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บทคัดย่อ 

การสร้างคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริมคลองแสนแสบ เป็นการพัฒนาต่อยอดจากโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกี่ยวกับ
สุขภาพอนามัยของชุมชนบริเวณริมคลองแสนแสบ ในระยะที่ 1 โดยรวบรวมข้อมูลและประเด็นความรู้ที่ได้ มาเป็นฐานข้อมูลหลักใน
การสร้างสรรค์ผลงาน ซึ่งการก าหนดประเด็นหัวข้อในคู่มือที่สร้างขึ้นนี้เป็นการประมวลความคิดเห็นจากพยาบาลสังกัดศูนย์บริ การ
สาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่มีพ้ืนที่รับผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ โดยมี 4 ประเด็นหลักในการน าเสนอ ความรู้เกี่ยวกับคลอง
แสนแสบสุขอนามัยทางกายที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงปฏิบัติ สุขอนามัยทางใจที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงรู้ และข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับสาธารณสุขที่รับผิดชอบตลอดคลองแสนแสบ ซึ่งจัดท าสื่อเผยแพร่ออกมาใน 2 รูปแบบ คือ แบบหนังสือสิ่งพิมพ์ และ
แบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการปรับปรุงแก้ไขตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญก่อนน าไปเผยแพร่ จากการส ารวจความพึงพอใจที่มี
ต่อคู่มือที่เป็นสื่อเผยแพร่ในทั้ง 2 รูปแบบ พบว่า ค่าเฉลี่ยของความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ มีมากกว่าหนังสือสิ่งพิมพ์ 
เล็กน้อย และค่าการกระจายตัวของความพึงพอใจอยู่ในระดับต่ ากว่า แบบหนังสือสิ่งพิมพ์เล็กน้อย ซึ่งค่าเฉลี่ยของด้านการน าไปใช้
ประโยชน์มีค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าด้านรูปแบบการน าเสนอในทุกแบบ ความพึงพอใจที่มีต่อคู่มือที่เป็นแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ และ/หรือแบบ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรูปแบบการน าเสนอ และการน าไปใช้ประโยชน์เมื่อเทียบเกณฑ์อยู่ในระดับ พึงพอใจมากที่สุด โดยเฉพาะ
การน าคู่มือที่สร้างขึ้นนี้ได้รับการรับรองการน าไปใช้ประโยชน์เพ่ือเป็นการสาธารณะ และการเรียนการสอน เพ่ือให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทางตรงและทางอ้อมกับคลองแสนแสบได้ตระหนักและปฏิบัติตัวอย่างถูกหลักสุขอนามัยอย่างเหมาะสมต่อไป 

 
 
 



2 
 

 

ค าส าคัญ 

คลองแสนแสบ , สุขอนามัย , คู่มือ 

ความเป็นมา/หลักการและเหตุผล 

ล้ำน้้ำคลองแสนแสบได้รับใช้ประชำชนริมสองฝั่งคลองทั้งทำงด้ำนกำรใช้อุปโภคบริโภค กำรคมนำคมขนส่ง รวมทั้งเป็นแหล่ง
รับกำรระบำยของเสียจำกกิจกรรมต่ำงๆ สำยน้้ำแห่งนี้ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงในทำงลบทีละน้อย เป็นผลมำจำกกำรสะสมของเสียตั้งแต่
อดีต จนถึงปัจจุบัน เมื่อพิจำรณำด้ำนควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประชำชนกับคลองแสนแสบนั้นมีควำมเหินห่ำงกันมำกขึ้นเรื่อยๆ โดยกำร
ขยำยตัวของสังคมเมืองจำกจุดศูนย์กลำงเป็นปัจจัยหนึ่งที่น้ำไปสู่ควำมเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น อันก่อเกิดปัญหำทำงด้ำนสุขอนำมัยแบบ
ใหม่ๆ ตำมกำรเปลี่ยนแปลงในกำรด้ำรงชีวิตในแต่ละเวลำและบริบทของสังคม ดังนั้นควำมใส่ใจทำงด้ำนสุขภำพและสุขภำวะที่ มำจำก
กำรเปลี่ยนแปลงดังกล่ำวมีมำกขึ้น ที่เนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงของสภำพแวดล้อมรอบตัว กำรศึกษำสภำวะทำงด้ำนสุขอนำมัยของ
ประชำชนริมคลองแสนแสบตั้งแต่อดีต จวบจนปัจจุบันจึงสะท้อนถึงรูปแบบปัญหำ, กำรบริกำร, กำรแก้ไข ในแต่ละยุคสมัย ที่มีควำม
เปลี่ยนแปลงอย่ำงต่อเนื่อง และสำมำรถเชื่อมโยงควำมเป็นมำและเป็นไปได้อย่ำงดียิ่ง ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่ทรำบกันเป็นอย่ำงดีว่ำปัญหำ
มลพิษเป็นปัญหำใหญ่ และต้องได้รับกำรแก้ปัญหำอย่ำงเร่งด่วน ตลอดล้ำคลองแสนแสบเป็นแหล่งที่มีมลพิษทั้งทำงน้้ำ , ทำงอำกำศ 
และทำงเสียง ตำมบริบทของสังคมที่อยู่ริมคลองแสนแสบแต่ละช่วงพ้ืนที่ อันเป็นต้นเหตุของกำรเกิดปัญหำทำงด้ำนสุขอนำมัยต่ำงๆ 
แตกต่ำงกันออกไป โดยงำนวิจัยในปีแรกนั้นเป็นกำรศึกษำข้อมูลทั่วไป  

ซึ่งสำมำรถแบ่งกลุ่มศึกษำทำงด้ำนสุขอนำมัยออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ สังคมเมือง (ไม่มีกำรน้ำน้้ำในคลองแสนแสบมำใช้ใน
ชีวิตประจ้ำวัน) และสังคมชนบท (มีกำรน้ำน้้ำในคลองแสนแสบมำใช้ในชีวิตประจ้ำวันบ้ำง) รูปแบบทำงกำรเสนอผลกำรส้ำรวจของแต่
ละสังคมจึงน้ำเสนอในจุดที่แตกต่ำงกัน ซึ่งในล้ำดับแรก กำรศึกษำอัตรำกำรเกิดโรคของแต่ละช่วงพ้ืนที่เป็นอย่ำงไร เป็นโรคที่มี
ควำมสัมพันธ์กับน้้ำในคลองมำกน้อยเพียงใด เป็นสิ่งที่บอกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนกับน้้ำในคลองในช่วงเวลำปัจจุบันได้เป็นอย่ำงดี แต่
ทั้งหมดของงำนวิจัยฉบับแรกได้เน้นถึงสุขอนำมัยของประชำชนที่อำศัยริมคลองแสนแสบ ที่ได้รับอิทธิพลจำกมลภำวะที่เกิดขึ้นในคลอง
แสนแสบ และประชำชนที่อำศัยพ้ืนที่ที่น่ำจะได้รับผลกระทบจำกมลภำวะ จำกสภำพแหล่งก้ำเนิดมลพิษในช่วงเวลำที่ผ่ำนมำจนถึง
ปัจจุบัน อันเป็นตัวชี้ควำมน่ำจะก่อให้เกิดควำมไม่สบำยอำรมณ์ที่อยู่ภำยใต้จิตใจของประชำชนที่อำศัยริมคลองได้ สภำพควำมไม่น่ำดู
ของล้ำคลอง กลิ่นที่เหม็นเกินบรรยำย เสียงดังรบกวนจำกยำนพำหนะในคลอง สิ่งเหล่ำนี้เป็นตั วกระตุ้นอย่ำงดีกับอำรมณ์ ของคนใน
สังคมเมือง และในอีกสังคมหนึ่งที่มีกำรท้ำกำรเกษตรกรรมเป็นหลัก หรือสังคมชนบท ปัญหำสภำพน้้ำในคลองดังกล่ำวข้ำงต้นต่ำงกัน
สิ้นเชิง ปัญหำสุขอนำมัยจึงแตกต่ำงกันด้วย สภำพแหล่งน้้ำอำจไม่ใช่ปัญหำหลัก แต่ระบบสำธำรณูปโภค และกำรบริกำรสำธำรณ สุข 
เป็นปัญหำหลักแทน ทั้งนี้เนื่องจำกสภำพสังคมที่ต่ำงกันสุดขั้ว แม้ห่ำงจำกเขตกรุงเทพมหำนครไม่ก่ีกิโลเมตรก็ตำม ด้วยควำมเจริญทำง
สิ่งก่อสร้ำง กำรสำธำรณูปโภค และด้ำนต่ำงๆ ยึดหลักทำงกำรคมนำคมทำงบกเป็นหลัก กำรศึกษำงำนวิจัยฉบับนี้คำดว่ำสำมำรถบอก
ควำมแตกต่ำงของสุขอนำมัยของประชนในแต่ละพ้ืนที่ที่คลองแสนแสบไหลผ่ำนได้เป็นอย่ำงดี พร้อมกับเป็นแนวทำงในกำรศึกษำที่ลง
ลึกเจำะเฉพำะพ้ืนที่ต่อไป  โดยเนื้อหำที่กล่ำวต่อไปในบทของกำรส้ำรวจข้อมูล เป็นข้อมูลจำกอดีตถึงปัจจุบันของแหล่งที่มีผลท้ำให้น้้ำ
เน่ำเสีย และเหม็น, สภำพทำงกำยภำพและชีวภำพของน้้ำและบริบทต่ำงๆ ริมคลองแสนแสบ, ข้อมูลทำงสุขอนำมัยของกลุ่มคนริม
คลองแสนแสบ และแนวทำงแก้ไขปัญหำที่น้ำมำใช้ โดยเสนอภำพรวมของสุขอนำมัย และแนวทำงในกำรแก้ปัญหำที่เกิดขึ้นตลอดริม
คลองแสนแสบ ดังนั้นในปีที่ 2 นี้ เพ่ือสร้ำงควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับสุขอนำมัยที่ควรพึงปฏิบัติ ควำมรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลองแสนแสบ 
โรคต่ำงๆ ที่มีโอกำสเกิดขึ้นได้ และสิ่งมีผลกระทบต่อร่ำงกำยและจิตใจ ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จำกกำรวิจัยในปีแรก ได้คัดเลือกข้อมูลที่เป็น
ประเด็นเด่นและส้ำคัญจำกกำรส้ำรวจควำมคิดเห็นจำกผู้สัมผัสใกล้ชิดกับประชำชนริมคลองแสนแสบเป็นอย่ำงดี คือ กลุ่มพยำบำล
เยี่ยมบ้ำน และกลุ่มพยำบำลโรงเรียน เป็นข้อมูลที่ชี้น้ำกำรสร้ำงหัวข้อในคู่มือที่ต้องกำรสร้ำงเพ่ือเผยแพร่เกร็ดควำมรู้ที่ได้ศึกษำค้นคว้ำ
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มำในปีแรก ในรูปแบบสรุปให้อ่ำนง่ำยและเข้ำถึงประชำชนทุกกลุ่มได้ โดยใช้สื่อทำงข้อมูลตัวอักษรและรูปวำด ในรูปแบบสิ่งพิมพ์และ
หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 

 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลทั่วไปของคลองแสนแสบและปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนริมคลองแสนแสบทั้งทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ 

2. เพ่ือออกแบบการสร้างและพัฒนาคู่มือที่ดีและเหมาะสม เพ่ือใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ริม
คลองแสนแสบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 

3. เพ่ือวัดและประเมินผลของการตอบรับคู่มือที่สร้างขึ้นเพ่ือไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละพ้ืนที่ริม
คลองแสนแสบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
 

วธิีการวิจัย 

1. การศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้องเป็นข้อมูลเบื้องต้น 
2. ก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3. ก าหนดและสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาที่

ต้องการถ่ายทอดผ่านคู่มือ 
4. ตรวจสอบเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา ความต้องการ และข้อเสนอแนะ   ในเนื้อหาที่

ต้องการถ่ายทอดผ่านคู่มือโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ 
5. ปรับปรุงแก้ไขเครื่องมือตามค าแนะน าของผู้เชี่ยวชาญ 
6. เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดผ่านคู่มือ 
7. วิเคราะห์ข้อมูล โดยประมวลสภาพ ปัญหา และข้อเสนอแนะ ในเนื้อหาที่ต้องการถ่ายทอดผ่านคู่มือ 
8. ศึกษาวิธีการสร้างคู่มือแบบเอกสาร และแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
9. สร้างคู่มือที่ใช้ในงานวิจัย  
10. น าร่างคู่มือที่ได้ไปตรวจสอบจากผู้เชี่ยวชาญ 
11. แก้ไขและปรับปรุงร่างคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริมคลองแสนแสบเพื่อให้ได้คู่มือที่สมบูรณ์ 
12. การทดลองใช้และเก็บรวบรวมข้อมูลส ารวจความพึงพอใจ 
13. วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีใช้ในการศึกษา 
กลุ่มประชากรและกลุ่มตัวอย่างท่ีท าการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ตามจุดประสงค ์
กลุ่มท่ี 1 จุดประสงค์เพ่ือระดมความคิดเห็นทางเนื้อหาส าหรับในการสร้างคู่มือ คือ กลุ่มพยาบาลสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุข 

กรุงเทพมหานคร หรือสังกัดสาธารณสุขอ าเภอบางน้ าเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทราที่มีเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ  
กลุ่มตัวอยา่ง ประกอบด้วย พยาบาลสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุขท่ี 2, 5, 10, 16, 21, 25, 37, 43, 44, 50, 56, 64 และ 68 

จ านวน 100 คน 
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กลุ่มท่ี 2 จุดประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจต่อคู่มือที่สร้างขึ้น คือ กลุ่มประชาชนที่อาศัย หรือมีกิจกรรมประจ าวันริมคลอง
แสนแสบ ได้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป 

กลุ่มตัวอย่าง ประกอบด้วย ประชาชน ครู ครู อาจารย์ นักเรียน และนักศึกษาที่อยู่บริเวณริมคลองแสนแสบในช่วงระหว่าง
ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขาบางกะปิ ถึง ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก รวมจ านวน 200 คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นแบบสอบถามปลายเปิด ซึ่งสอบถามความต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยกับ
ประชาชนทั่วไปและนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษา ที่อยู่บริเวณริมคลองแสนแสบ รวมถึงข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับคลองแสนแสบที่
ต้องการทราบ 

แบบสอบถามความพึงพอใจ เป็นค าถามท่ีแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นแบบเลือกตอบ (Checklist) 
ตอนที่ 2 ค าถามเกี่ยวกับความน่าสนใจ และความรู้ที่ได้จากคู่มือที่สร้างขึ้น ในรูปแบบหนังสือสิ่งพิมพ์ และหนังสือ

อิเล็กทรอนิกส์ ในเชิงเนื้อหา รูปแบบ และรูปลักษณ ์
ตอนที่ 3 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะค าถามแบบปลายเปิด 
 

ผลการวจิัย 

ผลการส ารวจข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามปลายเปิด เพ่ือเป็นข้อมูลน ามาพัฒนาคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริม
คลองแสนแสบ ให้ประมวลผลได้ดังภาพประกอบ 1 - 3 โดยความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับคลองแสนแสบที่ต้องการถ่ายทอดผ่านการศึกษาใน
โรงเรียนและชุมชน ได้แก่ ประวัติความเป็นมา ลักษณะทางกายภาพ การจราจรทางน้ า ประโยชน์ ทัศนียภาพ คุณภาพน้ า และการ
บ าบัดน้ าเสีย เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เน้นเรื่องการบ าบัดน้ าเสียและการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูคุณภาพน้ า ส่วนความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้าน
ร่างกายที่ต้องการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชน ที่เหมือนกันส่วนใหญ่ ได้แก่ สุขบัญญัติ โรคระบาด โรคที่มากับน้ าท่วม 
ยาเสพติด การออกก าลังกาย โภชนาการ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ไข้เลือดออก ขณะที่ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านร่างกายที่
ต้องการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนโดยเฉพาะ เป็นเรื่องของเพศศึกษา และอนามัยปากและฟัน แต่ในกรณีของความรู้เกี่ยวกับ
สุขอนามัยด้านร่างกายที่ต้องการถ่ายทอดไปยังประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะนั้นเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับโรคเรื้อรัง และการดูแลผู้สูงอายุเป็น
หลัก ความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยด้านจิตใจที่ต้องการถ่ายทอดผ่านการศึกษาในโรงเรียนและชุมชนร่วมกัน คือ การฝึกสมาธิ ศีลธรรม
จริยธรรม ความพอเพียง สัมพันธภาพในครอบครัว ความเครียด สุขภาพจิตตามช่วงอายุ และมลพิษทางเสียง โดยเรื่องความฉลาดทาง
อารมณ์ ทักษะชีวิต และโรคซนสมาธิสั้นนั้นต้องการถ่ายทอดไปสู่กลุ่มนักเรียนโดยเฉพาะ ขณะที่ความต้องการให้ประชาชนทั่วไปได้
รับรู้เรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นพิเศษ 

การน าเสนอผลงานเพ่ือการเผยแพร่สู่สาธารณะชน ในรูปแบบคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริมคลองแสนแสบ ซึ่งเป็นการ
รวบรวมความรู้ทางสุขอนามัยที่ควรตระหนัก โดยส ารวจมาจากกลุ่มพยาบาลจากศูนย์บริการสาธารณสุข กรุงเทพมหานคร ที่มีพ้ืนที่
รับผิดชอบตลอดริมคลองแสนแสบ ทางกลุ่มผู้วิจัยได้พัฒนาการน าเสนอผลงานเป็น 2 รูปแบบ คือ หนังสือคู่มือที่เป็นสิ่งพิมพ์ และ
หนังสือคู่มือที่เป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) โดยเลือกพ้ืนที่ส ารวจจากการสุ่ม โดยมีกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ตั้งแต่ห้างสรรพสินค้าเดอะ
มอลล์ สาขาบางกะปิ ถึง ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ซึ่งแยกกลุ่มประเมินผลงานคู่มือในแต่ละแบบๆ ละ 100 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน 

ข้อมูลพ้ืนฐานของกลุ่มตัวอย่างที่ส ารวจได้ โดยแบ่งตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรูปแบบที่สัมพันธ์กับคลองแสน
แสบ ซึ่งเมื่อจ าแนกกลุ่มตัวอย่างเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มที่ได้รับหนังสือสิ่งพิมพ์ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) จะพบว่า การ
เผยแพร่หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-Book) ส่วนใหญ่ผู้ที่ได้รับการเผยแพร่เป็นเพศหญิง อายุประมาณ 40-60 ปี ขณะที่การเผยแพร่
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หนังสือสิ่งพิมพ์ มีกลุ่มอายุมากกว่า 60 ปี ร่วมด้วย ทั้งนี้การเผยแพร่คู่มือทั้ง 2 รูปแบบ ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเป็นครู/อาจารย์ และ
เป็นกลุ่มที่มีท่ีท างาน/สถานที่ศึกษาใกล้กับคลองแสนแสบ 

 

อภิปรายผล 

การศึกษาความต้องการให้ความรู้ทางด้านสุขอนามัย จากการค้นคว้าและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องมีหลากหลายประเด็นทั้ง
ที่มีสาเหตุที่เกิดมาจากน้ า และมาจากมลพิษแหล่งอ่ืนๆ ดังนั้นการศึกษาจากผู้ที่มีความใกล้ชิด และเข้าไปสัมผัสกับประชาชนริมคลอง
แสนแสบทั้งในชุมชน และโรงเรียน ได้แก่ กลุ่มพยาบาลสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร ที่มีเขตพ้ืนที่รั บผิดชอบติดกับคลองแสน
แสบแสบ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม ที่เป็นแนวค าถามปลายเปิด โดยได้รับค าแนะน าจากผู้เชี่ยวชาญว่า หากเป็น
ค าถามปลายปิดจะเป็นการจ ากัดความคิด และอาจน าไปสู่การสร้างคู่มือที่ไม่สามารถเข้าถึงปัญหาโดยรวมได้โดยตรง จึงควรใช้การ
รวบรวมข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม แล้วค่อยน ามาจัดกลุ่มเป็นประเด็นที่ต้องการน าเสนอ ซึ่งจากการรวบรวมข้อมูล ได้ประเด็นที่
ต้องการน าเสนอ 4 ประเด็นใหญ่ๆ คือ ความรู้เกี่ยวกับคลองแสนแสบสุขอนามัยทางกายที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงปฏิบัติ 
สุขอนามัยทางใจที่ประชาชนริมคลองแสนแสบพึงรู้ และข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับสาธารณสุขที่รับผิดชอบตลอดคลองแสนแสบ โดยมี
ศูนย์บริการสาธารณสุข สังกัดกรุงเทพมหานคร และสถานีอนามัยในจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นก าลังหลักในการเข้าถึงและดูแลประชาชน
ริมคลองแสนแสบ โดยขณะนี้สถานีอนามัยในจังหวัดต่างๆที่ก าลังเติบโตและได้รับการพัฒนาให้ เป็น “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ต าบล” ที่ไม่เพียงแค่เปลี่ยนโฉมหน้าอาคารสถานที่ มีเครื่องมือแพทย์ใหม่ๆ และรถพยาบาลส่งต่อมาไว้ประจ าเท่านั้น แต่ยังได้น าระบบ
การสื่อสารที่ทันสมัยผ่านระบบอินเทอร์เน็ตมาช่วยใช้ในการตรวจวินิจฉัยโรคได้ทันท่วงที โดยการเปลี่ยนโฉมครั้งนี้ ไม่ใช่ต้องการให้เป็น
สถานทีร่ักษาโรคอย่างเดียวเท่านั้น แต่ยังตั้งใจให้เป็นศูนย์กลางที่มีระบบบริการสุขภาพที่มีคุณภาพ ช่วยดูแลคนในชุมชนตั้งแต่แรกเกิด
จนถึงระยะสุดท้ายของชีวิตด้วย [1] ดังนั้นจะพบว่าความใกล้ชิดระหว่างกลุ่มผู้ให้การพยาบาลหน่วยย่อย กับประชาชนมีความสัมพันธ์
กันมากข้ึน จึงเป็นเหตุผลหลักในการเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลเพ่ือสร้างเป็นประเด็นหลักในการน าเสนอในคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชน
ริมคลองแสนแสบ 

ในแง่การพัฒนาหลักสูตรระดับท้องถิ่นในกลุ่มวิชาสังคมศึกษานั้น นับว่ามีประโยชน์ต่อท้องถิ่นเป็นอันมาก ประกอบกับ
โครงสร้างหลักสูตรกลุ่มวิชาสังคมศึกษาก็เอ้ือต่อการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรตามความต้องการของท้องถิ่นทุกลักษณะเป็นอย่างยิ่ง 
อนึ่งธรรมชาติของวิชาสังคมศึกษานั้นเป็นวิชาที่ว่าด้วยความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคมมุ่งให้
ผู้เรียนรู้จักปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมเหล่านั้น ทั้งนี้ เพราะผู้เรียนจะต้องเรียนรู้และเข้าใจในอิทธิพลของสิ่งแวดล้อมที่มีต่อการ
ด ารงชีวิต ผู้เรียนจึงควรเห็นความส าคัญของการปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมในท้องถิ่นที่ตนอยู่ ซึ่งแต่ละท้องถิ่นมีสภาพแวดล้อม
แตกต่างกันไปตามสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ มองเห็นปัญหาและความต้องการของท้องถิ่นโดยรวมได้อย่าง
แท้จริง จึงเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคคลในท้องถิ่นที่จะต้องช่วยกันพัฒนาการศึกษา พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของท้องถิ่นของตนเพ่ือพัฒนาชีวิต เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมในท้องถิ่นที่ตนอยู่ การเคลื่อนไหวที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงใน
เรื่องต่างๆนั้นก็เป็นไปตามสภาพสังคมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา การพัฒนาหลักสูตรเพ่ือให้เหมาะสมสอดคล้องกับสภาพ
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และความต้องการของคนในท้องถิ่น แต่ละท้องถิ่นจึงเป็นสิ่งจ าเป็นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ ซึ่งหวังว่าการ
สร้างคู่มืองานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริมคลองแสนแสบขึ้นเพ่ือเป็นแรงกระตุ้น ตระหนัก ต่อการอนุรักษ์คลองแสนแสบ พร้อมทั้ง
ปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามหลักสุขบัญญัติ โดยอาจเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในชั้นเรียน และการเรียนรู้ด้วยตนเองนอกห้องเรียน 
นอกจากนี้การมีคู่มือท าให้เนื้อหามีความต่อเนื่องถึงแม้จะเปลี่ยนครูผู้สอน ส่งผลให้มีการปฏิบัติที่ผิดพลาดน้อยลง [2] จากแนวทาง
ข้างต้นของการน าผลผลิตที่ได้จากงานวิจัยทางด้านสุขอนามัยมาปลูกฝังให้กับเยาวชนผ่านทางการศึกษา ซึ่งมีหลากหลายวิ ธีในการ
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เข้าถึงผู้เรียน โดยการจัดท าคู่มือนับว่าเป็นการพัฒนาสื่อการเรียนการสอน เพ่ือปรับหรือเพ่ิมเติมรายละเอียดของเนื้อหาสาระให้เข้ากับ
บริบทสภาวะแวดล้อมที่เป็นอยู่โดยเฉพาะ ได้แก่ การผนวกเรื่องราวทางสุขอนามัยให้มีความเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบ เป็นต้น ซึ่ง
การศึกษาที่เกิดขึ้นนี้ไม่ได้จ ากัดเฉพาะในห้องเรียน หรือกลุ่มอายุเท่านั้น แต่เป็นความรู้ที่พึงตระหนักและปฏิบัติได้กับทุกคนทุกที่ 

ทางด้านเนื้อหาข้อมูลได้ใช้ข้อมูล ในการศึกษาโครงการศึกษาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลองแสนแสบ Phase 
I [3] เป็นฐานข้อมูลที่ส าคัญทั้งทางด้านสุขอนามัยและความรู้ทั่วไปด้านอ่ืนๆ เกี่ยวกับคลองแสนแสบ ทั้งนี้ได้ค้นหาเพ่ิมเติมในเรื่อง
โรคภัยไข้เจ็บที่มากับน้ าท่วม [4] ซึ่งเป็นโรคที่สอดคล้องกับโรคท่ีมักเกิดขึ้นได้กับประชาชนริมคลองแสนแสบที่เกี่ยวกับสุขภาพทางกาย 
รวมทั้งการน าสุขบัญญัติ 10 ประการ [5] มาปรับปรุงเนื้อหาและภาพวาดให้มีความเกี่ยวข้องกับคลองแสนแสบ โดยใช้ชื่อว่าเป็นสุข
บัญญัติ 10 ประการ ของประชาชนริมคลองแสนแสบ เป็นต้น 

กระบวนการสร้างหนังสือสิ่งพิมพ์ การวางโครงเรื่องต้องเอาเนื้อเรื่องที่ได้เลือกมาวิเคราะห์ แล้วน าโครงเรื่องที่ได้มาด าเนินการ
ค้นหาข้อมูลเบื้องต้น ทั้งจากการอ่าน และการฟัง และจากประสบการณ์ส่วนหนึ่งมาจัดระเบียบความรู้ ความคิด โดยก าหนดประเด็น
หลักมาก่อนแล้วจึงก าหนดหัวข้อย่อย จากนั้นค่อยล าดับเรื่องราว ในการออกแบบหนังสือจึงต้องมีสีสันสดใส และดึงดูดให้เด็กสนใจ [6] 
ขนาดของหนังสือ คือ ขนาดที่กะทัดรัด สามารถพกพาสะดวก ขนาดที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ขนาด 6 x 6 นิ้ว จ านวน 70 หน้า
รวมปก พิมพ์สี่สี [7] รูปแบบการพิมพ์สองสีหรือสี่สีจะส่งผลกับสีสันของภาพถ่าย รูปภาพ ดังนั้นผู้ผลิตจึงต้องค านึงถึงสีสันที่จะใช้ในการ
พิมพ์ด้วยว่าควรเป็นแบบใด เพ่ือให้ผู้อ่านเกิดความรู้สึกสบายตาและพึงพอใจมากที่สุด [8] ดังจะพบได้ว่ามีการจัดท าคู่มือในลักษณะ
ของหนังสือในแนวการวิจัย เพ่ือเป็นแนวการสอนในวิชาสังคมศึกษา [9] คณิตศาสตร์ [10] ตลอดจนวิชาชีพการพยาบาล [11] โดยคู่มือ
งานสุขอนามัยเพ่ือประชาชนริมคลองแสนแสบ ได้ด าเนินการตามกระบวนการสร้างที่สอดคล้องกับแนวคิดข้างต้น 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลการส ารวจความพึงพอใจ พบว่า รูปแบบการน าเสนอ และการน าไปใช้ประโยชน์ จากการใช้หนังสือ
อิเล็กทรอนิกส์ และ/หรือ หนังสือสิ่งพิมพ์ มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด โดยประเด็นของร้อยละของระดับความพึงพอใจ
นั้น ไม่ได้อยู่เพียงแค่ค่าตัวเลขร้อยละหรือเพียงเรื่องที่ผ่านเกณฑ์เท่านั้น แต่จุดส าคัญน่าจะอยู่ที่เรื่องไม่ผ่านเกณฑ์หรือเกือบต กเกณฑ์
ต่างหาก สิ่งที่ส าคัญก็คือ ต้องมีการน าสิ่งที่ผู้ใช้บริการได้เสนอแนะมาพิจารณาร่วมกัน เพราะเรื่องคุณภาพไม่ใช่เรื่องคนๆเดียว แต่เป็น
เรื่องของทั้งองค์กรที่ต้องร่วมรับผิดชอบ [12] โดยงานวิจัยฉบับนี้ได้จัดเกณฑ์ของระดับความพึงพอใจไว้ 5 ระดับ จากพึงพอใจน้อยที่สุด 
ถึงพึงพอใจมากที่สุด ซึ่งมีระดับช่วงค่าเฉลี่ยเท่าๆกัน ซึ่งงานวิจัยฉบับนี้ ไม่ได้ก าหนดเกณฑ์ที่ผ่าน หรือไม่ผ่าน แต่เห็นได้ ว่าในค่าเฉลี่ย
ของแต่ละหัวข้อย่อย ที่สอดคล้องกับการวิจัยที่ได้ประเมินความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อสื่อ 5 ด้าน ได้แก่ ความสวยงามของสื่อ 
แสดงความชัดเจนรายละเอียด ภาพสื่อความหมายชัดเจน ได้ความรู้ตามที่ต้องการ [13] ความพึงพอใจต่อสื่อโดยรวมเมื่อพิจารณาใน
รายละเอียดพบว่า การประเมินหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ในด้านรูปแบบการน าเสนอ เรื่องเนื้อหาการน าเสนอเป็นล าดับ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุด 
ขณะที่ด้านการน าไปใช้ประโยชน์ เรื่องเนื้อหาสอดคล้องกับความต้องการรู้ มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในกลุ่ม แต่ยังอยู่ในความพึงพอใจระดับ
มาก ส่วนการประเมินหนังสือสิ่งพิมพ์ ด้านรูปแบบการน าเสนอ เรื่องภาพวาดสอดคล้องกับเนื้อเรื่อง และเนื้อหาการน าเสนอเป็นล าดับ 
มีค่าเฉลี่ยต่ าที่สุดในกลุ่มเป็นล าดับ ดังนั้นผู้วิจัยควรตระหนักถึงคะแนนเฉลี่ยที่ได้จากการประเมินที่มีความแตกต่างจากกลุ่ม ถึงแม้เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ความพึงพอใจที่ก าหนดขึ้นอยู่ในระดับมากก็ตาม แต่เนื่องจากค่าเฉลี่ยที่มีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัด ผู้วิจัยจึงควร
พิจารณาปรับปรุงแก้ไข ในการวิจัยครั้งต่อไป 

 

ข้อเสนอแนะในการใช้ประโยชน์ 

พัฒนาการใช้เทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยประยุกต์การท าหนังสือคู่มือสุขอนามัยเพ่ือเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน โดยสร้าง
แบบสิ่งพิมพ์และอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่กัน เพ่ือสอดรับกับความสามารถของผู้รับสาร ซึ่งสามารถน าไปเป็นสื่อการสอนได้ทั้งในโรงเรียน
และองค์กรต่างๆ เป็นแนวทางสร้างสรรค์เพื่อความรู้ในวงกว้าง 
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ข้อเสนอแนะในการท าวจิัยครั้งต่อไป 

ใช้เป็นต้นแบบในการพัฒนาสื่อความรู้ที่ควรพิจารณาถึงประสิทธิภาพของผู้รับสาร พร้อมทั้งน าไปใช้เป็นสื่อในการเรียนการ
สอน เพื่อให้เกิดความรู้ในบริบทคลองแสนแสบ พร้อมทั้งความรู้ทางสุขอนามัยควบคู่กัน 

 


