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บทคัดยอ
  การวิจัยและพัฒนาในการศึกษานี้มีวัตถุประสงค เพื่อพัฒนาและทดสอบประสิทธิผลของชุดการเรียนรู        

ดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้าเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน กลุมตัวอยาง

เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน  18  คน  รวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามและการสนทนา    

กลุม วเิคราะหขอมลูโดยสถติเิชงิพรรณนา เกณฑ E1 / E2 (80 / 80)  การวเิคราะหการถดถอยเชงิเสน และสถติทิดสอบ 

Pair – t  test   ผลการวิจัย พบวา  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูในการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน 

ระดบันอย (รอยละ  47.96 ) ประสิทธผิลของชุดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนความรูระหวางเรียน (E1) และ

ความรูหลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง (E2) เทากับ 85.39 / 88.23     การเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิของชุดการเรียน

รูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉลี่ยหลังทดลองใช มีคาสูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญ             

ทางสถิติทีร่ะดบันยัสาํคัญ 0.05 (P-value = 0.03)  และอาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญมคีวามพึงพอใจตอบทเรียน       

ในภาพรวมระดับมาก  (คาเฉลีย่ 2.31)  ทัง้นีอ้าสาสมัครสาธารณสุขไดเสนอแนะใหปรบัเนือ้หาใหลดลง เพิม่ระยะเวลา
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Abstract  
  The Research and Development purpose of this research was to develop and efficiency assessment 

of Learning Packages by Basic Water Quality Test. 18 peoples of Village Health Volunteer (VHV) were 

participated. The descriptive statistics E1/E2 (80/80) and Pair - t test were used for analysis. The results  

found  that  knowledge of basic  water quality test were low level  (47.96 %) .The Mastery Learning Self 

– study Basic Water Quality Test ritual to build encouragement for VHV were  85.39 / 88.23. Moreover, 

the satisfaction of mastery learning self – study at a high level. Comparison of Learning Packages the   

post – learning achievement score was higher than the pre – learning score (P - value = 0.03). In concluding, 

VHV suggested that to reduce of lesson content, time and activity addition.

Keywords
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บทนํา
  สาเหตุหลักที่ทําใหคุณภาพน้ําในแมนํ้าสายหลักของประเทศไทยเส่ือมโทรมสวนใหญมาจากน้ําเสียชุมชน

ซึ่งมีองคประกอบสําคัญเปนอินทรียสารเมื่อระบายลงสูแหลงนํ้าทําใหปริมาณออกซิเจนในแหลงนํ้าลดลงหรือมี      

ความสกปรกในรูปสารอนิทรยีเพิม่ขึน้  สอดคลองกบัผลการศกึษาของสามารถ ใจเตีย้, ชวลติ วโรดมรังสมินัตุ, ถาวร มาตน 

และ พีรญา อึ้งอุดรภักดี (2557, 56 ) ความเส่ือมสภาพของแมนํ้าลี้ประกอบดวยมลพิษทางน้ําที่สวนใหญเกิดจาก

กิจกรรมของประชาชนในพื้นที่ลุมนํ้าลี้ โดยเฉพาะชุมชนริมฝงแมนํ้าทั้งการปลอยนํ้าเสียจากชุมชน การบุกรุกลํานํ้า

เพื่อการเกษตร รวมถึงการทิ้งขยะริมตลิ่ง และการเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติ  การเปลี่ยนแปลงเหลานี้กอใหเกิด       

ผลกระทบตอทิศทางการไหลของนํ้า คุณภาพนํ้าที่เสื่อมโทรม รวมถึงปริมาณนํ้าในแมนํ้าลี้ที่ไหลชาและแหง ปญหา

นี ้ ไดสงผลตอการจดัหานํา้อปุโภค บรโิภคของชมุชนในเขตเมืองทีต่องพงึพาแหลงนํา้ดบิในการผลตินํา้ประปา เชนเดียวกับ

พืน้ท่ีเขตรับผดิชอบของโรงพยาบาลสงเสริมสขุภาพตําบลบานสะลวงนอก อาํเภอแมรมิ  จงัหวัดเชียงใหมซึง่มจีาํนวน

หมูบานทั้งหมด  8  หมูบาน ลักษณะภูมิประเทศเปนพื้นที่ลอนลูกคล่ืนถึงเนินเขา พื้นที่รอบหมูบานเปนพ้ืนท่ี                     

ทาํการเพาะปลูก ตดิตอไปจนถึงภเูขาสูงและปาไม   กจิกรรมการเกษตรสวนใหญจะอาศยัแหลงนํา้ธรรมชาติทีเ่กดิจาก

ภูเขาสูงทางทิศตะวันตกของตําบลมีหวยแมเลาะ  หวยสะลวง  หวยจอก หวยเตารู  หวยแมกะ และหวยมวงซึ่ง           

จะไหลลงสูนํ้าแมริม ในสวนของประชาชนจะตั้งบานเรือนรวมกลุมตามริมฝงแมนํ้า  และใชประโยชนนํ้าในแหลงนํ้า

เพื่อการเกษตร การอุปโภค บริโภคซึ่งอาจจะเปนสาเหตุใหสภาพแหลงนํ้าผิวดินโดยทั่วไปมีแนวโนมเสื่อมโทรม          

โดยชวงที่ไหลผานชุมชนจะพบสีเขียวของสาหราย และน้ําจะขุนในชวงฤดูแลง (ไพรัช พละศักดิ์, 2553, 56) 

  แนวทางในการแกไขปญหาจําเปนตองใหประชาชนและหนวยงานที่เก่ียวของมีสวนรวมอยางแทจริง             

โดยเฉพาะอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่มีบทบาทหนาท่ีสําคัญเปนผูนําการเปล่ียนแปลงดานพฤติกรรม
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สุขภาพอนามัย (Change Agents) โดยการเปนผูนําเรื่องอนามัยสิ่งแวดลอมในชุมชนเปนบทบาทอีกประการหน่ึง  

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน แตเนื่องจากไมไดเรียนรูเกี่ยวกับส่ิงแวดลอม โรคและการเจ็บปวย            

อยางลึกซึ้ง บทบาทจึงมีขอจํากัดและอยูภายใตคําชี้แนะจากบุคลากรดานสาธารณสุข รวมถึงในพ้ืนที่ชนบทยังขาด

แหลงการเรียนรูและไมสามารถเขาถึงแหลงการเรียนรูที่มักจะอยูในเขตเมืองทําใหบางขอมูลไมสามารถส่ือสาร         

รวมกนัเพือ่แกไขปญหาไดอยางมปีระสทิธภิาพ   สอดคลองกับ ผลการศกึษาของ  อสิรภาพ มาเรอืน, จนัทรเพญ็ ชมุแสง 

และ ศักดิ์ชาย เพ็ชรตรา (2556, 36) ท่ีพบวา ทักษะดานความรูในการจัดการขยะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานทุกดานมีคาเฉลี่ยตํ่ากวารอยละ 80 เนื่องจากหนวยงานท่ีรับผิดชอบการจัดการขยะไมไดมีการสงเสริม             

ใหอาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบานเขามามสีวนรวมในการจดัทาํแผนงาน โครงการ ในการแกไขปญหาแตอยางใด  

โดยจะเปนบทบาทหนาที่ของภาครัฐจัดทําให เชนเดียวกับผลการศึกษาของโกมาตร  จึงเสถียรทรัพย  และ  ปารณัฐ  

สุขสุทธ์ิ (2550, 272) ที่พบวางานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่จําเปนตองใชเวลา           

อยางตอเนื่องหรือเปนงานประเภทท่ีไมจบสิ้นและไมเปนเวลา เชน การสงตอผูปวย การรักษาพยาบาลหรืองาน         

ดานอนามัยสิ่งแวดลอมจะเปนงานที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานทําเปนสัดสวนที่นอยกวางานที่ทําเสร็จ

เปนคราว ๆ เชนเดียวกับการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ําที่จําเปนตองมีการกําหนดตัวชี้วัด (พารามิเตอร) ในการ

ติดตามตรวจสอบโดยควรเลือกตัวช้ีวัดท่ีมีความสําคัญหรือบงช้ีถึงคุณภาพน้ําได รวมท้ังยังตองคํานึงถึงศักยภาพ     

งบประมาณ บุคลากร และสภาพแวดลอมของทองถิ่น โดยวิธีตรวจวัดคุณภาพนํ้าตองสามารถตรวจวัดทันที                  

เพื่อใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการเฝาระวังการเปล่ียนแปลงของคุณภาพนํ้า ซึ่งการกอใหเกิดความรูเบื้องตนเก่ียวกับ

การตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า ซึ่งเปนยุทธวิธีสําคัญในสรางจิตสํานึกตอชุมชน สังคมและตระหนักถึงปญหา        

คุณภาพนํ้าที่เปนตัวกําหนดปญหาสุขภาพดวยตนเอง เพิ่มโลกทัศนและการเรียนรูของชุมชนผานอาสาสมัคร

สาธารณสุข  ประจําหมูบานอันจะสงผลตอการใชประโยชนจากแหลงนํ้าสาธารณะในชุมชนไดอยางยั่งยืนตอไป

วัตถุประสงค                 
  1.  เพื่อสํารวจระดับความรูเบื้องตนดานคุณภาพน้ําของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

  2. เพื่อวัดประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบ้ืองตนสําหรับ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน ตามเกณฑมาตรฐาน 80/80

  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง เร่ือง การตรวจ

วิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน

  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจตอการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง เรื่อง การตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบื้องตน

สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน
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วิธีการวิจัย
  การวิจัยฉบับนี้เปนการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) 

  1. ประชากรและกลุมตัวอยาง

      1.1 ประชากรและกลุมตัวอยางในการสํารวจความรูการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตนเปนอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสะลวงนอก อําเภอแมริม                

จงัหวดัเชยีงใหม ทีเ่ขารวมโครงการอบรมเชงิปฏบิตักิารการเพ่ิมศกัยภาพดานอนามัยสิง่แวดลอมสาํหรับอาสาสมคัร

สาธารณสุขประจําหมูบาน จํานวน 220  คน การคัดเลือกกลุมตัวอยาง คํานวณขนาดตัวอยางจากตารางสําเร็จรูป 

Krejcie and Mogan การสุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางงาย ไดจํานวนกลุมตัวอยาง  141  คน

   1.2 การพัฒนาชุดการเรียนรูดวยตนเอง คัดเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  

เพื่อใหไดบุคคลท่ีสามารถใหขอมูลตรงตามท่ีตองการและกระจายอยูในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ

ตาํบลบานสะลวงนอก อาํเภอแมรมิ จงัหวดัเชยีงใหม ซึง่การศกึษานีไ้ดคดัเลือกตัวแทน  จาํนวน 15  คน ประกอบดวย 

ตัวแทนจากหนวยงานดานสาธารณสุข จํานวน  2 คน ตัวแทนจากหนวยงานดานสิ่งแวดลอม จํานวน  3  คน  ตัวแทน

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  จํานวน  10  คน

   1.3 การทดสอบประสิทธผิลของบทเรียนคัดเลอืกแบบเจาะจง (Purposive  Selection)  ตามคุณสมบัติ 

ดังนี้

    1.3.1 เปนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานท่ีปฎิบัติงานในพ้ืนท่ีศึกษาไมนอยกวา 10 ป 

จํานวน 15  คน 

    1.3.2  สมัครใจเขารวมโครงการ

    1.3.3  สามารถเขารวมกิจกรรมไดตลอดโครงการ

  2. วิธีการศึกษา

   2.1 การพัฒนาชุดการเรียนรู มีขั้นตอนการศึกษา ดังนี้ 

    2.1.1 ศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐาน ประกอบดวย

      1) การสํารวจความรูเบือ้งตนดานคุณภาพน้ําของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน 

ในพื้นที่เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ  ตําบลบานสะลวงนอก  อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม โดยใช

แบบสอบถาม

      2) การพิจารณาความสอดคลองเหมาะสมของสภาพปญหาท่ีไดกับองคความรูดาน

คุณภาพนํ้าของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานและความตองการของชุมชน

    2.1.2 กําหนดสาระการเรียนรูของชุดการเรียนรู

    2.1.3 วเิคราะหลกัษณะขององคประกอบสําคญัของชดุการเรียนรู ไดแก สาระการเรียนรู ผลลพัธ

การเรียนรู การจัดการเรียนรู  สื่อการเรียนการสอน  การวัดและประเมินผล และแหลงการเรียนรูเพิ่มเติม



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับที่ 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 255948

   2.2 การประเมินประสิทธิผลของบทเรียน มีขั้นตอนดังนี้

    2.2.1 เปรียบเทียบคะแนนเฉล่ียความรู กอนและหลังการทดลองใชชดุการเรียนรูและโดยทําการ 

วดัประสิทธภิาพของบทเรียนท่ีได โดยใชแบบวัดประสิทธภิาพ E1 / E2 ตามเกณฑ 80/80  (ชยัยงค  พรหมวงศ, 2556) 

    2.2.2 การวัดผลสัมฤทธิ์ของผู เรียนกอนและหลังการใชชุดการเรียนรู วัดจากแบบทดสอบ            

ความรูกอน - หลังที่ผูวิจัยไดสรางข้ึนและนําขอมูลมาเปรียบเทียบความแตกตาง 

   2.3 ความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูครอบคลุมความพึงพอใจตอเนื้อหา สื่อประกอบการสอน  กิจกรรม

การเรียน และวิทยากร

  3. เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

       การศึกษาคร้ังนี้ ไดใชเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการพิจารณาปรากฏการณภายใต           

สภาพแวดลอมและความเปนจริงที่เกิดขึ้นในพ้ืนที่ ประกอบดวย 

   สวนที่ 1  ความรูเกี่ยวกบัการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน ลักษณะแบบสอบถามความรูเปนแบบเลือก

ตอบ ถูก  ผิด  แบงออกเปน   3  ดาน คือ  ความรูการเก็บตัวอยางนํ้า  ความรูเกี่ยวดัชนีวัดคุณภาพน้ํา และความรู  

การแปลผลการวิเคราะห การใหคะแนน  ตอบถูกให  1 คะแนน  ตอบผิดให  0  คะแนน   การแปลผลคาคะแนนรวม   

ความรูอยูในชวง  0 – 25  คะแนน เมื่อรวมคะแนนแลวจัดระดับความรูโดยกําหนดเกณฑในการแปลความหมาย   

ของคะแนนเปน  3   ระดบั  ระดับความรูดี คะแนนต้ังแตรอยละ  80  – 100  ระดับความรูปานกลาง คะแนนต้ังแต

รอยละ  60 – 79   ระดับความรูนอย คะแนนนอยกวารอยละ  60  ทั้งนี้แบบสอบถามมีคาความเชื่อมั่นเทากับ  0.81  

   เครื่องมือชุดที่ 2 เปนแบบสอบถามประเมินความรู ใชวัดกอน – หลังการทดลองใชชุดการเรียนรู             

เปนแบบเลือกตอบ 4  ตัวเลือก การใหคะแนนตอบถูกให 1 คะแนน ตอบผิดให 0  คะแนน

   เคร่ืองมือชดุท่ี  3  เปนแบบประเมินความพึงพอใจ เปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale)  3 ระดับ 

แบบสอบถามแตละขอมีคะแนน ตั้งแต 1- 3 คะแนน 

   เครื่องมือชุดที่  4  เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเกี่ยวกับความคิดเห็นตอการใชชุดการเรียนรูและ

ขอเสนอแนะในการพัฒนาบทเรียน

  4. การวิเคราะหขอมูล

       4.1 ขอมูลความรูเกี่ยวกับการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน วิเคราะหโดยสถิติเชิงพรรณนา ไดแก               

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

   4.2 ขอมูลประสิทธิภาพของบทเรียนใชเกณฑ 80 / 80  (คาเฉลี่ย) 

       4.3 การประเมนิผลสมัฤทธิก์ารนาํชดุการเรยีนรูไปใชในกระบวนการเรยีนรูใชการวเิคราะหคาเฉลีย่และ

คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเปรียบเทียบดวยสถิติ Pair T – test
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ผลการวิจัย
  สวนท่ี  1   ระดับความรูการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบื้องตน  

     อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานมีความรูการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบ้ืองตน ระดับนอย 

(รอยละ  47.96 ) เมื่อพิจารณารายดาน ไดแก การเก็บตัวอยางน้ํา (รอยละ  43.72 ) ความรูดัชนีวัดคุณภาพน้ํา          

(รอยละ  57.00 ) และความรูการแปลผลการวิเคราะห (รอยละ  43.16 ) พบวา ทั้ง  3  ดาน มีความรูอยูในระดับนอย

ทั้งหมด เสนอไว ดังตารางที่  1

ตารางท่ี  1  

ระดับความรูการตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตน

   
 43.72  
 (DO  pH) 57.00  

 43.16  
 47.96  

  สวนที่  2 การพัฒนาและทดสอบชุดการเรียนรู

     1. องคประกอบของชุดการเรียนรู

                         ผูวจิยัไดทาํทบทวนขอมลูทีเ่กีย่วของจากเอกสาร ตาํราและงานวิจยัทีเ่กีย่วของเปนขอมลู

ประกอบการพัฒนาชุดการเรียนรู และรวมกับเจาหนาที่ดานสาธารณสุข เจาหนาที่ดานสิ่งแวดลอม และตัวแทน    

อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํหมูบาน พจิารณาระดบัความความรูดานคณุภาพนํา้ไดองคประกอบของชดุการเรยีนรู 

ดวยตนเอง ดังนี้

                        1.1 แนวคิดของชุดการเรียนรู

       1.1.1 วิธีการเก็บตัวอยาง (Sampling) การเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อนํามาวิเคราะห               

หาคุณสมบัติของน้ํานั้นจะตองไดตัวอยางท่ีเปนตัวแทนของน้ํานั้นจริง  มิฉะน้ันแลวผลการวิเคราะหจะไมถูกตอง       

นําไปใชประโยชนตามที่ตองการไมได ดวยเหตุนี้การเก็บตัวอยางในแตละครั้งจะตองกําหนดวัตถุประสงคไวและ

ดาํเนินการเลือกวิธเีกบ็ตวัอยางแลววิเคราะหใหไดขอมลูตามท่ีตองการ  สวนความถ่ีในการเก็บนํา้ข้ึนอยูกบัอตัราไหล

และลักษณะของน้ําเสีย  ผูสํารวจควรประเมินเบ้ืองตนใหไดกอนวานํ้าเสียจะมีความเขมขนและอัตราไหลอยูใน        

ชวงใดอยางคราว ๆ ทั้งนี้เมื่อไดตัวอยางนํ้าตามวัตถุประสงคท่ีตองการแลวตองนําตัวอยางนํ้าสงหองปฏิบัติการ          

ทางวิทยาศาสตรเพื่อตรวจวิเคราะหดัชนีที่ไมสามารถตรวจสอบไดในภาคสนาม 
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       1.1.2 ดัชนีคุณภาพนํ้า (Water Quality Index, WQI)  เปนการศึกษาคุณลักษณะ    

ของนํ้าเพื่อที่จะบงบอกวานํ้านั้นดีหรือไม เหมาะสมกับการนําไปใชประโยชนตามความตองการหรือไม รวมถึง ดัชนี

คุณภาพน้ํายังเปนเครื่องมือทางคณิตศาสตรที่บงช้ีสถานการณสิ่งแวดลอมทางน้ํา อันมีคาเปนปริมาณโดยไมแยก

ตัวแปรหรือพารามิเตอร และเปนการศึกษาในการนําคาพารามิเตอรที่ไดจากการตรวจวัดหรือวิเคราะหหลาย ๆ           

คามารวมเปนคาเดียว ผลการศึกษาจะตอบออกมาเปนระดับคุณภาพนํ้า

       1.1.3 การอานและการแปลผลขอมูลคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน เปนการระบุคาของดัชนี

คุณภาพนํ้าจากการตรวจวัดและนําไปเทียบเคียงกับคามาตรฐานคุณภาพนํ้า

      1.2 จุดประสงคเชิงพฤติกรรม

                                             1.2.1  มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัการเก็บตวัอยางนํา้เพือ่การสงวเิคราะหคณุภาพ

นํ้าทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

       1.2.2   มคีวามรู ความเขาใจเกีย่วกบัดชันีคณุภาพนํา้ทีส่ามารถตรวจวิเคราะหในภาคสนาม

                                 1.2.3 ใชกระบวนการทางวิทยาศาสตรพื้นฐานในการอานและการแปลผลขอมูล

คุณภาพนํ้าเบื้องตนสูการประยุกตใชเพื่อแกไขปญหาคุณภาพนํ้า เชน การสังเกต   การสื่อสารในชุมชน  การนําเสนอ

ขอมูล และการสรุปผล

       1.3 กิจกรรมการเรียนการสอน

                                 1.3.1  บรรยายประกอบสือ่ Power Point เรือ่ง การเกบ็ตวัอยางนํา้เพือ่การสงวเิคราะห

คุณภาพนํ้าทางหองปฏิบัติการวิทยาศาสตร

       1.3.2 สาธิตการเก็บตัวอยางนํ้าเพื่อการสงวิเคราะหคุณภาพนํ้าทางหองปฏิบัติการ

วิทยาศาสตร และรวมกันฝกเก็บตัวอยางนํ้า

                                 1.3.3  บรรยายประกอบส่ือ Power Point เรื่อง การตรวจวิเคราะหดัชนีคุณภาพน้ํา

ดวยเครื่องมือตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําภาคสนาม

       1.3.4 สาธิตวิธีการการตรวจวิเคราะหดวยเครื่องมือตรวจวิเคราะหคุณภาพนํ้า             

ภาคสนาม pH meter และ DO meter รวมกันฝกปฏิบัติการใช การอานและการแปลผลตัวเลข อภิปรายและให        

ขอเสนอแนะ

                4. การจัดการเรียนรู ใชเวลาการเรียนรู  2  คร้ัง คร้ังละ  4  ชั่วโมง ดังเสนอในตารางท่ี 2
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    2. การหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองโดยหาอัตราสวนประสิทธิภาพ

กระบวนการระหวางเรียน (E1) และผลของการใชชุดการเรียนรูดวยตนเอง (E2)  (E1 / E2 = 80 / 80)

                      ผลการวเิคราะหขอมลูจากคะแนนในการทํากจิกรรมระหวางเรยีน (E1) และผลของการใชบทเรยีน 

(E2) เรื่อง การตรวจวัดคุณภาพน้ําเบื้องตนสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  พบวามีคาคะแนนเทากับ 

85.39 / 88.23  ทัง้นีช้ดุการเรยีนรูทีผู่วจิยัรวมกบัผูเกีย่วของไดสรางขึน้มีประสิทธิภาพใหคา E1 / E2 สงูกวาเกณฑ 80 / 80   

ที่กําหนดไว ดังตารางที่ 3

ตารางท่ี  2  

การจัดการเรียนรู ชุดการเรียนรูดวยตนเอง
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( ) 

E1 E2 E1 / E2 

       

    18 85.39 88.23   85.39 / 88.23 

ตารางท่ี 3  

ประสิทธิภาพของชุดการเรียนรูดวยตนเองตามเกณฑ E1 / E2 = 80 / 80

     3. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนกอนและหลังการทดลองใช

ชุดการเรียนรูดวยตนเอง

                       ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรูดวยตนเอง พบวา คาคะแนนทดสอบ   

ความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใช  เทากับ 5.33 และ 8.25  ตามลําดับ  เมื่อวิเคราะหความแตกตางของคาคะแนน

ทดสอบความรูเฉลี่ยกอนและหลังทดลองใชชุดการเรียนรู พบวา คาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียหลังทดลองใชมีคา

สูงกวากอนทดลองใชอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับนัยสําคัญ 0.05 (P-value = 0.03)   ดังตารางที่ 4

 

ตารางท่ี 4  

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ชุดการเรียนรูดวยตนเอง 

  
 

 t -test  P-value* 

 
     
     

 
5.33 
8.25 

 
1.07 
1.08 

 

*Paired – Samples  T  Test  0.05 



ÇÒÃÊÒÃÇÔªÒ¡ÒÃÁËÒÇÔ·ÂÒÅÑÂ¿ÒÃ �ÍÕÊà·ÍÃ �¹
ปที่ 10  ฉบับท่ี 1  มกราคม 2559 - มีนาคม 2559 53

     4. ความพึงพอใจตอบทเรียนชุดการเรียนรูดวยตนเอง

                                  ความพึงพอใจของผูเรียนตอชุดการเรยีนรูดวยตนเอง พบวา อาสาสมคัรสาธารณสขุประจาํ

หมูบานสวนใหญมีความพึงพอใจตอชุดการเรียนรูดวยตนเองในภาพรวมระดับมาก (คาเฉล่ีย 2.31)  อาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู บานยังสะทอนความคิดเห็นผานกระบวนการทดลองใชชุดการเรียนรู ดวยตนเองวา                   

สภาพความเส่ือมโทรมของคุณภาพน้ําในแหลงน้ําสาธารณะในพ้ืนที่มีแนวโนมของระดับความรุนแรงเพ่ิมข้ึน                 

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้ไดสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตในระดับบุคคลและชุมชน   ทั้งการไมสามารถใชประโยชน          

จากแหลงนํ้านั้นไดอยางเต็มศักยภาพ ความเจ็บปวยที่เกี่ยวของกับนํ้า   รวมถึงความขัดแยงที่ประชาชนตางฝาย

แสวงหาประโยชนจากแหลงนํ้าเพ่ือตนเองทําใหความสามัคคี ความชวยเหลือเกื้อกูลในชุมชนขาดหายไป

อภิปรายผล
  แนวคิดการเรียนรูที่ใชในการออกแบบชุดการเรียนรูดวยตนเองไดสะทอนองคความรูของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานทั้งความรูการเก็บตัวอยางนํ้า ความรูดัชนีวัดคุณภาพน้ํา และความรูการแปลผล                  

การวิเคราะหซึ่งอาสาสมัครสาธารณสุขสวนใหญยังไมมีองคความรูดังกลาวมากนัก ทั้งนี้อาจเปนเพราะวาการตรวจ

วิเคราะหนํ้าเบื้องตนเปนกระบวนการที่ตองอาศัยความเชี่ยวชาญเฉพาะดานและผูปฏิบัติตองมีองคความรู                    

ดานวทิยาศาสตรพืน้ฐานถงึจะกอเกดิองคความรูและปฏบิตักิารไดถกูตอง นอกจากนีก้จิกรรมดานอนามยัส่ิงแวดลอม

ยังเปนกิจกรรมท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานไมคุนเคยในการปฏิบัติมากนักถาเทียบกับกิจกรรมการดูแล

สุขภาพดานอื่น ซึ่งคณิต หนูพลอย (2553, 58) พบวา อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานจังหวัดพัทลุงมีความรู

ในการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม การจัดหานํ้าสะอาดและการควบคุมโรคติดตอประจําถิ่นในระดับนอย 

  ในสวนชุดการเรียนรูดวยตนเองท่ีสรางขึ้นสามารถนํามาใชเพื่อเปนแนวทางในการสรางเสริมองคความรู     

ใหกบัอาสาสมัครสาธารณสุขประจาํหมูบานได  ทัง้นีใ้นการดําเนนิกจิกรรมของชุดการเรียนรูดวยตนเอง  สวนการอาน

ผลการวิเคราะห  ผูเรียนยังไมสามารถเรียนรูกระบวนการดังกลาวไดมากนัก ซึ่งอาจจะเนื่องมาจากความไมเขาใจ

และความไมคุนเคยในการเขารวมกิจกรรมของผูเรียน แตอยางไรก็ตามผลการประเมินความรูหลังการทํากิจกรรม     

กย็งัสงูกวาคะแนนกอนการดําเนินกิจกรรมซ่ึงคะแนนดังกลาวอาจจะสะทอนความตองการการเรียนรูของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู บ านเก่ียวกับการตรวจวิเคราะหคุณภาพน้ําเบ้ืองตนที่บ งบอกถึงความรุนแรงของ                        

สภาพความเสื่อมสภาพของแหลงนํ้าในพ้ืนที่ รวมถึงอาจจะตองการสะทอนการเขาไปมีสวนรวมในการแกไขปญหา           

ความเสื่อมสภาพของแหลงนํ้าสาธารณะในพ้ืนที่ โดยเฉพาะแมนํ้าแมริมที่ป จจุบันสภาพพื้นที่โดยทั่วไป                                

มีการเปล่ียนแปลงสภาพริมตลิ่งแมนํ้าทํากิจกรรมทางการเกษตรและการอยูอาศัย รวมถึงโครงการพัฒนาจาก        

หนวยงานภาครัฐในลํานํ้า  ทั้งการสรางฝายทดน้ําเพ่ือการเกษตร และการขุดลอกลํานํ้าเพ่ือปองกันอุทกภัยได               

สงผลกระทบตอการใชประโยชนของประชาชน สอดคลองกับศกัดา ตุยหลา, สนุทร โคตรบรรเทา และ อทุยั จนัทรกอง 

(2553, 1076 ) ที่พบวา ผลการใชชุดฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมูบานที่ผูวิจัยสรางข้ึน มีประสิทธิภาพเทากับ 86.87/84.80 สูงกวาเกณฑที่ตั้งไว 80/80 ซึ่งถือวามีประสิทธิภาพดี 
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ทั้งนี้จากการสํารวจความจําเปนและความตองการเขารับการฝกอบรมนั้น ปญหาอุทกภัยมีแนวโนมการเกิดขึ้น         

บอยครั้งและสรางความเสียเปนอยางมาก แตความชวยเหลือยังเปนไปอยางลาชาและไมตรงกับความตองการ         

ของผูประสบอุทกภัย ดังน้ันอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานที่เขารับการฝกอบรมจึงเห็นความสําคัญของ         

การฝกอบรม มีความสนใจและต้ังใจฝกอบรมรวมท้ังการสรางชุดฝกอบรมการชวยเหลือผูประสบอุทกภัยสําหรับ   

อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบานเปนสิ่งเหมาะสมและเปนกระบวนการที่สามารถใหความรูความเขาใจและ    

แกปญหาไดตรงตามความตองการของชุมชน   เชนเดียวกับผลการศึกษาของสามารถ ใจเต้ีย (2557, 161) ที่พบวา 

การพัฒนาบทเรียนโดยการมีสวนรวมระหวางผูสอนและผูปฏิบัติงานในพื้นที่โดยใชขอมูลจากงานวิจัยรวมกับ

สถานการณปญหาสขุภาพชมุชนทาํใหเนือ้หาของบทเรยีนมคีวามทนัสมัยและใกลเคยีงกบัสถานการณปญหาสขุภาพ

ในปจจุบันสงผลใหนักศึกษามีความเขาใจเนื้อหาตรงตามวัตถุประสงคของการศึกษามากขึ้น

สรุป
  ผลสัมฤทธิ์ของชุดการเรียนรูดวยตนเองมีความแตกตางของคาคะแนนทดสอบความรูเฉล่ียกอนและ             

หลงัทดลองใชชดุการเรียนรู อยางมนียัสาํคัญทางสถติทิีร่ะดบั   0.05 (P-value = 0.03)   สะทอนใหเหน็วาอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมูบานใหความสําคัญกับการตรวจวัดคุณภาพนํ้าเบ้ืองตน จึงพยายามแสวงหาแนวทาง                    

ในการแกไขปญหาตามบทบาทหนาทีข่องตนเอง ทัง้นีผ้ลการศกึษาจากการวิจยันีม้ขีอเสนอแนะในการใชชดุการเรียนรู 

ดังนี้

             1. เนือ่งจากการตรวจวเิคราะหคณุภาพนํา้เบือ้งตนเปนกระบวนการทีต่องใชความสนใจและความเชีย่วชาญ

ระดับหนึ่ง  หนวยงานดานสาธารณสุขควรใหความสําคัญในการเสริมสรางกาเรียนรูทั้งการฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ

และการสื่อสารขอมูลผานสื่อในชุมชน

  2. การใชขอมูลคุณภาพนํ้าเบื้องตนในพื้นที่เช่ือมโยงกับปญหาสุขภาพของประชาชนจะกอใหเกิด                 

ความตระหนักในการแสวงหาแนวทางในการแกไขปญหาและสงผลตอกระบวนการการเรียนรูของอาสาสมัคร

สาธารณสุขตามบทบาทหนาที่ดานอนามัยสิ่งแวดลอม

  3. กจิกรรมตามวตัถปุระสงคของชดุการเรยีนรูดวยตนเองจําเปนตองใชเวลาในการเรยีนรูเพิม่ข้ึนทัง้นีอ้าจจะ

ตองเพิ่มระยะเวลาการเรียนรู และสรางกิจกรรมที่มีกระบวนการที่ไมซับซอนงายตอความเขาใจและการปฏิบัติ             

อันจะชวยใหเห็นสภาพปญหาที่แทจริงเพ่ือสรางแนวทางในการแกไขปญหาใหตรงจุดมากข้ึน

    

กิตติกรรมประกาศ
  ในการศึกษาวิจัยคร้ังนี้สําเร็จลงไดดวยความอนุเคราะหชวยเหลืออยางดียิ่งจากอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมูบาน   เขตรับผิดชอบโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบลบานสะลวงนอก  ที่ไดใหขอมูลและเขารวมทดสอบ

ชดุการเรยีนรูดวยตนเอง และขอขอบคณุผูเชีย่วชาญทกุทานทีก่รณุาแนะนาํกระบวนการการวจิยัและปรบัแกไขเครือ่งมอื 

และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่สนับสนุนทุนการศึกษาในครั้งนี้ 
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