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บทที่ 3
วิธีดาเนินการวิจัย
การดาเนิ น งานการพั ฒ นารู ปแบบการบริ ห ารโรงเรี ยนส่ งเสริม สุ ขภาพของสถานศึ ก ษา
โรงเรี ยนเทศบาลบ้ านสุ ขส าราญ ในครั้ งนี้ เป็ นใช้ กระบวนการวิจั ยและพั ฒ นา (Research and
Development) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยมีขั้นตอน
และวิธีการดาเนินการวิจัยดังนี้
1. กลุ่มเป้าหมาย
2. ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
4. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
5. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในแต่ละขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
1.1 ผู้บริหารและครู จานวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling) โดยให้ผู้บริการและครูผู้สอน ครูหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ครูหัวหน้าสายชั้นและครู
ประจาชั้น เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน จากการเลื อกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครู
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2. ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
2.1 ผู้บริหารและครู จานวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)โดยให้ผู้บริหารและครูที่เป็นคณะทางานศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
2.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 13 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครูของ
โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
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3. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
กลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้บริหารและครู จานวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง
(Purposive Sampling) โดยให้ผู้บริหารและครูที่เป็นคณะทางานศึกษารูปแบบการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นกลุ่มผู้ให้
ข้อมูล
4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง
4.1 การประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยการสอบถามความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
4.1.1 ผู้บริหารและครู จานวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง(Purposive
Sampling) โดยให้ผู้บริหารและครูผู้สอน ครูหัวหน้างานอนามัยโรงเรียน ครูหัวหน้าสายชั้น และครู
ประจาชั้น เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4.1.2 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จานวน 15 คน จากการเลือกแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ไม่ใช่ผู้บริหารและครู
ของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ เป็นกลุ่มผู้ให้ข้อมูล
4.2 การประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ โดยการสอบถามความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
4.2.1 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 โรงเรียน
เทศบาลบ้านสุขสาราญ จานวน 695 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ
95 (Yamane,1973:125) จากการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
4.2.2 ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ จานวน 695 คน
โดยกาหนดขนาดกลุ่มผู้ให้ข้อมูลที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 (Yamane,1973:125) จากการสุ่ม
แบบหลายขั้นตอน (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
1. ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยการสารวจ
ความคิดเห็นโดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน การวิเคราะห์ข้อมูลสถานศึกษา สังเคราะห์แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัย
ที่เกี่ยวข้องจากเอกสารและรายงานข้อมูลของสถานศึกษา ตาราและวรรณกรรมต่างๆ โดยใช้เทคนิค
แบบสามเส้ า (Triangulation) มาจัดหมวดหมู่ข้อมูล เพื่อสรุปประเด็นปัญหาและแนวทาง ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
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2. ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาและมาตรฐานการดาเนินงานตามแนวทางโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
และการประชุมระดมความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครู และกรรมการสถานศึกษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลและพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยการศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูล
ที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดหลายๆ รอบ แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งเพื่อการกาหนดทิศทางและสร้างข้อสรุปของรูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยใช้แบบบันทึก
การประชุมและแบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
3. ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยเก็บรวบรวมข้อมูล จากความคิดเห็ น
ของกลุ่ มผู้ ให้ ข้อมูล ได้แก่ ผู้ บ ริห ารและครูซึ่งเป็นคณะทางานด้ านการพัฒนารูปแบบการบริห าร
สถานศึกษาที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยเก็บข้อมูลจากการบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกประจาวันในแต่
ละด้านตามแผนปฏิบัติการ แยกแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจนและเป็นระบบ เพื่อสะดวกต่อการปรับปรุง
การและพัฒนาในการดาเนินงาน
4. ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง
มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย เพื่อประเมินและปรับปรุงแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยการประเมินความคิดเห็นของกลุ่มผู้ให้
ข้อมูลได้แก่ ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอบถามความพึงพอใจใน
การจั ด บริ ก ารด้ า นสุ ข ภาพ โดยการสอบถามความคิ ด เห็ น องกลุ่ ม ผู้ ใ ห้ ข้ อ มู ล ได้ แ ก่ นั ก เรี ย น
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3 และ ผู้ปกครองของนักเรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขส าราญ เพื่อน าข้อมูล จากการประเมินมาสะท้อนผลการบ่งชี้ให้เห็ นคุณภาพความสาเร็จ
มาสรุปผลการดาเนินการตามกลยุทธ์และแผนปฏิบัติงาน กิจกรรมที่บรรลุวัตถุประสงค์จะส่งเสริมและ
พัฒนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส่วนกิจกรรมใดมีปัญหา ร่วมกันหาสาเหตุของปัญหา และร่วมกัน
วิเคราะห์หาแนวทางกาหนดกลยุทธ์เพื่อพัฒนาในวงรอบต่อไป
นอกจากนี้แล้วมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือเพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน
ครู และผู้ ป กครองของนั กเรี ยนที่มีต่อการดาเนินการโครงการโรงเรี ยนส่ งเสริมสุ ขภาพที่ผ่ านการ
บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
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จากขั้นตอนการดาเนินการวิจัยและพัฒนาข้างต้นสรุปได้ดังภาพต่อไปนี้ (ภาพที่ 3)
ขั้นตอนการวิจัย
ขั้นตอนที่ 1 :
การศึกษาข้อมูล
พื้นฐาน

ขั้นตอนที่ 2 :
การพัฒนารูปแบบ
การบริหาร
สถานศึกษา

ขั้นตอนที่ 3 :
การทดลองใช้

ขั้นตอนที่ 4 :
การประเมินและ
ปรับปรุง

วิธีการดาเนินการวิจัย
ศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาจากเอกสารและรายงานข้อมูล
ของสถานศึกษา ตาราและวรรณกรรมต่างๆ
การสัมภาษณ์ความคิดเห็นของกลุม่ ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผลลัพธ์
ประเด็นปัญหาและ
แนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา

ประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการพัฒนารูปแบบ
การบริหารและมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ
ประชุมระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และ
คณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรวบรวมข้อมูลและ
พัฒนารูปแบบ โดยใช้แบบบันทึกการประชุมและ
แบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ

ศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ จากความคิดเห็นของผู้บริหารและครู
ซึ่งเป็นคณะทางานที่โรงเรียนแต่งตั้ง โดยใช้แบบบันทึก
การปฏิบัติงานและแบบบันทึกประจาวัน

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ

ประเมินและปรับปรุงรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ที่ส่งเสริสุขภาพที่ดีของผูเ้ รียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ โดยการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
โดยใช้แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา
สอบถามความพึงพอใจ โดยการสอบถามความพึงพอใจ
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 และนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3และผู้ปกครองของนักเรียน โดย
ใช้แบบสอบถามความพึงพอใจ

รูปแบบการบริหาร
สถานศึกษาที่ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของผู้เรียน
โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ

ภาพที่ 3 ขั้นตอนการดาเนินการวิจัย
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เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย
1. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ ดังนี้
1.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสัมภาษณ์ ทั้งแบบไม่มีโครงสร้างและแบบมี
โครงสร้าง
1.2 กาหนดกรอบขอบเขตในการสัมภาษณ์ข้อมูลพื้นฐานและความต้องการพัฒนา
รูปแบบการบริหาร
1.3 จัดสร้างแบบสัมภาษณ์ข้อมูลและความต้องการในการพัฒนารูปแบบการบริหาร
สถานศึกษา
1.4 การนาแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม ความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาและโครงสร้ า ง แล้ ว ท าการปรั บ ปรุ ง หากมี ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
1.5 ผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องแบบสัมภาษณ์
(IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบสอบถามมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 80-100 ซึ่งมีค่า
มากกว่า .50 จึงถือว่านาไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
1.6 นาแบบสัมภาษณ์ที่ได้ปรับปรุงแล้วไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
2. แบบบันทึกการประชุม มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
2.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึก
2.2 กาหนดกรอบ ขอบข่ายในแบบบันทึก
2.3 จัดสร้างแบบบันทึก
2.4 นาแบบบันทึกที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสม แล้วทาการปรับปรุงหากมีคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
2.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องแบบบันทึก
(IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบบันทึกการประชุมมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า .50 ถือว่า
นาไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
2.6 นาแบบบันทึกที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
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3. แบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือ
ดังนี้
3.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบวิเคราะห์รูปแบบ
3.2 กาหนดกรอบ ขอบข่ายในการวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
3.3 จัดสร้างแบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา
3.4 นาแบบวิเคราะห์ระบบที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ความเหมาะสม ความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง
3.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษา โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์
ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิ น แบบวิ เคราะห์ รู ป แบบการบริ ห ารสถานศึ ก ษามีค่ า ดั ช นี ค วาม
สอดคล้องมากกว่า .50 ถือว่านาไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) และผลการวิเคราะห์ค่า IOC
อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00 (ภาคผนวก ค หน้า 110)
3.6 นาแบบวิเคราะห์รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วไปใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
4. แบบบันทึกการปฏิบัติงาน มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
4.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึก
4.2 กาหนดกรอบ ขอบข่ายในแบบบันทึก
4.3 จัดสร้างแบบบันทึก
4.4 นาแบบบันทึกที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
เหมาะสมแล้วทาการปรับปรุงหากมีคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ (ภาคผนวก ก หน้า 95)
4.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้องแบบบันทึก
(IOC) โดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบบันทึกการปฏิบัติงานมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า .50
ถือว่านาไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) และผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 –
1.00 (ภาคผนวก ค หน้า 110)
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4.6 นาแบบบันทึกการปฏิบัติงานที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่อไป
5. แบบบันทึกประจาวัน มีวิธีการสร้างและหาคุณภาพเครื่องมือดังนี้
5.1 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแบบบันทึกประจาวัน
5.2 กาหนดกรอบ ขอบข่ายในแบบบันทึกประจาวัน
5.3 จัดสร้างแบบบันทึกประจาวัน
5.4 นาแบบบันทึกประจาวันที่สร้างขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสม แล้วทาการปรับปรุงหากมีคาแนะนาของผู้เชี่ยวชาญ
5.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC) ของ
แบบบันทึกประจาวันโดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบบันทึกประจาวันมีค่าดัชนีความสอดคล้องมากกว่า .50 ถือว่า
นาไปใช้ได้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) และผลการวิเคราะห์ค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.50 – 1.00
(ภาคผนวก ค หน้า 110)
5.6 นาแบบบันทึกประจาวันที่ปรับปรุงแก้ไขแล้ว ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลต่อไป
6. แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา สาหรับการประเมินความ
คิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
ที่มีต่อการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียน
เทศบาลบ้านสุขสาราญ มีรายละเอียดดังนี้
6.1 ด้านประสิทธิภาพของรูปแบบ ประเมินเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการดาเนินการ
ประเมินสภาพปัญหาจากการบริหารงาน การวางแผนการทางานและการแก้ไขปัญหา การปฏิบัติการ
ดูแล ติดตามและการนิเทศการดาเนินงาน
6.2 ด้านประสิทธิผล ประเมินเกี่ยวกับผลการปฏิบัติงานโดยใช้รูปแบบการพัฒนา
รูปแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
กับมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพตามกรอบมาตรฐานของกรมอนามัย มาตรฐานด้านการศึกษา
ท้องถิ่น
6.3 การสร้างแบบและหาคุณภาพเครื่องมือ ดาเนินการดังนี้
6.3.1 ศึกษารายละเอียดการดาเนินการพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการ
บริหารโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
ตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของกรมอนามัย มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐาน
การศึกษาท้องถิ่น
6.3.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2541)
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6.3.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมินฉบับร่าง โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า
5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการแปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
6.3.4 ตรวจทานแบบประเมินและพิมพ์ฉบับร่าง นาแบบประเมินให้ผู้เชี่ยวชาญ
ตรวจสอบความเที่ ย งตรงด้ า นเนื้ อ หาและโครงสร้ า ง แล้ ว ท าการปรั บ ปรุ ง หากมี ค าแนะน าของ
ผู้เชี่ยวชาญ
6.3.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินโดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบประเมินมีค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่าง 0.50-1.00 ซึ่งมีค่า
มากกว่า 0.50 จึ งถือว่าเป็ น แบบสอบถามที่ส ามารถนาไปใช้ได้ (สุ ช าติ ประสิ ทธิ์รัฐ สิ นธุ์, 2546)
(ภาคผนวก ค หน้า 110)
6.3.6 นาแบบประเมินที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไป
ทดลองใช้ (Try out) กับครูจานวน 30 คน ที่มีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้
น าผลที่ ไ ด้ ม าหาความเชื่ อ มั่ น ของเครื่ อ งมื อ โดยวิ ธี ก ารหาสั ม ประสิ ท ธิ์ อั ล ฟา (-Cronbach
Coefficient) (ชีพสุ มน รังสยาธร และสุ ภาพ ฉัตราภรณ์, 2549) และกาหนดค่าความเชื่อมั่น 80
เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) ผลที่ได้ จากการวิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบ
สัมภาษณ์ คือ = 0.86 แสดงว่าเป็นแบบประเมินที่มีความน่าเชื่อถือสามารถนาไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ (ภาคผนวก ง หน้า 126)
6.4 การสร้างแบบประเมินความพึงพอใจในการดาเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพ ดาเนินการดังนี้
6.4.1 ศึกษารายละเอียดการดาเนินการสร้างแบบวัดการประเมินความพึงพอใจ
ที่มีต่อการดาเนินการโรงเรี ยนส่งเสริมสุขภาพ จากการดาเนิน การพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ ตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของกรมอนามัย มาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานการศึกษาท้องถิ่น
6.4.2 ศึกษาวิธีการสร้างเครื่องมือโดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ
(บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
6.4.3 ดาเนินการสร้างแบบประเมินความพึงพอใจฉบับร่าง จานวน 3 ตอนได้แก่
ตอนที่ 1 ประเมินความพึงพอใจองนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านกระบวนการ จานวน 13 ข้อคาถาม
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ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครอง ที่มีต่อ
การดาเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ ด้านผลผลิต จานวน 41 ข้อคาถาม
ตอนที่ 3 ประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพด้านผลกระทบต่อสุขภาพของนักเรียน จานวน 34 ข้อคาถาม
ซึ่งสร้างแบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ตอน โดยใช้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ใช้เกณฑ์ในการ
แปลความหมายจากค่าเฉลี่ย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
ค่าเฉลี่ย 1.00-1.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุด
ค่าเฉลี่ย 1.51-2.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับน้อย
ค่าเฉลี่ย 2.51-3.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง
ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก
ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด
6.4.4 ตรวจทานแบบประเมินความพึงพอใจและพิมพ์ฉบับร่าง นาแบบประเมิน
ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงด้านเนื้อหาและโครงสร้าง แล้วทาการปรับปรุงหากมีคาแนะนา
ของผู้เชี่ยวชาญ
6.4.5 นาผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญมาวิเคราะห์ดัชนีความสอดคล้อง (IOC)
ของแบบประเมินโดยพิจารณาความสอดคล้องของเนื้อหากับวัตถุประสงค์ ดังนี้
+1 หมายถึง มีความสอดคล้องกับจุดประสงค์
0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าสอดคล้องกับจุดประสงค์
-1 หมายถึง ไม่สอดคล้องกับจุดประสงค์
จากการประเมิน แบบประเมินความพึงพอใจทั้ง 3 ตอน มีค่าดัชนีความสอดคล้อง
ระหว่าง 0.80-1.00 ซึ่งมีค่ามากกว่า .50 จึงถือว่าเป็นแบบสอบถามที่สามารถนาไปใช้ได้ (สุชาติ
ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546)
6.4.6 นาแบบประเมินความพึงพอใจที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพจาก
ผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ (Try out) กับครู นักเรียน และผู้ปกครอง จานวน 60 คน ที่มีลักษณะ
ใกล้เคียงกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ นาผลที่ได้มาหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือโดยวิธีการหา
สัมประสิทธิ์อัลฟา (-Cronbach Coefficient) (ชีพสุมน รังสยาธร และสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2549)
และกาหนดค่าความเชื่อมั่น 80 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ์, 2546) ผลที่ได้จากการ
วิเคราะห์ค่าความเชื่อมั่นของแบบประเมินความพึงพอใจตอนที่ 1 ด้านกระบวนการ คือ =0.93
วิเคราะห์ ความเชื่อ มั่น ของแบบประเมิ นความพึง พอใจด้า นผลผลิ ต =0.93 และวิ เคราะห์ แบบ
ประเมินความพึงพอใจด้านผลกระทบต่อสุขภาพ =0.91 แสดง ว่าเป็นแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู้ปกครอง ครู และนักเรียน ที่มีต่อการดาเนินการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือ
สามารถนาไปใช้เก็บรวบรวมข้อมูลได้ (ภาคผนวก ง หน้า 126)
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วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล
1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล
การพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ เป็นการวิจัยและพัฒนาการพัฒนารูปแบบการบริหาร
โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยทาการรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์ความคิดเห็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อระดมความคิดเห็น การสังเกตขณะทา
ดาเนินการ บันทึกการประชุม บันทึกการปฏิบัติงาน บันทึกประจาวัน และการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและประเมินความพึงพอใจในการจัดการศึกษา โดยผู้ศึกษาดาเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ดังนี้
1.1 ขั้นตอนที่ 1 การศึกษาข้อมูลพื้นฐาน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลก่อนการพัฒนา
รูปแบบ ผู้ศึกษาได้ดาเนินการศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียน
ส่งเสริมสุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยการสารวจความคิดเห็น โดยการ
สัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และการวิเคราะห์
ข้อมูลสถานศึกษาจากเอกสาร
1.2 ขั้นตอนที่ 2 การพัฒนารูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารโรงเรียนส่งเสริม
สุขภาพของสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ โดยการประชุมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการ
พัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาและมาตรฐานโรงเรียนด้านส่งเสริมสุขภาพ และการประชุม
ระดมความคิดเห็นของผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษา
1.3 ขั้นตอนที่ 3 การทดลองใช้ เก็บรวบรวมข้อมูลจากความคิดเห็นของผู้บริหารและ
ครูจากบันทึกการปฏิบัติงานและบันทึกประจาวัน
1.4 ขั้นตอนที่ 4 การประเมินและปรับปรุง โดยการประเมินความคิดเห็นของ
ผู้บริหาร ครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และสอบถามความพึงพอใจในการดาเนินงาน
โรงเรี ย นส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพของโรงเรี ย นเทศบาลบ้ า นสุ ข ส าราญ โดยการสอบถามความพึ ง พอใ จ
ของนั ก เรี ย นชั้ น ประถมศึ ก ษาปี ที่ 1 – 6 และนั ก เรี ย นชั้ น มั ธ ยมศึ ก ษาปี ที่ 1-3 และผู้ ป กครอง
ของนักเรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ
2. การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาครั้งนี้ มีขั้นตอนในการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้
2.1 นาข้อมูลที่รวบรวมด้วยเทคนิคแบบสามเส้า (Triangulation) จากการดาเนิน
แต่ละกิจกรรมาจัดหมวดหมู่ตามกรอบการศึกษา
2.2 ศึกษาและทาความเข้าใจข้อมูลที่รวบรวมมาได้ทั้งหมดหลายๆ รอบ (Read and
Re-read) แล้วหาความสัมพันธ์ของข้อมูลเหล่านั้นในลักษณะใดลักษณะหนึ่ง เพื่อการกาหนดทิ ศทาง
(Trend) และสร้างข้อสรุป และนาเสนอโดยอิงกรอบการศึกษา โดยการบรรยาย (Narrative Form)
พร้อมอ้างอิงข้อมูลบางส่วนที่เป็นมาของข้อสรุปนั้น
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สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาคุณภาพเครื่องมือ การหาความเที่ยงตรง (Validity)
โดยใช้สูตรดัชนีค่าความสอดคล้อง (IOC) (สมนึก ภัททิยธนี, 2544)
สูตร IOC =
เมื่อ IOC แทน
R แทน
N แทน

ดัชนีความสอดคล้องระหว่างจุดประสงค์กับ
เนื้อหา หรือระหว่างข้อสอบกับจุดประสงค์
ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ
จานวนผู้เชี่ยวชาญ

2. สถิติพื้นฐาน
2.1 ร้อยละ (Percentage) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
สูตร P =
เมื่อ P
f
N

แทน
แทน
แทน

ร้อยละ
ความถี่ที่ต้องการแปลงให้เป็นร้อยละ
จานวนความถี่ทั้งหมด

2.2 ค่าเฉลี่ย (Mean) โดยใช้สูตรดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
̅=

สูตร
เมื่อ

̅

X
N

แทน
แทน
แทน

ค่าเฉลี่ย
ผลรวมของคะแนนทั้งหมดในกลุ่ม
จานวนคะแนนในกุล่ม
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2.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)
สูตร S.D. = √
เมื่อ S

แทน
̅ แทน
N แทน
แทน

ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
คะแนนส่วนตัว
จานวนคะแนนในกลุ่ม
ผลรวม

