรงเรียน ครูอนามยั ศึกษานิเทศก์อาํเภอ และเจา้หนา้ท่ีสาธารณสุข 

ไดข้อ้สรุปโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมปฏิบติัการในรอบแรก 2 แห่งโดยพิจารณาจาก 1) ความสนใจของผูบ้ริหาร

โรงเรียน วิสัยทศัน์ และประสบการณ์การผลกัดนัโครงการสุขภาพภายในโรงเรียน 2) ลกัษณะตาํแหน่งท่ีตั้งและขนาด

โรงเรียนท่ีแตกต่างกันทั้งในและนอกเขตเทศบาล โรงเรียนขนาดเล็กถึงชั้นประถมศึกษาปีท่ี 6 และโรงเรียนขยาย

โอกาสเพ่ือให้เห็นแผนปฏิบติัการท่ีหลากหลาย ทั้งน้ีจากการสังเกตติดตามร่างแผนงานโครงการท่ีเกิดข้ึนพบว่าการ

ริเร่ิมแผนปฏิบติัการเกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียนและการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีเป็นสาํคญั 

 

4.2 วิเคราะห์ผลการศึกษา 

 จากการศึกษาน้ีพบโรงเรียนท่ีปลอดนํ้ าอดัลมร้อยละ 93.8 ปลอดนํ้ าหวานร้อยละ 43.8 ปลอดขนมกรุบกรอบ

ร้อยละ 34.4 โรงเรียนท่ีปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพครบทุกองคป์ระกอบร้อยละ 31.3 ดาํเนินงานบาง

องคป์ระกอบ ร้อยละ 62.5 และยงัไม่มีการดาํเนินงานใด ๆ ร้อยละ 6.2 ต่างจากการศึกษาในอาํเภอลาํปลายมาศ จงัหวดั

บุรีรัมย ์พ.ศ. 2561 ซ่ึงพบโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมน้อยกว่าท่ีร้อยละ 85.4 พบโรงเรียนปลอดนํ้ าหวานร้อยละ 51.2 

ปลอดขนมกรุบกรอบร้อยละ 54.9  และพบโรงเรียนท่ีปลอดนํ้ าอัดลมและจัดการอาหารเพ่ือสุขภาพครบทุก

องค์ประกอบร้อยละ 50.0 ดาํเนินงานบางองค์ประกอบ ร้อยละ 31.7 และยงัไม่ดาํเนินงานใด ๆ ร้อยละ 18.3 (เริงสิทธ์ิ 

นามวิชยัศิริกุล, 2561) ทั้งน้ีในอาํเภอลาํปลายมาศมีการดาํเนินงานร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีมาแลว้เป็นเวลา 1 

ปีและดาํเนินงานทั้งในโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษาแต่การศึกษาน้ีดาํเนินงานเฉพาะในโรงเรียนประถมศึกษา 

จึงอาจเป็นท่ีมาของความแตกต่างดงักล่าว 

 ตวัอยา่งโรงเรียนท่ีปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพในต่างประเทศ พบการศึกษาในปี ค.ศ. 2013 

โรงเรียนประถมศึกษามาแชลในรัฐแอละแบมา ประเทศสหรัฐอเมริกา พบว่าไม่มีการจาํหน่ายนํ้าอดัลมรวมทั้งนํ้าหวาน

และนํ้าผลไมท่ี้มีส่วนผสมของนํ้าผลไมน้อ้ยกว่าร้อยละ 50 นอกจากน้ียงัไม่พบการจาํหน่ายเคร่ืองด่ืมชูกาํลงั ขนมหวาน 

ขนมกรุบกรอบ และขนมท่ีมีไขมันสูงในร้านค้าท่ีประมูลเขา้มาจาํหน่ายสินคา้ในโรงเรียน (Illinois Public Health 

Institute, 2013) ในปี ค.ศ. 2015 โรงเรียนระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนปลายในรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศ

สหรัฐอเมริกา มีอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนท่ีประกอบไปดว้ยอาหารจากนม อาหารเสริมโปรตีน เช่น ถัว่ เมล็ดพืช 

ไข่ ชีส หรือธญัพืชท่ีตรงตามหลกัโภชนาการ ผกัท่ีไม่ทอดและผลไม ้ส่วนนํ้าหวานจะเป็นนํ้ าผลไมท่ี้โรงเรียนจดัไวใ้ห้

และไม่มีการเพ่ิมนํ้ าตาลหรือสารให้ความหวานใด ๆ รวมถึงนมววัไขมนัตํ่าและนมแพะ (The Pew Charitable Trusts, 

2015) รายงานวิจยัปี ค.ศ. 2015 ในประเทศอิตาลี โรงเรียนรัฐบาลในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือหลายแห่งงดการจาํหน่าย
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ขนมกรุบกรอบและนํ้ าหวานทั้งในร้านขายของและเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัและให้เด็กนกัเรียนไดรั้บประทาน

ผลไม ้2 ชนิดและผกั 1 ชนิดในม้ืออาหารกลางวนั (Losasso et al, 2015) 

 รายงานการศึกษาปี ค.ศ. 2017 โรงเรียนประถมศึกษาในประเทศสวีเดน นอกจากอาหารกลางวนัท่ีตอ้งปรุงจืด

และรสไม่จดัแลว้อาหารว่างจะจดัเฉพาะนมพร้อมกบัสลดัเท่านั้น ไม่มีการจาํหน่ายขนมกรุบกรอบ ไม่มีการจาํหน่าย

นํ้าอดัลมและเคร่ืองด่ืมท่ีมีนํ้ าตาลหรือสารท่ีใหร้สหวานแต่มีบริการนํ้าเปล่าให้ด่ืมและมีกิจกรรมการรับประทานอาหาร

ร่วมกนัระหว่างครูและเด็กนักเรียนเพ่ือเปิดโอกาสให้ครูไดใ้ห้ความรู้เก่ียวกบัอาหารสุขภาพแก่เด็กนักเรียนอีกดว้ย 

(Lucas et al, 2017) และในประเทศออสเตรเลียพบว่าโรงอาหารหรือร้านขายของในโรงเรียนประถมศึกษาและ

มธัยมศึกษาส่วนใหญ่จะมีป้ายแบ่งจาํพวกอาหารออกเป็น 3 สีเพ่ือสนบัสนุนการรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ไดแ้ก่ สี

เขียวคืออาหารเพ่ือสุขภาพระดบัดี สีอาํพนัคืออาหารเพ่ือสุขภาพระดบักลาง และสีแดงคืออาหารเพ่ือสุขภาพระดบันอ้ย 

(Lucas et al, 2017) และรายงานการศึกษาในปี ค.ศ. 2019 ในประเทศแคนาดาพบโรงเรียนอนุบาลหลายแห่งมีการจาํกดั

การจาํหน่ายนํ้ าอดัลมและขนมกรุบกรอบเพียง 1-2 คร้ังต่อสัปดาห์และโรงเรียนประถมศึกษาและมธัยมศึกษามีการ

จาํกดัเคร่ืองจาํหน่ายสินคา้อตัโนมติัหรือร้านขายของท่ีมีการจาํหน่ายขนมในโรงเรียน (Holmes, 2019) 

 ความสนใจเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพ

จากการศึกษาน้ีพบวา่มีโรงเรียนสนใจจาํนวน 10 โรงเรียนและไดข้อ้สรุปโรงเรียนท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมปฏิบติัการใน

รอบแรก 2 แห่ง ความสนใจของผูบ้ริหารมีความสําคญัอย่างยิ่งต่อการดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการ

อาหารเพ่ือสุขภาพ จากการศึกษาของสุขจิตตรา วนาภิรักษ ์(สุขจิตตรา วนาภิรักษ,์ 2551) พบว่าผูบ้ริหารโรงเรียนเป็นผู ้

มีอิทธิพลต่อความสําเร็จของนโยบายโรงเรียนปลอดนํ้ าอัดลม ลูกอม ขนมกรุบกรอบสอดคล้องกับรายงานการ

ประชุมสัมมนาการขบัเคล่ือนนโยบายโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลม (เครือข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน, 2551) ท่ีพบว่าการ

ดาํเนินงานโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมให้ประสบความสําเร็จนั้นผูบ้ริหารโรงเรียนตอ้งเห็นความสําคญั และรายงานการ

พัฒนาโรงเรียนต้นแบบด้านการจัดการส่ิงแวดล้อมด้านอาหารว่างและเคร่ืองด่ืมสําหรับนักเรียนในโรงเรียน

ประถมศึกษา (สํานกัทนัตสาธารณสุข, 2553) ท่ีพบว่าปัจจยัสนบัสนุนท่ีช่วยให้โรงเรียนสามารถจดัสภาพแวดลอ้มให้

เอ้ือต่อพฤติกรรมการบริโภคอาหารวา่งและเคร่ืองด่ืมท่ีดีคือ การมีทศันคติท่ีดีของผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยั 

 จากการศึกษาสถานการณ์โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพในโรงเรียนประถมศึกษา 

อาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่นซ่ึงเป็นขั้นตอนแรกในการวิจยัเชิงปฏิบัติการ (Action Research) (ศิริพร จิรวฒัน์กุล, 

2546) โดยวิธีวิจยัเชิงปริมาณควบคู่กบัวิจยัเชิงคุณภาพ ทาํให้ไดม้าซ่ึงขอ้มูลท่ีแทจ้ริงในพ้ืนท่ีทั้งขอ้มูลทัว่ไป ขอ้มูลการ

จดัการภายในโรงเรียนเก่ียวกบันํ้ าอดัลมและอาหารท่ีเส่ียงต่อสุขภาพ รวมถึงความสนใจของโรงเรียนในการเขา้ร่วม

ปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลงและนาํไปสู่ขั้นตอนการพฒันานโยบายโรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือ

สุขภาพระหวา่งโรงเรียนประถมศึกษาในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่นร่วมกบัผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีต่อไป 

 ขอ้จาํกัดในการศึกษาน้ีเป็นการเลือกพ้ืนท่ีแบบเฉพาะเจาะจง ดังนั้นผลการศึกษาท่ีไดจ้ะเป็นการสะท้อน

บริบทของโรงเรียนประถมศึกษาในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น อยา่งไรก็ตามจากผลของการศึกษาน้ีอาจกล่าวไดว้่า
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เป็นจุดเร่ิมตน้ของขั้นตอนการพฒันานโยบายโรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพโดยการมีส่วนร่วม

ของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่น 

 

5.  สรุปผลการศึกษา 

 โรงเรียนประถมศึกษาในอาํเภอชนบท จงัหวดัขอนแก่นทุกแห่งมีการเตรียมและปรุงอาหารตามมาตรฐาน

อาหารในสถานศึกษาและจดัเตรียมนํ้ าด่ืมสะอาดให้นักเรียนอย่างเพียงพอแต่มีการจดัอาหารว่างเพียง 20 แห่ง พบ

โรงเรียนปลอดนํ้ าอดัลม 30 แห่ง (ร้อยละ 93.8) ปลอดนํ้ าหวาน 14 แห่ง (ร้อยละ 43.8) และปลอดขนมกรุบกรอบ 11 

แห่ง (ร้อยละ 34.4) พบโรงเรียน 20 แห่ง (ร้อยละ 62.5) มีการควบคุมการจาํหน่ายนํ้ าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือ

สุขภาพบางองคป์ระกอบ โรงเรียน 10 แห่ง (ร้อยละ 31.3) ดาํเนินการครบทุกองคป์ระกอบ และโรงเรียน 2 แห่ง (ร้อย

ละ 6.2) ไม่มีการดาํเนินงานใด ๆ จากการสัมภาษณ์ผูบ้ริหารโรงเรียนและครูอนามยัพบว่าโรงเรียนให้ความสนใจเขา้

ร่วมการเปล่ียนแปลงสู่โรงเรียนปลอดนํ้าอดัลมและจดัการอาหารเพ่ือสุขภาพจาํนวน 10 แห่ง เป็นความสนใจในระดบั

มาก 3 แห่งและปานกลาง 7 แห่ง แต่มีเพียง 2 โรงเรียนท่ีมีความพร้อมเขา้ร่วมปฏิบติัการเพ่ือการเปล่ียนแปลง ทั้งน้ี

พบว่าการริเร่ิมแผนปฏิบติัการเกิดจากผูบ้ริหารโรงเรียนและการทาํงานร่วมกนัของผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในพ้ืนท่ีเป็น

สาํคญั 

 

6.  กติติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระคุณ ดร. คุณาพร วรรณศิลป์ ศึกษานิเทศก์ชํานาญการพิเศษ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 นายโอวาท อดทน ผูบ้ริหารโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข นางสาวจนัธิวา สีพนัดอน 

ผูบ้ริหารโรงเรียนบา้นท่านางเล่ือนท่าข่อย นางบุปผา ปานบุญ ครูอนามยัโรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข นางสาวรุ่งราตรี 

หวานเสร็จ ครูอนามยัโรงเรียนบ้านท่านางเล่ือนท่าข่อย และผูใ้ห้ข้อมูลทุกท่าน รวมถึงผูบ้ริหารโรงพยาบาลและ

บุคลากรกลุ่มงานทนัตสาธารณสุข โรงพยาบาลชนบท ท่ีช่วยใหก้ารวิจยัน้ีลุล่วงดว้ยดี 
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