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การวิจัยนี้ 	 เป็นการวิจัยเชิงประเมินผล	

“โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยใน

สถานศึกษาระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา	:	อย่า

ปล่อยให้เด็กอ้วน	 (ลดหวาน	 มัน	 เค็ม	 เพิ่มผักและผล

ไม้)”	 	 	 วัตถุประสงค์สำาคัญคือ	การศึกษาความสำาเร็จ

ของผลลัพธ์	 	 และวิเคราะห์ปัจจัยความสำาเร็จของ

โครงการ	 โดยใช้กรอบแนวคิดการประเมินผลเพื่อการ

เรยีนรูแ้ละพฒันา	กลุม่ตัวอยา่งทีใ่ชใ้นการศกึษา	ไดแ้ก	่

นักเรียนชั้นประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้นที่

มีอายุระหว่าง	8-15	ปี	จำานวน	1,250	คน	จากทั้งหมด	

22	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 เครื่องมือที่ใช้ในการ

รวบรวมข้อมูล	ประกอบด้วย	 1)	 แบบสอบถามข้อมูล

ส่วนบุคคล	 	 แบบทดสอบความรู้	 และแบบสอบถาม

พฤตกิรรมการบรโิภคอาหารและการออกกำาลงักาย		2)	

การสัมภาษณ์เชิงลึก		และ	3)	การสังเกตการณ์แบบมี

ส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม	 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	ได้แก่	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเฉลี่ย	ส่วนเบี่ยง

เบนมาตรฐาน	การทดสอบที	และการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการศกึษา	พบวา่		โครงการบรรลุ

ผลลัพธ์ดังนี้	1)	นักเรียนที่มีภาวะโภชนาการ

เกินมีจำานวนลดลง	 2)	 	 สื่อและนวัตกรรม

ที่ โรงเรียนพัฒนาขึ้นสามารถเสร้างการ

เปลีย่นแปลงได	้ทัง้ความรู	้แรงบนัดาลใจและ

พฤตกิรรม	และ	3)	โรงเรยีนสามารถยกระดบั

การทำางานโดยการขยายเครือข่ายและกา

รบูรณาการการทำางานร่วมกันในพื้นที่		ส่วน
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ปจัจยัความสำาเรจ็ของโครงการ	ประกอบดว้ย	

ปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกโรงเรียน	ซึ่ง

ผู้บริหารสถานศึกษา	 ผู้รับผิดชอบโครงการ

และนักเรียนแกนนำา	ต้องมีทักษะการสื่อสาร

และการสร้างความร่วมมือ	

คำาสำาคญั :			การประเมนิผล,	การสือ่สาร,	เดก็ทีม่ภีาวะ

น้ำาหนักเกิน,	การควบคุม

        

Abstract
	 This	 research	 is	 for	 evaluation	 of	

“Campaign	Media	 Development	 Project	 on	

Nutrition	 in	Primary	and	Secondary	Schools:	

Do	 not	 let	 kid	 be	 fat	 (reduce	 sweet,	 salty,	

add	 vegetables	 and	 fruit).”	 The	 objectives	

were	to	evaluate	Success	level	and	analyze	

key	success	 factors	on	the	project.	 	Sample	

consists	 of	 1,250	 students	 between	 age	

range	 of	 8-15,	 from	 22	 schools.	 	 Research	

Instruments	 were	 1)	 the	 questionnaires	 of	

demographic	information,	knowledge	test,	food	

consumption and physical exercise behavior 

2)	In-depth	interview,	and	3)	participatory	and	

non-participatory	observation.	The	frequency,	

percentage,	mean,	standard	deviation,	t-test	

and content analysis were used for data 

analysis.	

	 The	 results	of	 the	evaluation	are	as	

follows;	1)	Reducing	the	number	of	overweight	

students	2)	Increasing	knowledge,	inspiration	

and behavior level of food consumption and 

physical	 exercise,	 resulting	 from	 the	media	

and	innovation	created	by	the	schools,	and	3)	

networking	and	expanding	results	to	achieve	

successful	 integration.	 Key	 success	 factors	

consist	of	 internal	and	external	 factors.	The	

communication	 and	 cooperation	 skills	 are	

needed	 for	 school	 administrators,	 project	

managers and student leaders in order to reach 

their	project	goals.				

Keywords :	 	 	 Evaluation,	 Communication,	

Overweight	Children,	Control

บทนำา
ภาวะน้ำาหนักเกิน	 (Overweight)	 และโรค

อ้วน	(Obesity)	เป็นภัยคุกคามที่ทวีความรุนแรงอย่าง

ต่อเนื่อง	 	 	 	 รายงานของ	The	GBD	2015	Obesity	

Collaborators	 (2017)	 	 ระบุว่า	จากการศึกษาดัชนี

มวลกาย	 (Body	Mass	 Index:	 BMI)	 ของประชากร

จาก	195	ประเทศ	ระหว่างปี	1990-2015	พบว่า	ในปี	

2015		มีผู้ใหญ่อ้วนจำานวน		603.7	ล้านคน	และเด็ก

อ้วน	107.7	ล้านคน		นับตั้งแต่ปี	1980	อัตราการอ้วน

เพิ่มขึ้นสองเท่า	 ใน	73	ประเทศ	และเพิ่มขึ้นอย่างต่อ

เนื่องในประเทศส่วนใหญ่		โดยผู้ที่มีค่า	BMI	มากกว่า	

25	กโิลกรมัตอ่ตารางเมตรเสยีชวีติกวา่	4	ลา้นคน	และ

ประมาณ	2	ใน	3	ของคนกลุ่มนี้เสียชีวิตด้วยโรคเกี่ยว

กบัหวัใจ		แมว้า่จำานวนเดก็อว้นจะมนีอ้ยกวา่ผูใ้หญ	่แต่

อตัราการเพิม่ขึน้ของเดก็อว้นสงูกวา่		ซึง่จากการศกึษา

ของ		Geserick	และคณะ	(2018)	ที่ได้ติดตามค่า	BMI	

ของประชากรในวัยเด็กถึงวัยรุ่น	 จำานวน	 51,505	 คน	

พบว่า	ในบรรดาเด็กวัยรุ่นที่อ้วนนั้น	ส่วนใหญ่เริ่มอ้วน

ในช่วงอายุระหว่าง	2-6	ป	ีข้อสรุปสำาคัญก็คือ	เด็กอ้วน

จะเติบโตเป็นวัยรุ่นและผู้ใหญ่อ้วน

สำาหรับประเทศไทย	 จากการศึกษาของ

องค์การอนามัยโลก	(WHO)		เมื่อป	ีพ.ศ.	2554		เรื่อง

สถานการณค์วามอว้นในกลุม่อาเซยีน	พบวา่	ประชากร

ในประเทศไทยมคีา่เฉลีย่	BMI		เทา่กบัหรอืมากกวา่	25	
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อยู่ที่ร้อยละ	 32.2	 สูงเป็นอันดับ	 2	 รองจากประเทศ

มาเลเซีย	 (Chatchai	 Nokdee,	 2557)	 	 และจาก

รายงานการสำารวจสขุภาพประชาชนไทย	โดยการตรวจ

ร่างกาย	ครั้งที่	 5	พ.ศ.2557	 	พบว่า	 ข้อมูลย้อนหลัง	

19	ปี	ในเด็กอายุ	6-14	ปี	โดยภาพรวม	ประเทศไทย

สามารถลดภาวะโภชนาการพรอ่งไดอ้ยา่งนา่พอใจ	คอื	

ความชุกของภาวะเตี้ยลดลงอย่างต่อเนื่อง	จากร้อยละ	

9.7	ในปี	พ.ศ.2538	เป็น	ร้อยละ	5.7	ในปี	พ.ศ.	2557		

ส่วนภาวะน้ำาหนักน้อยก็ลดลงเช่นกัน	 	 	 แต่ปัญหาน้ำา

หนักเกินและโรคอ้วนกลับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทั้ง

ในเขตเมืองและเขตชนบท	 จากร้อยละ	 5.8	 ในปีพ.ศ.

2538	เป็นร้อยละ	11.4	ในปี	พ.ศ.	2557	เท่ากับเพิ่ม

ขึน้	2	เทา่			(ลดัดา	เหมาะสวุรรณ	และวชิยั	เอกพลากร,	

2557,	 หน้า	 141)	 นับเป็นอัตราเพิ่มท่ีสูงกว่าค่าเฉลี่ย

ของอัตราเพิ่มทั่วโลก	

	ผลกระทบด้านร่างกายที่สำาคัญที่สุดของเด็ก

ที่มีน้ำาหนักเกิน		คือ	การเติบโตเป็นผู้ใหญ่อ้วน	ในต่าง

ประเทศมกีารศกึษาพบวา่	ผูใ้หญท่ีอ่ว้นมาก	ๆ 	จะมอีายุ

สั้นกว่าปกติ		5-20	ปี		ภาวะแทรกซ้อนที่เพบบ่อยใน

เดก็ทีม่ภีาวะน้ำาหนกัเกนิ	คอื	ความผดิปกตขิองขอ้ทีร่บั

น้ำาหนกัโดยเฉพาะอยา่งยิง่ขอ้เขา่	การนอนกรนหรอืการ

หยุดหายใจตอนกลางคืนจากภาวะทางเดินหายใจอุด

กั้น	และโรคเบาหวาน	ซึ่งปัจจุบันพบในเด็กกลุ่มที่อายุ

น้อยลงเรื่อย	ๆ		บางรายอาจมีผิวหนังบริเวณคอ	รักแร้	

ขาหนบี	ขอ้พบัดำาคล้ำา	ซึง่เกดิจากภาวะฮอรโ์มนอนิซลูนิ

ในเลือดสูง	ส่วนภาวะแทรกซ้อนอื่น	ๆ 	ที่อาจพบได	้คือ	

โรคในกลุม่	NCDs	เชน่	หลอดเลอืดหวัใจ	ภาวะไขมนัใน

เลือดสูง	 และโรคความดันโลหิตสูง	 (ปุลวิชช์	 ทองแตง	

และจันทร์จิรา	 สีสว่าง,	 2555,	 หน้า	 289)	 ส่วนผลก

ระทบด้านจิตใจและสังคม	พบว่า	 เด็กจะมีปัญหาด้าน

บคุลกิภาพ	การสญูเสยีความมัน่ใจในตนเอง	ความวติก

กังวลที่ส่งผลต่อการเป็นโรคซึมเศร้า

สาเหตุการเกิดโรคอ้วนในเด็กมาจากการ

บรโิภคอาหารทีไ่มเ่หมาะสมและขาดการออกกำาลงักาย	

โดยพบว่า	 เด็กวัยเรียนกินผักเพียงวันละ	1.5	ช้อนกิน

ขา้วตอ่คน	ซึง่นอ้ยกวา่ปรมิาณทีแ่นะนำา	คอื	ควรกนิผกั

วันละ	12	ช้อนกินข้าว	และกินผลไม้ทุกวันเพียง	ร้อย

ละ	26.8	(ฝ่ายสื่อสารองค์กรและเทคโนโลยี	กระทรวง

สาธารณสุข,	 2560)	 ส่วนใหญ่กินอาหารมากกว่าวัน

ละ	 4	 มื้อ	 โดยเป็นอาหารประเภททอดหรือผัด	 และ

ดื่มเครื่องดื่มที่มีน้ำาตาลสูงเป็นประจำา	 (อรอนงค์	 ชู

แก้ว,	 ปิยะนุช	 จิตตนูนท์	 และอาภรณ์ทิพย์	 บัวเพ็ชร์,	

2559,	หน้า	70)		สำาหรับการออกกำาลังกายพบว่า	เด็ก

ทีเ่คลือ่นไหวร่างกายเปน็ประจำา	คอื	60	นาทตีอ่วัน	และ

สัปดาห์ละ	3	วัน	มีเพียงร้อยละ	24.3		ในขณะที่ส่วน

ใหญ่มพีฤติกรรมเนอืยนิง่	โดยใชเ้วลาอยูใ่นโลกออนไลน	์

เล่นเกมและอยู่หน้าจอโทรศัพท์หรือจอคอมพิวเตอร์	

เกินกว่าวันละ	2	ชั่วโมง		

อย่างไรก็ดี	 จากสถานการณ์ดังกล่าวนี้	 นัก

วชิาการสว่นหนึง่เช่ือวา่	ความอว้นไม่ใชแ่คเ่รือ่งนสิยัการ

บรโิภค	แตค่อืความซบัซอ้นตัง้แตร่ะดบัพนัธกุรรมจนถงึ

อุตสาหกรรมอาหาร		เพราะคนไทยกำาลังอยู่ท่ามกลาง

วิกฤติการณ์การกินการอยู่ที่ไม่เป็นผลดีต่อสุขภาวะ

หรอือยูใ่นสภาพแวดลอ้มทีไ่มเ่อือ้ตอ่พฤตกิรรมสุขภาพ		

ด้วยสาเหตุหลายประการ	 อาทิ	 การเข้าถึงอาหารที่

มีคุณภาพได้ยาก	 เพราะอุตสาหกรรมอาหารเป็นตัว

กำาหนดวิถีการบริโภค		ผู้คนจึงหันไปหาอาหารถุงหรือ

อาหารสำาเรจ็รปู	เพราะหาซือ้งา่ย	ราคาถกู	และสะดวก

ต่อการดำาเนินชีวิต	นอกจากนี้	“เกลือ	ไขมัน	น้ำาตาล”	

กเ็ปน็สว่นผสมสำาคญัของอาหารแทบทกุประเภททีผ่า่น

การทดลองในหอ้งปฏบิตักิารในอตุสาหกรรมอาหารมา

แลว้วา่ทำาใหเ้กดิรสชาติ	“อรอ่ย”		ยิง่เมือ่ผสมผสานกบั

รูปแบบการโฆษณาและการส่งเสริมการขายจึงทำาให้

ผู้บริโภค	“ลด	ละ	 เลิก”	 ได้ยาก	 (ณิชากร	ศรีเพชรดี,	

อาทิตย์	เคนมี	และอนุชิต	นิ่มตลุง,2562)	

การควบคุมสถานการณ์โรคอ้วนในเด็ก	 จึง

จำาเปน็ตอ้งบูรณาการงานหลายดา้นเขา้ดว้ยกนัและทำา

ในหลายมิติทั้งเรื่องการรณรงค์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม	
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การสรา้งเสริมทกัษะการเทา่ทนัสือ่	เทา่ทนัโรคอ้วน	การ

สร้างสภาพแวดล้อมภายในบ้าน	โรงเรียน	ชุมชน	และ

การปรับแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง	เช่น	การกำาหนดอายุ

ของเด็กเพื่อห้ามเข้าถึงการโฆษณาอาหาร	 การสร้าง

ความรูค้วามเขา้ใจกบัพอ่แม	่ผูป้กครองเรือ่งโภชนาการ	

การติดสัญลักษณ์ในบรรจุภัณฑ์บอกระดับคุณภาพ

อาหาร	 การกำาหนดหลักสูตรการสอนในโรงเรียนเรื่อง

การบริโภคที่เหมาะสม	เป็นต้น

	 แผนงานสือ่ศลิปวฒันธรรมสร้างเสรมิสขุภาพ	

ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งของสำานักงานกองทุนสนับสนุน

การสร้างเสริมสุขภาพ	(สสส.)		จึงได้ร่วมกับภาคีเครือ

ข่ายต่าง	 ๆ	 ประกอบด้วย	 สำานักโภชนาการสมวัย	

สำานกังานบรหิารแผนงานอาหารและโภชนาการ		เครอื

ข่ายเด็กไทยไม่กินหวาน	 เครือข่ายคนไทยไร้พุง	 และ

ชมรมโภชนาการเด็กแห่งประเทศไทย	 จัด	 “โครงการ

สร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัยในสถานศึกษา

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา:	อยา่ปลอ่ยใหเ้ดก็

อ้วน	(ลดหวาน	มัน	เค็ม	เพิ่มผักและผลไม้)”	ขึ้น			โดย

จุดคานงัดสำาคัญ	 คือ	 “คนไทยจะต้องฉลาดใช้	 ‘สื่อ’	

ให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำาไปสู่ชีวิตสุขภาวะ”	 	 อันนับได้

ว่าสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการค้นหาผู้นำาการ

เปลี่ยนแปลง	 ด้านการพัฒนาเครือข่ายผู้นำา	 และด้าน

การสรา้งเสรมิทกัษะการรูเ้ทา่ทนัสือ่	ทกัษะการสือ่สาร

และการสร้างความร่วมมือ	 ทักษะการเป็นผู้นำา	 และ

ทักษะการตระหนักรู้ทันตนและการสะท้อนความคิด		

	 	 โครงการดังกล่าว	 ได้จัดต่อเนื่องกันมาเป็น

เวลา	 3	 ปีแล้ว	 วัตถุประสงค์หลัก	 คือการสร้างการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคในกลุ่มเป้าหมาย	

ผ่านการใช้สื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์ที่หลากหลาย			

ดว้ยการใหค้วามสำาคัญกบัครูผูส้อน	เดก็นกัเรยีน	พอ่แม	่

ผูป้กครอง	และชมุชน	เพือ่กระตุน้ให้เกดิการเรยีนรูแ้บบ

มีส่วนร่วม	(Participatory	Learning)		โดยมีนักเรียน

ระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษาตอนตน้	ในโรงเรยีน

สังกัดสำานักการศึกษา	กรุงเทพมหานคร	 (กทม.)	และ

สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 (สพฐ.)	

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่ อประ เมินผล	 “โครงการ

สร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการสมวัย

ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา:อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน	 (ลด

หวาน	มัน	 เค็ม	 เพิ่มผักและผลไม้)”	ประจำา

ปี	 การศึกษา	 2562	 ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการ	

ระหว่างการดำาเนินโครงการและหลังการ

ดำาเนินโครงการ	 โดยมุ่งศึกษาระดับความ

สำาเร็จของผลลัพธ์ตามเป้าหมาย	 และปัจจัย

ความสำาเร็จของโครงการ

กรอบแนวคิดการวิจัย

	 การประเมินผลโครงการนี้	 เป็นการประเมิน

ที่เน้นให้ผู้บริหารโครงการและคณะทำางานเป็นผู้

ที่สามารถประเมินผลการดำาเนินงานของตนเองได้		

เป็นการประเมินผลแบบเสริมพลังที่มุ่งเน้นการเรียน

รู้และพัฒนามากกว่าการประเมินเพื่อตัดสิน	 	 โดยให้

ความสำาคัญกับ	 “ผลลัพธ์”	 (Outcome)	 มากกว่า	

“ปัจจัยนำาเข้า”	(Input)		ด้วยเหตุนี้จึงเท่ากับเป็นการ

ผลักดันให้ผู้บริหารโครงการและคณะทำางานต้อง

กลั่นกรองเป้าหมายและวางแผนผลลัพธ์	 หรือการ

เปลี่ยนแปลงที่ต้องการให้เกิดขึ้นก่อนที่จะไปให้ความ

สนใจกับ	“กระบวนการ”	(Process)	หรือ	“กิจกรรม”	

(Activity)	 	 กล่าวอีกนัยหนึ่งก็คือ	 ผู้บริหารโครงการ

และคณะทำางานต้องถามตนเองก่อนว่า	“ต้องการเห็น	

(การเปลี่ยนแปลง)	 อะไร”	 มิใช่	 “ต้องการทำาอะไร”	

เมื่อผลลัพธ์ชัดเจนแล้ว	จึงกำาหนดตัวชี้วัด	(Indicator)	

ที่จะสะท้อนผลลัพธ์เหล่านั้นพร้อมทั้งกำาหนดแนวทาง

การเก็บรวบรวมข้อมูลตามตัวชี้วัด	 	 	หลังจากนั้นแล้ว

จึงออกแบบกระบวนการและกิจกรรมที่จะนำาไปสู่การ
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ได้มาซึ่งผลลัพธ์

เครื่องมือสำาคัญของการประเมินผลเพื่อการ

เรียนรู้และพัฒนา	คือ	“การระดมความคิดเพื่อสะท้อน

ผลลัพธ์”		อันมีหลักการสำาคัญ	ดังนี	้(สำานักสร้างสรรค์

โอกาสและนวัตกรรม,	2561)

	 1.	การพูดคุยที่เน้นผลลัพธ์เป็นหลัก		โดยเริ่ม

จากการทบทวนวัตถุประสงค์	 เป้าหมายและผลลัพธ์

สำาคัญ	และพิจารณาที่ผลลัพธ์ตามตัวชี้วัดที่ระบุ	ไม่ใช่

การหยิบยกเรื่องการทำากิจกรรมมาเป็นประเด็นว่าได้

ทำากิจกรรมอะไรไปแล้วบ้าง

	 2.	 การใช้ข้อมูลเป็นเครื่องยืนยันการบรรลุ

ผลลัพธ	์	ซึ่งต้องอาศัยการรวบรวมข้อมูลทั้งจากข้อมูล

ปฐมภูมิและทุติยภูมิ		จากการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบ

เป็นทางการและไม่เป็นทางการตามเครื่องมือที่ได้

ออกแบบไว้

	 3.	 การกระทำาแบบมีส่วนร่วมโดยผู้เกี่ยวข้อง	

ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม	ทุกฝ่าย	และทำาซ้ำา	ๆ	หลายครั้ง

	 4.	 การกระทำาในลักษณะที่เป็นการเรียนรู้

ร่วมกัน	คือ	ถ้าสำาเร็จตามผลลัพธ์ตามที่กำาหนด	ก็ต้อง

ระบุได้ว่าเป็นเพราะเหตุใด	 	 หรือถ้าไม่สำาเร็จ	 ก็ต้อง

ระบุได้ว่าเป็นเพราะเหตุใดและจะต้องเพิ่มหรือปรับ

กิจกรรมอะไรบ้างเพื่อให้บรรลุความสำาเร็จตามตัวชี้

วัดผลลัพธ์

ขอบเขตการวิจัย

ขอบเขตดา้นประชากร	:	ประชากรทีใ่ชใ้นการ

ศกึษา	คอื	นกัเรยีนระดบัประถมศกึษาและมธัยมศกึษา

ตอนต้นจำานวน	1,800		คน	ในโรงเรียนต่าง	ๆ 		22	แห่ง	

จาก	19	จังหวัดใน	4	ภูมิภาค	ที่เข้าร่วมโครงการ	“อย่า

ปล่อยเด็กอ้วน”	 	ประจำาปีการศึกษา	 2562	 	 รายชื่อ

ของโรงเรียนปรากฏดังภาพที่	1		กลุ่มตัวอย่าง		ได้แก่		

นักเรียนระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น

จำานวน	1,250	คนจากทุกโรงเรียน						การสุ่มตัวอย่าง	

เป็นการสุ่มอย่างง่ายโดยครูผู้รับผิดชอบโครงการใน

แต่ละโรงเรียน		

ขอบเขตด้านพื้นที่	 	 จำานวน	 	 19	 จังหวัด	

ประกอบด้วย	 กรุงเทพมหานคร	 สมุทรปราการ	

นครปฐม	ราชบรุ	ีอา่งทอง	สระแกว้	เชยีงใหม	่อตุรดติถ	์

น่าน	 พะเยา	 ตาก	 สุราษฎร์ธานี	 กระบี่	 สงขลา	 ตรัง	

นครราชสีมา	สกลนคร	มหาสารคาม	และศรีสะเกษ		

ขอบเขตดา้นเวลา	:	ระยะเวลาการดำาเนนิงาน	

7	เดอืน	ตัง้แต	่พฤศจกิายน	2561	ถงึ	พฤษภาคม	2562			

�

ภาพที	่1		รายชื่อโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	จำาแนกตามภูมิภาค
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ขอบเขตด้านเนื้อหา	:	เป้าหมายหรือผลลัพธ์

สำาคัญที่แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ

กำาหนด	 คือ	 1)	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการมีสื่อและ

นวัตกรรมสร้างสรรค์ท่ีให้ความรู้และสร้างแรงบันดาล

ใจให้แก่กลุ่มเป้าหมาย	 	 2)	 เกิดกระบวนการที่สร้าง

แรงบนัดาลใจในการขบัเคลือ่นงาน	รวมทัง้การปลกูจติ

สำานึกและการลดปัญหาทางด้านโภชนาการ					3)	การ

ลดอัตราการเกิดโรคอ้วนในเด็ก			4)	เกิดการยกระดับ

การทำางานการต่อยอดองค์ความรู้และนวัตกรรมเพ่ือ

ผลระยะยาว	และ	5)	เกดิการบรูณาการการทำางานรว่ม

กับภาคีเครือข่ายในพื้นที่		

วิธีดำาเนินการวิจัย

	 การประเมินผลโครงการได้ใช้กรอบแนวคิด

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา	 เน้นการให้

ความสำาคญักับผลลพัธ์	โดยใชว้ธิกีารเกบ็รวบรวมข้อมลู

ทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

	 เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการรวบรวมขอ้มลูเชงิปรมิาณ

กับกลุ่มตัวอย่างนักเรียน	 เป็นเครื่องมือที่ผู้วิจัยสร้าง

และพัฒนาขึ้นมาจากการทบทวนวรรณกรรมและ

จากประสบการณ์ที่เป็นผู้ติดตามประเมินโครงการสุข

ภาวะ	 เก็บข้อมูลก่อนเริ่มโครงการและหลังจากเสร็จ

สิ้นโครงการ		มีลักษณะเป็นแบบสอบถาม	4	ตอน	

ตอนที่	1		ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		เป็น

แบบเลอืกตอบ	(Check	List)	ประกอบดว้ย	เพศ	ระดบั

ชัน้การศกึษา	โรงเรยีนทีสั่งกัด	อาย	ุน้ำาหนกัและสว่นสูง

ตอนที	่2		แบบทดสอบความรูด้า้นการบรโิภค

อาหารและการออกกำาลงักาย	เปน็แบบเลอืกตอบถกูผดิ	

(True	-	False	Test)	จำานวน	12	ข้อ	

ตอนที	่3		แบบสอบถามพฤตกิรรมการบริโภค

อาหารและการออกกำาลังกาย	 เป็นแบบมาตราส่วน

ประมาณค่า	(Rating	Scale)		5	ระดับ	จำานวน	12	ข้อ	

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ	 ใช้

วิธีการวิเคราะห์ความตรงของเนื้อหา	 (Content	

Validity)	 โดยค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คำาถามกับวัตถุประสงค	์	(Index	of	Item-Objective	

Congruence:	IOC)		จากการประเมนิของผูท้รงคณุวฒุ	ิ

จำานวน	3	คน	ประกอบดว้ย	ผูเ้ชีย่วชาญดา้นการประเมนิ

ผล	ดา้นโภชนาการ	และดา้นสขุอนามยั	ไดค้า่ดชันคีวาม

สอดคล้องอยู่ระหว่าง	0.66-1.00			และทดสอบความ

เชือ่มัน่	(Reliability)	แบบสอบถามทัง้ชดุโดยการนำาไป

ทดลองใช้กับคนจำานวน	 30	 คนที่มีลักษณะคล้ายคลึง

กับกลุ่มตัวอย่าง	 ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอ

นบาค	 (Cronbach’s	Alpha	Coefficiency)	 เท่ากับ	

0.87				ในส่วนที่เป็นแบบทดสอบความรู้	 	การตรวจ

สอบคุณภาพรายข้อ	 พบว่า	 ความยากง่ายอยู่ระหว่าง	

0.35-0.78	 และอำานาจจำาแนกอยู่ระหว่าง	 0.22-0.40	

ถือว่าอยู่ในระดับที่ใช้ได้			ส่วนค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ	

ได้ค่า	KR-20	เท่ากับ	0.76

	 ส่วนเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเชิง

คณุภาพ	ประกอบดว้ย	1)	แบบสมัภาษณ	์	ใชส้มัภาษณ์

เชงิลกึผูใ้หข้อ้มลูสำาคญั	ไดแ้ก	่ผูบ้รหิารโรงเรยีน	คณุคร	ู

ผู้รับผิดชอบโครงการ	แกนนำานักเรียน	ผู้ปกครอง	ร้าน

ค้า	ชุมชน	พี่เลี้ยงประจำาโครงการ	ผู้ทรงคุณวุฒิประจำา

สำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)		และ	2)	แบบบันทึกรายงานการสังเกตการณ์

แบบมสีว่นรว่มและไมม่สีว่นรว่ม	ซึง่ใชเ้กบ็ขอ้มลูในชว่ง

ระหวา่งการดำาเนนิโครงการการตรวจสอบคณุภาพของ

แบบสมัภาษณแ์ละแบบบนัทกึรายงานการสงัเกตการณ	์

อาศัยผู้ทรงคุณวุฒิ	 จำานวน	 3	 คน	 ประกอบด้วย	 ผู้

เชี่ยวชาญด้านการประเมินผล	 ด้านโภชนาการ	 และ

ด้านสุขอนามัย	 ได้ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อ

คำาถามกับวัตถุประสงค	์	อยู่ระหว่าง	0.66-1.00

	 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ	 ใช้สถิติ

เชิงพรรณนา	 ได้แก่	 ความถี่	 (Frequency)	 ร้อยละ	

(Percentage)	 ค่าเฉลี่ย	 (Mean)	 และส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน	 (Standard	Deviation:	S.D.)	สถิติอ้างอิง	

ได้แก่	การทดสอบที	(t-test)	ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูล
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เชิงคุณภาพ	 ใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา	 (Content	

Analysis)

ผลการวิจัย

	 การนำาเสนอผลการวิจัย	 จะนำาเสนอใน	 2	

ประเดน็ตามวตัถปุระสงคก์ารประเมนิ	คอื	การประเมนิ

ความสำาเร็จตามผลลัพธ์	 	 และปัจจัยความสำาเร็จของ

โครงการ

	 1.	การประเมินความสำาเร็จตามผลลัพธ	์

						 การประเมินความสำาเร็จตามผลลัพธ์	 พบ

ว่า	 1)	 ลดจำานวนเด็กนักเรียนที่มีภาวะโภชนาการเกิน

ได้	 	 	 2)	 เกิดสื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์ที่ให้ความรู้	

สร้างแรงบันดาลใจและเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและการออกกำาลังกาย		และ		3)			เกิดการยก

ระดับการทำางานและการบูรณาการการทำางานร่วม

กับภาคีเครือข่ายต่าง	 ๆ	 ในพื้นที่	 	 ซึ่งจะนำาเสนอราย

ละเอียดตามลำาดับ	ดังนี้

	 ก า รลดจำ านวน เด็ กนั ก เรี ยนที่ มี ภ าวะ

โภชนาการเกิน			

การศึกษาเปรียบเทียบ	 ความรู้	 พฤติกรรม

การบริโภค	และภาวะโภชนาการของนักเรียนก่อนเริ่ม

โครงการและหลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	 	 พบว่ามีการ

เปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น		ดังตารางที่	1-3

จากตารางที่	1	ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนกลุ่ม

ตัวอย่าง	1,250	คน	จากจำานวนประชากร	1,800	คน

ของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการท้ัง	 22	 แห่ง	 พบว่า		

มากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นเพศชาย	 (ร้อยละ	54.7)	 	ส่วนที่

เหลือเป็นเพศหญิง	 	 (ร้อยละ	45.3)	 	 	ส่วนใหญ่กำาลัง

ศกึษาอยูใ่นระดบัชัน้ประถมศกึษาปีที	่5	(รอ้ยละ	43.8)	

ตารางที่	1	จำานวนและร้อยละขอกลุ่มตัวอย่าง	จำาแนกตามข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป จำานวน	(คน) ร้อยละ

เพศ

			ชาย 684 54.7

			หญิง 566 45.3

ระดับการศึกษา

			ประถมศึกษาปีที	่3	หรือต่ำากว่า 72 5.7

			ประถมศึกษาปีที่	4	 224 17.9

			ประถมศึกษาปีที	่5 545 43.8

			ประถมศึกษาปีที่	6 200 16.0

			มัธยมศึกษาตอนต้น 209 16.6

อายุ

			8	–	9	ปี 472 37.7

			10	–	12	ปี 587 47.0

			13	–	15	ปี 191 15.3

n=1,250
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รองลงมา	คอื	ประถมศกึษาปทีี	่4,	มธัยมศกึษาตอนตน้,	

ประถมศกึษาปทีี	่6	และประถมศกึษาปท่ีี	3	หรอืต่ำากวา่	

(ร้อยละ	17.9,		ร้อยละ	16.6,	ร้อยละ	16.0	และร้อย

ละ	5.7)	ตามลำาดบั		โดยเปน็ผูท้ีม่อีายรุะหวา่ง	10-12	ป	ี

มากที่สุด	(ร้อยละ	47.0)		รองลงมาคือ	8-9	ปี	และอายุ	

13-15	ปี	(ร้อยละ	37.7	และร้อยละ	15.3)	ตามลำาดับ

จากตารางที่	2			การทดสอบความรู้ด้านการ

บริโภคอาหารและการออกกำาลังกาย	 	 ก่อนและหลัง

การเข้าร่วมโครงการ	พบว่า	 	ค่าเฉลี่ยของระดับความ

รู้ด้านการบริโภคและการออกกำาลังกายของนักเรียน

หลงัการเข้าร่วมโครงการเพิม่สงูขึน้อยา่งมนียัสำาคญัทาง

สถิติที่ระดับ	.05			โดยก่อนเริ่มโครงการ	ความรู้อยู่ใน

ตารางที่	2			ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความรู้ด้านการบริโภคและการออก

กำาลังกายของนักเรียน	เปรียบเทียบก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ			

*p	‹	.05

ระดับความรู	้

และพฤติกรรม

ก่อน หลัง t P

 S.D. แปลผล  S.D. แปลผล

ความรู้การบริโภค

และการออกกำาลัง

กาย

10.59 1.75 มาก 11.41 1.04 มาก	 19.81* .001

พฤติกรรมการ

บริโภคและการ

ออกกำาลังกาย

2.26 0.32
ปาน

กลาง
2.60 0.30	 มาก 39.82* .001

ระดับมาก	(	=	10.59,	S.D.	=	1.75)	และหลังโครงการ	

อยู่ในระดับมาก	(	=	11.41,	S.D.	=	1.04)		และเมื่อ

พิจารณาจากค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	(S.D.)	พบว่า	

กอ่นเร่ิมโครงการระดบัความรูข้องนกัเรยีนแตกต่างกนั

ค่อนข้างมาก	 แต่หลังจากการเข้าร่วมโครงการ	 ระดับ

ความรู้ใกล้เคียงกัน

ส่วนการสอบถามพฤติกรรมการบริโภค

อาหารและการออกกำาลังกาย	 	 ก่อนและหลังการเข้า

ร่วมโครงการ	พบว่า		ค่าเฉลี่ยของระดับพฤติกรรมการ

บริโภคอาหารและการออกกำาลังกายหลังการเข้าร่วม

โครงการ	 เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ	

.05	 	 	 โดยก่อนเริ่มโครงการอยู่ในระดับปานกลาง	 (	

=	2.26,	S.D.	=	0.32)	และหลังโครงการอยู่ในระดับ

มาก	(	=	2.60,	S.D.	=	0.30)			และเมื่อพิจารณาจาก

ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน	 (S.D.)	พบว่า	ทั้งก่อนและ

หลัง	ระดับพฤติกรรมของนักเรียนมีความใกล้เคียงกัน		

จากตารางที่	3			การพิจารณาความสัมพันธ์

ระหวา่งอาย	ุสว่นสงู	และน้ำาหนกัของนกัเรยีน	เทยีบกบั

เกณฑม์าตรฐานของกรมอนามยั	กระทรวงสาธารณสขุ	

พบว่า	 หลังจากเสร็จสิ้นโครงการ	 นักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกินและขาด	 มีจำานวนลดลง	 คิดเป็น	 ร้อย
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ละ	 6.9	 และร้อยละ	 4.1	 ตามลำาดับ	 	 หรือกลายเป็น

ผู้ที่มีความสมส่วนเพิ่มขึ้น			ร้อยละ	11.0			โดยก่อน

เริ่มโครงการ	 นักเรียนจำานวนเกือบครึ่งหนึ่งมีภาวะ

โภชนาการไมส่มดลุ	คอื		ภาวะโภชนาการเกนิหรอือว้น	

จำานวน	291	คน	(ร้อยละ	23.3)	ภาวะโภชนาการขาด

หรือผอม	จำานวน	199	คน	(ร้อยละ15.9)		และมีเพียง	

760	 คน	 (ร้อยละ	 60.8)	 	 เป็นผู้ที่มีภาวะโภชนาการ

สมวัยหรือมีรูปร่างสมส่วน						

โดยสรุป	ก็คือ	โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์

โภชนาการสมวยัในสถานศึกษาระดับประถมศกึษาและ

มธัยมศกึษา	“อยา่ปลอ่ยใหเ้ดก็อว้น	(ลดหวาน	มนั	เคม็	

เพิม่ผกัและผลไม)้”		เปน็โครงการทีป่ระสบความสำาเรจ็

ในระดบัมากทัง้การสร้างการเปลีย่นแปลงความรู	้และ

พฤตกิรรมจนสง่ผลตอ่การลดภาวะโภชนาการเกนิหรอื

ขาดของ	นักเรียน	

การสร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรม	

โรงเรียนทุกแห่งสามารถสร้างสรรค์สื่อและ

นวัตกรรม	เพื่อนำาไปใช้ประกอบกิจกรรมการฝึกอบรม	

การให้ความรู้	การสร้างแรงบันดาลใจ	การปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมด้านการบริโภคอาหารและการออกกำาลัง

กายใหก้บันกัเรยีนทีเ่ขา้รว่มโครงการไดเ้ปน็อยา่งด	ีเชน่			

การนำานวัตกรรมเรื่อง	“ฉลากโภชนาการ	สัญญาณไฟ

จราจร”	มาประยุกต์เข้ากับการออกกำาลังกาย		การละ

เล่นพื้นบ้าน	 เพื่อให้เหมาะสมกับช่วงวัยของนักเรียน			

การสร้างสรรค์โมเดลอาหารเพื่อสุขภาพที่เน้นผักและ

ผลไมใ้นพืน้ถิน่			รวมทัง้การใชเ้ทคโนโลยใีนการเป็นสือ่

รณรงค์ให้ความรู้	ผ่าน	QR	Code	เพื่อสุขภาพ	การนำา

โปรแกรม	 Thai	 School	 Lunch	 มาเป็นตัวช่วยใน

การสร้างสรรค์เมนูอาหารกลางวันเพื่อสุขภาพให้กับ

นกัเรยีน		และการพฒันาสือ่การเรยีนรูผ้า่นการทดลอง

ทางวิทยาศาสตร์	 ได้แก่	 การตรวจวัดความหวานใน

เครื่องดื่ม		และการทดลองประสิทธิภาพการกัดกร่อน

ของน้ำาอัดลม	เพื่อแสดงให้เห็นถึงโทษภัยของน้ำาอัดลม	

อนัสง่ผลตอ่การลด	ละ	เลกิการดืม่น้ำาอดัลม	และหนัมา

ดื่มน้ำาสมุนไพร	น้ำาผลไม้เพื่อสุขภาพแทน

จากการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและ

ไม่มีส่วนร่วม	 รวมทั้งการสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้องหลาย

ฝ่าย	พบว่า	สื่อและนวัตกรรมสร้างสรรค์สามารถสร้าง

แรงบันดาลใจให้แก่กลุ่มเป้าหมายได้	ทำาให้นักเรียน	ผู้

ปกครอง	 และชุมชน	 ต้องการที่จะเข้ามามีส่วนร่วมใน

ตารางที่	3		การเปรียบเทียบภาวะโภชนาการของนักเรียน	ก่อนและหลังการเข้าร่วมโครงการ

ภาวะโภชนาการ

ก่อนโครงการ หลังโครงการ ความแตกต่าง

แปลผล

จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ จำานวน ร้อยละ

ภาวะโภชนาการขาด	

(ผอม)
199 15.9 147 11.8 52 4.1 ลดลง

ภาวะโภชนาการเกิน	

(อ้วน)
291 23.3 206 16.4 85 6.9 ลดลง

ภาวะโภชนาการ

สมวัย	(สมส่วน)
760 60.8 897 71.8 137 11.0 เพิ่มขึ้น

n=1,250
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โครงการ		“ไม่ใช่การเข้าร่วมโครงการเพราะเป็นภาระ

หน้าที่	 หรือเพราะถูกคุณครูบังคับ”	 แต่เป็น	 “ความ

สมคัรใจ”		โดยแรงบนัดาลใจหลักของนกัเรยีนสว่นใหญ่

มาจาก	“ความสุข”	ที่ได้จากการเข้าร่วมกิจกรรม		การ

ได้รับความไว้วางใจให้เป็นผู้รับผิดชอบฐานการเรียน

รู้	 ความภาคภูมิใจและความมั่นใจในตนเองที่ทำางาน

สำาเร็จ	 นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง

ครูกับนักเรียนในระหว่างการออกแบบกิจกรรมและ

การทำางานรว่มกันก็ทำาใหน้กัเรยีนโดยเฉพาะ	“นกัเรยีน

แกนนำา”	เห็นศักยภาพของตนเอง	และมีโอกาสในการ

พฒันาทกัษะตา่ง	ๆ 			เช่น	ทกัษะการคดิวเิคราะหป์ญัหา	

ทักษะการเป็นผู้นำา	และทักษะการทำางานร่วมกับผู้อื่น

กจิกรรมสรา้งสรรคแ์ทบทัง้หมดเปน็กจิกรรม

ทางกายที่ครู	นักเรียน	ผู้ปกครอง	ครูภูมิปัญญา		ร่วม

กันคิดและประดิษฐ์จากทรัพยากรที่มีในท้องถิ่น		หรือ

ประยุกต์ให้เข้ากับประเพณี	 วัฒนธรรม	 และการละ

เล่นพื้นบ้านที่มีอยู่ในชุมชน		เช่น	“มวยตับจาก”	ของ

โรงเรียนวัดสวนส้ม	 จ.สมุทรปราการ	 ซึ่งนำาใบจาก

มาปูบนเวทีมวย	 	 	 เวลาเหยียบย่ำาจะได้ยินเสียงดัง

กรอบแกรบ			ดังนั้นนักมวยทั้งคู่ซึ่งถูกผูกตาด้วยผ้าจะ

ต้องต่อสู้กันโดยอาศัยเสียงลั่นจากการเดินบนใบจาก

เปน็เครือ่งนำาทาง			โรงเรยีนวดัสวนสม้ไดน้ำามากฬีาพืน้

บา้นนีม้าประยกุตเ์ปน็นวตักรรมการออกกำาลงักาย	โดย

ใหคู้ต่อ่สูใ้ชว้ธิกีารผลกัรา่งกายซึง่กนัและกัน	ฝา่ยใดถกู

ผลักออกนอกเวทีก่อนจะถือเป็นผู้แพ้	

ส่วนแรงบันดาลใจที่ทำาให้ครูภูมิปัญญาและ

ผู้ปกครองรู้สึกสนุกที่จะเข้าร่วมโครงการ	 คือ	 “ความ

ท้าทาย”	 ที่จะช่วยกันออกแบบ	 “เมนูอาหารพื้นบ้าน

เพือ่สขุภาพ”	ประจำาโรงเรยีน	ทำาใหเ้กดิเมนอูาหารตา่ง	

ๆ	มากมาย	อาทิ	“ขนมจีนหยวกกล้วย”	ของโรงเรียน

อนุบาลจอมบึง	 จ.ราชบุรี	 	 “สัปปะรดห้วยมุ่นอบ

ซี่โครง”	ของโรงเรียนเทศบาลวัดหนองผา	จ.อุตรดิตถ	์					

“ปลากระทุ้งไขมัน”	ของโรงเรียนเทศบาล	3	วัดสมุทร

าราม	จ.สรุาษฎรธ์าน	ี						ผดัผกัเหลยีงเหด็	ของโรงเรยีน

บ้านหนองสองพ่ีน้อง	 จ.ตรัง	 “ไข่ในกระบอก”	 และ	

“หมกไข่ใส่มดแดง”	ของโรงเรียนบ้านแก้วเพชรพลอย	

จ.สระแก้ว	เป็นต้น

การยกระดับและการบูรณาการ

จากการสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์เชิง

ลึก		พบว่า			โรงเรียนส่วนใหญ่ได้ยกระดับการทำางาน

โดยการตอ่ยอดองคค์วามรูแ้ละนวัตกรรมเพือ่ผลระยะ

ยาว	ด้วยการเดินหน้าขับเคลื่อนโครงการ	“อย่าปล่อย

ให้เด็กอ้วน”	 อย่างต่อเนื่อง	 	 	 โดยมีเป้าหมายสำาคัญ	

4	 ประการ	 คือ	 1)	 มุ่งเน้นให้นักเรียนทุกคนใส่ใจดูแล

สุขภาพด้วยการเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์และ

ออกกำาลังกายเป็นประจำา	 	 	 	 	 2)	 มุ่งเน้นการพัฒนา

กิจกรรมให้มีความหลากหลาย	ทันต่อยุคสมัยเพิ่มมาก

ขึ้น		3)	มุ่งขยายโครงการไปสู่โรงเรียนที่เป็นภาคีเครือ

ขา่ยเพิม่มากขึน้	ในลกัษณะการรวมกลุม่	“รว่มคดิ	รว่ม

ทำา”		และ	4)	การบูรณาการโครงการ	“อย่าปล่อยให้

เดก็อว้น”		กบัสือ่การเรยีนการสอน	หรอืโครงการสรา้ง

เสรมิสขุภาพอืน่	ๆ 	ของโรงเรยีน	ซึง่สิง่เหลา่นีพ้อจะเปน็

เครื่องยืนยันได้ว่า	 ทุกโรงเรียนจะเดินหน้าขับเคลื่อน

โครงการให้เกิดความต่อเนื่องและยั่งยืนต่อไป

สิ่งสำาคัญอีกประการหนึ่ง	 คือ	 การสานพลัง

ภาคีเครือข่ายเพื่อทำางานร่วมกันอย่างบูรณาการ	 ซึ่ง

นอกจากผูป้กครอง	ครภูมูปิญัญาในชุมชน		โรงพยาบาล

ประจำาอำาเภอ	โรงพยาบาลสง่เสรมิสขุภาพประจำาตำาบล	

หรือสำานักงานสาธารณสุขในแต่ละพื้นที่	 จะเป็นภาคี

เครือข่ายที่ช่วยสร้างเสริมภาวะโภชนาการสมวัยให้

กับนักเรียน	 	ทั้งในด้านการอบรมให้ความรู้	 การสร้าง

แรงบนัดาลใจ	การสรา้งสิง่แวดลอ้มในบา้น	ในโรงเรยีน

และชมุชน	แลว้	ภาคเีครอืขา่ยทีส่ำาคญัอกีกลุม่หนึง่	คอื		

โรงเรียนเครือข่ายน้องใหม่ในพื้นที่ใกล้เคียง		ทั้งนี้จาก

ผลการดำาเนินงาน	 พบว่า	 โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ

ทัง้	22	แหง่นีส้ามารถขยายเครอืข่ายไปยงัโรงเรยีนใกล้

เคียงในพื้นที่ของตนเอง	 รวมแล้วเกิดภาคีใหม่เพิ่มข้ึน
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อีก	132	โรงเรียน	

โรงเรียนท่ี	 “ขยาย”	 โครงการไปสู่โรงเรียน

ภาคีเครือข่ายได้มากที่สุด	3	อันดับแรก	ได้แก่	โรงเรียน

บ้านขุนประเทศ	 กรุงเทพฯ	 เกิดภาคีเครือข่าย	 24	

โรงเรียน	 รองลงมา	 คือ	 โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์	

กรงุเทพฯ	เกดิภาคเีครอืขา่ย	15	โรงเรยีน		สว่นโรงเรยีน

อนุบาลจอมบึง	จ.ราชบุรี	และโรงเรียนเทศบาล	2	วัด

ดอนมลูชยั	จ.ตาก	เกดิภาคเีครอืข่ายแหง่ละ	9	โรงเรยีน		

โดยโรงเรียนเดิมที่มีประสบการณ์มาก่อน	 สามารถทำา

หน้าที่เป็น	 “พี่เลี้ยง”	 ให้คำาชี้แนะและข้อแนะนำากับ

โรงเรียนน้องใหม่ได้		

 1. ปัจจัยความสำาเร็จของโครการ

	 ปัจจัยความสำาเร็จที่เป็นองค์ประกอบสำาคัญ

อันทำาให้โครงการขับเคลื่อนได้อย่างเข้มแข็งและเป็น

รูปธรรม	 จำาแนกได	้ 2	 ประเภท	 คือ	 ปัจจัยภายใน

โรงเรียนและปัจจัยภายนอกโรงเรียน	

ปัจจัยภายในโรงเรียน

จากการประมวลข้ อมู ลที่ ไ ด้ จ ากการ

สังเกตการณ์และการสมัภาษณ์เชงิลึกบุคคลผู้ใหข้้อมูล

สำาคญัตา่ง	ๆ 	วเิคราะหไ์ดว้า่ปจัจัยภายในและภายนอก

ที่ส่งผลต่อความสำาเร็จของโครงการ	มีดังนี้

	 1.	 พลังสามประสานของคณะทำางานในการ

ขบัเคลือ่นโครงการ	ประกอบดว้ย	ผูบ้รหิารสถานศกึษา	

คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ	และแกนนำานักเรียน	

“ผู้บริหารสถานศึกษา”	 หรือผู้อำานวยการ

โรงเรียน	เป็น	“ผู้นำา”	ที่สำาคัญที่สุด			แม้ว่าโดยคำาสั่ง

ทางราชการ	 ทุกโรงเรียนจะมีผู้อำานวยการโรงเรียนทำา

หน้าที่เป็นประธานคณะทำางานอยู่แล้ว	 แต่ถ้าโรงเรียน

ใด	ผูอ้ำานวยการหรอืรองผูอ้ำานวยการเขา้มาเปน็	“ผูน้ำา

การขับเคลื่อน”	ทำาหน้าที่เป็น	“เสาหลัก”	ในการช่วย

อำานวยการ	 เสริมแรงคณะทำางานและช่วยแก้ปัญหา

ในการบริหารจัดการโครงการ	 ก็จะทำาให้โรงเรียนนั้น

ประสบความสำาเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์	 และเป้า

หมายที่กำาหนดได้เป็นอย่างดี

	 “คณะครูผู้รับผิดชอบโครงการ”	 	 จะต้องมี

คุณสมบัติท่ีสำาคัญท่ีสุด	 คือ	 ความมุ่งมั่น	 ตั้งใจ	 และ

การทำางานเป็นทีม			โดยไม่จำาเป็นต้องเป็นครูที่รับผิด

ชอบงานด้านโภชนาการ	การงานอาชีพ		สุขศึกษาหรือ

พลศึกษา		

“นกัเรยีนแกนนำา”	บทบาทของนกัเรยีนแกน

นำา	 	 คือ	 การทำาหน้าที่เป็น	 “นักสื่อสารสร้างสรรค์”	

คุณลักษณะสำาคัญ	คือ		การเป็นผู้นำาในการสื่อสารโน้ม

นา้วใจ	การเผยแพรร่ณรงคใ์หค้วามรู	้	การใหค้ำาแนะนำา

เรื่องการดูแลสุขภาพด้านการบริโภค	 การรู้เท่าทันสื่อ

และฉลากโภชนาการ	 รวมทั้งการเป็นวิทยากรประจำา

ฐานการเรียนรู้ที่คณะทำางานร่วมกันออกแบบ					

การทำางานของคณะทำางาน	 ซึ่งประกอบ

ด้วยคนทั้งสามกลุ่มนี้	 จะต้องมีความเป็นหนึ่งเดียวกัน	

เห็นเป้าหมายและผลลัพธ์ที่ชัดเจนร่วมกัน	 รูปแบบ

การสื่อสารที่เหมาะสมในการขับเคลื่อนโครงการไปสู่

ผลลัพธ์	 โดยส่วนใหญ่เป็นรูปแบบผสมผสาน	คือ	การ

สื่อสารแนวดิ่งจากบนลงล่าง	 คือ	 จากผู้บริหารไปยัง

ครแูละนกัเรยีนแกนนำา	การสือ่สารแนวระนาบระหวา่ง

คณะครู	หรือระหว่างนักเรียนแกนนำาด้วยกันเอง	และ

การสื่อสารแนวดิ่งจากล่างขึ้นบน	 คือ	 การที่ผู้บริหาร

รับฟังความคิดเห็นจากคณะครูที่รับผิดชอบโครงการ

และนักเรียนแกนนำา	

คณะทำางานสามประสานนี	้ถอืวา่เปน็	“กลไก

หลกั”	ของการขบัเคลือ่นทีต่อ้งประชมุและระดมความ

คดิเพือ่การสะทอ้นผลลพัธอ์ยา่งตอ่เนือ่ง		ตัง้แตก่อ่นเริม่

การดำาเนินโครงการ	จนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ

	 2.	 การกำาหนดนักเรียนทั้งโรงเรียนให้เป็น	

“กลุม่เปา้หมายหลกั”	ชว่ยสรา้งเสรมิภาวะโภชนาการ

ที่สมวัยและส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคอาหาร	และการออกกำาลังกายได้ดีกว่าการ

เลือก	 “นักเรียนเพียงบางชั้นหรือบางห้อง”	 เป็นกลุ่ม
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3.	 การจำาหน่ายเฉพาะอาหารหรือเครื่องดื่ม

ที่ไม่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 จะช่วยสร้างสิ่งแวดล้อมที่

เหมาะสม		โดยรา้นคา้ทัง้โรงอาหารและสหกรณภ์ายใน

โรงเรียนแทบทั้งหมด	 จะไม่มีการจำาหน่ายอาหารหรือ

เครื่องดื่มท่ีส่งผลเสียต่อสุขภาพ	 เช่น	 ขนมกรุบกรอบ	

น้ำาอัดลม	 ลูกชิ้นทอด	 แต่จะจำาหน่ายขนมปัง	 ขนม

ไทย	 น้ำาผลไม้	 และน้ำาสมุนไพรที่มีประโยชน์	 	 	 ส่วน

การปรับเปลี่ยนเมนูอาหารกลางวันในโรงเรียน	 มุ่ง

เน้นเป็นเมนูที่ลดหวาน	 มัน	 เค็ม	 และเพิ่มผักและผล

ไม้		โดยใช้โปรแกรม	Thai	School	Lunch	เป็นเครื่อง

สนบัสนนุการสร้างสรรคเ์มนสูขุภาพประจำาวนั	สลบักบั

การนำาเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพมาประกอบเป็น	

“อาหารกลางวัน”	 ก็ช่วยให้นักเรียนเกิดความ	 “คุ้น

เคย”	กับการบริโภคในวิถีสุขภาพมากขึ้น

4.	 การปรับสภาพแวดล้อมภายในโรงเรียน

ให้เอื้อต่อการตอกย้ำาพฤติกรรมสุขภาพ	 ซึ่งมีหลาย

ลักษณะ	ดังนี้	

				4.1	การจัดสรร	“พื้นที่ว่างเปล่า”	ให้เป็น	

“พื้นที่สร้างสรรค์”	 เช่น	 การจัดทำาแปลงเกษตรกรรม

ธรรมชาติ	 การจัดทำาโรงเพาะเห็ดเพื่อให้นักเรียนได้มี

ผักปลอดภัยไว้บริโภคกันในโรงเรียน	 และยังสามารถ

พัฒนาสร้างเสริมเป็นอาชีพให้กับนักเรียน	 ในการนำา

ผลผลิตที่ได้มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สร้างเสริมรายได้

ให้กับโรงเรียนและนักเรียนต่อไปในอนาคต

	 	 	 	 4.2	 การเปลี่ยน	 “พื้นที่ทั่วไป”	 ให้เป็น	

“พืน้ทีส่รา้งสรรค”์	เชน่	เปลีย่นทางเทา้ใหเ้ปน็เกมบนัได

ง	ู	เปลีย่นลานกฬีา	ใหเ้ปน็ตารางเกา้ชอ่ง		เปลีย่นบนัได

ของอาคาร	ใหเ้ปน็บนัไดทีมี่สสีนั	นา่เดนิ	นา่สนกุ			ฯลฯ	

	 	 	 	 4.3	 การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม

ภายในอาคารเรียนและสถานที่ต่าง	ๆ	ให้เป็น	“แหล่ง

เรียนรู้”	 ที่ให้สาระเพื่อการสร้างความตระหนักรู้ใน

ประเด็นต่าง	 ๆ	 เช่น	 การรู้เท่าทันสื่อ	 การอ่านฉลาก

โภชนาการสีสัญญาณไฟจราจร	 การรู้เท่าทันโรคอ้วน	

การนำาหลัก	3	อ.(อาหาร	อากาศ	ออกกำาลังกาย)	มาใช้

ในชีวิตประจำาวัน	เป็นต้น

5.	 สื่อและนวัตกรรมที่โรงเรียนสร้างสรรค์

ขึ้น	 เป็นสื่อและนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นบนฐานทุนทาง

ทรัพยากร	 และทุนทางวัฒนธรรม	ทำาให้มีเอกลักษณ์

สะท้อนอัตลักษณ์ของชุมชนท้องถ่ิน	ทั้งทำาให้กลุ่มเป้า

หมายผูร้บัสารรูส้กึถงึความใกลช้ดิ	เกดิความภาคภมูใิจ	

และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมใน

ระยะยาวอย่างยั่งยืน

ปัจจัยภายนอกโรงเรียน

	 1 . พ ลั ง ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ขั บ																		

เคลื่อนโครงการ	 ประกอบด้วย	 การมีส่วนร่วมของ

ผู้ปกครอง	 ผู้นำาชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน	 รวมทั้ง

หน่วยงานราชการหรือองค์กรในท้องถิ่น	 ทั้งนี้การมี

ส่วนร่วมอาจมีหลายระดับ	 ตั้งแต่ระดับการรับรู้หรือ

รับทราบ	 ระดับร่วมคิด	 ร่วมตัดสินใจ	 ร่วมดำาเนินงาน

และร่วมติดตามประเมินผล	 	 	 ผู้ปกครองบางรายนำา

ความรู้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร	

และส่งเสริมการออกกำาลังกายในบ้าน	 บางรายเข้า

มามีบทบาทสำาคัญร่วมเป็นวิทยากรในการให้ความรู้	

สอนวิธีการทำาเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ	 	 ร่วม

กิจกรรมการประกวดเมนูอาหารพื้นบ้านเพื่อสุขภาพ	

ร่วมเป็นกรรมการโครงการ	ฯลฯ	

ในขณะทีผู่น้ำาชมุชน	ในหลายพืน้ทีไ่ดเ้ขา้มามี

สว่นรว่มในระดบัทีม่ากกวา่การรบัทราบ	คอื	เขา้มารว่ม

เป็นกรรมการโครงการ	 ร่วมสนับสนุนงบประมาณใน

การดำาเนนิงาน	เชน่	การสนบัสนนุงบประมาณโครงการ

อาหารเช้า			สนับสนุนอุปกรณ์กีฬา	เป็นต้น

สว่นปราชญช์าวบ้านหรือครภูมูปิญัญา	มกัจะ

เข้ามามีบทบาทสำาคัญ	ในเรื่องการนำาองค์ความรู้	หรือ

ทรัพยากรในท้องถิ่นมาประยุกต์หรือดัดแปลงให้เป็น	

“นวัตกรรม”	 	 อาหารสุขภาพ	 เกมการละเล่น	 ศิลปะ

การแสดงการออกกำาลังกายที่สะท้อน	 “อัตลักษณ์”	
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ของท้องถิ่น			

สำาหรบัหนว่ยงานราชการหรอืงองคก์รในทอ้ง

ถิ่น	 เช่น	 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โรงพยาบาลส่ง

เสริมสุขภาพประจำาตำาบล	 และวัด	 ก็เข้ามามีส่วนร่วม

และหนนุเสรมิในหลายลักษณะ	เชน่	การใหค้วามรู้เรือ่ง

อาหาร	อารมณ์	การออกกำาลังกาย			

รูปแบบการสื่อสารที่เหมาะสมสำาหรับการ

สรา้งการมสีว่นรว่ม	คอื	การสือ่สารแนวระนาบทีท่กุคน

มีความเท่าเทียมกัน	ทักษะที่จำาเป็น	ได้แก่	ทักษะการ

สื่อสารและการสร้างความร่วมมือ	 เครื่องมือสำาคัญอยู่

ที่การสร้างความเข้าใจเรื่องผลลัพธ์ของโครงการให้ทุก

ภาคีมีความเข้าใจตรงกัน			การสร้างความเชื่อมโยงใน

บทบาทหนา้ทีแ่ละการทำางานแบบบรูณาการทีท่กุภาคี

สามารถนำาไป	“ตอบโจทย์”	ของตนเองหรือหน่วยงาน

ตนเองได้	

	 1.	การมีโรงเรียนต่าง	ๆ	ในพื้นที่ใกล้เคียงมา

ร่วมเป็นเครือข่าย	นอกจากจะเป็นตัวชี้วัดความสำาเร็จ

ประการหนึ่งของโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ	 ในฐานะ

ที่เป็น	“แม่ข่าย”	แล้ว	ยังนับได้ว่า	 โรงเรียนเครือข่าย	

ก็เป็น	“ปัจจัยความสำาเร็จ”	ประการหนึ่งด้วย	 เพราะ

ทำาให้ผู้เกี่ยวข้องของโรงเรียน	 “แม่ข่าย”	 มีความรู้สึก

ภาคภูมิใจในตนเองและเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำางานนี้

อย่างยั่งยืนต่อไป

	 2.	 การจัดให้มี	 “ทีมพี่เลี้ยงพัฒนาโครงการ”	

และ	 “ทีมพี่เลี้ยงด้านสื่อ”	 	 ให้กับทุกโรงเรียนเป็น	

“ตัวช่วย”	 สำาคัญที่ทำาให้คณะทำางานสามารถขับ

เคลื่อนงานให้บรรลุผลลัพธ์ตามเป้าหมายได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ	 ส่วนการจัดให้มีการอบรมเชิงปฏิบัติ

การก่อนเริ่มโครงการนับเป็นเรื่องที่ดี	 แต่ควรจัดให้

เรื่องการติดตามประเมินผลเป็นหัวข้อหลักเพ่ือให้

คณะทำางานสามารถประเมินตนเองได้ในลักษณะของ

การประเมินผลเพื่อการเรียนรู้และพัฒนา

โดยสรุป	 พบว่า	 นอกจากสื่อและกิจกรรมสร้างสรรค์

จะเป็นปัจจัยความสำาเร็จปัจจัยหนึ่งแล้ว	 รูปแบบการ

สื่อสารก็เป็นองค์ประกอบสำาคัญท่ีสอดแทรกอยู่ในทุก

ปัจจัยความสำาเร็จ	 ข้อค้นพบในที่นี้เพื่อเป็นบทเรียนที่

ดีสำาหรับการทำางานในระยะต่อไป	 	 ก็คือ	 การพัฒนา	

“ทักษะ”	 ที่สำาคัญและจำาเป็นต่อการขับเคลื่อน

งานและการสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคณะทำางาน

โครงการ	 รวม	 4	 ทักษะ	 คือ	 ทักษะการรู้เท่าทันสื่อ	

ทักษะการสื่อสารและการสร้างความร่วมมือ	 ทักษะ

การเป็นผู้นำา	และทักษะการตระหนักรู้ทันตนและการ

สะท้อนความคิด		

สรุปและอภิปรายผล

“โครงการสร้างสรรค์สื่อรณรงค์โภชนาการ

สมวั ย ในสถานศึกษาระดับประถมศึกษาและ

มัธยมศึกษา:	 อย่าปล่อยให้เด็กอ้วน	 (ลดหวาน	 มัน	

เค็ม	 เพิ่มผักและผลไม้)”	 	 ซึ่งดำาเนินงานโดยแผนงาน

สือ่ศลิปวฒันธรรมสรา้งเสรมิสขุภาพ		สำานกังานกองทนุ

สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	 (สสส.)	 	 	 และภาคี

เครือข่ายต่าง	 ๆ	 	 เป็นโครงการที่ประสบความสำาเร็จ

ตามผลลัพธ์ที่กำาหนด	ภายใต้โดยจุดคานงัดสำาคัญที่ว่า	

“คนไทยจะต้องฉลาดใช้	‘สื่อ’	ให้เป็นเครื่องมือเพื่อนำา

ไปสู่ชีวิตสุขภาวะ”	 	 กล่าวคือ	 ผู้บริโภคหรือนักเรียน

ได้เรียนรู้ที่จะเลือกบริโภคอย่างเท่าทันจากการอ่าน

ฉลากโภชนาการ	 รู้เท่าทันสื่อโฆษณาที่เย้ายวนด้วย

ภาพประกอบ	แสง	สแีละเสยีง	ครแูละโรงเรยีนสามารถ

สร้างสรรค์สื่อและนวัตกรรมได้และสามารถนำาไปใช้

เพือ่สรา้งเสรมิการเรยีนรู้		สรา้งแรงบนัดาลใจและปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างเหมาะสม	พ่อแม่	ผู้ปกครอง

และชุมชนได้ร่วมสร้างสิ่งแวดล้อมใหม่ให้นักเรียน	เด็ก

และเยาวชน	 เกิดความเคยชินกับวิถีชีวิตสุขภาพ	 ทั้ง

การบรโิภคอาหารทีม่ปีระโยชนแ์ละการออกกำาลงักาย

ความสำาเร็จของโครงการในการสื่อสาร

รณรงค์ให้นักเรียนมีความรู้	 ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การบริโภคจนกระทั่งลดจำานวนนักเรียนที่มีภาวะ

โภชนาการเกินได้นั้นสืบเนื่องมาจากปัจจัยภายใน
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โรงเรียนและภายนอกโรงเรียน	 ซึ่งสอดคล้องกับงาน

วิจัยของ	รสิตา	ธรรมสาโรรัชต์	(2559,	หน้า	56)	เรื่อง	

“กลัยาณมติรกบัแนวคิดการปรบัเปลีย่นสขุภาพ”	ทีพ่บ

วา่	กลัยาณมติร	หรอืพอ่แม	่ผูป้กครอง	ครอูาจารย	์และ

เพื่อน	 เป็นปัจจัยสำาคัญต่อการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

สุขภาพ	 โดยองค์ประกอบสำาคัญคือ	 	 ความตระหนัก

รู้ว่าตนเองกำาลังประสบปัญหาสุขภาพ	 และการ

อยู่ท่ามกลางกัลยาณมิตรและสิ่งแวดล้อมที่ดีทั้งสิ่ง

แวดล้อมทางกายภาพและสิ่งแวดล้อมทางสังคม

ในขณะที่การสร้างสรรค์ส่ือและนวัตกรรม

ของโรงเรียนผ่านกิจกรรมต่าง	 ๆ	 ก็ทำาให้นักเรียนมี

ความรู้และพฤติกรรมเชิงบวกที่มีผลต่อการเท่าทันสื่อ

มากขึ้น	 เช่น	การอ่านฉลากโภชนาการ	 	 	 การเท่าทัน

สื่อโฆษณา	 การสร้างสรรค์สื่อดีจากอัตลักษณ์ในท้อง

ถิ่นและการใช้สื่อให้เป็นประโยชน์				ซึ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ	 สายน้ำาผึ้ง	 รัตนงาม	 และอุปถัมภ์	 ชมพู	

(2561,	หน้า	466)	เรื่อง	“พุทธวิธีการรู้เท่าทันสื่อใหม่

สำาหรบัเยาวชนเขตกรงุเทพมหานคร”	ทีพ่บวา่	เดก็และ

เยาวชนรู้เท่าทันสื่อในระดับปานกลาง	 ปัญหาสำาคัญ

เป็นเพราะขาดประสบการณ์ในการเรียนรู้สื่อใหม่และ

ขาดภมูคิุม้กนัตนเอง			วธิกีารสร้างภมูคิุม้กนั	คอื	การสง่

เสริมวิธีคิดแบบโยนิโสมนสิการหรือการพินิจพิจารณา

อยา่งรอบคอบ		แยบคายและถีถ่ว้น		รวมทัง้การสรา้งสิง่

แวดล้อมที่ดี	โดยการป้องกันสื่อไม่ดีและการพัฒนาสื่อ

ดีใกล้ตัวเพื่อสร้างเสริมการเรียนรู้	 อันเป็นเจตนารมณ์

ของสำานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ	

(สสส.)		ที่มุ่งพัฒนาระบบนิเวศสื่อสุขภาวะที่สนับสนุน

ให้ประชาชนเป็นผู้ใช้และผู้สร้างสรรค์สื่ออย่างฉลาดรู้

และมีความตื่นรู้ทางปัญญา	

ส่วนการสื่อสาร	ซึ่งเป็นองค์ประกอบสำาคัญที่

สอดแทรกอยูใ่นทกุปจัจยัความสำาเรจ็นัน้มอียูห่ลายรปู

แบบ	ซึ่งต้องเลือกใช้ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์	กลุ่ม

เปา้หมายและบรบิททีเ่กีย่วขอ้ง	แตร่ปูแบบการสือ่สาร

ที่เหมาะสมสำาหรับการสร้างการมีส่วนร่วม	 คือ	 การ

สื่อสารแนวระนาบที่ทุกคนมีความเท่าเทียมกัน	 และ

ทกัษะทีจ่ำาเปน็คอืทักษะการสือ่สารและการสรา้งความ

ร่วมมือ	 	 เพื่อพัฒนาการมีส่วนร่วมกับผู้ปกครอง	ผู้นำา

ชุมชนและปราชญ์ชาวบ้าน	 รวมทั้งหน่วยงานราชการ

หรืององค์กรในท้องถ่ิน	 ในฐานะที่เป็นพลังสำาคัญของ

การขับเคลื่อนโครงการ	 	 ซึ่งในประเด็นนี้สอดคล้อง

กับการศึกษาของ	ชุติมา	ทองวชิระ	และคณะ	(2561,	

หน้า	58)		เรื่อง	“ชุมชนสุขภาวะบนพื้นฐานศักยภาพ

ของชมุชนและการมสีว่นรว่มของภาคเีครอืขา่ย:		กรณี

ศึกษาชุมชนท่าเสด็จ	อำาเภอเมือง	จังหวัดสุพรรณบุรี”	

ที่พบว่า	 ผู้นำาชุมชน	 และการมีส่วนร่วมของชุมชนมี

ความสำาคญัอยา่งมากตอ่การพฒันาชมุชนสขุภาวะ	โดย

เฉพาะอยา่งยิง่ในดา้นการสนบัสนนุขอ้มลูข่าวสารและ

ความรู้	 	 จึงเป็นความจำาเป็นที่หน่วยงานหรือองค์กรที่

เป็นเจ้าภาพจะต้องพัฒนาทักษะการสร้างความร่วม

มือกับหน่วยงานภายนอกเพื่อให้มาร่วมเป็นภาดีเครือ

ข่ายพัฒนา	

ข้อเสนอแนะ

	 ขอ้เสนอแนะทีไ่ดจ้ากการวจิยั	คอื	หากจดัทำา

โครงการครั้งต่อไป	 ควรขยายเวลาให้กับโรงเรียนมาก

ขึ้น	 เนื่องจากครูมีภารกิจหลายด้าน	ทั้งควรมีต้นแบบ

หรือบทเรียนที่ดีสำาหรับการบูรณาการโครงการเข้ากับ

การเรียนการสอนทั้ง	8	กลุ่มสาระการเรียนรู้		หรือจัด

ใหม้เีวทแีลกเปลีย่นเรยีนรูร้ะหวา่งกลุม่สาระตา่ง	ๆ 	เพือ่

ใหค้รผููส้อนเหน็ตวัอยา่งทีห่ลากหลาย		ซึง่บางโรงเรยีน

ทำาได้ดีและครอบคลุมทุกกลุ่มสาระอยู่แล้ว	 แต่บาง

โรงเรียนยังทำาได้ไม่ครอบคลุม	 และบางโรงเรียนก็ยัง

ไม่มีความชัดเจน	

	 นอกจากนี้	ประเด็นร่วมที่เป็น	“ยาขม”	ของ

โรงเรียนเกือบทุกแห่ง	 ก็คือ	 การขอความร่วมมือใน

การเข้าร่วมโครงการ	 โดยการงดจำาหน่ายอาหารหรือ

เครื่องดื่มที่ไม่มีประโยชน์ต่อสุขภาพจากร้านค้ารอบ

รั้วโรงเรียนและแผงลอยหลังเลิกเรียน	 	 แสดงให้เห็น
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ว่า	 การเน้นมาตรการป้องกัน	 โดยการให้ความรู้อย่าง

เทา่ทนัเพือ่สรา้งความตระหนกัและหนุนเสรมิการปรบั

เปลี่ยนพฤติกรรมให้กับนักเรียน			เป็นสิ่งที่ถูกต้องและ

ตอ้งทำาอยา่งต่อเนือ่ง	แตข่ณะเดยีวกันโรงเรยีนกต็อ้งหา

กลยุทธ์การสื่อสารเพ่ือขอความร่วมมือร้านค้าและ

แผงลอยดังกล่าวต่อไป
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