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บทคดัย่อ (Abstract) 

          กระบวนการของหลกัสตูรการอบรมทีพ่ฒันาขึน้ เริม่จาการพฒันาหลกัสตูร การทดลองใช ้ซึง่มกีารทดสอบวดัความรูก้่อนและหลงัการอบรมเพือ่ดพูฒันาการของ
การน าหลกัสตูรทีพ่ฒันาไปใช ้โดยอบรมและทดสอบความรูใ้น 3 เรือ่ง คอื ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ วธิกีาร
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ พบวา่ ผลของความแตกต่างของคา่เฉลีย่ของประเดน็ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบแตกต่างกนั อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 
0.01 สว่นประเดน็การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ วธิกีารถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ ไมม่คีวามแตกต่างของคา่เฉลีย่อยา่งมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 เมือ่พจิารณาถงึ
ภาพรวมทัง้หมดของคา่เฉลีย่ในการวดัความรูก้่อนและหลงัอบรม มคีวามแตกต่างในระดบั 0.01 ผลการประเมนิความพงึพอใจของอาสาสมคัรสาธารณสขุหลงัไดร้บัการ
อบรมเมือ่พจิารณาในภาพรวมแลว้มรีะดบัความเหมาะสมอยูใ่นระดบัมาก และการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในชุมชน 13 ชุมชน จ านวน 500 พบวา่รอ้ยละ 100 
มคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุทีไ่ดร้บัการอบรม  

         ค าส าคญั: คลองแสนแสบ, สขุอนามยั, คูม่อื 

สรปุ 

การด าเนินการวจิยัไดพ้ฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ จ านวน 1 
หลกัสตูร โดยมสีือ่คูม่อืงานสขุอนามยัเพือ่ประชาชนรมิคลองแสนแสบเป็นเครือ่งมอื
ประกอบการอบรม ประเดน็ทีส่รา้งหลกัสตูรประกอบดว้ย 3 สว่น คอื ปญัหาและ
บรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ และวธิกีาร
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ พบวา่ผูอ้บรมความรูพ้ืน้ฐานของคลองแสนแสบเพิม่ขึน้ 
และมคีวามพงึพอใจของประชาชนในแต่ละชุมชนของพืน้ทีร่บัผดิชอบของอาสาสมคัร
สาธารณสขุ รอ้ยละ 100 มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิารอาสาสมคัรสาธารณสขุ ทีไ่ด้
ถ่ายทอดความรูจ้ากการอบรม  

ผลการวิจยัและอภิปรายผล 

ตาราง 1 คา่คะแนนก่อนและหลงัการอบรม โดยแสดงคา่ความแตกต่างจากวธิี
เปรยีบเทยีบคา่เฉลีย่ ANOVA (จ านวนผูเ้ขา้อบรม 50 คน) 

 

 

 

 

 

 

ตาราง 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการไดร้บับรกิารจากอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

   

วิธีด าเนินการวิจยั 

ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นฐาน (Problem Based ) 

ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งเครือ่งมอืเพือ่เป็นอุปกรณ์การสอนเสรมิ  

ขัน้ตอนที ่3 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม 

ขัน้ตอนที ่4 การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม  

ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม  

ขัน้ตอนที ่6 ประเมนิผลกระทบของการน าเอาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใช ้
ประชากรและกลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 

กลุ่มที ่1 เพือ่ทดลองใช ้และประเมนิผลหลกัสตูร 

-อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) สงักดัศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที ่43 จ านวน 50 คน 

กลุ่มที ่2 เพือ่ประเมนิผลการน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใช ้

-ประชาชนในชุมชน รวมจ านวน 500 คน 

บทน า 

         ภาพรวมของสขุอนามยั และแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ตลอดรมิ
คลองแสนแสบ ไดส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสขุอนามยัทีค่วรพงึปฏบิตั ิ
ความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคลองแสนแสบ โรคต่างๆทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้และสิง่มี
ผลกระทบต่อรา่งกายและจติใจ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในปีแรก และได้
คดัเลอืกขอ้มลูทีเ่ป็นประเดน็เด่นส าคญัจากการส ารวจความคดิเหน็จากผูส้มัผสั
ใกลช้ดิกบัประชาชนรมิคลองแสนแสบเป็นอยา่งด ีคอื กลุ่มพยาบาลเยีย่มบา้น และ
กลุ่มพยาบาลโรงเรยีน เป็นขอ้มลูทีช่ ีน้ าการสรา้งหวัขอ้ในคูม่อืทีต่อ้งการสรา้งเพือ่
เผยแพรเ่กรด็ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้ ในรปูแบบสรปุใหอ้่านงา่ยและเขา้ถงึ
ประชาชนทุกกลุ่มได ้โดยใชส้ือ่ทางขอ้มลูตวัอกัษรและรปูวาด ในรปูแบบสิง่พมิพ์
และหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดร้บัการตอบรบัจากโรงเรยีนและชุมชนต่างๆ เป็น
อยา่งด ีซึง่รบัรองไดจ้ากหนงัสอืรบัรองการใชป้ระโยชน์ และการด าเนินการวจิยั
ยงัคงความต่อเนื่อง และต่อยอดการวจิยัไปสูร่ะดบัการพฒันาและน าไปใชป้ระโยชน์
มากยิง่ขึน้ คาดวา่การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรมเพือ่อาสาสมคัรสาธารณสขุ เพือ่การ
ถ่ายทอดความรูท้ีย่ ัง่ยนืของชุมชนต่อไป 
วตัถปุระสงค ์

          เพือ่พฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เรือ่งการ
ถ่ายทอดความรูส้ขุภาพใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่: กรณศีกึษาชุมชนรมิคลองแสนแสบ 

 

เน้ือหา 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนนก่อนการอบรม คะแนนหลงัการอบรม 
t Sig. 

Mean SD Mean SD 
ตอนที ่1 ปญัหาและบรบิท
สิง่แวดลอ้มของคลองแสน
แสบ 

10 4.92 1.65 9.30 4.97 6.355 .000 

ตอนที ่2 การดแูลสขุภาพ
ตนเองเบือ้งตน้ 10 7.54 1.22 7.64 1.64 -.504 .617 

ตอนที ่3 วธิกีารถ่ายทอด
ความรูด้า้นสขุภาพ
  

10 5.88 1.47 5.88 1.59 .000 1.000 

โดยรวมทัง้หมด 30 18.34 3.46 22.62 5.85 5.654 .000 

ประเดน็ จ านวนประชากรทีส่ ารวจ (คน) จ านวนความพงึพอใจ (คน) รอ้ยละ 
ความพงึพอใจ 500 500 100 


