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บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 
 การวิจัยคร้ังนี้  เปนการศึกษาปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่ 
การศึกษาชลบุรี เขต 1   มีการดําเนินการวิจัยกลาวโดยสรุปไดดังนี้ 
  เพื่อศึกษาปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  จํานวน  12 โรงเรียน  
ประกอบดวย  โรงเรียนบานหนองปรือ  โรงเรียนบานปายุบ  โรงเรียนบานตาลดํา  โรงเรียนวัดอรุณ
รังษี  โรงเรียนบานบึงกระโดน  โรงเรียนบานปาแดง  โรงเรียนชุมชนบานอางเวียน  โรงเรียน 
บานเนินโมก  โรงเรียนบานหนองไผแกว  โรงเรียนวัดหนองชัดจันทนาราม  โรงเรียนวัดคลองใหญ  
และโรงเรียนวัดเขาไผ  (เชี่ยววิทยาคุณ)  กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  คือ ผูบริหาร  ครู 
ผูรับผิดชอบการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพและคณะครูที่เกี่ยวของ  ซ่ึงไดมาจากวิธี 
การสุมตัวอยางโดยใชตารางของ  Krejcie  และ Morgan  ไดจํานวน  99 คน  เครื่องมือท่ีใชในการ
เก็บรวบรวมขอมูล  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะในการดําเนินงาน 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ตอนที่  1  เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับสถานภาพของผูตอบ   
มีลักษณะเปนแบบตรวจสอบรายการ  เพื่อสอบถามตําแหนงหนาที่การงานและขนาดของโรงเรียน
ที่ปฏิบัติงาน  ตอนที่  2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาและขอเสนอแนะ  ในการดําเนินงาน 
โรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  มีลักษณะเปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณคา   
5 ระดับ  ตามแนวของลิเคอรท  จํานวน  71 ขอ  ทั้งนี้แบบสอบถามที่ผูวิจัยสรางขึ้น  ไดรับ 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจากผูทรงคุณวุฒิ  5 ทาน  แลวนําไปทดลองใชกับประชากร
ที่มิใชกลุมตัวอยาง  จํานวน  30 คน  เพื่อวิเคราะหหาคาอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเปนรายขอ
ไดขอคําถามที่มีคาอํานาจจําแนกอยูระหวาง  .33  ถึง  87  และไดนําขอคําถามดังกลาวมาหาคา 
ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ  .97  (ภาคผนวก  ข)  การเก็บรวบรวมขอมูล  ผูวิจัย
ขอหนังสือจากสํานักงานประสานบัณฑิตศึกษา  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร เพื่อขอ 
ความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง   รวม   99  ฉบับ   โดยผูวิจัย 
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ไดทําการเก็บขอมูลดวยตัวเอง  และใชเวลาในการเก็บแบบสอบถามทั้งหมด  2 สัปดาห  ไดรับ 
แบบสอบถามกลับคืนมาทั้งหมดคิดเปนรอยละ  100  การวิเคราะหขอมูลผูวิจัยดําเนินการ 
การวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป  เพื่อหาคาเฉลี่ย  สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และรอยละ 
 

5.1  สรุปผลการวิจัย 

การศึกษาขอมูลเกี่ยวกับปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  สรุปผล 
การวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยไดดังนี้ 

การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  โดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูใน 
ระดับนอย  ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  พบวา ทุกดานมีปญหาอยูในระดับนอย  จํานวน  10 ดาน  
ซ่ึงเรียงลําดับปญหาจากคะแนนเฉลี่ย   คือ ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน   
ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน  ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  ดานนโยบาย
ของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ดานสุขศึกษาในโรงเรียน  ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากร 
ในโรงเรียน  ดานการใหบริการอนามัยโรงเรียน  ดานการออกกําลังกาย  กีฬาและนันทนาการ   
ดานโภชนาการและอาหารที่ปลอดภัย และดานการจัดส่ิงแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ  
ตามลําดับ 

5.1.1 ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สหวิทยาเขตไผ อิ รุณพัฒนา   สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุ รี  เขต  1   มีปญหา 
การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพโดยภาพรวมและรายดานมีปญหาอยูในระดับนอย   
ซ่ึงเมื่อพิจารณาเปนรายดาน  ผลการวเิคราะหพบวา 

1) ปญหาดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ   โดยภาพรวมอยูใน 
ระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

2) ปญหาดานการบริหารจัดการในโรงเรียน  โดยภาพรวมอยูในระดับนอย   
เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน 1 ขอ  และมีปญหาอยูใน 
ระดับนอย  จํานวน  7 ขอ 

3) ปญหาดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  โดยภาพรวมอยูใน
ระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา  มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  4 ขอ  และมีปญหา
อยูในระดับนอย  จํานวน  3 ขอ 
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4) ปญหาดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ  โดยภาพรวม 
มีอยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

5) ปญหาดานการใหบริการอนามัยโรงเรียน   โดยภาพรวมมีปญหาอยูใน 
ระดับนอย และเมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

6) ปญหาดานสุขศึกษาในโรงเรียน  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย   
เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

7) ปญหาดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย  โดยภาพรวมมีปญหาอยูใน 
ระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

8) ปญหาดานการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ  โดยภาพรวมมีปญหา 
อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 

9) ปญหาดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม  โดยภาพรวมมีปญหา 
อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา ทุกขอมีปญหาอยูในระดับนอยเชนกัน 
                         10)    ปญหาดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน  โดยภาพรวมมีปญหา 
อยูในระดับนอย  เมื่อพิจารณารายขอ  พบวา มีปญหาอยูในระดับปานกลาง  จํานวน  1 ขอ  และมี
ปญหาอยูในระดับนอย  จํานวน  5 ขอ 

5.1.2 ขอเสนอแนะการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  
สหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ผลการวิเคราะหมีดังนี้ 

1) ดานนโยบายของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
(1) ควรเผยแพร  ประชาสัมพันธ  ดานการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน 

อยางกวางขวาง 
(2) ควรปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่อง 
(3) ควรมีการติดตามผลการดําเนินงานอยางตอเนื่องและจริงจัง 
(4) ควรประสานงานกับผูปกครอง  เพื่อขอความรวมมือชวยกันกวดขัน   

ดูแลสุขภาพของนักเรียนในความปกครองอยางตอเนื่อง 
2) ดานการบริหารจัดการในโรงเรียน 

(1) ควรจัดใหมีการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานที่ เกี่ยวของ   
เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาอยางทันทวงที 

(2) ควรจัดทํ าให เปนแผนงานของโรงเรียนโดยผานความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
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(3) ควรกําหนดนโยบายในการดํา เนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ใหครอบคลุมชัดเจน 

(4) ควรจัดใหมีการประชุมหารือเพื่อดําเนินการตามบทบาทและหนาที่ 
ของคณะกรรมการสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนอยางสม่ําเสมอ และเพื่อติดตามผลงานที่วางแผนไว 

3) ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน 
(1) ควรจัดใหมีกจิกรรมดานสงเสริมสุขภาพระหวางโรงเรียน  ผูปกครอง 

และองคกรในชุมชน 
(2) ควรจัดใหมีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพ 

อยางสม่ําเสมอ 
4) ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ 

(1) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดหาน้ําดื่ม  น้ําใชใหเพียงพอ 
(2) ควรจัดสรรงบประมาณในการสรางหองพยาบาลและมีตูยาเวชภัณฑ 

ใหเพียงพอ 
5) ดานการใหบริการอนามัยโรงเรียน 

(1) ควรจัดใหมีการตรวจการไดยินของนักเรียนอยางสม่ําเสมอเปนประจํา 
ทุกป 

(2) ควรดําเนินการแกไขปญหาสุขภาพของนักเรียนที่มีปญหาดานสุขภาพ
เปนรายกรณีอยางตอเนื่อง 

(3) ควรดําเนินการเฝาระวังโรคเลือดธารัสซีเมียโดยการตรวจ  คัดกรอง 
อยางตอเนื่อง 

6) ดานสุขศึกษาในโรงเรียน 
(1) ควรจัดเผยแพร  ขอมูลขาวสารเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยของนักเรียน 
(2) ควรพัฒนานวัตกรรม  ส่ือ และกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อสงเสริม 

สุขภาพ 
7) ดานโภชนาการและอาหารปลอดภัย 

(1) ควรจัดสรรงบประมาณในการสรางโรงอาหารหรือสถานที่จําหนาย
อาหารใหสะอาด  ถูกตอง  ตามหลักสุขาภิบาลอาหาร 

(2) ควรสงเสริมใหมีการจัดกิจกรรมโภชนาศึกษาในรูปแบบตางๆ 
8) ดานการออกกําลังกาย  กีฬา และนันทนาการ 

(1) ควรจัดสรรงบประมาณในการจัดใหมีอุปกรณกีฬาอยางเพียงพอ 
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(2) ควรจัดเวลาใหนักเรียนและบุคลากรไดออกกําลังกายและสันทนาการ
อยางเหมาะสม 

9) ดานการใหคําปรึกษาและสนับสนุนทางสังคม 
(1) ควรจัดใหมีเจาหนาที่ใหคําปรึกษาแนะแนวอยางเพียงพอ 
(2) ควรจัดใหมีการติดตอประสานงานระหวางหนวยงานทีเ่กีย่วของ 

เพื่อชวยเหลือนักเรียนที่มีปญหาอยางทันทวงท ี
                         10)   ดานการสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
                                  (1)  ควรจัดใหมกีิจกรรมสงเสริมสุขภาพบุคลากรในโรงเรียน 
                                  (2)  ควรศึกษาดูงาน  ฝกอบรม เกี่ยวกับงานสงเสริมสุขภาพ 
 

5.2  อภิปรายผลการวิจัย 
 
  จากการสรุปผลการวิเคราะหขอมูลในการศึกษาปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ชลบุรี  เขต 1  ปรากฏวามีประเด็นสําคัญที่ควรแกการนํามาอภิปรายผล  ดังตอไปนี้ 
  ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขต
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  โดยรวมอยูในระดับนอย   
สอดคลองกับผลการวิจัยของ  กรรณิกา  ประพันธ  (2544,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาปญหาและ
ขอเสนอแนะในการดําเนินงานโครงการโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของโรงเรียนสังกัดสํานักงาน 
คณะกรรมการการประถมศึกษาจังหวัดชลบุรี  พบวา  โดยภาพรวมมีปญหาอยูในระดับนอย   
นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ นงคนุช  มิควาฬ   (2544,  บทคัดยอ)  พบวา  ปญหาอุปสรรค 
ในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  ไดแก  การกําหนดกิจกรรมและนโยบายยังไมชัดเจน  
ขาดบุคลากรที่มีความรูความเขาใจอยางชัดเจน  ขาดการประสานงานระหวางโรงเรียนชุมชน  
หนวยงานที่เกี่ยวของ และไมสามารถประเมินผลสัมฤทธิ์ในระยะสั้นได  และยังสอดคลองกับ 
ผลการวิจัยของ วิลาศ  จันทรัตน  (2542,  บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานสุขภาพอนามัย
ของโรงเรียนในเขตเทศบาลและโรงเรียนนอกเขตเทศบาล  พบวา  ดานการประสานงานและ 
ขอความรวมมือกับหนวยงานอื่นของโรงเรียนนอกเขตเทศบาลแตกตางกันอยางไมมีนัยสําคัญ 
ทางสถิติ 
  ดานที่มีปญหาสูงสุด  คือ  ดานโครงการรวมระหวางโรงเรียนและชุมชน  ทั้งนี้เนื่องจาก
คณะกรรมการพัฒนางานสงเสริมสุขภาพของโรงเรียน  ซ่ึงประกอบดวยครู  นักเรียน  ผูปกครอง  
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เจาหนาที่สาธารณสุข  และผูแทนองคกรในชุมชน  สวนใหญมีภาระหนาที่ที่ตองรับผิดชอบ 
ในงานประจําของตนในแตละหนวยงาน  จึงทําใหไมมีเวลาวางพรอม  การประชุมแตละครั้ง 
จึงขาดความพรอมขององคประชุม  จากขอมูลบันทึกการประชุมของปการศึกษา  2548  จํานวน   
12  โรงเรียน  มีคณะกรรมการมารวมประชุมไมครบทุกโรงเรียน  อีกประเด็นหนึ่ง  โรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพนี้นับเปนมติใหมในการดําเนินงานสงเสริมสุขภาพแบบองครวม  กลาวคือ   
โรงเรียนและชุมชนตองรวมมือกันในการแกปญหาจึงเปนปญหาในการจัดประชุมแตละครั้ง  
สําหรับปญหาดานการมีสวนรวมของผูปกครอง  ชุมชนหรือเอกชน  ในการสนับสนุนกิจกรรม 
ดานสงเสริมสุขภาพและอนามัยส่ิงแวดลอมนั้น   ฐานะทางเศรษฐกิจ  เปนปจจัยที่ สําคัญ 
ในการชวยเหลือ ทั้งโรงเรียน  ชุมชน  เอกชน และผูปกครองนักเรียน  ซ่ึงถาเศรษฐกิจไมดีก็ยากที่จะ
ใหความชวยเหลือสวนรวมได  การบริหารแบบมีสวนรวมก็คือเชิญมารวมแกปญหาเปนสวนหนึ่ง 
ที่ทําใหชุมชนทราบ  แลวใหความชวยเหลือ  ซ่ึงปญหาที่พบ คือ  โรงเรียนไมเชิญผูปกครองนักเรียน  
ชุมชน หรือเอกชน  มารวมคิด  รวมทํา  รวมแกปญหา  สวนเรื่องการประชาสัมพันธการดําเนินงาน
สงเสริมสุขภาพแกชุมชน  ผานสื่อตางๆ  พบวา  โรงเรียนขาดงบประมาณในการจัดทําเอกสาร
ประชาสัมพันธ  ซ่ึงโรงเรียนตองใชงบประมาณมากในการจัดทําเอกสาร  โดยเฉาะโรงเรียน 
ที่มีขนาดใหญตองใชงบประมาณมากเนื่องจากชุมชนมีขนาดใหญ  ปญหาอีกประเด็นหนึ่งก็คือ   
โรงเรียนขาดเครื่องมือในการจัดทําและบุคลากรที่มีความรูความสามารถในการจัดทําเอกสาร   
แผนพับ  โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีขนาดเล็ก 
  โรงเรียนเปนหนวยงานหนึ่งของสังคม  ทั้งในดานความตองการและดํารงอยูได 
ดวยความเชื่อถือ และความรวมมือของประชาชน  โรงเรียนจึงเปนสถานที่ใกลชิดกับประชาชน   
มีความสัมพันธทั้งในดานเปนผูใหบริการ และผูรับบริการจากชุมชน  โดยอาศัยความรวมมือกัน 
เพื่อใหเกิดความเขาใจกันและกอใหเกิดความราบรื่นในการดําเนินงานของโรงเรียน  ดังนั้น 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1  ควรเนนนโยบายการสรางความสัมพันธกับชุมชน   
ซ่ึงสอดคลองกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ  พ.ศ. 2542  มาตรา  29  (พระราชบัญญัติ 
การศึกษาแหงชาติ,  2542,  หนา 28 – 29)  กลาววา  ใหสถานศึกษารวมกับบุคคล  ครอบครัว  ชุมชน  
สงเสริมความเขมแข็งของชุมชนโดยจัดกระบวนการเรียนรูภายในชุมชน  รวมทั้งหาวิธีการ
สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการ  การพัฒนาชุมชนอีกดวย  และดานที่มีปญหาต่ําสุด  คือ  
ดานการจัดสิ่งแวดลอมในโรงเรียนที่เอื้อตอสุขภาพ  เปนไปตามที่สํานักงานคณะกรรมการ 
การศึกษาขั้นพื้นฐานไดกําหนดการปรับปรุงประสิทธิภาพงานอนามัยโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น  
ตามแนวคิดของกรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุข  โดยกําหนดใหโรงเรียนในสังกัดดําเนินงาน
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อนามัยโรงเรียนในรูปแบบใหม  คือ  โรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  จนทําใหการดําเนินการดังกลาว 
เกิดผลดีขึ้นตามลําดับ 
  การดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  สหวิทยาเขต 
ไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  แสดงใหเห็นวาไดตระหนัก 
ถึงความสําคัญของการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพนักเรียน  ทั้งนี้ เพื่อพัฒนาสุขภาพ 
และความเปนอยูที่ดีของนักเรียน  ครอบครัว  และชุมชน 
  นอกจากนี้ผลการวิจัย  ปญหาการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษา 
ขั้นพื้นฐาน สหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ยังพบวา 

1) การดํา เนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
ในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  สามารถจัดกิจกรรมของโรงเรียนสงเสริมสุขภาพไดเปนอยางดี 

2) นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนามีสุขภาพดี 
และรูจักการปองกันตนเองใหปราศจากโรคภัยไขเจ็บและโรคติดตอตางๆ  ไดเปนอยางด ี

3) นักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนาสามารถ 
นําความรูไปชวยเหลือในชุมชนของตนเองไดเปนอยางดี 
 

5.3  ขอเสนอแนะ 
 
  5.3.1  ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช 

1) หนวยงานที่เกี่ยวของควรสนับสนุน  สงเสริมการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพในโรงเรียน  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  เนื่องจากผลการวิจัยแสดงวา  
การดําเนินการงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสหวิทยาเขตไผอิรุณพัฒนา  
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี  เขต 1  ไดดําเนินการตามองคประกอบพื้นฐาน 
ไดอยางราบรื่น  แมวาในภาพรวมจะประสบปญหาในระดับนอยก็ตาม 

2) ควรจัดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  
โดยเฉพาะและมีการรายงานผลการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

3) ควรจัดใหมีการสัมมนา  ผูบริหารโรงเรียนและครูผูรับผิดชอบโรงเรียน 
สงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ  เพื่อสํารวจปญหาและอุปสรรค
ตางๆ  จะไดหาแนวทางแกไขและใหเกิดความเขาใจในการดําเนินงานในระดับสหวิทยาเขต 
และสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทั้งหมด 
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4) ควรพัฒนายกระดับโรงเรียนที่ดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพใหเปนไป
ตามเกณฑมาตรฐานตามที่กรมอนามัย  กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

5) ควรมีการจัดสรรงบประมาณใหมากและเพียงพอในการดําเนินงานโรงเรียน
สงเสริมสุขภาพ 
  5.3.2  ขอเสนอแนะในการทําวิจัยคร้ังตอไป 

1) ควรศึกษาปญหาและขอเสนอแนะการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ 
ของสถานศึกษา  สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเขตอื่นๆ 

2) ควรศึกษาปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพในการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริม
สุขภาพ 

3) ควรศึกษาผลการดําเนินงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพที่เกิดขึ้นกับนักเรียน 
และบุคลากรในโรงเรียนของโรงเรียนทั้งจังหวัดเปรียบเทียบกับมาตรฐาน 

4) ควรศึกษาความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารจัดการกับการสงเสริม 
สุขภาพในโรงเรียน 




