
การประชุมวชิาการ “ศรนีครนิทรวโิรฒวชิาการ” ครัง้ที ่7 
1 – 2 เมษายน 2556 มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 

การพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ :บริบทคลองแสนแสบ 
A Training Curriculum Development for Health Volunteer: Saensaeb Canal 
 

วิภาวี อนุพนัธพิ์ศิษฐ์1, สมบรูณ์ ชติพงศ์2, นิตบิด ีศุขเจรญิ3, ชยัฤทธิ ์สตัยาประเสรฐิ4* 

Vipavee  Anupunpisit1, Somboon Chitapong2, Nitibodee Sukjaroen3, Chairit satayaprasert4* 
 

1คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัศรนีครนิทรวโิรฒ 
1Faculty of Medicine, Srinakharinwirot University, Bangkok, Thailand 
23บณัฑติวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
23Graduate School, Kasembundit University, Thailand.   
4คณะวศิวกรรมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเกษมบณัฑติ 
4Faculty of Engineering, Kasembundit University, Thailand. 
*Corresponding author E-mail: sattayaprasert@gmail.com 
 

                                                                    บทคดัย่อ  

กระบวนการของหลกัสตูรการอบรมทีพ่ฒันาขึน้ เริม่จาการพฒันาหลกัสตูร การทดลองใช ้ซึง่มกีาร
ทดสอบวดัความรูก้่อนและหลงัการอบรมเพื่อดพูฒันาการของการน าหลกัสตูรทีพ่ฒันาไปใช ้โดยอบรมและทดสอบ
ความรูใ้น 3 เรื่อง คอื ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ วธิกีาร
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ พบว่า ผลของความแตกต่างของค่าเฉลีย่ของประเดน็ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้ม
ของคลองแสนแสบแตกต่างกนั อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 สว่นประเดน็การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ วธิกีาร
ถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ ไมม่คีวามแตกต่างของค่าเฉลีย่อย่างมนียัส าคญัทีร่ะดบั 0.01 เมื่อพจิารณาถงึ
ภาพรวมทัง้หมดของค่าเฉลีย่ในการวดัความรูก้่อนและหลงัอบรม มคีวามแตกต่างในระดบั 0.01 ผลการประเมนิ
ความพงึพอใจของอาสาสมคัรสาธารณสขุหลงัไดร้บัการอบรมเมื่อพจิารณาในภาพรวมแลว้มรีะดบัความเหมาะสม
อยู่ในระดบัมาก และการส ารวจความพงึพอใจจากประชาชนในชุมชน 13 ชุมชน จ านวน 500 พบว่ารอ้ยละ 100 มี
ความพงึพอใจต่อการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุทีไ่ดร้บัการอบรม 

ค าส าคญั: คลองแสนแสบ สขุอนามยั คู่มอื 

Abstract  

The process of training curriculum development for health volunteer the first is curriculum 
development. After that curriculum that is developed is train with sample group. In this step it has the 
test in before and after train. Content in curriculum for train and test compose of 3 parts which are  
1. Problems and general content about SaenSaeb canal 2. Basic of health care and 3. Instruction of 
health. The researcher found that health volunteers have the mean score of after test in topic “Problems 
and general content about SaenSaeb canal”  and overall different from before test in significant level 
0.01 but topics of “Basic of health care” and “Instruction of health” are not. In case of satisfy test health 
volunteers are satisfy about curriculum in high level. Moreover the satisfy of people about health 
volunteer that were trained are 100% satisfy (from 13 community house 500 peoples). 

Keyword: Saen-Saeb, Health, Manual 
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บทน า/Introduction  
คลองแสนแสบไดร้บัใชป้ระชาชนรมิสองฝ ัง่คลองทัง้ทางดา้นการใชอุ้ปโภคบรโิภค การคมนาคมขนสง่ 

รวมทัง้เป็นแหล่งรบัการระบายของเสยีจากกจิกรรมต่างๆ สายน ้าแห่งนี้ไดม้กีารเปลีย่นแปลงในทางลบทลีะน้อย 
เป็นผลมาจากการสะสมของเสยีตัง้แต่อดตี จนถงึปจัจุบนั เมื่อพจิารณาดา้นความสมัพนัธร์ะหว่างประชาชนกบั
คลองแสนแสบนัน้มคีวามเหนิหา่งกนัมากขึน้เรื่อยๆ โดยการขยายตวัของสงัคมเมอืงจากจุดศนูยก์ลางเป็นปจัจยั
หน่ึงทีน่ าไปสูค่วามเปลีย่นแปลงทีเ่กดิขึน้ อนัก่อเกดิปญัหาทางดา้นสขุอนามยัแบบใหม่ๆ ตามการเปลีย่นแปลงใน
การด ารงชวีติในแต่ละเวลาและบรบิทของสงัคม ดงันัน้ความใสใ่จทางดา้นสขุภาพและสขุภาวะทีม่าจากการ
เปลีย่นแปลงดงักล่าวมมีากขึน้ ทีเ่น่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงของสภาพแวดลอ้มรอบตวั การศกึษาสภาวะ
ทางดา้นสขุอนามยัของประชาชนรมิคลองแสนแสบตัง้แต่อดตี จวบจนปจัจบุนัจงึ สะทอ้นถงึรปูแบบปญัหา การ
บรกิาร การแกไ้ข ในแต่ละยุคสมยั ทีม่คีวามเปลีย่นแปลงอย่างต่อเนื่อง และสามารถเชื่อมโยงความเป็นมาและ
เป็นไปไดอ้ย่างดยีิง่ ซึง่ในปจัจบุนัเป็นทีท่ราบกนัเป็นอย่างดวี่าปญัหามลพษิเป็นปญัหาใหญ่ และตอ้งไดร้บัการ
แกป้ญัหาอย่างเร่งด่วน ตลอดล าคลองแสนแสบเป็นแหล่งทีม่มีลพษิทัง้ทางน ้า ทางอากาศ และทางเสยีง ตาม
บรบิทของสงัคมทีอ่ยู่รมิคลองแสนแสบแต่ละช่วงพืน้ที ่อนัเป็นตน้เหตุของการเกดิปญัหาทางดา้นสขุอนามยัต่างๆ 
แตกต่างกนัออกไป โดยงานวจิยัในปีแรกนัน้เป็นการศกึษาขอ้มลูทัว่ไป ซึง่สามารถแบ่งกลุ่มศกึษาทางดา้น
สขุอนามยัออกเป็น 2 สว่นใหญ่ๆ คอื สงัคมเมอืง (ไมม่กีารน าน ้าในคลองแสนแสบมาใชใ้นชวีติประจ าวนั) และ
สงัคมชนบท (มกีารน าน ้าในคลองแสนแสบมาใชใ้นชวีติประจ าวนับา้ง) รปูแบบทางการเสนอผลการส ารวจของแต่
ละสงัคมจงึน าเสนอในจุดทีแ่ตกต่างกนั ซึง่ในล าดบัแรก การศกึษาอตัราการเกดิโรคของแต่ละชว่งพืน้ทีเ่ป็นอย่างไร 
เป็นโรคทีม่คีวามสมัพนัธก์บัน ้าในคลองมากน้อยเพยีงใด เป็นสิง่ทีบ่อกความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัน ้าในคลองใน
ช่วงเวลาปจัจุบนัไดเ้ป็นอย่างด ีแต่ทัง้หมดของงานวจิยัฉบบัแรกไดเ้น้นถงึสขุอนามยัของประชาชนทีอ่าศยัรมิคลอง
แสนแสบ ทีไ่ดร้บัอทิธพิลจากมลภาวะทีเ่กดิขึน้ในคลองแสนแสบ และประชาชนทีอ่าศยัพืน้ทีท่ีน่่าจะไดร้บั
ผลกระทบจากมลภาวะ จากสภาพแหล่งก าเนิดมลพษิในช่วงเวลาทีผ่่านมาจนถงึปจัจุบนั อนัเป็นตวัชีค้วามน่าจะ
ก่อใหเ้กดิความไม่สบายอารมณ์ทีอ่ยู่ภายใตจ้ติใจของประชาชนทีอ่าศยัรมิคลองได ้สภาพความไม่น่าดขูองล าคลอง 
กลิน่ทีเ่หมน็เกนิบรรยาย เสยีงดงัรบกวนจากยานพาหนะในคลอง สิง่เหล่านี้เป็นตวักระตุน้อย่างดกีบัอารมณ์ ของ
คนในสงัคมเมอืง และในอกีสงัคมหน่ึงทีม่กีารท าการเกษตรกรรมเป็นหลกั หรอืสงัคมชนบท ปญัหาสภาพน ้าใน
คลองดงักล่าวขา้งตน้ต่างกนัสิน้เชงิ ปญัหาสขุอนามยัจงึแตกต่างกนัดว้ย สภาพแหล่งน ้าอาจไมใ่ช่ปญัหาหลกั แต่
ระบบสาธารณูปโภค และการบรกิารสาธารณสขุ เป็นปญัหาหลกัแทน ทัง้น้ีเน่ืองสภาพสงัคมทีต่่างกนัสดุขัว้ แมห้่าง
จากเขตกรงุเทพมหานครไม่กีก่โิลเมตรกต็าม ดว้ยความเจรญิทางสิง่ก่อสรา้ง การสาธารณูปโภค และดา้นต่างๆ 
ยดึหลกัทางการคมนาคมทางบกเป็นหลกั การศกึษางานวจิยัฉบบันี้คาดว่าสามารถบอกความแตกต่างของ
สขุอนามยัของประชนในแต่ละพืน้ทีท่ีค่ลองแสนแสบไหลผ่านไดเ้ป็นอย่างด ีพรอ้มกบัเป็นแนวทางในการศกึษาทีล่ง
ลกึเจาะเฉพาะพืน้ทีต่่อไป  โดยเน้ือหาทีก่ล่าวต่อไปในบทของการส ารวจขอ้มลู เป็นขอ้มลูจากอดตีถงึปจัจุบนัของ
แหล่งทีม่ผีลท าใหน้ ้าเน่าเสยี และเหมน็ สภาพทางกายภาพและชวีภาพของน ้าและบรบิทต่างๆรมิคลองแสนแสบ 
ขอ้มลูทางสขุอนามยัของกลุ่มคนรมิคลองแสนแสบ และแนวทางแกไ้ขปญัหาทีน่ ามาใช ้โดยเสนอภาพรวมของ
สขุอนามยั และแนวทางในการแกป้ญัหาทีเ่กดิขึน้ตลอดรมิคลองแสนแสบ ในปีที ่2 ไดส้รา้งความรูค้วามเขา้ใจ
เกีย่วกบัสขุอนามยัทีค่วรพงึปฏบิตั ิความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคลองแสนแสบ โรคต่างๆทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้และสิง่มี
ผลกระทบต่อร่างกายและจติใจ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในปีแรก และไดค้ดัเลอืกขอ้มลูทีเ่ป็นประเดน็เด่น
ส าคญัจากการส ารวจความคดิเหน็จากผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัประชาชนรมิคลองแสนแสบเป็นอย่างด ีคอื กลุ่มพยาบาล
เยีย่มบา้น และกลุ่มพยาบาลโรงเรยีน เป็นขอ้มลูทีช่ีน้ าการสรา้งหวัขอ้ในคู่มอืทีต่อ้งการสรา้งเพื่อเผยแพร่
เกรด็ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มาในปีแรก ในรปูแบบสรุปใหอ้่านง่ายและเขา้ถงึประชาชนทุกกลุ่มได ้โดยใชส้ือ่ทาง
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ขอ้มลูตวัอกัษรและรปูวาด ในรปูแบบสิง่พมิพแ์ละหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์โดยไดร้บัการตอบรบัจากโรงเรยีนและ
ชุมชนต่างๆ เป็นอย่างด ีซึง่รบัรองไดจ้ากหนงัสอืรบัรองการใชป้ระโยชน์ และการด าเนินการวจิยัในปีที ่3 นี้ยงัคง
ความต่อเนื่อง และต่อยอดการวจิยัไปสูร่ะดบัการพฒันาและน าไปใชป้ระโยชน์มากยิง่ขึน้ คาดว่าการสรา้งหลกัสตูร
ฝึกอบรมเพื่ออาสาสมคัรสาธารณสขุ เพื่อการถ่ายทอดความรูท้ีย่ ัง่ยนืของชมุชนต่อไป 

 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั/Objectives  
วตัถปุระสงคท์ัว่ไป 

เพื่อพฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ขุภาพให้
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่: กรณีศกึษาชุมชนรมิคลองแสนแสบ 
วตัถปุระสงคเ์ฉพาะ 

1. สรา้งหลกัสตูรสอนเสรมิเฉพาะ เรื่องการถ่ายทอดความรูท้างดา้นสขุอนามยัสูป่ระชาชนรมิคลองแสน
แสบส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.)  

2. เพื่อทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ขุภาพให้
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่: กรณีศกึษาชุมชนรมิคลองแสนแสบ 

3. เพื่อประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เรื่องการถ่ายทอดความรูส้ขุภาพให้
สอดคลอ้งกบัทอ้งถิน่: กรณีศกึษาชุมชนรมิคลองแสนแสบ 

4. เพื่อประเมนิผลการน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชข้องอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) 
 

วิธีด าเนินการวิจยั/Methods  
 การพฒันาหลกัสตูรการฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ เรื่องการนิเทศสมัพนัธค์วามรูด้า้นสขุอนามยัทีด่ี
สูชุ่มชนผา่นสือ่คู่มอื ผูด้ าเนินการตามกระบวนการวจิยัและพฒันา (Research and Development) ซึง่
ประกอบดว้ยขัน้ตอนดงันี้ 
 ขัน้ตอนที ่1 การศกึษาสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้เป็นฐาน (Problem Based )เกีย่วกบัชุมชนรมิคลองแสน
แสบ ขัน้ตอนน้ีเป็นการศกึษาเพือ่ใหไ้ดข้อ้มลูทีส่อดคลอ้งกบัสภาพปญัหาทีเ่กดิขึน้จรงิ โดยแบง่การศกึษาออกเป็น 
2 สว่น คอื การศกึษาสภาพปญัหาเชงิเอกสาร และการสมัภาษณ์เจา้หน้าทีส่าธารณสขุทีร่บัผดิชอบดแูลพืน้ทีชุ่มชน
ทีต่ดิกบัคลองแสนแสบ จากนัน้น าขอ้มลูทัง้หมดมาสงัเคราะหเ์ป็นขอ้มลูพืน้ฐานส าหรบัสรา้งหลกัสตูร 
 ขัน้ตอนที ่2 การสรา้งเครื่องมอืเพื่อเป็นอุปกรณ์การสอนเสรมิ ขัน้ตอนนี้ส าหรบัการสรา้งเครื่องมอืเพื่อ
สนบัสนุนการอบรม โดยประมวลสาระความรู ้และปญัหาทีค่วรตระหนกัเกีย่วกบัสขุอนามยัส าหรบัประชาชน ซึง่ใช้
ขอ้มลูจากขัน้ตอนที ่1 เป็นฐานการพฒันาเครื่องมอืเสรมิการอบรมและสามารถน าไปถ่ายทอดความรูต่้อไดง้่าย 
 ขัน้ตอนที ่3 การสรา้งหลกัสตูรฝึกอบรม ขัน้ตอนนี้เป็นการสรา้งหลกัสตูรใหส้อดคลอ้งกบัขอ้มลูพืน้ฐานที่
ไดจ้ากการสงัเคราะหใ์นขัน้ตอนที ่1 และ 2 โดยแบ่งการด าเนินงานออกเป็น 3 ขัน้ตอน คอื การสรา้งหลกัสตูร การ
ประเมนิหลกัสตูร และการปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูร เมื่อเสรจ็สิน้ตามขัน้ตอนจะไดห้ลกัสตูรเพื่อน าไปทดลองใช ้
 ขัน้ตอนที ่4 การทดลองใชห้ลกัสตูรฝึกอบรม ขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิหาคุณภาพของหลกัสตูรโดยท า
การทดลองกบักลุ่มเป้าหมาย เพือ่พจิารณาว่าหลกัสตูรน้ีใหผ้ลตรงตามวตัถุประสงคห์รอืไม ่
 ขัน้ตอนที ่5 การประเมนิหลกัสตูรฝึกอบรม ขัน้ตอนนี้เป็นการประเมนิผลการทดลองใชห้ลกัสตูรเพื่อ
ปรบัปรุงแกไ้ขหลกัสตูรภายหลงัการทดลองใช ้เพื่อใหไ้ดห้ลกัสตูรทีส่มบรูณ์ 
 ขัน้ตอนที ่6 ประเมนิผลกระทบของการน าเอาความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชข้องอาสาสมคัร
สาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะชมุชนรมิคลองแสนแสบ) ขัน้ตอนน้ีเป็นการประเมนิว่าความรู้และทกัษะที่
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อาสาอาสาสมคัรสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร (เฉพาะชุมชนรมิคลองแสนแสบ) ไดจ้ากการอบรมสามารถน าไปใช้
ในการปฏบิตังิานจรงิหรอืไม่ 
 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค ์
 กลุ่มที ่1 เพื่อทดลองใช ้และประเมนิผลหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เรื่องการ
ถ่ายทอดความรูส้ขุภาพใหส้อดคลอ้งกบัทอ้งถิน่: กรณีศกึษาชุมชนรมิคลองแสนแสบ 
 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย อาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) สงักดัศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที ่43 จ านวน 50 
คน 
 กลุ่มที ่2 เพื่อประเมนิผลการน าความรูท้ีไ่ดร้บัจากการฝึกอบรมไปใชข้องอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.)
 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ประชาชนในชมุชน รวมจ านวน 500 คน 
 
ผลการวิจยั/Results  

การสรา้งหลกัสตูรสอนเสรมิเฉพาะ เรื่องการถ่ายทอดความรูท้างดา้นสขุอนามยัสูป่ระชาชนรมิคลองแสน
แสบส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุ (อสส.) เป็นการสรา้งหลกัสตูรทีม่พีืน้ฐานมาจากการส ารวจสภาพปญัหา และ
ความตอ้งการของกลุม่พยาบาลเยีย่มบา้นทีต่อ้งการถ่ายทอดความรู ้พรอ้มทัง้หนงัสอืคู่มอืทีด่ าเนินการสรา้งขึน้ใน
ปีระยะที ่2 เป็นตวัสรา้งประเดน็ ไดด้งัน้ี ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ  การดแูลสขุภาพตนเอง
เบือ้งตน้ และวธิกีารถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ ซึง่เมื่อใหผู้เ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน ประเมนิสภาพปญัหาและ
ความจ าเป็นกบัจุดมุ่งหมายของหลกัสตูร มรีะดบัความสอดคลอ้งในทุกประเดน็ และเมื่อประเมนิหลกัสตูรกบัมุ่ง
หมายเชงิพฤตกิรรม ความเหมาะสมและความสอดคลอ้งภายในโครงสรา้งของหลกัสตูร มรีะดบัความสอดคลอ้งใน
ทุกประเดน็เช่นกนั ในขณะเดยีวกนัเมื่อน าไปส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัหลกัสตูรกบักลุ่มทดลองไดใ้หค้วามเหน็
ว่ามรีะดบัความเหมาะสมมากถงึมากทีส่ดุในทุกประเดน็ ซึง่ไดแ้ก่ ดา้นเนื้อหาวชิา กจิกรรมและวธิสีอน สือ่
ประกอบการอบรม การวดัและประเมนิผล และระยะเวลาในการอบรม 

การน าหลกัสตูรทีพ่ฒันาและตรวจสอบโดยผูเ้ชีย่วชาญแลว้เสรจ็ ขัน้ตอนต่อมาไดน้ าไปทดลองใชจ้รงิกบั
กลุ่มทดลอง โดยผูว้จิยัไดเ้ลอืกพืน้ทีท่ดลองเป็นพืน้ทีร่บัผดิชอบของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ ๔๓ มนีบุร ีเพราะเป็น
พืน้ทีท่ีม่จี านวนชุมชนทีใ่กลค้ลองแสนแสบจ านวนมาก มคีวามเป็นสงัคมเมอืง และสงัคมชนบทคละเคลา้กนั มี
หลากหลายบรบิทใหศ้กึษา อาสาสมคัรสาธารณสขุทีเ่ขา้รบัการอบรม มาจากชุมชน ดงันี้ สามคัคพีฒันา โซ๊ะมนั
พฒันา วดัแสนสขุ คูล่้างสรา้งสรรค ์มนีบุรอีุปถมัภ ์เกาะใหญ่พฒันา ราษฎรพ์ฒันา และบงึพระยา จ านวน 50 คน 
โดยจดัการอบรมใชห้ลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้เมื่อวนัพุธที ่31 ตุลาคม พ.ศ. 2555 เวลา 8.00 – 16.00 น. ณ หอ้งประชมุ
ศุภมงคล ชัน้ 5 ของศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ ๔๓ มนีบุร ี
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ผลการวดัความรูโ้ดยแบบวดัก่อนและหลงัฝึกอบรม 
ตาราง 1 ค่าคะแนนก่อนและหลงัการอบรม โดยแสดงค่าความแตกต่างจากวธิเีปรยีบเทยีบค่าเฉลีย่ ANOVA 
(จ านวนผูเ้ขา้อบรม 50 คน) 

เน้ือหา 
คะแนนเตม็ 
(คะแนน) 

คะแนนก่อนการอบรม คะแนนหลงัการอบรม 
t Sig. 

Mean SD Mean SD 
ตอนที ่1 ปญัหาและ
บรบิทสิง่แวดลอ้มของ
คลองแสนแสบ 

10 4.92 1.65 9.30 4.97 6.355 .000 

ตอนที ่2 การดแูล
สขุภาพตนเอง
เบือ้งตน้ 

10 7.54 1.22 7.64 1.64 -.504 .617 

ตอนที ่3 วธิกีาร
ถ่ายทอดความรูด้า้น
สขุภาพ  

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 

 
ผลการประเมินความพึงพอใจหลังได้รับการอบรม พบว่า ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เรื่อง คลอง

แสนแสบ วิทยากรที่น าเสนอ ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอด เรื่อง สุขอนามัยที่ปฏิบัติ และสถานที่ใช้ท า
กิจกรรม มีระดับความเหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด (เรียงจากมากไปน้อยตามล าดับ) ส่วนในประเด็น 
ความรู้ที่ ได้รับการถ่ายทอด เรื่อง วิธีการถ่ายทอดความรู้สู่ชุมชน รูปแบบการน าเสนอ เ อกสาร
ประกอบการน าเสนอ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ระยะเวลาในการท ากิจกรรม มีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก (เรียงจากมากไปน้อยตามล าดับ) เมื่อพิจารณาในภาพรวมแล้วมีระดับความ
เหมาะสมอยู่ในระดับมาก 

 
ตาราง 2 ความพงึพอใจของประชาชนต่อการไดร้บับรกิารจากอาสาสมคัรสาธารณสขุ 

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

 
สรปุและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion  

วธิกีารพฒันาศกัยภาพส าหรบัอาสาสมคัรสาธารณสขุมหีลากหลายวธิดีว้ยกนัซึง่แต่ละวธิใีหผ้ลใน
ทางบวกกบัการเพิม่ศกัยภาพในการท างานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ โดยสรา้งและพฒันาขึน้ในรปูแบบหลกัสตูร 
ชุดโปรแกรม กระบวนการ โดยใชร้่วมกบัสือ่และอุปกรณ์ต่างๆทีส่รา้งสรรคม์าเพื่อเพิม่พนูความรู ้ประสบการณ์ 
และแนวทางการปฏบิตัใิหถู้กตอ้งมากยิง่ขึน้ เช่น คู่มอื วดีทิศัน์  ภาพพลกิ เทปโทรทศัน์ สไลด ์เป็นตน้ ซึง่พบว่า
กระบวนการเรยีนรูแ้บบร่วมมอืระหว่างผูถ่้ายทอดและผูร้บัสาร (อาสาสมคัรสาธารณสขุ) เป็นวธิกีารเดยีวทีพ่บและ
ใหผ้ลลพัธใ์นเชงิบวกเสมอ ดงันัน้การจดัรปูแบบการอบรมควรพฒันาควบคูไ่ปกบัสือ่ประกอบการสอน ใหม้คีวาม
เขา้ใจและเพิม่ประสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ การอบรมทีม่ศีกัยภาพนัน้ควรเป็นการอบรมแบบมสีว่นร่วมเชงิปฏบิตักิาร 
เน้นการเพิม่พนูความรู ้ความสามารถ และทกัษะในการปฏบิตังิานแทนเจา้หน้าทีส่าธารณสขุไดใ้นเบือ้งตน้ และ
สามารถเชื่อมโยงการท างานกบัภาควชิาชพีไดอ้ย่างมปีระสทิธภิาพ [1] [2] [3] 
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จากรายงานวจิยัเกีย่วกบัปจัจยัทีม่อีทิธพิลต่อการปฏบิตังิาน พบว่ามปีจัจยัจากหลายๆดา้น และหลาย
ประเดน็ เมื่อพจิารณาถงึปจัจยัสว่นบุคคล ซึง่ไดแ้ก่ เพศ อายุ การศกึษา รายได ้อาชพี สถานภาพ มทีัง้รายงานวา่
มอีทิธพิลและไมม่อีทิธพิลแตกต่างกนัออกไปตามพืน้ทีว่จิยั แสดงให้เหน็ถงึปจัจยัสว่นบุคคลมคีวามไมแ่น่นอนต่อ
การปฏบิตังิาน ปจัจยัทีม่คีวามโดดเด่นและมอีทิธพิลเสมอต่อการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ไดแ้ก่ การ
อบรมอย่างต่อเนื่อง การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร การมสีว่นรว่มของชุมชน การไดร้บัแรงสนบัสนุนจากบุคคล สงัคม 
องคก์ร และสภาพแวดลอ้ม [4] [5] [6] [7] [8] 

ความพงึพอใจของประชาชนทัว่ไปทีม่ต่ีอการปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุ สว่นใหญ่มคีวามพงึ
พอใจแตกต่างกนั โดยเป็นการบรกิารทางสขุภาพเบือ้งตน้เป็นหลกั ทีเ่น้นการควบคุมและเฝ้าระวงัโรคต่างๆ การ
คุม้ครองและดแูลสทิธปิระโยชน์ของประชาชน พรอ้มทัง้ประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ขา่วสาร นอกจากเรื่องโรคภยั
ไขเ้จบ็แลว้ ดา้นโภชนาการเป็นกจิกรรมหนึ่งทีโ่ดดเด่นเป็นทีพ่งึพอใจดงัปรากฏในขอ้มลูงานวจิยั 

อาสาสมคัรสาธารณสขุมคีวามพงึพอใจต่อการปฏบิตังิาน โดยอาสาสมคัรสาธารณสขุถอืว่าเป็นงานทีม่ี
เกยีรต ิเพราะไดช้ว่ยเหลอืสงัคม [9] [10] [11] [12] 

การปฏบิตังิานไม่ว่ากจิการใดย่อมตอ้งประสบปญัหาเป็นปกต ิหากไดร้บัการแกไ้ขตรงกบัสาเหตุของ
ปญัหาแลว้การด าเนินการนัน้สามารถกา้วหน้าไปไดอ้ย่างรวดเรว็และมปีระสทิธภิาพ หากปญัหาทีเ่กดิขึน้ไม่ไดร้บั
การบรรเทาแลว้นัน้ ความซบัซอ้นของปญัหาจะเพิม่มากขึน้ยากต่อการแกไ้ขในคราวเดยีว ดงัปญัหาทีพ่บในการ
ปฏบิตังิานของอาสาสมคัรสาธารณสขุไม่ว่าจะต่างพืน้ทีห่รอืต่างเวลากนัปญัหายงัคงเป็นปญัหาเดมิๆ มากบา้งน้อย
บา้งต่างกนัไปตามสถานการณ์ ซึง่สามารถสรุปปญัหาทีพ่บไดด้งัน้ี 

1. คุณสมบตัแิละวธิกีารคดัเลอืกอาสาสมคัรสาธารณสขุไม่เหมาะสม 
2. ขาดการอบรมฟ้ืนฟูความรูอ้ย่างต่อเนื่อง 
3. การนิเทศงานของเจา้หน้าที ่ขาดทัง้ปรมิาณและคุณภาพ 
4. ขาดการประเมนิผลงานอย่างยุตธิรรม 
5. ขาดงบประมาณสนบัสนุน 
6. ขาดสือ่/อุปกรณ์/วสัดุ/ยาเวชภณัฑ ์ทีเ่พยีงพอ 
7. อาสาสมคัรสาธารณสขุขาดความรู ้ความเขา้ใจ ในการใชส้ือ่ 
8. ขาดความร่วมมอืของประชาชนในชุมชน 
9. จ านวนอาสาสมคัรสาธารณสขุไม่เพยีงพอ 
10. ปรมิาณงานมาก/ไมม่เีวลาปฏบิตังิาน 
จากปญัหาโดยภาพรวมขา้งตน้จงึมขีอ้เสนอแนะต่างๆเพื่อบรรเทาปญัหาใหล้ดน้อยลง ดงัเช่น การจดั

อบรมเพื่อพฒันาความรู ้และใหส้ิง่สนบัสนุน เกีย่วกบัสือ่ดา้นต่างๆ ใหม้คีวามกลมกลนืกบัวถิชีวีติ ผสมผสานควบคู่
กบัวฒันธรรมประเพณี เป็นตน้ [13] [14] [15] 

การด าเนินการวจิยัไดพ้ฒันาหลกัสตูรฝึกอบรมอาสาสมคัรสาธารณสขุ จ านวน 1 หลกัสตูร โดยมสีือ่คู่มอื
งานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบเป็นเครื่องมอืประกอบการอบรม ประเดน็ทีส่รา้งหลกัสตูร
ประกอบดว้ย 3 สว่น คอื ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ และ
วธิกีารถ่ายทอดความรูด้า้นสขุภาพ หลกัสตูรนี้ไดผ้่านการประเมนิจากผูเ้ชีย่วชาญจ านวน 3 ท่าน โดยการหาความ
ตรงเชงิเนื้อหา (IOC) พบว่าหลกัสตูรทีส่รา้งมรีะดบัความเหมาะสมอยู่ในระดบัมากถงึมากทีส่ดุในทุกเน้ือหา ล าดบั
ต่อมาไดน้ าไปใชอ้บรมกบัอาสาสมคัรสาธารณสขุจ านวน 50 คน ทีม่าจากหลากหลายชมุชนในพืน้ที่รบัผดิชอบของ
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที ่43 มนีบุร ีผลการอบรมพบว่ามรีะดบัความพงึพอใจโดยรวมอยู่ในระดบัมาก เมื่อประเมนิ
หลกัสตูรในดา้นเนื้อหาวชิา กจิกรรมและวธิสีอน สือ่ประกอบการอบรม การวดัและประเมนิผล และระยะเวลา ผล
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โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก ทัง้นี้ผลการวดัความรูโ้ดยแบบวดัก่อนและหลงัฝึกอบรม พบว่า คะแนนเฉลีย่ในเรื่อง
ปญัหาและบรบิทสิง่แวดลอ้มของคลองแสนแสบ และภาพรวมมคีวามแตกต่างกนัระหว่างก่อนและหลงัการอบรม 
ในระดบันยัส าคญั 0.01 ดงันัน้หลกัสตูรทีพ่ฒันาขึน้มสีว่นชว่ยในการสรา้งความรูค้วามเขา้ใจใหอ้าสาสมคัร
สาธารณสขุเกีย่วกบัความรูข้องคลองแสนแสบ การดแูลสขุภาพตนเองเบือ้งตน้ และวธิกีารถ่ายทอดความรูด้า้น
สขุภาพ  ภายหลงัจากการอบรมแลว้ผูว้จิยัไดส้ ารวจความพงึพอใจของประชาชนในแต่ละชมุชนของพืน้ที่
รบัผดิชอบของอาสาสมคัรสาธารณสขุจ านวน 500 คน พบว่า รอ้ยละ 100 มคีวามพงึพอใจต่อการบรกิาร
อาสาสมคัรสาธารณสขุ ทีไ่ดถ่้ายทอดความรูจ้ากการอบรม รวมทัง้ไดท้ าการส ารวจความคดิเหน็เกีย่วกบัโรค
ประจ าตวั โรคทีเ่คยเป็นและคดิว่ามสีาเหตุมาจากคลองแสนแสบ สิง่ทีม่าจากคลองแสนแสบทีก่อ่ใหเ้กดิความ
ร าคาญ ความรูเ้กีย่วกบัสขุภาพทีช่าวบา้นตอ้งการทราบ วธิกีารทีไ่ดร้บัขา่วสารจากอาสาสมคัรสาธารณสขุ บรกิาร
ทีไ่ดร้บัจากอาสาสมคัรสาธารณสขุ สิง่ทีต่อ้งการใหอ้าสาสมคัรสาธารณสขุเพิม่เตมิให ้และสือ่ / กจิกรรม ทีส่ามารถ
เขา้ถงึความรูด้า้นสขุภาพมากทีส่ดุ สิง่ทีไ่ดจ้ากการส ารวจแบบสอบถามมคีวามสอดคลอ้งกบัผลทีไ่ดจ้ากการ
สมัมนาอาสาสมคัรสาธารณสขุ คอื โรคทีป่ระชาชนเป็นกนัสว่นมากเป็นโรคทีไ่มม่คีวามสมัพนัธก์บัโรคทีม่สีาเหตุ
จากน ้า สว่นโรคทีม่สีาเหตุมาจากคลองแสนแสบเป็นกลุ่มโรคผื่นคนั ตาแดง เป็นตน้ ความเหมน็ของน ้าทีม่าจาก
ความสกปรกของขยะรวมทัง้จ านวนของผกัตบชวา เป็นสิง่ทีก่่อใหเ้กดิความร าคาญมากทีส่ดุ การป้องกนัโรคทัว่ไป
และโรคเรือ้รงั พรอ้มทัง้ความรูด้า้นโภชนาการเป็นสิง่ทีป่ระชาชนอยากเรยีนรู ้โดยวธิกีารพบปะตามบา้นเป็นวธิทีี่
คุน้เคยจากการไดร้บับรกิารของอาสาสมคัรสาธารณสขุ ซึง่การบรกิารของอาสาสมคัรสาธารณสขุเป็นการบรกิาร
ทางการพยาบาลเบือ้งตน้ และสิง่ทีส่ามารถสือ่สารไปสูป่ระชาชนไดด้นีัน้ขึน้อยู่กบับรบิทของพืน้ทีก่ารบรกิาร และ
อุปกรณ์อ านวยความสะดวก  

สิง่ทีไ่ดร้บัจากการวจิยัครัง้นี้ คอื แบบอย่างของบทเรยีนทีส่ามารถน าไปประยุกตใ์ชก้บักลุ่มอาสาสมคัร
สาธารณสขุอื่นๆในพืน้ทีร่บัผดิชอบรมิคลองแสนแสบ อนัจะน าไปสูก่ารพฒันาความรู ้ความเขา้ใจ เพื่อเป้าหมาย
การดแูลสขุอนามยัทีด่แีละยัง่ยนืต่อไป 
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