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บทคัดย่อ

การวิจัยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา วิธีการดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1 ศึกษาสภาพการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวัน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันและครูผู้
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิจัยเป็นแบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลด้วยหาค่าสถิติ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ขั้นที่ 2 ศึกษา
แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้รับผิดชอบ
โครงการ จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสัมภาษณ์วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย
พบว่า 1) สภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา โดยภาพรวมมี
การปฏิบัติอยู่ในระดับมาก 2) แนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้าน 2.1) ด้านการบริหารงานโครงการ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
หรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่โรงเรียนมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการอาหาร
กลางวัน โดยใช้ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรปกติจากส่วนราชการ งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุนจาก
องค์กรอื่นและงบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2.3) ด้านการดาเนินงาน ได้แก่โรงเรียนมีการจัดหาพื้นที่ เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิดประโยชน์ให้มากที่สุด โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่
ปรุงอาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน และ 2.4) ด้านการนิเทศและติดตามผล ได้แก่โรงเรียน
ควรนาผลการพัฒนารูปแบบการดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้นด้วย
คาสาคัญ: 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. บทนา

โครงการอาหารกลางวันจึงเป็นโครงการที่เกิดขึ้นจาก
ความตระหนักของรัฐบาลที่จะแก้ไขปัญหาทุพโภชนาการ
ในเด็ก ซึ่งพบว่า สถานการณ์ปัจจุบันนักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาจานวนมากขาดแคลนอาหารกลางวันหรือมี
อาหารกลางวันแต่ไม่เพียงพอหรือมีคุณค่าทางโภชนาการ
ต่าทาให้การเจริญเติบโตทางร่างกายไม่เป็นไปตามเกณฑ์
ของกระทรวงสาธารณสุ ข มี เ ด็ ก จ านวนมากที่ ป ระสบ
ปัญหาภาวะโภชนาการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในชนบทที่
ห่างไกลและโรงเรียนสังกัดเทศบาลซึ่งเด็กส่วนใหญ่เป็น
เด็กที่มีความยากจน จึงทาเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดปัญหา
หลายประการ ได้ แ ก่ เด็ ก ขาดความสมบู ร ณ์ ทั้ ง ทาง
ร่ า งกายและสมองเป็ น อุ ป สรรคต่ อ การศึ ก ษาและการ
พัฒนาทุกด้านโดยรวม กระทรวงศึกษาธิการจึงเริ่มต้ น
โครงการในปี พ.ศ. 2525 และได้ร่วมเฉลิมฉลองครบรอบ
60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
ภายใต้ ค าขวั ญ “ฉลอง 60 พรรษามหาราชา เด็ ก
ประถมศึ ก ษา ไม่ หิ ว โหย โดยก าหนดนโยบายให้ ทุ ก
โรงเรียนจัดโครงการอาหารกลางวันก่อนวันที่ 5 ธันวาคม
พ.ศ. 2530 ในช่ ว งปลายปี ง บประมาณ พ.ศ. 2534
รัฐบาลได้ประกาศพระราชบัญญัติกองทุนเพื่อโครงการ
อาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาในปีพ.ศ. 2535

เพื่อนาดอกผลกองทุนไปให้แก้ปัญหาด้านทุพโภชนาการ
ของเด็กระดับประถมศึกษาในสถานศึกษาทุกสังกัด และ
เพื่ อ ให้ ก ารแก้ ปั ญ หาด้ า นทุ พ โภชนาการและการขาด
อาหารกลางวั น บั งเกิ ดผลเร็ วขึ้ น จึ งเกิ ด ความร่ ว มมื อ
ระหว่ า งกระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารสุข ระดม
สรรพกาลังด้านวัสดุ อุปกรณ์ พันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ วิชาการ
และบุ ค ลากร เพื่ อ พั ฒ นาโครงการอาหารกลางวั น ได้
ตระหนั ก หาภาวะโภชนาการและขาดแคลนอาหาร
กลางวัน
เทศบาลนครพระนครศรี อยุ ธยาเป็ นหน่วยงานหนึ่ งที่
รับผิ ดชอบในการดาเนินการโครงการอาหารกลางวันของ
นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยมาโดยตลอด ซึ่งในปี
การศึ ก ษา 2557 มี ส ถานศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานในสั ง กั ด ที่
ดาเนินตามโครงการอาหารกลางวัน จานวน 8 แห่ง การ
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันสังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จัดขึ้นเพื่อเป็นการบริการด้านอาหาร
กลางวันมุ่งหวังให้นักเรียนขาดแคลนได้มีอาหารกลางวัน
รับประทานที่ถูกหลักโภชนาการ มีปริมาณเพียงพอกับ
ความต้องการของร่างกาย เพื่อช่วยสร้างเสริม สุขภาพ
สติปัญญา อารมณ์ ซึ่งมีความจาเป็นสาหรับโรงเรียนใน
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สั ง กั ด เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาเป็ น อย่ า งมาก
เนื่ อ งจากสภาพของโรงเรี ย นในสั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยามี ค วามแตกต่ า งกั น การจั ด สรร
งบประมาณในการช่วยเหลือโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรียนจึงมีความแตกต่างกันตามขนาดของโรงเรียนและ
จานวนนักเรียน จากการรายงานผลการประเมินโครงการ
อาหารกลางวั น ของโรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา ยังประสบปัญหาและอุปสรรคต่างๆ
มากมาย ผู้ วิ จั ย ในฐานะผู้ ด าเนิ น งานโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
จึงสนใจที่จะศึกษาสภาพปัจจุบัน และศึกษาแนวทางใน
การส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของ
โรงเรี ย น สั ง กั ด เทศบาลนครพระนครศรี อ ยุ ธ ยาให้ มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

2. วัตถุประสงค์
เพื่อศึกษาสภาพและแนวทางส่งเสริมการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา

3. วิธีการวิจัย
การดาเนินการวิจัยแบ่งเป็น 2 ขั้นตอน คือ ขั้นที่ 1
ศึกษาสภาพการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน กลุ่ม
ตั ว อย่ า ง ได้ แ ก่ ผู้ บ ริ ห ารสถานศึ ก ษา ครู ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ
โครงการอาหารกลางวัน และครู ผู้ ดาเนิน งานโครงการ
อา หา รกลา งวั น ในโ รงเรี ยนสั ง กั ด เทศบ าล นค ร
พระนครศรีอยุธยา จานวน 160 คน เครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจั ย เป็ น แบบสอบถาม วิ เ คราะห์ ข้ อ มูล ด้ วยหาค่า สถิ ติ
ร้ อ ยละ ค่ า เฉลี่ ย และค่ า เบี่ ย งเบนมาตรฐาน ขั้ น ที่ 2
ศึกษาแนวทางส่งเสริมการบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวัน ประชากร ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 24 คน เครื่องมือที่ใช้ใน
การวิ จั ย เป็ น แบบสั ม ภาษณ์ วิ เ คราะห์ ข้ อ มู ล ด้ ว ยการ
วิเคราะห์เนื้อหา
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4. ผลการวิจัย
4.1 การศึ กษาสภาพการบริ หารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
4.1.1 ด้านการบริหารงานโครงการ โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่
มี ค่ า เฉลี่ ย สู ง สุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ย นมี ก ารรายงานผลการ
ดาเนินงานด้านการบริหารบุคลากรให้กับ ผู้ที่เกี่ยวข้องได้
ทราบ และข้ อที่ มี ค่ า เฉลี่ ยต่ าสุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ยนมี ก าร
ประชุม วางแผนการดาเนินงานการบริหารด้านบุคลากร
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
4.1.2 ด้านงบประมาณ โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี ค่าเฉลี่ย
สู ง สุ ด คื อ ข้ อ โรงเรี ย นมี ก ารแก้ ไ ข ปรั บ ปรุ ง แผนและ
กระบวนการด าเนิ น งานการบริ ห ารงบประมาณตาม
ลักษณะของปัญหาที่ค้นพบในการตรวจสอบและข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่าสุดคือข้อ โรงเรียนมีการจัดหางบประมาณมา
เพิ่มเติมหรือทดแทนส่วนที่หมดไป โดยวิธีจัดตั้งกองทุน
จากผู้มีจิตศรัทธาในท้องถิ่น
4.1.3 ด้านการดาเนินงาน โดยในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ที่
ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีค่าเฉลี่ ย
สูงสุดคือข้อโรงเรียนมีการประชุมวางแผนการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ยนและข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ย
ต่าสุดคือข้อโรงเรียนจัดหาอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ใน
การประกอบอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนโดยใช้วิธีจัดตั้ง
คณะกรรมการจัดหาทุ นขึ้นมาโดยเฉพาะ เพื่อดาเนินการ
จัดหานั้นมีความเหมาะสม
4.1.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล โดยในภาพรวมมีการ
ปฏิบัติอยู่ที่ระดับมากเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มี
ค่ าเฉลี่ ยสู งสุ ดคื อโรงเรี ยนได้ น าเอาผลของการประเมิ น
โครงการอาหารกลางวั น น ามาปรั บปรุ งโครงการอาหาร
กลางวั นทางด้ านบุ คลากรและข้ อที่ มี ค่ าเฉลี่ ยต่ าสุ ดคื อ
โรงเรี ย นได้ น าเอาผลของการประเมิ น โครงการอาหาร
กลางวัน นามาปรับปรุงรูปแบบการนิเทศติดตามผล
4.2 แนวทางส่ งเสริ ม การบริ หารงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา
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4.2.1 ด้ านการบริ หารงานโครงการ มี แนวทางส่ งเสริ มที่
สาคัญคือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ย นร่ ว มกั น ระหว่ า ง
บุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก เช่นผู้ปกครอง
ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการแต่งตั้งบุคลากร
รั บ ผิ ด ชอบให้ ปฏิ บั ติ งานโครงการอาหารกลางวั น ของ
โรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากรไม่เพียงพอ
ควรขอความร่ ว มมื อ ขอความช่ ว ยเหลื อ บุ ค ลากรจาก
ภายนอกมาร่ วมด าเนิ นงานโครงการอาหารกลางวั น 4)
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุ มชี้ แจงหรื อสั มมนาเกี่ ยวกั บโครงการอาหาร
กลางวั น การโภชนาการและการตรวจสอบคุ ณ ภาพ
มาตรฐานอาหาร 6) ควรติ ดตามการบริ หารงานโครงการ
อาหารกลางวันที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยการตรวจสอบ
การดาเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและแผนการนา
ความรู้ ความสามารถมาใช้ในการดาเนินงานโครงการและ 7)
นาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงแก้ไขสภาพการดาเนินงาน
ด้านการบริหารโครงการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการ
ดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันมากยิ่งขึ้น
4.2.2 ด้านงบประมาณ มีแนวทางส่งเสริมที่สาคัญ คือ 1)
โรงเรียนควรมีการวางแผนงานการใช้งบประมาณโครงการ
อาหารกลางวั น โดยใช้ ข้อมูลจากงบประมาณที่ได้รั บการ
จั ด สรรปกติ จ ากส่ ว นราชการ งบประมาณที่ ไ ด้ รั บการ
สนั บสนุ นจากองค์ กรอื่ นและงบประมาณอื่ นๆที่ โรงเรี ยน
จั ดหามาได้ 2) โรงเรี ยนควรใช้ งบประมาณที่ มี อยู่ ให้ เกิ ด
ประโยชน์ อ ย่ า งประหยั ด 3) โรงเรี ย นควรหาแนวทาง
สนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในรูปแบบ
งบประมาณจากที่ อื่ นๆ โดยให้ ผู้ ปกครองร่ วมมื อในการ
ดาเนินงานและการทาเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน 4) โรงเรียน
ควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่างต่อเนื่อง
ด้ วยวิ ธี การที่ แตกต่ างกั นไป เช่ น ตรวจสอบระบบบั ญชี
ตรวจสอบการใช้งบประมาณและ 5) ควรมีการนาผลการ
ติ ด ตาม ตรวจสอบปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขและพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง
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4.2.3 ด้านการดาเนินงาน มีแนวทางส่งเสริมที่สาคัญคือ 1)
โรงเรี ยนควรมี การวางแผน การด าเนิ นงานให้ เหมาะกั บ
สภาพของโรงเรี ยนและงบประมาณที่ ได้ รั บเพื่ อให้ การ
ด าเนิ นงานเป็ นไปอย่ างทั่ วถึ ง 2) โรงเรี ยนควรก าหนด
รูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของโรงเรียน
และงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหารกลางวัน
ในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินงานโครงการ
อาหารกลางวัน 3) โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อจัดตั้ง
โรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่างเกิด
ประโยชน์ให้มากที่สุด โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารชั่วคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียนเช่นห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้
ฯลฯ 5) โรงเรี ยนควรจั ดหางบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อวั สดุ
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียน
ควรขอรั บความสนั บสนุ นวั สดุ อุ ปกรณ์ โครงการอาหาร
กลางวันจากหน่วยงาน ร้านค้า ชุมชนหรือผู้ปกครอง 7) ควร
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบในการดู แลรั กษาวั สดุ อุ ปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้ องกั นปรั บปรุ ง แก้ ไข การช ารุ ด เสี ยหาย สกปรก 9)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วั สดุ อุ ปกรณ์ โครงการ
อาหารกลางวั น อย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุ ณภาพของวั สดุ อุ ปกรณ์
ตรวจสอบความชารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10) โรงเรียน
ควรมีการนาผลการติดตามตรวจสอบการใช้ อาคารสถาน
ที่ ม าปรั งปรุ งแก้ ไ ข บ ารุ ง ซ่ อ มแซมและพั ฒ นาให้ เ กิ ด
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง
จัดหางบประมาณเพื่อการก่ อสร้ างเพิ่ มเติ มหรือซ่อมแซม
และ 11) โรงเรียนควรนาผลการตรวจสอบมาปรับปรุงการใช้
วั สดุ อุ ปกรณ์ การจั ดซื้ อ จั ดหาเพื่ อทดแทนส่ วนที่ ช ารุ ด
เสียหาย สูญหายรวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุ
อุปกรณ์ให้เพียงพอกับจานวนนักเรียน
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4.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล มีแนวทางส่งเสริมที่
สาคัญคือ 1) โรงเรียนควรจัดให้มีการนิเทศและประเมินผล
การด าเนิ นงานให้ เ หมาะสมกั บ สภาพของโรงเรี ยน 2)
โรงเรี ยนก าหนดรู ปแบบการด าเนิ นงานให้ เหมาะสมกั บ
บริ บ ทของโรงเรี ย น เช่ น ระยะเวลาในการนิ เ ทศ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ เป็ น ต้ น 3) โรงเรี ย นให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผล
การดาเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้ อ
ประโยชน์ต่อโครงการ และ 5) โรงเรียนนาผลการพัฒนา
รูปแบบการดาเนินงานมาปรับปรุ งแก้ไขและส่งเสริมให้มี
ประสิทธิภาพและคุณภาพมากยิ่งขึ้น

5. อภิปรายผล
5.1 จากการวิจัย พบว่า สภาพการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยาใน
ทุกด้านมีการปฏิบัติอยู่ในระดับมากนั้น ทั้งนี้อาจเนื่องมาก
จากโครงการอาหารกลางวั นเป็ นโครงการที่ ก าหนดจาก
นโยบายที่เป็นกฎหมาย โดยพระราชบัญญัติ ระเบียบและ
แนวปฏิบัติที่กระทรวงศึกษาธิการต้องให้นักเรียนมีสุขภาพ
พลานามัยดี ลดการขาดสารอาหาร นักเรียนได้รับประทาน
อาหารตามหลักโภชนาการมีสุขนิสยั ในการรับประทานอาหาร
ที่ดีและส่งให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้สูงขึ้นในการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรี ยนในทุ กด้ านโรงเรี ยน
สามารถดาเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
สอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษา
ของสมนึก เสียงหวาน [4]ที่กล่าวว่าการประเมินโครงการ
อาหารกลางวั นโรงเรี ยนเทศบาล 3 ชุ มชนวั ดจั นทราวาส
ผู้บริหารและครู อยู่ในระดั บเห็ นด้วยมาก โดยโครงการมี
วัตถุประสงค์ในด้านการลดปัญหาการขาดสารอาหารในวัย
เรี ยน โครงการมี วั ตถุ ประสงค์ ในด้ านการสงเสริ มภาวะ
โภชนาการที่ดีเหมาะกับวัยของนักเรียน ส่วนโครงการที่มี
แนวทางด าเนิ นงานที่ สอดคล้ องกั บแผนที่ ชัดเจน และมี
ความจาเป็นที่ต้องดาเนินการโครงการเป็นอย่างมาก เห็น
ด้วยมากที่สุด อาหารที่โรงเรียนจัดให้นักเรียนรับประทานมี
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คุณค่าสารอาหารครบ 5 หมู่ มีความสะอาดปลอดภัยไม่มี
สารปนเปื้ อ น โครงการช่ ว ยลดจ านวนนั ก เรี ย นที่ ข าด
สารอาหาร ส่วนนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีน้าหนักและ
ส่วนสูงได้มาตรฐานตามเกณฑ์
นอกจากนี้ การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน
ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ทั้ง
ครู ผู้ปกครอง กรรมการสถานศึกษาและนักเรียน ทาให้
การดาเนิน งานเป็น ไปตามขั้นตอนการดาเนิน งานและ
ประสบผลสาเร็จ
5.2 ผลการวิจัย พบว่า แนวทางส่งเสริมการการดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรียน สั งกั ดเทศบาลนคร
พระนครศรี อยุ ธยาจากการศึ กษาสภาพการด าเนิ นงาน
โครงการอาหารกลางวั นของโรงเรียน สั งกั ดเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยาประกอบด้วย 4 ด้านนั้นสามารถสรุปโดย
จาแนกเป็นรายด้าน ดังนี้
5.2.1 ด้ านการบริ หารงานโครงการ ผลการวิ จั ยพบว่ า มี
แนวทางส่งเสริมที่สาคัญ คือ 1) โรงเรียนควรมีการวางแผน
งานการด าเนิ นงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรี ยน
ร่วมกันระหว่างบุคลากรในโรงเรียนและบุคลากรภายนอก
เช่นผู้ปกครอง ชุมชนหรือองค์กรเอกชนอื่นๆ 2) ควรมีการ
แต่ งตั้ งบุ คลากรรั บผิ ดชอบให้ ปฏิ บั ติ งานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนให้ชัดเจน 3) กรณีที่โรงเรียนมีบุคลากร
ไม่เพียงพอ ควรขอความร่วมมือขอความช่วยเหลือบุคลากร
จากภายนอกมาร่วมดาเนินงานโครงการอาหารกลางวัน 4)
พิจารณาจัดหางบประมาณเพื่อจัดจ้างบุคลากรในการดาเนิน
โครงการอาหารกลางวันโดยเฉพาะ 5) พิจารณาให้ครูได้รับ
การประชุมชี้แจงหรือสัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน
การโภชนาการและการตรวจสอบคุณภาพมาตรฐานอาหาร 6)
ควรติดตามการบริหารงานโรงการอาหารกลางวันที่เกี่ยวข้อง
กับโครงการ โดยการตรวจสอบการดาเนินงาน ประสิทธิภาพ
การปฏิบัติงานและแผนการนาความรู้ ความสามารถมาใช้ใน
การด าเนิ นงานโครงการ และ 7) น าผลการตรวจสอบมา
ปรับปรุงแก้ไขสภาพการดาเนินงานด้านการบริหารโครงการ
ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวั นมากยิ่ งขึ้ นซึ่ งสอดคล้ องกั บการศึ กษาของสุ นทร
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วรรณารักษ์ [5] ที่กล่าวว่า กิจกรรมการดาเนินงานโครงการ
โรงเรี ย นเปิ ด โอกาสให้ ค ณะกรรมการสถานศึ ก ษา ครู
ผู้ปกครอง และนักเรียนเข้ามามี ส่วนร่วมในการวางแผนการ
ด าเนิ นงานโครงการและการน าผลผลิ ตจากโครงการไป
สนับสนุนอาหารกลางวัน มีการปรับปรุงและพัฒนางานอย่าง
ต่อเนื่องช่วงเวลาการดาเนินโครงการ โรงเรียนสามารถดาเนิน
โครงการตามแผนให้สอดคล้องกับระยะเวลาที่กาหนดไว้ได้ มี
การประเมิ นผลงานตามระยะเวลาที่ ก าหนดไว้ ได้ มี การ
ประเมิ นผลงานตามระยะเวลาที่ ก าหนดและด าเนิ นงาน
เหมาะสมกับฤดูกาล
5.2.2 ด้านงบประมาณ ผลการวิจัยพบว่า มีแนวทางส่งเสริมที่
ส าคั ญ คื อ 1) โรงเรี ย นควรมี ก ารวางแผนงานการใช้
งบประมาณโครงการอาหารกลางวั น โดยใช้ ข้ อมู ลจาก
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การจั ด สรรปกติ จ ากส่ ว นราชการ
งบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น จากองค์ ก รอื่ น และ
งบประมาณอื่นๆ ที่โรงเรียนจัดหามาได้ 2) โรงเรียนควรใช้
งบประมาณที่มอี ยู่ให้เกิดประโยชน์อย่างประหยัด 3) โรงเรียน
ควรหาแนวทางสนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน
ในรูปแบบงบประมาณจากที่อื่นๆ โดยให้ผู้ปกครองร่วมมือใน
การด าเนิ นงานและการท าเกษตรเพื่ ออาหารกลางวั น 4)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบ ติดตามการใช้งบประมาณอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที่แตกต่างกันไป เช่น ตรวจสอบระบบ
บัญชี ตรวจสอบการใช้งบประมาณ และ 5) ควรมีการนาผล
การติ ดตาม ตรวจสอบปรั บปรุ งแก้ ไขและพั ฒนาให้ เกิ ด
ประสิ ทธิ ภาพและคุ ณภาพโดยตลอด อย่ างต่ อเนื่ อง ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษาของถนอมศรี คงทน [1] ที่กล่าวว่า
อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องดาร การสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาลโดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจากัด
และนักเรียนที่มีครอบครัวฐานะยากจนด้วย
5.2.3 ด้ านการด าเนิ นงาน ผลการวิ จั ยพบว่ า มี แนวทาง
ส่ งเสริ มที่ ส าคั ญ คื อ 1) โรงเรี ยนควรมี การวางแผนการ
ดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพของโรงเรียนและงบประมาณที่
ได้รับเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างทั่วถึง 2) โรงเรียนควร
กาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้เหมาะกับสภาพบริบทของ
โรงเรียนและงบประมาณที่ได้รับ เช่น การจัดโครงการอาหาร
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กลางวันในวงเงินงบประมาณ โดยให้ชุมชนเป็นผู้ดาเนินงาน
โครงการอาหารกลางวัน 3)โรงเรียนควรมีการจัดหาพื้นที่เพื่อ
จัดตั้งโรงอาหารและควรกาหนดให้โรงอาหารได้ใช้พื้นที่อย่าง
เกิดประโยชน์ให้มากที่สดุ โดยกาหนดสัดส่วนของสถานที่ปรุง
อาหาร สถานที่ล้าง สถานที่รับประทานอาหารของนักเรียน
4) กรณีที่โรงเรียนไม่มีพื้นที่โรงอาหาร ควรหาแนวทางในการ
จัดสร้างอาคารชั่วคราวหรือใช้สถานที่อื่นในการรับประทาน
อาหารของนักเรียน เช่น ห้องเรียน ระเบียงอาคาร ใต้ร่มไม้
ฯลฯ 5) โรงเรี ยนควรจั ดหางบประมาณเพื่ อจั ดซื้ อวั สดุ
อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 6) โรงเรียนควร
ขอรับความสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์โครงการอาหารกลางวัน
จากหน่ ว ยงาน ร้ า นค้ า ชุ ม ชนหรื อ ผู้ ป กครอง 7) ควร
ก าหนดให้ มี ผู้ รั บผิ ดชอบในการดู แลรั กษาวั สดุ อุ ปกรณ์
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 8) โรงเรียนควรมีการ
ตรวจสอบ ติดตามการใช้อาคารสถานที่อย่างต่อเนื่องเพื่อ
ป้ องกั นปรั บปรุ ง แก้ ไข การช ารุ ด เสี ยหาย สกปรก 9)
โรงเรียนควรมีการตรวจสอบการใช้วั สดุอุ ปกรณ์ โครงการ
อาหารกลางวั น อย่ า งสม่ าเสมอด้ ว ยวิ ธี ก ารต่ า งๆ เช่ น
ตรวจสอบผลการใช้ ตรวจสอบคุ ณภาพของวั สดุ อุ ปกรณ์
ตรวจสอบความชารุดเสียหาย ฯลฯ เป็นต้น 10)โรงเรียนควรมี
การนาผลการติดตามตรวจสอบการใช้อาคารสถานที่มาปรัง
ปรุงแก้ไข บารุง ซ่อมแซมและพัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพโดยตลอดอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดหางบประมาณ
เพื่อการก่อสร้างเพิ่มเติมหรือซ่อมแซม และ 11) โรงเรียนควร
นาผลการตรวจสอบมาปรั บปรุ งการใช้ วั สดุ อุ ปกรณ์ การ
จั ดซื้ อ จั ดหาเพื่ อทดแทนส่ วนที่ ช ารุ ด เสี ยหาย สู ญหาย
รวมทั้งการจัดหางบประมาณเพื่อซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอ
กับจานวนนักเรียน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์
สุนทรไชย และคณะ [3]ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนต้องการความร่วมมือกัน
ระหว่ างบุ คลากรในโรงเรี ยนโดยมี คณะกรรมการด าเนิ น
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนเป็นผู้กาหนดแนวทางใน
การบริหารเน้นการมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกัน
เฝ้ าระวั งปั ญหาโภชนาการบกพร่ องและโภชนาการเกิ น
นอกจากบทบาทหน้าที่ของครูอนามัยโดยสร้างแนวคิดว่ า
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บทบาทการเฝ้าระวังทางโภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้อง
ดูแลนักเรียนในห้องเรียนของตนเองให้ความรู้แก่นักเรียน
เรื่องการบริโภคอาหาร เพื่อให้นักเรียนตื่นตัวและตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพของตนเองเผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับ
ทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวังปัญหาโภชนาการของนักเรียนใน
ปกครอง การดาเนินการโครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง
4 ภาคี ได้แก่ ครูและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครอง
นักเรียนและชุมชนรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ปรับปรุงภาวะโภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการ
เป็นปัญหาที่ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้ง
ที่โรงเรียนที่บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุน
งบประมาณเพิ่ มเติ มจากรั ฐบาล โดยเฉพาะโรงเรี ยนที่ มี
ทรัพยากรจากัดและนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน
5.2.4 ด้านการนิเทศและติดตามผล ผลการวิจัยพบว่า มี
แนวทางส่งเสริมที่ สาคัญ คือ 1) โรงเรี ยนควรจัดให้มี การ
นิเทศและประเมินผลการดาเนินงานให้เหมาะสมกับสภาพ
ของโรงเรียน 2) โรงเรียนกาหนดรูปแบบการดาเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียน เช่น ระยะเวลาในการนิเทศ
ผู้ รั บ ผิ ด ชอบในการนิ เ ทศ เป็ น ต้ น 3) โรงเรี ย นให้
บุคคลภายนอกโรงเรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการนิเทศและ
ติดตามผลโครงการ 4) โรงเรียนมีการนิเทศและติดตามผลการ
ดาเนินงานให้เป็นไปตามที่โรงเรียนต้องการและเอื้อประโยชน์
ต่อโครงการและ 5) โรงเรียนนาผลการพัฒนารูปแบบการ
ดาเนินงานมาปรับปรุงแก้ไขและส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ
และคุณภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของไพฑูรย์
มูลดวง [2]การดาเนินงานโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนวัด
สระทอง สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ที่
กล่าวว่าการประชุมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน การนิเทศ
กากับติดตามและการมีส่วนร่วมของชุมชน ทาให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังนี้ คือ การสารวจข้อมูลที่ถูกต้อง ได้จัดทา
ระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้เป็นปัจจุบันและ
ครบถ้วนได้จัดทาระบบข้อมูลและสารสนเทศที่เกี่ยวข้องได้
เป็ น ปั จ จุ บั น และครบถ้ ว นการแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ดาเนินงานได้เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามาใส่วนร่วม
เป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการดาเนินงานวางแผนการ
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ดาเนินงานร่วมกันการดาเนินการตามแผนสามารถดาเนินตาม
แผนที่วางไว้การประเมินผลสามารถประเมินผลและนาข้อมูล
มาวิเคราะห์และแก้ไขการายงานผล สามารถรายงานผลต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานตามกาหนด
นอกจากนี้ ต้ องพิ จารณาให้ ครู ได้ รั บการประชุ มชี้ แจง
สัมมนาเกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวัน การโภชนาการและ
การตรวจสอบคุ ณภาพมาตรฐานอาหาร ควรติ ดตามการ
ดาเนินงานบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดยตรวจสอบการ
ดาเนินงาน ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและผลการนาความรู้
ความสามารถมาใช้ ในการด าเนิ นงานโครงการ นาผลการ
ตรวจสอบมาปรั บปรุ งแก้ ไขสภาพการด าเนิ นงานด้ านการ
บริ หารงานให้ มี ประสิ ทธิ ภาพการบริหารงานโครงการมาก
ยิ่งขึ้น โดยการปฏิบัติต่อการบริหารงานโครงการในข้างต้น
แม้ ว่าโรงเรียนส่ วนใหญ่ได้ด าเนิ นการไปแล้ ว แต่ก็ ประสบ
ผลสาเร็จในระดับหนึ่งในสถานศึกษาขนาดใหญ่มีทรัพยากร
ทางการศึกษาเพียงพอทั้งงบประมาณ อาคารสถานที่ บุคลากร
และระบบการบริหาร สาหรับโรงเรี ยนขนาดเล็ กการแก้ไข
ปัญหาจึงต้องใช้ความร่วมมือเป็นหลักและต้องใช้เวลาในการ
ด าเนิ นงานภายใต้ ข้ อจ ากั ดเรื่ องทรั พยากรทางการศึ กษา
ดังนั้น หากมีการประสานงานระหว่างหน่วยงานต้นสังกัดของ
สถานศึ กษา ซึ่ งได้ แก่ ก องการศึ กษาเทศบาลนคร
พระนครศรี อ ยุ ธ ยากั บ หน่ ว ยงานอื่ น เช่ น ส านั ก งาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงมหาดไทย ที่
ควบคุมดูแลองค์การประครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพื่อให้หน่วยงานได้มีการกาหนดแนวทางการให้
ความช่วยเหลือโรงเรียนเพื่อการดาเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันในระดับพื้นที่จะเป็นการช่วยเหลือโรงเรียนอีกทาง
หนึ่งด้วย ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ศิริศักดิ์ สุนทรไชย
และคณะ [3] ที่กล่าวว่า แนวทางความร่วมมือ คือ โครงการ
อาหารกลางวั นโรงเรี ยนต้ องการความร่ วมมื อกั นระหว่ าง
บุคลากรในโรงเรียนโดยมีคณะกรรมการดาเนินโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนเป็นผู้กาหนดแนวทางในการบริหารเน้น
การมีส่วนร่วมของครูในโรงเรียนในการร่วมกันเฝ้าระวังปัญหา
โภชนาการบกพร่องและโภชนาการเกินนอกจากบทบาทหน้าที่
ของครูอนามัย โดยสร้างแนวคิดว่าบทบาทการเฝ้าระวังทาง
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โภชนาการเป็นเรื่องของครูที่จะต้องดูแลนักเรียนในห้องเรียน
ของตนเอง ให้ความรู้แก่นักเรียนเรื่องการบริโภคอาหารเพื่อให้
นั กเรี ยนตื่ นตั วและตระหนั กถึ งปั ญหาสุ ขภาพของตนเอง
เผยแพร่ข้อมูลให้ผู้ปกครองได้รับทราบเพื่อจะได้ร่วมเฝ้าระวัง
ปัญหาโภชนาการของนักเรี ยนในปกครอง การด าเนิ นการ
โครงการควรมีการร่วมมือกันระหว่าง 4 ภาคี ได้แก่ ครูและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชน
รวมถึ งองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น เพื่ อปรั บปรุ งภาวะ
โภชนาการของนักเรียนเพราะปัญหาโภชนาการเป็นปัญหาที่
ครอบคลุมการรับประทานอาหารของนักเรียนทั้งที่โรงเรียนที่
บ้าน อย่างไรก็ตามโครงการยังต้องการสนับสนุนงบประมาณ
เพิ่มเติมจากรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนที่มีทรัพยากรจากัด
และนักเรียนมีครอบครัวที่มีฐานะยากจน
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