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บทที่ 5 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 
  การวิจัยและพัฒนาในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาความต้องการจ าเป็นใน
การพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 2) สร้างรูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย และ 3) ศึกษาผลการใช้
รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย  โดยมีวิธี
ด าเนินงาน 3 ระยะ คือ ระยะที่ 1 การศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน
บนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ระยะที่ 2 การสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย และระยะที่ 3 การศึกษาผลการใช้รูปแบบการ
พัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
สรุปผลการวิจัย 
 
  ผลที่ได้จากการด าเนินการวิจัยครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ผลการศึกษาความต้องการ 
จ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
2) ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้าน 
สุขอนามัย และ 3) ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการ 
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย ดังนี้ 

1. ผลการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงใน 
การจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย   
 ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในด้านเจตคติมี
ค่าสูงสุด (PNImodified= 0.40) รองลงมาคือด้านทักษะ (PNImodified= 0.26) และด้านความรู้ (PNImodified= 
0.26) ตามล าดับ เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านเจตคติมีความต้องการจ าเป็นสูงสุดในการพัฒนาครูให้มี
ความทุ่มเทเสียสละในการสร้างเสริมสุขอนามัยของผู้เรียน ส่วนด้านทักษะมีความต้องการจ าเป็นสูงสุดใน
การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของครูที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้ปกครองและชุมชน ส าหรับด้านความรู้พบว่า
มีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสูงสุดทางด้านความรู้ความเข้าใจในการจัดการเรียนรู้  
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 2.ผลการสร้างรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการ 
เรียนรู้ด้านสุขอนามัย 

2.1 รูปแบบการพัฒนาครู ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
          องค์ประกอบที่ 1 หลักการพัฒนา  เป็นเนื้อหาที่ใช้เป็นทิศทางในการด าเนินงานของ
ผู้พัฒนา ตลอดหลักสูตร  ประกอบด้วย  แนวคิดทฤษฎี จุดมุ่งหมายของการพัฒนา และเงื่อนไขของการ
พัฒนา  องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาครู  ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์ ขั้นที่ 2 
พัฒนาและทบทวนความรู้ ขั้นที่ 3 ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนร่วมโดยใช้วงจรคุณภาพ ขั้นที่ 4 เสริมสร้าง
ก าลังใจโดยกระบวนการ coaching and mentoring  องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล เป็น
การประเมินผลโดยมีจุดประสงค์เพ่ือประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาครู  ผู้วิจัยน ามาเขียนเป็นโครงสร้าง
ความสัมพันธ์องค์ประกอบของรูปแบบ  ได้ดังภาพต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 ภาพที่ 5.1 รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้  
ด้านสุขอนามัย 

   2.2 ผลการประเมินคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียน 
บนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 9 ท่าน พบว่า ผู้ทรงคุณวุฒิมีความ
คิดเห็นว่ารูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย มี
คุณภาพในระดับมากที่สุดทุกด้าน ได้แก่ ความเป็นไปได้ ความเหมาะสม ความถูกต้อง  ความครอบคลุม 
และความเป็นประโยชน์ และเม่ือพิจารณาในภาพรวมพบว่ารูปแบบมีคุณภาพอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
 

หลักการพัฒนา 

 

แนวคิดทฤษฎ ี
1.ทฤษฎีทางจิตวิทยา 
2.แนวคิดในการบริหาร 
 

จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 

เง่ือนไขของการพัฒนา 

กระบวนการพัฒนาครู 

1.ปรับกระบวนทัศน ์
2..พัฒนาทบทวนความรู ้
3.ลงมือปฏิบัติแบบมีส่วนรว่ม โดยใช้
วงจรคณุภาพ 
4.เสริมสร้างก าลังใจโดยกระบวนการ 
coaching & mentoring 
 

การติดตามประเมินผล 

ประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาครู 
1.สมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ 
2.ความพึงพอใจของครูผู้สอน 
3.ผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 
4.ความคิดเห็นของผู้ปกครองและชุมชน 
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 3.ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ 
ด้านสุขอนามัย 

3.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการ 
จัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยก่อนและหลังการพัฒนา พบว่า คะแนนเฉลี่ยสมรรถนะของครูโรงเรียนบน
พ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยหลังการพัฒนามีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนา  
  3.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของครู ที่มีต่อรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพื้นที่สูง พบว่า ครูมีความพึงพอใจต่อรูปแบบการพัฒนาทั้งด้านเนื้อหา ( X =4.85, S.D.=0.14) 
กระบวนการพัฒนา ( X =4.80, S.D.=0.27) และประโยชน์ที่ได้รับ ( X =4.70, S.D.=0.33) ในระดับมาก
ที่สุด 
  3.3 ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนน าเสนอตามกิจกรรม ดังนี้ 
        จากการน ารูปแบบไปใช้ในการพัฒนาครูโดยในกระบวนการพัฒนานั้น เป็นการเปิด
โอกาสให้ครูได้วิเคราะห์ปัญหาด้านสุขอนามัยและเลือกวิธีการในจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับบริบทของ
โรงเรียน สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งพบว่า ในการใช้รูปแบบการพัฒนาครูใน
ครั้งนี้ ครูที่เป็นกลุ่มตัวอย่างได้พิจารณาเลือกจัดการเรียนรู้สุขอนามัยในรูปแบบของกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ที่บูรณาการกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวโดยก าหนดเป็น 3 กิจกรรม 
ได้ผลการจัดการเรียนรู้ดังนี้ 
 1) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในกิจกรรมมือสะอาดปราศจากโรค ครูได้ท าการ
ประเมินผู้เรียน 3 ส่วน คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-4 ท าการทดสอบหลังการเข้าร่วม
กิจกรรมด้วยการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขั้นตอนของการล้างมืออย่างถูกวิธี พบว่า คะแนนเฉลี่ยผลการ
ประเมินผลงานวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธี ของทุกระดับชั้น ผ่านเกณฑ์ร้อย
ละ 80  เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นรายคนพบว่า นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ทุก
คน คิดเป็นร้อยละ 100 ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 ใช้การประเมินผลด้วยแบบทดสอบ
เกี่ยวกับขั้นตอนการล้างมืออย่างถูกวิธีและการประเมินพฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดของมือ 
พบว่าคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบของทั้ง 2 ระดับชั้น ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 80  เมื่อพิจารณาคะแนนเป็นราย
คนพบว่า นักเรียนทุกคนและทุกระดับชั้นมีผลคะแนนผ่านเกณฑ์ทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 และจากผล
การมีส่วนร่วมของผู้ปกครองในการประเมินพฤติกรรมด้านสุขอนามัยของนักเรียน พบว่า นักเรียนมี
พฤติกรรมการดูแลรักษาความสะอาดมือ ทั้งระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ผ่าน
เกณฑ์การประเมินทุกคน คิดเป็นร้อยละ 100 

 2) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในกิจกรรมฟันสวยยิ้มใส ได้ผลการประเมิน 2 ส่วน คือ 
การประเมินพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ขณะอยู่ใน
โรงเรียน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของทุกระดับชั้นมีระดับพฤติกรรมการดูแลรักษาสุขภาพช่องปากอยู่ใน
ระดับดี ส าหรับการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 
ก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรม พบว่า คะแนนการทดสอบความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพช่องปากของ
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นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังเข้าร่วมกิจกรรมมีค่าสูงกว่าเข้าก่อนร่วม
กิจกรรม และพบว่ามีความก้าวหน้าทั้ง 2 ระดับชั้น 
 3) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนในกิจกรรมป้องกันยุงลาย ห่างไกลไข้เลือดออกได้ผล
การประเมิน 3 ส่วน คือ การประเมินผลงานการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับยุงลายของนักเรียนระดับชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 1-3 พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่ของทุกระดับชั้นมีผลงานการวาดภาพระบายสีเกี่ยวกับ
ยุงลายอยู่ในระดับดี ส าหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผลประเมินการเขียนค าขวัญเกี่ยวกับยุงลาย 
พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ส่วนใหญ่มีผลงานการเขียนค าขวัญเกี่ยวกับยุงลายอยู่ในระดับดี 
และการประเมินพฤติกรรมการส ารวจ และก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
5 -6 ที่ประเมินโดยผู้ปกครองและคนในชุมชน พบว่า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 และชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 6  โดยส่วนใหญ่มีผลคะแนนการประเมินพฤติกรรมการส ารวจและก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายอยู่ใน
ระดับด ี
 3.4 ความคิดเห็นของผู้ปกครองและคนในชุมชน  
 ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีความคิดเห็นว่าการจัดการเรียนรู้ของครูช่วยให้บุต ร
หลานมีความคิดในเชิงบวกต่อการดูแลรักษาความสะอาดของตนเอง ผู้ปกครองและคนในชุมชนมีทัศนคติ
ที่ดีต่อการจัดกิจกรรมของครู และเห็นว่าเป็นการเสริมความรู้ ประสบการณ์ สมาชิกในครอบครัวเกิดความ
ตระหนักในการดูแลสุขอนามัย จากกิจกรรมการก าจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายและท าให้นักเรียนเกิดความ
รักท้องถิ่นตนเอง เป็นการสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่สังคม  
 
อภิปรายผลการวิจัย 
    จากการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยน ามาอภิปรายผลตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 
    ครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงมีความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาด้านเจตคติมากที่สุด แสดงให้
เห็นว่าครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงนั้นมีความต้องการแรงจูงใจในการท างาน  อาจเนื่องจากสภาพของโรงเรียน
บนพ้ืนที่สูงนั้น ประสบปัญหาในการจัดการศึกษาในหลายด้าน ได้แก่ ขาดแคลนงบประมาณ ครูมีการย้าย
อยู่บ่อยครั้ง ท าให้ขาดแคลนครูและบุคลากร ระบบสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐานยังไม่พร้อมเท่าที่ควร 
ประกอบกับประสบปัญหาความรู้พ้ืนฐานและการใช้ภาษาของผู้เรียน ภาระครูมีมาก ท าให้ครูขาดขวัญ
ก าลังใจในการท างาน ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน (ชวีพร คชสินธ์, 2559) ประกอบกับการ
เดินทางไปโรงเรียนค่อนข้างไกลและยากล าบาก ดังนั้นผู้บริหารสถานศึกษาจึงเป็นบุคคลส าคัญที่จะต้อง
สร้างเสริมก าลังใจในการท างานแก่ครู  โดยจากการศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อ
สมรรถนะประจ าสายงานของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง  พบว่า แรงจูงใจมีผลต่อสมรรถนะในการท างานของ
ครู  นอกจากนี้ยังพบว่าการบริหารการศึกษาของผู้บริหารก็มีผลต่อแรงจูงใจในการท างานของครู และ
ส่งผลต่อสมรรถนะในการท างานของครูเช่นกัน (มานิตย์ แก้วกันธะ และคณะ, 2558) นอกจากครูควร
ได้รับค่าตอบแทนและสวัสดิการอย่างเหมาะสมเพียงพอแล้ว การได้รับการยอมรับจากสมาชิกในโรงเรียน 
ได้รับค าชมเชยยกย่องจากผู้บริหารจะส่งผลให้ครูมีก าลังใจในการพัฒนางานและพัฒนาตนเอง ดังนั้นการ
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พิจารณาจัดผู้บริหารโรงเรียนบนพื้นที่สูงจึงควรมาจากผู้บริหารที่มีภาวะผู้น า เป็นผู้น าทางวิชาการ ปฏิบัติ
ตนเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่ครู ซึ่งสอดคล้องกับ ส าเนา หมื่นแจ่ม (2555) ท าการศึกษาภาวะผู้น าการ
เปลี่ยนแปลงของผู้บริหารสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานบนพ้ืนที่สูงพบว่า การเป็นแบบอย่างที่ดีมีความสัมพันธ์
กับการสร้างแรงบันดาลใจสามารถส่งเสริมขวัญและก าลังใจให้กับครูได้  
  รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย 
ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบ  ได้แก่ 1) องค์ประกอบที่ 1 หลักการพัฒนา  เป็นเนื้อหาที่ใช้เป็นทิศทาง
ในการด าเนินงานของผู้พัฒนา ตลอดหลักสูตร จุดมุ่งหมายของการพัฒนา เป็นการระบุ และเงื่อนไขของ
การพัฒนา  2) องค์ประกอบที่ 2 กระบวนการพัฒนาครู  ประกอบด้วย ขั้นที่ 1 ปรับกระบวนทัศน์ ขั้นที่ 
2 พัฒนาและทบทวนความรู้ ขั้นที่  3 ลงมือปฏิบัติแบบมีส่ วนร่วม ขั้นที่  4 เสริมสร้างก าลังใจโดย
กระบวนการ coaching and mentoring และ 3) องค์ประกอบที่ 3 การติดตามประเมินผล เป็นการ
ประเมินผลโดยมีจุดประสงค์เพ่ือประเมินผลลัพธ์จากการพัฒนาครู และพบว่ารูปแบบมีคุณภาพจากการ
ประเมินของผู้เชี่ยวชาญในระดับมากท่ีสุด เนื่องจาก ในกระบวนการสร้างรูปแบบการพัฒนาครูในครั้งนี้ได้
พัฒนาขึ้นตามแนวคิดการพัฒนาครูที่สอดคล้องกับสภาพบริบท ปัญหาและความต้องการของครู ทั้งนี้
ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานโดยศึกษาความต้องการจ าเป็นส าหรับการพัฒนาสมรรถนะของครู 
เพ่ือให้กระบวนการแก้ปัญหาตรงตามเป้าหมายที่ต้องการ หลังจากนั้นได้น าผลการศึกษามาผนวกกับ
แนวคิดทฤษฎี ในที่นี้ใช้แนวคิดทฤษฎีทางจิตวิทยาและบริหาร ก าหนดองค์ประกอบของรูปแบบ ที่ผ่าน
การประเมินจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้วยกระบวนการประชุมกลุ่ม  เพ่ือวิพากษ์ให้ค าแนะน าในการ
ปรับปรุงแก้ไข ซึ่งแต่ละขั้นตอนต้องใช้ความรัดกุมให้เป็นไปตามกระบวนการวิจัยและพัฒนานวัตกรรม 
หลังจากนั้นจึงน ารูปแบบไปให้ผู้ทรงคุณวุฒิอีกกลุ่มหนึ่งท าการประเมิน ท าให้ผลการประเมินคุณภาพอยู่
ในระดับท่ีใช้ได ้
  ผลการใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะของครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงในการจัดการเรียนรู้ 
ด้านสุขอนามัย ท าให้ครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยหลังการเข้า
ร่วมการพัฒนาสูงกว่าก่อนการพัฒนา นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้มีพฤติกรรมด้านสุขอนามัยผ่าน
เกณฑ์การประเมินผล และผู้ปกครองและชุมชนให้ความร่วมมือและมีทัศคติที่ดีในการจัดการเรียนรู้ด้าน
สุขอนามัยของครู ทั้งนี้เนื่องจากผู้วิจัยได้ท าการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะของครู
โรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัย เป็นเบื้องต้นเพ่ือน ามาก าหนดเนื้อหาในการพัฒนา
ครู จึงท าให้เนื้อหาในการพัฒนาค่อนข้างตรงกับความต้องการที่แท้จริงของครู ซึ่งพบข้อมูลที่สอดคล้องกัน
ของการศึกษาความต้องการจ าเป็นกับผลการวิจัยที่พบว่า ครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงมีความต้องการส่งเสริม
แรงจูงใจมากกว่าการพัฒนาด้านอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือให้ทราบความต้องการของครู
ก่อนการพัฒนาจึงมีความส าคัญและต้องกระท าก่อนจึงจะน าไปวางแผนต่อไป มีความสอดคล้องกับ
กระบวนการพัฒนาครูของ สุรพงษ์ แสงสีมุข และคณะ (2557) ที่ท าการศึกษาความต้องการในการพัฒนา
เพ่ือน าไปสู่การวางแผนการพัฒนาครู ใช้การพัฒนาความตระหนักโดยการท าให้ครูเห็นความส าคัญจ าเป็น
ดังเช่นเดียวกับการวิจัยเรื่องนี้ เป็นการศึกษาความต้องการจ าเป็นในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยที่ดี 
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โดยไม่เพ่ิมภาระให้ครู จูงใจให้ครูพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้วยกระบวนการน ากลับมาใช้ใหม่ คือ ให้ครูได้
น าโครงการหรือสิ่งที่เคยท ามาก่อนและเป็นสิ่งที่ดีอยู่แล้วน ามาปรับปรุงเพ่ิมเติมซึ่งโรงเรียนชุมชนบ้านวังจ๊
อมอยู่ในโครงการสถานศึกษาเศรษฐกิจพอเพียงอยู่ก่อนแล้วครูจึงน ามาบูรณาการในเรื่องการมีภูมิคุ้มกันที่
ดีในตัว  มีผลท าให้ครูได้ท างานอย่างมีความสุข ตลอดจนผู้บริหารคอยให้ก าลังใจ ชมเชยยกย่อง ติดตาม
การปฏิบัติงานของครูเป็นการเพ่ิมแรงเสริมให้แก่ครู รูปแบบการพัฒนาครูเป็นกระบวนการปฏิบัติงานบน
ฐานของโรงเรียนมากกว่าการน าครูออกจากโรงเรียน ซึ่งถือได้ว่าเป็นกลยุทธ์การบริหารโดยใช้สถานศึกษา
เป็นฐาน (จอมพงศ์ มงคลวนิช, 2555: 63) จึงท าให้ครูมีความตั้งใจในการพัฒนางาน การที่ครูมีการจัดการ
เรียนรู้ที่ดีท าให้ผู้เรียนได้เกิดความตระหนักและเกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมด้านสุขอนามัยในทางบวก 
ครูมีการจัดกิจกรรมโดยส่งเสริมให้ผู้เรียนได้เรียนรู้โดยการลงมือกระท า เน้นการจัดกระบวนการเรียนรู้
ครบองค์ 4 ของการศึกษา ตามพระด ารัสของสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ได้แก่  
พุทธิศึกษา จริยศึกษา หัตถศึกษา และพลศึกษา (นิภา แย้มวลี, 2561: 1) จึงส่งผลโดยตรงต่อผู้เรียน  และ
การที่ผู้ปกครองมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยของครู อาจเนื่องมาจากชุมชนบนพื้นที่
สูงยังคงมีการนับถือผีอยู่ ดังนั้นการจัดกิจกรรมจึงต้องเริ่มจากกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิ ถีชีวิต กิจกรรม
ง่ายๆ เช่น การล้างมือ การแปรงฟัน การก าจัดยุงลาย เป็นต้น โดยมีแกนน าชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วมผลักดัน 
พยายามให้เห็นผลเชิงประจักษ์ผ่านสายใยของครอบครัว ท าให้ผู้ปกครองได้สังเกตเห็นการปฏิบัติจริงของ
บุตรหลานของตน ประกอบกับการให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและการประเมินผลการเรียนรู้
ของผู้เรียน โดยการมีส่วนร่วมนี้จะน ามาซึ่งความรู้สึกของการเป็นเจ้าของเสมือนเป็นผู้ร่วมในการจัดการ
เรียนรู้ จึงท าให้ผู้ปกครองมีความภูมิใจและความพึงพอใจในการจัดการเรียนรู้ของครู 
 
ข้อเสนอแนะ 
    1. ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ 
     1.1 จากข้อค้นพบของการวิจัยที่พบว่า ความต้องการจ าเป็นในการพัฒนาสมรรถนะ 
ของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงในด้านเจตคติมีค่าสูงสุด รองลงมาคือด้านทักษะ และด้านความรู้ ตามล าดับ 
ดังนั้นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโรงเรียนบนพ้ืนที่สูง ควรท าการศึกษา เข้าใจถึงสภาพปัญหาและ
ความต้องการของครูโรงเรียนบนพ้ืนที่สูงอย่างถ่องแท้ เพ่ือการพัฒนาครูได้ตรงตามความต้องการและ
ยั่งยืน ไม่เน้นการอบรมตามความต้องการของหน่วยงาน พร้อมกับเพ่ิมกระบวนการสร้างแรงจูงใจในการ
ท างานให้แก่ครูโรงเรียนบนพื้นที่สูงให้มากขึ้น 
     1.2 เงื่อนไขความส าเร็จของการพัฒนาสมรรถนะครูในครั้งนี้ คือ กระบวนการพัฒนา  
และความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  กล่าวคือ  กระบวนการพัฒนาช่วยให้ครูเกิดความตระหนักใน
ความส าคัญของสุขอนามัย เกิดการพัฒนาจากตนเองด้วยตนเอง โดยความร่วมมือและการสนับสนุน
แรงกาย แรงใจ ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย  ดังนั้น  หน่วยงานหรือผู้ที่สนใจจะน ารูปแบบการพัฒนา
บทบาทครูไปใช้   ควรท าการศึกษาเข้าใจกระบวนการปรับกระบวนทัศน์ ที่ใช้วิธีการแบบเอื้ออาทร  ความ
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เข้าใจ ช่วยเหลือเติมเต็มซึ่งกันและกันมากกว่าเน้นการป้อนเนื้อหา และควรคัดเลือกผู้ พัฒนาที่มี
คุณลักษณะแห่งความเอ้ืออาทร เข้าใจและมีความจริงใจกับผู้เข้าอบรมอย่างแท้จริง 
 
    2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยครั้งต่อไป 

   เพ่ือให้การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ด้านสุขอนามัยบนพ้ืนที่สูงที่มี 
ความยั่งยืน ควรมีการวิจัยและพัฒนาความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยให้แก่ผู้ปกครองและชุมชน เพ่ือให้เกิดการ
ดูแลด้านสุขอนามัยของผู้เรียนอย่างมีส่วนร่วมและเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมเพ่ือให้ผู้เรียนเกิดการ
เรียนรู้ได้ดีมากยิ่งขึ้น 




