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บทที่ 3 
 

วิธีด ำเนินกำรวิจัย 
 
    การวิจัยครั้งนี ้มุ่งวิจัยและพัฒนารูปแบบการพัฒนาพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการ
เรียนรู ้ ด้านสุขอนามัยของโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงโดยใช้กระบวนการวิจัยและพัฒนา (Research and 
Development) มีการด าเนินงานดังนี้ 
 
ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
 
  ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ตามขั้นตอนการวิจัย ดังนี้ 

1. การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการ 
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
   ประชากร ได้แก่ ครูผู้สอนโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในเขตอ าเภอเชียงดาว ฝาง แม่อาย เวียงแหงและ
ไชยปราการ จ านวน 155 แห่ง  รวมจ านวนครู 1,917 คน ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  ก าหนดขนาดโดยใช้
ตารางส าเร็จรูปของ Krejcie & Morgan  (สายฝน แสนใจพรม, 2559: 131) ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 326 คน 
โดยการสุ่มแบบ 2 ขั้นตอน คือ  ขั้นที่ 1 สุ่มโรงเรียนจากทุกอ าเภอโดยใช้เกณฑ์ร้อยละ 25 ของโรงเรียนทั้งหมด ได้
โรงเรียนจ านวน 39 แห่ง หลังจากนั้นด าเนินการขั้นที่ 2 สุ่มครูจากโรงเรียนทั้งหมด 39 แห่ง ให้ได้จ านวนครูทั้งหมด 
326 คน ดังแสดงในตาราง 
 
ตำรำงที่ 3.1 จ านวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ 
                  ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง 
 

อ ำเภอ 
จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนประชำกร 
 จ ำนวน
โรงเรียน 

จ ำนวนกลุ่มตัวอย่ำง 

เชียงดำว 39 505 10 86 
ฝำง 48 569 12 97 

แม่อำย 37 450 9 78 
เวียงแหง 9 167 3 27 

ไชยปรำกำร 21 226 5 38 
รวม 155 1917 39 326 
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  2. การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู ใช้กลุ่มตัวอย่าง โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจสอบ
คุณภาพของรูปแบบจ านวน 16 คน ประกอบด้วย  ผู้บริหารโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ครู และ อาจารย์มหาวิทยาลัย 
โดยการเลือกแบบเจาะจง ตามเกณฑ์คือ เป็นผู้มีความรู้ทางการศึกษา และมีประสบการณ์ในการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนบนพ้ืนที่สูง 
     3. การทดลองใช้และศึกษาผลการใช้รูปแบบ ใช้กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ครู และผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  กลุ่มละ 5 คน รวมจ านวน 10 คน โดย
คัดเลือกตามเกณฑ์ คือ ครูผู้ปกครองเข้าร่วมการพัฒนาด้วยความสมัครใจ และผู้ปกครองและคนในชุมชน
เป็นผู้ที่ตอบค าถามด้วยความสมัครใจ 
 
เครื่องมือที่ใช้ในกำรเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การวิจัยครั้งนี้ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจ านวน 6 ชุด ได้แก่ 

  1. แบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย ข้อค าถามเพ่ือประเมินความต้องการจ าเป็น แบ่งเป็น 3 
ด้าน คือ 1) ด้านความรู้ จ านวน 3 ข้อ 2) ด้านทักษะ จ านวน 8 ข้อ และ 3)ด้าน เจตคติ จ านวน 3 ข้อ 
รวมจ านวน 14 ข้อ  โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ โดยใช้รูปแบบการ
ตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ให้เลือกตอบพร้อมกันในสภาพที่ปฏิบัติจริงและสภาพที่ควรจะ
เป็น ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 
0.67 – 1.00 และน าไปทดสอบค่าความเชื่อมั่นโดยน าไปทดลองใช้กับครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงกลุ่มทดลอง
เครื่องมือจ านวน 50 คน  ท าการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.84 
  2. แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะครู แบ่งเป็น 4 ด้าน คือ 1) ด้าน
ความเป็นไปได้ จ านวน 5 ข้อ 2) ด้านความเหมาะสม จ านวน 10 ข้อ 3)ด้านความถูกต้อง จ านวน 8 ข้อ 
4) ด้านความครอบคลุมจ านวน 8 ข้อ และ 5) ด้านความเป็นประโยชน์จ านวน 4 ข้อ เป็นมาตรประมาณ
ค่า 5 ระดับ ได้รับการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC 
ระหว่าง 0.67 – 1.00  
  3. แบบประเมินสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
จ านวน 14 ข้อ โดยน าข้อค าถามที่มีความเหมาะสมด้านความตรงเชิงเนื้อหาจากแบบประเมินความ
ต้องการจ าเป็นมาสร้างเป็นข้อค าถามโดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ท าการวิเคราะห์ค่าความ
เชื่อมั่นด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อม่ันเท่ากับ 0.79 
  4. แบบประเมินความพึงพอใจของครูที่มีต่อการเข้าร่วมการพัฒนาจ านวน 3 ด้าน คือ
เนื้อหาการพัฒนาจ านวน 4 ข้อ กระบวนการพัฒนาจ านวน 8 ข้อ และประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา
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จ านวน 4 ข้อ โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ท าการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดย
ผู้เชี่ยวชาญ 3 คน ข้อค าถามแต่ละข้อมีค่า IOC ระหว่าง 0.67 – 1.00  
  5. แบบบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้  เป็นแบบบันทึกการสังเกตและสรุปผลการเรียนรู้
ของนักเรียนแต่ละระดับชั้นในการเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ประกอบด้วยเลขที่ และตารางส าหรับ
บันทึกผลคะแนน ท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้ภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน  
  6. แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้ปกครองและคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ของ
ครู เป็นแบบปลายเปิด ท าการตรวจสอบความเหมาะสมและความถูกต้องของการใช้ภาษาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จ านวน 3 คน 
 
วิธีด ำเนินกำรวิจัยและเก็บรวบรวมข้อมูล 
    วิธีด าเนินการวิจัยประกอบด้วย   3 ระยะ  ดังนี้ 
 
 กำรวิจัยระยะท่ี 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่
สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

กำรวิจัยระยะท่ี 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการ 
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 กำรวิจัยระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 การด าเนินการวิจัยแสดงเป็นล าดับขั้นตอนตามแผนภาพ 3.1-3.3  และมีรายละเอียดประกอบ
แผนภาพ  ดังนี้ 
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กำรวิจัยระยะท่ี 1  
 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการ
เรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภำพที่ 3.1 วิธีด าเนินการวิจัยระยะท่ี 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรยีนรู ้สภาพบริบทของ
โรงเรียนบนที่สูง เพ่ือสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัย 

ขั้นที่ 2  จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย การวัดและ
ประเมินผลและบริหารการศึกษา จ านวน 7 คน ท าการพิจารณาความเหมาะสมและวิพากษ์ตัวบ่งชี้
สมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

ขั้นที่ 3 จัดท าแบบประเมินความต้องการจ าเป็นโดยใช้รูปแบบการตอบสนองคู่ (dual-
response format) 

 ขั้นที่ 4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความต้องการจ าเป็นกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม รวมจ านวน 326 คน 
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กำรวิจัยระยะท่ี 2 
 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้  

ด้านสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 3.2 วิธีด าเนินการวิจัยระยะที่ 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นที่ 1 น าผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นประกอบกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนา 
ครูท าการสังเคราะห์เนื้อหาเพื่อน ามาก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบของรูปแบบการพัฒนาครู 

 

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิท าการตรวจสอบความเหมาะสม
ถูกต้องของการใช้ภาษา และท าการประเมินคุณภาพของรูปแบบใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ 
ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเป็นประโยชน์ 

ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกับครูผู้สอนจ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
จ านวน 3 คน ท าการศึกษาและตรวจสอบความชัดเจนของภาษาท่ีใช้ในขั้นตอนการพัฒนา วิธีการ
ปฏิบัติตามล าดับขั้นตอน เวลาที่ใช้ในการพัฒนา และเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกผล ครั้งที่ 2 โดยให้
ครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงจ านวน 2 คน ศึกษาความเป็นไปได้ในการปฏิบัติจริงของขั้นตอนการพัฒนา 
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กำรวิจัยระยะท่ี  3   
 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้
ด้านสุขอนามัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  วิธีด าเนินการวิจัยทั้ง   3 ระยะ  มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
กำรวิจัยระยะที่ 1 กำรศึกษำควำมต้องกำรจ ำเป็นในกำรพัฒนำสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงใน
กำรจัดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขอนำมัย 
 
 การวิจัยในระยะท่ี 1 มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 ศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ สภาพบริบทของโรงเรียนบน
ที่สูง เพ่ือสังเคราะห์ตัวบ่งชี้ของสมรรถนะครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย โดย
ประกอบด้วย 3 ด้าน คือ ความรู้ ทักษะ เจตคติ  
 ขั้นที่ 2  จัดประชุมกลุ่ม (Focus Group) โดยให้ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทย การวัดและประเมินผล
และบริหารการศึกษา จ านวน 7 คน ท าการพิจารณาความเหมาะสมและวิพากษ์ตัวบ่งชี้สมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย แล้วผู้วิจัยท าการปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
 ขั้นที่ 3 จัดท าแบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่
สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย โดยเป็นแบบมาตรประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ โดยใช้
รูปแบบการตอบสนองคู่ (Dual-Response Format) ให้เลือกตอบพร้อมกันในสภาพที่ปฏิบัติจริงและ
สภาพที่ควรจะเป็น 

ภำพที่ 3.3 วิธีด าเนินการวิจัยระยะที่ 3 
 
 

 ขั้นที่ 1 คัดเลือกโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง และครูผู้สอนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง ตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
ซึ่งได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีครูที่เข้าร่วมการพัฒนา
จ านวน 5 คน ด าเนินการพัฒนาครูตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 
 

ขั้นที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ ประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ของครู ประเมินความ
พึงพอใจของคร ูบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ การสัมภาษณ์ผู้ปกครองและคนในชุมชน  
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 ขั้นที่ 4 ด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนา
สมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย กับกลุ่มตัวอย่างที่ได้จากการสุ่ม 
รวมจ านวน 326 คน 
 
กำรวิจัยระยะท่ี 2  กำรสร้ำงรูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขอนำมัย 

  การวิจัยในระยะที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู 
โรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
 ขั้นที่ 1 น าผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ประกอบกับการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการพัฒนาครู ได้แก่ 
ทฤษฎีจิตวิทยา ประกอบด้วย ทฤษฎีแรงจูงใจ ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับผู้ใหญ่ ส าหรับทฤษฎีการบริหาร 
ประกอบด้วย ทฤษฎีการมีส่วนร่วม การบริหารโดยใช้สถานศึกษาเป็นฐาน ตลอดจนข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม
จากแบบประเมินความต้องการจ าเป็น  ท าการสังเคราะห์เนื้อหาเพ่ือน ามาก าหนดโครงสร้างองค์ประกอบ
ของรูปแบบการพัฒนาครู 

 ขั้นที่ 2 ตรวจสอบคุณภาพของรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 2 กลุ่ม โดยกลุ่มแรก
จ านวน 7 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ครู และ อาจารย์มหาวิทยาลัย ท าการตรวจสอบความ
เหมาะสมถูกต้องของการใช้ภาษา แล้วปรับแก้ไขตามข้อสรุปของการประชุมกลุ่ม ส าหรับกลุ่มที่สอง 
จ านวน 9 คน ได้แก่ ผู้บริหารโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ครู และ อาจารย์มหาวิทยาลัย  ท าการประเมินคุณภาพของ
รูปแบบใน 5 ด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง ความครอบคลุมและความเป็น
ประโยชน์ โดยใช้แบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 

 ขั้นที่ 3 ทดลองใช้รูปแบบกับครูผู้สอนจ านวน 2 ครั้ง โดยครั้งที่ 1 ให้ครูโรงเรียนบนพื้นที่
สูงจ านวน 3 คนท าการศึกษาและตรวจสอบความชัดเจนของภาษาที่ใช้ในขั้นตอนการพัฒนา วิธีการปฏิบัติ
ตามล าดับขั้นตอน เวลาที่ใช้ในการพัฒนา และเครื่องมือที่ใช้ในการบันทึกผล แล้วท าการปรับปรุงแก้ไข
ตามข้อเสนอแนะ และทดลองครั้งที่ 2 โดยให้ครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงจ านวน 2 คน ศึกษาความเป็นไปได้ใน
การปฏิบัติจริงของขั้นตอนการพัฒนา แล้วท าการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะ 
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กำรวิจัยระยะท่ี 3 กำรศึกษำผลกำรใช้รูปแบบกำรพัฒนำสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในกำร 
จัดกำรเรียนรู้ด้ำนสุขอนำมัย ประกอบด้วย  2  ขั้นตอน ดังนี้ 
  ขั้นที่  1 คัดเลือกโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง และครูผู้สอนที่ เป็นกลุ่มตั วอย่างเพ่ือใช้และ
ประเมินผลการใช้รูปแบบ โดยมีเกณฑ์การคัดเลือกคือ 1) เป็นสถานศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนา
สมรรถนะ 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ความร่วมมือ  3) ครู
เข้าร่วมการพัฒนาด้วยความสมัครใจ  ซึ่งได้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัด
เชียงใหม่  โดยมีครูที่เข้าร่วมการพัฒนาจ านวน 5 คน ด าเนินการพัฒนาครูตามรูปแบบที่ได้ก าหนดไว้ ใน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 

 ขั้นที่ 2 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ โดยการให้ครูประเมินสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัยในลักษณะของการประเมินตนเองก่อนและหลังเข้าร่วมการพัฒนา ประเมินความพึงพอใจของ
ครูที่มีต่อการเข้าร่วมการพัฒนา พิจารณาข้อมูลจากบันทึกผลการประเมินการเรียนรู้ และการสัมภาษณ์
ผู้ปกครองและคนในชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการเรียนรู้  
 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

1.การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการสังเกต การสัมภาษณ์ และการบันทึกประชุมกลุ่ม 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การจัดล าดับความ 
ต้องการจ าเป็นด้วยวิธี Priority Needs Index แบบปรับปรุง (PNImodified) และคา่ร้อยละ 
 
 

 

 

 




