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บทที่ 1 
 

บทน ำ 
 
ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

 สุขอนามัยที่ดีถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ส าคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นตัวบ่งชี้ที่แสดงถึง
ความอยู่ดีมีสุขของคน  การมีสุขภาพอนามัยที่ดีมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศ เนื่องจากการที่คนเรา
มีสุขอนามัยที่ดีซึ่งหมายถึง การที่คนเรารู้จักดูแลร่างกาย จิตใจให้มีชีวิตอยู่ได้อย่างปกติสุข (ณัฐริณีย์ 
พิมเสน, 2553: 62) ย่อมท าให้เป็นบุคคลที่เป็นทรัพยากรที่มีคุณภาพของสังคม  มีความสามารถในการ
ดูแลตนเองและครอบครัว  ตลอดจนมีความสามารถที่จะร่วมมือกับคนอ่ืนๆ ในการสร้างและท านุบ ารุ ง
สังคม  รวมทั้งการช่วยกันสร้างเสริมความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้าของประเทศชาติได้เป็นอย่างดี  
เมื่อพิจารณารูปแบบของการด าเนินงานด้านการส่งเสริมสุขภาพของภาครัฐในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่อยู่
ในการดูแลของหน่วยงานและกรมต่างๆ กระทรวงสาธารณสุข โดยมีเป้าประสงค์เพ่ือให้ เกิดการพัฒนา
ด้านสุขภาพ อันจะน าไปสู่ความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนอย่างทัดเทียมกัน  ไม่ว่าจะเป็นชุมชนพื้นราบหรือ
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงก็จัดอยู่ในพ้ืนที่ที่ครอบคลุมการพัฒนาด้านสุขภาพของประชากรไทยทั้งสิ้น  ถึงแม้ว่า
ชุมชนบนพ้ืนที่สูงจะได้รับการพัฒนาด้านสุขอนามัยอย่างต่อเนื่องแต่จากผลการส ารวจของศูนย์อนามัยบน
พ้ืนที่สูง เกี่ยวกับสภาวะสุขภาพอนามัยชาวเขาบนพ้ืนที่สูงทั้ง 20 จังหวัดของประเทศไทย ในปี พ.ศ.2547  
พบว่า  กลุ่มเด็กอายุ 1-5 ปี มีอาการเจ็บป่วยร้อยละ 58.10 ส่วนใหญ่เป็นไข้หวัด  เด็กอายุ 3 ปี มีฟันผุถึง
ร้อยละ  47.6 ปี  เด็กร้อยละ 79.60 ชอบรับประทานของหวาน  และส่วนใหญ่เป็นขนมถุงส าเร็จรูปและ
ลูกอม ร้อยละ 70.90  เฉลี่ยประมาณ 3 ครั้งต่อวัน (นิตยา  แสงเล็ก, 2547) นอกจากนี้จากผลการศึกษา
ภาวะสุขภาพอนามัยแม่และเด็กในพ้ืนที่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” (ศศช.)  
ปีงบประมาณ 2550-2551 พบว่า ภาวะสุขภาพในเด็กแรกเกิดถึง 5 ปี มีภาวะการขาดสารอาหาร คือ มี
น้ าหนักน้อยกว่าเกณฑ์ ร้อยละ 32.2 ร้อยละ 19.7 มีอาการเจ็บป่วย ร้อยละ 48.7 ส่วนมากเป็นหวัด ร้อย
ละ 85.9 (สมควร  ใจกระจ่าง, 2552) เนื่องจากชุมชนบนพ้ืนที่สูงเป็นชุมชนที่ตั้งถิ่นฐานอยู่บนภูเขาตาม
แนวตะเข็บชายแดน ประชากรของชุมชนประกอบด้วยชาวเขาชาติพันธุ์ต่างๆ  การตั้งถิ่นฐานของชุมชน
ตั้งอยู่ในพ้ืนที่บริเวณป่าเขาทางภาคเหนือและภาคตะวันตกของประเทศไทย  (ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน, 2552: 6) ท าให้การเข้าถึงสภาพพ้ืนที่ค่อนข้างยากล าบากและความแตกต่างทางชน
เผ่าและวัฒนธรรม เมื่อเด็กเจ็บป่วยบางส่วนก็จะเดินทางเข้ามารับการรักษาที่ตัวเมืองซึ่งต้องใช้เงินจ านวน
มาก  เมื่อพิจารณาการด าเนินการพัฒนาของหน่วยงานทางด้านสาธารณสุขแล้วค่อนข้างเน้นไปทางด้าน
กิจกรรมและโครงการในระยะปลายน้ า 
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 การศึกษาจึงถือเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในระยะต้นน้ า  การศึกษา
จะช่วยให้ประชาชนอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน  เมื่อคนมีการศึกษาจะช่วยน าความรู้ไปใช้ในการด ารงชีวิต 
ประกอบอาชีพ ดูแลคน และสร้างความม่ันคงให้กับประเทศได้  จากการศึกษาคู่มือการจัดท าดัชนีชี้วัดทาง
สังคมและคุณภาพชีวิต พบว่า ปัจจัยน าเข้าที่ส าคัญที่จะน าไปสู่การมีสุขภาพอนามัยที่ดี คือ การศึกษา 
(Kenneth C.Land, Alex C.Michalos and M.Joseph Sirgy, 2012: 284) ดังนั้นเมื่อต้องการให้คนมี
สุขอนามัยที่ดีและยั่งยืนควรให้การศึกษาแก่คนในชุมชนโดยผ่านการศึกษา แต่จากการจัดการศึกษาที่ผ่าน
มายังคงใช้รูปแบบเดียวกันทั้งเนื้อหา  และกระบวนการจัดการเรียนรู้  นอกจากนี้จากการลงพ้ืนที่ศึกษา
สภาพบริบทด้านสุขอนามัยและจากการสัมภาษณ์ผู้บริหารของโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในเขต อ าเภอแม่แตง  
อ าเภอฝางและอ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า มีปัญหาด้านสุขอนามัยที่คล้ายคลึงกันคือ 
นักเรียนมีเสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่มชุดใหม่แต่ยังขาดการดูแลรักษาให้สะอาด การปฏิบัติตนในการดูแลร่างกาย
ยังไม่ถูกสุขลักษณะ  และจากการสัมภาษณ์ครูผู้สอนในพ้ืนที่ อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ยังพบว่า ครู
ส่วนใหญ่เป็นครูต่างพ้ืนที่และประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนค่อนข้างน้อย เน้นการจัดการเรียน
การสอนเพียงเนื้อหาในบทเรียน ไม่ได้สอดแทรกความรู้ด้านสุขอนามัยให้แก่นักเรียน ท าให้ไม่สามารถ
น าไปประยุกต์ใช้จริงได้ในชีวิตประจ าวันของนักเรียนเนื่องจากไม่เห็นความส าคัญ  และครูแยกเนื้อหาออก
จากชีวิตจริง  เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติ  ดังนั้นการที่ผู้สอนสามารถจัดการเรียนรู้ที่มีคุณภาพย่อมเป็น
ปัจจัยที่จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยได้ดี 

 จากความส าคัญของสุขอนามัยที่มีต่อการพัฒนาประเทศ ประกอบกับสภาพปัญหาที่เกิดขึ้น
ของพ้ืนที่สูง นอกจากนี้แล้วยังพบว่าไม่มีงานวิจัยที่เกี่ยวกับการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  ในฐานะที่ผู้วิจัยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่มีส่วนรับผิดชอบในการบริการชุมชนและท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
ซ่ึงมีโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงจ านวนมาก จึงต้องการที่จะสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยส าหรับโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง  เพ่ือเป็นแนวทางการพัฒนาคุณภาพด้านการ
จัดการเรียนรู้อันจะส่งผลต่อความอยู่ดีกินดีของคนไทยอย่างเท่าเทียมกันต่อไป 
 
ค ำถำมกำรวิจัย 

1.  ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ 
โรงเรียนบนพื้นที่สูงเป็นอย่างไร 

2.  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบน 
พ้ืนที่สูงควรมีลักษณะเป็นอย่างไร 

3.  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ 
โรงเรียนบนพื้นที่สูงควรมีลักษณะเป็นอย่างไร 
 



 

3 

 

 

วัตถุประสงค์กำรวิจัย   
   การวิจัยคร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 

1.  ศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้าน 
สุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
   2. สร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียน
บนพื้นที่สูง 
   3. ศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ
โรงเรียนบนพื้นที่สูง 
 
ขอบเขตกำรวิจัย 
    1. ขอบเขตด้ำนประชำกร 
      1.1 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง เป็นครูผู้สอนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงสังกัดเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ได้แก่ โรงเรียนในอ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง อ าเภอแม่อาย 
อ าเภอเวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ จ านวน 155 แห่ง  รวมจ านวนครู 1,917 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปี
การศึกษา 2559   
     1.2 ประชากรที่ใช้ในการสร้างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูง ประกอบด้วย  
      1.2.1 ผู้บริหารโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหาร อย่างน้อย 5 ป ี
       1.2.2 ครูผู้สอนโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงที่มีประสบการณ์ในการเป็นผู้ครูผู้สอน อย่างน้อย 5 ปี 
      1.2.3 อาจารย์มหาวิทยาลัยที่มีความเช่ียวชาญด้านการศึกษา  
     1.3 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาผลการใช้รูปแบบ ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียน
ชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
   2. ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ ขอบเขตเนื้อหาในการวิจัยมีดังนี้        
          2.1 การสร้างและพัฒนารูปแบบการสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัยของโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัย เน้นการพัฒนาสมรรถนะ 3 ด้าน คือ ความรู้
ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ทักษะในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย และเจตคติในการจัดการ
เรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
    2.2 คุณภาพของรูปแบบการสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของ
โรงเรียนบนพ้ืนที่สูง 5 ด้าน คือ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความครอบคลุม และ
ความเป็นประโยชน์ ที่ประเมินโดยผู้เช่ียวชาญ 
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    2.3 ผลของการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูง ได้แก่  
     2.3.1 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยก่อนและหลังการเข้าร่วมการพัฒนา 
      2.3.2 ผลการสอบถามความพึงพอใจของครูเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะของครูใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
      2.3.3 ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้เรียน ที่ได้จากการสรุปผลการประเมินการ
เรียนรู้ของครูผู้สอน 
      2.3.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ 
 
นิยำมศัพท์เฉพำะ 
   1. รูปแบบกำรพัฒนำ หมายถึง แบบจ าลองที่แสดงถึงความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่างๆ ใน
การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
    2. โรงเรียนบนพื้นที่สูง หมายถึง โรงเรียนที่อยู่เหนือระดับน้ าทะเลตั้งแต่ 400 เมตร เป็นต้น
ไป ในเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต3 ได้แก่ โรงเรียนในอ าเภอเชียงดาว อ าเภอฝาง 
อ าเภอแม่อาย อ าเภอเวียงแหง และอ าเภอไชยปราการ รวมจ านวน 155 แห่ง  
   3. กำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขอนำมัย หมายถึง การที่ครูผู้สอนและผู้เรียนของโรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงร่วมกันปฏิบัติเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายด้านสุขอนามัย ได้แก่ การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขอนามัย
ของผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดย
เน้นผู้ เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน การจัด
กระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ ด้าน
สุขอนามัย การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ และการติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
   4. สมรรถนะของครูในกำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขอนำมัย หมายถึง ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ในด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ ที่ประเมินโดย
แบบประเมินสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย รวมจ านวน 14 ข้อ 
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ประโยชน์ท่ีได้รับจำกกำรวิจัย 
   การวิจัยคร้ังนี้  มีประโยชน์ท่ีได้รับจากการวิจัย  ดังต่อไปนี้ 
   1. ได้ข้อมูลระดับความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ซึ่งจะเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนาบุคลากรของ
สถานศึกษาได้ตรงตามความต้องการและบริบทอันจะส่งผลต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของผู้เรียนอย่าง
แท้จริง 
   2. ได้รูปแบบในการพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของโรงเรียน
บนพ้ืนที่สูง ซึ่งจะเป็นแนวทางให้แก่สถาบันการศึกษา หน่วยงานการผลิตครูใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาครู  
  




