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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ตามหลักธรรมาภิบาล ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียนและแนว
ทางการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตโดยใช้วิธีวิจัย
เอกสารและวิจัยสนามในส่วนของการวิจัยสนาม เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
จากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ จ านวน 10 คน ผลการวิจัยพบว่า การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ได้มุ่งเน้นการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลโดยต้องยึดหลักกฎหมาย
ปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราชการ ยึดหลักความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์ มีความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้และมีการบริหารงานในรูปแบบการมีส่วนร่วมโดยให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ร่วมกันตรวจสอบ ก ากับ ดูแล เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนปัญหาและ
อุปสรรคที่พบ ขาดความเข้าใจในการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ขาดความรู้ในด้านคุณค่า
ของอาหารตามหลักโภชนาการ ปัญหาด้านสถานที่ปัญหาด้านงบประมาณ ปัญหาการติดต่อสื่อสาร
แนวทางการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันนักเรียนควรส่งเสริมให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาล
อาหารที่ดีในโรงเรียนให้ความรู้ทางโภชนาการแก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
จัดท าสมุดคู่มือในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันจัดให้มีการแลกเปลี่ยน  เรียนรู้ปัญหาและ
อุปสรรคควรมีการตรวจติดตาม และประเมินผลอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
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บทน า 
 

โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ได้เริ่มด าเนินการครั้งแรกในปี พ.ศ. 2495 
ซึ่งมีกรมสามัญศึกษาเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ ต่อมาในปี พ.ศ. 2496 รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
อาหารและโภชนาการแห่งชาติ และแต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดเลี้ยงอาหารกลางวันในโรงเรียน     
ซึ่งในช่วง 20 ปีแรกนั้น โครงการฯ ไม่ประสบผลส าเร็จ เพราะไม่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ   
จากรัฐบาล ท าให้ต้องขอความช่วยเหลือจากองค์การหรือมูลนิธิต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือ 

ในปี พ.ศ. 2520 รัฐบาลได้ตระหนักถึงความส าคัญด้านคุณภาพประชากรในการพัฒนาประเทศ 
พบว่านักเรียนจ านวนมากยังขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยได้รับอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการ    
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของร่างกายท าให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานเกิด  
ภาวะทุพโภชนาการ รัฐบาลจึงได้บรรจุแผนอาหารและโภชนาการลงในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 โดยก าหนดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสถาบันการศึกษาชั้นสูงร่วมมือกัน
ด าเนินการ  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ได้ก าหนดนโยบาย
ให้โรงเรียนด าเนินโครงการอาหารกลางวันครบทุกโรงเรียนก่อนวันที่ 5 ธันวาคม 2530 เพ่ือเฉลิมฉลอง
ครบรอบ 60 พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชภายใต้ค าขวัญ “ฉลอง 60 พรรษา
มหาราชา เด็กประถมศึกษาไม่หิวโหย”ต่อมาโรงเรียนในสังกัดส านักงานคณะกรรมการการประถมศึกษา
แห่งชาติ จึงได้ด าเนินโครงการอาหารกลางวันตลอดมาอย่างต่อเนื่องปีงบประมาณ พ.ศ.2534 รัฐบาล 
ได้ตระหนักถึงความจ าเป็นต้องมีการพัฒนาประเทศอย่างจริงจังซึ่งได้เร่งให้ความช่วยเหลือนักเรียนที่
ขาดแคลนอาหารกลางวันให้รอดพ้นจากภาวะทุพโภชนาการโดยตราพระราชบัญญัติกองทุนเพ่ือ
โครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา พ.ศ. 2535 ขึ้น มาตรา 4 ให้จัดตั้งกองทุนขึ้น
กองทุนหนึ่งในกระทรวงการคลัง ประกอบด้วยเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนตามมาตรา 5 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายส าหรับการสนับสนุนช่วยเหลือภาวะโภชนาการของนักเรียนใน
โรงเรียนประถมศึกษาและมีการประชาสัมพันธ์ปัญหาภาวะทุพโภชนาการของเด็กนักเรียนตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควรในปี พ.ศ. 2536 การบริหารกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันโดย
กรรมการบริหารกองทุนได้ก าหนดให้ได้รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนที่มีภาวะ      
ทุพโภชนาการและนักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน โดยให้ได้รับเงินอุดหนุน ปีการศึกษาละ 200 วัน 
วันละ 5บาทต่อคน 

ในปีการศึกษา 2542 เพ่ิมขึ้นเป็นวันละ 6 บาทต่อคน ก าหนดให้รับนักเรียนที่อยู่ในภาวะ   
ทุพโภชนาการทุกคนเข้าโครงการก่อนหากมีส่วนที่เหลือจึงจัดให้นักเรียนที่ขาดแคลนอาหารกลางวัน
เข้าสมทบจนครบเงินอุดหนุนอาหารกลางวันที่จัดให้แต่ละปี นอกจากนี้เพ่ือเป็นการส่งเสริมให้โรงเรียน
น าผลผลิตที่มีคุณภาพป้อนเข้าสู่โครงการอาหารกลางวันทางส านักงานกองทุนโครงการอาหารกลางวัน
จึงได้จัดท าโครงการส่งเสริมผลผลิตเพ่ืออาหารนักเรียนในโรงเรียนขึ้นเพ่ือสนับสนุนให้โรงเรียนที่มี
นักเรียนทุพโภชนาการหรือขาดแคลนอาหาร อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลให้สามารถผลิตวัตถุดิบในการ
ประกอบอาหารที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการได้มีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการจัดอาหารกลาง
วันที่มีคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง 
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 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการได้ถ่ายโอนงบประมาณค่าอาหารกลางวันให้
กระทรวงมหาดไทยตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ดังนั้นโครงการอาหารกลางวันจึงถ่ายโอนให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2544 และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2545 ส านักงบประมาณได้ก าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณตามโครงการถ่ายโอนภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐ
ด าเนินการอยู่ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน างบประมาณที่
ได้รับถ่ายโอนไปสมทบกับเงินจากกองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา 
ได้รับมาด าเนินการอาหารกลางวันเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่เด็กนักเรียนที่จะได้รับอาหารกลางวัน
อย่างทั่วถึงและให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมายให้โรงเรียนด าเนินการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ก ากับดูแล 

ต่อมาในปี พ.ศ. 2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนส าหรับอาหารกลางวัน
นักเรียนระดับประถมศึกษา เป็นวันละ 10 บาทต่อคน ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ให้เพ่ิมเป็นวันละ 13 บาทต่อคน
ต่อมารัฐบาลได้สนับสนุนงบประมาณเพ่ือเป็นค่าอาหารกลางวันส าหรับนักเรียนทุกคนในระดับอนุบาล
และประถมศึกษา ในอัตรา 20 บาทต่อคนต่อวัน (ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556) โดยจัดสรร
ผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพ่ือโอนงบประมาณให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและจัดสรรให้
โรงเรียนด าเนินจัดอาหารกลางวันให้กับนักเรียน 

กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษาจึงเป็นหน่วยงานที่มีบทบาทหน้าที่
ส าคัญที่จะช่วยให้นักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษามีภาวะโภชนาการที่เหมาะสมกับวัยและมีสุขภาพที่
สมบูรณ์โดยได้ให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนงบประมาณด้านอาหารกลางวันแก่นักเรียนในโรงเรียน
ประถมศึกษาทุกสังกัดมาอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ในปัจจุบันรัฐบาลได้ให้ความส าคัญและได้สนับสนุน
งบประมาณด้านการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนชั้นอนุบาล 1 - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ให้แก่นักเรียนได้มีอาหารกลางวันรับประทานครบทุกวันตลอดปีการศึกษา (ส านักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ, 2559. กองทุนเพ่ือโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา) 

โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ได้เริ่มโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ในปี พ.ศ. 2519
ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี จ านวน 15 อย่าง ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้เล็งเห็นถึงภารกิจและ
ความรับผิดชอบต่อเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร โดยส่วนใหญ่มาจากครอบครัว        
ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจค่อนข้างขาดแคลน และเด็กนักเรียนเป็นทรัพยากรที่ส าคัญของประเทศชาติ  
จึงพยายามส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดีให้เด็กนักเรียนมีร่างกายสมบูรณ์ แข็งแรง รับประทานอาหารที่มี
คุณค่าทางโภชนาการครบถ้วนเด็กนักเรียนทุกคนได้รับโอกาสรับประทานอาหารกลางวันโดยได้รับ
สนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลอย่างต่อเนื่อง  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จนถึงปัจจุบัน กรุงเทพมหานครได้รับงบประมาณจากรัฐบาล
การเบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนรัฐบาลรายการเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา
เป็นค่าอาหารกลางวันนักเรียนทุกคนในระดับอนุบาลและประถมศึกษา ในอัตรา 20 บาท ต่อคนต่อวัน 
จ านวน 200 วัน ตลอดปีการศึกษานั้นๆ 

การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของนักเรียน ประสบปัญหาเช่นเดียวกับโครงการอ่ืนๆ 
ของโรงเรียน ทั้งด้านความพร้อมของอุปกรณ์ อาคารสถานที่ งบประมาณ ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นปัจจัย
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ส าคัญ ก่อให้เกิดผลและปัญหาต่างๆการด าเนินโครงการอาหารกลางวันของแต่ละโรงเรียนจะมีการ
ด าเนินที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับบริบทและสภาพแวดล้อมของโรงเรียน ปัญหาในการด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต จึงมีความแตกต่างกันออกไป  

ผู้วิจัยซึ่งเป็นบุคลากรของฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตดุสิต มีความสนใจที่จะวิจัยการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 
ศึกษาปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตลอดถึงแนวทางการพัฒนา
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต โดยก าหนดขอบเขตของการวิจัย
ครั้งนี้เฉพาะโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต เท่านั้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 
 1. เพ่ือศึกษาการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 

2. เพ่ือศึกษาปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลัก
ธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 
 3. เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตดุสิต 

 
วิธีด าเนินการวิจัย 
 
 ในการวิจัยนี้ครั้งนี้  ใช้วิธีการวิจัย 2 วิธี ดังนี้ 
 1. การวิจัยเอกสาร (Documentary research) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการ 
วารสาร สิ่งพิมพ์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ คู่มือการปฏิบัติงาน 
พระราชบัญญัติ ระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 
 2. การวิจัยสนาม (Field research) โดยผู้วิจัยลงพ้ืนที่เพ่ือสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างด้วยการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างหรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal interview) 
 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
 1. ประชากร (Population) ได้แก่ เจ้าหน้าที่ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตดุสิต ข้าราชการครู
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษา โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 
 2. กลุ่มตัวอย่าง (Sample) ที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
หรือ Judgmental sampling) เป็นการเลือกตัวอย่างโดยก าหนดคุณลักษณะของประชากรที่ต้องการศึกษา
จึงใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากผู้ให้ข้อมูลส าคัญ (Key informants) จ านวน 10 คน โดยพิจารณาจากคุณสมบัติ 
ดังนี้ 
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  1) เป็นเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด าเนินการ ก ากับ ควบคุม ดูแลและประเมินผล
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตได้แก่ นักวิชาการศึกษา   
ฝ่ายการศึกษา ส านักงานเขตดุสิต จ านวน 1 คน 
  2) เป็นข้าราชการครู ที่มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียน
ในสังกัดส านักงานเขตดุสิต จ านวน 9 คน 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัยการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ใช้ในวิธีการสัมภาษณ์
โดยสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง หรือการสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ (Structured interview or Formal 
interview) ลักษณะของการสัมภาษณ์เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว 
จะสัมภาษณ์ผู้ใดก็ใช้ค าถามเดียวกันและการสัมภาษณ์จะท าการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคล ก่อนการเก็บ
รวบรวมข้อมูลผู้ศึกษาได้ก าหนดวันนัดหมายวันสัมภาษณ์ โดยได้แจ้งให้ผู้สัมภาษณ์ทราบก่อนล่วงหน้า 
ในการสัมภาษณ์ผู้สัมภาษณ์จะใช้การจดบันทึกและบันทึกเสียง โดยก่อนสัมภาษณ์จะขออนุญาตผู้ถูก
สัมภาษณ์ในการจดบันทึกการสนทนาก่อนทุกครั้ง 
 

วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร เป็นวิธีการศึกษาค้นคว้าเก็บรวบรวมข้อมูลทั่วไป 
โดยการรวบรวมเอกสารซึ่งเป็นข้อมูลที่มีการบันทึกไว้แล้วโดยผู้อ่ืน ได้แก่ 
 1.1 หนังสือทั่วไป ได้แก่ ต ารา คู่มือ เอกสารประกอบการบรรยาย รวมถึงเอกสารทาง
วิชาการ วารสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 
 1.2 หนังสืออ้างอิง ได้แก่ สารานุกรม พจนานุกรม เป็นต้น 
 1.3 งานวิจัย วิทยานิพนธ์ เป็นงานที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาค้นคว้าในเรื่องนั้นๆ อย่างละเอียด 
 1.4 เอกสารของทางราชการ เป็นเอกสารที่ส่วนราชการจัดท าขึ้นเพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติ 
เช่น นโยบาย กฎระเบียบ พระราชบัญญัติการศึกษา คู่มือปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
ประกาศ ค าสั่ง เป็นต้น 
 2. วิธีการรวบรวมข้อมูลจากภาคสนาม ผู้วิจัยจะเก็บข้อมูลโดยวิธีการสัมภาษณ์ โดยที่ผู้วิจัย
เลือกวิธีการสัมภาษณ์ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย ซึ่งใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง 
(Structured interview) โดยผู้วิจัยต้องท าการสัมภาษณ์ไปตามค าถามที่ก าหนดไว้ในแบบสัมภาษณ์ 
ซึ่งผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ตามข้อที่ก าหนดไว้เท่านั้น และผู้วิจัยจะใช้แบบสัมภาษณ์ซึ่งเป็นค าถามในการสัมภาษณ์
และจดบันทึกและบันทึกเสียงตามค าบอกของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลในการท าการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยมี
ขั้นตอนในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
 1. ผู้วิจัยจะน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ มาแยกประเด็นตามแต่ละประเด็น 
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 2. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบความเหมือน
หรือความแตกต่างของผู้ให้สัมภาษณ์แต่ละคน ก่อนจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์มาแยกประเด็นค าถาม แล้วน ามาเปรียบเทียบกับข้อมูล
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือจะได้ทราบถึงลักษณะที่มีความ
คล้ายคลึงกันและแตกต่างกันของข้อมูล ก่อนจะน าข้อมูลไปวิเคราะห์ 
 4. น าข้อมูลที่ได้จากการเปรียบเทียบมาท าการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน เพ่ือสรุปผลการวิจัย
การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล กรณีศึกษาโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตดุสิต สภาพปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินงาน และข้อเสนอแนะแนวทางการพัฒนา
โครงการอาหารกลางวันเรียนโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต โดยใช้การน าเสนอผลการวิจัยใน
รูปแบบพรรณนา 
 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 
 ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยเอกสารและการวิจัยสนาม พบว่า 
 จากที่ได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฏีเกี่ยวกับการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
ตามหลักธรรมาภิบาล จากผลการศึกษาหนังสือ วรรณกรรม วิทยานิพนธ์ ต าราทางวิชาการ เอกสาร
ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง พบว่าการบริหารงานเป็นการด าเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารงานอย่างมีคุณภาพหรือวงจรการบริหารงาน
คุณภาพ PDCA ย่อมาจาก 4 ค า ได้แก่ Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ), Check (ตรวจสอบ) และ Act 
(การด าเนินการให้เหมาะสม) ซึ่งวงจร PDCA สามารถประยุกต์ใช้ได้กับทุกๆ เรื่องดังนี้ 

1. P = Plan ขั้นตอนการวางแผนครอบคลุมถึงการก าหนดกรอบหัวข้อที่ต้องการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาสิ่งใหม่ๆ การแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน พร้อมกับพิจารณา
ว่ามีความจ าเป็นต้องใช้ข้อมูลใดบ้างเพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนั้น โดยระบุวิธีการเก็บข้อมูลและ
ก าหนดทางเลือกในการปรับปรุงให้ชัดเจน 

2. D = Do ขั้นตอนการปฏิบัติ การลงมือปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตามทางเลือกที่ได้ก าหนดไว้
ในขั้นตอนการวางแผน ซึ่งในข้ันตอนนี้ต้องมีการตรวจสอบระหว่างการปฏิบัติด้วย 

3. C = Check ขั้นตอนการตรวจสอบ การประเมินผลที่ได้รับจากการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง 
เพ่ือให้ทราบว่าในขั้นตอนการปฏิบัติงานสามารถบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ที่ได้ก าหนดไว้
หรือไม่ แต่สิ่งส าคัญคือต้องรู้ว่าจะตรวจสอบอะไรบ้างและบ่อยครั้งแค่ไหน เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้จากการ
ตรวจสอบเป็นประโยชน์ส าหรับขั้นตอนถัดไป 

4. A = Action ขั้นตอนการด าเนินงานให้เหมาะสมจะพิจารณาผลที่ได้จากการตรวจสอบ  
ซึ่งมีอยู่ 2 กรณี คือ ผลที่เกิดขึ้นเป็นไปตามแผนที่วางไว้ หรือไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้ หากเป็นกรณีแรก 
ก็ให้น าแนวทางหรือกระบวนการปฏิบัตินั้นมาจัดท าให้เป็นมาตรฐาน พร้อมทั้งหาวิธีการที่จะปรับปรุง
ให้ดียิ่งขึ้นไปอีก ซึ่งอาจหมายถึงสามารถบรรลุเป้าหมายได้เร็วกว่าเดิม หรือเสียค่าใช้จ่ายน้อยกว่าเดิม 
หรือท าให้คุณภาพดียิ่งขึ้นก็ได้แต่ถ้าหากเป็นกรณีที่สอง คือ ผลที่ได้ ไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนที่
วางไว้ควรน าข้อมูลที่รวบรวมไว้มาวิเคราะห์และพิจารณาว่าควรจะด าเนินการอย่างไร เช่น มองหาทาง
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เลือกใหม่ที่น่าจะเป็นไปได้ ใช้ความพยายามให้มากขึ้นกว่าเดิม ขอความช่วยเหลือจากผู้รู้หรือเปลี่ยน
เป้าหมายใหม ่(Pumpkin. (2555). ความหมายของ PDCA.) 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี 
พ.ศ. 2542 ได้ระบุไว้ว่า การบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ควรจัดให้มีหรือส่งเสริมให้
สังคมไทยอยู่บนพื้นฐานของหลักการส าคัญ อย่างน้อย 6 หลักการ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม เช่น การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความทันสมัยและ
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ
ข้อบังคับ และถือเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 

2) หลักคุณธรรม เช่น การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐถือ
ปฏิบัติหลักการนี้ในการท างาน ปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคม และส่งเสริมสนับสนุนให้
ประชาชนพัฒนาตนเอง เพ่ือท าให้ประชาชนมีความซื่อสัตย์ ขยันจริงใจ อดทน มีระเบียบวินัย 
ประกอบอาชีพสุจริต 

3) หลักความโปร่งใส เช่น สร้างความไว้วางใจกันของคนในสังคมและปรับปรุงการท างานของ
องค์การทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ให้โปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา 
ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ง่ายและสะดวก สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4) หลักความมีส่วนร่วม เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความคิดเห็น
และตัดสินใจปัญหาส าคัญๆ ของประเทศ อาทิเช่น การแจ้งความเห็นการประชาพิจารณ์ การประชามติ
เป็นต้น 

5) หลักความรับผิดชอบ เช่น ตระหนักถึงสิทธิหน้าที่ ส านึกในความรับผิดชอบต่อสังคม     
การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง กระตือรือร้นแก้ ไขปัญหา และการเคารพในความคิดเห็นที่
แตกต่าง โดยกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีอยู่จ ากัด ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ส่วนรวม โดยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมีนิสัยรักความประหยัด ใช้ของอย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์
สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ ในระดับสากลโดยการรักษาพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์และยั่งยืน 

การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ให้มีความยั่งยืนและบรรลุตามวัตถุประสงค์
ที่วางไว้นั้นจ าเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ปฏิบัติงาน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกระดับ ต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ตรงกัน
เกี่ยวกับแนวทางการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน การน าหลักธรรมาภิบาลมา
ประยุกต์ใช้นั้น จะช่วยให้นักเรียนทุกคนได้รับประทานอาหารกลางวันอย่างเพียงพอ และมีคุณภาพ    
ตามหลักโภชนาการ การจัดอาหารกลางวันที่มีคุณภาพส่งผลให้นักเรียนมีการพัฒนาการทางด้าน
ร่างกาย อารมณ์ สังคมสติปัญญา เจริญเติบโตตามวัยและรู้จักเลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์
ถูกหลักโภชนาการ นักเรียนมีภาวะทุพโภชนาการลดลงมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนดีขึ้นและมีสุขนิสัยที่
ดีในการรับประทานอาหารพร้อมน าความรู้ที่ได้ไปใช้ในชีวิตประจ าวันได้จริงและมีการบริหารจัดการ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างเป็นระบบและยั่งยืนต่อไป 
 ในส่วนของข้อมูลที่ได้รับจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง สามารถน ามาแยกเป็นประเด็นต่างๆ 
เรียงล าดับตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่ตั้งไว้สามประเด็น ดังนี้ 
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 1. การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตดุสิต มีดังนี้ 
  1.1 หลักนิติธรรม โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน โดยยึดตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และแนวทางการด าเนินงานของส านักการศึกษา
กรุงเทพมหานคร และเบิกจ่ายค่าอาหารตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบอย่างอ่ืนที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด  

1.2 หลักคุณธรรม โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตได้ยืดถือและเชื่อมั่นใน
ความถูกต้องดีงามตามครรลองครองธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน มีระเบียบวินัยและ
เสียสละในการบริหารโครงการฯ  

1.3 หลักความโปร่งใส ในการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนทางโรงเรียน
มีการเปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน สามารถตรวจสอบได้ โดยมีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบในด้านต่างๆ เช่น ตรวจสอบวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณค่าทางอาหาร และมีการ
ตรวจประเมิน ก ากับ ดูแลโดยส านักงานเขตดุสิตได้สุ่มตรวจการจัดท าอาหารกลางวันของโรงเรียนโดย
ไม่ได้นัดหมาย และมีการรายงานรายการอาหารกลางวันนักเรียนพร้อมถ่ายภาพในแต่ละวันลงในกลุ่ม
ไลน์อาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนสังกัดส านักงานเขตดุสิต โดยมีผู้บริหารเขตตรวจสอบทุกวันและ
เมื่อสังเกตมีปริมาณการตักอาหารน้อยไป ก็จะสอบถามไปยังโรงเรียนดังกล่าว 

1.4 หลักความมีส่วนร่วม โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต ได้ด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยมีคณะกรรมการ อาทิเช่น ผู้แทน
ผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชม ผู้แทนนักเรียน ผู้แทนจากศูนย์บริการสาธารณสุข เป็นต้น เข้ามามีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายการอาหาร ปริมาณอาหาร คุณค่าอาหาร ท าให้เกิด
ความสามัคคี ความร่วมมือระหว่างกัน เพ่ือให้นักเรียนได้รับประทานอาหารที่ดี มีคุณค่าทางโภชนาการ 

1.5 หลักความรับผิดชอบ โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตมีการมอบหมายหน้าที่
ความรับผิดชอบแก่ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารจัดการโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และร่วมกันตรวจสอบ ก ากับ ดูแลร่วมกัน 

1.6 หลักความคุ้มค่า การที่โรงเรียนได้รับงบประมาณมาอย่างจ ากัด คือ คนละ 20 บาท/
คน/มื้อ จ านวน 200 วัน ตลอดปีการศึกษานั้น ทางโรงเรียนต้องบริหารจัดการโดยยึดหลักความประหยัด
และความคุ้มค่า และนักเรียนได้รับประโยชน์อย่างสูงสุด 

2. ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาลของ
โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต มีดังนี ้

 2.1 ปัญหาด้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน การด าเนินโครงการ
อาหารกลางวันนักเรียน ขาดความรู้ในด้านคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ และหลักสุขาภิบาล
อาหารในโรงเรียน 

 2.2 ปัญหาด้านสถานที่ของโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหารให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร 
ต้องรับประทานอาหารบนห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตตั้งอยู่บริเวณของวัด 
ซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดและคับแคบ 
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 2.3 ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะได้รับตามจ านวนนักเรียนในอัตรา   
ที่ไม่เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หาผู้ประกอบการรับจ้าง
ท าอาหารนักเรียน ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างหายาก 

 2.4 ปัญหาการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และผู้ประกอบการรับจ้างท าอาหาร 
 3. แนวทางการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต 
มีดังนี้ 
  3.1 ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและ
ส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจทางโภชนาการให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน 
หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง 
  3.2 จัดท าสมุดคู่มือในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตดุสิต เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตด าเนินโครงการฯ ไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 
  3.3 จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ระหว่างโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตและโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอื่นๆ 
  3.4 ควรมีการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวัน
นักเรียนอย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
 จากผลการวิจัยที่ค้นพบดังกล่าวข้างต้น มีประเด็นที่น ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้ 
 การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามหลักธรรมาภิบาลของโรงเรียนใน
สังกัดส านักงานเขตดุสิต จะมุ่งเน้นการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่งมีความส าคัญอย่างยิ่งในบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพราะต้องยึดหลักกฎหมาย 
ข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติตามระเบียบของส่วนราชการ ยึดหลักความถูกต้องดีงาม ความซื่อสัตย์ 
สุจริต มีระเบียบวินัย มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และมีบริหารงานแบบการมีส่วนรวม     
ทั้งในรูปแบบคณะกรรมการด าเนินงานให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น เสนอแนะการด าเนิน
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โดยเฉพาะกรรมการสถานศึกษา ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชน  
เป็นต้น และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบแก่ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถในการบริหารจัดการ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถ และร่วมกันตรวจสอบ ก ากับ 
ดูแล เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าและมีประโยชน์สูงสุด นักเรียนรับประทานอาหารที่มีโภชนาการที่ดี 
เจริญเติบโตอย่างสมวัย ซึ่งจะสอดคล้องกับแนวคิดของ Simon (อ้างถึงใน ศิริลักษม์ ตันตยกุล, 2561) 
ได้กล่าวโดยสรุปว่า การบริหาร คือ การท างานของกลุ่มบุคคลตั้งแต่สองขึ้นไป ร่วมมือกันปฏิบัติงาน
เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ร่วมกัน และสอดคล้องกับแนวคิดของ สร้อยตระกูล อรรถมานะ     
(อ้างถึงใน สิทธิพันธ์ พุทธหุน, 2561) ได้กล่าวสรุปว่า การบริหาร คือ การกระท าร่วมกันด้วยความตั้งใจ
ของกลุ่มบุคคล อย่างร่วมแรงร่วมใจ เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ร่วมกันอย่างมีเหตุผล  
ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การบริหารเป็นการร่วมกันท างานอย่างเป็นกระบวนการของกลุ่มบุคคล 
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โดยใช้ทรัพยากรการบริหารเพ่ือบรรลุเป้าหมายร่วมกัน และสอดคล้องกับระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ. 2546 มีความว่าในการบริหาร
กิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ควรจัดหรือส่งเสริมให้สังคมไทยอยู่บนพ้ืนฐานของหลักส าคัญ       
อย่างน้อย 6 หลักการ ดังนี้ 

1) หลักนิติธรรม เช่น การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ ให้มีความทันสมัย
และเป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับเหล่านั้น และถือเป็นการปกครองภายใต้กฎหมาย 

2) หลักคุณธรรม เช่น การยึดมั่นความถูกต้องดีงาม โดยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐถือปฏิบัติหลักการนี้ในการท างาน การปฏิบัติหน้าที่เป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมและ
ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองไปด้วยกัน เพ่ือท าให้คนไทยมีความซื่อสัตย์ ขยันจริงใจ 
อดทน มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต 

3) หลักความโปร่งใส เช่น สร้างความไว้วางใจกันของคนในชาติ และปรับปรุงกลไกการ
ท างานขององค์การทุกหน่วยงาน ทุกระดับ ให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้ ง่ายและสะดวก มีกระบวนการให้
ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 

4) หลักความมีส่วนร่วม เช่น การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ เสนอความเห็น
ในการตัดสินใจปัญหาส าคัญๆ ของประเทศ อาทิเช่น การแจ้งความเห็นการประชาพิจารณ์ การแสดง
ประชามติ หรืออ่ืนๆเป็นต้น 

5) หลักความรับผิดชอบ เช่น ตระหนักในสิทธิหน้าที่ การส านึกในความรับผิดชอบ
ต่อสังคมการใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง กระตือรือร้นในการแก้ไขปัญหา และการเคารพในความ
คิดเห็นที่แตกต่าง โดยกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระท าของตน 

6) หลักความคุ้มค่า เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจ ากัดเพ่ือใช้ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยประชาสัมพันธ์ รณรงค์ให้ประชาชนคนไทยมีความประหยัด ใช้ของ
อย่างคุ้มค่าสร้างสรรค์สินค้าและบริการที่มีคุณภาพและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก โดยการรักษา
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความสมบูรณ์ยั่งยืน 

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุดมสิน อุสาทรัพย์ (2553) ได้ศึกษา รูปแบบการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 : 
กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ผลการวิจัยสรุปว่า โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันนั้นมีกิจกรรมการด าเนินงานเหมือนกัน ดังนี้ 1) มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 2) มีบุคลากรในการด าเนินงานที่เพียงพอ 3) มีแผนปฏิบัติการประจ าปีและ
จัดท าอย่างต่อเนื่อง 4) มีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน 5) นักเรียนมีส่วนร่วมในกิจกรรม
โครงการอาหารกลางวัน 6) มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 7) น าต าหรับอาหารส าหรับ
เด็กวัยเรียนมาวางแผนการจัดท ารายการอาหารโดยจัดท าเป็นรายสัปดาห์ 8) มีการจัดท าบัญชีและ
หลักฐานการเงินที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 9) มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการด าเนินงาน
โครงการที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 10) มีโครงการเกษตรเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน   
11) มีรูปแบบการประกอบอาหารกลางวันโดยให้ครูและนักเรียนช่วยกันประกอบอาหารหรือผู้ปกครอง
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และชุมชนมีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร 12) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียน 13) ได้รับการนิเทศติดตามประเมินผล 
 

ปัญหาและอุปสรรคการบริหารงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียนตามหลักธรรมาภิบาล
ของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 

1) ปัญหาด้านขาดความรู้ ความเข้าใจในการบริหารงาน การด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ขาดความรู้ในด้านคุณค่าของอาหารตามหลักโภชนาการ และหลักสุขาภิบาลอาหาร
ในโรงเรียน ซึ่งครูผู้รับผิดชอบโครงการอาหารกลางวันนักเรียน ไม่ได้เป็นครูที่จบวิชาเอกคหกรรมศาสตร์ 
หรือครูโชนาการมาโดยตรงจึงส่งผลให้บางครั้งการค านวณคุณค่าสารอาหารไม่เหมาะสมกับช่วงวัย
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศริศักดิ์ สุนทรไชย (2548) ได้ศึกษา สภาพการจัดโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในจังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอ าเภอบางกรวย ผลการวิจัยสรุปว่า อุปสรรคใน
การจัดโครงการอาหารกลางวัน เกิดจากไม่มีความรู้เพียงพอในการจัดอาหารให้เด็กรับประทาน 
ปัญหาที่เกิดจากการด าเนินโครงการ คือ การขาดแคลนงบประมาณ และการเลือกรับประทานอาหาร
ของนักเรียนที่ไม่ได้ค านึงถึงคุณค่าทางโภชนาการเท่าที่ควร โดยเฉพาะการไม่ค่อยรับประทานผักและ
โรงเรียนมีการจัดอาหารกลางวันเป็นพิเศษให้แก่เด็กที่มีปัญหาภาวะโภชนาการและเด็กยากจนทาง
โรงเรียนมีเกณฑ์วัดโภชนาการต่ ากว่าหรือสูงกว่าเกณฑ์โดยการชั่งน้ าหนักตัวและวัดส่วนสูงนักเรียน
แล้วเทียบกับเกณฑ์ของกรมอนามัย 

2) ปัญหาด้านสถานที่ของโรงเรียนที่ไม่มีโรงอาหารให้นักเรียนนั่งรับประทานอาหาร    
ต้องรับประทานอาหารบนห้องเรียน เนื่องจากโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตตั้งอยู่บริเวณของวัด 
ซึ่งมีพ้ืนที่ค่อนข้างจ ากัดและคับแคบ สอดคล้องกับงานวิจัยของนิรมล ละโรงสูงเนิน(2548) ได้ศึกษา
การประเมินโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนกลุ่มพัฒนาคุณภาพการศึกษาโคกขมิ้นส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเลย 2 จังหวัดเลย ผลการวิจัยสรุปว่า การประเมินโครงการอาหารกลางวัน
โรงเรียนในด้านสภาพแวดล้อม พบปัญหาด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยน าเข้า ด้านกระบวนการและด้าน
ผลผลิต มีการปฏิบัติและความเหมาะสมในระดับมากทุกด้าน ส่วนด้านปัจจัยน าเข้าอยู่ในระดับปาน
กลาง ส าหรับปัญหาพบว่า บุคลากรไม่เพียงพอ งบประมาณไม่เพียงพอ สถานที่คับแคบไม่สะอาด 
ภาชนะไม่สะอาด ช ารุด และไม่เพียงพอ มีการประชาสัมพันธ์โครงการน้อย 

3) ปัญหาด้านงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ซึ่งจะได้รับตามจ านวนนักเรียนในอัตราที่ไม่
เหมาะสมกับราคาวัตถุดิบในการประกอบอาหารที่สูงขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้หาผู้ประกอบการรับจ้าง
ท าอาหารนักเรียน ส าหรับโรงเรียนขนาดเล็กค่อนข้างหายาก สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา    
แก้ววิเศษ (2558) ได้ศึกษา การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่
พิเศษสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 3 ผลการวิจัยสรุปว่า ด้านการนิเทศ
และการประเมินผลโครงการอาหารกลางวัน ยังไม่มีรูปแบบที่แน่นอนขาดการมีส่วนร่วมในการนิเทศ
ของผู้ที่เกี่ยวข้อง ด้านวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่เพียงพอต่อการใช้งาน ด้านบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับโครงการ   
ไม่เพียงพอและยังขาดความช านาญและด้านงบประมาณล่าช้าและไม่เพียงพอ 
 4) ปัญหาการติดต่อสื่อสารที่คลาดเคลื่อนของผู้บริหารสถานศึกษา ครูผู้รับผิดชอบ
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน และผู้ประกอบการรับจ้างท าอาหาร สอดคล้องกับงานวิจัยของ 



12 
 

สุชาดา แก้ววิเศษ (2558) ได้ศึกษา การบริหารงานโครงการอาหารกลางวันของสถานศึกษาขั้น
พ้ืนฐานในพ้ืนที่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา เชียงราย เขต 3 ผลการวิจัย
สรุปว่า ควรให้มีการวางแผนการนิเทศและประเมินผลโครงการก าหนดรูปแบบการด าเนินงานให้
ชัดเจน มีการวางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมคุ้มค่า ก าหนดผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงบทบาท
หน้าที่ให้ชัดเจน 
 
 แนวทางการพัฒนาโครงการอาหารกลางวันนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิต
มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้ 
 1) ควรมีการส่งเสริมให้มีการจัดการระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนและส่งเสริมให้
ความรู้ ความเข้าใจทางโภชนาการให้แก่ครูผู้รับผิดชอบโครงการฯ หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง สอดคล้องกับ
งานวิจัยของศริศักดิ์ สุนทรไชย (2548) ได้ศึกษา สภาพการจัดโครงการอาหารกลางวันโรงเรียนใน
จังหวัดนนทบุรี กรณีศึกษา 2 โรงเรียนในอ าเภอบางกรวย ผลการวิจัยพบว่า ควรน าครูและบุคลากรที่
เกี่ยวข้องไปอบรมเพ่ิมเติม จะได้มีความรู้เรื่องโภชนาการในการก าหนดรายการอาหารกลางวันในแต่
ละวัน และควรเป็นอาหารชุดมากกว่าอาหารจานเดียว ผู้ปกครองมีบทบาทส าคัญในการดูแลอาหาร
มื้ออ่ืนของนักเรียน ซึ่งนมยังมีความส าคัญในเด็กที่ก าลังเติบโต ชุมชนและหน่วยงานท้องถิ่นสามารถ
สนับสนุนงบประมาณและอาหารแก่โครงการเพ่ือโภชนาการที่ดีของเด็กวัยเรียน 
 2) จัดท าสมุดคู่มือในการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัด
ส านักงานเขตดุสิต เพ่ือให้โรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตด าเนินโครงการฯ ไปในทิศทางเดียวกัน 
และมีการปรับปรุง พัฒนาระบบโครงการอาหารกลางวันนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุชาดา แก้ววิเศษ (2558) ได้ศึกษา การบริหารงานโครงการอาหาร
กลางวันของสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานในพ้ืนที่พิเศษ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
เชียงราย เขต 3 ผลการวิจัยสรุปว่า ควรให้มีการวางแผนการนิเทศและประเมินผลโครงการ ก าหนด
รูปแบบการด าเนินงานให้ชัดเจน มีการวางแผนจัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมคุ้ มค่า ก าหนด
ผู้รับผิดชอบ ประชุมชี้แจงบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน 
 3) จัดให้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินโครงการอาหาร
กลางวันนักเรียน ระหว่างโรงเรียนในสังกัดส านักงานเขตดุสิตและโรงเรียนในสังกัดหน่วยงานอ่ืนๆ
สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมสิน อุสาทรัพย์ (2553) ได้ศึกษา รูปแบบการด าเนินงานโครงการอาหาร
กลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1 : กรณีศึกษาแนว
ปฏิบัติที่ดีที่สุด ผลการวิจัยสรุปว่า ควรมีการจัดอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากโรงเรียนที่ประสบ
ความส าเร็จในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน เพ่ือสร้างความเข้าใจด้านการพัฒนา
รูปแบบการด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนักเรียน  
 4) ควรมีการตรวจติดตามและประเมินผลการด าเนินโครงการอาหารกลางวันนักเรียน
อย่างต่อเนื่องและสม่ าเสมอ สอดคล้องกับงานวิจัยของอุดมสิน อุสาทรัพย์ (2553) ได้ศึกษารูปแบบ
การด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
บุรีรัมย์ เขต 1 : กรณีศึกษาแนวปฏิบัติที่ดีที่สุด ผลการวิจัยสรุปว่า โรงเรียนที่ประสบผลส าเร็จในการ
ด าเนินงานโครงการอาหารกลางวันนั้นมีกิจกรรมการด าเนินงานเหมือนกัน  ดังนี้ 1) มีค าสั่งแต่งตั้ง
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คณะกรรมการด าเนินงานที่เป็นปัจจุบัน 2) มีบุคลากรในการด าเนินงานที่เพียงพอ 3) มีแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีและจัดท าอย่างต่อเนื่อง 4) มีการจัดสรรงบประมาณอาหารกลางวัน 5) นักเรียนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมโครงการอาหารกลางวัน 6) มีการบูรณาการกิจกรรมการเรียนการสอน 7) น าต าหรับอาหาร
ส าหรับเด็กวัยเรียนมาวางแผนการจัดท ารายการอาหารโดยจัดท าเป็นรายสัปดาห์ 8) มีการจัดท าบัญชี
และหลักฐานการเงินที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 9) มีการจัดท าระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานโครงการที่ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน 10) มีโครงการเกษตรเพ่ือสนับสนุนโครงการอาหาร
กลางวัน 11) มีรูปแบบการประกอบอาหารกลางวันโดยให้ครูและนักเรียนช่วยกันประกอบอาหารหรือ
ผู้ปกครองและชุมชนมีส่วนร่วมในการประกอบอาหาร 12) มีการประชาสัมพันธ์การด าเนินงาน
โครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน 13) ได้รับการนิเทศติดตามประเมินผล 
 
ข้อเสนอแนะ 
 จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 1.หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรจัดให้มีการจัดอบรมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันโดยเน้นการบริหารโครงการตามหลักธรรมาภิบาลการรักษาความสะอาด
คุณภาพอาหารเพื่อให้มีการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรหรือเพ่ิมจ านวนบุคลากรเฉพาะ
ด้านที่ปฏิบัติงานโครงการอาหารกลางวันซึ่งจะสามารถลดภาระครูผู้สอนและยังสามารถบริหารงาน
โครงการอาหารกลางวันได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 
 2. รัฐบาลควรปรับปรุงเปลี่ยนแปลงขั้นตอนหรือกระบวนการในการถ่ายโอนงบประมาณให้มี
ความต่อเนื่องรวดเร็วหรือลดขั้นตอนลงหรือจ่ายงบประมาณลงมาโดยตรงที่โรงเรียนหรือหน่วยงานต้น
สังกัดเพ่ือให้สามารถบริหารงบประมาณโครงการอาหารกลางวันได้อย่าง ต่อเนื่องและเต็ม
ประสิทธิภาพ 

3. ควรจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการบูรณาการเรียนการสอนโดยสอดแทรกเรื่องภาวะ
โภชนาการและสุขภาพ ภาวะทุพโภชนาการ ภาวะโภชนาการเกิน โรคเก่ียวกับภาวะโภชนาการ 
 4. ควรจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการด าเนินโครงการอาหารกลางวันและการสร้าง
ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ 
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