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บทคัดย่อ
บทความฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 266 คน ได้แก่
ผู้บริหารสถานศึกษา 130 คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการ 130 คน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม
การจัดการศึกษา 3 คน และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ 3 คน กลุ่มตัวอย่างเป็น
การสุ่มอย่างง่าย เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามความคิดเห็น มาตรา
ส่ ว น 5 ระดั บ การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ค่ า เฉลี ่ ย (𝑥̅ ) และค่ า ส่ ว นเบี ่ ย งเบนมาตรฐาน (S.D.)
ผลการวิจัยพบว่า 1) สภาพการบริหารโครงการอาหารกลางวัน ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านปัจจัยนำเข้า มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
รองลงมาด้ า นผลผลิ ต และด้ า นกระบวนการตามลำดั บ 2) ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน ได้แก่ 2.1) ด้านปัจจัยนำเข้า มีปัญหา
เกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอนุมัติงบประมาณให้โรงเรียนล่าช้า โดยมีข้อเสนอแนะแนว
ทางแก้ไขปัญหาคือ ควรโอนเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้กับกระทรวงศึก ษาธิการ
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และถ่ายโอนให้โรงเรียนเป็นผู้ดำเนินการ 2.2) ด้านกระบวนการ มีปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำ
เอกสารที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา คือ ควรลดจำนวน
เอกสารที่เกี่ยวลงโดยจัดทำแพลตฟอร์มที่ชัดเจน 2.3) ด้านผลผลิต มีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียน
รับประทานอาหารมากทำให้เกิดทุพโภชนาการเด็กอ้วน โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากภายนอกโรงเรียน เข้ามาประเมินสุขภาพของนักเรียน
ให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
คำสำคัญ: การบริหารงาน, โครงการอาหารกลางวัน, สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

Abstract
This study aims to 1) explore the school lunch project management of
basic education institutes under the Office of Phitsanulok Primary Educational
Service Area and 2) identify the problems of school lunch project management
and tentative solutions. This survey employed simple random sampling
technique to collect data from 266 participants under the Office of Phitsanulok
Primary Educational Service Area: 130 school administrators, 130 teachers who
were in charge for school lunch project management, three directors of
educational promotion sections, and three academic officers who were in
charge for school lunch project management. The research tool was a five point Likert scale questionnaire. The data were analyzed using mean (𝑥̅ ) and
standard deviation (S.D.). The result demonstrated that 1) the school lunch
project management was overall operated at high level. Input was the highest
operated factor, and output and process factors were respectively ranked. 2)
The problems and suggestions were as follows. 2.1) Concerning the input, the
budget allocation process by local administrative organizations was slow. The
suggested solution was that the budget should be directly transferred from the
Ministry of Education to the schools. 2.2) The managing process required many
documents. Therefore, the number of related documents should be decreased,
and the platform for document submission should not be complicated to
complete. 2.3) The output problem was that students ate too much, resulting
in obesity. To meet the heath standard, health professions and nutritionists
should visit the schools and evaluate students’ health.
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ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564

บทนำ
ด้วยมีพระราโชวาทในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ครั้งดำรงพระอริยยศสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในพิธีเปิดการประชุมโภชนาการแห่งเอเชีย ครั้งที่ 4 เมื่อวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน 2526
ความตอนหนึ่งว่า
“ ..แม้ประเทศไทยซึ่งได้ชื่อว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ำของเอเชีย ก็ยังมีปัญหาของการขาดแคลน
อาหาร ปัญหาทางสุขภาพอนามัย นอกจากนั้น เด็กจำนวนไม่น้อย มีสภาพขาดสารอาหาร
เนื ่ อ งจากพ่ อ แม่ ไ ม่ ท ราบวิ ธ ี ก ารเลี ้ ย งดู ท ี ่ เ หมาะสม ปฏิ บ ั ต ิ ก ั น ไปตามความเคยชิ น หรื อ
ขนบธรรมเนียมที่ได้รับการสั่งสอนมาชั่วลูกชั่วหลาน แสดงให้เห็นถึงความไม่เข้าใจว่าอาหาร
และโภชนาการเป็ น รากฐานสำคั ญ ของสุ ข ภาพอนามั ย ตั ้ ง แต่ ว ั ย เด็ ก จนถึ ง วั ย ชรา...”
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2544)
เมื่อมนุษย์ทุกคนเกิดมาบนโลกใบนี้ มักจะมีความใฝ่ฝันต้องการให้ตนเองมีชีว ิ ตที่
ยืนยาวและมีคุณภาพ โดยคำตอบหนึ่งในเรื่องนี้ คือ การได้รับประทานอาหารปกติที่หลากหลาย
และได้ ส มดุ ล ทั ้ ง ปริ ม าณและคุ ณ ภาพ (มู ล นิ ธ ิ ค ุ ณ แม่ ส ุ ข ภาพ, 2551) ซึ ่ ง เมื ่ อ ได้ ก ล่ า วถึง
อาหารแล้ว ทุกคนก็มักจะคิดถึงสิ่งที่สามารถรับประทานได้ให้มีความอร่อยและสามารถบำบัด
ความหิวได้ แต่ถ้าหากจะพิจารณาถึงอาหารที่ดีทำให้มีสุขภาพสมบูรณ์และแข็งแรงแล้ว ทุกคน
ย่อมต้องการได้รับอาหารที่ถูกต้องตามหลักโภชนาการ กล่าวคือ ต้องการได้รับประทานอาหาร
ที่ครบทั้ง 5 หมู่ ในปริมาณที่มากเพียงพอที่จะได้รับสารอาหารทุกชนิดครบถ้วน ซึ่งสารอาหาร
สำคัญที่ร่างกายต้องการดังกล่าวนี้มีอยู่ 6 ประเภท ได้แก่ โปรตีน ไขมัน คาร์โบไฮเดรต วิตามิน
เกลือแร่ และน้ำ (รุจิรา สัมมะสุต และรัศมี คันธเสวี , 2554) ดังนั้น ทุกคนจึงมีความจำเป็น
จะต้องรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการที่ดี เพราะหากร่างกายของมนุษย์เรา
ได้รับสารอาหารที่สำคัญ 6 ประเภทดังกล่าว นอกจากจะทำให้ร่างกายสามารถนำไปใช้ให้เป็น
ประโยชน์ทั้งในด้านของเจริญเติบโต การบำรุง การซ่อมแซมส่วนสึกเหรอต่าง ๆ ของร่างกายได้
แล้ว ยังจะช่วยทำให้ร่างกายของมนุษย์โดยเฉพาะในวัยเด็กได้รับการพัฒนาทางด้านร่ างกาย
ทางด้านอารมณ์ และทางด้านสังคมและสติปัญญาได้ ในทางกลั บกัน หากภาวะโภชนาการไม่ดี
ย่อมส่งผลทำให้เกิดผลเสียต่อการพัฒ นาทั้งทางด้านร่างกาย ด้านอารมณ์ ด้านสังคมและ
สติปัญญาได้เช่นเดียวกัน
การศึกษานั้นได้มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาประเทศ และการพัฒนาประเทศที่สำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การพัฒนาคนให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ตลอดจน
มีความสามารถในการเรียนรู้ เพื่อให้มีศักยภาพสูงสุด อันจะเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติที่
ยั่งยืน โดยอันดับแรกของการพัฒนาคนคือ การพัฒนาด้านสุขภาพ อนามัย เพราะจะเป็น
พื้นฐานของการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา ตลอดจนคุณธรรมจริยธรรมของเด็ก
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) แต่จากผลการวิจัยโครงการสำรวจภาวะโภชนการและสุขภาพ
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เด็กในภูมิภาคอาเซียนหรือ SEANUTS (South East Nutrition Survey) ในระหว่างปี พ.ศ.
2553 - 2554 ของสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล (สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า ,
2563) พบว่า เด็กไทยขาดสารอาหารที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและสติปัญญา
ด้วยเหตุนี้เอง รัฐบาลจึง ได้ริเริ่มให้จัดทำโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาขึ้น
โดยกำหนดให้มีโครงการอาหารกลางวันเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2495 และให้กรมสามัญศึกษา
เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2535 รัฐสภาได้ตราพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ.2535 (พระราชบัญญัติกองทุ นเพื่อ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา, 2535) ขึ้น โดยสาระสำคัญของกฎหมาย
ดังกล่าว คือ ให้จัดตั้งกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา โดยรัฐบาล
จัดสรรงบประมาณให้เป็นกองทุน และให้นำดอกผลจากกองทุนไปดำเนินการ ต่อมาในปี พ.ศ.
2544 ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 30 (1) กำหนดให้ดำเนินการโอนภารกิจการให้บริการสาธารณะ
ที่รัฐดำเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้เงินอุดหนุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาถ่ายโอนให้กับองค์ก ารบริหารส่วนท้องถิ่น จนกระทั่งเมื่อวันที่
9 กุมภาพันธ์ 2564 คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบให้ปรับเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
จากเดิมหัวละ 20 บาท/คน/วัน เป็นหัวละ 21 บาท /คน/วัน โดยยังคงให้กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้โอนเงินให้จังหวัด และจังหวัดให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น จากนั้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดสรรต่อให้กั บโรงเรียนเป็นผู้ดำเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันต่อไป ซึ่งเมื่อพิจารณาถึงจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์ที่สำคัญของ
โครงการอาหารกลางวันก็คือ การสร้างสุขภาพที่ดีอย่างถ้วนหน้าให้กับนักเรียนโดยนักเรียน
จะต้องรู้จักเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ไม่มีปัญหาทางทุพโภชนาการ เพื่อเป็นการพัฒนา
คนให้มีศักยภาพ อันเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาชาติที่ยั่งยืนนั่นเอง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก เป็นหน่วยงานที่มี
บทบาทสำคัญในการส่งเสริม สนับสนุน นิเทศและติดตามการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของนักเรียนในสถานศึ กษาขั้นพื้นฐานตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และใน
การบริห ารงานโครงการอาหารกลางวัน นั้น จะต้องทำให้นักเรียนทุ ก คนได้มี คุณ ค่ า ทาง
โภชนาการ มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ ตลอดจนมีความสามารถในการเรียนรู้และมีศักยภาพ
สูงสุดในการพัฒนาชาติยั่งยืนตามวัตถุประสงค์ของโครงการอาหารกลางวั น(กระทรวงศึกษาธิการ,
2544) แต่จากการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียนในสถานศึกษา ปีการศึกษา
2562 ยังพบปัญหาหลายประการ เช่น โรงเรียนได้รับงบประมาณล่าช้าไม่ครบถ้วน (สายพิณ
แก้วงามประเสริฐ, 2562) ปัญหาการรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นล่าช้าไม่ทัน
ต่ อ การเปิ ด ภาคเรี ย น การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งไม่ เ ป็ น ไปตามกฎหมาย ระเบี ย บราชการ ไม่ มี
คณะกรรมการควบคุมดูแล ติดตามตรวจสอบโครงการ ขาดการสอบถามความต้องการของ
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นักเรียนในการเลือกอาหาร ฯลฯ (สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1,
2563) นอกจากนี้ ยังมีป ัญหาเกี่ย วกับ งบประมาณไม่ เพี ยงพอสำหรั บโรงเรียนขนาดเล็ ก
การดำเนินการจัดทำหลักฐานการเบิกจ่ายไม่ครบถ้วน ขาดบุคลากรที่รับผิดชอบโดยตรง หรือไม่
สามารถดำเนินโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย (สุเทพ ชิตยวงษ์,
2562)
จากสภาพปัญหาดังกล่าวข้างต้น จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะทำการวิจัย เรื่อง
“สภาพและปัญหาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก” โดยนำแนวคิดทฤษฎี
เชิงระบบ (System Theory) (จันทรานี สงวนนาม, 2553) มาใช้ในการวิจัย และนำข้อมูลที่
ได้รับตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
พิษณุโ ลก มาใช้ เป็น แนวทางในการปรับ ปรุงการบริห ารงานโครงการอาหารกลางวั น ของ
สถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลกให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ส่งผลทำให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติที่ยั่งยืนต่อไป
วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
2. เพื่อศึกษาปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริห ารงาน
โครงการอาหารกลางวัน ของสถานศึ กษาขั้น พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ ก ษา
ประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก

วิธีดำเนินการวิจัย
บทความนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey theory) โดยผู้วิจัยมีวิธีการดำเนินงาน
วิจัย ดังนี้
ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตด้านเนื้อหา การวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เขตพิษณุโลกในครั้งนี้ มุ่งศึกษาสภาพและปัญหา ตลอดจนข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข
ปัญหาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสั งกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตพิษณุโลก เฉพาะสถานศึกษาที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนับสนุนให้จัดทำอาหารกลางวันให้นักเรียนได้รับประทาน
อาหารกลางวันตามหลักโภชนาการเท่านั้น
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2. ขอบเขตด้านประชากร
2.1 ประชากร ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 400 คน
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 400 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จำนวน 3 คน และนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3
คน รวมทั้งหมด จำนวน 806 คน
2.2 กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 130
คน ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 130 คน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา จำนวน 3 คนและนักวิชาการที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3
คน รวมทั้งหมด จำนวน 266 คน ซึ่งการได้มาโดยการกำหนดกลุ่มตัวอย่างตามตารางสำเร็จรูป
ของเครซี่และมอร์แกน และการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) ทำการสุ่ม
ตัวอย่างโดยวิธีการจับฉลากตามระดับของตำแหน่ง
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม ประกอบด้วย 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยการสำรวจ
รายการ (Check list)
ตอนที่ 2 เป็นคำถามเกี่ยวกับสภาพปัญหาการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขต
จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการผลิต
(process) และด้านผลผลิต (output) ลักษณะแบบสอบถาม เป็นมาตราส่วนประมาณค่า
(Rating scale) มี 5 ระดับ ดังนี้
5 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด
4 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
3 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับปานกลาง
2 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย
1 หมายถึง มีระดับการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยที่สุด
ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
ได้แสดงข้อคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาและข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 3 ด้าน ประกอบด้วย ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ด้านกระบวนการ
ผลิต (process) และด้านผลผลิต (output)
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3.1 การสร้ า งและการหาคุ ณ ภาพเครื ่ อ งมื อ มี ล ำดั บ ขั ้ น ตอนการสร้ า ง
ดังต่อไปนี้
3.1.1 ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด
นำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามตามกรอบเนื้อหา และเสนอร่างแบบสอบถามต่อผู้เชี่ยวชาญ
ด้านบริหารการศึกษา จำนวน 3 ท่าน เพื่อพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและครอบคลุมของ
เนื ้ อ หา และนำการตรวจของผู ้ เชี ่ ย วชาญมาวิ เ คราะห์ ค วามสอดคล้ อ งแบบ Index of
Congruence (IOC) หาค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบสอบถามเป็นรายข้อ โดยพิจารณา
เลือกข้อคำถามที่มีค่า IOC มากกว่า 0.60 พบว่า ดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.67 - 1.00
3.1.2 ปรับ ปรุงแบบสอบถามตามองค์ ประกอบและตัว ชี้ว ั ด ตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ แล้วจัดพิมพ์
3.1.3 นำแบบสอบถามที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของ
ผู้เชี่ยวชาญ ไปทดลองใช้ (try - out) เพื่อหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกับ
ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัด
การศึกษา และนักวิช าการที่ร ับ ผิดชอบโครงการอาหารกลางวันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 30 คน ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
ครั ้ ง นี ้ ด้ ว ยวิ ธ ี ก ารหาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ ์ แอลฟา (Alpha – Coefficient) ของครอนบาค
(Cronbach, L. J., 1990) ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ร้อยละ 86
3.1.4 จัดพิมพ์แบบสอบถามฉบับสมบูรณ์
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูล
4.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย ผู้วิจัยดำเนินการเก็บข้อมูล ดังนี้
4.1.1 ขอหนั ง สื อ จากคณะศึ ก ษาศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย นเรศวร
ถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโ ลก เพื่อขออนุญาตเก็บ
รวบรวมข้ อ มู ล กั บ กลุ ่ ม ตั ว อย่ า งในสั ง กั ด สถานศึ ก ษาและสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษา
4.1.2 ผู้วิจัยส่งหนังสือที่ได้รับอนุญาตจากผู้อำนวยการสำนักงานเขต
พื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก เพื ่ อ ขอความร่ ว มมื อ จากผู ้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา
ครู ผ ู ้ ร ั บ ผิ ด ชอบโครงการอาหารกลางวั น ผู ้ อ ำนวยการกลุ ่ ม ส่ ง เสริ ม การจั ด การศึ ก ษา
และนั ก วิ ช าการที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ โครงการอาหารกลางวั น ที ่ เ ป็ น กลุ ่ ม ตั ว อย่ า ง ในการตอบ
แบบสอบถาม โดยส่ ง ทางไปรษณี ย ์ ไ ปยั ง สถานศึ ก ษาและสำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา
ประถมศึ ก ษาในสั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาพิ ษ ณุ โ ลก และขอให้
สถานศึกษาและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก ส่งแบบสอบถามกลับคืน
มายังผู้วิจัย ณ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
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4.1.3 ผู ้ ว ิ จ ั ย รวบรวมแบบสอบถามและตรวจสอบจำนวน
แบบสอบถาม ตลอดจนความถูกต้องของแบบสอบถามที่ได้รับกลับคืน ทั้งนี้ ผู้ว ิจัยได้ส่ง
แบบสอบถามให้กลุ่มตัว อย่างทั้งหมด จำนวน 266 ฉบับ ได้รับฉบับที่สมบูรณ์กลับคืน มา
จำนวน 206 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 77.44
การวิเคราะห์ข้อมูล
5.1 ข้ อ มู ล ที ่ ไ ด้ จ ากแบบสอบถาม ผู ้ ว ิ จ ั ย ได้ ท ำการวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล ด้ ว ย
คอมพิวเตอร์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป และนำเสนอสถิติพรรณนาวิเคราะห์ (Descriptive
Analysis) ค่ า เฉลี ่ ย (Mean) และค่ า ความเบี ่ ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)
ดังต่อไปนี้
5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ลักษณะของแบบสอบถามรายการ (Check List) ได้แก่
ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้การแจกแจงความถี่ (f) และค่าร้อยละ (%)
5.1.2 การวิเคราะห์สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
ของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริม
การจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน สังกัดสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้ค่าเฉลี่ย (𝑥̅ ) ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) ในการแปลความหมาย (บุญชม ศรีสะอาด, 2554) และนำเสนอข้อมูลในรูป
ตารางประกอบคำบรรยาย
5.2 การวิเคราะห์ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการ
บริหารงานโครงการอาหารกลางวันของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหาร
กลางวัน ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษา และนักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ
อาหารกลางวัน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึ กษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก เป็น
คำถามปลายเปิด โดยการหาค่าความถี่ในการตอบแบบสอบถาม มาสรุปและวิเคราะห์ข้อมูล
ประมวลเสนอเป็นความเรียง

ผลการวิจัย
ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ตำแหน่งของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 1
ตารางที ่ 1 ข้ อ มู ล ทั ่ ว ไปของผู ้ ต อบแบบสอบถาม ได้ แ ก่ ตำแหน่ ง ของผู ้ ต อบ
แบบสอบถามในการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก
ตำแหน่ง
ผู้บริหารสถานศึกษา
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน

จำนวน
95
105

ร้อยละ
46.12
50.97
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ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการจัดการศึกษา
นักวิชาการศึกษาที่รับผิดชอบโครงการ
รวม

จำนวน
3
3
206

ร้อยละ
1.46
1.46
100.00

จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
ของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
พิษณุโลก ส่วนใหญ่เป็นตำแหน่งครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมากที่สุด จำนวน 105
คน รองลงมา คือ ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา จำนวน 95 คน ถัดมาเป็นตำแหน่งนักวิชาการ
ศึกษาที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน จำนวน 3 คน และตำแหน่งผู้อำนวยการส่วน
ส่งเสริมการจัดการศึกษา จำนวน 3 คน
1. สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งจะมีทั้งหมด 3 ด้าน โดย
แต่ละด้าน ดังตารางที่ 2
ตารางที่ 2 แสดงผลการศึกษาระดับสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
ของสถานศึกษาขั้น พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัด
พิษณุโลก
ลำดับที่
1.
2.
3.

รายการ
ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
ด้านกระบวนการ (Process)
ด้านผลผลิต (Output)
รวม

(n = 206)
S.D.
̅
𝒙
4.54
1.05
4.48
0.62
4.52
0.64
4.51
0.77

ระดับการปฏิบัติ

อันดับที่

มากที่สุด
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด

1
3
2

จากตารางที่ 2 พบว่า สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับมากที่สุดโดยด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมา
คือด้านผลผลิต (output) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด และถัดมา คือ ด้านกระบวนการ
(Process) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากตามลำดับ และเมื่อแยกพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละ
รายด้าน พบว่า 1) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยข้อที่
มีการปฏิบ ัติมากที่ส ุ ดคื อ โรงเรีย นมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวั น
รองลงมาคื อ มี ก ารเขี ย นโครงการอาหารกลางวั น เพื ่ อ ขอรั บ ทุ น อุ ด หนุ น โรงเรี ย นได้ระบุ
วั ต ถุ ป ระสงค์ ห ลั ก การความจำเป็ น จำนวนงบประมาณ และจำนวนนั ก เรี ย นไว้ ช ั ด เจน
ในโครงการ โดยมี ก ารปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ ใ นระดั บ มากที ่ ส ุ ด แต่ ม ี ข ้ อ ที ่ ม ี ก ารปฏิ บ ั ต ิ น ้ อ ยสุ ด คื อ
ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน มีการจัดแหล่งงบประมาณสนับสนุน และมีนักปราชญ์
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ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อช่วยร่วมมือในการดำเนินโครงการ 2) ด้านกระบวนการ (process)
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก โดยครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน ได้มีการ
วางแผน กำหนดเมนูอาหารกลางวัน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ มีการ
กำหนดปฏิทินปฏิบัติกิจกรรมและครูผู้รับผิดชอบการดำเนินโครงการฯ โดยมีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากที่สุด แต่มีการปฏิบัติน้อยสุด คือ การประชุมคณะทำงาน ตัวแทนนักเรียนเพื่อสำรวจ
และจัดทำเมนูอาหารกลางวัน โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 3) ด้านผลผลิต (output)
ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยนักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลาง
วันที่เพียงพอตามหลักโภชนาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ นักเรียนมี
สุขภาพร่างกายโดยรวมมีสุขภาพแข็งแรง โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีการปฏิบัติ
อยู่ในระดับน้อยสุด คือนักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลง
2. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาการบริห ารงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาใน
เขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
2.1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input)
มีปัญหาเกี่ยวกับทางด้านงบประมาณไม่เพียงพอกับสภาพเศรษฐกิจ และ
สถานที่การประกอบอาหารและรับ ประทานอาหารยังไม่ถูกสุข อนามัย รวมทั้งขาดแคลน
บุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญเกี่ยวกับภาวะโภชนาการ
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีการจัดสรรเงินอุดหนุน
โครงการให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และควรจัดให้มีการแก้ไขระเบียบให้สามารถนำเงินที่
เหลือจ่ายคืนมาเป็นเงินสะสมของโรงเรียนหรือโรงเรียนสามารถนำไปใช้จ่ายในการจัดซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ประกอบอาหารได้ ทางด้านสถานที่ ควรให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก่อสร้าง
สถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหารของนักเรียนที่ถูกสุขอนามัย นอกจากนี้ ควรให้
โรงเรียนสามารถจ้างแม่ครัวมาประจำโรงเรียนได้ หรือควรมีจิตอาสาเข้ามาช่วยในการทำอาหาร
ให้กับนักเรียน
2.2 ด้านกระบวนการ (process)
มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวัน มีจำนวนมาก
และยังมีการบูรณาการโครงการอาหารกลางวันกับสาระการเรียนรู้ทุกสาระที่ไม่ครอบคลุม และ
ปัญหาการนิเทศยังไม่มีความต่อเนื่อง และไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด
ข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง คือ ควรลดจำนวนเอกสารลง และจัดให้
มี Platform ที่แน่นอน ชัดเจนและไม่ยุ่งยาก ควรบูรณาการโครงการอาหารกลางวันกับสาระ
การเรียนรู้ที่ยังไม่ครอบคลุม และควรมีการนิเทศตามปฏิทินที่กำหนด ทั้งนี้ ควรนำผลการนิเทศ
ไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีถัดไป
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2.3 ด้านผลผลิต (output)
มี ป ั ญ หาเกี ่ ย วกั บ นั ก เรี ย นรั บ ประทานอาหารมากเกิ น ไป จนทำให้ เ กิ ด
ทุ พ โภชนาการเด็ ก อ้ ว น และมี น ้ ำ หนั ก เกิ น เกณฑ์ ม าตรฐานที ่ ก ำหนด นั ก เรี ย นบางส่ ว น
รับประทานอาหารตามใจตัวเองทั้งที่ทราบว่าไม่เกิดประโยชน์ต่อสุขภาพและเมื่อนักเรียนอยู่
บ้ า น ทางครอบครั ว ไม่ ไ ด้ ส ่ ง เสริ ม สนั บ สนุ น ให้ น ั ก เรี ย นบริ โ ภคอาหารที ่ ถ ู ก สุ ข อนามั ย
ข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการภายนอกโรงเรียน
เข้ามาประเมินสุขภาพนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และควรปลูกฝัง
ค่านิยมการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ของเด็กนักเรียน รวมทั้งโรงเรียนกับผู้ปกครอง
ควรมีการร่วมมือกันในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมการรั บประทานอาหารของเด็กนักเรียน
อยู่สม่ำเสมอ

อภิปรายผล
1. สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับมากทุกด้าน ทั้งนี้ อาจเพราะลักษณะของโครงการอาหารกลางวันนั้น เป็นโครงการของ
รัฐบาล ซึ่งเป็นประโยชน์สาธารณะ(Public Interest) และเป็นบริการสาธารณะทางสังคม
(Social public service) ที่รัฐจะต้องจัดทำเองหรืออำนวยการเพื่อสนองความต้องการของคน
ส่วนใหญ่ (มานิตย์ จุมปา, 2554) โดยโครงการดังกล่าวนี้ มีจุดมุ่งหมายสำคัญที่ต้องการให้
นักเรียนได้มีสุขภาพ พลานามัยที่ดี นักเรียนได้รับประทานอาหารตามหลักโภชนาการ และไม่ได้
มีการแสวงหากำไร โดยเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้การบริหารงานโครงการบรรลุวัตถุประสงค์
คือ องค์กรฝ่ายปกครอง ได้แก่ กระทรวงศึ กษาธิการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง และนำนโยบาย
ของรัฐบาลดังกล่าวไปสู่ภาคปฏิบัติตามวัตถุประสงค์มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อ
โครงการอาหารกลางวัน ในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 โดยปฏิบัติตามคู่มือการดำเนิน
กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนที่กำหนดไว้ ด้วยเหตุนี้ จึงทำให้การบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ อีกทั้งยังมีการศึกษาเรื่อ งการ
ประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจังหวัดเลย เขต 2 ผลการวิจัยพบว่า การประเมินโครงการอาหาร
กลางวั น โรงเรี ย นด้ า นสภาพแวดล้ อ ม พบปั ญ หาด้ า นสภาพแวดล้ อ ม ด้ า นปั จ จั ย นำเข้ า
ด้านกระบวนการและด้ านผลผลิต มีการปฏิบัติและความเหมาะสม อยู่ในระดับมากทุกด้าน
(นิรมล ละสูงเนิน, 2556) อย่างไรก็ตาม เมื่อนำมาพิจารณาเป็นรายข้อในแต่ละด้าน พบว่า
1.1 ด้านปัจจัย (Input) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมี
การปฏิบัติมากที่สุดคือ โรงเรียนมีคณะกรรมการผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวัน แต่มีการ
ปฏิบัติอยู่ในน้อยสุด คือ ครูรับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันมีการจัดหาแหล่งงบประมาณ
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สนับสนุน และมีนักปราชญ์ ภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อช่วยร่วมมือ ในการดำเนินโครงการ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะในการจัดหางบประมาณเพิ่มเป็นการเพิ่มภาระให้กับครูผู้รับผิดชอบโครงการ
เนื่องจากครูนอกจากมีภาระงานสอนเป็นหลักแล้ว ยังได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้
รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันอีก ดังนั้น หากยังจะต้องเพิ่มภาระให้ครูเป็ นผู้จัดหาแหล่ง
งบประมาณอื่นที่มาสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันด้วยแล้วก็จะทำให้ การปฏิบัติหน้าที่
ของครูขาดประสิทธิผลได้ ดังนั้น จึงทำให้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด และมีการศึกษาเรื่อง
การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ผลการวิจัยพบว่า ด้านงบประมาณข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือโรงเรียนมีการจัดหางบประมาณ
มาเพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่หมดไป (ณัฐวรรณ ตรวจนอก, 2557)
1.2 ด้านกระบวนการ (process) ในภาพรวม มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
และเมื่อพิจารณารายข้อพบว่า ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันได้มีการวางแผนกำหนด
เมนูอาหารกลางวัน โดยมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด แต่การประชุมคณะทำงาน ตัวแทน
นักเรียน เพื่อสำรวจและจัดทำเมนูอาหารกลางวัน และมีการบูรณาการโครงการอาหารกลางวัน
กับกิจกรรมการสอนเข้ากลุ่มสาระการเรียน มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด ทั้งนี้ อาจเป็น
เพราะวัน เวลาในการประชุม ตรงกับวันที่ตัวแทนนักเรียนต้องเข้าชั้นเรียนจึงไม่สะดวกที่จะมา
ประชุม รวมทั้ง หากจำเป็นต้องใช้เวลาในการประชุมมาก ยิ่งจะทำให้เป็นปัญหาและอุปสรรค
ในการเข้าประชุมของตัวแทนนักเรียน ทำให้มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด นอกจากนี้ การบูร
ณาการโครงการอาหารกลางวันกับกิจกรรมการสอนเข้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ มีการปฏิบัติอยู่ใน
ระดับน้อย ทั้งนี้ อาจเป็ นเพราะยังมีข้อจำกัดทางด้านงบประมาณ สถานที่ขาดวัสดุอุปกรณ์
ขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ทางด้านโภชนาการ จึงไม่สามารถบูรณาการกับกิจกรรมการ
ทางด้านสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ ให้ไม่ครอบคลุมได้ นอกจากนี้ การศึกษาเรื่อง รูปแบบการ
ดำเนิ น งานโครงการอาหารกลางวั น ของโรงเรี ย นประถมศึ ก ษาสัง กั ด สำนั ก งานเขตพื้นที่
การศึกษาบุรีรีมย์ เขต 1 : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ผลการวิจัยพบว่า โรงเรียนที่ประสบ
ความสำเร็จในการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันนั้น มีกิจกรรมการดำเนินงานเหมือนกัน
คือ นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรมโครงการอาหารกลางวันและมี การบูรณาการกิจกรรมการ
เรียนการสอน (อุดมสิน อุสาทรัพย์, 2553)
1.3 ด้ า นผลผลิ ต (Output) โดยภาพรวม มี ก ารปฏิ บ ั ต ิ อ ยู ่ ใ นระดั บมาก
เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันที่เพียงพอตามหลัก
โภชนาการ มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากที่สุด แต่มีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อยสุด คือนักเรียนมี
ภาวะทุพโภชนาการลดลง ซึ่งแสดงถึงนักเรียนยังมีภาวะทุพโภชนาการ ทั้งนี้ อาจเป็นเพราะ
นักเรียนบริโภคอาหารและได้รับสารอาหารที่ไม่เหมาะสมทั้งปริมาณ และชนิดอาหารโดยเฉพาะ
แป้ง น้ำตาล และไขมันมากเกินไป ประกอบกับนักเรียนยังออกกำลังกายน้อย จึงส่งผลทำให้
ร่างกายของนักเรียนมีภาวะอ้วน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558)
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2. ปัญหาและข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปรับปรุงการบริห ารงานโครงการ
อาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า
2.1 ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีปัญหาเกี่ยวกับสถานที่ประกอบอาหารและ
รับประทานอาหารยังไม่ถูกสุข อนามัย ตลอดจนยังขาดแคลนบุคลากรที่มีความรู้ ความชำนาญ
ทางด้านโภชนาการ โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรให้ชุมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการก่อสร้างสถานที่ประกอบอาหารและรับประทานอาหารของนักเรียนที่ ถูก
สุขอนามัย และควรให้โรงเรียนสามารถจ้างแม่ครัวมาประจำโรงเรียนได้
2.2 ด้านกระบวนการ(process) มีปัญหาเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการบูรณา
การโครงการอาหารกลางวันกับสาระการเรียนรู้ทุกสาระยังไม่ครอบคลุม และการนิเทศยังไม่มี
ความต่อเนื่องและไม่เป็นไปตามปฏิทินที่กำหนด โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา
คือ ควรบูรณาการโครงการอาหารกลางวันกับสาระการเรียนรู้ให้ครอบคลุม และควรมีการ
นิเทศตามปฏิทินที่กำหนด ทั้งนี้ ควรนำผลการนิเทศไปรายงานในที่ประชุมคณะกรรมการ
ดำเนินโครงการเพื่อปรับปรุงแก้ไขและนำไปใช้ในปีถัดไป นอกจากนี้การศึกษาเรื่องการบริหาร
โครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่พิเศษ สังกัดสำนั กงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึ กษา เชีย งราย เขต 3 ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางในการบริห ารงาน
โครงการอาหารกลางวันด้านนิเทศและการประเมินผลโครงการ โรงเรียนควรกำหนดรูปแบบ
การนิเทศและประเมินผลผลโครงการอาหารกลางวันให้ชัดเจนในเรื่องเวลา ความสม่ำเสมอและ
ผู้ร ับ ผิดชอบในการนิเทศและการประเมิน ผลโครงการให้ชัดเจน และนำผลการนิเทศและ
การประเมินผลโครงการมาปรับปรุงการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น (ชนก แสนดิยศ
, 2551)
2.3 ด้านผลผลิต(output) มีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนบางส่วนรับประทาน
อาหารตามใจตั ว เองทั้ ง ที่ ท ราบว่า ไม่ เกิ ด ประโยชน์ต ่ อ สุ ข ภาพ และเมื ่ อ นั ก เรีย นอยู่บ้าน
ครอบครัวก็ไม่ได้ส่งเสริม สนับสนุนให้นักเรียนบริโภคอาหารที่ถูกสุขอนามัย โดยมีข้อเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ ควรมีผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการจากภายนอกโรงเรียน เข้ามา
ประเมินสุขภาพนักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด และควรมีการปลูกฝัง
ค่านิยมในการรับประทานอาหารที่เป็นประโยชน์ของเด็กนักเรียน นอกจากนี้ โรงเรียนและ
ผู้ปกครอง ควรร่วมมือกันในการติดตามสอดส่องพฤติกรรมในการรับประทานอาหารของเด็ก
นักเรียนให้สม่ำเสมอ อีกทั้งยังมีการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียน
กลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2
จังหวัดเลย ผลการวิจัยพบว่า มีข้อเสนอแนะแนวทางควรประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนได้ทราบ
ข้อมูลโดยเปรียบเทียบให้เห็นผลดี ในการรับประทานอาหารกลางวันตามโครงการอาหาร
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กลางวัน โดยเน้นเรื่องคุณภาพอาหารทางโภชนาการ การประหยัด ความสะอาด สบาย ตลอด
ถึงระเบียบวินัยและมารยาทในการรับประทานอาหาร (นิรมล ละสูงเนิน, 2556)

สรุป/ข้อเสนอแนะ
จากการวิจัยสภาพและปัญหาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 1) ในภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีการปฏิบัติอยู่ในระดับมาก
ที่สุด รองลงมาคือด้านผลผลิต (output) และถัดมาด้านกระบวนการ (process) มีการปฏิบัติ
อยู ่ ใ นระดั บ มากตามลำดั บ 2) ปั ญ หาและข้ อ เสนอแนะแนวทางในการแก้ ไขปั ญ หาการ
บริห ารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาในเขตจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 1) ด้านปัจจัยนำเข้า (Input) มีปัญหา
ทางด้ า นงบประมาณที ่ ไ ด้ ร ั บ ไม่ เ พี ย งพอ และปั ญ หาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น อนุ ม ั ติ
งบประมาณให้โรงเรียนล่าช้า ส่งผลทำให้โรงเรียนส่งเงินงบประมาณที่เหลือคืนไม่เป็นไปตาม
กรอบเวลาที่กำหนด โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาคือ ควรมีการจัดสรร
ทุนอุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ และควรโอนงบประมาณ
ให้ ก ั บ กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร และถ่ า ยโอนให้ โรงเรีย นดำเนิ นการต่ อ ไป ทั ้ ง นี ้ ควรจั ดโอน
งบประมาณให้เป็นไปตามตารางที่กำหนด 2) ด้านกระบวนการ (process) มีปัญหาเกี่ยวกับอก
สารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันมีจำนวนมาก โดยมีข้อเสนอแนะแนวทางในการ
แก้ไขปัญหา คือควรลดจำนวนเอกสารที่เกี่ยวข้ องลง โดยจัดให้มี Platform ที่แน่นอนชัดเจน
และไม่ยุ่งยาก 3) ด้านผลผลิต (output) มีปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนรับประทานอาหารมากเกินไป
จนทำให้เกิดภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) โดยข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง
แก้ไข คือควรมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านโภชนาการจากภายนอกโรงเรี ยน เข้ามาประเมินสุขภาพของ
นักเรียนเพื่อให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถามเลือกตอบและแบบปลายเปิด อาจส่งผลทำให้ผู้ที่ให้
ข้อมูลเกิดความขัดแย้งในทางความคิด ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้มีข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป
ว่า เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรเป็นแบบสอบถามเลือกตอบสภาพและปัญหาการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวัน และควรทำการศึกษาโดยเจาะลึกลงไปในระดับโรงเรียน รวมทั้งควรจัด
ให้มีการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารโครงการอาหารกลางวัน
ด้วย นอกจากนี้ ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบ ขนาดของโรงเรียน เพื่อที่จะได้ทราบข้อมูลที่มี
รายละเอียดโดยเฉพาะประเด็นปัญหาการจัดสรรงบประมาณต่อรายหัวของเด็กนักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็ก อันจะเกิดประโยชน์ต่อการการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและประเทศชาติโดยรวม

206 | Vol.8 No.6 (June 2021)

ปีที่ 8 ฉบับที่ 6 เดือนมิถุนายน 2564

เอกสารอ้างอิง
กระทรวงศึกษาธิการ. (2544). กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา.
กรุงเทพมหานคร: คุรุสภาลาดพร้าว.
. (2558). คู่มือการจัดการอาหารกลางวันนักเรียนตามมาตรฐานโภชนาการ สุขาภิบาล
อาหารและอาหารปลอดภัยสำหรับโรงเรียนประถมศึกษา. กรุงเทพมหานคร: คุรุสภา
ลาดพร้าว.
จัน ทรานี สงวนนาม. (2553). ทฤษฎีและแนวทางการปฏิ บั ติ ในการบริห ารสถานศึก ษา.
นนทบุรี: บุ๊ค พอยท์.
ชนก แสนดิยศ. (2551). การบริหารโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่
พิ เ ศษ สั ง กั ด สำนั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา เชี ย งราย เขต 3. ใน
วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา . มหาวิทยาลัยราช
ภัฎเชียงราย.
ณัฐวรรณ ตรวจนอก. (2557). การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสัง กัด
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธย. ใน วิทยานิพนธ์ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา.
นิรมล ละสูงเนิน. (2556). การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาโคกขมิ้น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต 2 จังหวัดเลย.
ใน วิทยานิพนธ์ศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัย
มหามกุฎราชวิทยาลัย.
บุญชม ศรีสะอาด. (2554). การวิจัยเบื้องต้น. (พิมพ์ครั้งที่ 9).กรุงเทพมหานคร: สุรีวิทยาสาส์น.
พระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา. (2535). ราช
กิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 42 หน้า 50 - 58. 8 เมษายน 2536.
มานิตย์ จุมปา. (2554). คำอธิบายกฎหมายปกครอง เล่ม 1. กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์แห่ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
มูลนิธิคุณแม่สุขภาพ. (2551). กินเพื่อสุขภาพ. (พิมพ์ครั้งที่ 10). กรุงเทมหานคร: มูลนิธิคุณแม่
สุขภาพ.
รุจิรา สัมมะสุต และรัศมี คันธเสวี. (2554). เอกสารประกอบการสอนชุดวิชา อาหารบำบัดโรค
หน่วยที่ 1 - 7 สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. (พิมพ์ครั้งที่
16). นนทบุรี: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
สถาบันวิจัยฟรีสแลนด์คัมพิน่า. (2563). โฟร์โมสต์วิจัยโภชนาการเด็กไทย หนุนรัฐใช้ข้อมูล
พัฒนาประเทศ. เรียกใช้เมื่อ 10 เมษายน 2564, จาก https://www.prachachat.net
/csr-hr/news-550270

วารสารมหาจุฬานาครทรรศน์

Journal of MCU Nakhondhat | 207

สายพิณ แก้วงามประเสริฐ. (2562). ปัญหาอาหารกลางวันและนมโรงเรียน. เรียกใช้เมื่อ 6
ตุลาคม 2563 จาก https://www.mathichon.co.th/article/news.
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1. (2563). รายงานผลการติดตาม
และประเมิน ผลการดำเนิน งานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึ ก ษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562. จังหวัดพิษณุโลก: สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1.
สุเทพ ชิตยวงษ์. (2562). สรุปผลโครงการอาหารกลางวัน ปี 2562. เรียกใช้เมื่อ 10 เมษายน
2564 จาก https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/8419695
อุดมสิน อุสาทรัพย์. (2553). รูปแบบการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1. ใน วิทยานิพนธ์ครุศา
สตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา. มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี.
Cronbach, L. J. (1990). Essentials of psychological testing. (3rd ed.).New York:
Harper & Collins.

