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การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ในโรงเรียน
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บทคัดยอ
การวิจัยครัง้ นี้มวี ัตถุประสงคเพื่อ 1) สรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ)
2)
เปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพระหวางกอนและหลังการ
ฝกอบรม 3) ศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 4) ศึกษาเจตคติของผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม และ 5) ติดตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการ
ปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน
การดําเนินการวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะคือ ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการ
พัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม
ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม กลุมตัวอยางไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ โรงเรียนบาน
หนองเอี่ยนดง อําเภอคําชะอี สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ในภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ซึ่งไดมาโดยการสุม อยางงาย โดยการจับสลาก สถิติท่ใี ชในการวิเคราะห
ขอมูลไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที
ผลการวิจัย พบวา
1. หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย 1) หลักการและเหตุผล
2)
จุดมุงหมายของหลักสูตร 3) โครงสรางเนื้อหา 4) กิจกรรมการฝกอบรม และ 5) การวัดและประเมินผล
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นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
อาจารยที่ปรึกษาวิทยานิพนธหลัก อาจารยคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
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2. ความรู ค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของผู นํ า นั ก เรีย นส ง เสริม สุ ข ภาพหลั ง ฝ ก อบรมสู ง กว า
กอนฝกอบรม อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัตงิ านของผูนาํ นักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีมาก
4. เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมกับ ผล
การประเมินติดตามผลหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ ผล
การปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือนอยูในระดับดี
คําสําคัญ: ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ, การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
Abstract
The purposes of this research were 1) to construct the training curriculum of student leaders
on health promotion, 2) to compare the understanding of student leaders about health promotion before
and after training, 3) to study the student leaders’ practical skills on health promotion, 4) to study the
student leader attitudes on health promotion towards the training curriculum, and 5) to follow-up the
understanding and performance on health promotion of student leaders a month after training. The
research process were divided into four phases ; phase 1, study the related documents and research,
phase 2, training curriculum construction, phase 3, experiment training curriculum, and phase 4,
training curriculum improvement. The research samples consisted of 30 leader students on health
promotion of Ban Nong Ian Dong School, Khamcha-I District under the office of Mukdahan Primary
Education Service Area. They were randomly selected. Percentage, mean, standard deviation and
t-test for dependent samples were used for data analysis.
The research findings were:
1. The training curriculum on health promotion for student leaders consisted of five factors,
which were 1) rational and background, 2) course objectives, 3) content structures, 4) training activities,
and 5) training measurement and evaluation.
2. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion after
training was higher than before training with statistically significant at .01.
3. The student leaders’ practical skills on health promotion were at the highest level.
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4. The attitudes toward the training curriculum on health promotion of student leaders were
highly positive.
5. The understanding about health promotion of student leaders on health promotion a month
after training was not different from after training with statistically different at the level of .01. And the
student leaders’ performance on health promotion a month after training was at high level.
Keywords: student leaders on health promotion, the development of training curriculum

บทนํา
สุขภาพ ถือเปนองคประกอบพื้นฐานที่สําคัญและจําเปนตอความเจริญงอกงามและพัฒนาการ
ทุกดานในตัวบุคคลไมวาจะอยูในวัยใด จากประวัติการศึกษาในสมัยกรีกโบราณมีนักปรัชญาเมธีสองทาน คือ
อริสโตเติล (Aristotle) และ เพลโต (Plato) ไดมีความคิดเห็นสอดคลองกันวา กอนที่จะใหการศึกษาดานอื่น ๆ
นั้น สมควรจะใหเด็กมีสุขภาพดีเสียกอน หากเด็กมีสุขภาพไมดีแลว แมจะใหการศึกษาอบรมดีเพียงไรก็จะไม
ไดผลเต็มเม็ดเต็มหนวย ดังนั้นการสรางความตระหนัก การดูแลสุขภาพอยางถูกตองสม่ําเสมอและเปนนิสัย
ใหเกิดขึ้นในวัยเด็กและเยาวชน จึงเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการสรางเสริมสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และ
ชุมชน เพื่อเปนพื้นฐานสําคัญที่นําไปสูการมีสุขภาพทีด่ ี (กรมอนามัย. 2553 : 3-4)
จากผลการสํารวจภาวะสุขภาพของนักเรียนในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ป 2556 (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมุกดาหาร. 2556 : 79, 106)
พบวา นักเรียนยังมีปญหาดานสุขภาพอยูมาก เชน มีภาวะทุพโภชนาการรอยละ 4.32 ฟนผุรอยละ 46.34
ดื่มน้ําหวานเปนประจํารอยละ 66.67 ไมไดรับประทานอาหารเชากอนมาโรงเรียนเปนประจํารอยละ 29.76
ไมไดออกกําลังกายอยางสม่ําเสมอรอยละ 44.05 ทําใหนักเรียนมีสุขภาพไมคอยแข็งแรง เมื่อมีโรคระบาด
ตามฤดูกาลทําใหติดโรคไดงาย สงผลใหประสิทธิภาพในการเรียนลดลง
โรงเรียนเปนสถาบันการสรางเสริมสุขภาพที่สําคัญในการสงเสริมและดูแลสุขภาพของนักเรียน
ในการดําเนินกิจกรรมตาง ๆ นั้นจําเปนตองไดรับความรวมมือจากนักเรียนเปนสําคัญ หากนักเรียนมี สวน
รวมในการดูแลสุข ภาพของตนเองก็จ ะทําใหมี พฤติกรรมสุขภาพที่ถูกตอง ซึ่งการที่จ ะใหเกิด พฤติกรรม
ดังกลาวนั้นจําเปนตองมีผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพเปนผูช วยเหลือในการดําเนินงานตาง ๆ ซึ่งผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพมีหนาที่ดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง เพื่อนนักเรียน ครอบครัว ชุมชน แตจากการติดตาม
นิเทศงานโรงเรียนสงเสริมสุขภาพ พบวา การปฏิบัตงิ านของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพยังไมมีประสิทธิภาพ
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และไมเกิดประสิทธิผลเทาที่ควร เนื่องจากไมทราบบทบาทหนาทีท่ ี่ชัดเจนของตนเอง ขาดความรูความเขาใจ
และขาดทักษะในการปฏิบัติงาน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 5)
วิ ธีก ารพั ฒ นาความรูค วามเข า ใจและทั ก ษะในการปฏิ บั ติ ง านวิ ธีห นึ่ ง ที่นิ ย มใชแ ละได ผ ลดี คื อ
การพัฒนาหลักสูตรเพื่อฝกอบรม เพราะเปนกระบวนการที่จะเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของ
บุคคล ชวยใหบุคคลไดเรียนเมื่อรูสึกวาขาดทักษะและความรูอันอาจจะนํามาซึ่งความเสียหาย ผลการวิจัย
เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมทีพ่ บวา สามารถเพิ่มพูนความรู ทักษะ และความสามารถของผูเขารับ
การฝ กอบรมได เชน งานวิ จัยของ สินีนุ ช ชั ยสิท ธิ์ (2548 : 99-102) ได พัฒนาหลัก สูตรการอบรมผูนํ า
นักเรียนสงเสริมสุขภาพ : กรณีศกึ ษา โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา อําเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
จากแนวคิด ทฤษฎี และผลการวิจัยที่เกี่ยวของดังกลาว ผูวิจัยจึงพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม ผูนํา
นักเรียนสงเสริมสุขภาพ ในโรงเรียนสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร เพื่อใชเปน
เครื่องมือและเปนแนวทางในการพัฒนาผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ตลอดทั้งเผยแพรใหผูที่เกี่ยวของและ
ผูสนใจทราบตอไป

วัตถุประสงคของการวิจัย
1. เพื่อสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. เพื่อเปรียบเทียบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพระหวางกอนและหลังการฝกอบรม
3. เพื่อศึกษาทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
4. เพื่อศึกษาเจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรม
5. เพื่อติดตามผลความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ และผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียน
สงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน

สมมติฐานของการวิจัย
1. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมสูงกวา
กอนการฝกอบรม
2. ทักษะการปฏิบัตงิ านของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดี
3. เจตคติของผูนาํ นักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรมอยูในระดับมาก
4. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังการฝกอบรมกับผล
การประเมินติดตามผลหลังฝกอบรม 1 เดือนไมแตกตางกัน
5. ผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน อยูในระดับดี
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ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตดานเนื้อหา
กําหนดขอบเขตเนื้อหาจากบทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 2 ดาน ไดแก ดานการ
ชวยเหลือและบริการกิจกรรมตาง ๆ และดานการเผยแพรความรู
ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง
1. ประชากร ประชากรที่ใ ชใ นการวิ จั ย ครั้ง นี้ ได แ ก ผู นํ า นั ก เรีย นส ง เสริม สุ ข ภาพในโรงเรีย น
ประถมศึกษาอําเภอคําชะอี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 จํานวน 16 โรงเรียน นักเรียน 255 คน (โรงพยาบาลคําชะอี. 2556 : 4)
2. กลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพโรงเรียน
บานหนองเอี่ยนดง อําเภอคําชะอี สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามุกดาหาร ภาคเรียนที่ 1
ปการศึกษา 2557 จํานวน 30 คน ไดโดยการสุมอยางงาย (Simple random sampling) โดยการจับสลาก
ขอบเขตดานระยะเวลา การวิจัยครั้งนี้ดําเนินการในภาคเรียนที่ 1 ปการศึกษา 2557

กรอบแนวคิดในการวิจัย
การวิจัยในครั้งนีผ้ ูวจิ ัยไดกําหนดกรอบแนวคิดในการวิจยั ดังนี้
1. ตัวแปรอิสระ ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. ตัวแปรตาม ไดแก
2.1 ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.2 ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.3 เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรม

วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินการวิจัยครั้งนี้ ไดกําหนดแบบแผนการทดลองโดยใชรูปแบบการศึกษาเชิงทดลองแบบ
กลุม เดี่ย วสอบกอ นเรียนและหลัง เรีย น (One-group pre test-post test design) (วาโร เพ็ งสวั สดิ์. 2551 :
133) การดําเนินงานวิจัยแบงออกเปน 4 ระยะ ดังนี้
ระยะที่ 1 การศึกษาและวิเคราะหขอมูลพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 3
ขั้นตอนยอย คือ 1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 2) สัมภาษณครูอนามัยโรงเรียน
จํานวน 8 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ถามความตองการในการพัฒนา
บทบาทของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ 3) สังเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณเพื่อหาประเด็นในการสราง
หลักสูตรโดยการสังเคราะหเนื้อหา วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย (  ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D)
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ระยะที่ 2 การสรางหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 4 ขั้นตอนยอยดังนี้ 1) สรางหลักสูตรฝกอบรม
ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ซึ่งประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมายของหลักสูตร โครงสราง
เนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม การวัดและประเมินผล 2) การตรวจสอบรางหลักสูตรฝกอบรม ตรวจสอบ
ความเหมาะสมและความสอดคลองขององคประกอบหลักสูตรโดยผูเชี่ยวชาญ จํานวน 5 คน 3) ปรับปรุงราง
หลักสูตรฝกอบรม โดยปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะของผูเชี่ยวชาญ 4) จัดทําคูมอื การใชหลักสูตร
ระยะที่ 3 การทดลองใชหลักสูตรฝกอบรม แบงเปน 2 ขั้นตอนยอยดังนี้ 1) ทดลองใชหลักสูตร
ฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง ในระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557 ดําเนินการฝกอบรมโดยเจาหนาที่สาธารณสุข
จากโรงพยาบาลคําชะอี อําเภอคําชะอี จังหวัดมุกดาหาร และมีครูที่ปรึกษาผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
จํานวน 3 คน เปนผูสังเกตพฤติกรรมและประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผูเขารับการฝกอบรมรวมกับ
วิทยากร 2) ประเมินผลการใชหลักสูตรฝกอบรม โดยประเมินผลการเรียนรูใหครอบคลุมทั้งดานความรู
ทักษะ และ เจตคติ วิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาสถิติทดสอบที
ระยะที่ 4 การปรับปรุงหลักสูตรฝกอบรม โดยพิจารณาปรับปรุงจากผลการประเมินหลักสูตร
จากขอเสนอแนะของวิทยากรและผูเขารับการฝกอบรม ตลอดทั้งปญหา อุปสรรคในการดําเนินงาน

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้แบงเปน 2 ประเภท ดังนี้
1. เครื่องมือที่ใชในการทดลอง ไดแก หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล มี 3 ชนิด ไดแก
2.1 แบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ เปนแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
2.2 แบบประเมินทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
2.3 แบบประเมินเจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรม

การเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนีผ้ ูวิจัยไดทําการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองตามขั้นตอน ดังนี้
1. ทดสอบกอนฝกอบรม โดยใชแบบทดสอบความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ
2. ทดลองใชหลักสูตรฝกอบรมกับกลุมตัวอยาง เปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 6-8 ตุลาคม 2557
3. ประเมินผลการเรียนรูระหวางฝกอบรม โดยประเมินความรู ทักษะ และพฤติกรรม
4. ทดสอบหลังฝกอบรมและประเมินเจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
5. ประเมินติดตามผลหลังฝกอบรม 1 เดือน
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การวิเคราะหขอมูล
ผูวิจัยไดใชสถิติในการวิเคราะหขอ มูล ดังนี้
1. สถิติพ้นื ฐาน ประกอบดวย คาเฉลี่ย รอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
2. สถิติท่ใี ชในการหาคุณภาพเครื่องมือ
2.1 การหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา ใชคาดัชนีความสอดคลอง (IOC)
2.2 การหาคาความยากงาย (P) และคาอํานาจจําแนก (r) รายขอ ของแบบทดสอบวัดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพใชวิธีของ เบรนแนน (Brennan)
2.3 การหาคาความเชื่อมั่นของแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพใชสูตร KR20
ของ Kuder – Richardson
3. สถิติท่ใี ชในการตรวจสอบสมมติฐาน
ใชสถิติ t – test for Dependent Samples สําหรับการเปรียบเทียบความรูความเขาใจระหวาง
กอนและหลังการฝกอบรม

ผลการวิจัย
ผลการวิจัยสรุปตามความมุงหมายของการวิจัยได ดังนี้
1. หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย
ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม การวัดและประเมินผล
2. ความรูค วามเข า ใจเกี่ ย วกั บ สุ ข ภาพของผู นํา นั ก เรีย นส ง เสริม สุ ข ภาพ หลั ง ฝ ก อบรมสู ง กว า
กอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัตงิ านของผูนาํ นักเรียนสงเสริมสุขภาพในภาพรวมอยูในระดับดีมาก
4. เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มตี อหลักสูตรฝกอบรมในภาพรวมอยูในระดับมาก
5. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรมกับความรู
ความเขาใจหลังฝกอบรม 1 เดือน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการปฏิบัติงาน
ของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน ในภาพรวมอยูในระดับดี

อภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ นํามาอภิปรายผลไดดังนี้
1. การสรางหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพประกอบดวย หลักการและเหตุผล จุดมุงหมาย
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ของหลักสูตร โครงสรางเนื้อหา กิจกรรมการฝกอบรม และการวัดและประเมินผล ซึ่งผูวิจัยไดสังเคราะห
องคประกอบของหลักสูตรจากแนวคิดของนักวิชาการดานหลักสูตรและนักการศึกษาหลายทาน
ผลการตรวจสอบองคประกอบของหลักสูตร พบวา มีความเหมาะสมอยูในระดับมากที่สุด และ
มีความสอดคลองกันในทุกประเด็น ทั้งนี้เนื่องจากผูวิจัยไดดําเนินการตามกระบวนการพัฒนาหลักสูตรของ
นักวิชาการดานหลักสูตร เชน Taba (1962 : 131) วิชัย วงษใหญ (2543 : 77) และพัฒนาหลักสูตรฝกอบรม
จากความตองการและความจําเปนของหนวยงานจริง ซึ่งเปนไปตามแนวคิดของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 29)
กลาววา การวิเคราะหความตองการในการฝกอบรมเปนขั้นตอนแรกที่สําคัญ เพราะจะชวยใหทราบขอมูลที่
จําเปนสําหรับการออกแบบโครงการฝกอบรม
2. ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ ระหวางกอนและ
หลังการฝกอบรม
คะแนนความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ หลังฝกอบรมสูง
กวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 1 ทั้งนี้เนื่องจาก หนวย
การฝกอบรมที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดใชวิธีการฝกอบรมแบบรวมมือโดยใชเทคนิคกระบวนการกลุม
ซึ่ง
เปนไปตามแนวคิดของ ทิศนา แขมมณี (2553 : 103-105) กลาววา การจัดการเรียนการสอนแบบรวมมือ
โดยใชเทคนิคกระบวนการกลุมสามารถชวยใหผูเรียนเกิดการเรียนรูไดดี
นอกจากนี้ผูวิจัยยังไดสรางแบบทดสอบวัดความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพ ตามขั้นตอนของ
การสรางแบบทดสอบตามหลักการของ วาโร เพ็งสวัสดิ์ (2551 : 213-214) ซึ่งผลการหาคุณภาพปรากฏวา
แบบทดสอบมีคุณภาพทัง้ ในดานความเที่ยงตรงและคาความเชื่อมั่น สงผลใหผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ มี
ความรูความเขาใจหลังฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรม ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ กัมปนาท อาชา และ
คณะ (2555 : 78-79) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมเครือขาย เพือ่ การดําเนินงานประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบวา ผูเขารับการฝกอบรมมีความรูความเขาใจหลัง
ฝกอบรมสูงกวากอนฝกอบรมอยางมีนัยสําคัญทางสถิตทิ ี่ระดับ .01
3. ทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ
คะแนนทักษะการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยูในระดับดีมาก เปนไปตาม
สมมติฐานขอที่ 2 ทั้งนี้เนื่องจาก แบบประเมินทักษะการปฏิบัตงิ านที่ผูวิจัยสรางขึ้น ไดผานการตรวจสอบจาก
ผูเชี่ยวชาญพิจารณาแลววามีความสอดคลองกันทุกรายการ อีกทั้งกิจกรรมการฝกอบรมไดเนนใหมีการ
ฝกปฏิบัติจริงทุกกิจกรรมอยางหลากหลาย โดยการใหความรูดานทฤษฎีกอน แลวจึงทําการสาธิตดวยวัสดุ
อุปกรณของจริงเปนขั้น ๆ ไป แลวใหผูเขารับการฝกอบรมฝกปฏิบัติชา ๆ ทําใหเกิดการเรียนรูจากการปฏิบัติ
จริง ชวยใหเกิดความจําและนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง เปนไปตามแนวคิดเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน การ
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สอนและการฝ ก อบรมที่เ น น ทั ก ษะปฏิ บั ติ ข อง ทิศ นา แขมมณี (2553 : 296-298) และสอดคล อ งกั บ
ผลการวิจัยของ ศรัณยา แสงหิรัญ (2553 : 182-183) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครู
โรงเรียนอาชีวศึกษาเอกชนเพื่อใหมคี ุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา คาเฉลี่ย
จากแบบทดสอบความสามารถและทักษะของผูเขารับการอบรมหลังการทดลองสูงกวากอนการทดลอง
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01
4. เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม
เจตคติของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพที่มีตอหลักสูตรฝกอบรม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก
เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 3 ทั้งนี้เนื่องจาก เนื้อหาการฝกอบรมในแตละหนวยการเรียนรูเปนเรื่องที่นาสนใจ
ไมยากเกินไป เหมาะสมกับวัยและความตองการของผูนํานักเรียน มีการใชสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทําให
นักเรียนเกิดความกระตือรือรนในการฝกอบรม โดยมีความคิดเห็นวา การไดรับความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
สุ ข ภาพเป น สิ่ ง จํ า เป น และสามารถพั ฒ นาทั ก ษะการปฏิ บั ติ ง านของผู นํ า นั ก เรี ย นส ง เสริ ม สุ ข ภาพได
นอกจากนี้ วิทยากรที่ดําเนินการฝกอบรมยังเปนผูที่มีความรูความสามารถ และมีประสบการณในเรื่องที่
ฝกอบรมเปนอยางดี มีบุคลิกภาพที่ดี ยิ้มแยมแจมใส ทําใหบรรยากาศเปนไปดวยความสนุกสนาน เปนไป
ตามแนวคิดของ สมชาย สังขสี (2550 : 115-116) กลาววา วิทยากรที่ใหความรูตองมีความรูความชํานาญ
และมีประสบการณอยางแทจริง สามารถสื่อสารและถายทอดความรู และเขาใจในจิตวิทยาการเรียนรูของ
กลุมเปาหมายไดเปนอยางดี สอดคลองกับ สินีนุช ชัยสิทธิ์ (2548 : 102) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนา
หลักสูตรการอบรมผูนํานัก เรียนสงเสริมสุขภาพ : กรณีศึกษา โรงเรียนเขื่อนเจาพระยา จั งหวัดชัยนาท
ผลการวิจัย พบวา ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพมีความคิดเห็นตอหลักสูตรการอบรมอยูในระดับดีเดน
5. ความรูค วามเข าใจเกี่ย วกับ สุข ภาพ และผลการปฏิ บัติง านของผู นํา นักเรียนสงเสริ ม
สุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน
ความรูความเขาใจเกี่ยวกับสุขภาพหลังฝกอบรมกับความรูความเขาใจหลังฝกอบรม 1 เดือน
ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 4 ทั้งนี้เนื่องจาก กิจกรรม
การฝกอบรมเนนใหนักเรียนไดฝกปฏิบัติจริง และหลังจากฝกอบรมมีการทบทวนเนื้อหาและทักษะที่ตอง
ปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหนักเรียนมีความรูความเขาใจที่คงทน สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของ Thorndike
(1814-1949 อางถึงใน ทิศนา แขมมณี. 2553 : 51) กลาววา การฝกหัดหรือการกระทําบอย ๆ ดวยความ
เขาใจจะทําใหการเรียนรูนั้นคงทนถาวร ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อภิสิทธิ์ คุณวรปญญา และคํารณ
โชธนะโชติ (2556 : 49) ไดทําการวิจัยเรื่อง การประเมินผลหลักสูตรฝกอบรมความรูเกี่ยวกับการวิจัยทาง
สังคมศาสตรผลการวิจัย พบวา ผูผานการฝกอบรมสามารถนําความรูและเทคนิคตาง ๆ ไปใชประโยชนทั้งใน
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทําใหประสิทธิภาพในการทํางานเพิ่มขึ้น
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ผลการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพหลังฝกอบรม 1 เดือน ในภาพรวมอยูใ น
ระดับดี เปนไปตามสมมติฐานขอที่ 5 ทั้งนี้เนื่องจากเนื้อหาและทักษะที่ฝกอบรมสอดคลองกับบทบาทที่
ผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพตองปฏิบัติอยูเสมอ ทําใหเกิดความชํานาญขึ้นเรื่อย ๆ ตลอดทั้งครูอนามัยก็ให
ความเอาใจใส ดูแล กํากับ ติดตามการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางสม่ําเสมอ เปนไป
ตามหลักการเรียนรูสําหรับการฝกอบรมของ ชูชัย สมิทธิไกร (2554 : 105-107) กลาววา การที่ผูฝกอบรม
ไดปฏิบัติงานซ้ํา ๆ และลงมือปฏิบัตจิ ริงทุกกิจกรรมตามที่กําหนดไวในหลักสูตรฝกอบรม จะชวยให
ผู
ฝกอบรมเกิดความแมนยํา ทําใหเกิดผลดีในการเรียนและการปฏิบัติยิ่งขึ้น ซึ่งผลการวิจัยที่ไดสอดคลองกับ
ศรัณยา แสงหิรัญ (2553 : 189) ไดทําการวิจัยเรื่อง การพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมครูโรงเรียนอาชีวศึกษา
เอกชนเพื่อใหมีคุณลักษณะสูการเปนองคการแหงการเรียนรู ผลการวิจัย พบวา พฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ภายใน 2 เดือนหลังฝกอบรมของครูอยูในระดับมาก

ขอเสนอแนะ
จากการวิจัยการพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพไดขอเสนอแนะ ดังนี้
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 หลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพ สามารถพัฒนาความรู ทักษะ และเจตคติ
ของผูเขารับการฝกอบรมได หนวยงานทางการศึกษาหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ สามารถนําไปใชเปนตนแบบ
ในการจัด การฝก อบรมผู นํา นั กเรีย นสง เสริมสุ ขภาพ โดยปรั บให เหมาะสมกับ บริบ ทของหนว ยงานและ
ธรรมชาติของผูเขารับการฝกอบรม
1.2 ปจจัยที่มีผลตอการปฏิบัติงานของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางมีประสิทธิภาพคือ
การไดรับคําแนะนํา กํากับ ติดตามจากครูอนามัยโรงเรียน ดังนั้น ครูจึงควรดูแล เอาใจใสการปฏิบัติงานและ
ใหแรงเสริมแกผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพอยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ
2. ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรทํ า การวิ จั ย ผลการดํ า เนิ น งานของผู นํ า นั ก เรีย นส ง เสริม สุ ข ภาพที่ เ กิ ด กั บ นั ก เรี ย น
ในโรงเรียน เพื่อดูประสิทธิภาพของผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพในระยะยาว
2.2 ควรพัฒนาหลักสูตรฝกอบรมผูนํานักเรียนสงเสริมสุขภาพเกี่ยวกับบทบาทดานอื่น ๆ
ที่
มีปญหาหรือตองการพัฒนา เชน การดูแลตนเองจนเปนสุขนิสัยและเปนแบบอยางที่ดีแกผูอื่น
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