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บทคัดย่อ
การสร้างคู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนา
คุณภาพชีวติ เกีย่ วกับสุขภาพอนามัยของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ในระยะที่ 1 โดยรวบรวมข้อมูลและ
ประเด็นความรูท้ ไ่ี ด้ มาเป็ นฐานข้อมูลหลักในการสร้างสรรค์ผลงาน ซึง่ การกาหนดประเด็นหัวข้อในคู่มอื ทีส่ ร้างขึน้
นี้เป็ นการประมวลความคิดเห็นจากพยาบาลสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ทีม่ พี น้ื ทีร่ บั ผิดชอบ
ตลอดริมคลองแสนแสบ โดยมี 4 ประเด็นหลักในการนาเสนอ ความรูเ้ กีย่ วกับคลองแสนแสบสุขอนามัยทางกายที่
ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงปฏิบตั ิ สุขอนามัยทางใจทีป่ ระชาชนริมคลองแสนแสบพึงรู้ และข้อมูลพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบตลอดคลองแสนแสบ ซึง่ จัดทาสือ่ เผยแพร่ออกมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบหนังสือ
สิง่ พิมพ์ และแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญก่อนนาไปเผยแพร่
จากการสารวจความพึงพอใจทีม่ ตี ่อคูม่ อื ทีเ่ ป็ นสือ่ เผยแพร่ในทัง้ 2 รูปแบบ พบว่า ค่าเฉลีย่ ของความพึงพอใจทีม่ ตี ่อ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีมากกว่าหนังสือสิง่ พิมพ์ เล็กน้อย และค่าการกระจายตัวของความพึงพอใจอยูใ่ นระดับต่า
กว่า แบบหนังสือสิง่ พิมพ์เล็กน้อย ซึง่ ค่าเฉลีย่ ของด้านการนาไปใช้ประโยชน์มคี ่าเฉลีย่ ทีส่ งู กว่าด้านรูปแบบการ
นาเสนอในทุกแบบ ความพึงพอใจทีม่ ตี ่อคูม่ อื ทีเ่ ป็ นแบบหนังสือสิง่ พิมพ์ และ/หรือแบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ใน
ด้านรูปแบบการนาเสนอ และการนาไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ พึงพอใจมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะการ
นาคู่มอื ทีส่ ร้างขึน้ นี้ได้รบั การรับรองการนาไปใช้ประโยชน์เพื่อเป็ นการสาธารณะ และการเรียนการสอน เพื่อให้ผทู้ ่ี
มีสว่ นเกีย่ วข้องทางตรงและทางอ้อมกับคลองแสนแสบได้ตระหนักและปฏิบตั ติ วั อย่างถูกหลักสุขอนามัยอย่าง
เหมาะสมต่อไป
คาสาคัญ: คลองแสนแสบ, สุขอนามัย, 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 eBook 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.
Keyword: Saen-Saeb, Health, Manual
บทนา/Introduction
ปจั จุบนั ตลอดลาน้าคลองแสนแสบ ยังคงปรากฏความแตกต่างของวิถชี วี ติ การดารงอยู่ของประชากร โดย
ลักษณะความเป็ น สัง คมเมือ งได้แ ผ่ขยายตลอดเส้น ทางของลาน้ าคลองแสนแสบจนสุดเขตกรุ งเทพมหานคร
ลักษณะความเป็ นอยู่การพักอาศัยของคนในเขตกรุงเทพมหานครจัดว่ามีความแออัดสูงทัง้ ในแนวราบและแนวดิง่
ระบบสาธารณูปโภคมีความพร้อมครบครัน ระบบการประปาเข้าถึงเกือบทุกครัวเรือน เอื้อประโยชน์ต่อการส่งเสริม
ทางด้านสุขอนามัยทีด่ กี ว่า แต่ความเป็ นสังคมเมืองก่อเกิดความเร่งรีบในการดาเนินชีวติ ทัง้ ในด้านการคมนาคม
และการบริโภค ความเป็ นสังคมชนบทยังคงอยู่ในพื้นที่เขตจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีลกั ษณะการอยู่อาศัยใน
ลัก ษณะเบาบาง หนาแน่ น เฉพาะเขตพาณิ ช ยกรรม การประกอบอาชีพ ที่เ น้ น ทางเกษตรกรรมเป็ น หลัก
ความสัมพันธ์ระหว่างคนกับน้าในบริเวณนี้จงึ มีมากกว่าในเขตกรุงเทพมหานคร โดยช่องว่างระหว่างความสัมพันธ์
เริม่ มากขึน้ หลังจากความสาคัญในการคมนาคมทางน้ าเริม่ ลดลง และระบบการประปาเข้าถึงในทุกครัวเรือนมาก
ยิง่ ขึน้ สภาวะของคลองแสนแสบในปจั จุบนั จึงเปรียบเสมือนเส้นทางระบายน้ าเสียจากกิจกรรมต่างๆของคนเมือง
แต่ยงั คงเป็ นประโยชน์ในทางเกษตรกรรมกับสังคมชนบท
ั่
ริมสองฝากฝงคลองแสนแสบในเขตกรุ
งเทพฯ ชัน้ ใน ชัน้ กลาง และ ชัน้ นอก (ในช่วงถึงสุดเขตบางกะปิ )
นัน้ เต็มไปด้วยอาคารสูง และชุ มชนที่แออัด โดยมีสภาพน้ าตลอดช่วงดังกล่ าวเน่ าเสียจนจัดเป็ นประเภทที่ไ ม่
สามารถนามาใช้เพื่อการอุปโภคและบริโภคได้ แต่ใช้เพียงเพื่อการคมนาคมเท่านัน้ การมีระบบสาธารณสุขพืน้ ฐาน
ได้ แ ก่ ศู น ย์ บ ริ ก ารสาธารณสุ ข สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร ได้ ก ระจายการดู แ ลประชาชนครอบคลุ ม พื้ น ที่
กรุงเทพมหานครทัง้ หมด ซึง่ ผู้ใช้บริการเป็ นผูท้ ม่ี ฐี านะยากจนและคนต่างถิน่ ทีอ่ าศัยในบริเวณนัน้ ๆเป็ นส่วนมาก
ซึง่ ความเจ็บป่วยของประชาชนในสังคมเมืองที่อยู่รมิ คลองแสนแสบมีโรคทางกายทีม่ าจากสาเหตุต่างๆกัน โดย
ไม่ได้มีสาเหตุ มาจากน้ าในคลองแสนแสบเลย แต่ทางด้านการเกิดโรคทางภาวะจิต ใจ ซึ่งมีสาเหตุจากการเกิด
มลภาวะทางเสียง อันเกิดจากการคมนาคมทางเรือ และมลภาวะทางน้า ทีก่ ่อให้เกิดกลิน่ เหม็น และสภาพทีไ่ ม่น่าดู
นักของลาน้า นัน้ ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาวะทางอารมณ์ ของประชาชนตลอดริมคลองแสนแสบในเขตสังคมเมือง
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ในพืน้ ทีเ่ ขตกรุงเทพฯ ชัน้ นอก (ตัง้ แต่สดุ เขตบางกะปิ ถึง สุดเขตกรุงเทพมหานคร) ด้วยความเป็ นสังคม
กึง่ เมือง ความหนาแน่ นของบ้านเรือนทีม่ ไี ม่มากนัก และอาศัยรวมกลุ่มกันเป็ นชุมชนขนาดใหญ่ ความพร้อมของ
ระบบสาธารณูปโภคมีไม่ครบทัง้ หมด ลักษณะอัตราการเกิดโรคจะคล้ายกับคนทีอ่ าศัยกับคนทีอ่ ยู่ในสังคมเมือง ไม่
มีโรคทีเ่ ด่นชัดนักว่ามีสาเหตุมาจากน้าในคลองแสนแสบ
สังคมเกษตรกรรมทีพ่ บในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราทัง้ หมด มีการกระจายของทีอ่ ยู่อาศัยห่างๆกัน ไม่
หนาแน่น ยกเว้นในบริเวณเขตพาณิชยกรรม อาชีพหลักของประชาชนทีเ่ น้นทางด้านเกษตรกรรม การใช้ยาฆ่า
แมลง สารเคมี และปุ๋ย เกษตรกรทุกคนทีผ่ สู้ มั ผัสโดยตรง จึงมีโอกาสรับสารพิษเข้าสูร่ ่างกายได้มาก ดังจะพบอัตรา
การเกิดโรคของระบบทางเดินหายใจทีส่ งู อันน่าจะมีสาเหตุมาจากฝุน่ ละอองจากโรงสีขา้ ว และสารเคมีจาก
การเกษตร ปริมาณการใช้สารเคมีเพื่อเร่งการเจริญเติบโตของผลผลิต ก่อให้เกิดการรัวไหลลงสู
่
แ่ หล่งน้าได้ใน
เช่นเดียวกัน ดังจะเห็นปริมาณผักตบชวาทีม่ ปี ริมาณมาก นอกจากนี้อตั ราการเกิดโรคระบาดในส่วนพืน้ ทีน่ ้มี อี ตั รา
ทีส่ งู กว่าพืน้ ทีเ่ ขตเมือง
เพื่อสร้างความรูค้ วามเข้าใจเกีย่ วกับสุขอนามัยทีค่ วรพึงปฏิบตั ิ ความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับคลองแสนแสบ โรค
ต่างๆทีม่ โี อกาสเกิดขึน้ ได้ และสิง่ มีผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจ ซึง่ เป็ นข้อมูลทีไ่ ด้จากการวิจยั ในปี แรก ได้
คัดเลือกข้อมูลทีเ่ ป็ นประเด็นเด่นและสาคัญจากการสารวจความคิดเห็นจากผูส้ มั ผัสใกล้ชดิ กับประชาชนริมคลอง
แสนแสบเป็ นอย่างดี คือ กลุ่มพยาบาลเยีย่ มบ้าน และกลุ่มพยาบาลโรงเรียน เป็ นข้อมูลทีช่ น้ี าการสร้างหัวข้อใน
คู่มอื ทีต่ อ้ งการสร้างเพื่อเผยแพร่เกร็ดความรูท้ ไ่ี ด้ศกึ ษาค้นคว้ามาในปี แรก ในรูปแบบสรุปให้อ่านง่ายและเข้าถึง
ประชาชนทุกกลุ่มได้ โดยใช้สอ่ื ทางข้อมูลตัวอักษรและรูปวาด ในรูปแบบสิง่ พิมพ์และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
วัตถุประสงค์ของการวิจยั /Objectives
1. เพื่อรวบรวมข้อมูลทัวไปของคลองแสนแสบและป
่
จั จัยทีม่ ผี ลต่อคุณภาพชีวติ ของประชาชนริมคลอง
แสนแสบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
2. เพื่อออกแบบการสร้างและพัฒนาคู่มอื ทีด่ แี ละเหมาะสม เพื่อใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในแต่ละพืน้ ทีร่ มิ คลองแสนแสบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
3. เพื่อวัดและประเมินผลของการตอบรับคู่มอื ทีส่ ร้างขึน้ เพื่อไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนในแต่ละพืน้ ทีร่ มิ คลองแสนแสบทัง้ ทางด้านร่างกายและจิตใจ
วิ ธีดาเนิ นการวิ จยั /Methods
1. การศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องเป็ นข้อมูลเบือ้ งต้น
2. กาหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
3. กาหนดและสร้างเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสภาพ ปญั หา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านคูม่ อื
4. ตรวจสอบเครื่องมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสภาพ ปญั หา ความต้องการ และ
ข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านคูม่ อื โดยผูเ้ ชีย่ วชาญด้านเครื่องมือ
5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามคาแนะนาของผูเ้ ชีย่ วชาญ
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับสภาพ ปญั หา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่ อ้ งการ
ถ่ายทอดผ่านคูม่ อื
7. วิเคราะห์ขอ้ มูล โดยประมวลสภาพ ปญั หา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาทีต่ อ้ งการ
ถ่ายทอดผ่านคูม่ อื
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8. ศึกษาวิธกี ารสร้างคูม่ อื แบบเอกสาร และแบบอิเล็กทรอนิกส์
9. สร้างคู่มอื ทีใ่ ช้ในงานวิจยั
10. นาร่างคู่มอื ทีไ่ ด้ไปตรวจสอบจากผูเ้ ชีย่ วชาญ
11. แก้ไขและปรับปรุงร่างคู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบเพื่อให้ได้ค่มู อื ทีส่ มบูรณ์
12. การทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลสารวจความพึงพอใจ
13. วิเคราะห์ขอ้ มูลและสรุปผล
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา
กลุ่มประชากรและกลุม่ ตัวอย่างทีท่ าการศึกษาแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค์
กลุ่มที่ 1 จุดประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นทางเนื้อหาสาหรับในการสร้างคู่มอื คือ กลุ่มพยาบาลสังกัด
ศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสาธารณสุขอาเภอบางน้าเปรีย้ ว จังหวัดฉะเชิงเทราทีม่ เี ขต
พืน้ ทีท่ ร่ี บั ผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย พยาบาลสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุขที่ 2, 5, 10, 16, 21, 25, 37, 43, 44,
50, 56, 64 และ 68 จานวน 100 คน
กลุ่มที่ 2 จุดประสงค์เพื่อสารวจความพึงพอใจต่อคูม่ อื ทีส่ ร้างขึน้ คือ กลุ่มประชาชนทีอ่ าศัย หรือมี
กิจกรรมประจาวันริมคลองแสนแสบ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทัวไป
่
กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชน ครู ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาทีอ่ ยูบ่ ริเวณริมคลองแสน
แสบในช่วงระหว่างห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ถึง ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมจานวน 200
คน
เครือ่ งมือที่ใช้ในการศึกษา
เครื่องมือทีใ่ ช้ในการวิจยั ครัง้ นี้ เป็ นแบบสอบถามปลายเปิ ด ซึง่ สอบถามความต้องการให้ความรูเ้ กีย่ วกับ
สุขอนามัยกับประชาชนทัวไปและนั
่
กเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ทีอ่ ยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ รวมถึงข้อมูล
ทัวไปเกี
่
ย่ วกับคลองแสนแสบทีต่ อ้ งการทราบ
แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นคาถามทีแ่ บ่งออกเป็ น 3 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ต้ อบแบบสอบถาม เป็ นแบบเลือกตอบ (Checklist)
ตอนที่ 2 คาถามเกีย่ วกับความน่าสนใจ และความรูท้ ไ่ี ด้จากคูม่ อื ทีส่ ร้างขึน้ ในรูปแบบหนังสือสิง่ พิมพ์
และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงเนื้อหา รูปแบบ และรูปลักษณ์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะคาถามแบบปลายเปิ ด
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ผลการวิ จยั /Results
ประโยชน์
ประวัตศิ าสตร์

การอนุรกั ษ์
การบาบัดน้าเสีย

คลองแสนแสบ

คุณภาพ
น้า

ลักษณะทางกายภาพ

ทัศนียภาพ
การจราจรทางน้า

ภาพประกอบ 1 ความรูเ้ กีย่ วกับคลองแสนแสบทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน

ไข้เลือดออก

โภชนาการ

สุขบัญญัติ

โรคระบาดในแต่ละฤดูกาล

ยาเสพติด

ออกกาลังกาย
โรคทีม่ ากับน้าท่วม

การปฐมพยาบาลเบือ้ งต้น

นักเรียน

ประชาชน
ทัวไป
่

เพศศึกษา

การดูแลผูส้ งู อายุ

อนามัยช่องปากและฟนั

โรคเรือ้ รัง

ภาพประกอบ 2 ความรูเ้ กีย่ วกับสุขอนามัยด้านร่างกายทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน
สุขภาพจิตตามช่วงอายุ
มลพิษทางเสียง

การฝึกสมาธิ

ความเครียด

นักเรียน

ศีลธรรมและจริยธรรม

สัมพันธภาพในครอบครัว

ความพอเพียง

ประชาชนทัวไป
่

EQ
การอยู่ร่วมกันในสังคม

ทักษะชีวติ

สมาธิสนั ้

ภาพประกอบ 3 ความรูเ้ กีย่ วกับสุขอนามัยด้านจิตใจทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน
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ผลการสารวจข้อ มูลความคิด เห็นจากแบบสอบถามปลายเปิ ด เพื่อ เป็ นข้อ มูลน ามาพัฒ นาคู่มือ งาน
สุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ ให้ประมวลผลได้ดงั ภาพประกอบ 1 - 3 โดยความรูท้ วไปเกี
ั่
ย่ วกับคลอง
แสนแสบทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ประวัตคิ วามเป็ นมา ลักษณะทางกายภาพ
การจราจรทางน้ า ประโยชน์ ทัศนียภาพ คุณภาพน้ า และการบาบัดน้ าเสีย เป็ นต้น โดยส่วนใหญ่เน้นเรื่องการ
บาบัดน้าเสียและการอนุรกั ษ์ ฟื้นฟูคุณภาพน้า ส่วนความรูเ้ กีย่ วกับสุขอนามัยด้านร่างกายทีต่ ้องการถ่ายทอดผ่าน
การศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ทีเ่ หมือนกันส่วนใหญ่ ได้แก่ สุขบัญญัติ โรคระบาด โรคทีม่ ากับน้าท่วม ยาเสพติด
การออกกาลังกาย โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไข้เลือดออก ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้าน
ร่างกายทีต่ อ้ งการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนโดยเฉพาะ เป็ นเรื่องของเพศศึกษา และอนามัยปากและฟนั
แต่ในกรณีของความรูเ้ กีย่ วกับสุขอนามัยด้านร่างกายทีต่ ้องการถ่ายทอดไปยังประชาชนทัวไปโดยเฉพาะนั
่
น้ เป็ น
เรื่องที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และการดูแลผูส้ ูงอายุเป็ นหลัก ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านจิตใจทีต่ ้องการถ่ายทอด
ผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน คือ การฝึ กสมาธิ ศีลธรรมจริยธรรม ความพอเพียง สัมพันธภาพใน
ครอบครัว ความเครียด สุขภาพจิตตามช่วงอายุ และมลพิษทางเสียง โดยเรื่องความฉลาดทางอารมณ์ ทักษะชีวติ
และโรคซนสมาธิสนั ้ นัน้ ต้องการถ่ายทอดไปสูก่ ลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ ขณะทีค่ วามต้องการให้ประชาชนทัวไปได้
่
รบั
รูเ้ รื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็ นพิเศษ

ภาพประกอบ 4 คู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบในรูปแบบหนังสือสิง่ พิมพ์ และอิเล็กทรอนิกส์
การนาเสนอผลงานเพื่อการเผยแพร่สสู่ าธารณะชน ในรูปแบบคู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลอง
แสนแสบ ซึง่ เป็ นการรวบรวมความรูท้ างสุขอนามัยทีค่ วรตระหนัก โดยสารวจมาจากกลุ่มพยาบาลจากศูนย์บริการ
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่มพี ้นื ที่รบั ผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ ทางกลุ่มผู้ วจิ ยั ได้พฒ
ั นาการนาเสนอ
ผลงานเป็ น 2 รูปแบบ คือ หนังสือคู่มอื ที่เป็ นสิง่ พิมพ์ และหนังสือคู่มอื ทีเ่ ป็ นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดย
เลือกพืน้ ทีส่ ารวจจากการสุ่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในพืน้ ทีต่ งั ้ แต่หา้ งสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ถึง ถนน
วงแหวนกาญจนาภิเษก ซึง่ แยกกลุ่มประเมินผลงานคู่มอื ในแต่ละแบบๆ ละ 100 คน รวมทัง้ สิน้ 200 คน
ข้อมูลพืน้ ฐานของกลุ่มตัวอย่างทีส่ ารวจได้ โดยแบ่งตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรูปแบบที่
สัมพันธ์กบั คลองแสนแสบ ซึง่ เมื่อจาแนกกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มทีไ่ ด้รบั หนังสือสิง่ พิมพ์ และหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จะพบว่า การเผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ส่วนใหญ่ผทู้ ไ่ี ด้รบั การเผยแพร่เป็ น
เพศหญิง อายุประมาณ 40-60 ปี ขณะทีก่ ารเผยแพร่หนังสือสิง่ พิมพ์ มีกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ร่วมด้วย ทัง้ นี้การ
เผยแพร่ค่มู อื ทัง้ 2 รูปแบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็ นครู/อาจารย์ และเป็ นกลุ่มทีม่ ที ท่ี างาน/สถานทีศ่ กึ ษาใกล้กบั
คลองแสนแสบ
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ตาราง 1 ค่าเฉลีย่ ส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจ จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ หนังสือ
สิง่ พิมพ์ ในด้านรูปแบบการนาเสนอ และการนาไปใช้ประโยชน์

ลาดับ

1

รายการประเมิ น

ลักษณะการการ
นาเสนอน่าสนใจ
2
เนื้อหานาเสนอ
เป็ นลาดับ
3
เนื้อหาและประเด็น
ชัดเจน
4
เนื้อหาและประเด็น
น่าสนใจ
5
ภาพวาดสอดคล้อง
กับเนื้อเรื่อง
รูปแบบการนาเสนอ
6
เนื้อหาทีน่ าเสนอมี
ประโยชน์
7
เนื้อหาสอดคล้อง
กับความต้องการรู้
8
เนื้อหาเป็ น
แนวทางนาไป
ปฏิบตั ไิ ด้
9
ใช้ประโยชน์จากสิง่
ทีเ่ พิม่ เติมนอกจาก
เนื้อหานาเสนอ
เช่น การบันทึกได้
เพิม่ เติม
10
นาไปใช้ประโยชน์
ได้กบั หลายกลุ่ม
เช่น ชุมชน
โรงเรียน เป็ นต้น
การนาไปใช้ประโยชน์
ความพึงพอใจในภาพรวม

การประเมิ นหนังสืออิ เล็กทรอนิ กส์
ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
ระดับ
ความพึง
ส่วน
พอใจ
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
มาตรฐาน

การประเมิ นหนังสือสิ่ งพิมพ์
ค่าสถิ ติพนื้ ฐาน
ระดับ
ส่วน
ความพึง
ค่าเฉลี่ย เบี่ยงเบน
พอใจ
มาตรฐาน

4.76

0.24

มากทีส่ ดุ

4.35

0.64

มากทีส่ ดุ

4.03

0.82

มาก

4.12

0.83

มาก

4.44

0.23

มากทีส่ ดุ

4.32

0.55

มากทีส่ ดุ

4.71

0.10

มากทีส่ ดุ

4.27

0.64

มากทีส่ ดุ

4.50

0.12

มากทีส่ ดุ

4.11

0.47

มาก

4.48

0.38

มากที่สุด

4.23

0.47

มากที่สุด

4.58

0.22

มากทีส่ ดุ

4.66

0.32

มากทีส่ ดุ

4.12

0.51

มาก

4.23

0.66

มากทีส่ ดุ

4.28

0.69

มากทีส่ ดุ

4.02

0.74

มาก

4.89

0.05

มากทีส่ ดุ

4.46

0.25

มากทีส่ ดุ

4.61

0.38

มากทีส่ ดุ

4.53

0.50

มากทีส่ ดุ

4.50
4.53

0.40
0.37

มากที่สุด
มากที่สุด

4.42
4.33

0.48
0.43

มากที่สุด
มากที่สุด
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สรุปและอภิ ปรายผล/Conclusions and Discussion
การศึกษาความต้องการให้ความรูท้ างด้านสุขอนามัย จากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารทีเ่ กี่ยวข้องมี
หลากหลายประเด็นทัง้ ที่มสี าเหตุท่เี กิดมาจากน้ า และมาจากมลพิษแหล่งอื่นๆ ดังนัน้ การศึกษาจากผู้ท่มี คี วาม
ใกล้ชดิ และเข้าไปสัมผัสกับประชาชนริมคลองแสนแสบทัง้ ในชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มพยาบาลสาธารณสุข
สัง กัด กรุ ง เทพมหานคร ที่มีเ ขตพื้น ที่ร ับ ผิด ชอบติด กับ คลองแสนแสบแสบ โดยการเก็บ รวบรวมข้อ มูล จาก
แบบสอบถาม ทีเ่ ป็ นแนวคาถามปลายเปิ ด โดยได้รบั คาแนะนาจากผูเ้ ชีย่ วชาญว่า หากเป็ นคาถามปลายปิ ดจะเป็ น
การจากัดความคิด และอาจนาไปสู่การสร้างคู่มื อที่ไม่สามารถเข้าถึงปญั หาโดยรวมได้โดยตรง จึงควรใช้การ
รวบรวมข้อ มูลจากการตอบแบบสอบถาม แล้ว ค่อ ยน ามาจัด กลุ่ มเป็ นประเด็น ที่ต้องการนาเสนอ ซึ่งจากการ
รวบรวมข้อมูล ได้ประเด็นทีต่ ้องการนาเสนอ 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความรูเ้ กีย่ วกับคลองแสนแสบสุขอนามัยทาง
กายทีป่ ระชาชนริมคลองแสนแสบพึงปฏิบตั ิ สุขอนามัยทางใจทีป่ ระชาชนริมคลองแสนแสบพึงรู้ และข้อมูลพืน้ ฐาน
เกีย่ วกับสาธารณสุขทีร่ บั ผิดชอบตลอดคลองแสนแสบ โดยมีศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร และ
สถานีอนามัยในจังหวัดฉะเชิง เทราเป็ นกาลังหลักในการเข้าถึงและดูแลประชาชนริมคลองแสนแสบ โดยขณะนี้
สถานีอนามัยในจังหวัดต่างๆทีก่ าลังเติบโตและได้รบั การพัฒนาให้เป็ น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล” ทีไ่ ม่
เพียงแค่เปลีย่ นโฉมหน้าอาคารสถานที่ มีเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ และรถพยาบาลส่งต่อมาไว้ประจาเท่านัน้ แต่ยงั ได้
นาระบบการสือ่ สารทีท่ นั สมัยผ่านระบบอินเตอร์เน็ตมาช่วยใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้ทนั ท่วงที โดยการเปลีย่ น
โฉมครัง้ นี้ไม่ใช่ต้องการให้เป็ นสถานทีร่ กั ษาโรคอย่างเดียวเท่านัน้ แต่ยงั ตัง้ ใจให้เป็ นศูนย์กลางที่มรี ะบบบริการ
สุขภาพทีม่ คี ุณภาพ ช่วยดูแลคนในชุมชนตัง้ แต่แรกเกิดจนถึงระยะสุดท้ายของชีวติ ด้วย [1] ดังนัน้ จะพบว่าความ
ใกล้ชดิ ระหว่างกลุ่มผูใ้ ห้การพยาบาลหน่วยย่อย กับประชาชนมีความสัมพันธ์กนั มากขึน้ จึงเป็ นเหตุผลหลักในการ
เลือกกลุ่มผูใ้ ห้ขอ้ มูลเพื่อสร้างเป็ นประเด็นหลักในการนาเสนอในคู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสน
แสบ
ในแง่การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นในกลุ่ม วิชาสังคมศึกษานัน้ นับว่ามีประโยชน์ต่อท้องถิน่ เป็ นอัน
มาก ประกอบกับโครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาก็เอือ้ ต่อการดาเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการ
ของท้องถิน่ ทุกลักษณะเป็ นอย่างยิง่ อนึ่งธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษานัน้ เป็ นวิชาทีว่ ่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่าง
มนุ ษย์กบั สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมมุ่งให้ผเู้ รียนรู้จกั ปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านัน้
ทัง้ นี้เ พราะผู้เ รีย นจะต้องเรีย นรู้แ ละเข้า ใจในอิท ธิพ ลของสิ่ง แวดล้อ มที่มีต่อ การดารงชีวิต ผู้เรียนจึงควรเห็น
ความสาคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นทีต่ นอยู่ ซึง่ แต่ละท้องถิน่ มีสภาพแวดล้อมแตกต่าง
กันไปตามสภาพภู มิประเทศ ภูมิอ ากาศ และสิง่ แวดล้อมอื่นๆ มองเห็นปญั หาและความต้อ งการของท้อ งถิ่น
โดยรวมได้อย่างแท้จริง จึงเป็ นหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของบุคคลในท้องถิน่ ทีจ่ ะต้องช่วยกันพัฒนาการศึกษา
พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของท้องถิน่ ของตนเพื่อพัฒนาชีวติ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมใน
ท้องถิ่นที่ตนอยู่ การเคลื่อนไหวที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงในเรื่องต่ างๆนัน้ ก็เป็ นไปตามสภาพสังคมที่จะมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรเพื่อให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิ จ สังคม วัฒนธรรม
และความต้องการของคนในท้องถิน่ แต่ละท้องถิ่นจึงเป็ นสิง่ จาเป็ นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึง่ หวังว่าการสร้าง
คู่มอื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบขึน้ เพื่อเป็ นแรงกระตุน้ ตระหนัก ต่อการอนุ รกั ษ์คลองแสนแสบ
พร้อมทัง้ ปฏิบตั ติ นให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ โดยอาจเป็ นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในชัน้ เรียน และการ
เรียนรูด้ ว้ ยตนเองนอกห้องเรียน นอกจากนี้การมีค่มู อื ทาให้เนื้อหามีความต่อเนื่องถึงแม้จะเปลีย่ นครูผสู้ อน ส่งผล
ให้มกี ารปฏิบตั ทิ ผ่ี ดิ พลาดน้อยลง [2] จากแนวทางข้างต้นของการนาผลผลิตทีไ่ ด้จากงานวิจยั ทางด้านสุขอนามัย
มาปลูกฝงั ให้กบั เยาวชนผ่านทางการศึกษา ซึง่ มีหลากหลายวิธใี นการเข้าถึงผูเ้ รียน โดยการจัดทาคู่มอื นับว่าเป็ น
การพัฒนาสือ่ การเรียนการสอน เพื่อปรับหรือเพิม่ เติมรายละเอียดของเนื้อหาสาระให้เข้ากับบริบทสภาวะแวดล้อม
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ทีเ่ ป็ นอยู่โดยเฉพาะ ได้แก่ การผนวกเรื่องราวทางสุขอนามัยให้มคี วามเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบ เป็ นต้น ซึ่ง
การศึกษาทีเ่ กิดขึน้ นี้ไม่ได้จากัดเฉพาะในห้องเรียน หรือกลุ่มอายุเท่านัน้ แต่เป็ นความรูท้ พ่ี งึ ตระหนักและปฏิบตั ไิ ด้
กับทุกคนทุกที่
ทางด้านเนื้อหาข้อมูลได้ใช้ขอ้ มูล ในการศึกษาโครงการศึกษาคุณภาพชีวติ และสิง่ แวดล้อมของชุมชนริม
คลองแสนแสบ Phase I [3] เป็ นฐานข้อมูลทีส่ าคัญทัง้ ทางด้านสุขอนามัยและความรูท้ วไปด้
ั ่ านอื่นๆเกีย่ วกับคลอง
แสนแสบ ทัง้ นี้ได้คน้ หาเพิม่ เติมในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บทีม่ ากับน้าท่วม [4] ซึง่ เป็ นโรคทีส่ อดคล้องกับโรคทีม่ กั เกิดขึน้
ได้กบั ประชาชนริมคลองแสนแสบทีเ่ กีย่ วกับสุขภาพทางกาย รวมทัง้ การนาสุขบัญญัติ 10 ประการ [5] มาปรับปรุง
เนื้อหาและภาพวาดให้มคี วามเกีย่ วข้องกับคลองแสนแสบ โดยใช้ช่อื ว่าเป็ นสุขบัญญัติ 10 ประการ ของประชาชน
ริมคลองแสนแสบ เป็ นต้น
กระบวนการสร้างหนังสือสิง่ พิมพ์ การวางโครงเรื่องต้องเอาเนื้อเรื่องทีไ่ ด้เลือกมาวิเคราะห์ แล้วนาโครง
เรื่องทีไ่ ด้มาดาเนินการค้นหาข้อมูลเบือ้ งต้น ทัง้ จากการอ่าน และการฟงั และจากประสบการณ์สว่ นหนึ่งมาจัด
ระเบียบความรู้ ความคิด โดยกาหนดประเด็นหลักมาก่อนแล้วจึงกาหนดหัวข้อย่อย จากนัน้ ค่อยลาดับเรื่องราว ใน
การออกแบบหนังสือจึงต้องมีสสี นั สดใส และดึงดูดให้เด็กสนใจ [6] ขนาดของหนังสือ คือ ขนาดทีก่ ะทัดรัด สามารถ
พกพาสะดวก ขนาดทีไ่ ด้จากการวิเคราะห์ขอ้ มูล คือ ขนาด 6 x 6 นิ้ว จานวน 70 หน้ารวมปก พิมพ์สส่ี ี [7] รูปแบบ
การพิมพ์สองสีหรือสีส่ จี ะส่งผลกับสีสนั ของภาพถ่าย รูปภาพ ดังนัน้ ผูผ้ ลิตจึงต้องคานึงถึงสีสนั ทีจ่ ะใช้ในการพิมพ์
ด้วยว่าควรเป็ นแบบใด เพื่อให้ผอู้ ่านเกิดความรูส้ กึ สบายตาและพึงพอใจมากทีส่ ดุ [8] ดังจะพบได้ว่ามีการจัดทา
คู่มอื ในลักษณะของหนังสือในแนวการวิจยั เพื่อเป็ นแนวการสอนในวิชาสังคมศึกษา [9] คณิตศาสตร์ [10]
ตลอดจนวิชาชีพการพยาบาล [11] โดยคูม่ อื งานสุขอนามัยเพื่อประชาชนริมคลองแสนแสบ ได้ดาเนินการตาม
กระบวนการสร้างทีส่ อดคล้องกับแนวคิดข้างต้น
จากผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลการสารวจความพึงพอใจ พบว่า รูปแบบการนาเสนอ และการนาไปใช้
ประโยชน์ จากการใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ หนังสือสิง่ พิมพ์ มีระดับความพึงพอใจอยูใ่ นระดับมากทีส่ ดุ
โดยประเด็นของร้อยละของระดับความพึงพอใจนัน้ ไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าตัวเลขร้อยละหรือเพียงเรื่องทีผ่ ่านเกณฑ์
เท่านัน้ แต่จุดสาคัญน่าจะอยู่ทเ่ี รือ่ งไม่ผ่านเกณฑ์หรือเกือบตกเกณฑ์ต่างหาก สิง่ ทีส่ าคัญก็คอื ต้องมีการนาสิง่ ที่
ผูใ้ ช้บริการได้เสนอแนะมาพิจารณาร่วมกัน เพราะเรื่องคุณภาพไม่ใช่เรื่องคนๆเดียว แต่เป็ นเรื่องของทัง้ องค์กรที่
ต้องร่วมรับผิดชอบ [12] โดยงานวิจยั ฉบับนี้ได้จดั เกณฑ์ของระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ จากพึงพอใจน้อยทีส่ ดุ
ถึงพึงพอใจมากทีส่ ดุ ซึง่ มีระดับช่วงค่าเฉลีย่ เท่าๆกัน ซึง่ งานวิจยั ฉบับนี้ ไม่ได้กาหนดเกณฑ์ทผ่ี า่ น หรือไม่ผ่าน แต่
เห็นได้ว่าในค่าเฉลีย่ ของแต่ละหัวข้อย่อย ทีส่ อดคล้องกับการวิจยั ทีไ่ ด้ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเทีย่ วทีม่ ี
ต่อสือ่ 5 ด้าน ได้แก่ ความสวยงามของสือ่ แสดงความชัดเจนรายละเอียด ภาพสือ่ ความหมายชัดเจน ได้ความรู้
ตามทีต่ อ้ งการ [13] ความพึงพอใจต่อสือ่ โดยรวมเมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า การประเมินหนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรูปแบบการนาเสนอ เรื่องเนื้อหาการนาเสนอเป็ นลาดับ มีค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ ขณะทีด่ า้ นการ
นาไปใช้ประโยชน์ เรื่องเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการรู้ มีคา่ เฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ ในกลุ่ม แต่ยงั อยูใ่ นความพึงพอใจ
ระดับมาก ส่วนการประเมินหนังสือสิง่ พิมพ์ ด้านรูปแบบการนาเสนอ เรื่องภาพวาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และ
เนื้อหาการนาเสนอเป็ นลาดับ มีค่าเฉลีย่ ต่าทีส่ ดุ ในกลุ่มเป็ นลาดับ ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั ควรตระหนักถึงคะแนนเฉลีย่ ทีไ่ ด้
จากการประเมินทีม่ คี วามแตกต่างจากกลุ่ม ถึงแม้เมื่อเทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจทีก่ าหนดขึน้ อยู่ในระดับมากก็
ตาม แต่เนื่องจากค่าเฉลีย่ ทีม่ คี วามแตกต่างอย่างเห็นได้ชดั ผูว้ จิ ยั จึงควรพิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในการวิจยั ครัง้
ต่อไป

การประชุมวิชาการ “ศรีนครินทรวิโรฒวิชาการ” ครัง้ ที่ 7
1 – 2 เมษายน 2556 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
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