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บทคัดย่อ 
 การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วิธีการด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูผู้
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษา
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรยีนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้าน 2.1) ด้านการบริหารงานโครงการ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการอาหาร
กลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2.3) ด้านการด าเนินงาน ได้แก่โรงเรียนมีการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยก าหนดสัดส่วนของสถานที่
ปรุงอาหาร สถานท่ีล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน และ 2.4) ด้านการนิเทศและติดตามผล ได้แก่โรงเรียน
ควรน าผลการพัฒนารูปแบบการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งข้ึนด้วย 
ค าส าคัญ: โครงการอาหารกลางวัน, การบริหารงานโครงการ, โรงเรียนสังกัดเทศบาล 
 

Abstract 
 This research aimed to study conditions and guidelines to support lunch project management of schools 
under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality.The research methodology was divided into 2 steps: 1) studying 
conditions of lunch project management including 160 school administrators, teachers who were responsible for the 
project and performers as samples, the tool was a questionnaire, and the data was analyzed by percentage, mean 
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and standard deviation, and 2) studying guidelines to support lunch project management including 24 school 
administrators and teachers who were responsible for the project as samples, the tool was an interview, and the data 
were analyzed by the content analysis.The findings showed that : 1) As a whole, the conditions of lunch project 
management of schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality were performed at a high level. 2) The 
guidelines to support lunch project management of schools under Phranakhon Si Ayutthaya City Municipality 
consisted of 1) administration: the schools should plan the project in cooperation with personnel in schools and 
parents, community or other private organizations, 2) budgeting: the schools should manage the budget of lunch 
project by using information of budgets received from government sectors and other organizations, other budgets 
that schools provided, 3) performance: the schools should provide space to build the cafeteria and set up the area 
of the cafeteria for the most useful including cooking area, cleaning area and dining area, and 4)supervision: the 
schools should take the performance results to improve the efficiency and quality of the project. 
Keywords: Lunch Project, Project Management, Schools under Municipality 

 
1. บทน า 

โครงการอาหารกลางวันจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความตระหนักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ในเด็ก ซึ่งพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจ านวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมี
อาหารกลางวันแต่ไม่เพียงพอหรือมีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่ าท าให้การเจริญเติบโตทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุข มีเด็กจ านวนมากที่ประสบ
ปัญหาภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่
ห่างไกลและโรงเรียนสังกัดเทศบาลซึ่งเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็กที่มีความยากจน จึงท าเป็นปัจจัยที่ท าให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้แก่ เด็กขาดความสมบูรณ์ ทั้ งทาง
ร่างกายและสมองเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการ
พัฒนาทุกด้านโดยรวม กระทรวงศึกษาธิการจึงเริ่มต้น
โครงการในปี พ.ศ. 2525 และได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ 
60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ภายใต้ค าขวัญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็ก
ประถมศึกษา ไม่หิวโหย โดยก าหนดนโยบายให้ทุก
โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 
พ.ศ. 2530 ในช่วงปลายปีงบประมาณ พ.ศ. 2534 
รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในปีพ.ศ. 2535 

เพื่อน าดอกผลกองทุนไปให้แก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการ
ของเด็กระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด และ
เพื่อให้การแก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการและการขาด
อาหารกลางวัน บังเกิดผลเร็วขึ้น จึงเกิดความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารสุข ระดม
สรรพก าลังด้านวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วิชาการ
และบุคลากร เพื่อพัฒนาโครงการอาหารกลางวันได้
ตระหนักหาภาวะโภชนาการและขาดแคลนอาหาร
กลางวัน 

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นหน่วยงานหนึ่งที่
รับผิดชอบในการด าเนินการโครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี
การศึกษา 2557 มีสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในสังกัดที่
ด าเนินตามโครงการอาหารกลางวัน จ านวน 8 แห่ง การ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการด้านอาหาร
กลางวันมุ่งหวังให้นักเรียนขาดแคลนได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยสร้างเสริม สุขภาพ 
สติปัญญา อารมณ์ ซึ่งมีความจ าเป็นส าหรับโรงเรียนใน
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สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากสภาพของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยามีความแตกต่างกัน การจัดสรร
งบประมาณในการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนและ
จ านวนนักเรียน จากการรายงานผลการประเมินโครงการ
อาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ 
มากมาย ผู้วิจัยในฐานะผู้ด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน และศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 

2. วัตถุประสงค ์
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงาน

โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา 
 
3. วิธีการวิจัย  

การด าเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 
ศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน กลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันและครูผู้ด าเนินงานโครงการ
อาหา รกลา งวั น ใน โ ร ง เ รี ยนสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จ านวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าสถิติ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จ านวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการ
วิเคราะห์เนื้อหา 
 

4. ผลการวิจัย 
4.1 การศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
4.1.1 ด้านการบริหารงานโครงการ โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการรายงานผลการ
ด าเนินงานด้านการบริหารบุคลากรให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการ
ประชุม วางแผนการด าเนินงานการบริหารด้านบุคลากร
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน  
4.1.2 ด้านงบประมาณ โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการแก้ไข ปรับปรุง แผนและ
กระบวนการด าเนินงานการบริหารงบประมาณตาม
ลักษณะของปัญหาที่ค้นพบในการตรวจสอบและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการจัดหางบประมาณมา
เพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่หมดไป โดยวิธีจัดตั้งกองทุน
จากผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น  
4.1.3 ด้านการด าเนินงาน โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อท่ีมีค่าเฉลี่ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนและข้อที่มีค่าเฉลี่ย
ต่ าสุดคือข้อโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยใช้วิธีจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดหาทุนข้ึนมาโดยเฉพาะ เพื่อด าเนินการ
จัดหานั้นมีความเหมาะสม  
4.1.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดคือโรงเรียนได้น าเอาผลของการประเมิน
โครงการอาหารกลางวัน น ามาปรับปรุงโครงการอาหาร
กลางวันทางด้านบุคลากรและข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ าสุดคือ 
โรงเรียนได้น าเอาผลของการประเมินโครงการอาหาร
กลางวัน น ามาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามผล 
4.2 แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา 
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4.2.1 ด้านการบริหารงานโครงการ มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่นผู้ปกครอง 
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการแต่งตั้งบุคลากร
รับผิดชอบให้ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
ควรขอความร่วมมือ ขอความช่วยเหลือบุคลากรจาก
ภายนอกมาร่วมด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4) 
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมช้ีแจงหรือสัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหาร
กลางวัน การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพ
มาตรฐานอาหาร 6) ควรติดตามการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการตรวจสอบ
การด าเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแผนการน า
ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการด าเนินงานโครงการและ 7) 
น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงาน
ด้านการบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันมากยิ่งขึ้น 
4.2.2 ด้านงบประมาณ มีแนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) 
โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการ
อาหารกลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการ
จัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการ
สนับสนุนจากองค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆที่โรงเรียน
จัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้งบประมาณที่มีอยู่ให้เกิด
ประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียนควรหาแนวทาง
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในรูปแบบ
งบประมาณจากที่อื่นๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือในการ
ด าเนินงานและการท าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) โรงเรียน
ควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบบัญชี 
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและ 5) ควรมีการน าผลการ
ติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ ไขและพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง 

4.2.3 ด้านการด าเนินงาน มีแนวทางส่งเสริมที่ส าคัญคือ 1) 
โรงเรียนควรมีการวางแผน การด าเนินงานให้เหมาะกับ
สภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับเพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควรก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียน
และงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 3) โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
โรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยก าหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารช่ัวคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียนเช่นห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้ 
ฯลฯ 5) โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียน
ควรขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหาร
กลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้องกันปรับปรุง แก้ไข การช ารุด เสียหาย สกปรก 9) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์โครงการ
อาหารกลางวันอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
ตรวจสอบความช ารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10) โรงเรียน
ควรมีการน าผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถาน
ที่มาปรังปรุงแก้ไข บ ารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้ เกิด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดหางบประมาณเพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม 
และ 11) โรงเรียนควรน าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้
วัสดุอุปกรณ์ การจัดซื้อ จัดหาเพื่อทดแทนส่วนที่ช ารุด 
เสียหาย สูญหายรวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจ านวนนักเรียน 
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4.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพของโรงเรียน 2) 
โรงเรียนก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
บริบทของโรงเรี ยน เ ช่น ระยะเวลาในการนิ เทศ 
ผู้ รั บผิ ดชอบในการนิ เทศ เป็นต้น 3) โรงเรี ยนให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผล
การด าเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อ
ประโยชน์ต่อโครงการ และ 5) โรงเรียนน าผลการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น 
 

5. อภิปรายผล 
5.1 จากการวิจัย พบว่า สภาพการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรยีน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใน
ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จากโครงการอาหารกลางวันเป็นโครงการที่ก าหนดจาก
นโยบายที่เป็นกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยดี ลดการขาดสารอาหาร นักเรียนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการมสีุขนิสยัในการรับประทานอาหาร
ที่ดีและส่งให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้นในการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในทุกด้านโรงเรียน
สามารถด าเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมนึก เสียงหวาน [4]ท่ีกล่าวว่าการประเมินโครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 
ผู้บริหารและครู อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ในด้านการลดปัญหาการขาดสารอาหารในวัย
เรียน โครงการมีวัตถุประสงค์ในด้านการสงเสริมภาวะ
โภชนาการที่ดีเหมาะกับวัยของนักเรียน ส่วนโครงการที่มี
แนวทางด าเนินงานที่สอดคล้องกับแผนที่ชัดเจน และมี
ความจ าเป็นท่ีต้องด าเนินการโครงการเป็นอย่างมาก เห็น
ด้วยมากที่สุด อาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานมี

คุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาดปลอดภัยไม่มี
สารปนเปื้อน โครงการช่วยลดจ านวนนักเรียนที่ขาด
สารอาหาร ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีน้ าหนักและ
ส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์ 

นอกจากนี้ การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 
ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการด าเนินงาน ทั้ง
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ท าให้
การด าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนการด าเนินงานและ
ประสบผลส าเร็จ  
5.2 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางส่งเสริมการการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาจากการศึกษาสภาพการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้านนั้นสามารถสรุปโดย
จ าแนกเป็นรายด้าน ดังนี้  
5.2.1 ด้านการบริหารงานโครงการ ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก 
เช่นผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอ่ืนๆ 2) ควรมีการ
แต่งตั้งบุคลากรรับผิดชอบให้ปฏิบัติงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ควรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือบุคลากร
จากภายนอกมาร่วมด าเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4) 
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมช้ีแจงหรือสมัมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน 
การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร 6) 
ควรติดตามการบริหารงานโรงการอาหารกลางวันที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยการตรวจสอบการด าเนินงาน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและแผนการน าความรู้ ความสามารถมาใช้ใน
การด าเนินงานโครงการ และ 7) น าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงานด้านการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันมากยิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของสุนทร 
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วรรณารักษ์ [5] ที่กล่าวว่า กิจกรรมการด าเนินงานโครงการ 
โรงเรียนเปิดโอกาสให้คณะกรรมการสถานศึกษา ครู 
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนินงานโครงการและการน าผลผลิตจากโครงการไป
สนับสนุนอาหารกลางวัน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องช่วงเวลาการด าเนินโครงการ โรงเรียนสามารถด าเนิน
โครงการตามแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ มี
การประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ได้ มีการ
ประเมินผลงานตามระยะเวลาที่ก าหนดและด าเนินงาน
เหมาะสมกับฤดูกาล 
5.2.2 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางส่งเสรมิที่
ส าคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้
งบประมาณโครงการอาหารกลางวัน โดยใช้ข้อมูลจาก
งบประมาณที่ ได้ รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ 
งบประมาณที่ ได้รับการสนับสนุนจากองค์กรอื่นและ
งบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้
งบประมาณที่มอียู่ให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียน
ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในรูปแบบงบประมาณจากที่อ่ืนๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือใน
การด าเนินงานและการท าเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบ
บัญชี ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และ 5) ควรมีการน าผล
การติดตาม ตรวจสอบปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาให้เกิด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอด อย่างต่อเนื่อง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของถนอมศรี คงทน [1] ที่กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องดาร การสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจ ากัด
และนักเรียนที่มีครอบครัวฐานะยากจนด้วย 
5.2.3 ด้านการด าเนินงาน ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทาง
ส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนการ
ด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่
ได้รับเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควร
ก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหาร

กลางวันในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 3)โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรก าหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่าง
เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุ โดยก าหนดสดัส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน 
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารช่ัวคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียน เช่น ห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้ 
ฯลฯ 5) โรงเรียนควรจัดหางบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุ 
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียนควร
ขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน
จากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานท่ีอย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้องกันปรับปรุง แก้ไข การช ารุด เสียหาย สกปรก 9) 
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วัสดุอุปกรณ์โครงการ
อาหารกลางวันอย่างสม่ าเสมอด้วยวิธีการต่างๆ เช่น 
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุณภาพของวัสดุอุปกรณ์ 
ตรวจสอบความช ารุดเสยีหาย ฯลฯ เป็นต้น 10)โรงเรียนควรมี
การน าผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่มาปรัง
ปรุงแก้ไข บ ารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้เกิดประสทิธิภาพและ
มีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหางบประมาณ
เพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม และ 11) โรงเรียนควร
น าผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้วัสดุอุปกรณ์ การ
จัดซื้อ จัดหาเพื่อทดแทนส่วนที่ช ารุด เสียหาย สูญหาย
รวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
กับจ านวนนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ 
สุนทรไชย และคณะ [3]ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ 
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกัน
ระหว่างบุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางใน
การบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของครใูนโรงเรยีนในการร่วมกัน
เฝ้าระวังปัญหาโภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกิน 
นอกจากบทบาทหน้าที่ของครูอนามัยโดยสร้างแนวคิดว่า
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บทบาทการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้อง
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนของตนเองให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการบริโภคอาหาร เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพของตนเองเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการของนักเรียนใน
ปกครอง การด าเนินการโครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 
4 ภาคี ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรยีนเพราะปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาที่ครอบคลมุการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้ง
ที่โรงเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มี
ทรัพยากรจ ากัดและนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน 

5.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ส าคัญ คือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการ
นิเทศและประเมินผลการด าเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 2) โรงเรียนก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น ระยะเวลาในการนิเทศ 
ผู้ รั บผิ ดชอบในการนิ เทศ เป็นต้ น 3 ) โรงเรี ยนให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมกีารนิเทศและติดตามผลการ
ด าเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อประโยชน์
ต่อโครงการและ 5) โรงเรียนน าผลการพัฒนารูปแบบการ
ด าเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคลอ้งกับการศึกษาของไพฑรูย ์
มูลดวง [2]การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
สระทอง สังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่
กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศ
ก ากับติดตามและการมีส่วนร่วมของชุมชน ท าให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ การส ารวจข้อมูลที่ถูกต้อง ได้จัดท า
ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนได้จัดท าระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้
เป็นปัจจุบันและครบถ้วนการแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ด าเนินงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการด าเนินงานวางแผนการ

ด าเนินงานร่วมกันการด าเนินการตามแผนสามารถด าเนนิตาม
แผนที่วางไว้การประเมินผลสามารถประเมินผลและน าข้อมูล
มาวิเคราะห์และแก้ไขการายงานผล สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามก าหนด 

นอกจากนี้ต้องพิจารณาให้ครูได้รับการประชุมช้ีแจง
สัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน การโภชนาการและ
การตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร ควรติดตามการ
ด าเนินงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยตรวจสอบการ
ด าเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการน าความรู้
ความสามารถมาใช้ในการด าเนินงานโครงการ น าผลการ
ตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการด าเนินงานด้านการ
บริหารงานให้มีประสิทธิภาพการบริหารงานโครงการมาก
ยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติต่อการบริหารงานโครงการในข้างต้น 
แม้ว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ได้ด าเนินการไปแล้ว แต่ก็ประสบ
ผลส าเร็จในระดับหนึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากร
ทางการศึกษาเพียงพอทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
และระบบการบริหาร ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือเป็นหลักและต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินงานภายใต้ข้อจ ากัดเรื่องทรัพยากรทางการศึกษา 
ดังนั้น หากมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึ กษา ซึ่ งได้ แก่ กองการศึ กษาเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุ ธยากับหน่วยงานอื่น เช่น ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย ที่
ควบคุมดูแลองค์การประครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการก าหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับพื้นที่จะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ สุนทรไชย 
และคณะ [3] ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ โครงการ
อาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกันระหว่าง
บุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเป็นผู้ก าหนดแนวทางในการบริหารเน้น
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา
โภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกินนอกจากบทบาทหน้าที่
ของครูอนามัย โดยสร้างแนวคิดว่าบทบาทการเฝ้าระวังทาง
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โภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้องดูแลนักเรียนในห้องเรียน
ของตนเอง ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อให้
นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึงปัญหาสุขภาพของตนเอง 
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวัง
ปัญหาโภชนาการของนักเรียนในปกครอง การด าเนินการ
โครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคี ได้แก่ ครูและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อปรับปรุงภาวะ
โภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาที่
ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนที่
บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจ ากัด
และนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน 
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