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                                                                    บทคดัย่อ  

การสรา้งคู่มอืงานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบ เป็นการพฒันาต่อยอดจากโครงการพฒันา
คุณภาพชวีติเกีย่วกบัสขุภาพอนามยัของชมุชนบรเิวณรมิคลองแสนแสบ ในระยะที ่1 โดยรวบรวมขอ้มลูและ
ประเดน็ความรูท้ีไ่ด ้มาเป็นฐานขอ้มลูหลกัในการสรา้งสรรคผ์ลงาน ซึง่การก าหนดประเดน็หวัขอ้ในคู่มอืทีส่รา้งขึน้
นี้เป็นการประมวลความคดิเหน็จากพยาบาลสงักดัศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร ทีม่พีืน้ทีร่บัผดิชอบ
ตลอดรมิคลองแสนแสบ โดยม ี4 ประเดน็หลกัในการน าเสนอ ความรูเ้กีย่วกบัคลองแสนแสบสขุอนามยัทางกายที่
ประชาชนรมิคลองแสนแสบพงึปฏบิตั ิสขุอนามยัทางใจทีป่ระชาชนรมิคลองแสนแสบพงึรู ้และขอ้มลูพืน้ฐาน
เกีย่วกบัสาธารณสขุทีร่บัผดิชอบตลอดคลองแสนแสบ ซึง่จดัท าสือ่เผยแพร่ออกมาใน 2 รปูแบบ คอื แบบหนงัสอื
สิง่พมิพ ์และแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์โดยมกีารปรบัปรงุแกไ้ขตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญกอ่นน าไปเผยแพร่ 
จากการส ารวจความพงึพอใจทีม่ต่ีอคูม่อืทีเ่ป็นสือ่เผยแพรใ่นทัง้ 2 รปูแบบ พบว่า ค่าเฉลีย่ของความพงึพอใจทีม่ต่ีอ
หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์มมีากกวา่หนงัสอืสิง่พมิพ ์เลก็น้อย และคา่การกระจายตวัของความพงึพอใจอยูใ่นระดบัต ่า
กว่า แบบหนงัสอืสิง่พมิพเ์ลก็น้อย ซึง่ค่าเฉลีย่ของดา้นการน าไปใชป้ระโยชน์มคี่าเฉลีย่ทีส่งูกว่าดา้นรปูแบบการ
น าเสนอในทุกแบบ ความพงึพอใจทีม่ต่ีอคูม่อืทีเ่ป็นแบบหนงัสอืสิง่พมิพ ์และ/หรอืแบบหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ใน
ดา้นรปูแบบการน าเสนอ และการน าไปใชป้ระโยชน์เมื่อเทยีบเกณฑอ์ยู่ในระดบั พงึพอใจมากทีส่ดุ โดยเฉพาะการ
น าคู่มอืทีส่รา้งขึน้น้ีไดร้บัการรบัรองการน าไปใชป้ระโยชน์เพื่อเป็นการสาธารณะ และการเรยีนการสอน เพื่อใหผู้ท้ี่
มสีว่นเกีย่วขอ้งทางตรงและทางออ้มกบัคลองแสนแสบไดต้ระหนกัและปฏบิตัติวัอย่างถูกหลกัสขุอนามยัอย่าง
เหมาะสมต่อไป            

ค าส าคญั: คลองแสนแสบ, สขุอนามยั, คู่มอื 
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Abstract  

The construction of practice manual for people along Saen-Saeb canal is the improved from 
Study of Human life and Environment of Community along Saen-Saeb canal: Phase I. This knowledge 
and information is used base of creation and development. Topics in this manual are constructed by 
questionnaire asking opinion of nurse’s Bangkok Pre-Clinic Hospital. These are responsibility along 
Saen-Saeb canal.  This manual has 4 main factors that are Knowledge of  Saen-Saeb canal, Practice for 
good health, Tips for good mind, and Basic information of Bangkok’s  and Chachengsao’s pre-clinic 
hospital. The manual has 2 types that are the manual book and the manual e-Book. The creation of this 
manual is proved by peer review before published. Satisfaction of manual are investigated that the 
mean’s satisfaction of manual e-Book is slightly higher than manual book. Then, the standard deviations 
of manual e-Book are slightly lower than manual book. The factor of utility has the mean’s satisfaction 
more than the factor of style’s manual in all case. The satisfactions in manual book and/or manual e-
Book is level’s the most satisfaction, in case the factor of utility and style. These manuals are certified by 
public and community for person, who direct and indirect participation, concern about Saen-Saeb canal 
environments and best practices for the good health.                       
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บทน า/Introduction  
ปจัจุบนัตลอดล าน ้าคลองแสนแสบ ยงัคงปรากฏความแตกต่างของวถิชีวีติการด ารงอยู่ของประชากร โดย

ลกัษณะความเป็นสงัคมเมืองได้แผ่ขยายตลอดเส้นทางของล าน ้าคลองแสนแสบจนสุดเขตกรุงเทพมหานคร 
ลกัษณะความเป็นอยู่การพกัอาศยัของคนในเขตกรุงเทพมหานครจดัว่ามคีวามแออดัสงูทัง้ในแนวราบและแนวดิง่ 
ระบบสาธารณูปโภคมคีวามพรอ้มครบครนั ระบบการประปาเขา้ถงึเกอืบทุกครวัเรอืน เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสรมิ
ทางดา้นสุขอนามยัทีด่กีว่า แต่ความเป็นสงัคมเมอืงก่อเกดิความเร่งรบีในการด าเนินชวีติ ทัง้ในดา้นการคมนาคม 
และการบริโภค ความเป็นสงัคมชนบทยงัคงอยู่ในพื้นที่เขตจงัหวดัฉะเชิงเทรา โดยมีลกัษณะการอยู่อาศยัใน
ลักษณะเบาบาง หนาแน่นเฉพาะเขตพาณิชยกรรม การประกอบอาชีพที่เน้นทางเกษตรกรรมเป็นหลัก 
ความสมัพนัธร์ะหว่างคนกบัน ้าในบรเิวณน้ีจงึมมีากกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยช่องว่างระหว่างความสมัพนัธ์
เริม่มากขึน้หลงัจากความส าคญัในการคมนาคมทางน ้าเริม่ลดลง และระบบการประปาเขา้ถึงในทุกครวัเรอืนมาก
ยิง่ขึน้ สภาวะของคลองแสนแสบในปจัจุบนัจงึเปรยีบเสมอืนเสน้ทางระบายน ้าเสยีจากกจิกรรมต่างๆของคนเมอืง 
แต่ยงัคงเป็นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมกบัสงัคมชนบท  
 รมิสองฝากฝ ัง่คลองแสนแสบในเขตกรุงเทพฯ ชัน้ใน ชัน้กลาง และ ชัน้นอก (ในช่วงถงึสุดเขตบางกะปิ) 
นัน้เต็มไปด้วยอาคารสูงและชุมชนที่แออัด โดยมีสภาพน ้าตลอดช่วงดังกล่าวเน่าเสียจนจดัเป็นประเภทที่ไม่
สามารถน ามาใชเ้พื่อการอุปโภคและบรโิภคได ้แต่ใชเ้พยีงเพื่อการคมนาคมเท่านัน้ การมรีะบบสาธารณสุขพืน้ฐาน 
ได้แก่ ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ได้กระจายการดูแลประชาชนครอบคลุมพื้นที่
กรุงเทพมหานครทัง้หมด ซึง่ผู้ใชบ้รกิารเป็นผูท้ีม่ฐีานะยากจนและคนต่างถิน่ทีอ่าศยัในบรเิวณนัน้ๆเป็นส่วนมาก 
ซึง่ความเจบ็ป่วยของประชาชนในสงัคมเมอืงที่อยู่รมิคลองแสนแสบมโีรคทางกายทีม่าจากสาเหตุต่างๆกนั โดย
ไม่ได้มีสาเหตุมาจากน ้าในคลองแสนแสบเลย แต่ทางด้านการเกดิโรคทางภาวะจติ ใจ ซึ่งมสีาเหตุจากการเกิด
มลภาวะทางเสยีง อนัเกดิจากการคมนาคมทางเรอื และมลภาวะทางน ้า ทีก่่อใหเ้กดิกลิน่เหมน็ และสภาพทีไ่ม่น่าดู
นกัของล าน ้า นัน้ก่อใหเ้กดิผลเสยีต่อภาวะทางอารมณ์ ของประชาชนตลอดรมิคลองแสนแสบในเขตสงัคมเมอืง 
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 ในพืน้ทีเ่ขตกรุงเทพฯ ชัน้นอก (ตัง้แต่สดุเขตบางกะปิ ถงึ สุดเขตกรุงเทพมหานคร) ดว้ยความเป็นสงัคม
กึง่เมอืง ความหนาแน่นของบา้นเรอืนทีม่ไีม่มากนัก และอาศยัรวมกลุ่มกนัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ ความพรอ้มของ
ระบบสาธารณูปโภคมไีม่ครบทัง้หมด ลกัษณะอตัราการเกดิโรคจะคลา้ยกบัคนทีอ่าศยักบัคนทีอ่ยู่ในสงัคมเมอืง ไม่
มโีรคทีเ่ด่นชดันกัว่ามสีาเหตุมาจากน ้าในคลองแสนแสบ  

สงัคมเกษตรกรรมทีพ่บในเขตจงัหวดัฉะเชงิเทราทัง้หมด มกีารกระจายของทีอ่ยู่อาศยัห่างๆกนั ไม่
หนาแน่น ยกเวน้ในบรเิวณเขตพาณิชยกรรม อาชพีหลกัของประชาชนทีเ่น้นทางดา้นเกษตรกรรม การใชย้าฆา่
แมลง สารเคม ีและปุ๋ย เกษตรกรทุกคนทีผู่ส้มัผสัโดยตรง จงึมโีอกาสรบัสารพษิเขา้สูร่่างกายไดม้าก ดงัจะพบอตัรา
การเกดิโรคของระบบทางเดนิหายใจทีส่งู อนัน่าจะมสีาเหตุมาจากฝุน่ละอองจากโรงสขีา้ว และสารเคมจีาก
การเกษตร ปรมิาณการใชส้ารเคมเีพื่อเร่งการเจรญิเตบิโตของผลผลติ ก่อใหเ้กดิการรัว่ไหลลงสูแ่หล่งน ้าไดใ้น
เช่นเดยีวกนั ดงัจะเหน็ปรมิาณผกัตบชวาทีม่ปีรมิาณมาก นอกจากน้ีอตัราการเกดิโรคระบาดในสว่นพืน้ทีน่ี้มอีตัรา
ทีส่งูกว่าพืน้ทีเ่ขตเมอืง 

เพื่อสรา้งความรูค้วามเขา้ใจเกีย่วกบัสขุอนามยัทีค่วรพงึปฏบิตั ิความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคลองแสนแสบ โรค
ต่างๆทีม่โีอกาสเกดิขึน้ได ้และสิง่มผีลกระทบต่อร่างกายและจติใจ ซึง่เป็นขอ้มลูทีไ่ดจ้ากการวจิยัในปีแรก ได้
คดัเลอืกขอ้มลูทีเ่ป็นประเดน็เด่นและส าคญัจากการส ารวจความคดิเหน็จากผูส้มัผสัใกลช้ดิกบัประชาชนรมิคลอง
แสนแสบเป็นอย่างด ีคอื กลุ่มพยาบาลเยีย่มบา้น และกลุ่มพยาบาลโรงเรยีน เป็นขอ้มูลทีช่ีน้ าการสรา้งหวัขอ้ใน
คู่มอืทีต่อ้งการสรา้งเพื่อเผยแพร่เกรด็ความรูท้ีไ่ดศ้กึษาคน้ควา้มาในปีแรก ในรปูแบบสรุปใหอ้่านง่ายและเขา้ถงึ
ประชาชนทุกกลุ่มได ้โดยใชส้ือ่ทางขอ้มลูตวัอกัษรและรปูวาด ในรปูแบบสิง่พมิพแ์ละหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส์ 
 
วตัถปุระสงคข์องการวิจยั/Objectives  

1. เพื่อรวบรวมขอ้มลูทัว่ไปของคลองแสนแสบและปจัจยัทีม่ผีลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนรมิคลอง
แสนแสบทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 

2. เพื่อออกแบบการสรา้งและพฒันาคู่มอืทีด่แีละเหมาะสม เพื่อใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของ
ประชาชนในแต่ละพืน้ทีร่มิคลองแสนแสบทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 

3. เพื่อวดัและประเมนิผลของการตอบรบัคู่มอืทีส่รา้งขึน้เพื่อไปใชใ้นการพฒันาคุณภาพชวีติของ
ประชาชนในแต่ละพืน้ทีร่มิคลองแสนแสบทัง้ทางดา้นร่างกายและจติใจ 

 
วิธีด าเนินการวิจยั/Methods  
 1. การศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งเป็นขอ้มลูเบือ้งตน้ 

2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
3. ก าหนดและสรา้งเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ ปญัหา ความตอ้งการ และ

ขอ้เสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านคูม่อื 
4. ตรวจสอบเครื่องมอืทีใ่ชใ้นการเกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ ปญัหา ความตอ้งการ และ

ขอ้เสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านคูม่อืโดยผูเ้ชีย่วชาญดา้นเครื่องมอื 
5. ปรบัปรุงแกไ้ขเครื่องมอืตามค าแนะน าของผูเ้ชีย่วชาญ 
6. เกบ็รวบรวมขอ้มลูเกีย่วกบัสภาพ ปญัหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะ ในเน้ือหาทีต่อ้งการ

ถ่ายทอดผ่านคูม่อื 
7. วเิคราะหข์อ้มลู โดยประมวลสภาพ ปญัหา ความตอ้งการ และขอ้เสนอแนะ ในเน้ือหาทีต่อ้งการ

ถ่ายทอดผ่านคูม่อื 
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8. ศกึษาวธิกีารสรา้งคูม่อืแบบเอกสาร และแบบอเิลก็ทรอนิกส ์
9. สรา้งคู่มอืทีใ่ชใ้นงานวจิยั  
10. น าร่างคู่มอืทีไ่ดไ้ปตรวจสอบจากผูเ้ชีย่วชาญ 
11. แกไ้ขและปรบัปรุงร่างคู่มอืงานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบเพื่อใหไ้ดคู้่มอืทีส่มบรูณ์ 
12. การทดลองใชแ้ละเกบ็รวบรวมขอ้มลูส ารวจความพงึพอใจ 
13. วเิคราะหข์อ้มลูและสรุปผล 

 
ประชากรและกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา 
 กลุ่มประชากรและกลุ่มตวัอย่างทีท่ าการศกึษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค ์
 กลุ่มที ่1 จุดประสงคเ์พื่อระดมความคดิเหน็ทางเนื้อหาส าหรบัในการสรา้งคู่มอื คอื กลุ่มพยาบาลสงักดั
ศนูยบ์รกิารสาธารณสขุ กรุงเทพมหานคร หรอืสงักดัสาธารณสขุอ าเภอบางน ้าเปรีย้ว จงัหวดัฉะเชงิเทราทีม่เีขต
พืน้ทีท่ีร่บัผดิชอบตลอดรมิคลองแสนแสบ  
 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย พยาบาลสงักดัศนูยบ์รกิารสาธารณสขุที ่2, 5, 10, 16, 21, 25, 37, 43, 44, 
50, 56, 64 และ 68 จ านวน 100 คน 
 กลุ่มที ่2 จุดประสงคเ์พื่อส ารวจความพงึพอใจต่อคูม่อืทีส่รา้งขึน้ คอื กลุ่มประชาชนทีอ่าศยั หรอืมี
กจิกรรมประจ าวนัรมิคลองแสนแสบ ไดแ้ก่ คร ูอาจารย ์นกัเรยีน นกัศกึษา และประชาชนทัว่ไป 
 กลุ่มตวัอย่าง ประกอบดว้ย ประชาชน คร ูคร ูอาจารย ์นกัเรยีน และนกัศกึษาทีอ่ยูบ่รเิวณรมิคลองแสน
แสบในชว่งระหว่างหา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ ถงึ ถนนวงแหวนกาญจนาภเิษก รวมจ านวน 200 
คน 
 
เครือ่งมือท่ีใช้ในการศึกษา 
 เครื่องมอืทีใ่ชใ้นการวจิยัครัง้นี้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึง่สอบถามความตอ้งการใหค้วามรูเ้กีย่วกบั
สขุอนามยักบัประชาชนทัว่ไปและนกัเรยีน นกัศกึษา ในสถานศกึษา ทีอ่ยู่บรเิวณรมิคลองแสนแสบ รวมถงึขอ้มลู
ทัว่ไปเกีย่วกบัคลองแสนแสบทีต่อ้งการทราบ 
 แบบสอบถามความพงึพอใจ เป็นค าถามทีแ่บ่งออกเป็น 3 ตอน ดงันี้ 
 ตอนที ่1 ขอ้มลูทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม เป็นแบบเลอืกตอบ (Checklist) 
 ตอนที ่2 ค าถามเกีย่วกบัความน่าสนใจ และความรูท้ีไ่ดจ้ากคูม่อืทีส่รา้งขึน้ ในรปูแบบหนงัสอืสิง่พมิพ ์
และหนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์ในเชงิเนื้อหา รปูแบบ และรปูลกัษณ์ 
 ตอนที ่3 ความคดิเหน็และขอ้เสนอแนะค าถามแบบปลายเปิด 
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ผลการวิจยั/Results  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 1 ความรูเ้กีย่วกบัคลองแสนแสบทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านการศกึษาในโรงเรยีนและชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพประกอบ 2 ความรูเ้กีย่วกบัสขุอนามยัดา้นร่างกายทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านการศกึษาในโรงเรยีนและชุมชน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพประกอบ 3 ความรูเ้กีย่วกบัสขุอนามยัดา้นจติใจทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านการศกึษาในโรงเรยีนและชมุชน 
 

คลองแสนแสบ 

การอนุรกัษ์ 

ประโยชน์ 

ทศันียภาพ 

การจราจรทางน ้า 

การบ าบดัน ้าเสยี 

ประวตัศิาสตร ์

คุณภาพ
น ้า 

ลกัษณะทางกายภาพ 

 

นักเรียน ประชาชน
ทัว่ไป 

สขุบญัญตั ิไขเ้ลอืดออก 

อนามยัช่องปากและฟนั 

ยาเสพตดิ โภชนาการ ออกก าลงักาย 

การดแูลผูส้งูอายุ 

โรคระบาดในแต่ละฤดกูาล 

เพศศกึษา 

โรคเรือ้รงั 

โรคทีม่ากบัน ้าท่วม การปฐมพยาบาลเบือ้งตน้ 
 

  

นักเรียน ประชาชนทัว่ไป 

การฝึกสมาธ ิ

การอยู่ร่วมกนัในสงัคม 

EQ 

ทกัษะชวีติ 

สมัพนัธภาพในครอบครวั ความเครยีด 

ศลีธรรมและจรยิธรรม สขุภาพจติตามชว่งอาย ุ

ความพอเพยีง มลพษิทางเสยีง 

สมาธสิัน้ 
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ผลการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด เพื่อเป็นข้อมูลน ามาพฒันาคู่มืองาน
สขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบ ใหป้ระมวลผลไดด้งัภาพประกอบ 1 - 3 โดยความรูท้ ัว่ไปเกีย่วกบัคลอง
แสนแสบทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านการศกึษาในโรงเรยีนและชุมชน ไดแ้ก่ ประวตัคิวามเป็นมา ลกัษณะทางกายภาพ 
การจราจรทางน ้า ประโยชน์ ทศันียภาพ คุณภาพน ้า และการบ าบดัน ้าเสยี เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เน้นเรื่องการ
บ าบดัน ้าเสยีและการอนุรกัษ์ ฟ้ืนฟูคุณภาพน ้า สว่นความรูเ้กีย่วกบัสุขอนามยัดา้นร่างกายทีต่้องการถ่ายทอดผ่าน
การศกึษาในโรงเรยีนและชุมชน ทีเ่หมอืนกนัส่วนใหญ่ ไดแ้ก่ สขุบญัญตั ิโรคระบาด โรคทีม่ากบัน ้าท่วม ยาเสพตดิ 
การออกก าลงักาย โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไข้เลอืดออก ขณะที่ความรู้เกี่ยวกบัสุขอนามยัด้าน
ร่างกายทีต่อ้งการถ่ายทอดผ่านการศกึษาในโรงเรยีนโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของเพศศกึษา และอนามยัปากและฟนั 
แต่ในกรณีของความรูเ้กีย่วกบัสุขอนามยัดา้นร่างกายทีต่้องการถ่ายทอดไปยงัประชาชนทัว่ไปโดยเฉพาะนัน้เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกบัโรคเรื้อรงั และการดูแลผูสู้งอายุเป็นหลกั ความรู้เกี่ยวกบัสุขอนามยัดา้นจติใจทีต่้องการถ่ายทอด
ผ่านการศกึษาในโรงเรยีนและชุมชนร่วมกนั คอื การฝึกสมาธ ิศลีธรรมจรยิธรรม ความพอเพยีง สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ความเครยีด สขุภาพจติตามช่วงอายุ และมลพษิทางเสยีง โดยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ทกัษะชวีติ 
และโรคซนสมาธสิัน้นัน้ตอ้งการถ่ายทอดไปสูก่ลุ่มนกัเรยีนโดยเฉพาะ ขณะทีค่วามตอ้งการใหป้ระชาชนทัว่ไปไดร้บั
รูเ้รื่องการอยู่ร่วมกนัในสงัคมเป็นพเิศษ 

 

 
ภาพประกอบ 4 คู่มอืงานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบในรปูแบบหนงัสอืสิง่พมิพ ์และอเิลก็ทรอนิกส์ 

 
การน าเสนอผลงานเพื่อการเผยแพร่สูส่าธารณะชน ในรูปแบบคู่มอืงานสุขอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลอง

แสนแสบ ซึง่เป็นการรวบรวมความรูท้างสขุอนามยัทีค่วรตระหนกั โดยส ารวจมาจากกลุ่มพยาบาลจากศูนยบ์รกิาร
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่มพีื้นที่รบัผดิชอบตลอดรมิคลองแสนแสบ ทางกลุ่มผู้วจิยัได้พฒันาการน าเสนอ
ผลงานเป็น 2 รูปแบบ คอื หนังสอืคู่มอืที่เป็นสิง่พมิพ ์และหนังสอืคู่มอืทีเ่ป็นแบบอเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) โดย
เลอืกพืน้ทีส่ ารวจจากการสุ่ม โดยมกีลุ่มตวัอย่างในพืน้ทีต่ัง้แต่หา้งสรรพสนิคา้เดอะมอลล ์สาขาบางกะปิ ถงึ ถนน
วงแหวนกาญจนาภเิษก ซึง่แยกกลุ่มประเมนิผลงานคู่มอืในแต่ละแบบๆ ละ 100 คน รวมทัง้สิน้ 200 คน  
 ขอ้มลูพืน้ฐานของกลุ่มตวัอย่างทีส่ ารวจได ้โดยแบ่งตามเพศ อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี และรูปแบบที่
สมัพนัธก์บัคลองแสนแสบ ซึง่เมื่อจ าแนกกลุ่มตวัอย่างเปรยีบเทยีบระหว่างกลุ่มทีไ่ดร้บัหนงัสอืสิง่พมิพ์ และหนังสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) จะพบว่า การเผยแพร่หนงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์(e-Book) สว่นใหญ่ผูท้ีไ่ดร้บัการเผยแพร่เป็น
เพศหญงิ อายุประมาณ 40-60 ปี ขณะทีก่ารเผยแพร่หนังสอืสิง่พมิพ ์มกีลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ร่วมดว้ย ทัง้นี้การ
เผยแพร่คู่มอืทัง้ 2 รปูแบบ สว่นใหญ่ประกอบอาชพีเป็นคร/ูอาจารย ์และเป็นกลุ่มทีม่ทีีท่ างาน/สถานทีศ่กึษาใกลก้บั
คลองแสนแสบ 
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดบัความพงึพอใจ จากการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และ หนงัสอื
สิง่พมิพ ์ในดา้นรปูแบบการน าเสนอ และการน าไปใชป้ระโยชน์ 
 

ล าดบั รายการประเมิน 

การประเมินหนังสืออิเลก็ทรอนิกส ์ การประเมินหนังสือส่ิงพิมพ ์
ค่าสถิติพืน้ฐาน ระดบั

ความพึง
พอใจ 

 

ค่าสถิติพืน้ฐาน 
ระดบั

ความพึง
พอใจ 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ค่าเฉล่ีย 
ส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

1 ลกัษณะการการ
น าเสนอน่าสนใจ 

4.76 0.24 มากทีส่ดุ 4.35 0.64 มากทีส่ดุ 

2 เน้ือหาน าเสนอ
เป็นล าดบั 

4.03 0.82 มาก 4.12 0.83 มาก 

3 เน้ือหาและประเดน็
ชดัเจน  

4.44 0.23 มากทีส่ดุ 4.32 0.55 มากทีส่ดุ 

4 เน้ือหาและประเดน็
น่าสนใจ 

4.71 0.10 มากทีส่ดุ 4.27 0.64 มากทีส่ดุ 

5 ภาพวาดสอดคลอ้ง
กบัเนื้อเรื่อง 

4.50 0.12 มากทีส่ดุ 4.11 0.47 มาก 

รปูแบบการน าเสนอ 4.48 0.38 มากท่ีสุด 4.23 0.47 มากท่ีสุด 
6 เน้ือหาทีน่ าเสนอมี

ประโยชน์ 
4.58 0.22 มากทีส่ดุ 4.66 0.32 มากทีส่ดุ 

7 เน้ือหาสอดคลอ้ง
กบัความตอ้งการรู ้

4.12 0.51 มาก 4.23 0.66 มากทีส่ดุ 

8 เน้ือหาเป็น
แนวทางน าไป
ปฏบิตัไิด ้

4.28 0.69 มากทีส่ดุ 4.02 0.74 มาก 

9 ใชป้ระโยชน์จากสิง่
ทีเ่พิม่เตมินอกจาก
เน้ือหาน าเสนอ 
เช่น การบนัทกึได้
เพิม่เตมิ 

4.89 0.05 มากทีส่ดุ 4.46 0.25 มากทีส่ดุ 

10 น าไปใชป้ระโยชน์
ไดก้บัหลายกลุ่ม 
เช่น ชมุชน 
โรงเรยีน เป็นตน้ 

4.61 0.38 มากทีส่ดุ 4.53 0.50 มากทีส่ดุ 

การน าไปใช้ประโยชน์ 4.50 0.40 มากท่ีสุด 4.42 0.48 มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.53 0.37 มากท่ีสุด 4.33 0.43 มากท่ีสุด 
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สรปุและอภิปรายผล/Conclusions and Discussion  
การศกึษาความต้องการใหค้วามรูท้างด้านสุขอนามยั จากการค้นควา้และรวบรวมเอกสารทีเ่กี่ยวขอ้งมี

หลากหลายประเดน็ทัง้ที่มสีาเหตุที่เกดิมาจากน ้า และมาจากมลพษิแหล่งอื่นๆ ดงันัน้การศกึษาจากผู้ที่มคีวาม
ใกลช้ดิ และเขา้ไปสมัผสักบัประชาชนรมิคลองแสนแสบทัง้ในชุมชน และโรงเรียน ไดแ้ก่ กลุ่มพยาบาลสาธารณสุข 
สงักัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเขตพื้นที่ร ับผิดชอบติดกับคลองแสนแสบแสบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ทีเ่ป็นแนวค าถามปลายเปิด โดยไดร้บัค าแนะน าจากผูเ้ชีย่วชาญว่า หากเป็นค าถามปลายปิดจะเป็น
การจ ากดัความคดิ และอาจน าไปสู่การสร้างคู่มือที่ไม่สามารถเข้าถึงปญัหาโดยรวมได้โดยตรง จึงควรใช้การ
รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม แล้วค่อยน ามาจดักลุ่มเป็นประเด็นที่ต้องการน าเสนอ ซึ่งจากการ
รวบรวมขอ้มูล ไดป้ระเดน็ทีต่้องการน าเสนอ 4 ประเดน็ใหญ่ๆ คอื ความรูเ้กีย่วกบัคลองแสนแสบสุขอนามยัทาง
กายทีป่ระชาชนรมิคลองแสนแสบพงึปฏบิตั ิสขุอนามยัทางใจทีป่ระชาชนรมิคลองแสนแสบพงึรู ้และขอ้มูลพืน้ฐาน
เกีย่วกบัสาธารณสุขทีร่บัผดิชอบตลอดคลองแสนแสบ โดยมศีูนยบ์รกิารสาธารณสุข สงักดักรุงเทพมหานคร และ
สถานีอนามยัในจงัหวดัฉะเชงิเทราเป็นก าลงัหลกัในการเขา้ถึงและดูแลประชาชนรมิคลองแสนแสบ โดยขณะนี้
สถานีอนามยัในจงัหวดัต่างๆทีก่ าลงัเตบิโตและไดร้บัการพฒันาใหเ้ป็น “โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพต าบล” ทีไ่ม่
เพยีงแค่เปลีย่นโฉมหน้าอาคารสถานที ่มเีครื่องมอืแพทยใ์หม่ๆ และรถพยาบาลสง่ต่อมาไวป้ระจ าเท่านัน้ แต่ยงัได้
น าระบบการสือ่สารทีท่นัสมยัผ่านระบบอนิเตอรเ์น็ตมาช่วยใชใ้นการตรวจวนิิจฉัยโรคไดท้นัท่วงท ีโดยการเปลีย่น
โฉมครัง้นี้ไม่ใช่ต้องการให้เป็นสถานทีร่กัษาโรคอย่างเดยีวเท่านัน้ แต่ยงัตัง้ใจใหเ้ป็นศูนย์กลางที่มรีะบบบรกิาร
สุขภาพทีม่คีุณภาพ ช่วยดูแลคนในชุมชนตัง้แต่แรกเกดิจนถงึระยะสุดทา้ยของชวีติดว้ย [1] ดงันัน้จะพบว่าความ
ใกลช้ดิระหว่างกลุ่มผูใ้หก้ารพยาบาลหน่วยย่อย กบัประชาชนมคีวามสมัพนัธก์นัมากขึน้ จงึเป็นเหตุผลหลกัในการ
เลอืกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลเพื่อสร้างเป็นประเดน็หลกัในการน าเสนอในคู่มอืงานสุขอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสน
แสบ 

ในแง่การพฒันาหลกัสูตรระดบัท้องถิ่นในกลุ่มวชิาสงัคมศกึษานัน้ นับว่ามปีระโยชน์ต่อท้องถิน่เป็นอนั
มาก ประกอบกบัโครงสรา้งหลกัสตูรกลุ่มวชิาสงัคมศกึษากเ็อือ้ต่อการด าเนินการพฒันาหลกัสตูรตามความตอ้งการ
ของทอ้งถิน่ทุกลกัษณะเป็นอย่างยิง่ อนึ่งธรรมชาตขิองวชิาสงัคมศกึษานัน้เป็นวชิาทีว่่าดว้ยความสมัพนัธร์ะหว่าง
มนุษย์กบัสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสงัคมมุ่งให้ผูเ้รยีนรู้จกัปรบัตวัให้เขา้กบัสภาพแวดล้อมเหล่านัน้ 
ทัง้นี้เพราะผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการด ารงชีวิต ผู้เรียนจึงควรเห็น
ความส าคญัของการปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสภาพแวดลอ้มในทอ้งถิ่นทีต่นอยู่ ซึง่แต่ละทอ้งถิน่มสีภาพแวดลอ้มแตกต่าง
กนัไปตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสิง่แวดล้อมอื่นๆ มองเห็นปญัหาและความต้องการของท้องถิ่น
โดยรวมไดอ้ย่างแทจ้รงิ จงึเป็นหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของบุคคลในทอ้งถิน่ทีจ่ะต้องช่วยกนัพฒันาการศกึษา 
พฒันาหลกัสูตรให้สอดคลอ้งกบัความต้องการของทอ้งถิน่ของตนเพื่อพฒันาชวีติ เศรษฐกจิ สงัคม วฒันธรรมใน
ท้องถิ่นที่ตนอยู่ การเคลื่อนไหวที่จะปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่างๆนัน้กเ็ป็นไปตามสภาพสงัคมที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพฒันาหลกัสูตรเพื่อใหเ้หมาะสมสอดคลอ้งกบัสภาพเศรษฐกิจ สงัคม วฒันธรรม 
และความต้องการของคนในท้องถิน่ แต่ละทอ้งถิ่นจงึเป็นสิง่จ าเป็นที่ไม่สามารถหลกีเลี่ยงได ้ซึง่หวงัว่าการสรา้ง
คู่มอืงานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบขึน้เพื่อเป็นแรงกระตุน้ ตระหนัก ต่อการอนุรกัษ์คลองแสนแสบ 
พรอ้มทัง้ปฏบิตัตินใหถู้กตอ้งตามหลกัสุขบญัญตั ิโดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเรยีนการสอนในชัน้เรยีน และการ
เรยีนรูด้ว้ยตนเองนอกหอ้งเรยีน นอกจากนี้การมคีู่มอืท าใหเ้นื้อหามคีวามต่อเนื่องถงึแมจ้ะเปลีย่นครูผูส้อน ส่งผล
ใหม้กีารปฏบิตัทิีผ่ดิพลาดน้อยลง [2] จากแนวทางขา้งต้นของการน าผลผลติทีไ่ดจ้ากงานวจิยัทางดา้นสุขอนามยั
มาปลกูฝงัใหก้บัเยาวชนผ่านทางการศกึษา ซึง่มหีลากหลายวธิใีนการเขา้ถงึผูเ้รยีน โดยการจดัท าคู่มอืนับว่าเป็น
การพฒันาสือ่การเรยีนการสอน เพื่อปรบัหรอืเพิม่เตมิรายละเอยีดของเนื้อหาสาระใหเ้ขา้กบับรบิทสภาวะแวดลอ้ม
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ทีเ่ป็นอยู่โดยเฉพาะ ได้แก่ การผนวกเรื่องราวทางสุขอนามยัให้มคีวามเกี่ยวขอ้งกบัคลองแสนแสบ เป็นต้น ซึ่ง
การศกึษาทีเ่กดิขึน้น้ีไม่ไดจ้ ากดัเฉพาะในหอ้งเรยีน หรอืกลุ่มอายุเท่านัน้ แต่เป็นความรูท้ีพ่งึตระหนักและปฏบิตัไิด้
กบัทุกคนทุกที ่

ทางดา้นเนื้อหาขอ้มลูไดใ้ชข้อ้มลู ในการศกึษาโครงการศกึษาคณุภาพชวีติและสิง่แวดลอ้มของชุมชนรมิ
คลองแสนแสบ Phase I [3] เป็นฐานขอ้มลูทีส่ าคญัทัง้ทางดา้นสขุอนามยัและความรูท้ ัว่ไปดา้นอื่นๆเกีย่วกบัคลอง
แสนแสบ ทัง้นี้ไดค้น้หาเพิม่เตมิในเรื่องโรคภยัไขเ้จบ็ทีม่ากบัน ้าท่วม [4] ซึง่เป็นโรคทีส่อดคลอ้งกบัโรคทีม่กัเกดิขึน้
ไดก้บัประชาชนรมิคลองแสนแสบทีเ่กีย่วกบัสขุภาพทางกาย รวมทัง้การน าสขุบญัญตั ิ10 ประการ [5] มาปรบัปรุง
เน้ือหาและภาพวาดใหม้คีวามเกีย่วขอ้งกบัคลองแสนแสบ โดยใชช้ื่อว่าเป็นสขุบญัญตั ิ10 ประการ ของประชาชน
รมิคลองแสนแสบ เป็นตน้ 

กระบวนการสรา้งหนงัสอืสิง่พมิพ ์การวางโครงเรื่องตอ้งเอาเน้ือเรื่องทีไ่ดเ้ลอืกมาวเิคราะห ์แลว้น าโครง
เรื่องทีไ่ดม้าด าเนินการคน้หาขอ้มลูเบือ้งตน้ ทัง้จากการอ่าน และการฟงั และจากประสบการณ์สว่นหน่ึงมาจดั
ระเบยีบความรู ้ความคดิ โดยก าหนดประเดน็หลกัมาก่อนแลว้จงึก าหนดหวัขอ้ย่อย จากนัน้ค่อยล าดบัเรื่องราว ใน
การออกแบบหนงัสอืจงึตอ้งมสีสีนัสดใส และดงึดดูใหเ้ดก็สนใจ [6] ขนาดของหนงัสอื คอื ขนาดทีก่ะทดัรดั สามารถ
พกพาสะดวก ขนาดทีไ่ดจ้ากการวเิคราะหข์อ้มลู คอื ขนาด 6 x 6 นิ้ว จ านวน 70 หน้ารวมปก พมิพส์ีส่ ี[7] รปูแบบ
การพมิพส์องสหีรอืสีส่จีะสง่ผลกบัสสีนัของภาพถ่าย รปูภาพ ดงันัน้ผูผ้ลติจงึตอ้งค านึงถงึสสีนัทีจ่ะใชใ้นการพมิพ์
ดว้ยว่าควรเป็นแบบใด เพื่อใหผู้อ้่านเกดิความรูส้กึสบายตาและพงึพอใจมากทีส่ดุ [8] ดงัจะพบไดว้่ามกีารจดัท า
คู่มอืในลกัษณะของหนงัสอืในแนวการวจิยั เพื่อเป็นแนวการสอนในวชิาสงัคมศกึษา [9] คณิตศาสตร ์[10] 
ตลอดจนวชิาชพีการพยาบาล [11] โดยคูม่อืงานสขุอนามยัเพื่อประชาชนรมิคลองแสนแสบ ไดด้ าเนินการตาม
กระบวนการสรา้งทีส่อดคลอ้งกบัแนวคดิขา้งตน้ 

จากผลการวเิคราะหข์อ้มลูการส ารวจความพงึพอใจ พบว่า รปูแบบการน าเสนอ และการน าไปใช้
ประโยชน์ จากการใชห้นงัสอือเิลก็ทรอนิกส ์และ/หรอื หนงัสอืสิง่พมิพ ์มรีะดบัความพงึพอใจอยูใ่นระดบัมากทีส่ดุ 
โดยประเดน็ของรอ้ยละของระดบัความพงึพอใจนัน้ ไม่ไดอ้ยู่เพยีงแค่ค่าตวัเลขรอ้ยละหรอืเพยีงเรื่องทีผ่่านเกณฑ์
เท่านัน้ แต่จุดส าคญัน่าจะอยู่ทีเ่รือ่งไม่ผ่านเกณฑห์รอืเกอืบตกเกณฑต่์างหาก สิง่ทีส่ าคญักค็อื ตอ้งมกีารน าสิง่ที่
ผูใ้ชบ้รกิารไดเ้สนอแนะมาพจิารณาร่วมกนั เพราะเรื่องคุณภาพไม่ใช่เรื่องคนๆเดยีว แต่เป็นเรื่องของทัง้องคก์รที่
ตอ้งร่วมรบัผดิชอบ [12] โดยงานวจิยัฉบบันี้ไดจ้ดัเกณฑข์องระดบัความพงึพอใจไว ้5 ระดบั จากพงึพอใจน้อยทีส่ดุ 
ถงึพงึพอใจมากทีส่ดุ ซึง่มรีะดบัช่วงค่าเฉลีย่เท่าๆกนั ซึง่งานวจิยัฉบบันี้ ไม่ไดก้ าหนดเกณฑท์ีผ่า่น หรอืไม่ผ่าน แต่
เหน็ไดว้่าในค่าเฉลีย่ของแต่ละหวัขอ้ย่อย ทีส่อดคลอ้งกบัการวจิยัทีไ่ดป้ระเมนิความพงึพอใจของนกัท่องเทีย่วทีม่ี
ต่อสือ่ 5 ดา้น ไดแ้ก่ ความสวยงามของสือ่ แสดงความชดัเจนรายละเอยีด ภาพสือ่ความหมายชดัเจน ไดค้วามรู้
ตามทีต่อ้งการ [13] ความพงึพอใจต่อสือ่โดยรวมเมื่อพจิารณาในรายละเอยีดพบว่า การประเมนิหนงัสอื
อเิลก็ทรอนิกส ์ในดา้นรปูแบบการน าเสนอ เรื่องเน้ือหาการน าเสนอเป็นล าดบั มคี่าเฉลีย่ต ่าทีส่ดุ ขณะทีด่า้นการ
น าไปใชป้ระโยชน์ เรื่องเน้ือหาสอดคลอ้งกบัความตอ้งการรู ้มคีา่เฉลีย่ต ่าทีส่ดุในกลุ่ม แต่ยงัอยูใ่นความพงึพอใจ
ระดบัมาก สว่นการประเมนิหนงัสอืสิง่พมิพ ์ดา้นรปูแบบการน าเสนอ เรื่องภาพวาดสอดคลอ้งกบัเนื้อเรื่อง และ
เน้ือหาการน าเสนอเป็นล าดบั มคี่าเฉลีย่ต ่าทีส่ดุในกลุ่มเป็นล าดบั ดงันัน้ผูว้จิยัควรตระหนกัถงึคะแนนเฉลีย่ทีไ่ด้
จากการประเมนิทีม่คีวามแตกต่างจากกลุ่ม ถงึแมเ้มื่อเทยีบกบัเกณฑค์วามพงึพอใจทีก่ าหนดขึน้อยู่ในระดบัมากก็
ตาม แต่เนื่องจากค่าเฉลีย่ทีม่คีวามแตกต่างอย่างเหน็ไดช้ดั ผูว้จิยัจงึควรพจิารณาปรบัปรุงแกไ้ข ในการวจิยัครัง้
ต่อไป 
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