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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 

 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่น าเสนอในบทนี้ประกอบด้วยผลการวิเคราะห์ 3 ตอน ตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัย คือ ตอนที่ 1 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ
ของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย   ตอนที่ 2 ผลการสร้างและพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย และตอนที่ 
3 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  
 
ตอนที่ 1  ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
 ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
             ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงใน
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ได้ผลการประเมินดังตารางที่ 4.1-4.3 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.1 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่เป็นจริงของสมรรถนะครูโรงเรียนบนพ้ืนทีสู่ง 
                ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 

รายการสมรรถนะครูที่เป็นจริง x    S.D. ความหมาย 

ความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ 3.98 0.88 สูง 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 4.01 0.83 สูง 
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 2.67 0.88 ปานกลาง 

โดยรวม 3.56 0.61 สูง 
ทักษะ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้าน    
   สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 
2.86 

 
0.82 

 
ปานกลาง 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2.88 0.96 ปานกลาง 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
    เป็นส าคัญ 

 
4.31 

 
1.01 

 
สูง 

4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ   
    ผู้ปกครองและชุมชน 

 
2.77 

 
1.07 

 
ปานกลาง 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 2.88 0.78 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะครูที่เป็นจริง x    S.D. ความหมาย 

6. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
   ต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

 
4.52 

 
0.57 

 
สูง 

7. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3.33 0.68 ปานกลาง 
8. การติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.92 1.12 ปานกลาง 

โดยรวม 3.31 0.35 ปานกลาง 
เจตคต ิ    
1. การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 4.45 0.66 ปานกลาง 
2. การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ 
    ผู้เรียน 

 
1.36 

 
0.73 

 
ต่ า 

3. การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 

 
2.61 

 
1.05 

 
ปานกลาง 

โดยรวม 2.81 0.45 ปานกลาง 
รวมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 3.23 0.38 ปานกลาง 

 
 จากตารางที่ 4.1 พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x=3.23, S.D.=0.38) เมื่อพิจารณารายด้านของสมรรถนะพบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้มีค่าต่ าที่สุด คือ อยู่ในระดับปานกลาง 

( x=2.67, S.D.=0.88) ส าหรับสมรรถนะด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมี

ส ่ว น ร ่ว มของผู ้ป กครองและชุมชน  มีค ่า ต่ า ที ่ส ุด  ค ือ  อยู ่ใ น ระดับ ปานกลา ง ( x=2.77, 
S.D.=1.07) ส่วนสมรรถนะด้านเจตคติในเรื่อง การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ

ผู้เรียนมีค่าต่ าท่ีสุด คือ อยู่ในระดับต่ า ( x=1.36, S.D.=0.73) 
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ตารางท่ี 4.2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานสภาพที่คาดหวังของสมรรถนะครูโรงเรียนบนพื้นที่ 
                 สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 

รายการสมรรถนะครูที่คาดหวัง x    S.D. 
ความหมาย 

ความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ 4.09 0.87 สูง 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 4.13 0.85 สูง 
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 4.12 0.86 สูง 

โดยรวม 4.11 0.83 สูง 
ทักษะ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้าน    
   สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 
4.10 

 
0.83 

 
สูง 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  4.66 0.47 สูงที่สุด 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
   โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.59 

 
0.49 

 
สูงที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมี 
   ส่วนรว่มของผู้ปกครองและชุมชน 

 
4.61 

 
0.49 

 
สูงที่สุด 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 4.68 0.47 สูงที่สุด 
6. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
   ต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

 
4.62 

 
0.47 

 
สูงที่สุด 

7. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3.77 0.48 สูง 
8. การติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 4.65 0.82 สูงที่สุด 

โดยรวม 4.46 0.23 สูง 
เจตคต ิ    
1. การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 4.46 0.77 สูง 
2. การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ 
    ผู้เรียน 

 
4.69 

 
0.46 

 
สูงที่สุด 

3. การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 

 
4.95 

 
0.21 

 
สูงที่สุด 

โดยรวม 4.70 0.29 สูงท่ีสุด 
รวมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 4.32 0.30 สูง 

 
 จากตารางที่ 4.2 พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่
สูงที่คาดหวัง ในภาพรวมอยู่ ในระดับสูง  ( x=4.32, S.D.=0.30 ) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า 
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สมรรถนะด้านความรู้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยมีค่ามากที่สุด คือ อยู่ในระดับสูง 
( x=4.13, S.D.=0.85)   สมรรถนะด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 
มีค่ามากที่สุด คือ อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x=4.68, S.D.=0.47) ส่วนสมรรถนะด้านเจตคติในเรื่อง 
การศึกษาค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียนมีค่ามากที่สุด คือ อยู่
ในระดับสูงที่สุด ( x=4.95, S.D.=0.21) 

ตารางท่ี 4.3 ผลการประเมินความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
    ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
 

รายการ 

สภาพที่
เป็นจริง 

สภาพที่
คาดหวัง 

ความต้องการ
จ าเป็น 

(D) (I) (I-D)/D 
ล าดับ

ที ่
ความรู้     
1. ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ 3.98 4.09 0.03 3 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 4.01 4.13 0.03 2 
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  2.67 4.12 0.35 1 

โดยรวม 3.56 4.11 0.13 3 
ทักษะ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้านสุขอนามัยของผู้เรียน 
    ในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 
2.86 

 
4.10 

 
0.30 

 
5 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2.88 4.66 0.38 3 
3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียน 
   เป็นส าคัญ 

 
4.31 

 
4.59 

 
0.06 

 
7 

4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของ 
   ผู้ปกครองและชุมชน 

 
2.77 

 
4.61 

 
0.40 

1 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 2.88 4.68 0.38 2 
6. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
   ต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

 
4.52 

 
4.62 

 
0.02 

 
8 

7. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 3.33 3.77 0.12 6 
8. การติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 2.92 4.65 0.37 4 

โดยรวม 
 

3.31 4.46 0.26 2 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ) 

รายการ 

สภาพที่
เป็นจริง 

สภาพที่
คาดหวัง 

ความต้องการ
จ าเป็น 

(D) (I) (I-D)/D 
ล าดับ

ที ่
เจตคต ิ
1. การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 4.45 4.46 0.00 3 
2. การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ 
    ผู้เรียน 

 
1.36 

 
4.69 

 
0.71 

 
1 

3. การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 

 
2.61 

 
4.95 

 
0.47 

 
2 

โดยรวม 2.81 4.70 0.40 1 
 

จากตารางที่ 4.3 พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่
สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ได้ผลดังนี้ 
              สมรรถนะด้านความรู้ มีค่าดัชนีโดยรวม เท่ากับ 0.13 โดยรายการที่มีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ รองลงมาคือ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 
ส่วนรายการที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นต่ าสุด คือ ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุข
บัญญัติ 10 ประการ 

 สมรรถนะด้านทักษะ มีค่าดัชนีโดยรวม เท่ากับ 0.26 โดยรายการที่มีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด คือการจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน รองลงมา คือ การจัด
กระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี ส่วนรายการที่มีล าดับความส าคัญของความต้องการจ าเป็นต่ าสุด 
คือ การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
  สมรรถนะด้านเจตคติ มีค่าดัชนีโดยรวม เท่ากับ 0.40 โดยรายการที่มีความต้องการจ าเป็น
สูงสุด คือ การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน รองลงมา คือ การศึกษา ค้นคว้า 
เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน  ส่วนรายการที่มีล าดับความส าคัญของ
ความต้องการจ าเป็นต่ าสุด คือ การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน  ดังแสดงในภาพที่ 4.1 
 



 

48 
 

 

ภาพที่ 4.1 ค่าดัชนีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 

ตอนที่ 2  ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัด  
การเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  

 จากผลการประเมินความต้องการจ าเป็น พบว่า สมรรถนะในด้านความรู้ที่มีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ ในด้านทักษะที่มีความต้องการจ าเป็นสูงสุด 
คือ การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ด้านเจตคติที่มีความต้องการ
จ าเป็นสูงสุด คือ การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 
 หลังจากนั้นผู้วิจัยจึงน าผลการศึกษามาประมวลเข้ากับผลการสังเคราะห์แนวคิด  ทฤษฎี  
เพ่ือน ามาใช้ในการพัฒนารูปแบบ โดยทฤษฎีทางการบริหาร ได้แก่ การพัฒนาครูโดยใช้โรงเรียนเป็น
ฐาน ทฤษฎีทางการบริหารด้านการมีส่วนร่วม  ใช้กระบวนการด าเนินงานวงจรคุณภาพ PDCA และ
ทฤษฎีจิตวิทยา ได้แก่ ทฤษฎีแรงจูงใจของมาสโลว์ ที่ใช้หลักการพัฒนาแสดงให้เห็นถึงการมีทัศนคติท่ี
ดีต่อครู  ชักจูงใจครูด้วยน้ าเสียงที่ไพเราะ สายตาที่เป็นมิตร น าเสนอเนื้อหาสถานการณ์ที่ท าให้ความ
สนใจและกระตือรือร้นในการร่วมกิจกรรม  แสดงให้เห็นถึงความเกี่ยวข้องของเนื้อหาของหลักสูตร
การพัฒนาครูกับภาระหน้าที่ของครู ให้โอกาสในการแสดงความคิดเห็น ให้รางวัลจากภายในด้วยการ
ชมเชย ยกย่อง และรางวัลจากภายนอกได้แก่ การสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์ ทฤษฎีการเรียนรู้ส าหรับ
ผู้ใหญ่ของ มัลคัม โนลส์ (Malcolm Knowles) ให้เกียรติยกย่องแก่ครู ให้มีส่วนร่วมในการคิดพัฒนา
ตนเองด้วยตนเองส่งเสริมก าลังใจด้านจิตใจมากกว่าวัตถุ เนื้อหาในการพัฒนาสอดคล้องกับบทบาท
หน้าที่ ประกอบกับจากการสังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวข้องแล้วพัฒนาเป็นรูปแบบการพัฒนาครู 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบดังนี้ 
 องค์ประกอบที่ 1 หลักการพัฒนา  เป็นเนื้อหาที่ใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานของ
ผู้พัฒนา ตลอดหลักสูตร  ประกอบด้วย   

1. แนวคิดทฤษฎี ประกอบด้วยแนวคิดทฤษฎีที่ผู้พัฒนาควรศึกษาท าความเข้าใจก่อน 
การพัฒนาครูและใช้เป็นสิ่งย้ าเตือนในการพัฒนาตลอดหลักสูตร ประกอบด้วยทฤษฎีหลัก 2 ทฤษฎี 
คือ ทฤษฎีทางจิตวิทยา  และแนวคิดในการบริหาร 

2. จุดมุ่งหมายของการพัฒนา คือ เพ่ือพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงใน 
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
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3. เงื่อนไขของการพัฒนา  เป็นเงื่อนไขที่ผู้พัฒนาจะต้องด าเนินการพิจารณาก่อนการ 
ด าเนินการพัฒนาเพ่ือช่วยส่งเสริมให้การพัฒนาประสบความส าเร็จ ประกอบด้วย 3 เงื่อนไข ดังนี้ 
1) เป็นสถานศึกษาที่ยินดีเข้าร่วมโครงการพัฒนาสมรรถนะ 2) ผู้บริหารสถานศึกษามีวิสัยทัศน์ในการ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาและให้ความร่วมมือ 3) ครูเข้าร่วมการพัฒนาด้วยความสมัครใจ   
 องค์ประกอบที่  2 กระบวนการพัฒนาครู  เป็นขั้นตอนของการพัฒนา ที่ก าหนด 
พฤติกรรมเป้าหมาย  เนื้อหาสาระ  กิจกรรม และการวัดและประเมินผล  มี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นที่ 1 
ปรับกระบวนทัศน์ ขั้นที่ 2 พัฒนาและทบทวนความรู้ ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม ขั้นที่ 4 
เสริมสร้างก าลังใจโดยกระบวนการ Coaching and Mentoring   
 องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล เป็นการประเมินผลโดยมีจุดประสงค์เพ่ือ
ประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาครู ใช้การประเมิน 3 ด้าน คือ สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้
ด้านสุขอนามัยด้วยการประเมินตนเองของครูผู้สอน  นักเรียนประเมินกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ของ
ครู สอบถามความพึงพอใจของผู้ปกครอง และสอบถามความพึงพอใจของครูที่มีต่อการพัฒนารูปแบบ
การพัฒนา ผู้วิจัยน ามาเขียนเป็นโครงสร้างความสัมพันธ์องค์ประกอบของรูปแบบ  ได้ดังภาพที่ 4.2 
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 4.2 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 
  ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  
 
 จากนั้นด าเนินการจัดท าเอกสารคู่มือการใช้รูปแบบ (แสดงในภาคผนวก ค ) แล้วขอความ
อนุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน  9 ท่าน ตรวจสอบคุณภาพ 5 ด้าน คือ ความเป็นไปได้  ความ
เหมาะสม  ความถูกต้อง  ความครอบคลุมและความเป็นประโยชน์  ผลการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ 
แสดงในตาราง ที ่4.4 ถึง ตารางที่ 4.9 ดังนี้ 
 

หลักการพัฒนา 
 

แนวคิดทฤษฎี 
1.ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2.แนวคิดในการบริหาร 
 

จุดมุ่งหมายของ
การพัฒนา 

เงื่อนไขของการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนาครู 

1.ปรับกระบวนทัศน ์

2..พัฒนาทบทวนความรู ้
3.ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วม 
โดยใช้วงจรคุณภาพ 

4.เสรมิสร้างก าลังใจโดย
กระบวนการ coaching & 
mentoring 
 

การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลลัพธ์จากการ
พัฒนาครู 
1.สมรรถนะของครูในการ
จัดการเรียนรู ้
2.ความพึงพอใจของครูผู้สอน 

3.ผลการเรยีนรู้ของผู้เรียน 

4.ความพึงพอใจของผู้ปกครอง 
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ตารางท่ี  4.4  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของ
      รูปแบบการพัฒนาครู ด้านความเป็นไปได้ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.กระบวนการพัฒนามีความสอดคล้องกับสภาพที่
แท้จริงของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

4.33 0.71 มาก 

2.กระบวนการพัฒนาสามารถน าไปปฏิบัติได้จริง 4.11 0.78 มาก 
3.ครูสามารถปฏิบัติตามกระบวนการพัฒนาได้จริง 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.กระบวนการพัฒนามีความสอดคล้องกับเป้าหมายและ 
  แนวทางการส่งเสริมด้านสุขอนามัย 

4.89 0.33 มากที่สุด 

5.หน่วยงานพัฒนาครูอ่ืนๆ สามารถน าไปปรับใช้พัฒนา 
  ครูได้อย่างเหมาะสม 

4.78 0.44 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.62 0.21 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่  4.4   ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครูมีความเป็นไปได้ใน
ระดับมากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 4.5   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของ 
    รูปแบบการพัฒนาคร ู ด้านความเหมาะสม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.รูปแบบมีความเหมาะสมกับแนวทางการด าเนินงาน 
  ด้านอนามัยโรงเรียน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

2.องค์ประกอบของรูปแบบมีความเหมาะสมกับสภาพ 
  การจัดการศึกษาของสถานศึกษา 

4.56 0.53 มากที่สุด 

3.รูปแบบมีความเหมาะสมกับความต้องการของ 
  สถานศึกษา 

4.33 0.71 มาก 

4.หลักการของรูปแบบมีความเหมาะสม 4.44 0.73 มาก 
5.จุดมุ่งหมายของรูปแบบมีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
6.กระบวนการพัฒนามีวิธีการที่เหมาะสมในการพัฒนาครู 4.56 0.53 มากที่สุด 
7.ระยะเวลาและช่วงเวลาของกระบวนการพัฒนาครู 
  มีความเหมาะสม 

4.67 0.50 มากที่สุด 

8.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลแต่ละกิจกรรมมี 
  ความเหมาะสม 

4.78 0.44 มากที่สุด 

9.วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลหลัง 
  การพัฒนามีความเหมาะสม 

4.67 0.50 มากที่สุด 

10.คู่มือการพัฒนามีความเหมาะสม 5.00 0.00 มากที่สุด 
เฉลี่ยรวม 4.70 0.22 มากที่สุด 

  
 จากตารางที่  4.5   ผู้ทรงคุณวุฒิมคีวามคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครูมีความเหมาะสมใน
ระดับมากที่สุด 
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ตารางท่ี  4.6  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของ 
    รูปแบบการพัฒนาครู ด้านความถูกต้อง 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.แนวคิดในการพัฒนามีความชัดเจน 4.33 0.87 มาก 
2.จุดมุ่งหมายของการพัฒนามีความชัดเจน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.เงื่อนไขของการพัฒนามีความชัดเจน 4.67 0.50 มากที่สุด 
4.กระบวนการพัฒนามีความชัดเจน 4.33 0.50 มาก 
5.วิธีการและเครื่องมือประเมินผลแต่ละกิจกรรม 
   มีความชัดเจน 

4.67 0.50 มากที่สุด 

6.เกณฑ์การประเมินผลแต่ละกิจกรรมมีความชัดเจน 4.56 0.53 มากที่สุด 
7.วิธีการและเครื่องมือในการติดตามประเมินผลหลัง 
   การพัฒนามีความชัดเจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

8.เกณฑ์การประเมินผลภายหลังการพัฒนามีความ 
   ชัดเจน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.69 0.17 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่  4.6  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครูมีความถูกต้องใน
ระดบัมากที่สุด  
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ตารางท่ี  4.7  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของ 
    รูปแบบการพัฒนาคร ู ด้านความครอบคลุม 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.แนวคิดในการพัฒนามีความครบถ้วนน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย 4.67 0.71 มากที่สุด 
2.จุดมุ่งหมายของการพัฒนามีความครบถ้วน เป็นแนวทางในการ 
   น าไปใช้ 

4.56 0.53 มากที่สุด 

3.เงื่อนไขการพัฒนามีความครบถ้วน 4.44 0.53 มาก 
4.กระบวนการพัฒนามีความครบถ้วน 4.67 0.50 มากที่สุด 
5.การประเมินผลแต่ละข้ันตอนของการพัฒนามีความครบถ้วนใน   
  การประเมินสมรรถนะการจัดการเรียนรู้ของครู 

4.89 0.33 มากที่สุด 

6.มีเกณฑ์การประเมินผลที่ครบถ้วนตามวิธีการประเมินผล 
  แต่ละข้ันตอนของการพัฒนา 

4.00 0.87 มาก 

7.วิธีการติดตามประเมินผลหลังการพัฒนามีความครบถ้วนตาม 
  จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

4.67 0.50 มากที่สุด 

8.มีเกณฑ์การประเมินผลที่ครบถ้วนตามวิธีการติดตาม   
  ประเมินผลหลังการพัฒนา 

4.89 0.33 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.60 0.26 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่  4.7   ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครู มีความครอบคลุม
ในระดับมากที่สุด 
 
ตารางท่ี  4.8  ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพของ 
       รูปแบบการพัฒนาคร ู ด้านความเป็นประโยชน์ 

รายการประเมิน 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

1.ช่วยสร้างความตระหนักในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ 4.33 0.71 มาก 
2.ช่วยพัฒนาความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขภาวะ 4.11 0.78 มาก 
3.ช่วยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู ผู้ปกครอง และนักเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 
4.ช่วยส่งเสริมสุขภาวะให้แก่นักเรียน 4.89 0.33 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.58 0.22 มากที่สุด 
 
 จากตารางที่   4.8  ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครู มีความเป็น
ประโยชน์ในระดับมากที่สุด  
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ตารางท่ี  4.9    ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความคิดเห็นของผู้ทรงคุณวุฒิที่มีต่อคุณภาพ 
      โดยรวมของรูปแบบการพัฒนาครู 

คุณภาพ 
ผลการประเมิน 

แปลผล 
X  S.D. 

ความเป็นไปได ้ 4.62 0.21 มากที่สุด 
ความเหมาะสม 4.70 0.22 มากที่สุด 
ความถูกต้อง 4.69 0.17 มากที่สุด 
ความครอบคลุม 4.60 0.26 มากที่สุด 
ความเป็นประโยชน์ 4.58 0.22 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.64 0.05 มากที่สุด 
  
 จากตารางที่  4.9 ผู้ทรงคุณวุฒิมีความคิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาครูมีคุณภาพในระดับ
มากที่สุดทุกด้าน และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ารูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด   
 
ตอนที่ 3  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ 

  ด้านสุขอนามัย 
 ในกระบวนการน ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูไปใช้นี้ ผู้วิจัยได้ท าการคัดเลือก
โรงเรียนบนพื้นที่สูง ตามคุณสมบัติและเง่ือนไขที่ก าหนดไว้ในรูปแบบ จ านวน 1 โรงเรียน คือ โรงเรียน
บ้านวังจ๊อม อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ครูที่เข้าร่วมโครงการจ านวน 5 คน โดยท าการทดลอง
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ตามกระบวนการพัฒนาครู ดังนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1 การปรับกระบวนทัศน์ มีขั้นตอนดังนี้ 

 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ โดยเชิญคณะกรรมการสถานศึกษา ตัวแทนผู้ปกครอง ครู 
ตัวแทนนักเรียน มาร่วมประชุมปรึกษาหารือในการเสนอความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับการส่งเสริม
สุขภาวะ และแนวทางการแก้ปัญหาเกี่ยวกับสุขภาวะของชุมชนผ่านกระบวนการจัดการเรียนรู้ โดย
ปัญหาที่พบ คือ ยุงลายเนื่องจากอยู่ในช่วงฤดูฝน เด็กในชุมชนมักชอบอมลูกอมท าให้มีปัญหาสุขภาพ
ฟัน และครอบครัวของนักเรียนส่วนใหญ่ยากจนท าให้ไม่มีเงินเพื่อรักษาโรคฟันผุ มีนักเรียนหลายๆคน
ป่วยและขาดเรียนเป็นประจ า ไม่ดูแลรักษาความสะอาดของมือและเล็บ ด าเนินการลงความเห็นถึง
ความต้องการของชุมชน 

 2.การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพ่ือสร้างความตระหนักเกี่ยวกับสุขภาวะ สาเหตุที่ต้องจัดการ
เรียนรู้ด้านสุขภาวะ โดยกรณีศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาวะ 
 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนาความรู้ มีข้ันตอนดังนี้ 
 1.การประชุมเชิงปฏิบัติการ สืบเนื่องจากการประเมินความต้องการจ าเป็นพบว่า สมรรถนะ
ด้านการจัดการเรียนรู้สุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ความรู้
ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย มีสภาพสมรรถนะ
อยู่ในระดับสูง ไม่มีความต้องการจ าเป็นในอันดับแรก ผู้วิจัยจึงได้ท าการทบทวนความรู้เกี่ยวกับสุข
บัญญัติ 10 ประการ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย  โดยการบรรยาย พูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
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 2.การอบรมเชิงปฏิบัติการก าหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านกิจกรรมเพ่ือสังคม เขียนแผน
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนเกี่ยวกับสุขอนามัย วิทยากรอบรมโดยอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 ขั้นตอนที่ 3 การลงมือปฏิบัติอย่างมีส่วนร่วมโดยโรงเรียนเป็นฐาน และข้ันตอนที่ 4
เสริมสร้างก าลังใจโดยกระบวนการ coaching and mentoring  ด าเนินการปฏิบัติตามวงจร
คุณภาพ PDCA ทั้งหมด 3 วงรอบ ดังนี้ 
 1.การวางแผน (Plan) ท าการประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือวางแผนการด าเนินกิจกรรมร่วมกับ
คณะกรรมการสถานศึกษาโดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญ ด าเนินการโดยผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชน
บ้านวังจ๊อม พร้อมกับนักวิจัยคอยป้อนค าถามกระตุ้น เป็นผู้อ านวยความสะดวก ในรูปแบบของการ
coach เพ่ือให้คณะกรรมการสถานศึกษาได้เสนอแนะความต้องการในการพัฒนาลูกหลาน หลังจาก
นั้นให้ครูได้วิเคราะห์ ศึกษาสภาพบริบทของสุขภาวะ นักเรียนโรงเรียนบ้านวังจ๊อม เพื่อให้ครูได้ร่วมกัน
พิจารณา ตัดสินใจ  โดยให้ครูโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม วิเคราะห์ถึงสิ่งที่โรงเรียนมีและโรงเรียนเป็น 
ให้รู้จักการน ากลับมาใช้ใหม่ (reuse) ซึ่งมีวัตถุประสงค์ให้ครูได้พิจารณาโครงการหรือสิ่งที่เคยปฏิบัติ
ผ่านมาแล้วได้ผลดีให้น ากลับมาใช้อีกครั้ง เพ่ือไม่ให้เป็นการเพ่ิมภาระของครู โดยพบว่า ทางโรงเรียนมี
การด าเนินการเป็นสถานศึกษาพอเพียง โดยเข้าร่วมโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่สถานศึกษาอยู่ก่อนแล้ว ครูจึงช่วยกันวิเคราะห์ว่า การสอนสุขภาวะ ถือเป็นเนื้อหาหนึ่งของ
เศรษฐกิจพอเพียง ด้านการสร้างภูมิคุ้มกันที่ดี จึงให้ข้อสรุปว่า จะด าเนินกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้าน
กิจกรรมเพื่อสังคม ภายใตโ้ครงการเพ่ือส่งเสริมสุขอนามัยของนักเรียนทั้งโรงเรียน  
 2. การปฏิบัติการโครงการ (Do) โรงเรียนท าการประชุมผู้ปกครอง เพ่ือชี้แจงแนวทางการ
ด าเนินโครงการ และขอความร่วมมือผู้ปกครองให้มีส่วนร่วมในโครงการ ด้านการประเมินผล  โดย
พบว่า ครูด าเนินโครงการที่มีชื่อว่า โครงการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง
พอเพียง มีกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนรวม 3 กิจกรรม โดยด าเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560  
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม พร้อมกับนักวิจัยให้ก าลังใจ ก ากับติดตาม อ านวยความ
สะดวก ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทีมวิทยากรท าการสอนแนะและเป็นพ่ีเลี้ยงในการด าเนินกิจกรรม 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังตารางที่ 4.10 ดังนี้ 
  
ตารางท่ี 4.10 รายชื่อกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในการส่งเสริมสุขภาพเพ่ือเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่าง 

        พอเพียง 
 

กิจกรรม ระดับชั้น 
1. มือสะอาดปราศจากโรค 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการล้างมือ 

 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที 6 

2. ฟันสวยยิ้มสดใส 
- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมการแปรงฟันที่ถูกวิธี 

 
ประถมศึกษาปีที่ 1 – ประถมศึกษาปีที 6 

3. ป้องกันยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก  
- การมีส่วนร่วมในการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับ
ภัยร้ายของยุงลาย 

 
 

ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
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ตารางท่ี 4.10 (ต่อ) 
 

กิจกรรม ระดับชั้น 
- การมีส่วนร่วมในการเขียนค าขวัญเกี่ยวกับ
ยุงลายและไข้เลือดออก 
- การมีส่วนร่วมในการส ารวจและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในโรงเรียน 
- การมีส่วนร่วมในการส ารวจและก าจัดแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน 

 
ประถมศึกษาปีที่ 4 

 
ประถมศึกษาปีที่ 5 

 
ประถมศึกษาปีที่ 6 

 
 
 3. การตรวจสอบการด าเนินโครงการ (Check) ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม มือ
สะอาด ปราศจากโรค โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม 
พร้อมกับนักวิจัยให้ก าลังใจ ก ากับติดตาม พบว่า ผู้ปกครองได้ให้ความร่วมมือในการประเมินบุตร
หลาน ขณะที่อยู่ทางบ้าน แต่ยังมีสิ่งที่ควรแก้ไข คือ ข้อค าถามในแบบประเมินบางข้อ อ่านแล้วยังไม่
เข้าใจ  
 4. การปรับปรุงแก้ไข (Act) & (Plan) ท าการสรุปผลการปฏิบัติ น าข้อเสนอแนะไปท าการ
ปรับปรุงการสร้างแบบประเมินให้มีข้อค าถามที่ชัดเจน ในการด าเนินกิจกรรมต่อไป 
 5. ด าเนินกิจกรรมฟันสวยยิ้มสดใส (Do) ครูขอนักเรียนอาสาสมัครจ านวน 10 คน เพ่ือ
สาธิตการแปรงฟันที่ถูกต้อง หน้าเสาธง หลังจากนั้นให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้น
ประถมศึกษาปีที 6 แปรงฟันที่บ้านอย่างถูกต้อง ผู้ปกครองสังเกตพฤติกรรการแปรงฟัน และประเมิน 
ผู้อ านวยการโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊อม พร้อมกับนักวิจัยให้ก าลังใจ ก ากับติดตาม อ านวยความ
สะดวก สนับสนุนอุปกรณ์ในการแปรงฟันให้แก่นักเรียน 
 6. การตรวจสอบการด าเนินโครงการ (Check) ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรมฟัน
สวยยิ้มสดใสโดยการประชุมเชิงปฏิบัติการ มีข้อเสนอแนะว่า ควรเพิ่มแรงจูงใจแก่นักเรียน 
 7. การปรับปรุงแก้ไข (Act) & (Plan) ครูเพ่ิมการแข่งขันเพ่ือชิงรางวัลเพ่ือให้นักเรียนเกิด
ความสนใจในการท ากิจกรรม 
 8. ด าเนินกิจกรรมก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก (Do) เป็นกิจกรรมการ
ส ารวจและท าลายแหล่งเพาพันธุ์ยุงลายทั้งในโรงเรียนและให้นักเรียนกลับไปส ารวจและท าลายแหล่ง
เพาะพันธุ์ยุงลายในชุมชน และให้ชุมชนท าการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน  
ผู้อ านวยการติดตามนิเทศ และท าหนังสือประสานผู้น าชุมชน 
 9. การตรวจสอบการด าเนินโครงการ (Check) ติดตามประเมินผลการด าเนินกิจกรรม
ป้องกันยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก โดยการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พบว่า ชุมชนได้ให้ความร่วมมือ
ในการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงานของนักเรียน 
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 10. การปรับปรุงแก้ไข (Act) & (Plan) ท าการสรุปผลการปฏิบัติ พบว่า นักเรียนและชุมชน
ให้ความสนใจและเข้าร่วมกิจกรรม มีข้อเสนอแนะว่าควรจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยที่เป็นการด าเนิน
กิจกรรมในลักษณะนี้ต่อไปในภาคเรียนถัดไป 
 ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้าน        
สุขอนามัยได้ผลดังนี้ 

 ตอนที่ 3.1 ผลการประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการ
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยก่อนและหลังการเข้าร่วมการพัฒนา 
 ผลการประเมินสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัยก่อนและหลังการเข้าร่วมการพัฒนา ดังตารางที่ 4.11 ถึงตารางที่ 4.13 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะใน 
                  การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยก่อนการเข้าร่วมการพัฒนา 
 

รายการสมรรถนะครู x   
(n=5)  S.D. ความหมาย 

ความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ 2.60 0.55 ปานกลาง 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 3.40 0.55 ปานกลาง 
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 2.40 0.55 ปานกลาง 

โดยรวม 2.80 0.45 ปานกลาง 
ทักษะ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้าน    
   สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 
1.20 

 
0.45 

 
ต่ าที่สุด 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
   และโครงการที่น่าสนใจ 

 
2.60 

 
0.89 

 
ปานกลาง 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
   และโครงการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.20 

 
0.84 

 
มาก 

4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมี 
   ส่วนรว่มของผู้ปกครองและชุมชน 

 
1.80 

 
1.10 

 
ต่ า 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 1.80 0.45 ต่ า 
6. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
   ต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

 
3.60 

 
0.55 

 
มาก 

7. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 2.60 0.55 ปานกลาง 
8. การติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 1.40 0.55 น้อยที่สุด 

โดยรวม 2.40 0.22 ต่ า 
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ตารางท่ี 4.11 (ต่อ) 

รายการสมรรถนะครู x   
(n=5)  S.D. ความหมาย 

เจตคต ิ    
1. การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 3.60 0.55 มาก 
2. การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ 
    ผู้เรียน 

 
2.20 

 
0.45 

 
ต่ า 

3. การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 

 
1.20 

 
0.45 

 
ต่ าที่สุด 

โดยรวม 2.33 0.24 ต่ า 
รวมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 2.51 0.25 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 4.11 พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพื้นที่

สูง ก่อนได้รับการพัฒนาในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x=, 2.51 S.D.=0.25) เมื่อพิจารณาราย
ด้านของสมรรถนะพบว่า สมรรถนะด้านความรู้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้มีค่าต่ า

ที่สุด คือ อยู่ในระดับปานกลาง ( x=2.40, S.D.=0.55) ส าหรับสมรรถนะด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การศึกษาสภาพปัญหาด้าน   สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงมีค่าต่ าที่สุด คือ อยู่ใน

ระดับต่ าที่สุด ( x=1.20, S.D.=2.45) ส่วนสมรรถนะด้านเจตคติในเรื่อง การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไป

พัฒนาการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียนมีค่าต่ าที่สุด คือ อยู่ในระดับต่ าที่สุด ( x=1.20, 
S.D.=2.45) 

ตารางท่ี 4.12 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนประเมินตนเองเกี่ยวกับสมรรถนะใน 
                  การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยหลังการเข้าร่วมการพัฒนา 
 

รายการสมรรถนะครู x    S.D. ความหมาย 

ความรู้ 
1. ความรู้ความเข้าในเรื่องของสุขบัญญัติ 10 ประการ 4.80 0.45 สูงที่สุด 
2. ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัย 5.00 0.00 สูงที่สุด 
3. ความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้ 4.80 0.45 สูงที่สุด 

โดยรวม 4.87 0.30 สูงที่สุด 
ทักษะ 
1. การศึกษาสภาพปัญหาด้าน    
   สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพื้นที่สูง 

 
5.00 

 
0.00 

 
สูงที่สุด 
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ตารางที่ 4.12 (ต่อ) 
 

รายการสมรรถนะครู x    S.D. ความหมาย 

2. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
   และโครงการที่น่าสนใจ 

 
4.00 

 
0.00 

 
สูง 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้  
   และโครงการ โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 
4.80 

 
0.45 

 
สูงที่สุด 

4. การจัดการเรียนรู้โดยเน้นการมี 
   ส่วนรว่มของผู้ปกครองและชุมชน 

 
4.20 

 
0.45 

 
สูง 

5. การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี 5.00 0.00 สูงที่สุด 
6. การจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวย 
   ต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

 
5.00 

 
0.00 

 
สูงที่สุด 

7. การใช้สื่อการจัดการเรียนรู้ที่น่าสนใจ 4.80 0.45 สูงที่สุด 
8. การติดตามวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 5.00 0.00 สูงที่สุด 

โดยรวม 4.73 0.56 สูงที่สุด 
เจตคต ิ    
1. การให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียน 5.00 0.00 สูงที่สุด 
2. การทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของ 
    ผู้เรียน 

 
4.00 

 
0.00 

 
สูง 

3. การศึกษา ค้นคว้า เพ่ือน าไปพัฒนาการจัดกิจกรรม 
   ส่งเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน 

 
4.80 

 
0.45 

 
สูงที่สุด 

โดยรวม 4.60 0.15 สูงที่สุด 
รวมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ 4.73 0.14 สูงท่ีสุด 

 
 จากตารางที่ 4.12 พบว่า สมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้สุขอนามัยของครูโรงเรียนบนพื้นที่
สูง ในภาพรวมอยู่ในระดับสูงที่สุด ( x=4.73, S.D.=0.14) เมื่อพิจารณารายด้านของสมรรถนะพบว่า 
สมรรถนะด้านความรู้ในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสุขอนามัยมีค่าสูงที่สุด คือ อยู่ในระดับสูงที่สุด 
( x=5.00, S.D.=0.00) ส าหรับสมรรถนะด้านทักษะที่ เกี่ยวข้องกับการศึกษาสภาพปัญหาด้าน 
สุขอนามัยของผู้เรียนในโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง การจัดกระบวนการเรียนรู้หลากหลายวิธี การจัด
สภาพแวดล้อมและบรรยากาศที่เอ้ืออ านวยต่อการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  และการติดตามวัดและ
ประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน มีค่าสูงที่สุดเท่ากัน คือ อยู่ในระดับสูงที่สุด ( x=5.00, S.D.=0.00) 
ส่วนสมรรถนะด้านเจตคติในเรื่องการให้ความส าคัญแก่สุขภาพอนามัยของผู้เรียนมีค่าสูงที่สุด คือ อยู่
ในระดับสูงที่สุด ( x=5.00, S.D.=0.00) 
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ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบผลการประเมินสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการ 
        เรียนรู้ด้านสุขอนามัยก่อนและหลังการเข้าร่วมการพัฒนา 

 
การประเมิน x  S.D. แปลผล 

ก่อนเข้าร่วมการพัฒนา 2.51 0.25 ปานกลาง 
หลังเข้าร่วมการพัฒนา 4.73 0.14 สูงที่สุด 

  
 จากตารางที่ 4.13 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูง
ในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยหลังการเข้าร่วมการพัฒนามีค่าสูงกว่าก่อนการเข้าร่วมการพัฒนา 
ดังแสดงในภาพที่ 4.3  
 
 

 

 
ภาพที่ 4.3 คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้าน 

                        สุขอนามัยก่อนและหลังการเข้าร่วมการพัฒนา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.80 2.33 2.40
4.87 4.60 4.73

0.00

5.00

10.00

ความรู้ เจคติ ทักษะ

ค่าเฉลี่ย

ก่อนการพัฒนา หลังการพัฒนา
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 ตอนที่ 3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครูในการเข้าร่วมการพัฒนา 
  ผลการประเมินความพึงพอใจของครูในการเข้าร่วมการพัฒนา ดังแสดงใน
ตารางที่ 4.14 ถึงตารางที่ 4.16 ดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.14   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในด้านเนื้อหาการพัฒนา 
    

รายการ 
ระดับความ 
พึงพอใจ แปลผล 

x  S.D. 
  1.เนื้อหาเกี่ยวกับการสร้างความตระหนัก 5.00 0.00 มากที่สุด 
  2.เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 4.60 0.55 มากที่สุด 
  3. เนื้อหาความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการจัดการเรียนรู้ 5.00 0.00 มากที่สุด 
  4. เนื้อหาเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 4.80 0.45 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.85 0.14 มากที่สุด 
 

  จากตารางที่ 4.14 พบว่า ครูมีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนา ในระดับมากที่สุดทุก
รายการ เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 4.15   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในด้านกระบวนการพัฒนา  
 

รายการ 
ระดับความ 
พึงพอใจ แปลผล 

x  S.D. 
1.วิธีการด าเนินกิจกรรมการสร้างความตระหนัก 5.00 0.00 มากที่สุด 
2.วิธีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 5.00 0.00 มากที่สุด 
3.วิธีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เทคนิคการจัดการเรียนรู้ 4.60 0.55 มากที่สุด 
4.วิธีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
เศรษฐกิจพอเพียง 

 
4.40 

 
0.89 

 
มาก 

5.วิธีการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร 5.00 0.00 มากที่สุด 
6.กระบวนการติดตาม ให้ก าลังใจของนักวิจัย 4.60 0.55 มากที่สุด 
7.กระบวนการประชุมเพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครู  โดย
ใช้กระบวนการ PDCA 4.80 0.45 มากที่สุด 
8.บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษา การให้ก าลังใจของ
ผู้บริหารตลอดระยะของกระบวนการพัฒนา 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.80 0.27 มากที่สุด 
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  จากตารางที่ 4.15 ครูมีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนา ในระดับมากท่ีสุด 7 รายการ 
มีเพียง 1 รายการทีค่รูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ วิธีการด าเนินกิจกรรมการพัฒนาความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
 
ตารางท่ี 4.16   ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความพึงพอใจของครูในด้านประโยชน์  
     ทีไ่ด้รับจากการพัฒนา  

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

แปลผล 
x  S.D. 

1.การเกิดความตระหนักต่อการจัดการเรียนรู้สุขอนามัย 4.80 0.27 มากที่สุด 
2.การมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้
สุขอนามัย 

 
4.40 

 
0.89 

 
มาก 

3.การเกิดความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ปกครองกับครูในการ
พัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้สุขอนามัย 

 
5.00 

 
0.00 

 
มากที่สุด 

4.การน าความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนรู้ใน
เรื่องอ่ืนๆ 4.60 0.89 มากที่สุด 

เฉลี่ยรวม 4.70 0.33 มาก 
 
 จากตารางที่ 4.16 พบว่า ครูมีความพึงพอใจในกระบวนการพัฒนา ในระดับมากที่สุด 3 
รายการ มีเพียง 1 รายการที่ครูมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ได้แก่ การมีความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้สุขอนามัย เมื่อพิจารณาโดยรวมพบว่า ครูมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด 
 
 ตอนที่ 3.3 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
 ผลการประเมินการเรียนรู้ของผู้ เรียน น าเสนอผลตามกิจกรรมที่ครู ได้
ด าเนินการจัดการเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส และกิจกรรม
ก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายห่างไกลไข้เลือดออก ตามล าดับ ดังนี้ 

 3.3.1 ผลการประเมินกิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค  

 กิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค ได้ด าเนินกิจกรรมกับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ท าการทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการ
วาดภาพระบายสีเกี่ยวกับข้ันตอนของการล้างมืออย่างถูกวิธี ส่วนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ท า
การทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการท าแบบทดสอบปรนัยแบบเลือกตอบ จ านวน 10 ข้อ 
และให้ผู้ปกครองนักเรียนมีส่วนร่วมในการประเมินพฤติกรรมการล้างมือของนักเรียน ดังตารางที่ 
4.17 ถึงตารางที่ 4.19 ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.17 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการประเมินผลงานวาดภาพระบายสี 
        เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4  
 

ระดับชั้น 
คะแนน
สูงสุด 

คะแนน
ต่ าสุด x    S.D. 

สรุปผล
ค่าเฉลี่ย  
(เทียบกับ
เกณฑ์  

ร้อยละ 80) 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์ 

ประถมศึกษาปีที่ 1 
(20 คน) 

10 8 8.65 0.67 ผ่าน 
20 คน 
(100%) 

ประถมศึกษาปีที่ 2 
(22 คน) 

10 8 8.36 0.73 ผ่าน 
22 คน 
(100%) 

ประถมศึกษาปีที่ 3 
(22 คน) 

10 8 9.45 0.51 ผ่าน 
22 คน 
(100%) 

ประถมศึกษาปีที่ 4 
(21 คน) 

10 8 8.71 0.73 ผ่าน 
21 คน 
(100%) 

  
 จากตารางที่ 4.17 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการประเมินผลงานวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับ

ขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี ของทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นราย
คนพบว่า นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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          ภาพที่ 4.4 ตัวอย่างผลงานการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี 
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ภาพที่ 4.4 (ต่อ) 
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ตารางท่ี 4.18 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการทดสอบนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6  
                   เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี 
 

ระดับชั้น 
คะแนน
สูงสุด 
(20) 

คะแนน
ต่ าสุด 
(20) 

x    S.D. 

สรุปผล
ค่าเฉลี่ย  
(เทียบกับ
เกณฑ์  

ร้อยละ 80) 

จ านวน
นักเรียน 

ที่ผ่านเกณฑ์ 

ประถมศึกษาปีที่ 5 
(22 คน) 

19 16 16.45 0.51 ผ่าน 
22 คน 
(100%) 

ประถมศึกษาปีที่ 6 
(34 คน) 

18 16 16.82 0.76 ผ่าน 
34 คน 
(100%) 

 
 จากตารางที่ 4.18 พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการผลการทดสอบเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมือ

อย่างถูกวิธีของทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายคนพบว่า นักเรียนทุก
คนและทุกระดับชั้นมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

ตารางท่ี 4.19 ความถี่และร้อยละ ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดมือของ 
                  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่5-6 ประเมินโดยผู้ปกครอง 

         

ระดับชั้น 
ระดับคะแนน  

(คะแนนเต็ม 5 คะแนน) 
สรุปผล 

(เกณฑ์การผ่าน 
3 คะแนน) 5 4 3 2 1 

ประถมศึกษาปีที่ 5 (22 คน) 2 4 16 0 0 ผ่าน 22 คน (100%) 
ประถมศึกษาปีที่ 6 (34 คน) 10 10 14 0 0 ผ่าน 34 คน (100%) 

 
 จากตารางที่ 4.19 พบว่า นักเรียนมีพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดมือของนักเรียน
ที่ประเมินโดยผู้ปกครอง ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่านเกณฑ์การ
ประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 
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ภาพที่ 4.5 การด าเนินกิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค 
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 3.3.2 ผลการประเมินกิจกรรมฟันสวยย้ิมสดใส  
  ผลการประเมินกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ดังแสดงตารางที่ 4.20 ถึงตาราง
ที่ 4.21 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.20 ผลการประเมินพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 
 ปีที่ 1-6 ขณะอยู่ในโรงเรียน 
 

ระดับชั้น 
ระดับพฤติกรรม 

รวม (คน) 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 18 2 0 20 
ประถมศึกษาปีที่ 2 22 0 0 22 
ประถมศึกษาปีที่ 3 22 0 0 22 
ประถมศึกษาปีที่ 4 21 0 0 21 
ประถมศึกษาปีที่ 5 22 0 0 22 
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 0 0 34 

 
  จากตารางที่ 4.20 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของทุกระดับชั้นมีระดับพฤติกรรมการดูแล
รักษาสุขภาพช่องปากอยู่ในระดับดี 
 
ตารางท่ี 4.21 ผลการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษา 

        ปีที่ 5-6 ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม 
 

ระดับชั้น 
ก่อนเข้าร่วม

กิจกรรม 
หลังเข้าร่วม

กิจกรรม ความก้าวหน้า 
ร้อยละ

ความก้าวหน้า 
x    S.D. x    S.D. 

ประถมศึกษาปีที่ 5 2.77 1.23 7.55 1.14 0.53 53 
ประถมศึกษาปีที่ 6 3.06 1.13 7.68 0.88 0.51 51 

  
 จากตารางที่ 4.20 พบว่า คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าเข้าก่อน
ร่วมกิจกรรม และพบว่ามีความก้าวหน้าทั้ง 2 ระดับชั้น 

 
 
 
 
 



 

69 
 

 
 
 

           
 

ภาพที่ 4.6 การเข้าร่วมกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 
 
 
 
 



 

70 
 

 3.3.3 ผลการประเมินกิจกรรมป้องกันยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก 
  ผลการประเมินกิจกรรมป้องกันยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก ดังแสดง
ตารางที่ 4.22 ถึงตารางที่ 4.24 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.22 ผลการประเมินผลงานการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับยุงลายของนักเรียนระดับชั้น 

        ประถมศึกษาปีที่ 1-3 
 

ระดับชั้น 
ระดับพฤติกรรม 

รวม (คน) 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ 1 14 6 0 20 
ประถมศึกษาปีที่ 2 12 10 0 22 
ประถมศึกษาปีที่ 3 15 7 0 22 

   
 จากตารางที่ 4.22 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของทุกระดับชั้นมีผลงานการวาดภาพระบายสี
เกี่ยวกับยุงลายอยู่ในระดับดี 
 

              

 

ภาพที่ 4.7 ตัวอย่างของผลงานการวาดภาพระบายสี 
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ภาพที่ 4.7 (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 4.23 ผลการประเมินการเขียนค าขวัญเกี่ยวกับยุงลายของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา 

                  ปีที่ 4 

ระดับชั้น 
ระดับพฤติกรรม 

รวม (คน) 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ 4 16 5 0 21 
  

 จากตารางที่ 4.23 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สว่นใหญ่มีผลงานการเขียนค า
ขวัญเกี่ยวกับยุงลายอยู่ในระดับดี 
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ภาพที่ 4.8  ตัวอย่างของผลงานการเขียนค าขวัญ 

 

ตารางท่ี 4.24 ผลการประเมินพฤติกรรมการส ารวจ และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของนักเรียน 
        ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 -6 ที่ประเมินโดยผู้ปกครองและคนในชุมชน 
 

ระดับชั้น 
ระดับพฤติกรรม 

รวม (คน) 
ดี พอใช้ ควรปรับปรุง 

ประถมศึกษาปีที่ 5 17 5 0 22 
ประถมศึกษาปีที่ 6 34 0 0 34 

   
 จากตารางที่ 4.24 พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  โดย
ส่วนใหญ่มีผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมการส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ในระดับดี 
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ภาพที่ 4.9 การท ากิจกรรมป้องกันยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออก 

 ตอนที่ 3.4 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองและคนในชุมชนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะอยู่อย่างพอเพียง 

 1.กิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค 
 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมมือสะอาด
ปราศจากโรค พบว่า กิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค ท าให้นักเรียนทีทัศนคติในเชิงบวกในการดูแล
รักษาความสะอาดของมือ เช่น ล้างมือก่อนรับประทานอาหารหรือหยับจับอาหาร ตัดเล็บมือให้สั้น
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อย่างสม่ าเสมอ  ล้างมือหลังจากหยิบจับสิ่งของที่สกปรก มือของบุตรหลานสะอาดขึ้น ดังความคิดเห็น
ต่อไปนี้ 
 คนที่ 1 ...ในภาคเรียนนี้ลูกล้างมือก่อนกินข้าวทุกครั้ง เมื่อตรวจดูเล็บก็พบว่าเล็บไม่ด า... 
 คนที่ 2 ...ลูกจะล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการเข้าห้องน้ า เพราะลูกกลัวว่าจะมีพยาธิและสิ่ง
สกปรกติดมือ... 
 คนที่ 3 ...โครงการที่นักเรียนได้เข้าร่วมท าให้นักเรียน เห็นประโยชน์ของการล้างมือ... 
 2.กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส 

ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมฟันสวยยิ้มใส พบว่า ผู้ปกครองมี
ความรู้สึกที่ดี และเห็นว่ากิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่ดี เพราะเป็นการส่งเสริมนักเรียนให้รักในการดูแล
ความสะอาดของฟันตนเอง ควรมีโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง ทุกๆ ปี ดังความคิดเห็นต่อไปนี้ 

คนที่ 1 ...คุณแม่ชอบกิจกรรมนี้มากๆ เพราะเป็นการปลูกฝังการรักความสะอาดส่วนบุคคล 
และได้ท าทุกวัน คุณแม่ยินดีให้ความร่วมมืออย่างเต็มที.่.. 

คนที่ 2 ...ลูกแปรงฟันนานขึ้น และระวังรักษาฟันมากขึ้น ขอบคุณกิจกรรมที่ครูจัด... 
คนที่ 3 ...ดีในที่ครูมีการจัดกิจกรรมนี้ กิจกรรมช่วยท าให้ฟันของลูกสะอาด ฟันไม่ผุ หาก

ปล่อยให้ลูกฟันผุ ครอบครัวไม่มีเงินค่ารักษาฟัน... 
 3.กิจกรรมป้องกันยุงลายห่างไกล ไข้เลือดออก 
 ผลการสัมภาษณ์ผู้ปกครองที่มีต่อการจัดการเรียนรู้กิจกรรมป้องกันยุงลาย 
ห่างไกลไข้เลือดออก พบว่า ผู้ปกครองมีความคิดเห็นในทางที่ดีต่อการจัดกิจกรรม ดังความคิดเห็น
ต่อไปนี้ 
 คนที่ 1 ...ผมคิดว่าการให้เด็กท ากิจกรรมนี้ ท าให้เด็กรู้จักวิธีการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
ที่ถูกต้อง... 
 คนที่ 2 ...การให้เด็กได้ร่วมกันท ากิจกรรม ช่วยให้นักเรียนมีความรู้ ตลอดจนมีความรักความ
สามัคคีกัน... 
 คนที่ 3 ...เด็กได้ทั้งความรู้ ประสบการณ์ และได้ความรักท้องถิ่นของตนเอง จะได้ปลูกฝัง
ความรักความห่วงใยที่มีต่อท้องถิ่นของตน เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม... 
  
 
   
 




