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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาสภาพและปัญหาในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ 2) ศึกษาระดับความรู้ ความตระหนัก และความต้องการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน  3) สร้างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน 4) เปรียบเทียบผล
การใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วม ด้านความรู้ ความตระหนักและการ
จัดการสิ่งแวดล้อมก่อนกับหลังการใช้รูปแบบและประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน
หลังการใช้รูปแบบพ้ืนที่วิจัย คือจังหวัดบุรีรัมย์  ใช้การวิจัยแบบผสานวิธีแบ่งเป็น 4 ระยะ คือ ระยะที่ 1 ศึกษาสภาพ
และปัญหา ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในจังหวัดบุรีรัมย์ จำนวน 27,834 คนกำหนดตัวอย่าง
ตามตารางเครจซี่และมอร์แกน ได้จำนวน 379 คน สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ  เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบสอบถามที่มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91  ระยะที่ 2 ศึกษาระดับความรู้ ความตระหนักและความต้องการพัฒนาศักยภาพใช้กลุ่ม
ตัวอย่างกลุ่มเดียวกับระยะที่ 1 เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบความรู้ที่มีค่าความยากง่ายระหว่าง  0.47 -  0.73    ค่า
อำนาจจำแนกระหว่าง  0.44 - 0.89  ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.86 แบบสอบถามความตระหนักมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.86 และความต้องการพัฒนาศักยภาพมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.91  ระยะที่ 3 สร้างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ 
แบ่งเป็น 4 ขั้นตอน 1) ร่างรูปแบบโดยการจัดสนทนากลุ่มตัวแทนอาสาสมัครสาธารณสุข ผู้นำชุมชนและนักวิชาการ 
จำนวน 10 คน เครื่องมือที่ใช้ คือ ประเด็นการสนทนากลุ่ม  2) ประเมินรูปแบบ โดยผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 5 คน 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินที่มีค่าความสอดคล้องระหว่าง 0.60  - 1.00   3) ปรับปรุงรูปแบบโดยการสนทนากลุ่ม 
ใช้กลุ่มตัวอย่างเดียวกับขั้นที่ 2 เครื่องมือ ที่ใช้เป็นแบบบันทึกการปรับปรุง 4) ปฏิบัติการตามรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง 
ได้แก่ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านที่สมัครใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน ผู้นำชุมชน จำนวน 12  คน  ตัวแทน
ครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วม จำนวน 50 คน ในตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบ
บันทกึการทำกิจกรรม ระยะที ่4 ประเมินผลการใช้รูปแบบ โดยเปรียบเทียบความรู้และความตระหนักก่อนกับหลังการ
ใช้รูปแบบ ประเมินผลการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของครัวเรือนต้นแบบ และประเมินความพึงพอใจต่อการปฏิบัติการ
ตามรูปแบบ กลุ่มตัวอย่าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านกลุ่มเดียวกับที่ใช้ในขั้นที่ 4 ของระยะที่ 3 
เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบทดสอบความรู้และแบบสอบถามความตระหนัก ชุดเดียวกับระยะที่ 2 และแบบประเมินความพึง
พอใจที่มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.91 และเปรียบเทียบการจัดการสิ่งแวดล้อมระหว่างก่อนกับหลังการใช้รูปแบบ 
กลุ่มตัวอย่างเป็นตัวแทนครัวเรือนกลุ่มเดียวกับที่ใช้ในขั้นที่ 4 ของระยะที่ 3   เครื่องมือที่ใช้เป็นแบบประเมินการ
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จัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนตามเกณฑ์บ้านสะอาด อนามัยดี ชีวีสมบูรณ์ ของกระทรวงสาธารณสุข การวิเคราะห์ข้อมูล 
ใช้การวิเคราะห์เนื้อหา และใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าทีที่ไม่เป็นอิสระต่อกัน   และ
วิเคราะห์การจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนด้วยค่าร้อยละของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ ์
 ผลการวิจัยพบว่า 
 1) สภาพการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับปานกลาง (X = 3.09, S.D. = 0.89) ด้านที่มีการจัดการเหมาะสมในระดับมากคือ
การจัดการที่พักอาศัยที่ถูกสุขลักษณะ (X = 3.53, S.D. = 0.86) ปัญหาการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านโดยภาพรวมมีปัญหาในระดับปานกลาง (X = 3.42, S.D. = 0.84) 
ด้านที่มีปัญหาในระดับมากคือ การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน (X = 3.91, S.D. = 0.76) 
 2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ส่วนใหญ่มีความรู้ในระดับปานกลาง 
(ร้อยละ 62.53) ด้านที่มีความรู้น้อยที่สุด คือ การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ครบวงจร (ร้อยละ 53.03)   
มีความตระหนักโดยภาพรวมในระดับปานกลาง (X = 3.26, S.D. = 0.59) ด้านที่มีความตระหนักน้อยที่สุด 
คือการยอมรับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชน (X = 3.05, S.D. = 0.79) และมี
ความต้องการพัฒนาศักยภาพโดยภาพรวมในระดับปานกลาง (X = 3.46, S.D. = 0.80) ด้านที่มีความ
ต้องการพัฒนามากที่สุดคือการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน (X = 3.94, S.D. = 0.69) 
 3) ได้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ที่เป็นนวัตกรรมเชิงกระบวนการ ในการสร้างสมรรถนะของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน(Community: C) ในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม(Environment: E) ซ่ึงได้รูปแบบ CE : 2PS Model  โดยมีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ 
ความรู้ ความตระหนักและทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน จากนั้นพัฒนาครัวเรือนต้นแบบ
แล้วขยายผลสู่เครือข่ายชุมชน โดยมีกระบวนการ  3 ขั้นตอน คือ 1) ขั้นพัฒนาศักยภาพ (Potential: P) ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านด้วยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ 2) ขั้นสร้างการมีส่วนร่วม 
(Participation: P) ให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเป็นแกนนำในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ผู้นำชุมชนกับตัวแทนครัวเรือน ทั้งร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมประเมินและติดตามผล 3) ขั้น
สร้างความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมชุมชน (Sustainable: S) โดยพัฒนาครัวเรือนต้นแบบให้เป็นศูนย์เรียนรู้ 
จัดตั้งคณะกรรมการชุมชนและเครือข่ายชุมชน จัดการสิ่งแวดล้อมใน 4 มิติ ได้แก่  การจัดการที่อยู่อาศัย 
น้ำดื่มน้ำใช้ ขยะมูลฝอยและความหลากหลายทางชีวภาพ จากผลการประเมินรูปแบบโดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
พบว่า มีความเหมาะสมโดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องอยู่ระหว่าง  0.60 - 1.00 
 4) การใช้รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนแบบมีส่วนร่วมพบว่า
หลังการใช้รูปแบบ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความรู้และความตระหนักสูงกว่าก่อนการใช้รปูแบบอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนพบว่า หลังการปฏิบัติการครัวเรือนต้นแบบ
สามารถจัดการสิ่งแวดล้อมผ่านเกณฑ์ประเมินได้ทุกครัวเรือน และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านมีความพึง
พอใจต่อรูปแบบในระดับมากที่สุด (X = 4.54, S.D. = 0.61) 
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were 1) to study the state and problems of community 
environmental management of village health volunteers in Buriram province, 2) to study the level of 
knowledge and awareness and the need for potential development in community environmental 
management of village health volunteers, 3) to develop  a  potential development model for participatory 
environmental management in the community of village health volunteers, and 4 ) to compare the 
effects of implementing the potential development model for participatory environmental management 
in the community in terms of knowledge, awareness and environmental management before and after 
implementing it and to evaluate the satisfaction of village health volunteers after implementing the 
developed model. The setting of this study was Buriram province. This study used a mixed methods 
research. The study was conducted in four phases. Phase 1 was to study the state and problems of 
community environmental management. The population for this study was 27,834 village health 
volunteers in Buriram province. The sample size was 379 individuals, which was determined using on 
Krejcie and Morgan,’s table. The sample was selected systematically and randomly. The research 
instrument was a questionnaire with a reliability of 0.91. Phase 2 was to study the level of knowledge and 
awareness and the need for potential development in community environmental management of village 
health volunteers. In this phase, the researcher collected data from the same sample group as in phase 1. 
The research instrument consisted of 3 tests: a  test of knowledge with a difficulty value of  0.47 – 0.73, a 
discriminant power of  0.57-0.89 and a  reliability of 0.87, an  awareness  test with a  reliability of  0.90  and  
a need for potential development test with a reliability of 0.87. Phase 3 was to create the potential 
development model for participatory environmental management. It was divided into 4 steps: 1) drafting 
the model through a focus group discussion involving 10 representatives of public health volunteers, 
community leaders and scholars. The research instrument was the focus group discussion, 2) evaluation of 
the model by five experts. The research instrument was an assessment form with an IOC between 0.60 
and 1.00, 3) improving the model through focus group discussions. In this phase, the researcher collected 
data from the  same sample group  as  in  phase 2. The instrument  used  was  an  update record.  4) 
implementing the model. The sample consisted of 50 village health volunteers, 12 community leaders, 
and 50 household representatives in Sanuan Sub-district, Huai Rat District, Buriram Province. The instrument 
used was an activity record. Phase 4 was to evaluate the implementation of the model by comparing the 
knowledge and awareness before and after implementing it, evaluating the household representatives 
environmental management, and evaluating the satisfaction with the implementation. The sample 
consisted of village health volunteers similar to that in step 4 of phase 3. The instruments used were  the  
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knowledge  assessment and awareness  questionnaire, similar  to  the one  in  phase 2,  and  a satisfaction 
assessment with a reliability of 0.91. The sample consisted of household representatives, similar to those in 
step 4 of phase 3. The instrument was an environmental management assessment in accordance with  
the criteria of clean house, hygiene, and good health of the Ministry of Public Health. The data were 
analyzed using content analysis  and statistics, including  mean, standard  deviation, dependent t-test and 
analysis of community environmental management by percentage of households that passed the criteria. 
 The research results were as follows: 
 1) The overall state of the community environmental management of village health 
volunteers was at a moderate level of suitability (X = 3.09, S.D. = 0.89). An aspect with a high level of 
suitable management was hygienic residence management (X  = 3.53, S.D. = 0.86). Overall, the problems 
of  the community environmental management were at a moderate level (X = 3.42, S.D. = 0.84). An 
aspect with a high level of problem was solid waste management in households and communities     
(X = 3.91, S.D. = 0.76).  
 2) Most of the village health volunteers in Buriram province had a moderate level of 
knowledge (62.53 %). The aspect with the least level of knowledge was full-interrelated solid waste 
separation  (53.03 %). They also  had a moderate level of awareness (X = 3.26, S.D. = 0.59). The aspect 
with  the least level of awareness was acceptance of environmental management ability of local people 
in the community (X = 3.05, S.D. = 0.79). Overall, the need for potential development was at a moderate 
level (X = 3.46, S.D. = 0.80). The aspect with the highest need was solid waste management in 
households and communities (X = 3.94, S.D. = 0.69). 
 3) The potential development model for participatory environmental management of village 
health volunteers involved a process of innovation for building the capacity of village health volunteers.  
The emphasis was placed on the community (Community: C) and an environmental management 
(Environment: E). The CE: 2PS Model  has 3 elements which are knowledge, awareness and skills of village 
health volunteers. Then, a prototype household was developed and the results were expanded to the 
community network. This consisted of three steps, namely 1) Potential (P) of village health volunteers by 
organizing a workshop, 2) Participation (P) of village health volunteers, the leaders creating cooperation 
between community leaders and household representatives as well as jointly initiating, thinking and 
participating  in  cooperation, responsibility, evaluation  and follow-ups, 3) Sustainable (S) step   by  building 
a household model to be a learning center, establish a community committee and  a community 
network to manage the community environment (CE) through 4 dimensions: residence management, 
drinking water and water supplies, solid waste and biodiversity. The results of the model evaluation done 
by the experts revealed  that  it  had  an IOC between 0.60 - 1.00.  
 4) The results of the implementation of the developed model for participatory community 
environmental management showed that after the implementation, the village health volunteers had 
more  knowledge and awareness than before at  the  statistical significance level of 0.05. The results of the 
assessment of the community environmental management revealed that after the operation, the model 
households all  passed the evaluation criteria. The village health volunteers had the highest level of 
satisfaction with the implementation (X = 4.54, S.D. = 0.61). 
 
Keywords: Potential Development, Participatory Management, Community Environmental, 

Village Health Volunteers 
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บทที่  1 
บทนํา 

 
1.1  ความเป�นมาและความสําคัญของป�ญหา  
 นับต้ังแต	อดีตสิ่งแวดล�อมมีความสําคัญต	อมนุษย�เป�นอย	างยิ่งเพราะการดํารงชีวิตของ
มนุษย� จะต�องอาศัยป'จจัยพ้ืนฐานทางสิ่งแวดล�อมท่ีเอ้ืออํานวยประโยชน�ต	อมนุษย�เช	น อาหาร 
เครื่องนุ	งห	ม ท่ีอยู	 อาศัย ยารักษาโรค พลังงาน สภาวะทางธรรมชาติท่ีแปรเปลี่ยนไปจากเดิมการ
โอโซนของโลกถูกทําลายจนเกิดสภาวะเรือนกระจก ทําให�โลกร�อนข้ึน เกิดมลพิษทางอากาศ เช	น การ
เกิดฝนกรด มลพิษทางน้ํา น้ําเน	าเสียและมลพิษจากขยะมูลฝอย ท่ีนับวันจะทวีความรุนแรงและก	อ
ป'ญหาสะสมข้ึนเรื่อย ๆ (วินัย  วีระวัฒนานนท�, 2555) บริบทการเปลี่ยนแปลงด�านเศรษฐกิจและ
สังคมมีนัยสําคัญต	อแนวโน�มการเปลี่ยนแปลงของโลกซ่ึงจะส	งผลกระทบต	อเง่ือนไขการพัฒนาประเทศ
ในอนาคต สถานการณ�อนามัยสิ่งแวดล�อมของประเทศไทยได�รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของ
บริบทโลกและ ป'จจัยภายในประเทศหลายประการท้ังจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การ
เพ่ิมข้ึนของประชากร และสภาพความเป�นเมืองท่ีเพ่ิมข้ึนอย	างต	อเนื่องการเข�าสู	ประชาคมอาเซียน 
ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ซ่ึงส	งผลให�ป'ญหามลพิษสิ่งแวดล�อมต	าง ๆ ท้ังมลพิษทางอากาศ
มูลฝอย และสิ่งปฏิกูล ท่ีมีแนวโน�มและความรุนแรงเพ่ิมข้ึน รวมถึงส	งผลกระทบต	อคุณภาพชีวิตและ
สุขภาพของประชาชนท้ังทางตรงและทางอ�อม พบว	า มีการเจ็บปAวยด�วยโรคติดต	อท่ีมีสาเหตุการรับ
สัมผัสสิ่งคุกคามทางชีวภาพในสิ่งแวดล�อมโดยมีแมลงและสัตว�นําโรคเป�นพาหะ นอกจากนี้ยังพบว	ามี
การเจ็บปAวยของโรคระบบทางเดินอาหาร ท่ีมีสาเหตุจากการรับสัมผัสสิ่งคุกคามทางสิ่งแวดล�อม 
โดยเฉพาะอย	างยิ่ง การปนเปCDอนทางชีวภาพผ	านทางการรับประทานอาหารและด่ืมน้ําท่ีมีสิ่งปนเปCDอน 
อีกท้ังการจัดการสุขาภิบาล การจัดการมูลฝอย และสิ่งปฏิกูลท่ีส	งผลถึงการแพร	กระจายของสิ่ง
ปนเปCDอน ดังนั้น หน	วยงานท่ีเก่ียวข�อง ท้ังระดับประเทศ ภูมิภาค และท�องถ่ินจึงต�องมีการดําเนินงาน
ต	าง ๆ เพ่ือรองรับกับสถานการณ�เปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึน  
 ยุทธศาสตร�กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม ระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2560 – 
2579) ท่ีมีวิสัยทัศน� “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เป�นประเทศพัฒนาแล�วด�วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปNาหมายภายใต�ยุทธศาสตร�ท่ี 4 ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ในด�านการบริหารจัดการสิ่งแวดล�อม กําหนดเปNาหมายในเรื่องของ
สัดส	วนของขยะมูลฝอยชุมชนได�รับการจัดการอย	างถูกต�อง และนําไปใช�ประโยชน� สัดส	วนของเสีย
อันตรายชุมชนท่ีได�รับการกําจัด และสัดส	วนกากอุตสาหกรรมอันตรายท่ีเข�าสู	ระบบการจัดการท่ี
ถูกต�อง คุณภาพน้ําแหล	งน้ําผิวดินท่ีอยู	ในเกณฑ�ดี สอดคล�องกับแผนยุทธศาสตร�การพัฒนากลุ	ม
จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล	าง 1 ระยะ 20 ปF (พ.ศ. 2560-2579) (นครราชสีมา ชัยภูมิ 
บุรีรัมย� สุรินทร�) ได�กําหนดยุทธศาสตร�เป�นยุทธศาสตร�ท่ี 5 การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมแบบมีส	วนร	วมอย	างยั่งยืน ได�กําหนดกลยุทธ�หลัก ได�แก	 1) ปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ�
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม 2) บริหารจัดการทรัพยากรน้ําอย	างสมดุล 3) อนุรักษ�และฟCDนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมอย	างยั่งยืน 4) บริหารจัดการด�านของเสีย ขยะ น้ําเสียชุมชนและ
อุตสาหกรรมอย	างเป�นระบบ โดยมีกิจกรรมสําคัญด�านสิ่งแวดล�อมในเน�นเรื่องของเสริมสร�างพลัง
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เครือข	ายในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และบริหารจัดการขยะมูลฝอย ของเสียอันตรายชุมชน 
อากาศ การจัดการคุณภาพน้ําและแก�ไขป'ญหาน้ําเสีย จัดการคุณภาพอากาศและฝุAนละออง (สถาบัน
ยุทธศาสตร�และประสานความร	วมมือเพ่ือพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือมหาวิทยาลัยขอนแก	น, 
2560)    
 จังหวัดบุรีรัมย� เป�นหนึ่งในกลุ	มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล	าง เป�นจังหวัดขนาดใหญ	 
ประกอบด�วย 23 อําเภอ 188 ตําบล 2,546 หมู	บ�าน 440,324 ครัวเรือน ประชากร 1,584,661 คน ได�
กําหนดวิสัยทัศน�ของจังหวัดบุรีรัมย�ว	า “ศูนย�กลางการท	องเท่ียวอารยธรรมขอม เศรษฐกิจม่ันคง 
สังคมเป�นสุข” มีการดําเนินการพัฒนาและฟCDนฟูแหล	งท	องเท่ียว พัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานและสิ่ง
อํานวยความสะดวกทางการท	องเท่ียว พัฒนาสินค�าและบริการด�านการท	องเท่ียว ส	งเสริมการตลาด
และประชาสัมพันธ�การท	องเท่ียว จัดกิจกรรมส	งเสริมการท	องเท่ียวตลอดท้ังปF จากสถิติท่ีผ	านมามี
นักท	องเท่ียวเดินทางมาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย�เพ่ิมมากข้ึนทุกปF ในปF 2556 จํานวน 1,186,756 คน ปF 
2557 จํานวน 1,248,763 คน ปF 2558 จํานวน 1,419,8 ประเทศไทยคน เพ่ิมข้ึนร�อยละ 19.64 เม่ือ
เทียบปF 2556 (1,186,756 คน) และมีรายได�จากการท	องเท่ียว ปF 2556 จํานวน 1,659.79 ล�านบาท 
ปF 2557 จํานวน 1,756.53 ล�านบาท ปF 2558 จํานวน 2,038.37 ล�านบาท เพ่ิมข้ึนร�อยละ 22.81 เม่ือ
เทียบกับปF 2556 (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย�, 2559) จากป'ญหาการเติบโตอย	างรวดเร็วของธุรกิจการ
ท	องเท่ียวรวมถึงการท่ีเป�นจังหวัดท่ีมีประชากรมาก ทําให�ป'ญหาสิ่งแวดล�อมต	าง ๆ ส	งผลกระทบต	อ
ชุมชน ทําให�จังหวัดบุรีรัมย� ซ่ึงเป�นจังหวัดท่ีมีวิกฤตป'ญหาการจัดการมูลฝอย อยู	ในลําดับท่ี 12 ของ
ประเทศ และ เป�นจังหวัดท่ีมีวิกฤตป'ญหามูลฝอยสะสม มีมูลฝอยสะสม 124,736 ตัน นอกจากนี้จาก
การสํารวจข�อมูลพบว	ามีชุมชนท่ีประกอบอาชีพรับซ้ือและคัดแยกซากขยะอิเล็กทรอนิกส�เพ่ือนําไป
ขายต	อ ในพ้ืนท่ีของจังหวัดบุรีรัมย� จึงเป�นจังหวัดท่ีเป�นพ้ืนท่ีท่ีมีความเสี่ยงสูงต	อการเกิดผลกระทบต	อ
สุขภาพจากมลพิษสิ่งแวดล�อม (โพสต�ทูเดย�, 2557) และยังพบว	า จังหวัดบุรีรัมย�เป�นจังหวัดท่ีมี
ครัวเรือนท่ีมีการกําจัดขยะโดยวิธีการเผา ถึงร�อยละ 88.1 มากท่ีสุดเป�นลําดับท่ี 1 ของประเทศ 
(สํานักงานสถิติแห	งชาติ, 2557)   
 ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข ว	าด�วยอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน พ.ศ. 
2554 โดยท่ีเป�นการสมควรกําหนดระเบียบสําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านเพ่ือคุ�มครอง
ประชาชน ตลอดจนส	งเสริม สนับสนุนให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน เข�ามามีส	วนร	วมใน
การดูแลสุขภาพของชุมชน ตามหลักการการสาธารณสุขมูลฐานของกระทรวงสาธารณสุข โดยมี
บทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ท่ีต�องปฏิบัติตาม
นโยบายกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร	ประชาสัมพันธ� หรือจัดการรณรงค� และให�ความรู�ทางด�าน
สาธารณสุขมูลฐาน จัดกิจกรรมเฝNาระวังและปNองกันป'ญหาสาธารณสุขท่ีสอดคล�องกับสภาวะสุขภาพ
ของท�องถ่ิน และเป�นแกนนําในการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ชุมชนโดยการสร�างการมีส	วนร	วมของชุมชน และประสานแผนการสนับสนุนจากองค�กรปกครองส	วน
ท�องถ่ินและแหล	งอ่ืน ๆ (ราชกิจจานุเบกษา, 2554)  เม่ือพิจารณาตามบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู	บ�าน และองค�ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานท่ีประกอบด�วยการบริการแบบผสมผสาน 
4 ด�าน คือ 1) การปNองกันโรค 2) การส	งเสริมสุขภาพอนามัย 3) การรักษาพยาบาล 4) การฟCDนฟู
สภาพ ซ่ึงสามารถแยกออกเป�นงานท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขท่ีอยู	ในภาคประชาชนสามารถดําเนินการ
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ได�ด�วยตนเองออกเป�นงานต	าง ๆ ซ่ึงเรียกว	าเป�น องค�ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน        
14 องค�ประกอบ ซ่ึงบทบาทท่ีเก่ียวข�องกับสิ่งแวดล�อมชุมชนตามองค�ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน  
คือ องค�ประกอบท่ี 5 การสุขาภิบาลและจัดหาน้ําสะอาด อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน      
มีบทบาทในด�านการชี้แจงให�ประชาชน กรรมการหมู	บ�าน ทราบถึงความสําคัญของการจัดหาน้ํา
สะอาดไว�ดื่ม การสร�างส�วม การกําจัดขยะมูลฝอย และการจัดบ�านเรือนให�สะอาด และองค�ประกอบท่ี 
11 อนามัยสิ่งแวดล�อม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน มีบทบาทร	วมถ	ายทอดความรู�เก่ียวกับ
งานอนามัยสิ่งแวดล�อมกับประชาชน ประชาชนทุกคนเฝNาระวังมิให�มีการกระทําท่ีก	อให�เกิดมลภาวะ 
องค�กรชุมชนร	วมกันวางแผนแก�ป'ญหาของชุมชนเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมเป�นพิษ ส	งเสริมและให�ความรู�
เรื่องสารเคมีในการเกษตร แจ�งเจ�าหน�าท่ีเพ่ือดําเนินการกับผู�กระทําผิด โดยงานสาธารณสุขมูลฐาน
เป�นบทบาท หน�าท่ีและความรับผิดชอบของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ตามระเบียบ
กระทรวงสาธารณสุข ข�อ 1) ปฏิบัติตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข 2) เผยแพร	ประชาสัมพันธ� 
หรือจัดการรณรงค� และให�ความรู�ทางด�านสาธารณสุขมูลฐาน 4) จัดกิจกรรมเฝNาระวังและปNองกัน
ป'ญหาสาธารณสุขท่ีสอดคล�องกับสภาวะสุขภาพของท�องถ่ิน 5) เป�นแกนนําในการเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมทางสุขภาพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนโดยการสร�างการมีส	วนร	วมของชุมชน และ
ประสานแผนการสนับสนุนจากองค�กรปกครองส	วนท�องถ่ินและแหล	งอ่ืน ๆ ของท�องถ่ิน โดยเม่ือ
พิจารณาในงานสิ่งแวดล�อมซ่ึงเป�นเรื่องท่ีทางกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได�กําหนดแผนพัฒนา
ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบส	งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล�อม (พ.ศ. 2560-2564) โดยมี
เปNาหมายท่ีให�เกิดชุมชนท่ีมีศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมในชุมชน (ตําบลมีชุมชนเข�มแข็งด�าน
อนามัยสิ่งแวดล�อม ตําบลละ 1 ชุมชน) ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ท่ีถือเป�นบุคลากร
ระดับชุมชนของกระทรวงสาธารณสุข ต�องมีหน�าท่ีในด�าน ทําหน�าท่ีวิทยากรกระบวนการสร�างการมี
ส	วนร	วมในชุมชนร	วมกับภาคีเครือข	าย ได�แก	 องค�กรปกครองส	วนท�องถ่ิน โรงพยาบาลส	งเสริมสุขภาพ
ตําบล สํานักงานสาธารณสุขอําเภอ จัดทําแผนท่ีชุมชนเพ่ือร	วมค�นหาความเสี่ยงด�านสุขภาพและ
สิ่งแวดล�อมในชุมชน สื่อสาร/สร�างความรอบรู�สุขภาพให�กับประชาชนเพ่ือปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
เสริมสร�างนวัตกรรมชุมชนด�านสิ่งแวดล�อมโดยการมีส	วนร	วมจากประชาชน (กรมอนามัย, 2559) 
ดังนั้น จึงเห็นได�ว	าอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านมีความสําคัญต	อการส	งเสริมสุขภาพเชิง
ปNองกันและพัฒนาสาธารณสุข รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล�อมของชุมชน ด�วยบทบาทตามหน�าท่ีและ
การมีเครือข	ายเชื่อมโยงสัมพันธ�กันทุกท�องถ่ิน    
 ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน นอกจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ซ่ึงเป�น
กลไกสําคัญแล�วการมีส	วนร	วมของประชาชนนับว	าเป�นส	วนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป�น    
ผู�ได�รับประโยชน�และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน	วยงานภาครัฐ ดังนั้น การทํางานใด ๆ ถ�า
ให�ประชาชนเข�ามามีส	วนร	วมจะทําให�งานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค�และเปNาหมาย เนื่องจาก
ประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีส	วนร	วมในกิจกรรมท่ีเป�นประโยชน�ต	อส	วนรวม กระบวนการหรือ
ข้ันตอนการมีส	วนร	วม มีดังนี้ 1) การมีส	วนร	วมในการค�นหาป'ญหาการวางแผนดําเนินกิจกรรม 2) การ
มีส	วนร	วมในการปฏิบัติงาน 3) การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน� 4) การมีส	วนร	วมในการติดตาม
และประเมินผลงาน   
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 จากข�อมูลข�างต�น จะเห็นได�ว	า ป'ญหาสิ่งแวดล�อมเป�นป'ญหาท่ีกระทบต้ังแต	ระดับโลกจนถึง
ระดับชุมชนและระดับบุคคล โดยจังหวัดบุรีรัมย�เป�นจังหวัดใหญ	ท่ีป'ญหาสิ่งแวดล�อมมีแนวโน�มท่ีสูงข้ึน
เนื่องจากกําลังมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงหลาย ๆ อย	างเกิดข้ึนอย	างก�าวกระโดด ผลพวงจากการ
สร�างเมืองให�เป�นเมืองท	องเท่ียวการกีฬา คือการพัฒนาให�บุรีรัมย�กลายเป�นเมืองแห	งการท	องเท่ียวแห	ง
ใหม	 (อิศราพร วิจิตร, 2559) โดยมีผลการวิจัยการศึกษาเรื่องสภาพการจัดการการท	องเท่ียวเชิงกีฬา 
โดยท่ีกลุ	มตัวอย	างท่ีใช�ในการวิจัย คือ ผู�มีส	วนได�ส	วนเสียกับการจัดการการท	องเท่ียวเชิงกีฬาใน
จังหวัดชลบุรีและบุรีรัมย� จังหวัดละ 400 คน พบว	า การจัดการการท	องเท่ียวเชิงกีฬาจะส	งผลทําให�
การสร�างสิ่งก	อสร�างได�ทําลายสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติทิวทัศน�และระบบนิเวศ เกิดป'ญหาจราจร
ติดขัด ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน และมลพิษต	อสิ่งแวดล�อมท้ังทางน้ํา อากาศ เสียง ระดับมาก (ปรางทิพย� 
ยุวานนท�, 2559) สอดคล�องกับผลการวิเคราะห�สภาพแวดล�อมศักยภาพจังหวัดบุรีรัมย� (SWOT 
Analysis) ท่ีพบว	ามีจุดอ	อน (Weakness) ในการเพ่ิมข้ึนของขยะมีปริมาณมาก โดยมีภาวะคุกคาม
(Threat) ในด�านการขยายตัวของเมือง เกิดขยะล�นเมือง ท้ิงขยะไม	เป�นท่ี (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย�, 
2559) การเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดผลกระทบข้ึนต�องอาศัยการมีส	วนร	วมของหลายภาคส	วนในการจัดการ
แก�ไขป'ญหา ซ่ึงอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านเป�นบุคคลในชุมชนท่ีเป�นกําลังหลักในการดูแล
สุขภาพอนามัยและการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ท้ังนี้มีผลการวิจัยท่ีเก่ียวข�อง พบว	า บทบาทท่ีปฏิบัติ
จริงของอาสาสมัครสาธารณสุข ในด�านการจัดหาน้ําสะอาดและสุขาภิบาล ด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม อยู	
ในระดับปานกลาง (พีรพล ศิริไพบูลย�, 2553) อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีอยู	มีความสามารถในการ
ทํางานให�เสร็จสิ้นได�ในระยะเวลาสั้น ๆ เช	น การสํารวจรวบรวมข�อมูล การรณรงค�ปNองกันโรค ใน
ขณะเดียวกัน งานตามบทบาทของ อสม. ท่ีจําเป�นต�องใช�เวลาอย	างต	อเนื่องหรือเป�นงานประเภทท่ี
ต�องใช�ระยะเวลา เช	นการส	งต	อผู�ปAวย การให�บริการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน งานด�านอนามัย
สิ่งแวดล�อม จะเป�นงานท่ี อสม. ทําเป�นสัดส	วนท่ีน�อยกว	างานท่ีเสร็จเป�นครั้งคราว (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย� 
และ ปารณัฐ สุขสุทธิ์, 2550) จึงเห็นได�ว	า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านจึงควรท่ีจะได�รับการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน เพ่ือสร�างความรู� ความตระหนัก เกิดทักษะ และความ
ม่ันใจในการปฏิบัติงานตามบทบาทหน�าท่ี โดยเฉพาะจังหวัดบุรีรัมย� ท่ีมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู	บ�าน (อสม.) กระจายอยู	ในทุกหมู	บ�านและท่ีผูกพันกันด�วยเครือข	ายความสัมพันธ�ในระบบเครือญาติ   
รวมท้ังสิ้น 27,834 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย�, 2560)  
 ดังนั้น เพ่ือเป�นการปNองกันและลดผลกระทบท่ีเกิดจากป'ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ี
ชุมชน และเป�นไปตามพันธกิจและเปNาประสงค�ด�านสิ่งแวดล�อมของจังหวัดบุรีรัมย� ท่ีกําหนดพันธกิจใน
การอนุรักษ�ฟCDนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมโดยการมีส	วนร	วมของประชาชน และมี
เปNาประสงค� ในการฟCDนฟูอนุรักษ�และการใช� ประโยชน�จากปAาและความหลากหลายทางชีวภาพแบบมี
ส	วนร	วมของประชาชนอย	างยั่งยืน รวมถึงการจัดการขยะและการลดมลพิษอย	างเป�นระบบและการมี
ส	วนร	วมของประชาชน (สํานักงานจังหวัดบุรีรัมย�, 2559) ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� โดยอาศัยเครือข	ายเชื่อมโยงสัมพันธ�กันทุกส	วน ท่ีผูกพันกันด�วย
เครือข	ายความสัมพันธ�ในระบบเครือญาติในชุมชน โดยมี อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านเป�น
แกนนําร	วมกับภาครัฐ ในการจัดการสิ่งแวดล�อมของชุมชน ซ่ึงนอกจากทําให�จังหวัดบุรีรัมย�                   
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มีทัศนียภาพท่ีสวยงามแล�วยังส	งผลให�นักท	องเท่ียวหลั่งไหลเข�ามาเท่ียวจังหวัดบุรีรัมย� เกิดการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ทําให�ประชาชนในชุมชนท�องถ่ินมีรายได� และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี เกิดชุมชน
เข�มแข็งด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม มีการอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมเพ่ือให�เกิดความ
ยั่งยืนสืบไป 
 
1.2  วัตถุประสงค!ของการวิจัย   
 1.2.1 เพ่ือศึกษาสภาพและป'ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
 1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความรู� ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน และความ
ต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
จังหวัดบุรีรัมย� 
 1.2.3 เพ่ือสร�างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
 1.2.4 เพ่ือเปรียบเทียบผลการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส	วนร	วม ด�านความรู� ความตระหนัก และการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนก	อนกับหลังการใช�
รูปแบบและประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านหลังการใช�รูปแบบ 
 
1.3  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
            ผู�วิจัยได�ศึกษา เอกสาร แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องมาสร�างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
ดังนี้ 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบแนวคิดท่ีใช�ในการวิจัย 
 

สภาพและป'ญหาในการจดัการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
จังหวัดบุรีรมัย� 
1. ท่ีพักอาศัย 
2. นํ้าอุปโภค บริโภค 
3. การกําจัดขยะมูลฝอย 
ระดับความรู� ความตระหนัก  
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน  
ความต�องการเสรมิสร�างศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

 
 

แนวคิดทฤษฎี 
1. แนวคิดเก่ียวกับการจดัการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน 

2. แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล�อม
ศึกษา 
3. แนวคิดเก่ียวกับการเสรมิสร�าง
ศักยภาพ 
4. แนวคิดเก่ียวกับการมสี	วนร	วม 
5. แนวคิดเก่ียวกับการความรู� 
6. แนวคิดเก่ียวกับการความ
ตระหนัก 
7. แนวคิดเก่ียวกับการปฏิบัต ิ
8. แนวคิดเก่ียวกับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
9. แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
10. แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจ
พอเพียง 
11. แนวคิดเก่ียวกับความยั่งยืน 

ประเมินผลการใช�รูปแบบการ
เสรมิสร�างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบ 
มีส	วนร	วมของอาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
จังหวัดบุรีรมัย� โดย 
1. เปรียบเทียบความรู� ความ
ตระหนัก ในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน ระหว	างก	อน
กับหลังการใช�รูปแบบ  
2. ผลการเปลี่ยนแปลงการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
เปรียบเทียบก	อนกับหลังการ
ปฏิบัติการและขยายผลใน
ระดับชุมชน 
3. ประเมินความพึงพอใจของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู	บ�านต	อการปฏิบัติการตาม
รูปแบบการเสรมิสร�างศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส	วนร	วม 
 

รูปแบบการเสรมิสร�างศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
จังหวัดบุรีรมัย� 
1. องค�ประกอบของรูปแบบ 
   1.1 แนวคิดและหลักการ 

   1.2 กระบวนการและวิธีการ 

   1.3 กิจกรรม 
   1.4 ป'จจัยท่ีเก่ียวข�องท้ังด�าน
สนับสนุนและอุปสรรค 
2. ข้ันตอนการพัฒนารูปแบบ
การเสริมสร�างศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมี
ส	วนร	วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
    2.1 การร	างรูปแบบ 
    2.2 การประเมินความ
เหมาะสมของรูปแบบโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ 
    2.3 ปรับปรุงรูปแบบ และ
จัดทําแผนปฏิบัติการ 
    2.4 ปฏิบัติการตามรูปแบบ 
โดยดําเนินการตามแผนปฏิบตัิ
การท่ีกําหนดไว� 
        - จัดการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
        - ปฏิบัติการปรับปรุง
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน       

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 
จังหวัดบุรีรมัย� ท่ีเหมาะสม 
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1.4  สมมติฐานการวิจัย 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านมีความรู� ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนหลังการพัฒนาการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านมากกว	าก	อนการพัฒนาศักยภาพ 
 
1.5  ขอบเขตของการวิจัย  
 1.5.1 ขอบเขตด�านพ้ืนท่ีศึกษา 
  1.5.1.1 ในการศึกษาสภาพและป'ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน การศึกษา
ระดับความรู� ความตระหนัก และความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ในภาพรวมใช�พ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย�   
  1.5.1.2 ในการปฏิบัติการและประเมินผลการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ใช�พ้ืนท่ี 1 ตําบล ในจังหวัด
บุรีรัมย� โดยเลือกพ้ืนท่ีเป�นตําบลท่ีมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและเป�นตําบลท่ี
ได�กําหนดป'ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมเป�นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตําบล ใช�พ้ืนท่ี
ตําบลสนวน อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย� เป�นพ้ืนท่ีศึกษา 
 1.5.2 ขอบเขตด�านประชากรและกลุ	มตัวอย	าง   
  ประชากรและกลุ	มตัวอย	างท่ีใช�ในการวิจัยครั้งนี้แบ	งตามระยะของการศึกษา                        
3 ระยะ คือ 
  1.5.2.1 ในการศึกษาสภาพและป'ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน การศึกษา
ระดับความรู� ความตระหนัก และความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ประชากร คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน 27,834 คน 
จากทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย� รวม 23 อําเภอ กลุ	มตัวอย	าง 379 คน สุ	มอย	างเป�นระบบ ตาม
สัดส	วนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านในแต	ละอําเภอ 
  1.5.2.2 ในการปฏิบัติการและประเมินผลการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ใช�พ้ืนท่ี 1 ตําบล ในจังหวัด
บุรีรัมย� กลุ	มตัวอย	างในการพัฒนาศักยภาพ คือ  อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านท่ีสมัครใจเข�า
ร	วมวิจัย 50 คน โดยในข้ันตอนการมีส	วนร	วม ได�เพ่ิม ตัวแทนผู�นําชุมชน  ทุกหมู	บ�าน จํานวน 12 คน 
และตัวแทนครัวเรือนท่ีสมัครใจเข�าร	วมการวิจัย จํานวน 50 คน 
 1.5.3 ขอบเขตด�านเนื้อหา   
  เป�นการศึกษาสภาพและป'ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ระดับความรู� ความ
ตระหนัก และความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาเป�นแนวทางในการพัฒนา
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� โดยเปรียบเทียบความรู� ความตระหนัก และเปรียบเทียบการ
เปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมชุมขน ระหว	างก	อนกับหลังการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
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 1.5.4 ขอบเขตด�านระยะเวลา 
  ต้ังแต	เดือนธันวาคม 2559 - สิงหาคม 2561  
 
1.6  ข/อจํากัดในการวิจัย 
 การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนมีเนื้อหาครอบคลุมกว�างขวางหลายด�าน เช	น การจัดการขยะ
ในครัวเรือนและชุมชน การจัดการส�วมท่ีถูกสุขลักษณะภายในครัวเรือน การจัดบ�านหรือท่ีอยู	อาศัยให�
สะอาดถูกสุขลักษณะ การจัดหาและเฝNาระวังคุณภาพอาหารและน้ําด่ืม แต	ในการศึกษาครั้งนี้ได�
กําหนดประเด็นการศึกษาเฉพาะ ประเด็นหลัก คือ การจัดท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค 
บริโภค การกําจัดขยะมูลฝอย ตามสิ่งท่ีชุมชนสามารถจัดการได�ในชุมชนของตนเอง โดยไม	จําเป�นท่ี
จะต�องใช�การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร�หรือต�องพ่ึงพางบประมาณเกินบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน งานวิจัยมุ	งประเด็นเพ่ือให�เกิดสภาพแวดล�อมท่ีเอ้ือต	อการมีสุขภาพดีใน
ระดับครอบครัวและของชุมชนในภาพรวม 
 
1.7  คําจํากัดความท่ีใช/ในการวิจัย 
 1.7.1 การพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ให�บุคคลมีความสามารถในการการดําเนินงาน มีความรู�เพ่ิมข้ึน เข�าใจ
บทบาทหน�าท่ีและปฏิบัติหน�าท่ีได�อย	างมีประสิทธิภาพ สามารถแก�ไขข�อบกพร	องให�ดีข้ึนตามกิจกรรม
ท่ีเก่ียวข�องตามท่ีกําหนดให� 
 1.7.2 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง ลักษณะการดําเนินการท่ีมีความเหมาะสม    
ในการพัฒนาคุณภาพและวิธีการทํางานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ประกอบด�วย                 
องค�ความรู� การเรียนรู� การสร�างทักษะ กระบวนการ วิธีการ การสาธิต และป'จจัยสนับสนุน 
 1.7.3 การจัดสิ่งแวดล�อมชุมชน หมายถึง การจัดการสิ่งแวดล�อม ในประเด็นงานท่ีเชื่อมโยง
จากงานสาธารณสุขมูลฐานโดย ตามสิ่งท่ีชุมชนสามารถจัดการได�ในชุมชนของตนเองประกอบด�วย 
การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค บริโภค การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
 1.7.4 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน หมายถึง บุคคลท่ีได�รับการคัดเลือกจาก 
หมู	บ�านหรือชุมชนและผ	านการฝlกอบรมตามหลักสูตรฝlกอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู	บ�าน  
 1.7.5 ความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบอกถึงข�อมูล 
เรื่องราว วิธีการ ของการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน จังหวัดบุรีรัมย� ในประเด็นของการจัดการท่ีพัก
อาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค บริโภค การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
 1.7.6 ความตระหนักการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน หมายถึง การแสดงออกซ่ึงความรู�สึก 
ความคิดเห็น การเห็นคุณค	า ของการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ในประเด็นของการจัดการท่ีพักอาศัยท่ี
ถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค บริโภค การจัดการมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
 1.7.7 ความต�องการพัฒนาศักยภาพ หมายถึง การคาดหวังในการพัฒนาคุณภาพและ
วิธีการทํางานในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัด
บุรีรัมย� 
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 1.7.8 แบบมีส	วนร	วม หมายถึง การท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�านและผู�เก่ียวข�อง
ในชุมชน ในการมีส	วนร	วม ค�นหาป'ญหาตัดสินใจ การมีส	วนร	วมในการปฏิบัติงาน การมีส	วนร	วมรับ
ผลประโยชน� การมีส	วนร	วมในการติดตามและประเมินผลงาน การมีส	วนร	วมในการรับผลประโยชน�  
 
1.8  ประโยชน!ท่ีคาดว4าจะได/รับ  
 1.8.1 ได�ทราบสภาพและป'ญหาการในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
 1.8.2 ได�ทราบความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วน
ร	วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน เพ่ือใช�วางแผนการพัฒนาศักยภาพให�อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู	บ�าน ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนได�เหมาะสมตามความต�องการมากข้ึน 
 1.8.3 ได�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส	วนร	วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู	บ�าน เพ่ือใช�เป�นช	องทางส	งเสริมให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู	บ�าน มีความรู�ความเข�าใจ มีความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนจนสามารถใช�ประโยชน�
ให�เกิดคุณภาพมากข้ึน 
 1.8.3 ได�องค�ความรู�เพ่ือใช�เป�นแนวทางการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมขนแบบมีส	วนร	วมให�
หน	วยงานด�านสิ่งแวดล�อม หรือท�องถ่ินอ่ืน สามารถนําไปใช�เป�นระดับนโยบาย และระดับปฏิบัติการ 
ในการขยายผลไปใช�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนในพ้ืนท่ีอ่ืนต	อไป 



 
 

บทที่  2 
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข�อง 

 
 ในการวิจัยเรื่อง รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ผู�วิจัยได�กําหนดประเด็นวิจัยเพ่ือใช�เป-น
กรอบพ้ืนฐานและประกอบแนวทางการศึกษาเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมชุนชน เพ่ือนําข�อมูลท่ีได�มาเป-น
แนวทางในการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ดังนั้น ในการศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ี
เก่ียวข�อง จึงแบ!งออกเป-นส!วน ดังนี้ 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมศึกษา 
 2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ 
 2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีส!วนร!วม 
 2.5 แนวคิดเก่ียวกับความรู�  
 2.6 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก 
 2.7 แนวคิดเก่ียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
 2.8 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.9 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
 ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�มีแนวคิดจากหน!วยงานและนักวิชาการท่ีเก่ียวข�อง ดังนี้ 
 สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม (2559) สิ่งแวดล�อมชุมชน 
(Community Environmental) หมายถึง สิ่งต!าง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวภาพท่ีอยู!รอบตัว
มนุษย) ท่ีอาศัยและประกอบกิจกรรมต!าง ๆ ในเขตชุมชน หรือหมู!บ�านท่ีอยู!ภายในขอบเขตการ
ให�บริการของเมืองนั้น ซ่ึงเกิดข้ึนโดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย)ได�ทําข้ึน มีอิทธิพลเก่ียวโยงและเก้ือหนุนกัน
โดยผลกระทบจากปSจจัยหนึ่ง จะมีส!วนเสริมสร�างหรือทําลายอีกส!วนหนึ่งอย!างหลีกเลี่ยงไม!ได� 
 กรมส!งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล�อม (2559) การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน (Community 
Environmental Management) หมายถึง การดําเนินการเพ่ือให�ชุมชนมีความสามารถในการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อม เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมได�ด�วยตนเอง โดยการมีส!วนร!วม
ของคนในชุมชน เพ่ือนําไปสู!การพัฒนาอย!างยั่งยืน 
 วินัย วีระวัฒนานนท) (2540) การจัดการสิ่งแวดล�อม หมายถึง กระบวนการใช�สิ่งแวดล�อม
อย!างมีประสิทธิภาพและเป-นระบบ โดยการวางแผนดําเนินงาน ติดตามประเมินผลและปรับปรุง 
แก�ไขพัฒนาให�ดี ข้ึน ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงการใช�อย!างประหยัดให�เกิดประโยชน)สูงสุด ใช�ให�ได�ยั่งยืน 
ยาวนานตลอดไป และ เอ้ืออํานวยประโยชน)ต!อมวลมนุษย)และธรรมชาติให�มากท่ีสุด 
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 เกษม จันทร)แก�ว (2542) ได�ให�ความหมายการจัดการสิ่งแวดล�อมว!าหมายถึง กระบวนการ
สร�างศักยภาพ คงสภาพความยั่งยืนของสิ่งแวดล�อมและการควบคุมกิจกรรม การจัดการเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน)ต!อมนุษย)ต!อไป                            
 จากการสังเคราะห)ข�อมูลจากความหมายและแนวคิดการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ผู�วิจัย
เห็นว!า การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน หมายถึง กระบวนการต!าง ๆ ในการทําให�ชุมชนประสบ
ความสําเร็จในใช�สิ่งแวดล�อมอย!างมีประสิทธิภาพและเป-น โดยการวางแผน ดําเนินงาน ติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุง แก�ไขพัฒนาให�ดีข้ึน ท้ังนี้ต�องคํานึงถึงการใช�อย!างประหยัดให�เกิดประโยชน)
สูงสุด และเกิดความยั่งยืน  

 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับส่ิงแวดล�อมศึกษา 
 สิ่งแวดล�อมศึกษา (Environment Education) จุดเริ่มต�นมาจากการประชุมท่ีเมือง ทบิลิชี 
ประเทศรัสเซีย ได�เน�นบทบาทของการศึกษาท่ีประชาชน เพ่ือการแก�ไขปSญหาสิ่งแวดล�อมโลก และได�
วางแนวทางหลักในการจัดการศึกษาข้ึน ซ่ึงมีผู�ให�ความหมายสิ่งแวดล�อมศึกษาไว�หลากหลาย ดังนี้ 
 สิ่งแวดล�อมศึกษา หมายถึง กระบวนการศึกษาเพ่ือพัฒนาคนให�มีความรู� เ ก่ียวกับ
ความสัมพันธ)ระหว!างชีวิตกับสิ่งแวดล�อมท้ังทางกายภาพและทางสังคม เพ่ือสร�างความตระหนักและ
แรงจูงใจให�เกิดพฤติกรรมรับผิดชอบ ดูแลปกปZองและแก�ไขปSญหาสิ่งแวดล�อมร!วมกัน โดยใช�
เทคโนโลยีทางการศึกษาเพ่ือพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล�อม (Schmieder & Allen, 1977; เกษม จันทร)
แก�ว, 2536 และวินัย วีระวัฒนานนท), 2555) 
 หลักการสิ่งแวดล�อมศึกษา ตามหลักการปฏิญญาสากลเบลเกรด (Belgrade Charter) 
(UNESCO-UNEP, 1976) และผลการประชุมท่ีเมืองทบิลิชิ (Tbilisi) เม่ือ ค.ศ. 1977 (UNESCO, 
1978)  ท่ีประชุมสิ่งแวดล�อมโลกได�กําหนดวัตถุประสงค)สิ่งแวดล�อมศึกษาไว� 5 ข�อ ท่ีเน�นในเรื่องการ
สร�างตระหนัก (Awareness) ความรู� ความเข�าใจ (Knowledge) เจตคติ (Attitude) ทักษะ (Skills) 
และการมีส!วนร!วม (Participation) สิ่งแวดล�อมศึกษาจึงเป-นพันธกรณีท่ีประเทศท่ัวโลกควรยอมรับ 
และนําไปปฏิบัติ สิ่งแวดล�อมศึกษาท่ีดีไม!ควรหยุดเพียงแค!การรับรู�ข�อมูลข!าวสารท่ีเก่ียวข�องเท!านั้น แต!
ต�องช!วยให�ผู�เรียนหรือกลุ!มเปZาหมายเกิดเห็นคุณค!าและทักษาท่ีนําความรู�ความสามารถไปใช�ทํา
กิจกรรมสิ่งแวดล�อมด�วยสํานึกและความรับผิดชอบ  สิ่งแวดล�อมศึกษาต�องศึกษาสิ่งแวดล�อมท้ังมวล 
(Totality) ท้ังสิ่งแวดล�อมตามธรรมชาติ และมนุษย)สร�างข้ึน ท้ังด�านเทคโนโลยี ด�านสังคม และ
นิเวศวิทยาเป-นกระบวนการตลอดชีวิต (Life-long Process) เป-นสหวิทยาการ (Interdis-ciplinary) 
ให�เห็นภาพรวมของสิ่งแวดล�อมต้ังแต!ท�องถ่ิน ระดับประเทศจนถึงระดับโลก ฝsกความเป-นผู�นําชุมชน
ด�านสิ่งแวดล�อมท้ังด�านความรู� ความตระหนักและทักษะ (Schmieder & Allen, 1977) เป-น
การศึกษาเชิงระบบ เป-นกระบวนการเรียนรู�แบบแก�ปSญหาเพ่ือนําไปใช�ในชีวิตประจําวัน (วินัย                 
วีระวัฒนานนท), 2553) 
 ด�านสื่อและโปรแกรมสิ่งแวดล�อมศึกษาเป-นผลมาจากพัฒนาทางด�านวิทยาศาสตร) การรับรู�
และใช�ข�อมูลข!าวสาร การมีส!วนร!วมในการแก�ไขปSญหา กิจกรรมสิ่งแวดล�อมศึกษามีความสะดวกท่ีจะ
เริ่มต�นกับระบบการจัดการศึกษานอกโรงเรียน และการเรียนตามอัธยาศัยไปยังกิจกรรมของกลุ!ม
เยาวชน กิจกรรมทางศาสนาในชุมชนให�ความรู�แก!ผู�มาเยือนหรือนักท!องเท่ียว การไปเท่ียวสวนสัตว)
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หรือพิพิธภัณฑ) กิจกรรมสิ่งแวดล�อมศึกษามุ!งให�ผู�เรียนรู�จักการค�นคว�าหาข�อมูล พัฒนาทักษะในการใช�
ข�อมูลข!าวสารและการตัดสินใจใช�ข�อมูลข!าวสาร 
 สิ่งแวดล�อมศึกษามีคุณลักษณะเป-นสหวิทยาการ ดังนั้นจึงนําไปปรับประยุกต)ใช�กับสาขา
อาชีพต!าง ๆ ได� โดยเฉพาะโรงเรียนซ่ึงถือว!าเป-นสถานท่ีบ!มเพาะบุคคลในด�านต!าง ๆ รวมไปถึงด�าน
สิ่งแวดล�อม และโรงเรียนเป-นจุดแรกท่ีได�มีการนําสิ่งแวดล�อมศึกษามาใช�ประโยชน)ด�วย และมีการ
บรรจุให�หลักสูตรด�านสิ่งแวดล�อมศึกษาสู!ระบบการศึกษาไทยต้ังแต! พ.ศ. 2551 รวมถึงมีการจัด
หลักสูตรเชิงบูรณาการและการจัดโครงการด�านสิ่งแวดล�อมในโรงเรียนหลากหลายโครงการ เช!น
ธนาคารขยะ การประหยัดพลังงานในโรงเรียน 
 แนวทางการจัดสิ่งแวดล�อมศึกษา สิ่งแวดล�อมศึกษาสามารถจัดได�ท้ังในและนอกระบบ
โรงเรียน โดยแนวคิดในการจัดสิ่งแวดล�อมศึกษาให�บรรลุวัตถุประสงค)นั้น จะต�องกําหนดประเด็นหรือ
เนื้อหาสาระให�สอดคล�องและเหมาะสมกับกลุ!มเปZาหมาย เนื่องจากในแต!ละบุคคลจะมีระดับ
ความสามารถในการรับรู�ท่ีแตกต!างกันข้ึนอยู!กับอายุ ระดับความสนใจ ความพร�อมของบุคคล อาชีพ 
ประสบการณ) สภาพแวดล�อม รวมถึงการศึกษาซ่ึงนอกจากการกําหนดประเด็นและเนื้อหาให�
เหมาะสมแล�ว การเลือกใช�วิธีการหรือกระบวนการให�เหมาะสมกับกลุ!มเปZาหมายก็เป-นสิ่งสําคัญ
เช!นกัน เพราะเด็กกับผู�ใหญ!ย!อมมีความสามารถในการรับรู�และเรียนรู�ท่ีแตกต!างกัน คนในเมืองกับคน
ในชนบทก็มีความสามารถในการรับรู�และเรียนรู�ท่ีแตกต!างกัน ดังนั้น กระบวนการหรือวิธีการท่ีใช�จึง
จําเป-นต�องเลือกให�เหมาะสม หรือแม�กระท่ังภาษาท่ีใช�ก็ต�องเลือกให�เหมาะสมกับเปZาหมายด�วยเช!นกัน 
 จากการสังเคราะห)ข�อมูลจากความหมายและหลักการสิ่งแวดล�อมศึกษา ผู�วิจัยเห็นว!า
สิ่งแวดล�อมศึกษา คือ กระบวนการท่ีทําให�คนเห็นคุณค!า เกิดความตระหนักและเข�าใจถึงการอยู!
ร!วมกันของสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ด�วยการให�โอกาสทุกคนพัฒนา
ความรู� ความตระหนัก ทักษะการรู�จักตัดสินใจ เพ่ือให�เกิดการเปลี่ยนแปลงความตระหนักและ
พฤติกรรมท่ีจะปกปZองและแก�ไขสิ่งแวดล�อมให�ดีข้ึน ดังนั้น การสร�างรูปการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน สามารถใช�กระบวนการตามวัตถุประสงค)ของสิ่งแวดล�อมศึกษามาเป-น
แนวทางโดยการพัฒนาด�านความรู� ความตระหนัก ความตระหนัก ทักษะ ใช�การมีส!วนร!วม และหา
แนวทางปฏิบัติท่ีถูกต�องสามารถนํารูปแบบไปใช�เพ่ือจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนให�ยั่งยืน 

 
2.3 แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพ 
 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได�ให�ความหมายของ “พัฒนา” ว!าคือ 
“ทําให�เจริญ” หรืออาจกล!าวได�ว!า “การพัฒนา” เป-นกระบวนการของการเคลื่อนไหวจากสภาพท่ีไม!
น!าพอใจไปสู!สภาพท่ีน!าพอใจ การพัฒนาเป-นกระบวนการท่ีเปลี่ยนแปลงอยู!เสมอ ไม!หยุดนิ่ง มี
ความสัมพันธ)โดยตรงกับความเปลี่ยนแปลง กล!าวคือ การพัฒนา หมายถึง กระบวนการของการ
เปลี่ยนแปลงท่ีมีการวางแผนไว�แล�ว คือ การทําให�ลักษณะเดิมเปลี่ยนไปโดยมุ!งหมายว!า ลักษณะใหม!ท่ี
เข�ามาแทนท่ีนั้นจะดีกว!าลักษณะเก!า โดย พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ได�อธิบาย
ความหมายของคําว!าศักยภาพ คือ ภาวะแฝง, อํานาจ หรือ คุณสมบัติท่ีมีแฝงอยู!ในสิ่งต!าง ๆ อาจทํา
ให�พัฒนาหรือให�ปรากฏเป-นสิ่งท่ีประจักษ)ได� (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546) 
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 การท่ีบุคคลตัดสินใจท่ีจะจัดการชีวิตของตนเอง โดยใช�มุมมองเชิงวิเคราะห) วิจารณ) กระแส
สังคม และความสัมพันธ)เชื่อมโยงกับศักยภาพของตนเองและกลุ!มในสังคมของตนในการท่ีจะ
ดําเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดยคนนั้นต�องมี 
 1. ความคาดหวังในความสามารถและศักยภาพของตนเอง 
 2. ความรู�สึกในการควบคุมจัดการเรื่องนั้น 
 3. กระบวนการมีส!วนร!วมท่ีจะตัดสินใจในองค)กรหรือกลุ!มคน 
 ศักยภาพของบุคคลเชื่อมต!อกับระดับชุมชนท่ีการพัฒนาความสามารถท่ีจะจัดการให�เกิด
การกระทํา การสนับสนุนทางสังคม การอยู!ร!วมกับคนอ่ืนและทักษะการแสดงออกทางสังคม 
 ชุมชนท่ีมีศักยภาพ คือ ชุมชนท่ีท้ังบุคคลและองค)กรได�มีการใช�ทักษะและทรัพยากรของ
ตนเองและกลุ!มเพ่ือตอบสนองความต�องการของสังคม มีความสามารถท่ีจะมีอิทธิพลต!อการตัดสินใจ
และทําให�เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับกว�าง ทําให�เกิดความเสมอภาคในการเข�าถึงทรัพยากร มีการ
ระบุประเด็นปSญหาและหนทางแก�ไขเอง การมีส!วนร!วมในการพัฒนาชุมชน มีความรู�สึกของการเป-น
ชุมชน บุคคลและการเมืองท่ีชัดเจนจนเกิดเป-นระบบการช!วยเหลือกันอย!างเป-นธรรมชาติจนมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมต!อเนื่องและยั่งยืน 
 ผู�วิจัยได�สังเคราะห)ความหมาย แนวคิด หลักการ ท่ีเก่ียวข�อง สรุปได�ว!า การพัฒนา
ศักยภาพ คนในชุมชน ชุมชนและท�องถ่ิน ควรมีการส!งเสริมการมีส!วนร!วม และการ ส!งเสริมการมีส!วน
ร!วมของประชาชนในกระบวนการพัฒนาและเปxดโอกาสให�ประชาชนได�พัฒนาศักยภาพในการบริหาร
จัดการปSญหาได�ด�วยตนเอง เพ่ือประโยชน)ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถ
สนองตอบต!อการกระจายการพัฒนาได�อย!างเต็มท่ีและท่ัวถึง ดังนั้นการพัฒนาในอนาคตจะเน�นท่ีการ
สร�างความเข�มแข็งของชุมชนในภูมิภาคและชนบท ให�สามารถพ่ึงตนเองได� โดยมีเศรษฐกิจชุมชนท่ี
ม่ันคงเป-นตัวนํา และเป-นฐานในการยกระดับรายได�และคุณภาพชีวิตในอนาคต เสริมบทบาทของ
ภาครัฐซ่ึงเป-นผู�สนับสนุนการพัฒนาเดิม ซ่ึงเป-นการผนึกกําลังในการพัฒนาและนําไปสู!ความเข�มแข็ง
ของชุมชนและท�องถ่ินอย!างม่ันคง ม่ังค่ัง และ ยั่งยืน 
 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีส(วนร(วม 
 2.4.1 แนวคิดเการสร�างการมีส!วนร!วม หมายถึง การเปxดโอกาสให�ประชาชนและผู� ท่ี
เก่ียวข�องทุกภาคส!วนของสังคมได�เข�ามามีส!วนร!วมกับภาคราชการ ระดับของการสร�างการมีส!วนร!วม
ของประชาชนเป-น 5 ระดับ ดังนี้ 
  1. การให�ข�อมูลข!าวสาร ถือเป-นการมีส!วนร!วมของประชาชนในระดับตํ่าท่ีสุด แต!
เป-นระดับท่ีสําคัญท่ีสุด เพราะเป-นก�าวแรกของการท่ีหน!วยงานภาครัฐจะเปxดโอกาสให�ประชาชนเข�าสู!
กระบวนการมีส!วนร!วมในเรื่องต!าง ๆ วิธีการให�ข�อมูลสามารถใช�ช!องทางต!าง ๆ เช!น เอกสารสิ่งพิมพ) 
การเผยแพร!ข�อมูลข!าวสารผ!านทางสื่อต!าง ๆ การจัดนิทรรศการ จดหมายข!าว การจัดงานแถลงข!าว 
การติดประกาศ และการให�ข�อมูลผ!านเว็บไซต) เป-นต�น 
  2. การรับฟSงความคิดเห็น เป-นกระบวนการท่ีเปxดให�ประชาชนมีส!วนร!วมในการให�
ข�อมูลข�อเท็จจริงและความคิดเห็นเพ่ือประกอบการตัดสินใจของหน!วยงานภาครัฐด�วยวิธีต!าง ๆ เช!น 
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การรับฟSงความคิดเห็น การสํารวจความคิดเห็น การจัดเวทีสาธารณะ การแสดงความคิดเห็นผ!าน
เว็บไซต) เป-นต�น 
  3. การเก่ียวข�อง เป-นการเปxดโอกาสให�ประชาชนมีส!วนร!วมในการปฏิบัติงาน หรือ
ร!วมเสนอแนะทางท่ีนําไปสู!การตัดสินใจ เพ่ือสร�างความม่ันใจให�ประชาชนว!าข�อมูลความคิดเห็นและ
ความต�องการของประชาชนจะถูกนําไปพิจารณาเป-นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช!น การ
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพ่ือพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ) การจัดต้ังคณะทํางาน
เพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป-นต�น 
  4. ความร!วมมือ เป-นการให�กลุ!มประชาชนผู�แทนภาคสาธารณะมีส!วนร!วม โดยเป-น
หุ�นส!วนกับภาครัฐในทุกข้ันตอนของการตัดสินใจ และมีการดําเนินกิจกรรมร!วมกันอย!างต!อเนื่อง เช!น 
คณะกรรมการท่ีมีฝzายประชาชนร!วมเป-นกรรมการ เป-นต�น 
  5. การเสริมอํานาจแก!ประชาชน เป-นข้ันท่ีให�บทบาทประชาชนในระดับสูงท่ีสุด โดย
ให�ประชาชนเป-นผู�ตัดสินใจ เช!น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต!าง ๆ โครงการกองทุน
หมู!บ�านท่ีมอบอํานาจให�ประชาชนเป-นผู�ตัดสินใจท้ังหมด เป-นต�น 
  การมีส!วนร!วมของประชาชนนับว!าเป-นส!วนท่ีมีความสําคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป-นผู�
ได�รับประโยชน)และโทษโดยตรงจากการบริหารงานของหน!วยงานภาครัฐ ความร!วมมือของประชาชน
เริ่มต้ังแต! “ร!วมคิด ร!วมตัดสินใจ ร!วมทํา (ร!วมรับผิดชอบ) ร!วมตรวจสอบ และร!วมรับประโยชน)” ถ�า
ประชาชนให�ความร!วมมือถือได�ว!างานนั้น ๆ สําเร็จไปแล�วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทํางานใด ๆ ถ�าให�
ประชาชนเข�ามามีส!วนร!วมจะทําให�งานนั้นสําเร็จตามวัตถุประสงค)และเปZาหมาย เนื่องจากประชาชน
จะเกิดความภาคภูมิใจท่ีมีส!วนร!วมในกิจกรรมท่ีเป-นประโยชน)ต!อส!วนรวม 
 กล!าวโดยสรุป นักบริหารงานท่ัวไปจะต�องสร�างให�บุคลากรในสังกัดและในองค)กรเป-นผู�ท่ีมี
จิตใจให�บริการ (Service Mind) ตามหลักการท่ีว!า “ยิ้มแย�มแจ!มใส ต้ังใจสนทนา วาจาไพเราะ 
สงเคราะห)เก้ือกูล” เพ่ือประชาชนผู�รับบริการเกิดความสะดวก รวดเร็ว ถูกต�อง และเป-นธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็ไม!ควรละเลยการให�ประชาชนเข�ามามีส!วนร!วมในการดําเนินงานด�วยการ “ร!วมคิด 
ร!วมตัดสินใจ ร!วมทํา (ร!วมรับผิดชอบ) ร!วมตรวจสอบ และร!วมรับประโยชน)” เพ่ือสร�างความพึงพอใจ
ให�แก!ประชาชน และเม่ือประชาชนเกิดความพึงพอใจก็จะเกิดการยอมรับ  
 2.4.2 ความหมายของการมีส!วนร!วม 
  ศักด์ิสิทธิ์  แย�มศรี (2543) ให�ความหมายของการมีส!วนร!วมของประชาชนไว�ว!า  
“การมีส!วนร!วมของประชาชน คือ การท่ีประชาชนท่ีอยู!ร!วมกันในชุมชน แสดงออกถึงความประสงค)ท่ี
จะมีส!วนในการให�ความร!วมมือเพ่ือให�กิจกรรมท่ีส!งผลกระทบต!อสังคมได�รับการแก�ไขหรือปรับปรุงให�
เหมาะสมกับสภาพชุมชนท่ีต�องดําเนินชีวิตอยู!ร!วมกันต!อไปโดยปกติสุข” ปSจจุบันวิถีชีวิตของประชาชน
ถูกระทบจากสิ่งต!าง ๆ เพ่ิมมากข้ึนไม!ว!าจะเป-นสภาพเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อมท่ีเสื่อมโทรม  
ทําให�เกิดสภาพการต!างคนต!างอยู!มุ!งหวังท่ีจะแก�ไขปSญหาของตนเองให�อยู!รอดไปในแต!ละวันไม!มีความ
สนใจต!อสังคมรอบข�าง ทําให�ปSญหาตามมาหลายด�านท่ีนับวันจะเพ่ิมมากยิ่งข้ึน จึงจําเป-นท่ีจะต�องให�
ความสําคัญกับการมีส!วนร!วมซ่ึงกันและกัน ช!วยแก�ปSญหาต!าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนให�ตรงกับความต�องการของทุกคน 
  ไพรัตน) เตชะรินทร) (2527) ให�ความหมายของการมีส!วนร!วม หมายถึง กระบวนการ
ท่ีรัฐบาลทําการส!งเสริมชักนํา และสร�างโอกาสให�กับประชาชนในชุมชนท้ังส!วนบุคคล กลุ!มชุมชน 
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สมาคม มูลนิธิ และองค)กรอาสาสมัคร ให�เข�ามามีส!วนร!วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือ
หลายเรื่องรวมกัน 
  ยุวัฒน)  วุฒิเมธี (2526) ให�ความหมายของการมีส!วนร!วมของประชาชน หมายถึง 
การเปxดโอกาสให�ประชาชนได�มีส!วนร!วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร!วมปฏิบัติและร!วม
รับผิดชอบในเรื่องต!าง ๆ อันมีผลกระทบถึงตัวประชาชนเอง 
  สุจินต)  ดาววีระกุล (2527) ให�ความหมายของการมีส!วนร!วมของประชาชน หมายถึง 
กระบวนการกระทําท่ีประชาชนมีความสมัครใจเข�ามามีส!วนในการกําหนดการเปลี่ยนแปลง เพ่ือตัว
ประชาชนเอง โดยให�ประชาชนได�มีส!วนในการตัดสินใจเพ่ือตนเองและมีส!วนดําเนินการเพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค)ท่ีปรารถนา ท้ังนี้ ต�องมิใช!เป-นการกําหนดกรอบความคิดจากบุคคลภายนอก 
  รูปแบบและข้ันตอนของการมีส!วนร!วมของประชาชน 
  ไพรัตน)  เตชะรินทร) (2527) ได�กล!าวถึง ข้ันตอนการมีส!วนร!วมในการดําเนินงานให�
บรรลุวัตถุประสงค)ของนโยบายการพัฒนา คือ 
  1. ร!วมทําการศึกษาค�นคว�าถึงปSญหาและสาเหตุของปSญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนรวม
ตลอดถึงความต�องการของชุมชน 
  2. ร!วมค�นหาและสร�างรูปแบบและวิธีการพัฒนาเพ่ือแก�ไขและลดปSญหาของชุมชน
หรือเพ่ือสร�างสรรค)สิ่งใหม!ท่ีเป-นประโยชน)ต!อชุมชนหรือสนองความต�องการของชุมชน 
  3. ร!วมวางนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก�ไข
ตลอดจนสนองความต�องการของชุมชน 
  4. ร!วมตัดสินใจในการใช�ทรัพยากรท่ีมีจํากัดให�เป-นประโยชน)ต!อส!วนรวม 
  5. ร!วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให� มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  6. ร!วมการลงทุนในกิจกรรมโครงการชุมชนตามขีดความสามารถของตนเองและ
ของหน!วยงาน 
  7. ร!วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให�บรรลุเปZาหมายท่ีวางไว� 
  8. ร!วมควบคุม ติดตาม ประเมินผล และร!วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมท่ีได�
ทําไว� ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐบาลให�ใช�ประโยชน)ได�ตลอดไป 
  เจิมศักด์ิ  ปx|นทอง (2525) ได�แบ!งข้ันตอนของการมีส!วนร!วมของประชาชนไว�         
4 ข้ันตอน คือ 
  1. การมีส!วนร!วมในการค�นหาปSญหาและสาเหตุของปSญหา 
  2. การมีส!วนร!วมในการวางแผนดําเนินกิจกรรม 
  3. การมีส!วนร!วมในการลงทุนและปฏิบัติงาน 
  4. การมีส!วนร!วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
  จากการวิเคราะห)แนวคิดเรื่องการมีส!วนร!วม ผู�วิจัย สรุปได�ว!า การมีส!วนร!วม  
หมายถึง ความร!วมมือไม!ว!าจะเป-นปSจเจกบุคคลหรือกลุ!มคนท่ีเห็นพ�องกันโดยใช�ความรู�ความสามารถ  
วัสดุอุปกรณ)เข�าร!วมในกระบวนการตัดสินใจในการดําเนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เพ่ือให�บรรลุ
วัตถุประสงค)ท่ีตั้งไว�  โดยมีกระบวนการหรือข้ันตอนการมีส!วนร!วม ตามข้ันตอนดังนี้ การมีส!วนร!วมใน
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การค�นหาปSญหาและสาเหตุของปSญหาวางแผนดําเนินกิจกรรม การมีส!วนร!วมในการปฏิบัติงาน การมี
ส!วนร!วมในการรับผลประโยชน) การมีส!วนร!วมในการติดตามและประเมินผลงาน 
 
2.5 แนวคิดเก่ียวกับความรู�  
 2.5.1 ความหมายของความรู� 
 Davenport & Prusak (1998) ได�ให�ความหมายของความรู� คือ กรอบของการผสมผสาน 
กันของประสบการณ)ค!านิยม บริบท สารสนเทศและการรู�แจ�งท่ีช่ําชอง ทําให�เกิดกรอบงานสําหรับการ
ประเมินค!า และการประสานประสบการณ)กับสารสนเทศใหม! ๆ ซ่ึงสิ่งเหล!านี้เกิดข้ึนและถูกนําไปใช�ใน
ชีวิตประจําวันของผู�รู� 
 สํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (2553) ได�ให�ความหมายของ
ความรู�ไว�ว!า สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษา การค�นคว�า การได�ยิน การได�ฟSง การคิดหรือปฏิบัติ ความ
เข�าใจ ประสบการณ)รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติ~และทักษะท่ีได�รับมาจากองค)กรและการเรียนรู�ใน
แต!ละสาขา 
 ราชบัณฑิตยสถาน (2554) ได�ให�ความหมายของความรู�คือ สิ่งท่ีสั่งสมมาจากการศึกษาเล!า
เรียน การค�นคว�า หรือประสบการณ)รวมท้ังความสามารถเชิงปฏิบัติและทักษะ สิ่งท่ีได�รับมาจากการ
ได�ยิน ได�ฟSง การคิด หรือ การปฏิบัติความเข�าใจหรือสารสนเทศท่ีได�รับจากประสบการณ) 
 บูรชัย  ศิริมหาสาคร (2550) กล!าวว!า ความรู� (Knowledge) หมายถึง สารสนเทศ ท่ีผ!าน
กระบวนการคิด การเปรียบเทียบเชื่อมโยงกับความรู� อ่ืน จนเกิดเป-นความเข�าใจและนําไปใช� 
ประโยชน)ในการสรุปและตัดสินใจในสถานการณ)ต!าง ๆ ได�โดยไม!จํากัดช!วงเวลา หรือกล!าวได�ว!า เป-น
สารสนเทศท่ีก!อให�เกิดประโยชน)กับเราในการนําไปใช�งาน  
 จากความหมายของ ความรู� ดังท่ีกล!าวมาแล�ว สามารถสรุปได�ว!า ความรู� หมายถึง 
ข�อเท็จจริง กฎเกณฑ) และรายละเอียดของเรื่องราวและการกระทําต!าง ๆ ท่ีบุคคลได�จากการศึกษา
เล!าเรียน การสังเกต ค�นคว�าและประสบการณ)หรือรายงานเอกสาร สามารถเก็บสะสมไว�เป-นความจํา
ท่ีสามารถถ!ายทอดต!อ ๆ ไปได�และสามารถวัดความรู�ได�โดยการระลึกถึงเรื่องเหล!านั้นแล�วแสดง
ออกมา 
 ความรู�เป-นสิ่งสําคัญมากในการดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ เพราะเป-นกระบวนการท่ีทําให�เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางพฤติกรรมทุกชนิด ท้ังในทางท่ีดีและไม!ดี ซ่ึงมีผลจากประสบการณ)เดิมหรือ
ความรู�เดิม ความรู�เป-นผลของการเรียนรู�จะเกิดข้ึนมากหรือน�อยข้ึนอยู!กับองค)ประกอบท่ีสําคัญ                 
2 ประการ คือ (ทิศนา  แขมมณี, 2555) 
  1. องค)ประกอบเก่ียวกับตัวผู�เรียน ได�แก! 
   1.1 ระบบประสาท ซ่ึงมีหน�าท่ีเก่ียวกับการรับรู� การแปลความข�อมูล ท่ี
ได�รับ การสั่งงานให�อวัยวะส!วนต!าง ๆ ของร!างกายทําหน�าท่ี 
   1.2 ระดับสติปSญญา อันเป-นความสามารถในการเรียนรู�และไหวพริบในการ
เผชิญหรือแก�ไขปSญหาต!าง ๆ ท่ีเกิดข้ึน 
   1.3 ระดับวุฒิภาวะ ส!งผลต!อความพร�อม ความสามารถและประสบการณ)
ในการปรับตัว 
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   1.4 สภาพทางร!างกายท่ีสมบูรณ)แข็งแรงและสมองอยู!ในสภาพพร�อมท่ีจะ
เรียนรู� 
   1.5 อารมณ)ท่ีแจ!มใส มีสมาธิ พร�อมท่ีจะรับรู� และเรียนรู�สิ่งต!าง ๆ 
   1.6 สุขภาพจิตท่ีรู�สึกเป-นสุข มีความเชื่อม่ันในตัวเอง กล�าแสดงออกกล�า 
   1.7 แรงจูงใจภายใน ได�แก! ความต�องการ สนใจ เจตคติ อยากรู� อยากเห็น 
  2. องค)ประกอบภายนอกอ่ืน ๆ 
   2.1 สภาพแวดล�อมรอบ ๆ ตัวผู�เรียน เช!น บรรยากาศของเรียนรู� แสงสว!าง
อุณหภูมิ บริเวณของอาคารสถานท่ี เป-นต�น 
   2.2 สภาพการกระตุ�นด�วยแรงจูงใจภายนอก เช!น การให�รางวัล การชมเชย 
การให�คะแนน การแข!งขัน การลงโทษ เป-นต�น 
 2.5.2 แหล!งท่ีมาของความรู�อาจแบ!งออกได�เป-น 5 แหล!ง (อาภาพร เอกวัฒนกิจ อ�างถึงใน 
นนทยา ศิริคุณ สุกันญา ค!าเจริญ ธัญญ)ฐตา ฤทธิ์นรเศรษฐ), 2549) 
  1. ความรู�ท่ีพระเจ�าเป-นผู�ให� (Resealed Knowledge) เป-นความรู�อมตะ เป-นท่ีเชื่อ
กันว!าความรู�ประเภทนี้จะทําให�คนเป-นนักปราชญ) ได�แก! ความรู�ท่ีได�จากคําสอนของศาสนาต!าง ๆ ซ่ึง
เป-นท่ียอมรับว!าเป-นจริงเพราะความเชื่อใครจะดัดแปลงแก�ไขไม!ได� 
  2. ความรู�ท่ีได�มาจากผู�เชี่ยวชาญ (Authoritve Knowledge) เช!น หนังสือพจนานุกรม 
การวิจัย เป-นต�น 
  3. ความรู�ท่ีเกิดจากการหยั่งรู� (Intuitive Knowledge)  
  4. ความรู�ท่ีได�จากการคิดหาเหตุผล (Rational Knowledge) เป-นความรู�ท่ีแสดง
ความเป-นจริงอยู!ในตัวเอง ปSจจัยท่ีทําให�การคิดหาเหตุผลไม!ถูกต�องคือความลําเอียง ความสนใจ และ
ความชอบ 
  5. ความรู�ท่ีได�จากประสาทสัมผัส (Empirical Knowledge) ได�แก! การเห็น การได�ยิน 
การได�จับต�อง และการสังเกต   
 2.5.3 ข้ันของการเรียนรู� บลูม และคนอ่ืน ๆ (1971) ได�กล!าวถึงพฤติกรรมว!าเป-นกิจกรรม
ทุกประเภทท่ีมนุษย)กระทํา อาจเป-นสังเกตได�หรือไม!ได� และได�จําแนกพฤติกรรมดังกล!าวนี้ออกเป-น
หมวดหมู! (Domain) 3 หมวดใหญ! ๆ เรียกว!า หมวดการ ดังนี้ 
  1. พุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป-นพฤติกรรมท่ีเก่ียวกับสติปSญญา ความรู� 
ความคิด หรือพฤติกรรมทางด�านสมองของบุคคลในอันท่ีจะทําให�มีความเฉลียวฉลาด มีความสามารถ
ในการคิดเรื่องราวต!าง ๆ ได�อย!างมีประสิทธิภาพ ซ่ึงเป-นความสามารถทางสติปSญญาการเรียนการสอน 
ในปSจจุบันยังเน�นในด�านนี้มาก พฤติกรรมทางพุทธิพิสัยแบ!งออกได�เป-น 6 ระดับ ได�แก!  
   1.1 ความรู� (Knowledge) ความจําเป-นความสามารถในการเก็บรักษามวล
ประสบการณ)ต!าง ๆ จากการท่ีได�รับรู�ไว� และระลึกสิ่งนั้นได�เม่ือต�องการ เปรียบดังเทปบันทึกเสียงหรือ
วีดีทัศน)ท่ีสามารถเก็บเสียงและภาพของเรื่องราวต!าง ๆ ได� สามารถเปxดฟSงหรือดูภาพเหล!านั้นได�เม่ือ
ต�องการ 
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   1.2 ความเข�าใจ (Comprehension) เป-นความสามารถในการจับใจความสําคัญ
ของเรื่องได� และสามารถแสดงออกมาในรูปของการแปลความ ตีความ คาดคะเน ขยายความ หรือ
การกระทําอ่ืน ๆ 
   1.3 การนําความรู�ไปใช� (Application) เป-นข้ันท่ีผู�เรียนสามารถนําความรู� 
ประสบการณ)ไปใช�ในการแก�ปSญหาในสถานการณ)ต!าง ๆ ได� ซ่ึงจะต�องอาศัยความรู�ความเข�าใจจึงจะ
สามารถนําไปใช�ได� เช!นนําหลักของการใช�ภาษาไทยไปใช�สื่อความหมายในชีวิตประจําวันได�ถูกต�อง
และเหมาะสม 
   1.4 การวิเคราะห) (Analysis) เป-นข้ันท่ีผู�เรียนสามารถคิดหรือแยกแยะเรื่องราว
ต!าง ๆ ออกเป-นส!วนย!อย เป-นองค)ประกอบท่ีสําคัญได� และมองเห็นความสัมพันธ)ของส!วนท่ีเก่ียวข�อง 
ความสามารถในการวิเคราะห)จะแตกต!างกันไปแล�วแต!ความคิดของแต!ละคน เช!นคน 2 คนมองดู
ต�นไม�ต�นเดียวกัน คนแรกวิเคราะห)ไม�ออกเป-น 4 ส!วน คือ ราก ลําต�น ใบ และดอก อีกคนหนึ่ง
วิเคราะห)เป-น 2 ส!วน คือ ส!วนบนดินและส!วนใต�ดิน เป-นต�น 
   1.5 การสังเคราะห) (Synthesis) ข้ันนี้เป-นความสามารถท่ีจะผสมผสานส!วนย!อย ๆ 
เข�าเป-นเรื่องเดียวกันอย!างมีระบบ เพ่ือให�เกิดสิ่งใหม!ท่ีสมบูรณ)และดีกว!าเดิม อาจเป-นการถ!ายทอด
ความคิดออกมาให�ผู�อ่ืนเข�าใจได�ง!าย การกําหนดวางแผนวิธีการดําเนินงานข้ึนใหม!หรืออาจจะเกิด
ความคิดในอันท่ีจะสร�างสัมพันธ)ของสิ่งท่ีเป-นนามธรรมข้ึนมาในรูปแบบหรือแนวคิดใหม! 
   1.6 การประเมินค!า (Evaluation) เป-นความสามารถในการตัดสินใจตีราคาหรือ
สรุปเก่ียวกับคุณค!าของสิ่งต!าง ๆ ออกมาในรูปของคุณธรรมอย!างมีกฎเกณฑ)ท่ีเหมาะสม ซ่ึงอาจเป-นไป
ตามเนื้อหารสาระในเรื่อง ซ่ึงอาจเป-นกฎเกณฑ)ท่ีสังคมยอมรับก็ได� เช!น การสรุปว!างูเห!ามีประโยชน)ใน
วิชาทางการแพทย) แต!สังคมโดยท่ัวไปจะสรุปว!า งูเห!านั้นมีโทษเพราะจะก!อให�เกิดอันตรายถึงชีวิต 
  2. จิตพิสัย (Affective Domain) เป-นพฤติกรรมทางด�านจิตใจ ซ่ึงจะเก่ียวกับค!านิยม 
ความรู�สึก ความซาบซ้ึง ทัศนคติ ความตระหนัก ความสนใจและคุณธรรม พฤติกรรมของผู�เรียนใน
ด�านนี้อาจจะไม!เกิดข้ึนในทันที ดังนั้นการจัดกิจกรรมการเรียนรู�การสอนจะต�องใช�วิธีปลูกฝSง โดยจัด
สภาพแวดล�อมท่ีเหมาะสมและสอดแทรกสิ่งท่ีดีงามอยู!ตลอดเวลา เพ่ือทําให�พฤติกรรมของผู�เรียน
เปลี่ยนไปในแนวทางท่ีพึงประสงค) ด�านจิตพิสัยจะประกอบด�วยพฤติกรรมย!อย ๆ 5 ระดับ ได�แก! 
   2.1 การรับรู� เป-นความรู�สึกท่ีเกิดข้ึนต!อปรากฏการณ) หรือสิ่งเร�าอย!างใดอย!าง
หนึ่ง ซ่ึงเป-นไปในลักษณะของการแปลความหมายของสิ่งเร�านั้นว!าคืออะไร แล�วจะแสดงออกมาในรูป
ของความรู�สึกท่ีเกิดข้ึน 
   2.2 การตอบสนอง เป-นการกระทําท่ีแสดงออกมาในรูปของความเต็มใจ ยินยอม 
และพอใจต!อสิ่งเร�านั้น ซ่ึงเป-นการตอบสนองท่ีเกิดจากการเลือกสรรแล�ว 
   2.3 การเกิดค!านิยม เป-นการเลือกปฏิบัติในสิ่งท่ีเป-นท่ียอมรับในสังคม ซ่ึงจะ
แสดงออกมาในรูปของการยอมรับนับถือในคุณค!านั้น หรือปฏิบัติตามในเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนกลายเป-น
ความเชื่อแล�วจึงเกิดทัศนคติท่ีดีในสิ่งนั้น 
   2.4 การจัดรวบรวม เป-นการสร�างแนวคิดและจัดระบบของค!านิยมท่ีเกิดข้ึน ซ่ึง
จะรวบรวมค!านิยมเหล!านั้นโดยอาศัยความสัมพันธ)กับสิ่งท่ียึดถือเพ่ือใช�เป-นหลักในการพิจารณาใน
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เรื่องต!าง ๆ ถ�าเข�ากันได�ก็ยึดถือต!อไป แต!ถ�าขัดกันอาจจะไม!ยอมรับค!านิยมใหม!หรืออาจยอมรับ
ค!านิยมใหม!โดยยกเลิกค!านิยมเก!า ๆ ไปก็ได� 
   2.5 สร�างลักษณะนิสัยตามแบบค!านิยมท่ียึดถือเป-นการนําค!านิยมท่ียึดถือนั้นมา
ใช�เป-นตัวควบคุมพฤติกรรมท่ีเป-นนิสัยประจําตัวของตนให�ประพฤติปฏิบัติแต!สิ่งท่ีถูกต�องดีงาม 
พฤติกรรมด�านจิตพิสัยนี้จะเก่ียวกับความรู�สึกและจิตใจ ซ่ึงจะเริมจากการได�รับรู�จากสิ่งแวดล�อมแล�ว
จึงเกิดปฏิกิริยาโต�ตอบ จากนั้นขยายกลายเป-นความรู�สึกด�านต!าง ๆ จนกลายเป-นค!านิยม และยัง
พัฒนาต!อไปเป-นความคิดอุดมคติ ซ่ึงจะเป-นตัวควบคุมทิศทางพฤติกรรมของคน คนจะรู�ดีชั่วอย!างไร
นั้นก็เป-นผลของพฤติกรรม 
  3. ทักษะพิสัย (Psychomotor Domain) เป-นพฤติกรรมท่ีบ!งบอกถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานได�อย!างคล!องแคล!วชํานาญ พฤติกรรมด�านนี้จะเห็นได�จากการกระทําซ่ึงแสดงผลของ
การปฏิบัติออกมาได�โดยตรง โดยมีเวลาและคุณภาพของงานเป-นตัวชี้ระดับของทักษะท่ีเกิดว!ามีมาก
น�อยเพียงใด การท่ีจะให�ผู�เรียนเกิดความรู�ทางด�านทักษะพิสัย ผู�เรียนจะต�องพร�อมท่ีจะใช�อวัยวะต!าง ๆ 
พฤติกรรมด�านทักษะพิสัยประกอบด�วยพฤติกรรมย!อย ๆ 5 ข้ัน ดังนี้ 
   3.1 การรับรู� เป-นการท่ีผู�เรียนได�รับรู�หลักการปฏิบัติท่ีถูกต�อง หรือเป-นการเลือก
หาตัวแบบท่ีสนใจ 
   3.2 กระทําตามแบบหรือเครื่องชี้แนะ เป-นพฤติกรรมท่ีผู�เรียนพยายามฝsกตาม
แบบท่ีตนสนใจและพยายามทําซํ้า เพ่ือท่ีจะให�เกิดทักษะตามแบบท่ีตนสนใจให�ได� หรืออสามารถ
ปฏิบัติงานได�ตามข�อแนะนํา 
   3.3 การหาความถูกต�อง เป-นพฤติกรรมท่ีผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได�ด�วยตนเอง 
โดยไม!ต�องอาศัยเครื่องชี้แนะ เม่ือไม!กระทําซํ้าแล�วก็พยายามหาความถูกต�องในการปฏิบัติซ่ึงจะพัฒนา
เป-นรูปแบบของตัวเอง อาจจะเหมือนหรือไม!เหมือนกับตัวแบบก็ได� 
   3.4 การกระทําอย!างต!อเนื่อง หลังจากท่ีได�ตัดสินใจเลือกรูปแบบท่ีเป-นของตัวเอง
ก็จะมีการกระทําตามรูปแบบนั้นอย!างต!อเนื่องจนปฏิบัติงานท่ียุ!งยามซับซ�อนได� เป-นพฤติกรรมท่ี
ผู�เรียนสามารถปฏิบัติงานได�อย!างรวดเร็ว ถูกต�อง และคล!องแคล!ว นั่นคือทักษะเกิดข้ึนแล�ว การท่ีจะ
ให�ผู�เรียนเกิดทักษะได�จะต�องอาศัยการฝsกฝนในเรื่องนั้นบ!อย ๆ และกระทําอย!างสมํ่าเสมอ 
   3.5 การกระทําอย!างเป-นธรรมชาติ เป-นพฤติกรรมสุดท�ายท่ีจะได�จากการฝsก
อย!างต!อเนื่องจนสามารถปฏิบัติสิ่งนั้น ๆ ได�คล!องแคล!วว!องไวโดยอัตโนมัติดูเป-นไปอย!างเป-นธรรมชาติ 
ไม!ขัดเขิน ซ่ึงถือเป-นความสามารถของการปฏิบัติในระดับสูง 
  ข้ันของการเรียนรู�ท้ัง 3 หมวด ได�แก! พุทธิพิสัย ซ่ึงเป-นพฤติกรรมหรือความสามารถ
ทางสติปSญญา จิตพิสัย เป-นพฤติกรรมทางด�านจิตใจ และสุดท�ายก็คือ ทักษะพิสัย ซ่ึงเป-นพฤติกรรม
การกระทําท่ีแสดงออกมา หมวดการเรียนรู�นี้ถือได�ว!าเป-นพฤติกรรมทางการศึกษา ซ่ึงไม!จําเป-นว!า
จะต�องเกิดข้ึนในตัวคนเป-นด�าน ๆ ไป แต!จะเกิดข้ึนพร�อม ๆ กันและมีความสัมพันธ)ท่ีเก่ียวเนื่องกัน 
พฤติกรรมตัวใดจะเด!นหรือด�อยกว!าพฤติกรรมอ่ืนก็แล�วแต!กรณี 
 2.5.4 การวัดความรู� (นนทยา ศิริคุณ สุกันญา ค!าเจริญ ธัญญ)ฐตา ฤทธิ์นรเศรษฐ), 2549) 
เครื่องมือท่ีใช�วัดความรู�มีหลายชนิด แต!ละชนิดมีความเหมาะสมกับการวัดความรู�ตามคุณลักษณะท่ี
แตกต!างกันออกไป การวัดความรู�ท่ีนิยมกันโดยท่ัวไป คือการวัดหรือข�อสอบ แบบวัดหรือแบบทดสอบ
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ถือว!าเป-นสิ่งเร�าท่ีนําไปเร�าผู�ถูกสอบให�แสดงอาการตอบสนองออกมาด�วยพฤติกรรมบางอย!าง เพ่ือให�
สามารถสังเกตเห็นหรือสามารถนับจํานวน ประมาณได�เพ่ือนําไปแทนอันดับหรือคุณลักษณะของ
บุคคลนั้น 
 2.5.6 รูปแบบของแบบทดสอบมีอยู! 3 ลักษณะ ดังนี้ (สุนีย) สี่สุวรรณ อ�างถึงใน นนทยา         
ศิริคุณ สุกันญา ค!าเจริญ ธัญญ)ฐตา ฤทธิ์นรเศรษฐ), 2549) 
  1. แบบทดสอบปากเปล!า เป-นการทดสอบโดยใช�การโต�ตอบด�วยวาจาหรือคําพูด
ระหว!างผู�ทําการทดสอบกับผู�ถูกทดสอบโดยตรง หรือบางครั้งเรียกว!าการสัมภาษณ) 
  2. แบบทดสอบข�อเขียน ซ่ึงแบ!งออกเป-น 2 แบบ คือ 
   2.1 แบบความเรียง เป-นแบบท่ีต�องการให�ผู�ตอบอธิบาย บรรยายเรื่องราว 
ประพันธ)หรือวิพากษ) วิจารณ)เรื่องราวเก่ียวกับความรู�นั้น 
   2.2 แบบจํากัดความ เป-นข�อสอบท่ีให�ผู�ตอบพิจารณาเปรียบเทียบตัดสินข�อความ
หรือรายละเอียดต!าง ๆ  มี 4 แบบ คือ ถูกผิด แบบเติมคํา แบบจับคู! และแบบเลือกตอบ 
  3. ข�อสอบภาคปฏิบัติ เป-นข�อสอบท่ีไม!ได�ต�องการให�ผู�ตอบสนองออกมาด�วยคําพูด
หรือเขียนเครื่องหมายใด ๆ แต!มุ!งให�แสดงพฤติกรรมด�วยการกระทําจริง มักเป-นข�อสอบในเนื้อหาวิชา
ท่ีต�องการให�ปฏิบัติจริง 
 ดังนั้น อาจสรุปได�ว!า ความรู� คือ ข�อมูลและสารสนเทศท่ี~ผสมผสานกับประสบการณ) ความ
รอบรู�ในบริบท การแปลความหมาย การแสดงความคิดเห็น โดยเป-นสารสนเทศท่ีมีคุณค!าสูง ท่ีพร�อม
จะนําไปประยุกต)ใช�ในการตัดสินใจ หรือใช�ในการทํางาน ความรู�เป-นข้ันแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข�อง
กับความสามารถในการจดจํา ซ่ึงอาจจะโดยการนึกได� มองเห็น ได�ยิน หรือ ได�ฟSง ความรู�นี้ เป-นหนึ่ง
ในข้ันตอนของการเรียนรู� โดยประกอบไปด�วยคําจํากัดความหรือความหมาย ข�อเท็จจริง ทฤษฎี กฎ 
โครงสร�าง วิธีการแก�ไขปSญหา และมาตรฐาน เป-นต�น การนําความรู�ไปใช�ในการวิเคราะห) การ
สังเคราะห) การประเมินผล เป-นข้ันตอนท่ีได�ใช�ความคิดและความสามารถทางสมองมากข้ึนเป-นลําดับ 
ความรู�สามารถวัดได�ด�วยแบบทดสอบท่ีเหมาะสม 
 
2.6 แนวคิดเก่ียวกับความตระหนัก  
 ราชบัณฑิตยสถาน (2545) ให�ความหมายของคําว!าตระหนักไว�ว!า รู�ประจักษ)ชัด รู�ชัดแจ�ง  
 นักจิตวิทยา เช!น อัลพอร)ท (Allport อ�างถึงใน นวลศิริ เปาโรหิตย), 2545) ได�ให�
ความหมายของความตระหนักว!า เป-นสภาวะของความพร�อมทางจิตใจซ่ึงเกิดจากประสบการณ) 
สภาวะความพร�อมนี้เป-นแรงท่ีกําหนดทิศทางของปฏิกิริยาระหว!างบุคคลท่ีมีต!อบุคคล สิ่งของ และ
สถานการณ)ท่ีเก่ียวข�อง ความตระหนักจึงก!อรู�ได� ดังนี้ 
 1. เกิดจากการเรียนรู� วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมในสังคม 
 2. การสร�างความรู�สึกจากประสบการณ)ของตนเอง 
 3. ประสบการณ)ท่ีได�รับจากเดิม มีท้ังทางบวกและลบ จะส!งผลถึงความตระหนักต!อสิ่งใหม!
ท่ีคล�ายคลึงกัน 
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 4. การเลียนแบบบุคคลท่ีตนเองให�ความสําคัญ และรับเอาความตระหนักนั้นมาเป-นของตน
เบลกินและสกายเดล (Belkin & Skydell อ�างถึงใน จุฑารัตน) เอ้ืออํานวย, 2549) ให�ความสําคัญของความ
ตระหนักว!า เป-นแนวโน�มท่ีบุคคลจะตอบสนองในทางท่ีพอใจหรือไม!พอใจต!อสถานการณ)ต!าง  
 ความตระหนักจึงมีความหมายพอสรุปได� ดังนี้ 
 1. ความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งต!าง ๆ หลังจากท่ีบุคคลได�มีประสบการณ)ในสิ่งนั้น 
ความรู�สึกนี้จึงแบ!งเป-น 3 ลักษณะ คือ 
  1.1 ความรู�สึกในทางบวก เป-นการแสดงออกในลักษณะของความพึงพอใจ เห็นด�วย 
ชอบ และสนับสนุน 
  1.2 ความรู�สึกในทางลบ เป-นการแสดงออกในลักษณะไม!พึงพอใจ ไม!เห็นด�วย ไม!ชอบ 
และไม!สนับสนุน 
  1.3 ความรู�สึกท่ีเป-นกลาง คือไม!มีความรู�สึกใด ๆ 
 2. บุคคลแสดงความรูสึกทางด�านพฤติกรรม ซ่ึงแบ!งพฤติกรรมเป-น 2 ลักษณะ คือ  
  2.1 พฤติกรรมภายนอก เป-นพฤติกรรมท่ีสังเกตได� มีการกล!าวถึง สนับสนุน ท!าทาง 
หน�าตาบ!งบอกความพึงพอใจ 
  2.2 พฤติกรรมภายใน เป-นพฤติกรรมท่ีสังเกตไม!ได� ชอบหรือไม!ชอบก็ไม!แสดงออก 
 3. องค)ประกอบของความตระหนัก โดยท่ัวไปความตระหนักประกอบด�วยองค)ประกอบ        
3 ประการ คือ 
  3.1 องค)ประกอบด�านความรู�ความเข�าใจ (Cognitive Component) เป-นองค)ประกอบ
ด�านความรู�ความเข�าใจของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งเร�านั้น ๆ เพ่ือเป-นเหตุผลท่ีจะสรุปความ และรวมเป-นความเชื่อ 
หรือช!วยในการประเมินค!าสิ่งเร�านั้น ๆ 
  3.2 องค)ประกอบด�านความรู� สึ กและอารมณ)  (Affective Component) เป-น
องค)ประกอบด�านความรู�สึก หรือออารมณ)ของบุคคลท่ีมีความสัมพันธ)กับสิ่งเร�า ต!างเป-นผลต!อ
เนื่องมาจากท่ีบุคคลประเมินค!าสิ่งเร�านั้น แล�วพบว!าพอใจหรือไม!พอใจ ต�องการหรือไม!ต�องการ ดีหรือ
เลว องค)ประกอบท่ังสองอย!างมีความสัมพันธ)กัน ความตระหนักบางอย!างจะประกอบด�ายความรู�
ความเข�าใจมาก แต!ประกอบด�วยองค)ประกอบด�านความรู�สึกและอารมณ)น�อย เช!น ความตระหนักท่ีมี
ต!องานท่ีทํา ส!วนความตระหนักท่ีมีต!อแฟชั่นเสื้อผ�าจะมีองค)ประกอบด�านความรู�สึกและอารมณ)สูง แต!
มีองค)ประกอบด�านความรู�ความเข�าใจตํ่า 
  3.3 องค)ประกอบด�านพฤติกรรม (Behavioral Component) เป-นองค)ประกอบ
ทางด�านความพร�อม หรือความโน�มเยงท่ีบุคคลประพฤติปฏิบัติ หรือตอบสนองต!อสิ่งเร�าในทิศทางท่ีจะ
สนับสนุนหรือคัดค�าน ท้ังนี้ข้ึนอยู!กับความเชื่อ หรือความรู�สึกของบุคคลท่ีได�รับจากการประเมินค!าให�
สอดคล�องกับความรู�สึกท่ีมีอยู! 
 ความตระหนักท่ีบุคคลมีต!อสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ต�องประกอบด�วยท้ังสาม
องค)ประกอบเสมอ แต!จะมีปริมาณมากน�อยแตกต!างกันไป โดยปรกติบุคคลมักแสดงพฤติกรรมใน
ทิศทางท่ีสอดคล�องกับความตระหนักท่ีมีอยู! แต!ก็ไม!เสมอไปทุกกรณี ในบางครั้งเรามีความตระหนัก
อย!างหนึ่ง แต!ก็ไม!ได�แสดงพฤติกรรมตามความตระหนักท่ีมีอยู!ก็มี 
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 คุณลักษณะของความตระหนัก ความตระหนักมีคุณลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ 
 1. ความตระหนักเกิดจากประสบการณ) สิ่งเร�าต!าง ๆ รอบตัวบุคคล การอบรมเลี้ยงดู การ
เรียนรู�ขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรม เป-นสิ่งท่ีก!อให�เกิดความตระหนัก แม�ว!าจะมี
ประสบการณ)ท่ีเหมือนกันก็เป-นความตระหนักท่ีแตกต!างกันได� ด�วยสาเหตุหลายประการ เช!น 
สติปSญญาอายุ เป-นต�น 
 2. ความตระหนักเป-นการเตรียม หรือความพร�อมในการตอบสนองต!อสิ่งเร�า เป-นการ
เตรียมความพร�อมภายในของจิตใจมากกว!าภายนอกท่ีสังเกตได� สภาวะความพร�อมท่ีจะตอบสนอง            
มีลักษณะท่ีซับซ�อนของบุคคลว!า ชอบหรือไม!ชอบ ยอมรับหรือไม!ยอมรับ เก่ียวข�องกกับอารมณ)ด�วย 
 3. ความตระหนักมีทิศทางของการประเมินทิศทางของการประเมินคือลักษณะความรู�สึก
หรือออารมณ)ท่ีเกิดข้ึน ถ�าเป-นความรู�สึกหรือประเมินว!าชอบ พอใจ เห็นด�วย ก็คือเป-นทิศทางในทางท่ี
ดี เรียกว!าเป-นทิศทางในทางบวก ล�าประเมินออกมาในทางไม!ดี เช!น ไม!ชอบ ไม!พอใจ ก็มีทิศทาง
ในทางลบ ความตระหนักทางลบไม!ได�หมายความว!าไม!ควรมีความตระหนักนั้น เป-นเพียงความรู�สึกท่ี
ไม!ดีต!อสิ่งนั้น 
 4. ความตระหนักมีความเข�ม คือมีปริมาณมากน�อยของความรู�สึก ถ�าชอบมากหรือไม!เห็นด�วย
อย!างมากก็แสดงว!ามีความเข�มสูง ถ�าไม!ชอบเลยหรือเกลียดท่ีสุดก็แสดงว!ามีความเข�มสูงไปอีกทางหนึ่ง 
 5. ความตระหนักทีความคงทน ความตระหนักเป-นสิ่งท่ีบุคคลยึดม่ันถือม่ัน และมีส!วนใน
การกําหนดพฤติกรรมของคนนั้น การยึดม่ันในความตระหนักต!อสิ่งใด ทําให�การเปลี่ยนแปลงความ
ตระหนักเกิดข้ึนได�ยาก 
 6. ความตระหนักมีท้ังพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอก พฤติกรรมภายในเป-น
สภาวะทางจิตใจ ซ่ึงหากไม!ได�แสดงออก ก็ไม!สามารถรู�ได�ว!าบุคคลนั้นมีความตระหนักอย!างไรในเรื่อง
นั้น ความตระหนักเป-นพฤติกรรมภายนอกแสดงออกเนื่องจากถูกกระตุ�น และการกระตุ�นยังมีสาเหตุ
อ่ืน ๆ ร!วมอยู!ด�วย 
 7. ความตระหนักต�องมีสิ่งเร�าจึงมีการตอบสนองข้ึน ไม!จําเป-นว!าความตระหนักท่ี
แสดงออกจากพฤติกรรมภายในและพฤติกรรมภายนอกจะต�องตรงกัน เพราะก!อนแสดงออกนั้นก็จะ
ปรับปรุงให�เหมาะกับสภาพของสังคมแล�วจึงแสดงออกเป-นพฤติกรรมภายนอก 
 การเกิดและการเปลี่ยนแปลงความตระหนัก ความตระหนักเกิดจากการมีประสบการณ)ท้ัง
ทางตรงและทางอ�อม หากประสบการณ)ท่ีเราได� รับเพ่ิมเติมแตกต!างจากประสบการณ)เดิม เราก็อาจ
เปลี่ยนแปลงความตระหนักได� การเปลี่ยนแปลงความตระหนักมี 2 ทาง 
 1. การเปลี่ยนแปลงในทางเดียวกัน (Congruent Change) หมายถึง ความตระหนักเดิม
ของบุคคลท่ีเป-นไปในทางบวกจะเพ่ิมมากข้ึนในทางบวก แต!ถ�าความตระหนักเป-นไปทางลบก็เพ่ิมมาก
ข้ึนในทางลบด�วย 
 2. การเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง (Incongruent Change) หมายถึงการเปลี่ยนแปลง
ความตระหนักเดิมของบุคคลท่ีเป-นไปในทางบวกจะลดลงและไม!เพ่ิมทางลบ 
 หลักการของการเปลี่ยนแปลงความตระหนักรวมท้ังการเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน 
หรือการเปลี่ยนแปลงไปคนละทางนั้น มีกลักการว!า ความตระหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปในทางเดียวกัน
เปลี่ยนได�ง!ายกว!าความตระหนักท่ีเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง เพราะการเปลี่ยนแปลงไมในทางเดียวกัน
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มีความม่ันคง ความคงท่ีมากกว!าการเปลี่ยนแปลงไปคนละทาง การเปลี่ยนแปลงความตระหนัก
เก่ียวข�องกับปSจจัย ต!อไปนี้  
 1. ความสุดขีด (Extremeness) ความตระหนักท่ีอยู!ปลายสุดเปลี่ยนแปลงยากกว!าความ
ตระหนักท่ีไม!รุนแรงนัก เช!น ความรักท่ีสุดและความเกลียดท่ีสุดเปลี่ยนแปลงยากกว!าความรักและ
ความเกลียดท่ีไม!มากนัก 
 2. ความซับซ�อน (Multicomplexity) ความตระหนักท่ีเกิดจากสาเหตุเดียวกันเปลี่ยนได�
ง!ายกว!าเกิดจากหลาย ๆ สาเหตุ 
 3. ความคงท่ี (Consistency) ความตระหนักท่ีมีลักษณะคงท่ีมาก หมายถึงความตระหนัก
ท่ีเป-นความเชื่อฝSงใจ เปลี่ยนแปลงยากกว!าความตระหนักท่ัวไป 
 4. ความสัมพันธ)เก่ียวเนื่อง (Interconnectedness) ความตระหนักท่ีมีความสัมพันธ)ซ่ึงกัน
และกัน โดยเฉพาะท่ีเป-นไปในทางเดียวกันเปลี่ยนแปลงได�ยากกว!าความตระหนักท่ีมีความสัมพันธ)ไป
ในทางตรงกันข�าม 
 5. ความแข็งแกร!งและจํานวนความต�องการ (Strong and Number of Wants Served) 
หมายถึง ความตระหนักท่ีมีความจําเป-นและความต�องการในระดับสูง เปลี่ยนแปลงได�ยากกว!าความ
ตระหนักท่ีไม!แข็งแกร!งและไม!อยู!ในความต�องการ 
 6. ความเก่ียวเนื่องกับค!านิยม (Centrality of Related Values) ความตระหนักหลาย
เรื่องเก่ียวเนื่องจากค!านิยม ความเชื่อว!าค!านิยมนั้นดีน!าปรารถนา และความตระหนักสืบเนื่องจาก
ค!านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรมนั้นเป-นสิ่งท่ีเปลี่ยนแปลงได�ยาก  
 จากสังเคราะห)แนวคิดความตระหนัก ผู�วิจัย สามารถสรุปได�ว!า ความตระหนัก หมายถึงความ
สํานึกซ่ึงบุคคลเคยมีการรับรู�หรือเคยมีความรู�มาก!อน เม่ือมีสิ่งเร�ามากระตุ�นจึงเกิดความสํานึกหรือ
ความตระหนักข้ึน เป-นสภาวะทางจิตใจท่ีเก่ียวข�องกับความรู�สึก ความคิดความปรารถนาต!าง ๆ อัน
เกิดจากความรู�และความสํานึกต!าง ๆ มาแล�ว การท่ีบุคคลหนึ่งได�ฉุกคิด หรือเกิดความรู�สึกว!าสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง หรือเหตุการณ)ใด เหตุการณ)หนึ่ง ภายใต�สภาวะจิตใจท่ีสามารถแสดงออก ด�วยการพูด การเขียน 
การอ!านหรืออ่ืน ๆ โดยอาศัยระยะ เวลา ประสบการณ)หรือสภาพแวดล�อมทางสังคม หรือสิ่ง เร�าจาก
ภายนอกให�เกิดความรู�สึกจากการสัมผัส การรับรู�ความคิดรวบยอด การเรียนรู�หรือความรู�ส!งผลให�เกิด
ความตระหนักและนําไปสู!พฤติกรรมท่ีแสดงออกในสิ่งนั้น 
 
2.7 แนวคิดเก่ียวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู(บ�าน 
 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน หรือท่ีเราเรียกย!อ ๆ ว!า อสม. นั้น เป-นรูปแบบหนึ่ง
ของการมีส!วนร!วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยผ!าน
กระบวนการอบรมให�ความรู�จากเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุข และการปฏิบัติงานด�วยความเสียสละต!อ
ประชาชนในหมู!บ�าน                                                                                             
 ความเป-นมาของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน งานสาธารณสุขมูลฐานเกิดข้ึน
หลังจากมีคําประกาศปฏิญญา สากล ว!าประชาชนมีสิทธิและหน�าท่ีท่ีจะให�ความร!วมมือท้ังรายบุคคล
และเป-นคณะ เพ่ือให�บรรลุสภาวะสุขภาพดีถ�วนหน�าภายในป� 2543 องค)การอนามัยโลกได�จัดสรร 
ทรัพยากร เพ่ือสนับสนุนงานสาธารณสุขซ่ึงดําเนินโดยชุมชนหรือท่ีเรียกว!าสาธารณสุขมูลฐาน 
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อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านนั้นมาดัดแปลงมาจากความคิดนี้มีโครงการทดลองท่ี จังหวัด 
พิษณุโลก 
 ท้ังนี้ กระทรวงสาธารณสุขได�เริ่มโครงการอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในป� พ.ศ.
2520 ในระยะแรกเป-นไปในลักษณะโครงการทดลองใน 20 จังหวัด โดยดําเนินการทดลองในทุก
อําเภอ อําเภอละ 1 ตําบล ซ่ึงตําบลท่ีเข�าไปดําเนินการต�องมีลักษณะดังต!อไปนี้ 
 1. เคยดําเนินการอบรมผู�สื่อข!าวสารสาธารณสุข (ผสส.) หรืออาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�าน (อสม.) มาแล�ว 
 2. สะดวกต!อการเข�าไปนิเทศงานและประเมินผล 
 3. มีสถานีอนามัยและมีเจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขประจํา 
 คุณสมบัติของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ผู�ท่ีจะเข�ามาเป-นอาสาสมัครในการ
ดูแลสุขภาพอนามัยของเพ่ือน บ�านโดยมิหวังผลตอบแทนใด ๆ เรียกว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน หรือ อสม. ควรมีคุณสมบัติดังต!อไปนี้ 
 1. มีความสมัครใจท่ีจะทํางานเพ่ือส!วนรวมด�วยความเสียสละ และมีเวลาพอท่ีจะช!วยเหลือ
ชุมชน 
 2. มีความรู�อ!านออกเขียนได� 
 3. เป-นผู�ท่ีชาวบ�านไว�วางใจ 
 4. มีท่ีอยู!อาศัยและประกอบอาชีพในหมู!บ�านนั้น ๆ 
 5. มีอาชีพแน!นอนและมีรายได�เลี้ยงตนเอง 
 6. ต้ังบ�านเรือนอยู!ในสถานท่ีท่ีประชาชนไปติดต!อได�ง!าย 
 7. ไม!จํากัดเพศ และไม!จํากัดอายุ 
 8. ไม!ควรเป-นข�าราชการ กํานัน ผู�ใหญ!บ�าน หรือแพทย)ประจําตําบล 
 บทบาทหน�าท่ีของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน (อสม.) ตามองค)ประกอบของงาน
สาธารณสุขมูลฐาน ซ่ึงเรียกว!าเป-น องค)ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐาน จํานวน 14 องค)ประกอบ คือ 
 1. งานโภชนาการ อสม. มีหน�าท่ีกระตุ�นเตือนให�ประชาชนได�ตระหนักถึงปSญหาโภชนาการ
ท่ีเกิดข้ึน เช!น โรคขาดสารอาหารในเด็ก 0-5 ขวบ หรือเด็กแรกเกิดมีน้ําหนักตํ่าเป-นต�น โดยร!วมมือกับ
กรรมการหมู!บ�าน ผู�นํา กลุ!มแม!บ�าน ในการค�นหา สํารวจสภาวะอนามัยเด็ก ชั่งน้ําหนักเด็ก 0-5 ขวบ 
ทุกคนเป-นประจํา เม่ือพบเด็กคนใดท่ีขาดสารอาหารก็ดําเนินการให�อาหารเสริมโดยเร็ว ให�ความรู�แก!
แม!ในการให�อาหารแก!ทารก ตลอดจนส!งเสริมการปลูกผัก เลี้ยงสัตว) เพ่ือนํามาเป-นอาหาร  
 2. งานสุขศึกษา ให�สุขศึกษาในเรื่องต!าง ๆ เช!น ปSญหาสาธารณสุขของท�องถ่ิน การร!วมกัน
แก�ไขปSญหา เผยแพร!ความรู�เก่ียวกับการปZองกันโรคและการส!งเสริมสุขภาพอนามัยให�แก!ประชาชนใน
หมู!บ�านหรือชุมชน 
 3. การรักษาพยาบาล อสม. ให�การรักษาพยาบาลท่ีจําเป-นเบื้องต�นแก!ชาวบ�าน ชี้แจงให�
ประชาชนทราบถึงความสามารถของ อสม. ในการรักษาพยาบาล และชี้แจงให�ทราบถึงสถานบริการ
ของรัฐ ตลอดจนส!งต!อผู�ปzวยถ�าเกินความสามารถของ อสม. 
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 4. การจัดหายาท่ีจําเป-น ดําเนินการจัดต้ังกองทุนยาและเวชภัณฑ)ประจําหมู!บ�าน หรือ
จัดหายาท่ีจําเป-นไว�ให�บริการในศูนย)สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) และดําเนินการให�ประชาชน
สามารถซ้ือยาท่ีจําเป-นเหล!านี้จากกองทุน หรือ ศสมช. ได�สะดวก รวดเร็ว และมีราคาถูก 
 5. การสุขาภิบาลและจัดหาน้ําสะอาด อสม. ชี้แจงให�ประชาชน กรรมการหมู!บ�าน ทราบ
ถึงความสําคัญของการจัดหาน้ําสะอาดไว�ด่ืม การสร�างส�วม การกําจัดขยะมูลฝอย และการจัด
บ�านเรือนให�สะอาด เป-นต�น 
 6. อนามัยแม!และเด็กและการวางแผนครอบครัว อสม. ชี้แจงและจูงใจให�ประชาชนทราบ
ถึงความสําคัญของการวางแผนครอบครัว ความจําเป-นของการดูแลก!อนคลอด (การฝากครรภ)) และ
การดูแลหลังคลอด นัดหมายมารดามารับบริการและความรู�ในการปฏิบัติตน การกินอาหาร ชั่ง
น้ําหนัก และวัดความดันโลหิต นัดเด็กมารับการฉีดวัคซีนปZองกันโรคติดต!อ 
 7. งานควบคุมปZองกันโรคติดต!อในท�องถ่ิน อสม. ชี้แจงให�ประชาชนทราบว!าในหมู!บ�านมี
โรคอะไรท่ีเป-นปSญหา เช!น โรคอุจาระร!วง โรคพยาธิ ไข�เลือดออก ซ่ึงจําเป-นต�องได�รับการปZองกันและ
รักษา รวมท้ังการร!วมมือกันในการดําเนินการควบคุมและปZองกันมิให�เกิดโรคระบาดข้ึนได� 
 8. การสร�างเสริมภูมิคุ�มกันโรค อสม. ชี้แจงให�ประชาชนทราบถึงความสําคัญของการให�
วัคซีนปZองกันโรคติดต!อ และนัดหมายเจ�าหน�าท่ีออกไปให�บริการแก!ประชาชนตามจุดนัดพบต!าง ๆ 
 9. การส!งเสริมสุขภาพฟSน อสม. ชี้แจงและให�ความรู�กับประชาชนถึงการดูแลฟSน การ
รักษาสุขภาพช!องปากและฟSน นัดหมายประชาชนให�มารับบริการในสถานบริการหรือเม่ือมีหน!วย    
ทันตกรรมเคลื่อนท่ีเข�ามาในชุมชน 
 10. การส!งเสริมสุขภาพจิต อสม. ชี้แจงให�ประชาชนทราบถึงการส!งเสริมสุขภาพจิต การ
ค�นหาผู�ปzวยในระดับชุมชน เพ่ือจะได�รับการแนะนํา การรักษาท่ีถูกต�อง 
 11. อนามัยสิ่งแวดล�อม อสม. ร!วมถ!ายทอดความรู�เก่ียวกับงานอนามัยสิ่งแวดล�อมกับ
ประชาชน ประชาชนทุกคนเฝZาระวังมิให�มีการกระทําท่ีก!อให�เกิดมลภาวะ องค)กรชุมชนร!วมกัน
วางแผนแก�ปSญหาของชุมชนเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมเป-นพิษ ส!งเสริมและให�ความรู�เรื่องสารเคมีใน
การเกษตร แจ�งเจ�าหน�าท่ีเพ่ือดําเนินการกับผู�กระทําผิด 
 12. คุ�มครองผู�บริโภค อสม. ร!วมกับประชาชนสอดส!องดูแลพฤติกรรมของร�านค�า รถขาย
ยาเร! ฯลฯ หากพบเห็นผู�กระทําผิดกฎหมายก็แจ�งเจ�าหน�าท่ีเพ่ือดําเนินการ อสม. ร!วมกันให�ความรู�แก!
เพ่ือนบ�านในการเลือกซ้ือสินค�า เช!น อาหาร เครื่องปรุงรส ขนม เครื่องสําอางท่ีมีมาตรฐานตามเกณฑ) 
อย. มาใช� ตลอดจนอาจจัดต้ังกลุ!ม ชมรม เพ่ือร!วมมือประสานงานกันดูแลประชาชนในพ้ืนท่ี 
 13. การปZองกันควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย และโรคไม!ติดต!อ อสม. ร!วมกันค�นหาผู�ปzวย
เบาหวาน ความดันโลหิต มะเร็ง พร�อมท้ังจัดทําทะเบียนรายชื่อผู�ปzวยเพ่ือรับการรักษาหรือส!งต!อ 
วิธีการปฏิบัติตนให�พ�นจากการเสี่ยงต!อการเกิดโรคไม!ติดต!อต!าง ๆ ให�ความรู�แก!ประชาชนถึงแนว
ทางการปZองกันและควบคุมอุบัติเหตุ อุบัติภัย ตลอดจนสร�างเสริมความมีน้ําใจและเอ้ืออาทรต!อ        
ผู�พิการในชุมชนและร!วมกันฟ��นฟูสภาพผู�พิการ 
 14. เอดส) อสม. ให�ความรู�กับประชาชนให�ทราบถึงความสําคัญ และความจําเป-นในการ
ควบคุมปZองกันการแพร!ระบาดของโรคเอดส) ร!วมกันจัดกิจกรรมรณรงค)ให�ความรู� ความเข�าใจ 
ทัศนคติ และการปฏิบัติท่ีถูกต�องในการปZองกันและควบคุมโรคเอดส) ตลอดจนมีความสามารถในการ
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ดูแลผู�ปzวยเอดส) ให�สามารถอาศัยอยู!ในชุมชนได�โดยชุมชนยอมรับ และไม!แพร!กระจายโรคเอดส)สู!คน
ในชุมชน 
 องค)ประกอบของงานสาธารณสุขมูลฐานท้ัง 14 องค)ประกอบนี้ ไม!จําเป-นต�องเริ่มทีเดียว
พร�อมกันหมดทุกอย!าง อาจจะเริ่มในเรื่องท่ีประชาชนคิดว!าเป-นเรื่องท่ีมีความจําเป-นจริง ๆ ของชุมชน
ของตนเองก!อน แล�วภายหลังต!อมาก็ขยายต!อไปได�อีก และถ�าหากชุมชนใดไม!มีปSญหาในบางเรื่อง
เหล!านี้ องค)ประกอบท่ีดําเนินการก็อาจลดลงได�ตามสภาพของความเป-นจริงของชุมชนนั้น ๆ 
 จากสังเคราะห)แนวคิดอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ผู�วิจัย สามารถสรุปได�ว!า   
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน เป-นผู�มีบทบาทสําคัญของการเป-นแกนนําด�านสุขภาพ กระตุ�น
ให�ประชาชนเกิดความตระหนักในการดูแลสุขภาพอนามัยของตนเอง ครอบครัวและชุมชน ท้ังการ
สร�างสุขภาพ การปZองกันควบคุมโรคติดต!อ การเฝZาระวังคัดกรองโรคไม!ติดต!อ และการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน อันจะส!งผลให�ชุมชนสามารถพึงตนเองด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมของชุมชนได�
อย!างมีศักยภาพ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเป-นแกนนําขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรม สร�างสุขนิสัยสร�างจิตสํานึกของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
 
2.8 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 2.8.1 ความหมายของความพึงพอใจ ได�มีผู�ให�ความหมายเก่ียวกับการพึงพอใจ ไว�ดังนี้ 
  ความพึงพอใจ หมายถึง พอใจ ชอบใจ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกชอบ หรือพอใจท่ีมีต!อองค)ประกอบหรือสิ่งจูงใจ
ในด�านต!าง ๆ ของงาน และเขาได�รับการตอบสนองความต�องการของเขาได� (กิตติมา ปรีดีดิลก, 
2542) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกชอบหรือพอใจท่ีได�รับการตอบสนองในสิ่งท่ี
ต�องการ (บุญศรี  พรหมมาพันธุ), 2545) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความชอบ ความพอใจ ความรู�สึกของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ง ความรู�สึกพอใจจะเกิดข้ึนเม่ือบุคคลได�รับสิ่งท่ีต�องการ เป-นความรู�สึกทางด�านบวกต!อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งท่ีได�รับความสําเร็จตามความมุ!งหมาย (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย!างท่ีสามารถถอดความเครียดของผู�ท่ีทํางานให�
ลดน�อยลง ถ�าเกิดความเครียดมากจะทําให�เกิดความไม!พอใจในการทํางาน และความเครียดนี้มีผลมา
จากความต�องการของมนุษย)เมือมนุษย)มีความต�องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร�องหาวิธีตอบสนอง
ความเครียดก็จะลดน�อยลงหรือหมดไป มอส (Morse, 1955) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู�สึกส!วนตัวของบุคคลในการปฏิบัติงาน ซ่ึงมี
ความหมายกว�างรวมไปถึงความพึงพอใจในสภาพแวดล�อมทางกายภาพด�วยการมีความสุขท่ีทํางาน
ร!วมกับคนอ่ืนท่ีเข�ากันได� มีทัศนคติท่ีดีต!องานด�วย แอปไวน) (Applewhite, 1965) 
  ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพ หรือระดับความพึงพอใจท่ีเป-นผลมาจากความสนใจ
และเจตคติของบุคคลต!องานความหมายของความพึงพอใจ กูดส) (Good, 1973) 
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 2.8.2 องค)ประกอบท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ  
  สิ่งจูงใจ เป-นสิ่งท่ีท่ีทําให�เกิดความพึงพอใจ สิ่งจูงใจ หมายถึง องค)ประกอบต!าง ๆ ซ่ึง
อาจจะเป-นวัตถุหรือสภาวะใด ๆ ซ่ึงจะเป-นเครื่องโน�มน�าวจิตใจ ทําให�ผู�ปฏิบัติงานในหน!วยงานนั้น ๆ 
ปฏิบัติงานอย!ามีประสิทธิภาพเพ่ือให�งานนั้นประสบผลสําเร็จตามจุดมุ!งหมายท่ีวางไว� หรือกล!าวอีก
อย!างหนึ่ง คือ เครื่องล!อใจหรือสิ่งจูงใจนั่นเอง สิ่งจูงใจท่ีใช�เป-นเครื่องกระตุ�นเพ่ือให�เกิดความพึงพอใจ
ในการปฏิบัติงาน มีดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
  1. สิ่งจูงใจท่ีเป-นวัตถุ ได�แก! เงิน สิ่งของหรือสภาวะทางกายท่ีมีให�แก!ผู�ปฏิบัติงาน 
และสิ่งจูงใจท่ีไม!ใช!วัตถุ (Personal Nonmaterial Opportunities) เกียรติภูมิการใช�สิทธิพิเศษ
มากกว!าคนอ่ืน 
  2. สภาพทางกายท่ีพึงปรารถนา หมายถึง การจัดสภาพแวดล�อมในการทํางานซ่ึงจะ
เป-นสิ่งท่ีทําให�เกิดความสุขในการทํางาน เช!น สิ่งอํานวยความสะดวกในสํานักงาน ความพร�อมของ
เครื่องมือ 
  3. ผลประโยชน)ทางอุดมคติ หมายถึง การสนองความต�องการในด�านความภูมิใจท่ี
ได�แสดงฝ�มือการแสดงความภักดีต!อองค)การของตน 
  4. ความดึงดูดในทางสังคม หมายถึง การมีความสัมพันธ)ของบุคคลในหน!วยงานการ
อยู!ร!วมกัน ความม่ันคงของสังคม จะเป-นหลักประกันในการทํางาน 
  5. การปรับทัศนคติและสภาพของงานให�เหมาะสม คือ เปxดโอกาสให�บุคลากรมีส!วน
ร!วมในการทํางานซ่ึงจะทําให�รู�สึกว!าเป-นผู�มีความสําคัญในหน!วยงานและมีกําลังใจในการทํางานมากข้ึน 
 2.8.3 การวัดความพึงพอใจ  
  ความพึงพอใจของมนุษย)เป-นความรู�สึกรวมของมนุษย)ตามทฤษฎีสององค)ประกอบ
ของเฮอร)เบร)ก คือ ความต�องการ การได�รับการตอบสนองทางด�านร!างกาย และปรารถนาความสุข
ทางใจ ท้ังสองอย!างนี้ถ�าได�รับการตอบสนองในขอบเขตท่ีบุคคลต�องการก็จะทําให�ผู�ได�รับการ
ตอบสนองเกิดความพึงพอใจในเรื่องนี้ ความพึงพอใจแบ!งออกเป-น 2 ประเภท คือ ความพึงพอใจ
โดยท่ัวไป เป-นความรู�สึกชอบพอของบุคคลท่ีมีบทบาทของงาน เป-นการวัดโดยส!วนรวมถึงระดับท่ี
บุคคล มีความพึงพอใจและมีความสุขกับงาน และความพึงพอใจงานเฉพาะด�าน เป-นความรู�สึกชอบพอ 
และความพอใจของบุคคลท่ีมีต!องานเฉพาะด�าน เช!น รายได� ความม่ันคง มิตรสัมพันธ) ผู�บังคับบัญชา
และความก�าวหน�า เครื่องมือวัดความพึงพอใจเพ่ือการจะค�นหาว!าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม! วิธีท่ี
ง!ายท่ีสุดก็คือ การถาม ซ่ึงการศึกษาในระยะต!อมาท่ีต�องการผู� ให�ข�อมูลจํานวนมาก ๆ จึงใช�
แบบสอบถามแบบมาตรส!วนประมาณค!าตามแบบของลิเคิร)ท (Likert) ประกอบด�วยชุดของคําถาม
และมีตัวเลือก 5 ตัว สําหรับเลือกคําตอบ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย น�อยท่ีสุด และคะแนน
ความพึงพอใจนั้นสามารถนํามาวิเคราะห)ได�ว!า บุคคลมีความพึงพอใจด�านใดสูงและด�านใดตํ่าโดยใช�
วิธีการทางสถิติ นอกจากการใช�แบบสอบถามแล�วอาจใช�วิธีการเขียนตอบอย!างเสรีได�เช!นกัน  
  ในการวัดเจตคติหรือความรู�สึกนั้นจะวัดออกในลักษณะของทิศทาง (Direction) ซ่ึง
มีอยู! 2 ทิศทาง คือ ทางบวก หรือทางลบ ทางบวก หมายถึง การประเมินค!าความรู�สึกไปในทางท่ีดี 
ชอบหรือพอใจ ส!วนทางลบจะเป-นการประเมินค!าความรู�สึกไปในทางท่ีไม!ดี ไม!ชอบหรือไม!พอใจ และ
การวัดในลักษณะปริมาณ (Magnitude) ซ่ึงเป-นความเข�มข�น ความรุนแรง หรือระดับทัศนคติไปใน
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ทิศทางท่ีพึงประสงค)หรือไม!พึงประสงค)นั่นเองซ่ึงวิธีการวัดมีอยู!หลายวิธี เช!น วิธีการสังเกต วิธีการ
สัมภาษณ) วิธีการใช�แบบสอบถาม ซ่ึงมีรายละเอียด ดังนี้ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2556) 
  1. วิธีการสังเกต เป-นวิธีการใช�ตรวจสอบบุคคลอ่ืนโดยการเฝZามอง และจดบันทึก
อย!างมีแบบแผน วิธีนี้เป-นวิธีการศึกษาท่ีเก!าแก!และยังเป-นท่ีนิยมใช�อย!างแพร!หลายจนถึงปSจจุบัน แต!ก็
เหมาะสมกับการศึกษาเป-นรายกรณีเท!านั้น 
  2. วิธีการสัมภาษณ) เป-นวิธีการท่ีผู�วิจัยจ�อต�องออกไปสอบถามโดยการพูดคุยกับ
บุคคลนั้น ๆ โดยมีการเตรียมแผนงานล!วงหน�า เพ่ือให�ได�ข�อมูลท่ีเป-นจริงมากท่ีสุด 
  3. วิธีการใช�แบบสอบถาม (Questionnaire) วิธีการนี้จะเป-นการใช�แบบสอบถามท่ี
มีข�อคําถามอธิบายไว�อย!างเรียบร�อย เพ่ือให�ผู�ตอบทุกคนตอบมาเป-นแบบแผนเดียวกัน มักใช�ในกรณีท่ี
ต�องการข�อมูลจากกลุ!มตัวอย!างจํานวนมาก ๆ วิธีนี้นับเป-นวิธีท่ีนิยมใช�กันมากท่ีสุดในการวัดทัศนคติ
รูปแบบของแบบสอบถามจะใช�มาตราวัดทัศนคติ ซ่ึงเป-นท่ีนิยมใช�ในปSจจุบันวิธีหนึ่ง คือ มาตรส!วน 
แบบลิเคิร)ท (Likert Scales) ประกอบด�วย ข�อความท่ีแสดงถึงทัศนคติของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งเร�าอย!างใด
อย!างหนึ่ง แล�วมีคําตอบท่ีแสดงถึงระดับความรู�สึก 5 คําตอบ เช!น มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อยและ
น�อยท่ีสุด ทรรศนะต!าง ๆ ของนักวิชาการ สรุปได�ว!า การวัดความพึงพอใจเป-นการตรวจสอบทัศนคติ
ของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งหนึ่งสิ่งใด ซ่ึงสามารถใช�เครื่องมือวัดได�หลายแบบ เช!น การสังเกตการสัมภาษณ) 
การใช�แบบสอบถาม เป-นต�น 
  จากการสังเคราะห)แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ ผู�วิจัย สรุปได�ว!า ความพึงพอใจ 
หมายถึง ความรู�สึกนึกคิดหรือเจตคติ ความชอบหรือไม!ชอบของบุคคลท่ีมีต!อสิ่งเร�าในด�านต!าง ๆ ของ
คนนั้น ๆ ความรู�สึกพึงพอใจเกิดข้ึนเม่ือบุคคลนั้นได�รับในสิ่งท่ีตนเองต�องการหรือเป-นไปตามเปZาหมาย
ท่ีตนเองต�องการ 

 
2.9 แนวคิดเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง 
 2.9.1 ความหมายของหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  “เศรษฐกิจพอเพียง” เป-นปรัชญาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวทรงมีพระราช
ดํารัสชี้แนะแนวทางการดําเนินชีวิตแก!พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด นานกว!า 30 ป� ต้ังแต!ก!อน
วิกฤตการณ)ทางเศรษฐกิจ และเม่ือภายหลังได�ทรงเน�นย้ําแนวทางการแก�ไขเพ่ือให�รอดพ�นและ
สามารถดํารงอยู!ได�อย!างม่ันคงและยั่งยืนภายใต�กระแสโลกาภิวัตน)และความเปลี่ยนแปลงต!าง ๆ     
ในเรื่องความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวฯ ทรงมีพระราชดํารัสไว�
ว!า “เศรษฐกิจพอเพียง แปลว!า Sufficiency Economy คําว!า Sufficiency Economy นี้ไม!มีใน
ตําราเศรษฐกิจ จะมีได�อย!างไร เพราะว!าเป-นทฤษฎีใหม! Sufficiency Economy นั้น ไม!มีในตํารา 
เพราะหมายความว!าเรามีความคิดใหม!และโดยท่ีท!านผู�เชี่ยวชาญสนใจก็หมายความว!าเราก็สามารถ       
ท่ีจะไปปรับปรุงหรือไปใช�หลักการเพ่ือท่ีจะให� เศรษฐกิจของประเทศและโลกพัฒนาดีข้ึน”          
(พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 23 ธันวาคม 2542) (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2553) 
  จากกระแสพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวฯ ท่ีอัญเชิญมากล!าวอ�าง  
จะเห็นได�ว!า เศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค)ท!านตรัสไว� คือ แนวคิดท่ีทรงย้ําเตือนให�พสกนิกรของ
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พระองค)มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตอย!างมีสติ ต้ังอยู!บนเหตุและผล มีความพอประมาณในความ
ต�องการ ไม!โลภ ไม!เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน โดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจในปSจจุบัน 
  นอกจากกระแสพระราชดํารัสแห!งองค)พระบาทสมเด็จพระเจ�าอยู!หัวฯ เก่ียวกับ
เศรษฐกิจพอเพียงท่ีกล!าวมาแล�วนั้น ยังมีหน!วยงานและนักการศึกษาได�กล!าวถึงความหมายของ
เศรษฐกิจพอเพียงอีก ดังนี้ 
  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (2548) ได�ให�คํานิยาม
เก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียงว!า เศรษฐกิจพอเพียงเป-นปรัชญาชี้ถึงแนวการดํารงอยู!และปฏิบัติตนของ
ประชาชนในทุกระดับชั้นต้ังแต!ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและ
บริหารประเทศให�ดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือให�ก�าวทันต!อโลกยุค
โลกาภิวัตน) ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป-นท่ีจะต�องมี
ระบบภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต!อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอก
และภายใน ท้ังนี้จะต�องอาศัยความรอบรู� ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย!างยิ่งในการนํา
วิชาการต!าง ๆ มาใช�ในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต�องเสริมสร�าง
พ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติโดยเฉพาะเจ�าหน�าท่ีของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให�มีสํานึก
ในคุณธรรม ความซ่ือสัตย)สุจริต และให�มีความรอบรู�ท่ีเหมาะสม ดําเนินชีวิตด�วยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปSญญา และความรอบคอบ เพ่ือให�สมดุลและพร�อมต!อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย!าง
รวดเร็วและกว�างขวาง ท้ังด�านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล�อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได�เป-นอย!างดี 
  ปรียานุช  พิบูลสราวุธ (2549) ให�ความหมายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คือ 
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเป-นท่ีจะต�องมีระบบภูมิคุ�มกันในตัวท่ีดีพอสมควรต!อ
การมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน จะต�องอาศัยความรอบรู� 
ความรอบคอบ และความระมัดระวัง 
  กล!าวโดยสรุปได�ว!า หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง แนวทางการปฏิบัติตน
และการดําเนินชีวิตอันพึงประสงค) ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติตนให�มีความพอประมาณ รู�จักการประมาณตน รู�จักศักยภาพของตนท่ีมีอยู! 
  2. ปฏิบัติตนอย!างมีเหตุผล ปฏิบัติสิ่งต!าง  ๆ  บนพ้ืนฐานของความมีสติปSญญา          
ยึดทางสายกลางในการปฏิบัติ 
  3. มีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว พร�อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด�านต!าง ๆ 
  4. มีความรอบรู�ในเรื่องท่ีเก่ียวข�อง สามารถคิดวิเคราะห)และปฏิบัติด�วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง 
  5. ปฏิบัติตนและดําเนินชีวิตอย!างมีคุณธรรมตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
ด�วยความซ่ือสัตย)สุจริต ขยัน อดทน เพียรพยายาม แบ!งปSน มีสติปSญญา มีวินัย พ่ึงตนเอง แบ!งปSน 
เอ้ืออาทร รับผิดชอบ และอยู!ร!วมกับผู�อ่ืนได�อย!างมีความสุข 
 2.9.2 สรุปหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
  หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มีหลักพิจารณาอยู! 5 ส!วน ดังนี้ (ปรียานุช 
พิบูลสราวุธ, 2550, 10) 
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  1. กรอบแนวคิด เป-นปรัชญาท่ีชี้แนะแนวทางการดํารงอยู!และปฏิบัติตนในทางท่ี
ควรจะเป-น โดยมีพ้ืนฐานจากวิถีชีวิตด้ังเดิมของสังคมไทย สามารถนํามาประยุกต)ใช�ได�ตลอดเวลา และ
เป-นการมองโลกเชิงระบบท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู!ตลอดเวลา มุ!งเน�นการรอดพ�นจากภัยและวิกฤต เพ่ือ
ความม่ันคงและความยั่งยืนของการพัฒนา 
  2. คุณลักษณะ เศรษฐกิจพอเพียงสามารถนํามาประยุกต)ใช�กับการปฏิบัติตนได�ใน
ทุกระดับ โดยเน�นการปฏิบัติบนทางสายกลางและการพัฒนาอย!างเป-นข้ันตอน 
  3. คํานิยาม ความพอเพียงจะต�องประกอบด�วย 3 คุณลักษณะ พร�อม ๆ กัน ดังนี้ 
   3.1 ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีท่ีไม!น�อยเกินไปและไม!มากเกินไป 
โดยไม!เบียดเบียนตนเองและผู�อ่ืน เช!น การผลิตและการบริโภคท่ีอยู!ในระดับพอประมาณ 
   3.2 ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเก่ียวกับระดับของความพอเพียงนั้น
จะต�องเป-นไปอย!างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปSจจัยท่ีเก่ียวข�องตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดว!าจะ
เกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อย!างรอบคอบ 
   3.3 การมีภูมิคุ�มกันท่ีดีในตัว หมายถึง การเตรียมตัวให�พร�อมรับผลกระทบและ
การเปลี่ยนแปลงต!าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเป-นไปได�ของสถานการณ)ต!าง ๆ ท่ีคาดว!าจะ
เกิดข้ึนในอนาคตท้ังใกล�และไกล 
  4. เง่ือนไข การตัดสินใจและการดําเนินกิจกรรมต!าง ๆ ให�อยู!ในระดับพอเพียงนั้น  
ต�องการอาศัยท้ังความรู�และคุณธรรมเป-นพ้ืนฐาน กล!าวคือ 
   4.1 เง่ือนไขความรู� ประกอบด�วย ความรู�เก่ียวกับวิชาการต!าง ๆ ท่ีเก่ียวข�องอย!าง
รอบด�าน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู�เหล!านั้นมาพิจารณาให�เชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผน
และความระมัดระวังในข้ันปฏิบัติ 
   4.2 เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะต�องเสริมสร�าง ประกอบด�วย มีความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซ่ือสัตย)สุจริต และมีความอดทน มีความเพียร ใช�สติปSญญาในการดําเนินชีวิต 
  5. แนวทางปฏิบัติ/ผลท่ีคาดว!าจะได�รับจากการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ประยุกต)ใช� คือ การพัฒนาท่ีสมดุลและยั่งยืน พร�อมรับต!อการเปลี่ยนแปลงในทุกด�าน ท้ังด�าน
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล�อม ความรู�และเทคโนโลยี สรุปได�ดังภาพท่ี 2.1 
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ภาพท่ี 2.1 ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ท่ีมา :  สํานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห!งชาติ (2548) 
 
 จากการวิเคราะห)แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ผู�วิจัย สามารถสรุปได�ว!า หลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป-นปรัชญาท่ียึดหลักทางสายกลาง ท่ีชี้แนวทางการดํารงอยู!และปฏิบัติของ
ประชาชนในทุกระดับ ต้ังแต!ระดับครอบครัวไปจนถึงระดับรัฐ ท้ังในการพัฒนาและบริหารประเทศ  
ให�ดําเนินไปในทางสายกลาง มีความพอเพียงและมีความพร�อมท่ีจะจัดการต!อผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงท้ังภายนอกและภายใน ซ่ึงจะต�องอาศัยความรอบรู� รอบคอบ และระมัดระวัง ในการ
วางแผนและดําเนินการทุกข้ันตอน เศรษฐกิจพอเพียงไม!ใช!เพียงการประหยัด แต!เป-นการดําเนินชีวิต
อย!างสมดุลและยั่งยืน เพ่ือให�สามารถอยู!ได�แม�ในโลกโลกาภิวัตน)ท่ีมีการแข!งขันสูง 
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2.10 งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง 
 อรรถกร ชาตินําไพบูลย) (2550) ได�ศึกษาหารูปแบบการจัดการมูลฝอยท่ีเหมาะสม ของ
คณะวิศวกรรมศาสตร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร) เพ่ือให�มีปริมาณมูลฝอยท่ีต�องนําไปกําจัดให�น�อย
ท่ีสุด โดยศึกษาหาปริมาณมูลฝอยและองค)ประกอบมูลฝอย พร�อมทําแบบสอบถามเพ่ือศึกษาทัศนคติ
และความคิดเห ็นของอาจารย) นักศึกษา เจ�าหน�าท่ี พนักงานและแม!บ�าน ต!อการจัดการมูลฝอยใน
ปSจจุบันและทางเลือกอ่ืน ๆ เพ่ือเสนอแนะวิธีการท่ีเป-นไปได�สําหรับคณะวิศวกรรมศาสตร) ซ่ึงจาก
การศึกษาทําให�ทราบว!า มูลฝอยท่ีเกิดข้ึนจากคณะวิศวกรรมศาสตร) มีส!วนท่ีสามารถแยกเพ่ือนําไป
ขายอีกได�ในปริมาณท่ีสูง ซ่ึงช!วยลดปริมาณมูลฝอยท่ีต�องนําไปกําจัดยังหลุมฝSงกลบเทศบาลนคร
หาดใหญ!ได�มาก แต!ต�องการระบบการคัดแยกท่ีมีประสิทธิภาพ อย!างไรก็ตาม บุคลากรและนักศึกษา
ของคณะทีทัศนคติท่ีดีต!อการคัดแยกและมีความพร�อมในการให�ความร!วมมือ 
 พีระพล  ศิริไพบูล (2553) ได�ศึกษาแนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต!อ
งานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษาเขตพญาไท มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาวิเคราะห)บทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขต!องานสาธารณสุขมูลฐาน เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบบทบาทท่ีปฏิบัติจริงและ
บทบาทท่ีคาดหวังของอาสาสมัครสาธารณสุข ต!องานสาธารณสุขมูลฐาน และเพ่ือศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต!องานสาธารณสุขมูลฐาน โดยเก็บตัวอย!างแบบสอบถาม
จากประชาชนในเขตพญาไท ท่ีเข�ารับบริการศูนย)บริการสาธารณสุข 11 จํานวน จํานวน 400 คน 
และทําการสัมภาษณ)เจ�าหน�าท่ีกลุ!มงานอนามัยชุมชน ประจําศูนย)บริการสาธารณสุข 11 ประดิพัทธ)
จํานวน 4 คน พบว!า ระดับความคิดเห็นของประชาชนต!อบทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาสาสาธารณสุข
ต!องานสาธารณสุขมูลฐานโดยรวม อยู!ในระดับปานกลาง และเม่ือพิจารณาในแต!ละด�าน พบว!า ความ
คิดเห็นของประชาชนต!อบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขต!องานสาธารณสุขมูลฐานมากสุดก็คือ
ด�านการเสริมสร�างภูมิคุ�มกันโรค น�อยท่ีสุดก็คือด�านการปZองกันแก�ไขมลภาวะสิ่งแวดล�อมท่ีเป-นพิษภัย 
และพบว!าความคาดหวังของประชาชนต!อบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต!องานสาธารณสุขมูลฐาน
และบทบาทท่ีเป-นจริงของอาสมัครสาธารณสุขต!องานสาสุขพ้ืนฐานมีความแตกต!างกัน โดยในด�านการ
ปZองกันแก�ไขสิ่งแวดล�อมท่ีเป-นพิษภัยมีบทบาทความคาดหวังท่ี 3.83 สูงกว!าบทบาทท่ีเป-นจริงคือ 
3.23 มีความแตกต!างของค!าเฉลี่ยเท!ากับ 0.60 ด�านการจัดหาน้ําสะอาดและกําจัดขยะมูลฝอยสิ่ง
ปฏิกูล บทบาทท่ีคาดหวังค!าเฉลี่ย 3 .73 บทบาทท่ีปฏิบัติจริง 3.11 ความแตกต!างค!าเฉลี่ยเท!ากับ 
0.62 โดยจากการศึกษาวิจัยสามารถนําแนวเสนอแนวทางการพัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุข
ต!องานสาธารณสุขมูลฐานโดยมีแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 1) แนวทางการพัฒนาปรับปรุงโครงสร�าง
และการบริหารงานสาธารณสุข 2) แนวทางการพัฒนาทักษะ การเรียนรู� และการส!งเสริมสนับสนุน
การศึกษาของอาสมัครสาธารณสุข 3) แนวทางการพัฒนาเครือข!ายความร!วมมือกับองค)กรอ่ืน ๆ 
 สุรศักด์ิ หันชัยศรี (2554) การศึกษากระบวนการเรียนรู�แบบมีส!วนร!วมในการจัดการขยะ
มูลฝอยของชุมชน เทศบาลตําบลฆ�องชัยพัฒนา อําเภอฆ�องชัย จังหวัดกาฬสินธุ) เป-นการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วม (Participatory Action Research : PAR) รวม 5 ข้ันตอน ได�แก! ข้ันการ
รับรู� (ข้ันเตรียมชุมชน) โดยการจัดกิจกรรมให�ประชาชนได�เข�ามาร!วมรับรู�ในการวิจัย การบูรณาการ
กับชุมชน และการให�ความรู�แก!ชุมชนในรูปแบบต!าง ๆ ข้ันการคิดวิเคราะห) (ข้ันศึกษาปSญหา) โดยให�
ประชาชนได�เข�าร!วมแลกเปลี่ยนเรียนรู�ในข้ันตอนของการวิเคราะห)ปSญหา สาเหตุของปSญหา กําหนด
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เปZาหมาย การแสวงหาแนวทางในการแก�ไขปSญหา ข้ันการวางแผน โดยให�ประชาชนได�เข�าร!วมในการ
กําหนดแนวทางในการแก�ไขปSญหา วางแผนในการดําเนินงาน และกําหนดแนวทางการประเมินผลใน
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ข้ันการดําเนินการ โดยให�ประชาชนได�ร!วมในการลงมือปฏิบัติ การ
ปรับปรุงแก�ไข และการดําเนินการตามแผนในการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ข้ันการประเมินผล โดย
ให�ประชาชนได�เข�าร!วมในการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน เพ่ือสรุปผลดําเนินงาน ปSญหา
อุปสรรค และแนวทางการแก�ปSญหาขยะมูลฝอยชุมชนในอนาคตโดยชุมชนและผู�เก่ียวข�อง 
 ปรางทิพย) ยุวานนท) (2559) ได�ทําการวิจัยเรื่อง การศึกษาสภาพการจัดการการท!องเท่ียว
เชิงกีฬา เป-นส!วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง การศึกษาแนวทางการจัดการการท!องเท่ียวเชิงกีฬา 
วัตถุประสงค)ของการวิจัย คือเพ่ือศึกษาสภาพการจัดการการท!องเท่ียวเชิงกีฬา กลุ!มตัวอย!างท่ีใช�ใน
การวิจัย คือ ผู�มีส!วนได�ส!วนเสียกับการจัดการการท!องเท่ียวเชิงกีฬาในจังหวัดชลบุรีและบุรีรัมย) 
จังหวัดละ 400 คน รวมจํานวนกลุ!มตัวอย!างท้ังหมด 800 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม วิเคราะห)ข�อมูลโดยใช�สถิติพรรณนา ได�แก! ร�อยละ ค!าเฉลี่ย ค!าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว!าผู�ท่ีอาศัยอยู!ในจังหวัดชลบุรีและบุรีรัมย)มีความเห็นเก่ียวกับสภาพการจัดการการ
ท!องเท่ียวเชิงกีฬาอยู!ในระดับมากทุกด�าน โดยมีด�านท่ีมีค!าเฉลี่ยมากท่ีสุด มีค!าเฉลี่ยเท!ากัน 2 ด�าน คือ 
ด�านผลกระทบทางเศรษฐกิจ และด�านความต�องการการสนับสนุนการพัฒนาการจัดการการท!องเท่ียว
เชิงกีฬา ส!วนด�านท่ีมีค!าเฉลี่ยน�อยท่ีสุด คือด�านวัตถุประสงค)ของนักท!องเท่ียวในการท!องเท่ียวเชิงกีฬา 
เม่ือพิจารณาในผลกระทบของการจัดการการท!องเท่ียวเชิงกีฬาต!อสภาพทางสิ่งแวดล�อม พบว!าการ
จัดการการท!องเท่ียวเชิงกีฬาจะส!งผลทําให�การสร�างสิ่งก!อสร�างได�ทําลายสิ่งแวดล�อมทางธรรมชาติ
ทิวทัศน)และระบบนิเวศ เกิดปSญหาจราจรติดขัด ปริมาณขยะเพ่ิมข้ึน และมลพิษต!อสิ่งแวดล�อมท้ังทาง
น้ํา อากาศ เสียง ในระดับมาก 
 โกมาตร จึงเสถียรทรัพย) และปารณัฐ สุขสุทธิ์ (2550) ได�ศึกษาศักยภาพอาสาสมัคร
สาธารณสุข ในสถานการณ)ท่ีเปลี่ยนแปลง : การสังเคราะห)ความรู�สู!ยุทธศาสตร)การพัฒนา พบว!า 
อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีอยู!มีความสามารถในการทํางานให�เสร็จสิ้นได�ในระยะเวลาสั้น ๆ เช!น การ
สํารวจรวบรวมข�อมูล การรณรงค)ปZองกันโรค ในขณะเดียวกัน งานตามบทบาทของอสมท่ีจําเป-นต�อง
ใช�เวลาอย!างต!อเนื่องหรือเป-นงานประเภทท่ีต�องใช�ระยะเวลา เช!น การส!งต!อผู�ปzวย  การให�บริการดูแล
สุขภาพของสมาชิกในชุมชน งานด�านอนามัยสิ่งแวดล�อม จะเป-นงานท่ี อสม. ทําเป-นสัดส!วนท่ีน�อยกว!า
งานท่ีเสร็จเป-นครั้งคราว สภาพปSญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านอาจเป-นปSญหาเก่ียวกับความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเองของอาสาสมัครสาธารณสุข
ในการจัดการ รวมถึงทัศนคติในการปฏิบัติงาน 
 คมสันต) ธงชัยและ สุชาดามณี บุญจรัส (2560) ศึกษาเรื่อง การปรับตัวของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านภายใต�บริบทการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีคือเมืองก่ึงชนบทบ�านท!าบ!อ ตําบล
แจระแม จังหวัดอุบลราชธานีจากการสัมภาษณ)เชิงลึกของกลุ!ม อสม.  พบว!า  อสม.  ส!วนใหญ!              
ไม!เชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง ขาดความม่ันใจในการให�ข�อมูลข!าวสารและบริการทางสุขภาพ ขาด 
ความไว�วางใจจากเพ่ือนร!วมงาน บางคนเกิดทัศนคติไม!ดีต!อการทํางาน เพราะคิดว!าเป-นงานท่ีลําบาก
และได�รับค!าตอบแทนน�อยและพบว!าส!วนใหญ!ต�องได�รับการพัฒนาหรืออบรม เพ่ิมประสิทธิภาพใน



34 
 

การทํางาน และ อสม. ต�องได�รับการพัฒนาตนเองและทําให�เกิดการทํางาน ท่ีมีความสอดคล�องกับ
ชุมชนด�วย 
 มินตรา  สาระรักษ) (2553) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร�างศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�าน การจัดกิจกรรมการเสริมสร�างศักยภาพในการปฏิบัติงานให�กับ อสม. ช!วยทําให� อสม. 
มีศักยภาพในการดําเนินงาน และมีความม่ันใจในการ ทําหน�าที อสม. ได�เป-นอย!างดี ในการเสริมสร�าง
ความมันใจ และเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน นั้น อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านรวมท้ัง
หน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง ควรมีการระดมความคิดเห็น และปรับกลยุทธ)หรือแนวทางในการปฏิบัติงาน
ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน โดยให� อสม. เข�ามามีส!วนร!วมเพ่ือให� อสม. มีบทบาทหน�าท่ีท่ี
ชัดเจนมากข้ึน และควรมีการสร�าง ความมันใจให�กับประชาชนในหมู!บ�านในการปฏิบัติงานของ อสม. 
และยังทําให�การปฏิบัติงานด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนประสบความสําเร็จได�ด�วย ท้ังนี้ ในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนเพ่ือให�เกิดความยั่งยืนนั้น นอกจากหน!วยงานท่ีเก่ียวข�อง อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านแล�วยังจําเป-นท่ีต�องอาศัยการมีส!วนร!วมของประชาชนในชุมชน 
 จําลอง โพธิ์บุญ (2550) ได�ศึกษาเรื่อง การมีส!วนร!วมของประชาชนในการอนุรักษ)
สิ่งแวดล�อม คือการท่ีประชาชนในชุมชนมีความร!วมมือร!วมใจกันในการควบคุมการใช�และการอนุรักษ)
สิ่งแวดล�อมเพ่ือประโยชน)ท้ังทางด�านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน โดยมีส!วนร!วมต้ังแต!การศึกษา
ประเด็นปSญหาต!าง ๆ ท่ีมีในชุมชน การหาสาเหตุของปSญหา การกําหนดแนวทางแก�ไขปSญหา และ
แนวทางในการปZองกันปSญหา การตัดสินใจและการดําเนินการแก�ไขปSญหาสิ่งแวดล�อมของชุมชน ซ่ึง
ต�องอาศัยความร!วมมือจากหลาย ๆ ฝzายในการช!วยกันแก�ไขปSญหาหากการแก�ไขปSญหาและจัดการกับ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล�อมประสบกับความสําเร็จ ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล�อมท่ีสมบูรณ)และสามารถนําไปสู!ความยั่งยืนในอนาคต 
 วิสุทธิ์  สุกรินทร) (2557) ศึกษาเรื่อง อิทธิพลเชิงโครงสร�างของภาวะผู�นําเชิงสถานการณ)ท่ี
มีต!อความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในจังหวัดสระบุรี การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้มีวัตถุประสงค) 1) เพ่ือศึกษาระดับภาวะผู�นําเชิงสถานการณ)การเสริมพลังสร�างพลังอํานาจใน
การมีส!วนร!วมและความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ)
ของอิทธิพลเชิงโครงสร�างของภาวะผู�นําเชิงสถานการณ)ท่ีมีผลต!อความพึงพอใจในงาน และ 3)  ค�นหา
ทฤษฎีฐานรากของปSจจัยท่ีมีความสัมพันธ)กับความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านในจังหวัดสระบุรี เป-นรูปแบบการวิจัยแบบผสมทางการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิง
คุณภาพ กลุ!มตัวอย!างอาสาสมัครประจําหมู!บ�านจํานวน 350 คน เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัยคือ
แบบสอบถามท่ีมีมากกว!า 5 ระดับ การวิจัยเชิงคุณภาพใช�วิธีการสัมภาษณ)ข�อมูลเชิงลึกเก่ียวกับปSจจัย
ท่ีมีอิทธิพลต!อความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน กลุ!มตัวอย!าง คือ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านดีเด!นจังหวัดสระบุรีจํานวน 20 คน ข�อมูลโดยวิธีการวิเคราะห)
ข�อมูลเนื้อหา ผลการวิจัยพบว!าพึงพอใจในงานมีค!าเฉลี่ยโดยรวมอยู!ในระดับมาก และได�รับอิทธิพล
โดยรวมจากปSจจัยการมีส!วนร!วมมากท่ีสุด รองลงมาคือ การเสริมสร�างพลังอํานาจในงาน โดยอิทธิพล
ทางตรงมากท่ีสุดมาจากการมีส!วนร!วม ผลการวิจัยครั้งนี้เหนื่อยไหมว!า องค)กรหรือหน!วยงานท่ี
เก่ียวข�องกับการกํากับดูแลอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านคนเสริมสร�างคุณทําแบบมีส!วนร!วม
และส!งเสริมหรือเปxดโอกาสให�อาสาสมัครสาธารณสุขได�เข�ามามีส!วนร!วมพัฒนาและแก�ไขปSญหาด�าน
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ซอยสุขของชุมชนอย!างแท�จริง เริ่มต้ังแต! ร!วมคิดตัดสินใจ ร!วมดําเนินการ ร!วมรับผลประโยชน) และ
ร!วมประเมินผลงาน ควรสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะและทักษะ เพ่ือให�อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความพ่ึงพอใจในงาน และอยู!ร!วมทํางานกับองค)กรสาธารณสุขในการช!วยเหลือ
ประชาชนต!อไป 
 สิริกร บุญสังข) (2550) การศึกษาวิจัยการพัฒนาชุมชนต�นแบบในการนําแนวคิดเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช�เพ่ือชุมชนอยู!เย็น เป-นสุข โดยมีวัตถุประสงค) ดังนี้ 1) ศึกษารูปแบบชุมชนต�นแบบในการ
นําแนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�เพ่ือชุมชนอยู!เย็น เป-นสุข และ 2) เพ่ือหาแนวทางการ
พัฒนาชุมชนต�นแบบในการนําแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�เพ่ือชุมชนอยู!เย็น เป-นสุขผลการ
ศึกษาวิจัย พบว!า รูปแบบของการพ่ึงตนเองโดยการนํา แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงไปใช�เพ่ือให�ชุมชน  
อยู!เย็นเป-นสุข มี 2 ระดับ คือ 1) ความพอเพียงระดับครัวเรือน คือ ครอบครัวอบอุ!น ขยัน ประหยัด      
อดออม ไม!ฟุzมเฟ�อย และ 2) ความพอเพียงระดับชุมชน คือ การรวมกลุ!ม องค)กรชุมชน เพ่ือช!วยเหลือ
ซ่ึงกันและกัน และแนวทางในการพัฒนาชุมชนต�นแบบฯ คือ การพัฒนาครอบครัว และการพัฒนา
กลุ!ม องค)กรชุมชน สู!ชุมชนเข�มแข็ง ผลการศึกษาความสอดคล�องกับสมมุติฐานในการศึกษาวิจัยใน
ครั้งนี้ คือ การนําแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงมาใช�จะส!งผลให�เกิดชุมชนอยู!เย็นเป-นสุข ซ่ึงแนวคิดของ
ชุมชนอยู!เย็นเป-นสุข คือ ต�องเป-นชุมชนท่ีมีสุขภาวะท่ีดีมีระบบเศรษฐกิจเป-นธรรมและเข�มแข็งชุมชน
เข�มแข็งครอบครัวอบอุ!น สภาวะแวดล�อมท่ีดี คนในชุมชนมีความสมานฉันท)ซ่ึงองค)ประกอบเพ่ือชุมชน
อยู!เย็น เป-นสุขประกอบด�วย 1) ผู�นําชุมชนมีความเป-นผู�นําและเข�มแข็ง 2) การมีส!วนร!วมในกิจกรรม
กลุ!มของคนในชุมชน 3) การประชุมเพ่ือพุดคุยสื่อสารอย!างสมํ่าเสมอ 4) การสนับสนุนงบประมาณ
และสนับสนุนทางวิชาการจากภาครัฐ 5) การมีศูนย)การเรียนรู�ของชุมชน และ 6) การปลูกข�าว ปลูก
ผักปลอดสารพิษ และเลี้ยงสัตว)ไว�รับประทาน 
 สิทธิชัย ตันศรีสกุล (2553) ได�ศึกษาวิจัย ปSจจัยท่ีส!งผลต!อการพัฒนาชุมชนยั่งยืน 
กรณีศึกษาองค)กรปกครองส!วนท�องถ่ิน จังหวัดมหาสารคาม พบว!ามี มี 3 ปSจจัยหลัก ได�แก! 1) ปSจจัย
การบริหารจัดการด�านธุรกิจชุมชน 2) ปSจจัยการบริหารจัดการด�านสังคม 3) ปSจจัยการบริหารจัดการ
ด�านสิ่งแวดล�อม นอกจากนี้ยังพบว!า ปSญหาและอุปสรรคของการพัฒนาชุมชนไม!ให�เกิดความยั่งยืน มี
8 ประเด็น ได�แก! 1) ขาดการมีส!วนร!วมอย!างต!อเนื่อง 2) ขาดการประสานความร!วมมือกันอย!างจริงจัง 
3) ขาดผู�รับช!วงความต!อเนื่องของกิจกรรม 4) จิตสํานึกร!วมของชาวบ�านยังไม!เพียงพอ 5) ขาดความรู�
ความเข�าใจเก่ียวกับโครงการหรือกิจกรรมนั้น 6) ขาดผู�นําท่ีเข�มแข็งหรือไม!มีแนวคิดในการพัฒนา      
7) ขาดเงินทุนในการจัดต้ังกองทุนหรือกลุ!ม และ 8) ขาดความซ่ือสัตย)และโปร!งใสในการจัดสรร
งบประมาณ โดยพบว!ารูปแบบการพัฒนาชุมชนอย!างยั่งยืนมีกระบวนการดําเนินการ 8 ข้ันตอน 
ประกอบด�วย 1) การศึกษาชุมชน 2) การวิเคราะห)ปSญหาชุมชน 3) การจัดลําดับความต�องการและ
ปSญหาชุมชน 4) การวางแผนแก�ปSญหา 5) การพิจารณาวิธีการดํา เนินงาน 6) การดําเนินงาน 7) การ
ประเมินผลงาน และ 8) การทบทวนเพ่ือแก�ไขปSญหาและอุปสรรค โดยเน�นการมีส!วนร!วมจากบ�าน วัด 
โรงเรียน ชุมชนภายนอกและหน!วยงานภาครัฐ นอกจากนั้นยังพบว!า การพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ชุมชนอย!างยั่งยืน สามารถช!วยให�ชุมชนองค)กรปกครองส!วนท�องถ่ินและหน!วยงานรัฐมีแนวทางในการ
พัฒนาชุมชนให�เกิดความยั่งยืนได�อย!างถูกต�องและครอบคลุมกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนด�วย
กระบวนการดําเนินงานท่ีเน�นหลักการและทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช�จึงควรส!งเสริมและสนับสนุน
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ให�ชุมชนและผู�ท่ีเก่ียวข�องสามารถนํา รูปแบบการพัฒนาชุมชนอย!างยั่งยืนนี้ไปใช�แก�ไขปSญหาชุมชนท่ี
ไม!ยั่งยืนอ่ืน ๆ ต!อไป 
 อมรรัตน) ช!างฉาย (2558) ได�ทําการศึกษา รูปแบบการพัฒนากระบวนการเรียนรู�แบบมี
ส!วนร!วมในการจัดการขยะมูลฝอยของผู�ประกอบการร�านค�าตลาดโรงเกลือ อําเภออรัญประเทศ 
จังหวัดสระแก�ว ผลการวิจัยพบว!า ผู�ประกอบการร�านค�าโดยรวม จําแนกตามเพศและระดับการศึกษา
หลังการอบรมมีความรู�เก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย มีเจตคติต!อการจัดการอย!างมากท่ีสุด และมี
พฤติกรรมในการจัดการอย!างไรอยู!ในระดับมากท่ีสุดเพ่ิมข้ึนก!อนกัน นอกจากนี้ผู�ประกอบการร�านค�าท่ีมี
ระดับ การศึกษาต!างกัน หลังเข�ารับการอบรม มีความรู� เจตคติ และพฤติกรรมในการจัดการขยะมูลฝอย 
ไม!แตกต!างกัน 
 จรรยา ซุ�นจ�าย (2556) ได�ทําการศึกษา การจัดการศึกษาผลของการใช�ชุดกิจกรรมการ
สอนเพ่ือสร�างความตระหนักต!อสิ่งแวดล�อมของนักเรียนประถมศึกษาป�ท่ี 2 ของเรียนบ�านยะหา 
อําเภอยะหา จังหวัดยะลา ผลการวิจัยพบว!า นักเรียนมีความตระหนักต!อสิ่งแวดล�อมสูงกว!าก!อนการ
ใช�ชุดกิจกรรมเพ่ือสร�างความตระหนักต!อสิ่งแวดล�อม อย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
 อุทัย  จันทร)กอง (2551) ได�ทําการศึกษา ผลการเรียนรู� เจตคติ พฤติกรรมการอนุรักษ)
สิ่งแวดล�อมของนักเรียนชั้นประถมป�ท่ี 6 ท่ีเรียนการสอนแบบสืบเสาะหาความรู�แบบความร!วมมือ 
แบบบูรณาการ ผลการวิจัยพบว!า นักเรียนมีเจตคติต!อการอนุรักษ)สิ่งแวดล�อมหลังการเรียนสูงกว!า
ก!อนเรียนโดยมีระยะสําคัญทางสถิติอยู!ท่ีระดับ 0.05 
 สุภศักด์ิ  เมืองพรหม (2551) ได�ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการฝsกอบรมการจัดการ
ขยะมูลฝอยในชุมชนชนบทในจังหวัดร�อยเอ็ด โดยรูปแบบการฝsกอบรมท้ังหมด 7 ข้ันตอน คือ        
1) การศึกษาความต�องการ 2) การกําหนด 3) การกําหนดเนื้อหา การสร�างแบบประเมิน 5) การ
พัฒนา 6) การฝsกอบรม 7) การประเมินผล วัตถุประสงค)เพ่ือพัฒนารูปแบบการอบรมการจัดการขยะ
มูลฝอย โดยเปรียบเทียบความรู� ความเข�าใจ เจตคติต!อการจัดการขยะมูลฝอย และการปฏิบัติ กลุ!ม
ตัวอย!างท่ีใช� ได�แก! ผู�แทนครัวเรือน ครัวเรือนละ 1 คน จํานวน 140 คน จาก 2 หมู!บ�าน ในตําบลทุ!งหลวง 
อําเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด เครื่องมือท่ีใช� ได�แก! แบบทดสอบความรู� แบบวัดเจตคติ  แบบวัด
การปฏิบัติ แผนการอบรมการจัดการขยะมูลฝอย ผลการวิจัยพบว!า ครัวเรือนส!วนใหญ!มีการคัดแยก
ขยะมูลฝอยประเภทพลาสติกเพ่ือไปขายและส!วนใหญ!มีวิธีการจัดการขยะมูลฝอยโดยวิธีการแจ�ง
สัปดาห)ละครั้ง โดยสรุปรูปแบบการฝsกอบรมการจัดการมูลฝอยท่ีผู�วิจัยพัฒนา พัฒนาความรู� ความ
เข�าใจ เจตคติ และการปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนในชุมชนได�อย!างมีประสิทธิภาพ 
 ไทย  คําล�าน (2551) ได�ศึกษา การพัฒนาโปรแกรมฝsกอบรมเพ่ือเสริมสร�างภาวะผู�นําทาง
สิ่งแวดล�อมศึกษา สําหรับผู�บริหารสถานศึกษา กลุ!มตัวอย!าง ได�แก! ผู�บริหารและรองผู�อํานวยการฝzาย
วิชาการของโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ)เขต 1 จํานวน 40 คน 
เครื่องมือท่ีใช�ในการวิจัย ได�แก! โปรแกรมการฝsกอบรม แบบทดสอบความรู� แบบวัดเจตคติ นายแบบ
วัดภาวะผู�นําการเปลี่ยนแปลง รวมท้ังแบบสอบถามเพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานด�านสิ่งแวดล�อม
ศึกษา ผลการวิจัยพบว!า โปรแกรมการฝsกอบรมมีคุณภาพต!างถ่ิน หลังการอบรมผู�บริหารสถานศึกษา
มีภาวะผู�นําเก่ียวกับสิ่งแวดล�อมศึกษาให�ได�ความรู�อยู!ในระดับดีมาก ด�านเจตคติและการปฏิบัติอยู!ใน
ระดับมาก โดยผู�บริหารมีความรู�ในด�านเพ่ิมข้ึนจากการอบรมอย!างมีนัยยะสําคัญทางสถิติ อยู!ในระดับ 0.05 
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 สุเทพ พลอยพลายแก�ว (2556) ได�ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเอง
ของชุมชนจังหวัดลพบุรี การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือพัฒนาแนวทางการดูแลสุขภาพตนเอง
ของชุมชน จังหวัดลพบุรีผู�วิจัยใช� กระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส!วนร!วมในการศึกษาและ
สังเคราะห)ชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา จํานวน 4 ชุมชน ของจังหวัดลพบุรีและนํามา
พัฒนารูปแบบการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน จากนั้นนําไปปรับใช�กับชุมชน ท่ีต�องการพัฒนาท่ีหมู!
ท่ี 5 ตําบลบางขันหมาก อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี เพ่ือพัฒนาและแก�ไขปSญหาสุขภาพตนเองของ 
ชุมชนตามแนวทางหมู!บ�านจัดการสุขภาพ ของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข 
ผลการวิจัยพบว!า 1. องค)ประกอบท่ีส!งผลต!อความสําเร็จในการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของ
ชุมชน จังหวัดลพบุรี ได�แก! 1) คนในชุมชน 2) สิ่งแวดล�อมในชุมชน 3) วัสดุอุปกรณ)ท่ีเก่ียวข�องกับการ
พัฒนา 4) กลวิธีหรือวิธีการพัฒนา 5) กระบวนการ พัฒนาชุมชน 6) การสนับสนุนช!วยเหลือจาก
รัฐบาลและภาคเอกชน 7) การบริหารและการจัดการ 8) นักพัฒนาชุมชน 2. ยุทธศาสตร)การ
พัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน จังหวัดลพบุรี ได�แก! 1) ยุทธศาสตร)การพัฒนาศักยภาพ ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขแกนนําชุมชน และเครือข!ายพัฒนาสุขภาพ 2) ยุทธศาสตร)การมีส!วนร!วมของ
ชุมชน 3) ยุทธศาสตร)การพัฒนาการจัดการสุขภาพของชุมชน 3. แนวทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพ
ตนเองของชุมชน จังหวัดลพบุรี ประกอบด�วย  1) การพัฒนาคน ได�แก! การอบรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขแกนนําชุมชนและเครือข!ายพัฒนาสุขภาพในการพัฒนาความรู�การวางแผนและการสร�าง 
ความตระหนักในการพัฒนา การศึกษาดูงานชุมชนท่ีประสบความสําเร็จในการพัฒนา 2) การ
พัฒนาการมีส!วนร!วมในการพัฒนา ได�แก! การจัดทําแผนงาน/โครงการ ร!วมกับองค)กรปกครองส!วน
ท�องถ่ิน เจ�าหน�าท่ีสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบชุมชน 3) การจัดการสุขภาพของชุมชน ได�แก! การจัดทํา
ศูนย)ข�อมูลสุขภาพชุมชน การจัดกิจกรรมดูแลสุขภาพและประเมินผล ในชุมชน จากการนําแนว
ทางการพัฒนาการดูแลสุขภาพตนเองของชุมชน จังหวัดลพบุรี ไปปรับใช�ท่ีชุมชนหมู!ท่ี 5 ตําบลบาง
ขันหมาก อําเภอเมืองจังหวัดลพบุรีก!อให�เกิดผลการเปลี่ยนแปลงคือผลการประเมินการดูแลสุขภาพ
ตนเองของชุมชน ผ!านเกณฑ)การประเมินตามเกณฑ)การประเมินหมู!บ�านจัดการสุขภาพ ระดับดีมาก 
(91.67%) 
 ประภาส อนันตา และจรัญ�ู ทองอเนก (2556) ได�ทําการศึกษาผลของการพัฒนา
ศักยภาพเครือข!ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในการเยี่ยมบ�าน ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ 
จังหวัดร�อยเอ็ด การวิจัยครั้งนี้เป-นการวิจัยก่ึงทดลอง (Quasi-Experimental Research) โดยมี
วัตถุประสงค)เพ่ือศึกษาถึงผลก!อนและหลังการพัฒนาศักยภาพเครือข!ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
หมู!บ�าน (อสม.) ในการเยี่ยมบ�าน ประชากรในการศึกษาเป-นอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร�อยเอ็ด จํานวน 125 คน โดยจัดอบรมให�ความรู�ในการเยี่ยมบ�าน 
และวัดความรู�ก!อนและหลังการจัดการอบรม โดยเก็บข�อมูลระหว!างวันท่ี 16 พฤษภาคม 2555 ถึง 30 
มิถุนายน 2555 ข�อมูลท่ัวไป ความรู�ในการปฏิบัติตัวใช�สถิติความถ่ีร�อยละ ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ส!วนการเปรียบเทียบความแตกต!างของความรู�ทักษะการเยี่ยมบ�านก!อนและหลังการ
ฝsกอบรมใช�สถิติ Pairedt-test จากผลการวิจัยพบว!าความรู�และทักษะการปฏิบัติงานในการเยี่ยมบ�าน
ของอสม. มีความรู�เพ่ิมมากข้ึนหลังจากได�รับการฝsกอบรมอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติ (P < 0.001) 
ดังนั้นหากจะให�เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเยี่ยมบ�านของ อสม. จึงควรเพ่ิม
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หลักสูตรการให�ความรู�และทักษะการปฏิบัติงานในการเยี่ยมบ�านแก! อสม. ก!อนท่ีจะให�อสม.ออก
ปฏิบัติงานเยี่ยมบ�านจริง นอกจากนั้นควรพัฒนาศักยภาพของ อสม. ให�มีความรู�ด�านโรคต!าง ๆ 
บุคลิกภาพ ความน!าเชื่อถืออย!างสมํ่าเสมอ ตลอดจนมีการวางแผนล!วงหน�าก!อนลงเยี่ยมบ�าน            
มีข้ันตอนการปฏิบัติท่ีชัดเจนก็จะช!วยให�การเยี่ยมบ�านมีคุณภาพท่ีดียิ่งข้ึน 
 ปองเดช กวินปSถย)  (2560) ได�ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพใน
การจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค)เพ่ือศึกษา (1) เพ่ือศึกษาความต�องการเสริมสร�างศักยภาพ
ในการจัดการขยะมูลฝอยของผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล (2) เพ่ือพัฒนาและประเมินผลรูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย       
สําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (3) เพ่ือปฏิบัติการ
และประเมินผลการใช�รูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบ
วิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษา พบว!า 1. ผู�ประกอบ
วิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าส!วนใหญ!มีความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือต�องการ
เสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�า ส!วนใหญ!ควร
จัดกิจกรรมในช!วงเวลา 9.00-18.00 น. มากท่ีสุด ร�อยละ 65.80 ช!วงเวลาท่ีมีความเหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมควรจัดกิจกรรมในเดือนเมษายน มากท่ีสุด ร�อยละ 45.80 โดยผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการ
แต!งหน�าท่ีต�องการเรียนรู�มีความต�องการกิจกรรมการเรียนรู�ท่ีใช�ในการเสริมสร�างความเข�าใจเนื้อหา
ส!วนใหญ!ต�องการให�มีกิจกรรมการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากท่ีสุด ร�อยละ 31.70 รองลงมา คือ
กิจกรรมการบรรยายร�อยละ 18.30 และถัดมา คือ กิจกรรมการอภิปราย ร�อยละ 17.50 ตามลําดับ   
2. การพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะ
การแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีองค)ประกอบของการใช�แนวคิดการศึกษาผู�ใหญ!
และแนวคิดการเสริมสร�างศักยภาพ ประกอบด�วย (1) วัตถุประสงค) (2) กลุ!มผู�เรียน (3) ผู�สอน/ผู�ช!วย
สอนประจํากลุ!ม (4) เนื้อหาสาระ (5) กิจกรรมการเรียนการเสริมสร�างศักยภาพ (6) ระยะเวลา        
(7) แหล!งความรู�และสื่อการสอน (8) สภาพแวดล�อม และ (9) การวัดผลและการประเมินผล ผล
การศึกษาความต�องการในการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยของผู�ประกอบวิชาชีพ
ศิลปะการแต!งหน�าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 1. ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการ
เรียนรู�เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพ
ศิลปะการแต!งหน�ากลุ!มตัวอย!างจําแนกตามความต�องการเรียนรู�เพ่ือพัฒนารูปแบบการเสริมสร�าง
ศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�า พบว!า โดยภาพรวม
แล�ว กลุ!มตัวอย!างมีความต�องการเรียนรู� โดยภาพรวมแล�วอยู!ในระดับ 2. ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความ
ต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบ
วิชาชีพศิลปะการแต!งหน�า จําแนกตามการเคยเข�าร!วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับการ
เสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าหรือไม! 
พบว!า กลุ!มตัวอย!างไม!เคยเข�าร!วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับการเสริมสร�างศักยภาพในการ
จัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!ง ร�อยละ 97.50 และเคยเข�าร!วมกิจกรรม
การจัดการเรียนรู�เก่ียวกับการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพ
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ศิลปะการแต!ง ร�อยละ 2.50 3. ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการเข�าร!วมกิจกรรมการเรียนรู� 
จําแนกตามถ�ามีกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาการเสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอย
สําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�า ท!านคิดว!าต�องการเข�าร!วมกิจกรรมการเรียนรู�หรือไม! 
พบว!า กลุ!มตัวอย!างต�องการเข�าร!วมกิจกรรมท้ังหมด ร�อยละ 100.00 โดยเหตุผลท่ีต�องการเข�าร!วม
กิจกรรมโดยส!วนใหญ!เพราะมองว!าเป-นกิจกรรมท่ีจําเป-น เป-นกิจกรรมท่ีดีมีประโยชน)ในการเรียนรู�และ
สามารถนําไปประยุกต)ใช�เพ่ือพัฒนาวิชาชีพของตนในอนาคตต!อไปได� 4. ผลการนํารูปแบบการ
เสริมสร�างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าไปใช� พบว!า 
กลุ!มผู�เรียนมีความรู�ทางด�านการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�า
แตกต!างจากก!อนเรียนอย!าง มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยความตระหนักทางด�านการจัดการ
ขยะมูลฝอยสํา หรับผู�ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต!งหน�าของกลุ!มผู�เรียนหลังการเรียนสูงกว!าก!อนเรียน 
 สรุปจากการศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวข�องพบว!า การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ต�องเป-นการเพ่ิมความรู� สร�างความตระหนักและ
ทักษะ ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ซ่ึงแนวทางท่ีการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน จะประสบ
ความสําเร็จ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ผู�นําชุมชน และชุมชน ต�องเข�ามามีส!วนร!วมในการ
ดําเนินการร!วมกัน อีกท้ังต�องมีต�นแบบ มีการสร�างเครือข!าย เพ่ือถ!ายทอดความรู�และเป-นแบบอย!างใน
การเรียนรู� ผสมผสานกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงตามบริบทของแต!ละชุมชน ให�เกิดการขยายผล
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ไปสู!ชุมชนอ่ืน ๆ อันท่ีจะนําไปสู!ความยั่งยืนต!อไป  



บทที่ 3 
วิธีดําเนินการวิจัย 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยเพ่ือพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ผู วิจัยได ดําเนินการ
ตามข้ันตอน ดังนี้ 
 3.1 รูปแบบการวิจัย 
 3.2 พ้ืนท่ีวิจัย 
 3.3 ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
 3.4 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
 3.5 การสร างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช ในการวิจัย 
 3.6 วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.7 การเก็บรวบรวมข อมูล 
 3.8 การจัดทําและการวิเคราะห+ข อมูล 
 3.9 สถิติท่ีใช ในการวิเคราะห+ข อมูล 
 
3.1 รูปแบบการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) ท่ีต องการ
ศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ มีการศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชน ระดับความรู  ความตระหนัก และความด องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เพ่ือนําข อมูลท่ีได มาเป�นแนวทางในการ
พัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยเปรียบเทียบความรู  ความตระหนัก ในการจัดการ
สิ่งแวดล อมระหว$างก$อนกับหลังการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ เปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล อมชุมขน ระหว$างก$อนกับหลังการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช 
วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) คือ ใช ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 
Research Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) เพ่ือให สามารถ
ตอบปRญหาของการวิจัยได อย$างครอบคลุมและถูกต องตามวัตถุประสงค+    

 

3.2 พ้ืนท่ีวิจัย  
 3.2.1 ในการศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน การศึกษาระดับ
ความรู  ความตระหนัก การปฏิบัติ และความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ใช พ้ืนท่ีจังหวัดบุรีรัมย+ ดังภาพท่ี 3.1  
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ภาพท่ี 3.1 พ้ืนท่ีวิจัยตามท่ีตั้งจังหวัดบุรีรัมย+ 
ท่ีมา: จังหวัดบุรีรัมย+ (2562) 

 
 3.2.2 ในการปฏิบัติการ ประเมินผลและเปรียบเทียบความรู  ความตระหนัก และการ
ปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล อมระหว$างก$อนกับหลังการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ใช พ้ืนท่ี 1 ตําบล 
ในจังหวัดบุรีรัมย+ โดยเลือกพ้ืนท่ีเป�นตําบลท่ีมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและ
เป�นตําบลท่ีได กําหนดปRญหาการจัดการสิ่งแวดล อมเป�นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตําบล 
โดยเป�นตําบลท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านสมัครใจเข าร$วมวิจัย คือ ตําบลสนวน อําเภอ
ห วยราช จังหวัดบุรีรัมย+  
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ภาพท่ี 3.2 พ้ืนท่ีวิจัยตามท่ีตั้งตําบลสนวน อําเภอห วยราช จังหวัดบุรีรัมย+ 
ท่ีมา:  สํานักงานเกษตรอําเภอห วยราช (2562) 
 
3.3 ประชากรและกลุ$มตัวอย$าง 
 กําหนดตามข้ันตอนการวิจัย ดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 ประชากร ท่ีใช ในการศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ใน
จังหวัดบุรีรัมย+ จํานวน 27,834 คน (สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย+, 2560) โดยคัดเลือกกลุ$ม
ตัวอย$าง โดยกําหนดขนาดกลุ$มตัวอย$างตามตารางเครซ่ี และมอร+แกน (Krejcie & Morgan, 1970)   
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จากทุกอําเภอของจังหวัดบุรีรัมย+ รวม 23 อําเภอ จํานวนกลุ$มตัวอย$าง 379 คน โดยสุ$มอย$างเป�น
ระบบตามสัดส$วนของจํานวนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านในแต$ละอําเภอ ดังตารางท่ี 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1 แสดงจํานวนประชากรและกลุ$มตัวอย$างของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน
 จําแนกรายอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย+ 
 

อําเภอ จํานวนประชากรท้ังหมด จํานวนกลุ$มตัวอย$าง 
เมือง 3,415 47 
คูเมือง 1,264 17 
กระสัง 1,629 22 
นางรอง 1,923 26 
หนองก่ี 1,342 18 
ละหานทราย 1,295 18 
ประโคนชัย 2,131 29 
บ านกรวด 1,335 18 
พุทไธสง 927 13 
ลําปลายมาศ 2,170 30 
สตึก 1,944 26 
ปะคํา 1,194 16 
นาโพธิ์ 760 10 
หนองหงส+ 840 8 
พลับพลาชัย 732 10 
ห วยราช 683 9 
โนนสุวรรณ 573 8 
ชํานิ 502 7 
บ านใหม$ไชยพจน+ 573 8 
โนนดินแดง 512 7 
บ านด$าน 707 10 
แคนดง 585 8 
เฉลิมพระเกียรติ 798 11 

รวม 27,834 379 
 

 ระยะท่ี 2 ประชากร และกลุ$มตัวอย$าง ท่ีใช ในการศึกษาระดับความรู  ความตระหนัก และ
ความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เป�นกลุ$มเดียวกันกับท่ีใช ในระยะท่ี 1  
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 ระยะท่ี 3 สร างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ประกอบด วย 4 ข้ัน กลุ$มตัวอย$างในแต$ละข้ัน 
มีดังนี้ 
 1. ข้ันร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน กลุ$มตัวอย$างในการจัดสนทนากลุ$ม (Focus Group 
Discussion) ได จากการเลือกแบบเจาะจง ท้ังสิ้น จํานวน 10 คน ประกอบด วย ผู แทนคณะกรรมการ
ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านจังหวัดบุรีรัมย+ ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ านระดับอําเภอ ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู$บ านระดับตําบล ตัวแทนผู นําชุมชน นักวิชาการด านสิ่งแวดล อมชุมชน ท่ีคุณลักษณะและมีความ
สนใจร$วมร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงกลุ$มตัวอย$างในการร$วมสนทนากลุ$มในข้ันร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
 จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม จําแนกตามคุณลักษณะ  
 

ท่ี คุณลักษณะ จํานวน 
1 ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านจังหวัดบุรีรัมย+  1 
2 ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ระดับอําเภอ   1 
3 ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ระดับตําบล 2 
4 ตัวแทนผู นําชุมชน 2 
5 นักวิชาการด านสิ่งแวดล อมชุมชน 4 

รวม 10 
       
 2. ข้ันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เลือกกลุ$มตัวอย$าง
แบบเจาะจงเป�นผู ทรงคุณวุฒิท่ีมีความรู  ความเชี่ยวชาญในด านการพัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา และด านการเรียนรู  ทําหน าท่ีเป�นผู ประเมินรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพ จํานวน 5 คน ดังแสดงในตารางท่ี 3.2 
 
ตารางท่ี 3.3 แสดงผู ทรงคุณวุฒิประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพจําแนกตาม
 คุณลักษณะ  
 

ท่ี คุณลักษณะ จํานวน 
1 ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนาศักยภาพ  1 
2 ผู ทรงคุณวุฒิด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา 2 
3 ผู ทรงคุณวุฒิด านการเรียนรู    2 

รวม 5 
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 3. ข้ันปรับปรุงรูปแบบ และจัดทําแผนปฏิบัติการ โดยจัดประชุมผู เก่ียวข องเพ่ือร$วมกัน
พิจารณาปรับปรุงรูปแบบตามข อเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิและพิจารณา ใช กลุ$มตัวอย$างเดียวกับ   
ข้ันท่ี 1 จํานวน 10 คน  
 4. ข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีพ้ืนท่ีศึกษา คือ ตําบลสนวน 
อําเภอห วยราช จังหวัดบุรีรัมย+ โดยข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
  4.1 กิจกรรมการพัฒนาศักยภาพ การสร างความรู  ความตระหนัก กลุ$มตัวอย$าง ได แก$ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จํานวน 50 คน ได จากการเลือกแบบเจาะจง จากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ านท่ีสมัครใจเข าร$วมปฏิบัติการตามรูปแบบ ดังแสดงในตารางท่ี 3.4 
  4.2 กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีส$วนร$วม กลุ$มตัวอย$างมี 3 กลุ$ม ได แก$  
   1) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จํานวน 50 คน เป�นกลุ$มเดียวกันกับ
กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ 
   2) ผู นําชุมชน จาก 12 หมู$บ าน หมู$บ านละ 1 คน ได จากการเลือกแบบเจาะจง ท่ี
สมัครใจเข าร$วมปฏิบัติการตามรูปแบบ  
   3) ผู แทนครัวเรือน จาก 12 หมู$บ าน โดยมีจํานวนเท$ากับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ านท่ีเป�นกลุ$มตัวอย$างรายหมู$บ าน รวม 50 คน ได จากการเลือกแบบเจาะจง ท่ีสมัครใจเข า
ร$วมปฏิบัติการตามรูปแบบ   
  กลุ$มตัวอย$างของข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ สามารถแสดงดังตารางท่ี 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงจํานวนกลุ$มตัวอย$างอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ผู นําชุมชน และผู แทน
 ครัวเรือน ท่ีสมัครใจเข าร$วมปฏิบัติการตามรูปแบบ 
 

หมู$ท่ี  
หมู$บ3าน 

จํานวนท่ีเข3าร$วมปฏิบัติการ 
อสม.  ผู3นําชุมชน ผู3แทนครัวเรือน 

1 สวายจีกน อย 3 1 3 

2 สนวนนอก 5 1 5 

3 สนวนใน 5 1 5 

4 แซะซอ 4 1 4 

5 สวายจีกน อย 3 1 3 

6. จบก 5 1 5 

7 โคกกลัน 4 1 4 

8 พลวงน อย 4 1 4 

9 ระกา 5 1 5 

10 หนองโพธิ์ 4 1 4 

11 หนองหว า 4 1 4 

12 โคกสุวรรณ 4 1 4 

รวม 50 12 50 
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 ระยะท่ี 4 กลุ$มตัวอย$างท่ีใช ในการประเมินผลการปฏิบัติตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ได แก$  
 1. การประเมินการพัฒนาศักยภาพ กลุ$มตัวอย$าง ได แก$ อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
 หมู$บ าน จํานวน 50 คน เป�นกลุ$มเดียวกันกับกลุ$มท่ีเข าร$วมปฏิบัติการในระยะท่ี 3 ข้ันท่ี 4 
ข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ 
 2. การประเมินการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล อมชุมชน กลุ$มตัวอย$างมี 3 กลุ$ม ได แก$  
  2.1 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จํานวน 50 คน  
  2.2 ผู นําชุมชน จาก 12 หมู$บ าน หมู$บ านละ 1 คน   
  2.3 ผู แทนครัวเรือน จาก 12 หมู$บ าน โดยมีจํานวนเท$ากับ อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ านท่ีเป�นกลุ$มตัวอย$างรายหมู$บ าน รวม 50 คน  
 กลุ$มตัวอย$าง ท้ัง 3 กลุ$ม เป�นกลุ$มเดียวกันกับกลุ$มท่ีเข าร$วมปฏิบัติการในระยะท่ี 3 ข้ันท่ี 4 
ข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ ตามท่ีแสดงในตารางท่ี 3.4 
 
3.4 เครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัย  
 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนวิธีการสร างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 3.4.1 แบบสอบถาม จํานวน 4 ฉบับ ได แก$ 
  1. แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เป�นแบบปลายปeด ใช คําถามแบบเลือกตอบและ
แบบปลายเปeด และแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  2. แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เป�นคําถาม แบบมาตราส$วนประมาณค$า 
(Rating Scale) 5 ระดับ 
  3. แบบสอบถามเก่ียวกับความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เป�นแบบปลายปeดและปลายเปeด 
   4. แบบสอบถามเพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ เป�นคําถาม แบบ
มาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) 5 ระดับ 
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ต$อการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมหลังได รับ
การการพัฒนาศักยภาพ เป�นคําถามแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) มี 5 ระดับ  
 3.4.2 แบบทดสอบ จํานวน 1 ฉบับ ได แก$ 
  แบบทดสอบความรู ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน เป�นข อสอบปรนัยแบบ
เลือกตอบ 4 ตัวเลือก    
 3.4.3 ประเด็นคําถาม จํานวน 1 ฉบับ ได แก$ 
  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม เป�นคําถามปลายเปeดเพ่ือสร างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
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 3.4.4 แบบประเมิน จํานวน 1 ฉบับ ได แก$ 
  แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนเปรียบเทียบระหว$างก$อนและหลังการ
ดําเนินการตามรูปแบบ เป�นแบบระบุผ$านเกณฑ+ ไม$ผ$านเกณฑ+เป�นรายข อ  
 3.4.5 แบบบันทึก จํานวน 2 ฉบับ ได แก$ 
  1. แบบบันทึกการปรับปรุงรูปแบบ การสร างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
  2. แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน    
 

3.5 การสร3างและหาคุณภาพเครื่องมือท่ีใช3ในการวิจัย 
 เครื่องมือท่ีใช ในการวิจัยครั้งนี้มีข้ันตอนวิธีการสร างและหาคุณภาพ ดังนี้ 
 3.5.1 แบบสอบถาม 
  1. แบบสอบถามเพ่ือศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
   1.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
   1.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ+, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ+, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  
    1) สร างแบบสอบถามแบบสําหรับสอบถามสภาพและปRญหาในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
    2) นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต อง ชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
พัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว และความ
เท่ียงตรง (Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC : Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกแบบสอบถามผู วิจัยดําเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) 
มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50 ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
    3) ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล วนําไป
ทดลองใช  (Try-out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตําบลบ านยาง อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย+ ท่ีไม$ใช$กลุ$มตัวอย$าง จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห+หาค$าความยากง$าย (Difficulty Index)            
ค$าอํานาจจําแนก (Discrimination Index) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย
คํานวณด วยสูตรของคูเดอร+ ริชาร+ดสัน 20 (Kuder-Richartson 20) ได เท$ากับ 0.92 (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
    4) พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลกลุ$มตัวอย$างการวิจัยครั้งต$อไป 
  2. แบบสอบถามเก่ียวกับความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+  
   2.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 



 48

   2.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ+, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ+, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  
    1) สร างแบบสอบถามความตระหนัก และการปฏิบัติ เป�นแบบมาตราส$วน
ประมาณค$า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก พอใช  น อย น อยท่ีสุด จํานวน 1 ฉบับ 
โดยมีเกณฑ+การให คะแนนในการตอบ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน 5 หมายความว$า มากท่ีสุด 
    ระดับคะแนน 4 หมายความว$า มาก 
    ระดับคะแนน 3 หมายความว$า ปานกลาง 
    ระดับคะแนน 2 หมายความว$า น อย 
    ระดับคะแนน 1 หมายความว$า น อยท่ีสุด 
    และมีเกณฑ+ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1977) 
    4.50 – 5.00 หมายความว$า มากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49 หมายความว$า มาก 
    2.50 – 3.49 หมายความว$า ปานกลาง 
    1.50 – 2.49 หมายความว$า น อย 
    1.00 – 1.49 หมายความว$า น อยท่ีสุด   
    2) นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต อง ชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
พัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว และความ
เท่ียงตรง (Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC : Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกแบบสอบถามผู วิจัยดําเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) 
มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50 ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
    3) ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล วนําไป
ทดลองใช  (Try-out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตําบลบ านยาง อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย+ ท่ีไม$ใช$กลุ$มตัวอย$าง จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห+หาค$าความยากง$าย (Difficulty Index) ค$า
อํานาจจําแนก (Discrimination Index) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยคํานวณ
ด วยสูตรของคูเดอร+ ริชาร+ดสัน 20 (Kuder-Richartson 20) ได เท$ากับ 0.86 (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559)  
    4) พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลกลุ$มตัวอย$างการวิจัยครั้งต$อไป 
  3. แบบสอบถามเก่ียวกับความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ 
   3.1 ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
   3.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสิทธุ+, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ+, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546)  
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    1) สร างแบบสอบถามแบบสําหรับสอบถามเก่ียวกับความต องการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+
เป�นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก พอใช  น อย น อยท่ีสุด 
จํานวน 1 ฉบับ โดยมีเกณฑ+การให คะแนนในการตอบ ดังนี้ 
    ระดับคะแนน 5 หมายความว$า มากท่ีสุด 
    ระดับคะแนน 4 หมายความว$า มาก 
    ระดับคะแนน 3 หมายความว$า ปานกลาง 
    ระดับคะแนน 2 หมายความว$า น อย 
    ระดับคะแนน 1 หมายความว$า น อยท่ีสุด 
    และมีเกณฑ+ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1977) 
    4.50 – 5.00 หมายความว$า มากท่ีสุด 
    3.50 – 4.49 หมายความว$า มาก 
    2.50 – 3.49 หมายความว$า ปานกลาง 
    1.50 – 2.49 หมายความว$า น อย 
    1.00 – 1.49 หมายความว$า น อยท่ีสุด  
    2) นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต อง ชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
พัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว และความ
เท่ียงตรง (Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC : Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกแบบสอบถามผู วิจัยดําเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) 
มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50 ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
    3) ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล วนําไป
ทดลองใช  (Try-out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตําบลบ านยาง อําเภอเมือง จังหวัด
บุรีรัมย+ ท่ีไม$ใช$กลุ$มตัวอย$าง จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห+หาค$าความยากง$าย (Difficulty Index) ค$า
อํานาจจําแนก (Discrimination Index) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดย
คํานวณด วยสูตรของคูเดอร+ ริชาร+ดสัน 20 (Kuder-Richartson 20) ได เท$ากับ 0.93 (ปRญญา หม่ันเก็บ, 
2559) 
    4) พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลกลุ$มตัวอย$างการวิจัยครั้งต$อไป 
  4. แบบสอบถามเพ่ือประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยผู ทรงคุณวุฒิ
จํานวน 5 คน 
   4.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง         
   4.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ+, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ+, 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
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   4.3 สร างแบบสอบถามสําหรับสอบถามผู ทรงคุณวุฒิในเนื้อหาเก่ียวกับประเด็น
ในการพัฒนารูปแบบการเรียนรู และการถ$ายทอดนวัตกรรมชุมชนในการจัดการน้ําเสีย เป�น
แบบสอบถามแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) ตามแนวคิดของลิเคิร+ท (Likert) 5 ระดับ 
คือ ดีท่ีสุด ดี ปานกลาง น อย น อยท่ีสุด  
   ระดับคะแนน 5  หมายความว$า  มากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 4  หมายความว$า มาก  
   ระดับคะแนน 3  หมายความว$า  ปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2  หมายความว$า  น อย  
   ระดับคะแนน 1  หมายความว$า  น อยท่ีสุด  
   และมีเกณฑ+ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1977) 
   4.50-5.00    หมายความว$า   มากท่ีสุด 
   3.50-4.49    หมายความว$า   มาก 
   2.50-3.49    หมายความว$า   ปานกลาง 
   1.50-2.49    หมายความว$า   น อย 
   1.00-1.49    หมายความว$า   น อยท่ีสุด 
   4.4 นําแบบสอบถามเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต องชัดเจน
ด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนาศักยภาพ 
ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของข อความ ความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว  และความเท่ียงตรง 
(Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC: Item-Objective Congruence) การ
คัดเลือกข อคําถามโดยผู วิจัยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) มากกว$าหรือเท$ากับ 
0.50 ข้ึนไป (ปRญญา  หม่ันเก็บ, 2559) 
   4.5 ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ จากนั้นพิมพ+
แบบสอบถามฉบับจริงเพ่ือใช ในการเก็บข อมูลการวิจัย 
  5. แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ต$อการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมหลังได รับ
การพัฒนาศักยภาพ 
   5.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท้ังในและต$างประเทศ 
   5.2 ศึกษาวิธีการสร างแบบสอบถามและกําหนดรูปแบบของแบบสอบถามจาก
เอกสาร ตํารา และงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ+, 2544; บุญเชิด ภิญโญอนันตพงษ+; 
2545; สมนึก ภัททิยธนี, 2546) 
   5.3 สร างแบบสอบถามความพึงพอใจของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู$บ าน ต$อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม 
เป�นแบบมาตราส$วนประมาณค$า (Rating Scale) มี 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น อยและ
น อยท่ีสุด  
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   ระดับคะแนน 5  หมายความว$า  มากท่ีสุด 
   ระดับคะแนน 4  หมายความว$า มาก  
   ระดับคะแนน 3  หมายความว$า  ปานกลาง  
   ระดับคะแนน 2  หมายความว$า  น อย  
   ระดับคะแนน 1  หมายความว$า  น อยท่ีสุด 
   และมีเกณฑ+ในการแปลความหมายคะแนนเฉลี่ย ดังนี้ (Best, 1977) 
   4.50-5.00   หมายความว$า   มากท่ีสุด 
   3.50-4.49   หมายความว$า   มาก 
   2.50-3.49   หมายความว$า   ปานกลาง 
   1.50-2.49   หมายความว$า   น อย 
   1.00-1.49   หมายความว$า   น อยท่ีสุด 
   5.4 นําแบบสอบถามท่ีสร างข้ึนเสนออาจารย+ท่ีปรึกษาเพ่ือตรวจสอบความ
ถูกต องและชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
พัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความ ความสอดคล องของ ข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว และความ
เท่ียงตรง (Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC: Item-Objective Congruence) การ
คัดเลือกข อคําถามพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนี ความสอดคล อง (IOC) มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50  
ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
   5.5 ปรับปรุงแก ไขแบบสอบถามความพึงพอใจตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล ว
นําไปทดลองใช  (Try-out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตําบลบ านยาง อําเภอเมือง 
จังหวัดบุรีรัมย+ ท่ีไม$ใช$กลุ$มตัวอย$าง จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห+หาความเชื่อม่ัน (Reliability) 
ของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยคํานวณด วยสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค (Cronbach’s 
Alpha) ได เท$ากับ 0.93 (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
   5.6 พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลกลุ$มตัวอย$างการวิจัยครั้งต$อไป 
 3.5.2 แบบทดสอบ 
  แบบทดสอบความรู ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ 
  1. ศึกษาหลักการทฤษฎี เนื้อหา และวิธีการสร างแบบทดสอบ ให ตรงตามเนื้อหา
เก่ียวกับความรู ในการการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน 
  2. จัดทําแบบทดสอบวัดความรู ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน สร างตามหลักการจัดทําแบบทดสอบสําหรับวัดความรู ของเบนจามิน 
(Bloom Taxonomy of Education) เป�นข อสอบปรนัย แบบเลือกตอบ 4 ตัวเลือก ให เลือกตอบข อ
ท่ีถูกต องท่ีสุด ตอบถูกได  1 คะแนน ตอบผิดได  0 คะแนน 
  โดยกําหนดเกณฑ+การให คะแนนในการแปลความหมายของคะแนนเป�น 3 ระดับ 
(บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธ+, 2551) 
  ระดับความรู มาก หมายถึง ได คะแนนมากกว$าหรือเท$ากับร อยละ 80 (ตอบถูก 13 ข อข้ึนไป) 
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  ระดับความรู ปานกลาง หมายถึง ได คะแนนระหว$างร อยละ 60-79 (ตอบถูก 9-12 ข อ) 
  ระดับความรู น อย หมายถึง ได คะแนนน อยกว$าร อยละ 60 (ตอบถูกน อยกว$า 9 ข อ 
  3. นําแบบทดสอบท่ีสร างข้ึนเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต อง 
ชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนา
ศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว และความ
เท่ียงตรง (Validity) แล วนํามาวิเคราะห+ค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC : Item-Objective Congruence) 
การคัดเลือกแบบสอบถามผู วิจัยดําเนินการโดยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) 
มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50 ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
  4. คัดเลือกข อคําถามโดยพิจารณาเฉพาะข อท่ีมีค$าดัชนีความสอดคล อง (IOC) 
มากกว$าหรือเท$ากับ 0.50 ข้ึนไป (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
  5. ปรับปรุงแก ไขแบบทดสอบตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะแล วนําไปทดลองใช  (Try-
out) กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตําบลบ านยาง อําเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย+ ท่ีไม$ใช$กลุ$ม
ตัวอย$าง จํานวน 30 คน จากนั้นวิเคราะห+หาค$าความยากง$าย (Difficulty Index) ค$าอํานาจจําแนก 
(Discrimination Index) และความเชื่อม่ัน (Reliability) ของแบบทดสอบท้ังฉบับ โดยคํานวณด วยสูตร
ของคูเดอร+ ริชาร+ดสัน 20 (Kuder-Richartson 20) ได เท$ากับ 0.82 (ปRญญา หม่ันเก็บ, 2559) 
  6. พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลกลุ$มตัวอย$างการวิจัยครั้งนี้ต$อไป   
 3.5.3 ประเด็นคําถาม มี 1 ฉบับ ได แก$ 
  ประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม เพ่ือสร างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
  1. ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
  2. ศึกษาวิธีการสร างประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม และกําหนดรูปแบบของ
แบบประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม จากเอกสาร ตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง  
  3. สร างคําถามในการสนทนากลุ$ม เป�นคําถามปลายเปeด   
  4. นําประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม ท่ีสร างข้ึนเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษา
ตรวจสอบ ความถูกต องชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให 
ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด าน
การเรียนรู  จํานวน 5 คน พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับ
นิยามท่ีกําหนดไว       
  5. ปรับปรุงแก ไขประเด็นคําถามในการสนทนากลุ$ม ตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
  6. พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลสนทนากลุ$ม เพ่ือสร างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านต$อไป 
 3.5.4 แบบประเมิน จํานวน 1 ฉบับ ได แก$ 
  แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน 
  1. ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง         
  2. ศึกษาวิธีการสร างแบบประเมิน จากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง  
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  3. สร างแบบประเมินประเมินการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน    
  4. นําแบบประเมินเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต องชัดเจนด าน
ภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนาศักยภาพ ด าน
การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว    
  5. ปรับปรุงแก ไขแบบประเมินตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ จากนั้นพิมพ+แบบ
ประเมินฉบับจริงเพ่ือใช ในการเก็บข อมูลการวิจัย 
  6. พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลการวิจัยต$อไป 
 3.5.5 แบบบันทึก มี 2 ฉบับ ได แก$ 
  1. แบบบันทึกการปรับปรุงรูปแบบการสร างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
   1.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
   1.2 ศึกษาวิธีการสร างบันทึกการปรับปรุงรูปแบบการสร างและพัฒนารูปแบบ
จากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง  
   1.3 สร างแบบบันทึกการปรับปรุงรูปแบบการสร างและพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
   1.4 นําแบบบันทึกเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความถูกต องชัดเจนด าน
ภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการพัฒนาศักยภาพ ด าน
การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน พิจารณาความ
เหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว    
   1.5 ปรับปรุงแก ไขแบบบันทึกตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ จากนั้นพิมพ+แบบ
บันทึกฉบับจริงเพ่ือใช ในการเก็บข อมูลการวิจัย 
   1.6 พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลการวิจัยต$อไป 
  2. แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน 
   2.1 ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเก่ียวข อง 
   2.2 ศึกษาวิธีการสร างบันทึกการทํากิจกรรมจากเอกสารตําราและงานวิจัยท่ีเก่ียวข อง  
   2.3 สร างแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน  
   2.4 นําแบบบันทึกการทํากิจกรรมเสนอให อาจารย+ท่ีปรึกษาตรวจสอบความ
ถูกต องชัดเจนด านภาษา ความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหาและโครงสร าง จากนั้นให ผู ทรงคุณวุฒิด านการ
พัฒนาศักยภาพ ด านการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา ด านการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
พิจารณาความเหมาะสมของข อความความสอดคล องของข อคําถามกับนิยามท่ีกําหนดไว   
   2.5 ปรับปรุงแก ไขแบบบันทึกการทํากิจกรรมตามท่ีผู ทรงคุณวุฒิเสนอแนะ 
จากนั้นพิมพ+แบบบันทึกฉบับจริงเพ่ือใช ในการเก็บข อมูลการวิจัย 
   2.6 พิมพ+ต นฉบับและนําไปเก็บข อมูลการวิจัยต$อไป 
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3.6 วิธีดําเนินการวิจัย 
 3.6.1 ศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ 
 3.6.2 ศึกษาระดับความรู  ความตระหนัก และความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+  
 3.6.3 สร างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ประกอบด วย 4 ข้ัน ดังนี้ 
  1. ข้ันร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน โดยการจัดสนทนากลุ$ม (Focus Group Discussion) เพ่ือ
กําหนดแนวคิด หลักการ เป}าหมายการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมี
ส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ 
  2. ข้ันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดย
ผู ทรงคุณวุฒิ 
  3. ข้ันปรับปรุงรูปแบบและจัดทําแผนปฏิบั ติการ โดยปรับปรุงรูปแบบตาม
ข อเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ และจัดประชุมผู เก่ียวข อง เพ่ือมอบหมายหน าท่ีความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบ 
  4. ข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ ดําเนินการตาม
แผนปฏิบัติการ โดยมีพ้ืนท่ีศึกษา คือ ตําบลสนวน อําเภอห วยราช จังหวัดบุรีรัมย+ โดยข้ันปฏิบัติการตาม
รูปแบบ มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
   4.1 ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร างความรู  ความตระหนัก ในการจัดการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน  
   4.2 การปฏิบัติการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม  
 3.6.4 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยเปรียบเทียบความรู  ความตระหนัก ในการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล อมชุมขน ระหว$างก$อนกับหลังการ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ 
 3.6.5 เก็บรวบรวมข อมูลและวิเคราะห+ผลการวิจัย 
 3.6.6 สรุปผลการวิจัย และนําเสนอผลการวิจัย 
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3.7 การเก็บรวบรวมข3อมูล 
 การวิจัยครั้งนี้ใช รูปแบบการวิจัยและพัฒนา (Research and Development: R & D) 
โดยใช วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ท้ังวิธีการเชิงประเมิน (Quantitative 
Method) และวิธีการเชิงคุณภาพ (Qualitative Method) โดยผู วิจัยได แบ$งข้ันตอนการวิจัยออกเป�น 
4 ระยะ ดังต$อไปนี้ 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาสภาพและปRญหาในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยศึกษาสภาพจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน ท่ีมาและ
พัฒนาการของจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน หลักการ ลักษณะองค+ประกอบและระบบ วิธีการสร างและใช 
การจัดการ คุณค$าของการใช การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน การเรียนรู การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน
ของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ พัฒนาการของพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมี
ส$วนร$วมและการเชื่อมโยงเครือข$าย แนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการ ปRจจัยสนับสนุน และความ
ต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ านสู$ความจําเป�นท่ีต องพัฒนาศักยภาพ กลุ$มคนท่ีควรพัฒนาศักยภาพและผู รับการพัฒนา
ศักยภาพ สาระ หลักการ กระบวนการ วิธีการกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ และปRจจัยสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพ โดยใช วิธีการเชิงประเมิน ใช วิธีการสอบถามด วยแบบสอบถามสภาพและปRญหา
ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน และแบบสอบถามความต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชน ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2560  
 ระยะท่ี 2 ศึกษาระดับความรู  ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน และความ
ต องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยศึกษาความรู การใช การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน ท่ีมาและ
พัฒนาการการพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ วิธีการสร างพัฒนาศักยภาพ การใช การพัฒนาศักยภาพ และ
ประโยชน+ของการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน ต$อชุมชนด านสิ่งแวดล อม สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
และความตระหนักต$อการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน ความจําเป�นของการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนท่ีมี
ต$อการแก ปRญหาสิ่งแวดล อมในชุมชน คุณค$าต$อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล อม สังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู 
และถ$ายทอดเพ่ือขยายผลให ยั่งยืน โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช แบบทดสอบความรู และแบบสอบถาม
ความตระหนัก ดําเนินการในเดือนมีนาคม 2560 
 ระยะท่ี 3 สร างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ประกอบด วย 4 ข้ันตอน 
 1. ข้ันร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน โดยการร$างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม สังเคราะห+ข อมูล จากแนวคิดทฤษฎีการสร างพลังอํานาจ และการ
จัดการสิ่งแวดล อมชุมชน กับข อมูลเชิงประจักษ+ท่ีได จากการสํารวจสภาพการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน 
สภาพการเรียนรู  ระดับความรู และความตระหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ต$อการใช 
การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนโดยการจัดสนทนากลุ$ม (Focus Group Discussion) เพ่ือกําหนด
แนวคิด หลักการ เป}าหมายการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ  และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมี
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ส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ระหว$างผู รู ท่ีได จากการเลือกแบบ
เจาะจงจากท้ังสิ้นจํานวน 10 คน ประกอบด วย (1) ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บ านจังหวัดบุรีรัมย+ จํานวน 1 คน (2) ผู แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านระดับ
อําเภอ จังหวัดบุรีรัมย+ จํานวน 1 คน (3) ผู แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู$บ าน ระดับตําบล จํานวน 2 คน (4) ตัวแทนผู นําชุมชน ได แก$ ผู ใหญ$บ าน กรรมการหมู$บ าน 
สมาชิกองค+การบริหารส$วนตําบล จํานวน 2 คน (5) นักวิชาการด านสิ่งแวดล อมชุมชน จํานวน 4 คน  
ดําเนินการในเดือนพฤษภาคม 2560 
 2. ข้ันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ โดยผู ทรงคุณวุฒิด าน
การพัฒนาศักยภาพ การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนและสิ่งแวดล อมศึกษา และการเรียนรู  จํานวน 5 คน 
โดยใช แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ ท่ีผ$านการปรับปรุงแก ไขรูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ตาม
ข อเสนอแนะของผู ทรงคุณวุฒิ ดําเนินการในเดือนกรกฎาคม 2560    
 3. ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน โดยนํารูปแบบท่ีผ$านการประเมินแล วมาทําการปรับปรุงและไป
ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม ให กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บ าน ในจังหวัดบุรีรัมย+ โดยใช เครื่องมือ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามรูปแบบท่ีกําหนดไว  ดําเนินการในเดือน สิงหาคม 2560    
 4. ข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ ดําเนินการตามแผนปฏิบัติการ โดยมีพ้ืนท่ีศึกษา คือ ตําบลสนวน 
อําเภอห วยราช จังหวัดบุรีรัมย+ โดยข้ันปฏิบัติการตามรูปแบบ มี 2 กิจกรรมหลัก ดังนี้  
 3.4.1 ปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ เพ่ือสร างความรู  ความตระหนัก ในการจัดการจัดการ
สิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช 
แบบทดสอบความรู และแบบสอบถามความตระหนัก ดําเนินการในเดือน กันยายน – ตุลาคม 2560    
 3.4.2 กิจกรรมการปฏิบัติการแบบมีส$วนร$วม มีการบันทึกโดยใช แบบบันทึกการทํา
กิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน ดําเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561    
 ระยะท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน โดยเปรียบเทียบความรู  ความตระหนัก การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล อมชุมขน ระหว$างก$อนกับหลังการใช รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อม
ชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ าน จังหวัดบุรีรัมย+ ด วยแบบทดสอบ
ความรู  แบบสอบถามความตระหนัก และใช แบบประเมินสิ่งแวดล อมชุมชน ประเมินความพึงพอใจ
ของของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านต$อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล อมชุมชนแบบมีส$วนร$วม โดยใช แบบสอบถามความพึงพอใจ โดย ดําเนินการใน
เดือนเมษายน 2561 – สิงหาคม 2561 
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3.8 การจัดทําและการวิเคราะห;ข3อมูล 
 ในการวิเคราะห+ข อมูล การใช รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล อมชุมชน
แบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บ านจังหวัดบุรีรัมย+ โดยใช โปรแกรมสําเร็จรูป
วิเคราะห+เพ่ือหาค$าต$าง ๆ ดังนี้ 
 3.8.1 วิเคราะห+ข อความคําตอบ วิเคราะห+ค$าสถิติพ้ืนฐาน ในรูปของความถ่ี ค$าเฉลี่ย ร อยละ 
และส$วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข อมูลพ้ืนฐาน 
 3.8.2 วิเคราะห+ข อมูลเชิงคุณภาพ โดยการวิเคราะห+เนื้อหา (Content Analysis) 
 3.8.3 วิเคราะห+เปรียบเทียบค$าเฉลี่ยคะแนนความรู  และความตระหนักก$อนการพัฒนา
ศักยภาพ และหลังการพัฒนาศักยภาพ โดยใช สถิติทดสอบ t-test (Dependent) 
 
3.9 สถิติท่ีใช3ในการวิเคราะห;ข3อมูล 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู วิจัยใช สถิติในการวิเคราะห+ข อมูลดังนี้ 
 3.9.1 สถิติพ้ืนฐานท่ีใช ในการวิเคราะห+ ได แก$ ความถ่ี ร อยละ (Percentage) ค$าเฉลี่ย 
(Mean) ค$าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
 3.9.2 สถิติท่ีใช ตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ ได แก$ 
  1. การคํานวณค$าความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยใช สูตรการ
คํานวณหาค$าดัชนีความสอดคล องระหว$างข อคําถามกับนิยามเชิงปฏิบัติการ (Item-Objective 
Congruence: IOC) 
  2. การวิเคราะห+ค$าอํานาจจําแนกของแบบสอบถามเป�นรายข อ โดยใช สูตร
สหสัมพันธ+ของเพียร+สัน (Pearson Product Moment Correlation: r)  
  3. การวิเคราะห+ความเท่ียงหรือค$าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามท้ังฉบับ โดยใช 
สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  
 3.9.3 สถิติท่ีใช ในการทดสอบสมมติฐาน ได แก$ สถิติ t-test  



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

 
 การวิจัยเรื่องรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ผู�วิจัยได�นําเสนอผลการวิเคราะห)ข�อมูลการวิจัย ดังนี้ 
 
4.1 สภาพและป�ญหาในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู,บ�าน 
จังหวัดบุรีรัมย�  
 จากการวิเคราะห)ข�อมูลจากแบบสอบถามสภาพและป.ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 379 คน โดยข�อมูลส!วนบุคคลของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ดังตารางท่ี 4.1 

 
ตารางท่ี 4.1 ข�อมูลส!วนบุคคลของผู�ตอบแบบสอบถามจําแนกตามรายละเอียด  
 

ข�อมูลพ้ืนฐานส,วนบุคคล n = 379 คน ร�อยละ 
เพศ   
      ชาย     104 27.44 
      หญิง 275 72.56 
อายุ   
      ไม!เกิน 20 ป= 2 0.52 
      21 – 40 ป= 135 35.62 
      41 – 60 ป= 159 41.96 
      มากกว!า 60 ป= 83 21.90 
สถานภาพ   
      โสด 27 7.12 
      สมรส 327 86.28 
      หม�าย / หย!า/ แยกกันอยู! 25 6.60 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 229 60.42 
      มัธยมศึกษา 136 35.89 
      ปริญญาตรี  14 3.69 
ระยะเวลาการเปCน อสม.   
      น�อยกว!า  1 ป= 35 9.24 
      1 – 5 ป= 47 12.40 
      6 – 10 ป= 78 20.58 
      11 ป= ข้ึนไป 219 57.78 
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 จากตารางท่ี 4.1 พบว!า กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!เปCนเพศหญิงร�อยละ 72.56 และเปCน            
เพศชาย 27.44 ส!วนใหญ!มีอายุอยู!ระหว!าง 41 ป= ถึง 60 ป= ร�อยละ 41.96 รองลงมามีอายุอยู!ระหว!าง 
21 ป= ถึง 40 ป= ร�อยละ 41.96 ส!วนใหญ!มีสถานภาพสมรส ร�อยละ 86.28 มีสถานภาพโสด ร�อยละ 
7.12 รองลงมา ส!วนใหญ!มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาร�อยละ 60.42 รองลงมา คือ ระดับ
มัธยมศึกษา ร�อยละ 35.89 และพบว!า ส!วนใหญ!มีระยะเวลาการเปCน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน มากกว!า 11 ป= ข้ึนไป ร�อยละ 57.78 รองลงมา คือ 6 – 10 ป= ร�อยละ 20.58 

4.1.1 สภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
จังหวัดบุรีรัมย) มีการวิเคราะห)ข�อมูล ดังนี้   

 
ตารางท่ี 4.2 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X   S.D. 

1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 3.53 0.86 มาก 
2. การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 2.90 0.95 ปานกลาง 
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 2.86 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.09 0.89 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.2 สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน พบว!า ในภาพรวมของสภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนอยู!ในระดับปานกลาง โดยในการ
จัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะอยู!ในระดับมาก โดยมีค!าเฉลี่ย 3.53 รองลงมาคือ การจัดการน้ําด่ืม 
น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ท่ีอยู!ในระดับปานกลาง โดย
มีค!าเฉลี่ยอยู!ท่ี 2.90 และ 2.86 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.3 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ  
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X   S.D. 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน 3.28 0.98 ปานกลาง 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 3.82 0.88 มาก 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหาร 3.58 0.94 มาก 
4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม 3.93 0.63 มาก 
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ตารางท่ี 4.3 (ต,อ) 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X   S.D. 

5. การจัดการห�องนอน 3.74 0.96 มาก 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�าน 2.98 0.95 ปานกลาง 
7. การจัดการการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค 3.39 0.72 ปานกลาง 

รวม 3.53 0.86 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.3 สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะในภาพรวมพบว!าอยู!ในระดับมาก โดยมีค!าเฉลี่ย 
3.53 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว!า อยู!ในระดับมากจํานวน 4 ข�อ คือ การจัดการห�องรับแขกหรือ
ห�องนั่งเล!น การจัดการห�องครัวหรือห�องรับประทานอาหาร การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม การจัดการ
ห�องนอน และพบว!าอยู!ในระดับปานกลาง 3 ข�อ คือ การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน การจัดการ
สารเคมีภายในบ�าน การจัดการการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค โดยพบว!ามีการจัดการห�องน้ํา 
ห�องส�วม มากท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.93 และรองลงมาคือมีการจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น โดย
มีค!าเฉลี่ย 3.82 โดยการจัดการสารเคมีภายในบ�าน มีการจัดการน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 2.98  
 
ตารางท่ี 4.4 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูก
 สุขลักษณะ 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการแหล!งน้ําด่ืม 2.33  0.95  ปานกลาง 
2. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4.07 0.96 มาก 
3. การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน 2.29 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.95 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.4 สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการท่ีการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ ในภาพรวมพบว!าอยู!ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ย 2.90 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า มีการจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค มากท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือการจัดการแหล!งน้ําด่ืม มีค!าเฉลี่ย 2.33 โดยการ
จัดการน้ําเสียจากครัวเรือน มีการจัดการน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 2.29 
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ตารางท่ี 4.5 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
 และชุมชน 
 

รายการ ค,าสถิติ การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 3.02  0.86  ปานกลาง 
2. การจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอย 2.17 0.82 น�อย 
3. การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3.00 0.94 ปานกลาง 
4. การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใช�ประโยชน) 2.76 0.94 ปานกลาง 
5. การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย 3.36 0.85 ปานกลาง 

รวม 2.86 0.88 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.5 สภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน ในภาพรวม พบว!าอยู!ในระดับปานกลาง 
โดยมีค!าเฉลี่ย 2.86 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า มีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยมากท่ีสุด โดยมี
ค!าเฉลี่ย 4.07 รองลงมาคือการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ ค!าเฉลี่ย 3.02  โดยการจัดการ
การคัดแยกขยะมูลฝอยมีการจัดการน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 2.17 
 4.1.2 ป.ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
จังหวัดบุรีรัมย) มีการวิเคราะห)ข�อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.6 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 3.23 0.85 ปานกลาง 
2. การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 3.12 0.87 ปานกลาง 
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 3.91 0.76 มาก 

รวม 3.42 0.84 ปานกลาง 
 

 จากตารางท่ี 4.6 ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในภาพรวมอยู!ในระดับปานกลาง โดยพบว!า มีป.ญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน
อยู!ในระดับมาก โดยมีค!าเฉลี่ย 3.91 รองลงมาคือ การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และการ
จัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีอยู!ในระดับปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ยอยู!ท่ี 3.23 และ 3.12 
ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.7 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ  
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน 3.05 0.99 ปานกลาง 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 2.43 0.80 ปานกลาง 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหาร 3.39 0.92 ปานกลาง 
4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม 3.51 0.79 มาก 
5. การจัดการห�องนอน 3.03 0.85 ปานกลาง 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�าน 3.67 0.82 มาก 
7. การจัดการการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค 3.56 0.79 มาก 

รวม 3.23 0.85 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.7 ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ ในภาพรวมพบว!าอยู!ในระดับปานกลาง โดยมี
ค!าเฉลี่ย 3.23 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว!า ป.ญหาอยู!ในระดับมาก 3 ข�อ คือ การจัดการห�องน้ํา ห�อง
ส�วม การจัดการสารเคมีภายในบ�านป.ญหา การจัดการการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค  พบว!า 
ป.ญหาอยู!ในระดับปานกกลาง 4 ข�อ คือ การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน การจัดการห�องรับแขกหรือ
ห�องนั่งเล!น การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหาร การจัดการห�องนอน โดยพบว!า มีป.ญหา
ในการจัดการสารเคมีภายในบ�าน มากท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.93 รองลงมาคือ ป.ญหาการจัดการการ
ควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคโดยมีค!าเฉลี่ย 3.56 โดยการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน มีการ
ป.ญหาจัดการน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.05  
 
ตารางท่ี 4.8 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูก 
 สุขลักษณะ 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการแหล!งน้ําด่ืม 2.33 0.95 ปานกลาง 
2. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 4.07 0.96 มาก 
3. การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน 2.29 0.95 ปานกลาง 

รวม 2.90 0.95 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.8 ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการท่ีการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ ในภาพรวม พบว!าอยู!ในระดับ
ปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ย 2.90 เม่ือพิจารณารายข�อ พบว!า มีการการจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค 
บริโภค มากท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 4.07 โดยการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน มีการจัดการน�อยท่ีสุด โดย
มีค!าเฉลี่ย 2.29 

 
ตารางท่ี 4.9 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
 และชุมชน 
 

รายการ 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 3.78 0.70 มาก 
2. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.09 0.72 มาก 
3. การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3.79 0.59 มาก 
4. การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใช�ประโยชน) 3.84 0.77 มาก 
5. การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย 4.03 0.79 มาก 

รวม 3.91 0.71 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.9 ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ในด�านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนในภาพรวม พบว!า อยู!ในระดับมาก โดย
มีค!าเฉลี่ย 3.91 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า มีป.ญหาการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย มากท่ีสุด โดยมี
ค!าเฉลี่ย 4.09รองลงมาคือการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใช�
ประโยชน) การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย และการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ              
มีค!าเฉลี่ย 4.03 3.84 3.79 และ 3.78 ตามลําดับ 
 สําหรับในการตอบแบบสอบถามในข�อเสนอแนะในหัวข�อ “ท!านคิดว!าในการแก�ไขป.ญหา
สิ่งแวดล�อมชุมชนในฐานะท่ีท!านเปCนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเห็นว!าควรมีวิธีการอย!างไร?” 
ซ่ึงเปCนคําถามปลายเปLด ผู�วิจัยพบข�อเสนอแนะเฉพาะผู�ท่ีตอบ สรุป ได�ดังตาราง ท่ี 4.10 ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.10 ข�อเสนอแนะในการแก�ป.ญหาการจัดการสิ่ งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย)  
 

ข�อเสนอแนะในการแก�ไขป�ญหาส่ิงแวดล�อมชุมชน 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. ควรมีการดําเนินการแบบมีส!วนร!วม 3.78 0.70 มาก 
2. ควรมีการให�ความรู�เรื่องการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 4.09 0.72 มาก 
3. การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3.79 0.59 มาก 
4. การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใช�ประโยชน) 3.84 0.77 มาก 
5. การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย 4.03 0.79 มาก 

รวม 3.91 0.71 มาก 
 
4.2 ระดับความรู� ความตระหนัก และความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อม
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู,บ�าน จังหวัดบุรีรัมย� 
 4.2.1 ระดับความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย)  
  ผลการวิเคราะห)ข�อมูลระดับความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) จากการเก็บข�อมูลแบบสอบถามกับอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�าน จํานวน 379 คน มีการวิเคราะห)ข�อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.11 ระดับความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน   
 จําแนกตามระดับความรู� 
 

ระดับความรู� จํานวน (คน) ร�อยละ 
สูง 28 7.39 

ปานกลาง 237 62.53 
ตํ่า 114 30.08 
รวม 379 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.11 ระดับความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน โดยภาพรวมพบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านส!วนมากมีความรู�ในระดับ
ปานกลาง คิดเปCนร�อยละ 62.53 รองลงมามีความรู�ระดับตํ่า คิดเปCนร�อยละ 30.08 และมีความรู�
ระดับสูง คิดเปCนร�อยละ 7.39 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 จํานวนและร�อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ท่ีมีความรู�ในการ
 จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน จําแนกตามรายข�อ 
 

คําถาม 
ความรู� (n = 379) 

การแปลผล จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�านท่ีถูกต�อง  243 64.12 ปานกลาง 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 276 72.82 ปานกลาง 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหารท่ี
ถูกต�อง 

249 65.70 ปานกลาง 

4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม ท่ีถูกสุขลักษณะ 233 61.48 ปานกลาง 
5. การจัดการห�องนอนท่ีถูกต�อง 301 79.42 ปานกลาง 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�องควรเปCนเช!นใด 208 54.88 น�อย 
7. การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกต�อง 226 59.63 น�อย 
8. การจัดการน้ําด่ืมท่ีได�จากแหล!งน้ําธรรมชาติ 237 62.53 ปานกลาง 
9. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีเหมาะสม 279 73.61 ปานกลาง 
10. ป.ญหาของน้ําเสียจากครัวเรือน 272 71.77 ปานกลาง 
11. วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 212 55.94 น�อย 
12. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ท่ีครบวงจร 201 53.03 น�อย 
13. ประโยชน)ของการจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 241 63.59 ปานกลาง 
14. การนําเศษอาหาร ผัก ผลไม� มาใช�ประโยชน) 259 68.34 ปานกลาง 
15. วิธีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 226 59.63 น�อย 

 
 จากตารางท่ี 4.12 ผลการวิเคราะห)ความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนเปCนรายข�อจากข�อคําถาม 15 ข�อ พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านมีความรู�ในระดับปานกลาง มี 10 ข�อ ได�แก! ข�อท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 13 และข�อ 14  
ส!วนข�อท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน มีความรู�ในระดับตํ่า มี 5 ข�อ ได�แก! ข�อท่ี 6 การ
จัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�อง ข�อท่ี 7 การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกต�อง 
ข�อท่ี 11 วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ ข�อท่ี 12 การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีครบ
วงจร และข�อท่ี 15 วิธีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
 4.2.2 ระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) 
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห)ความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จากการเก็บข�อมูลแบบสอบถามกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน จํานวน 379 คน ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.13 ค!าเฉลี่ยความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
 ประจําหมู!บ�าน 
 

ระดับความตระหนัก จํานวน (คน) ร�อยละ 
มาก 129 34.04 

ปานกลาง 221 58.31 
น�อย 29 7.65 
รวม 379 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.13 พบว!า ระดับความตระหนักในจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนักในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปCนร�อยละ 58.31
รองลงมามีความตระหนักมาก คิดเปCนร�อยละ 34.04 และมีความตระหนักน�อย คิดเปCนร�อยละ 7.65 
ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 ระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
 ประจําหมู!บ�าน จําแนกรายข�อ 
 
ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 

1 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้เปCนการแสดงถึง
ความสามารถของคนในชุมชน 

3.05 0.79 ปานกลาง 

2 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้สามารถ
แก�ป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชนได�อย!างมีประสิทธิภาพ 

3.65 0.86 มาก 

3 ท!านเชื่อว!าการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนทําให�สภาพ
สังคมและการใช�ชีวิตในชุมชนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน 

3.37 0.85 ปานกลาง 

4 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีต�องเรียนรู�การทําการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีและนํามาประยุกต)ใช�ในครัวเรือนของท!าน 

3.30 0.89 ปานกลาง 

5 ท!านพร�อมท่ีจะเรียนรู�การใช�การการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนจากผู�รู�ในทุกภาคส!วน  

3.17 0.83 ปานกลาง 

6 ท!านมีความวิตกหรือห!วงใยว!า ถ�าไม!ได�มีการใช�การการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนหรือไม!ได�พัฒนาต!อไปจะมีผลเสีย
ต!อชุมชนท้ังด�านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

3.29 0.97 ปานกลาง 

7 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านต�องได�รับการถ!ายทอดความรู�และประสบ การณ) 
การทําและการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนจนสามารถ
นําไปใช�และบอกต!อคนในชุมชนอ่ืนได� 

3.17 0.77 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.14 (ต,อ) 
 

ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 
8 ท!านพร�อมท่ีจะถ!ายทอดองค)ความรู�เก่ียวกับการจัดการ

สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีได�รับมาให�กับบุคคลต!อไป 
3.27 0.81 ปานกลาง 

9 ท!านเห็นว!าประชาชนทุกคนต�องตระหนักถึงความสําคัญ
ของป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชน และจําเปCนต�องมีการเฝOา
ระวัง ปOองกันไม!ให�เกิดป.ญหาข้ึน  

3.29 0.99 ปานกลาง 

10 ท!านเห็นว!าหลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน
ได�เรียนรู�แล�วจะสามารถจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�ดี
ยิ่งข้ึน 

3.17 0.87 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.57 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.14 พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนเปCนรายข�อ จากข�อคําถาม 10 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมี
ความตระหนักมากมี 1 ข�อ นอกนั้นอีก 9 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนัก
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนในระดับปานกลาง 
 4.2.3 ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) 
  ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  จังหวัดบุรีรัมย) จากการเก็บข�อมูลแบบสอบถามกับ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จํานวน 379 คน มีการวิเคราะห)ข�อมูล ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.15 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
 สิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านจังหวัดบุรีรัมย) 
 

สาระสําคัญการเรียนรู� 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 3.25 0.84 ปานกลาง 
2. การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 3.19 0.86 ปานกลาง 
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 3.94 0.69 มาก 

รวม 3.46 0.80 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.15 ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) พบว!า ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชน อยู!ในภาพรวมอยู!ในระดับปานกลาง มีค!าเฉลี่ย 3.46 โดยความต�องการพัฒนาศักยภาพในการ
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จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน อยู!ในระดับมาก มีค!าเฉลี่ย 
3.94 รองลงมาคือ การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูก ท่ีอยู!ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ยอยู!ท่ี 3.25และ 2.86 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.16 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ 
 สิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการ
 จัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ  
 

สาระสําคัญการเรียนรู� 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�าน 3.03 0.95 ปานกลาง 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 2.45 0.81 น�อย 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหาร 3.39 0.92 ปานกลาง 
4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม 3.53 0.77 มาก 
5. การจัดการห�องนอน 3.03 0.85 ปานกลาง 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�าน 3.72 0.79 มาก 
7. การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค 3.61 0.84 มาก 

รวม 3.25 0.82 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.16 ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ ในภาพรวม พบว!า
อยู!ในระดับปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ย 3.25 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า มีความต�องการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนการจัดการสารเคมีภายในบ�านมากท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.72 รองลงมาคือการจัดการ
ควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรค โดยมีค!าเฉลี่ย 3.61 โดยความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนในการจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!นน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 2.45  
 
ตารางท่ี 4.17 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
 ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการน้ําด่ืม 
 น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 
 

สาระสําคัญการเรียนรู� 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการแหล!งน้ําด่ืม 3.04  0.82  ปานกลาง 
2. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 3.20 0.93 ปานกลาง 
3. การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน 3.34 0.83 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.86 ปานกลาง 
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 จากตารางท่ี 4.17 ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ ในภาพรวม
พบว!าอยู!ในระดับปานกลาง โดยมีค!าเฉลี่ย 3.19 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า ความต�องการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ในเรื่องการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน มีความต�องการ มาก
ท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.34 โดยการจัดการการจัดการแหล!งน้ําด่ืม มีความต�องการพัฒนาศักยภาพ น�อย
ท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.04 
 
ตารางท่ี 4.18 ค!าเฉลี่ย ส!วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
 ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการขยะมูลฝอย
 ในครัวเรือนและชุมชน 
 

สาระสําคัญการเรียนรู� 
ค,าสถิติ 

การแปลผล 
X  S.D. 

1. การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 3.82  0.67  มาก 
2. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย 4.16 0.66 มาก 
3. การจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 3.74 0.62 มาก 
4. การจัดการนําขยะมูลฝอยมาใช�ประโยชน) 4.04 0.70 มาก 
5. การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย 3.96 0.81 มาก 

รวม 3.94 0.69 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  จังหวัดบุรีรัมย) ในด�านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน            
ในภาพรวม พบว!าอยู!ในระดับมาก โดยมีค!าเฉลี่ย 3.94 เม่ือพิจารณารายข�อพบว!า ความต�องการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ในการจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย  มากท่ีสุด โดยมี
ค!าเฉลี่ย 4.16 รองลงมาคือโดยการจัดการนําขยะมูลฝอยมาใช�ประโยชน) โดยมีค!าเฉลี่ย 4.04 ท้ังนี้ การ
จัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ มีความต�องการพัฒนาศักยภาพน�อยท่ีสุด โดยมีค!าเฉลี่ย 3.74  
 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
 
 
 
 
 
 
 



70 

ตารางท่ี 4.19 จํานวน ร�อยละ ความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการ
 จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จําแนกตามการ
 เคยเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
 สําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู!บ�านหรือไม! 
 

ประเด็นการเข�าร,วมกิจกรรม จํานวน (คน) ร�อยละ 
เคยเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนสําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู!บ�าน 

68 17.94 

ไม!เคยเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนสําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู!บ�าน 

311 82.06 

รวม 379 100 
 
 จากตารางท่ี 4.19 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จําแนกตามการ
เคยเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนสําหรับอาสาสมัคร   
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านหรือไม!พบว!า กลุ!มตัวอย!างไม!เคยเข�าร!วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชน ร�อยละ 82.06 และเคยเข�าร!วมกิจกรรมการจัดการเรียนรู�เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ร�อยละ 17.94 
 
ตารางท่ี 4.20 จํานวน ร�อยละ ความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการ  
 จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําจําแนกตามถ�ามีกิจกรรม
 การเรียนรู�เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ท!านคิดว!าต�องการเข�าร!วมกิจกรรมการเรียนรู�หรือไม! 
 

ประเด็นการเข�าร,วมกิจกรรม จํานวน (คน) ร�อยละ 
ต�องการเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนสําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู!บ�าน 

369 100 

ไม!ต�องการเข�าร!วมกิจกรรมเก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนสําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู!บ�าน 

0 0 

รวม 379 100 
 
 จากตารางท่ี 4.20 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการเข�าร!วมกิจกรรมการเรียนรู� จําแนก
ตามถ�ามีกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสา
สุขประจําหมู!บ�าน ท!านคิดว!าต�องการเข�าร!วมกิจกรรมการเรียนรู�หรือไม! พบว!า กลุ!มตัวอย!างต�องการ
เข�าร!วมกิจกรรมท้ังหมดร�อยละ 100 โดยเหตุผลท่ีต�องการเข�าร!วมกิจกรรมโดยส!วนใหญ!เพราะว!าเปCน
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กิจกรรมท่ีจําเปCน เปCนกิจกรรมท่ีดีมีประโยชน)ในการเรียนรู�และสามารถนําไปประยุกต)ใช�เพ่ือประโยชน)
แก!ครอบครัวตนเองและชุมชนได� 
 
ตารางท่ี 4.21 จํานวน ร�อยละ ความต�องการเก่ียวกับระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเสริมสร�าง
 ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา จําแนก
 ตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเปCนเวลาใด 
 

เวลาท่ีเหมาะสม จํานวน (คน) ร�อยละ 
09.00 น. ถึง 12.00 น. 104 27.44 
09.00 น. ถึง 16.30 น. 212 55.94 
12.00 น.ถึง 16.30 น. 63 16.62 

รวม 379 100 
 
 จากตารางท่ี 4.21 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการในเรื่องระยะเวลาในการจัด
กิจกรรม จําแนกตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเปCนเวลาใดพบว!ากลุ!มตัวอย!างเห็นว!าควรจะจัด
กิจกรรมในช!วงเวลา 09.00 น. ถึง 16.30 น. มากท่ีสุด ร�อยละ 55.94 รองลงมาคือ เวลา 09.00 น. 
ถึง 12.00 น. คิดเปCนร�อยละ 27.44 โดยมีเหตุผลท่ีควรจัดในช!วงเวลานี้เพราะต�องการเรียนรู�โดยไม!
ต�องเร!งรีบ และหากเดินทางมาแล�วอยากจะใช�เวลาให�เปCนประโยชน)ท้ังวัน 
 
ตารางท่ี 4.22 จํานวน ร�อยละ ความต�องการเก่ียวกับระยะเวลาการจัดกิจกรรมการเสริมสร�าง
 ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา จําแนก
 ตามระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเปCนช!วงเดือนใด 
 

ช,วงเวลาท่ีเหมาะสม จํานวน (คน) ร�อยละ 
ตุลาคม 9 2.37 
พฤศจิกายน 16 4.22 
ธันวาคม 26 6.86 
มกราคม 176 46.44 
กุมภาพันธ) 96 25.33 
มีนาคม 56 14.78 

รวม 379 100 
 
 จากตารางท่ี 4.22 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการควรจัดกิจกรรมในช!วงเดือนใด 
พบว!ากลุ!มตัวอย!างเห็นว!าควรจะทําให�ช!วงเดือนมกราคมมากท่ีสุด ร�อยละ 46.44 รองลงมาคือ เดือน
กุมภาพันธ) ร�อยละ 25.33 เดือนมีนาคม ร�อยละ 14.78 ตามลําดับโดยมีเหตุผลท่ีควรจัดในเดือน
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มกราคม ช!วงเวลาท่ีอากาศเย็นสบาย และหลังเทศกาลป=ใหม!การเก็บเก่ียวพืชผลทางการเกษตรส!วน
ใหญ!จะเรียบร�อย ซ่ึงจะทําให�สามารถมาเดินทางมาร!วมอบรมได�โดยง!าย 
 
ตารางท่ี 4.23 จํานวน ร�อยละ ความต�องการเก่ียวกับกิจกรรมการเรียนรู�เพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
 จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จําแนกตาม
 กิจกรรมท่ี เหมาะสม 
 

กิจกรรมท่ีเหมาะสม จํานวน (คน) ร�อยละ 
บรรยาย 69 18.21 
การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 96 25.33 
การสาธิต 76 20.05 
การฝQกปฏิบัติ 68 17.94 
การศึกษาดูงาน 51 13.46 
การชมสื่อวีดีทัศน) 4 1.05 
การแสดงบทบาทสมมติ 15 3.96 

รวม 379 100 
 
 จากตารางท่ี 4.23 ผลการวิเคราะห)ข�อมูลความต�องการกิจกรรมการเรียนรู�จําแนกตาม
ความต�องการให�มีกิจกรรมการเรียนรู�แบบใด เพ่ือเสริมสร�างความเข�าใจในแต!ละเนื้อหาวิชา พบว!า 
กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!ต�องการให�มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากท่ีสุด ร�อยละ 25.33 รองลงมา
คือ คือกิจกรรมสาธิต ร�อยละ 20.05 และถัดมาก็คือกิจกรรมการบรรยาย ร�อยละ 18.21 ตามลําดับ 
 
4.3 การสร�างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชนแบบมีส,วนร,วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู,บ�าน 
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการสร�างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมี
ส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน เปCน 4 ข้ันตอน ได�แก! 1) การร!างรูปแบบ 2) การ
ประเมินรูปแบบ 3) การปรับปรุงรูปแบบ 4) การปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยดําเนินการเปCนเวลา             
6 เดือน ต้ังแต!เดือนธันวาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
 4.3.1 การร!างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
ผู�วิจัยได�สังเคราะห)รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมนํามา
เพ่ิมและจัดกลุ!มการจัดสนทนากลุ!ม (Focus Group Discussion) ได�จากการเลือกแบบเจาะจงจาก
ท้ังสิ้นจํานวน 10 คน ประกอบด�วย ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
จังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 คน ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ระดับ
อําเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 คน ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ระดับตําบล ในจังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 2 คน ตัวแทนผู�นําชุมชน จํานวน 2 คน นักวิชาการ
ด�านสิ่งแวดล�อมชุมชน จํานวน 4 คน ใช�เวลา 1 วัน ดําเนินการในวันท่ี 24 พฤษภาคม 2560 สถานท่ี
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ห�องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย) โดยผู�วิจัยได�จัดทําการคืนข�อมูลท่ีเปCน
ผลจากการวิเคราะห)สภาพและป.ญหาในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ความต�องการพัฒนาศักยภาพ ความรู� ความตระหนัก ในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ซ่ึงเปCนข�อมูล และให�ข�อมูลเก่ียวกับ
แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข�องกับการวิจัยเพ่ือใช�เปCนฐานข�อมูลในการสังเคราะห)จัดทําร!างรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ผลการร!างรูปแบบปรากฏ ดังนี้ 
  4.3.1.1 แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมได�ข�อสรุปเปCนแนวคิดว!ารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
จะต�องเปCนท่ียอมรับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน โดยดําเนินการอยู!บนฐานของบทบาท
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน   
  4.3.1.2 หลักการของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม ประกอบด�วย 
   1) สาระสําคัญการเรียนรู�ให�ยึดตามสภาพและป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชน ความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านท่ีได�จากการวิเคราะห)ข�อมูลจากการรวบรวมสอบถาม เสริมจุดเน�นความรู�ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเดิมในส!วนท่ีได�จากการวิเคราะห)ท่ีได�จากการรวบรวม
แบบทดสอบความรู�เปCนหลักในการถ!ายทอดและเพ่ิมเติมความรู�ทางวิชาการท่ีจําเปCน เพ่ือให�เกิดการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนอย!างมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
   2) ผู�ถ!ายทอด ให�ผู�รู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ร!วมกับแกนนํา
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเปCนผู�ถ!ายทอด และเสริมโดยนักวิชาการและผู�เก่ียวข�อง  
   3) วิธีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนใช�วิธีการท่ี
หลากหลาย เช!น การบรรยาย การใช�ของจริง เน�นการฝQกปฏิบัติท่ีเหมาะสมกับบริบทชุมชนและ
สอดคล�องกับวิถีชุมชน 
   4) ผู�รับการถ!ายทอดเปCนผู�สมัครใจท่ีมีความอยากรู�การจัดการสิ่งแวดล�อมท่ี
เปCนประโยชน)ต!อชุมชน 
   5) ผลของการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วมต�องสามารถสร�างความรู� ความตระหนักความสามารถในการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนและ
สร�างค!านิยมทางสิ่งแวดล�อมได� 
   6) การเพ่ิมคุณค!าของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม ควรใช�ทรัพยากรบนฐานของวิถีชุมชน เพ่ือพัฒนาต!อยอดการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนสู!ความยั่งยืน และกระจายสู!ชุมชนอ่ืน ๆ ต!อไป 
  4.3.1.3 เปOาหมายของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
   1) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน สามารถใช�
ประโยชน)ได�อย!างยั่งยืน 
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   2) สามารถขยายความรู�  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนไปสู!อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน และขยายการถ!ายทอดสู!ชุมชนอ่ืน ๆ 
ต!อไป 
   3) รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนให� มี
ประสิทธิภาพมากข้ึนด�วยการเพ่ิมองค)ความรู�ตามสภาพและป.ญหา ความต�องการพัฒนาศักยภาพ 
ฐานความรู�เดิม และเพ่ิมคุณค!าของการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
   4) ให�เกิดรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนท่ี
เหมาะสมกับวิถีชุมชน 
  4.3.1.4 กระบวนการและวิธีการของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน มีข้ันตอนในการดําเนินการ ดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนโดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้   
   1) จัดทําแผนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
    1.1) แผนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนโดยการ
บรรยาย ชมวีดิทัศน) ทดลอง อภิปรายกลุ!ม และศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชน  
    1.2) แผนต!อเนื่องสู!การปรับปรุงหลังการใช�รูปแบบ โดยการประชุม
ระดมความคิด ปฏิบัติการตรวจสอบผลต!อเนื่องสู!การปรับปรุง 
   2) แบ!งงาน กําหนดบทบาท หน�าท่ีผู�เก่ียวข�องและอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�าน 
   3) จัดทําแผนปฏิบัติการ กําหนดการจัดการเรียนรู�การจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชน 1 วัน โดยวิธีการรับฟ.งการบรรยาย การฝQกปฏิบัติ ชมวีดิทัศน) ทดลอง อภิปรายกลุ!ม และศึกษา
แหล!งเรียนรู�ในชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
   1) ในการปฏิบัติการ เลือกใช�พ้ืนท่ี 1 ตําบล ในจังหวัดบุรีรัมย) โดยเลือก
กําหนดพ้ืนท่ีเปCนตําบลท่ีมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและเปCนตําบลท่ีได�กําหนด
ป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมเปCนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตําบล โดยอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านสมัครใจเข�าร!วมวิจัยจํานวน 50 คน จากตําบลท่ีกําหนด กําหนดเปCนพ้ีนท่ี
ตําบลสนวน อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย) รวบรวมข�อมูลจากแบบทดสอบความรู� แบบสอบถาม
ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล�อมระหว!างก!อนการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
   2) ให�ความรู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน โดยการบรรยายและฝQก
ปฏิบัติกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
   3) ศึกษาดูงานแหล!งเรียนรู�ในชุมชนต�นแบบ 
   4) ทําการทดลองและฝQกปฏิบัติของจริง และการสรุปและอภิปรายผลการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
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   ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วมหลังการใช�รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
   1) จัดประชุมรับสมัครครัวเรือนต�นแบบด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมกําหนดตามจํานวนและพ้ืนท่ีท่ีอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีเข�า
ร!วมปฏิบัติการ โดยให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเปCนผู�รับผิดชอบ คนละ 1 หลังคาเรือน 
รวม 50 หลังคาเรือนโดยให�ผู�แทนครัวเรือนร!วมปฎิบัติการตามคําแนะนําของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านผู�รับผิดชอบครัวเรือนเพ่ือเปCนต�นแบบและแหล!งเรียนรู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วมให�กับครัวเรือนและชุมชนอ่ืน ๆ ต!อไป 
   2) จัดให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีได�รับการพัฒนาศักยภาพ
ได�ปฎิบัติการและให�คําแนะนําโดยต�องมีการลงปฏิบัติและให�คําแนะนําในเปOาหมายครัวเรือนต�นแบบท่ี
สมัครใจเข�าร!วมปฏิบัติการอย!างน�อย 4 ครั้งต!อเดือน 
   ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลการการใช�รูปแบบการถ!ายทอดและผลต!อเนื่องสู!การ
ปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมหลังการใช�รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
   1) ประเมินผลความรู�  ด�วยแบบทดสอบความรู�  ความตระหนัก ด�วย
แบบสอบถามระหว!างก!อนกับหลังการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จาก
แบบสอบถามความพึงพอใจต!อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน 
   2) ประเมินผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนหลังการใช�รูปแบบ โดยใช�แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ท่ีปรับปรุงจากแบบแบบ
ประเมนิ บ�านสะอาดอนามัยดีชีวสมบูรณ) ของสํานักอนามัยสิ่งแวดล�อม กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข ประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีได�รับ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
   3) ทําการคืนข�อมูลชุมชน โดยผู�นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านติดตามผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมหลัง
การใช�รูปแบบ ผู�นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ร!วมสรุปผล 
กําหนดแนวทางขยายผลครัวเรือนต�นแบบด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน การสร�างเครือข!ายระดับ
ชุมชน การเชื่อมโยงระหว!างชุมชน และการขยายผลสู!ชุมชนอ่ืน ๆ 
  4.3.1.5 ป.จจัยสนับสนุนการดําเนินการตามรูปแบบการถ!ายทอดการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมให�มีคุณภาพ ได�แก! 
   1) ด�านชุมชน ผู�นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนท่ีสมัครใจเข�าร!วมปฎิบัติการ 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านและผู�บริหารองค)กรท�องถ่ิน 
   2) ด�านอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านต�องสมัครใจเข�าร!วมกิจกรรม
ด�วยความไฝcรู�ในคุณค!าของการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
   3) ด�านผู�รู�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมต�องยินดีถ!ายทอด
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
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   4) ด�านนักวิชาการจากภายนอกชุมชนต�องช!วยเสริมองค)ความรู�และเทคนิค
ท่ีชุมชนยังไม!สามารถทําได�   
 4.3.2 การประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม 
  4.3.2.1 การประเมินคุณภาพรูปแบบ ผู�วิจัยได�นํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมท่ีสร�างข้ึนไปให�ผู�ทรงคุณวุฒิด�านการการพัฒนาศักยภาพ ด�าน
สิ่งแวดล�อมศีกษาและด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน และด�านการเรียนรู� จํานวน 5 คน ประเมิน
คุณภาพรูปแบบโดยแบบประเมินค!าดัชนีความสอดคล�องของรูปแบบการการพัฒนาศักยภาพ ผลการ
ประเมินปรากฎ ดังนี้  
 
ตารางท่ี 4.24 ค!าดัชนีความสอดคล�องท่ีได�จากการประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
 การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 

การประเมินคุณภาพรูปแบบโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

∑ R 

ค,าดัชนี
ความ

สอดคล�อง 
(IOC) 

ความ 
หมาย คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

1. แนวคิดของรูปแบบใน
การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 0 1 4 0.80 สอด 
คล�อง 

2. หลักการของรูปแบบใน
การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความ
เหมาะสม 

1 1 0 0 1 3 0.60 สอด 
คล�อง 
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ตารางท่ี 4.24 (ต,อ) 
 

องค�ประกอบของรูปแบบ 

การประเมินคุณภาพรูปแบบโดย
ผู�ทรงคุณวุฒิ 

∑ R 

ค,าดัชนี
ความ

สอดคล�อง 
(IOC) 

ความ 
หมาย คนท่ี 

1 
คนท่ี 
2 

คนท่ี 
3 

คนท่ี 
4 

คนท่ี 
5 

3. เปOาหมายของรูปแบบใน
การพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 0 4 0.80 สอด 
คล�อง 

4. กระบวนการและวิธีการ
หรือกิจกรรมของรูปแบบ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความ
เหมาะสม 

1 1 1 1 1 5 1.00 สอด 
คล�อง 

5. ป.จจัยสนับสนุนของ
รูปแบบในการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมี
ส!วนร!วมสําหรับ
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านมีความ
เหมาะสม 

1 1 0 1 1 4 0.80 สอด 
คล�อง 

  
 จากตารางท่ี 4.24 พบว!า ผู�ทรงคุณวุฒิประเมินคุณภาพรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม โดยภาพรวมมีค!าดัชนีความสอดคล�องระหว!าง 0.60-1.00 
ผ!านเกณฑ)ความสอดคล�อง โดยสรุปรูปแบบการการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมท่ีสร�างข้ึน
ผ!านเกณฑ)การประเมินทุกองค)ประกอบ โดยผู�ทรงคุณวุฒิมีข�อเสนอแนะให�เพ่ิมเติมในองค)ประกอบ
ของแนวคิดในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม และกระบวนการ 
วิธีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม  
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  4.3.2.2 ข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงรูปแบบพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ผู�วิจัยได�รวบรวมข�อมูลจากข�อเสนอแนะจากผู�ทรงคุณวุฒิ
ท้ัง 5 คน สรุปข�อเสนอแนะในการปรับปรุงรูปแบบ ดังนี้ 
   1) แนวคิดของรูปแบบพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบ
มีส!วนร!วม สําหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ผู�ทรงคุณวุฒิได�เสนอแนะให�เพ่ิมเติม
สาระสําคัญ คือ ควรร!วมกันปรับปรุงให�เหมาะสมกับวิถีชุมชน 
   2) หลักการของรูปแบบพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม มีความเหมาะสมเพียงไร ผู�ทรงคุณวุฒิไม!ได�เสนอแนะให�ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ)แล�ว 
   3) เปOาหมายของรูปแบบในพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม ผู�ทรงคุณวุฒิไม!ได�เสนอแนะให�ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ)แล�ว 
   4) กระบวนการและวิธีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม ผู�ทรงคุณวุฒิเสนอแนะให�ปรับปรุงวิธีการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม ใน 3 ข้ันตอน ดังนี้ 
   ข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนปฏิบั ติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ให�เพ่ิมการกําหนดแนวทางปฏิบัติการให�อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านสามารถทํากิจกรรมต!อเนื่องเพ่ือเพ่ิมคุณภาพของการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
   ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม ให�ทําการทดลองและฝQกปฏิบัติจริงในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม จากนั้นจึงพาไปศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชนต�นแบบการในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน แล�วกลับมาประชุมเพ่ือสรุปและอภิปรายผลการถ!ายทอด 
   5) ป.จจัยสนับสนุนของการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม ผู�ทรงคุณวุฒิไม!ได�เสนอแนะให�ปรับปรุง สาระจึงสมบูรณ)แล�ว  
 4.3.3 การปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วมผู�วิจัยได�จัดสนทนากลุ!มตัวแทนของผู�เก่ียวข�องจํานวน 10 คน ได�แก! ประกอบด�วย ผู�แทน
คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 คน ผู�แทน
คณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ระดับอําเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 
คน ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ระดับตําบล ในจังหวัดบุรีรัมย)    
จํานวน 2 คน ตัวแทนผู�นําชุมชน จํานวน 2 คน นักวิชาการด�านสิ่งแวดล�อมชุมชน จํานวน 4 คน เพ่ือ
ทบทวนและปรับปรุงรูปแบบให�ได�คุณภาพตามคําแนะนําของผู�ทรงคุณวุฒิ ใช�เวลาในการปรับปรุง 1 
วัน ดําเนินการในวันท่ี 12 กรกฎาคม 2560 สถานท่ีห�องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอห�วยราช 
จังหวัดบุรีรัมย) ซ่ึงผลการสนทนากลุ!มได�ปรับปรุงองค)ประกอบของรูปแบบในองค)ประกอบท่ี 1 แนวคิด 
และองค)ประกอบท่ี 4 กระบวนการและวิธีการ ส!วนองค)ประกอบท่ี 2, 3 และ 5 นั้นผู�ทรงคุณวุฒิไม!ได�
เสนอแนะให�ปรับปรุงจึงใช�เนื้อหาเดิม เพราะเห็นว!ามีความเหมาะสมแล�ว ผู�วิจัยจึงได�ดําเนินการ
ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมในองค)ประกอบท่ี 
1 และ 4 ดังนี้  
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  4.3.3.1 องค)ประกอบท่ี 1 แนวคิดของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  
   เดิม รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วม ต�องเปCนท่ียอมรับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน โดยดําเนินการอยู!บนฐานของ
บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน   
   การปรับปรุง ได� เ พ่ิมเติมรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ต�องเปCนท่ียอมรับของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน โดย
ดําเนินการอยู!บนฐานของบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  ศักยภาพของชุมชน มี
ความเหมาะสมกับสภาพวิถีชุมชน และให�เห็นคุณค!าและเกิดการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วมได�อย!างยั่งยืนต!อไป   
  4.3.3.2 องค)ประกอบท่ี 4 กระบวนการและวิธีการของรูปแบบรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ได�ปรับปรุง 3 ส!วนในข้ันตอนท่ี 1, 2 และ 3 ดังนี้ 
   ในข้ันตอนท่ี 1 การวางแผนปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
   เดิม ไม!ได� กําหนดแนวปฏิบั ติการต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนหลังการใช�รูปแบบ  
   การปรับปรุง ได�เพ่ิมเติมให�มีการกําหนดแนวทางปฏิบัติการให�อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านสามารถทํากิจกรรมต!อเนื่องเพ่ิมคุณภาพของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได� 
   ในข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัตการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน 
   เดิม ให�พาไปศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชนต�นแบบ แล�วจึงมาทําการทดลอง
และฝQกปฏิบัติ แล�วสรุปและอภิปรายผลการเรียนรู� 
   การปรับปรุง ได�จัดลําดับใหม! โดยให�ทําการทดลองและฝQกปฏิบัติ เพ่ือให�
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านได�ทําความเข�าใจถึงการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน แล�วจึงพาไป
ศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชนต�นแบบการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน แล�วจึงกลับมาสรุปและอภิปรายผล  
 4.3.4 ปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนจากรูปแบบท่ีได�
พัฒนาแล�วจึงได�นํามาดําเนินการเพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนโดยมีข้ันตอน 
ดังต!อไปนี้ 
  ข้ันตอนท่ี 1 วางแผนปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
  วิธีดําเนินงาน  
  1) จัดทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน โดย
การจัดสนทนากลุ!ม มีผู�เข�าร!วมสนทนารวม 10 คน ดังนี้ ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 คน ผู�แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ระดับอําเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 1 คน ผู�แทนคณะกรรมการชมรม
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ระดับตําบล ในจังหวัดบุรีรัมย) จํานวน 2 คน ตัวแทนผู�นํา
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ชุมชน จํานวน 2 คน นักวิชาการด�านสิ่งแวดล�อมชุมชน จํานวน 4 คน ดําเนินการในวันท่ี 24 สิงหาคม 
2560 สถานท่ีห�องประชุมสํานักงานสาธารณสุขอําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย) ดังภาพท่ี 4.1  
 

 
 
ภาพท่ี 4.1 การจัดสนทนากลุ!มจัดเพ่ือทําแผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
 

 
 
ภาพท่ี 4.2 ผู�เข�าร!วมสนทนากลุ!มจัดทําและสรุปแผนปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
 สิ่งแวดล�อมชุมชน 
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 โดยจัดทําแผน 2 แผน มีการกําหนดกิจกรรม ดังนี้  
   1.1) แผนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน โดยการบรรยาย 
ชมวีดิทัศน) ทดลอง ศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชน สรุปและอภิปรายกลุ!ม 
   1.2) แผนต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน หลังการใช�รูปแบบ 
โดยการประชุมระดมความคิด ปฏิบัติการพัฒนาเพ่ิมคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน และ
ตรวจสอบผลการเพ่ิมคุณภาพ 
  2) แบ!งงาน กําหนดบทบาท หน�าท่ีผู�เก่ียวข�องและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
  3) กําหนดระยะเวลาในการจัดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
ใช�เวลา 2 วัน และการพัฒนาเพ่ิมคุณภาพการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ใช�เวลา 2 เดือน  
  ข้ันตอนท่ี 2 การปฏิบัติการจัดการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
  วิธีดําเนินงาน 
  1) รับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีสนใจและมีความอยากรู�การ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ให�เข�าร!วมกิจกรรมจาก เลือกใช�พ้ืนท่ี 1 ตําบล ในจังหวัด
บุรีรัมย) โดยเลือกกําหนดพ้ืนท่ีเปCนตําบลท่ีมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและเปCน
ตําบลท่ีได�กําหนดป.ญหาการจัดการสิ่งแวดล�อมเปCนประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตําบล โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านสมัครใจเข�าร!วมวิจัยจํานวน 50 คน จากตําบลท่ีกําหนด กําหนด
เปCนพ้ีนท่ีตําบลสนวน อําเภอห�วยราช จังหวัดบุรีรัมย) รวบรวมข�อมูลจากแบบทดสอบความรู� 
แบบสอบถามความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล�อมระหว!างก!อนการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
  2) ให�ความรู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม โดยการบรรยาย ฝQก
ปฏิบัติและชมวิดีทัศน)กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ดังภาพท่ี 4.3   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.3 การให�ความรู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมแก!อาสาสมัครสาธารณสุข 
 ประจําหมู!บ�าน 
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  3) ทําการทดลองและฝQกปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม  
ดังภาพท่ี 4.4 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 4.4 การฝQกปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม  
 
  4) ศึกษาแหล!งเรียนรู�ในชุมชนต�นแบบทําการทดลองและฝQกปฏิบัติของจริงและการ
สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
  ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบ
มีส!วนร!วมหลังการใช�รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดประชุมรับสมัครครัวเรือนต�นแบบด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วมกําหนดตามจํานวนและพ้ืนท่ีท่ีอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีเข�าร!วม
ปฏิบัติการ โดยให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านเปCนผู�รับผิดชอบ คนละ 1 หลังคาเรือน รวม 
50 หลังคาเรือนโดยให�ผู�แทนครัวเรือนร!วมปฎิบัติการตามคําแนะนําของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านผู�รับผิดชอบครัวเรือนเพ่ือเปCนต�นแบบและแหล!งเรียนรู�ด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมี
ส!วนร!วมให�กับครัวเรือนและชุมชนอ่ืน ๆ ต!อไป 
  2) จัดให�อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านได�ปฎิบัติการและให�คําแนะนําโดย
ต�องมีการลงปฏิบัติและให�คําแนะนําในเปOาหมายครัวเรือนต�นแบบท่ีสมัครใจเข�าร!วมปฏิบัติการอย!าง
น�อย 4 ครั้งต!อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติการครัวเรือนต�นแบบด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน        
2 เดือน ดังภาพท่ี 4.5 และ ภาพท่ี 4.6 



83 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านลงปฏิบัติและให�คําแนะนําในเปOาหมายครัวเรือนต�นแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.5 อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านให�คําแนะนําในเปOาหมายครัวเรือนต�นแบบ 
 
  ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลการการใช�รูปแบบการถ!ายทอดและผลต!อเนื่องสู!การปรับปรุง
การจัดการสิ่งแวดล�อมหลังการใช�รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
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  1) ประเมินผลความรู� ด�วยแบบทดสอบความรู� ความตระหนัก ด�วยแบบสอบถาม
ระหว!างก!อนกับหลังการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วน
ร!วม และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จากแบบสอบถามความพึง
พอใจต!อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
  2) ประเมินผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
หลังการใช�รูปแบบ โดยใช�แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ท่ีปรับปรุงจากแบบแบบประเมิน 
บ�านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ) ของสํานักอนามัยสิ่งแวดล�อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีได�รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
  3) ทําการคืนข�อมูลชุมชน โดยผู�นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านติดตามผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล�อมหลัง
การใช�รูปแบบ ผู�นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ร!วมสรุปผล 
กําหนดแนวทางขยายผลครัวเรือนต�นแบบด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน การสร�างเครือข!ายระดับ
ชุมชน การเชื่อมโยงระหว!างชุมชน และการขยายผลสู!ชุมชนอ่ืน ๆ 
 
4.4 ประเมินผลการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชนแบบมีส,วนร,วม 
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห) เปรียบเทียบความรู�และความตระหนักระหว!างก!อนกับหลัง
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม วิเคราะห)ความสัมพันธ)ระหว!าง
ความรู�กับความตระหนักหลังการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
ประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านต!อปฏิบัติการามรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม และผลต!อเนื่องสู!การปรับปรุงสิ่งแวดล�อม
ชุมชนหลังการใช�รูปแบบปรากฏ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านสมัครใจเข�าร!วมวิจัย ใน
ข้ันตอนการใช�รูปแบบ จํานวน 50 คน มีข�อมูลมีดังนี้ 
 ข�อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านผู�เข�าร!วมปฏิบัติการตามรูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม มีดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.25 ข�อมูลพ้ืนฐานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านผู�เข�าร!วมปฏิบัติการตาม 
 รูปแบบจําแนกตามรายละเอียด ดังนี้ 
 

ข�อมูลพ้ืนฐานส,วนบุคคล n = 50 คน ร�อยละ 
เพศ   
      ชาย     9 18.00 
      หญิง 41 82.00 
อายุ   
      ไม!เกิน 20 ป= 0 0.00 
      21 – 40 ป= 12 24.00 
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ตารางท่ี 4.25 (ต,อ) 
 

ข�อมูลพ้ืนฐานส,วนบุคคล n = 50 คน ร�อยละ 
      41 – 60 ป= 32 64.00 
      มากกว!า 60 ป= 6 12.00 
สถานภาพ   
      โสด 1 2.00 
      สมรส 49 98.00 
      หม�าย / หย!า/ แยกกันอยู! 0 0.00 
ระดับการศึกษา   
      ประถมศึกษา 26 52.00 
      มัธยมศึกษา 23 46.00 
      ปริญญาตรี  1 2.00 
ระยะเวลาการเปCน อสม.   
      น�อยกว!า  1 ป= 1 2.00 
      1 – 5 ป= 7 14.00 
      6 – 10 ป= 10 20.00 
      11 ป= ข้ึนไป 12 24.00 

 
 จากตารางท่ี 4.25 พบว!า กลุ!มตัวอย!างส!วนใหญ!เปCนเพศหญิงร�อยละ 72.56 และเปCน          
เพศชาย 27.44 ส!วนใหญ!มีอายุอยู!ระหว!าง 41 ป= ถึง 60 ป= ร�อยละ 41.96 รองลงมามีอายุอยู!ระหว!าง 
21 ป= ถึง 40 ป= ร�อยละ 41.96 ส!วนใหญ!มีสถานภาพ สมรส ร�อยละ 98.00 รองลงมาคือ สถานภาพ 
โสด ร�อยละ 2.00 ส!วนใหญ!มีระดับการศึกษาในระดับประถมศึกษาร�อยละ 52.00 รองลงมาคือ ระดับ
มัธยมศึกษา ร�อยละ 46.00 และพบว!า ส!วนใหญ!มีระยะเวลาการเปCน อสม. 11 ป= ข้ึนไป ร�อยละ 
24.00 รองลงมาคือ ระยะเวลา 6 – 10 ป= ร�อยละ 20.00 
 4.4.1 ระดับความรู�ก!อนการใช�รูปแบบ ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย)  
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห)ความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ก!อนการใช�รูปแบบ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.26 ระดับความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
 ก!อนการใช�รูปแบบ จําแนกตามระดับความรู� 
 

ระดับความรู� จํานวน (คน) ร�อยละ 
สูง 4 8.00 

ปานกลาง 32 64.00 
ตํ่า 14 28.00 
รวม 50 100 

 
 จากตารางท่ี 4.26 ระดับความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ก!อนการใช�รูปแบบ โดยภาพรวม พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านส!วนมากมีความรู�ในระดับปานกลาง คิดเปCนร�อยละ 64 รองลงมามีความรู�ระดับตํ่า      
คิดเปCนร�อยละ 28 และมีความรู�ระดับสูง คิดเปCนร�อยละ 8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.27 จํานวนและร�อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ท่ีมีความรู�ในการ
 จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม ก!อนการใช�รูปแบบ จําแนกตามรายข�อ 
 

คําถาม 
ความรู� (n = 50) 

การแปล
ผล 

จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�านท่ีถูกต�อง  31 62.00 ปานกลาง 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 36 72.00 ปานกลาง 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหารท่ีถูกต�อง 33 66.00 ปานกลาง 
4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม ท่ีถูกสุขลักษณะ 31 62.00 ปานกลาง 
5. การจัดการห�องนอนท่ีถูกต�อง 39 78.00 ปานกลาง 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�อง 27 54.00 น�อย 
7. การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกต�อง 27 54.00 น�อย 
8. การจัดการน้ําด่ืมท่ีได�จากแหล!งน้ําธรรมชาติ 31 62.00 ปานกลาง 
9. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีเหมาะสม 38 76.00 ปานกลาง 
10. ป.ญหาของน้ําเสียจากครัวเรือน 37 74.00 ปานกลาง 
11. วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 28 56.00 น�อย 
12. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ท่ีครบวงจร 26 52.00 น�อย 
13. ประโยชน)ของการจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 31 62.00 ปานกลาง 
14. การนําเศษอาหาร ผัก ผลไม� มาใช�ประโยชน) 35 70.00 ปานกลาง 
15. วิธีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 29 58.00 น�อย 
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 จากตารางท่ี 4.27 ผลการวิเคราะห)ความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ก!อนการใช�รูปแบบ เปCนรายข�อจากข�อคําถาม 15 ข�อ พบว!า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความรู�ในระดับปานกลาง มี 10 ข�อ ได�แก! ข�อท่ี 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 
13 และข�อ 14 ส!วนข�อท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน มีความรู�ในระดับตํ่า มี 5 ข�อ ได�แก! 
ข�อท่ี 6 การจัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�อง ข�อท่ี 7 การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนํา
โรคท่ีถูกต�อง ข�อท่ี 11 วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ ข�อท่ี 12 การจัดการคัดแยกขยะ
มูลฝอยท่ีครบวงจร และข�อท่ี 15 วิธีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม  
 4.4.2 ระดับความตระหนักก!อนการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย) 
  จากการสอบถามความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จํานวน 50 คน ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.28 ค!าเฉลี่ยความตระหนักก!อนการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
 สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 

 
ระดับความตระหนัก จํานวน (คน) ร�อยละ 

มาก 16 32.00 
ปานกลาง 28 56.00 

น�อย 6 12.00 
รวม 50 100.00 

  

 จากตารางท่ี 4.28 พบว!า ระดับความตระหนักในจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านก!อนการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ มีความตระหนักใน
ระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปCนร�อยละ 56 รองลงมามีความตระหนักมาก คิดเปCนร�อยละ 32 และมี
ความตระหนักน�อย คิดเปCนร�อยละ 12 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.29 ระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา 
 หมู!บ�านก!อนการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ จําแนกรายข�อ 
 
ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 

1 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้เปCนการแสดงถึง
ความสามารถของคนในชุมชน 

3.20 0.70 ปานกลาง 

2 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้สามารถ
แก�ป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชนได�อย!างมีประสิทธิภาพ 

3.50 0.75 มาก 

3 ท!านเชื่อว!าการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนทําให�สภาพ
สังคมและการใช�ชีวิตในชุมชนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน 

3.40 0.65 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.29 (ต,อ) 
 
ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 

4 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีต�องเรียนรู�การทําการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีและนํามาประยุกต)ใช�ในครัวเรือนของท!าน 

3.40 0.75 ปานกลาง 

5 ท!านพร�อมท่ีจะเรียนรู�การใช�การการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนจากผู�รู�ในทุกภาคส!วน  

3.10 0.65 ปานกลาง 

6 ท!านมีความวิตกหรือห!วงใยว!า ถ�าไม!ได�มีการใช�การการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนหรือไม!ได�พัฒนาต!อไปจะมีผลเสีย
ต!อชุมชนท้ังด�านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

3.30 0.70 ปานกลาง 

7 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านต�องได�รับการถ!ายทอดความรู�และประสบ การณ) 
การทําและการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนจนสามารถ
นําไปใช�และบอกต!อคนในชุมชนอ่ืนได� 

3.30 0.85 ปานกลาง 

8 ท!านพร�อมท่ีจะถ!ายทอดองค)ความรู�เก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีได�รับมาให�กับบุคคลต!อไป 

3.20 0.65 ปานกลาง 

9 ท!านเห็นว!าประชาชนทุกคนต�องตระหนักถึงความสําคัญ
ของป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชน และจําเปCนต�องมีการเฝOา
ระวัง ปOองกันไม!ให�เกิดป.ญหาข้ึน  

3.30 0.70 ปานกลาง 

10 ท!านเห็นว!าหลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านได�
เรียนรู�แล�วจะสามารถจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�ดียิ่งข้ึน 

3.20 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.26 0.68 ปานกลาง 
 
 จากตารางท่ี 4.29 พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนเปCนรายข�อ จากข�อคําถาม 10 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมี
ความตระหนักมาก มี 1 ข�อ นอกนั้นอีก 9 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนัก
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนในระดับปานกลาง 
 4.4.3 ระดับความรู�หลังการใช�รูปแบบในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย)  
  ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิเคราะห)ความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน หลังการใช�รูปแบบ ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.30 ระดับความรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 
 หลังการใช�รูปแบบ จําแนกตามระดับความรู� 
 

ระดับความรู� จํานวน (คน) ร�อยละ 
สูง 31 62.00 

ปานกลาง 29 38.00 
ตํ่า 0 0.00 
รวม 50 100 

 
 จากตารางท่ี 4.30 ระดับความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม หลังการใช�รูปแบบ โดยภาพรวม พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านส!วนมากมีความรู�ในระดับสูง คิดเปCนร�อยละ 62 รองลงมามีความรู�ระดับปานกลาง คิด
เปCนร�อยละ 38  
 
ตารางท่ี 4.31 จํานวนและร�อยละของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ท่ีมีความรู�ในการ
 จัดการงแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม หลังการใช�รูปแบบ จําแนกตามรายข�อ 
 

คําถาม 
ความรู� (n = 50) 

การแปล
ผล 

จํานวน 
(คน) 

ร�อยละ 

1. การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบ�านท่ีถูกต�อง  42 84.00 มาก 
2. การจัดการห�องรับแขกหรือห�องนั่งเล!น 42 84.00 มาก 
3. การจัดการห�องครัว หรือห�องรับประทานอาหารท่ีถูกต�อง 41 82.00 มาก 

4. การจัดการห�องน้ํา ห�องส�วม ท่ีถูกสุขลักษณะ 39 78.00 ปานกลาง 
5. การจัดการห�องนอนท่ีถูกต�อง 48 96.00 มาก 
6. การจัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�อง 37 74.00 ปานกลาง 
7. การจัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกต�อง 38 76.00 ปานกลาง 
8. การจัดการน้ําด่ืมท่ีได�จากแหล!งน้ําธรรมชาติ 38 76.00 ปานกลาง 
9. การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภคท่ีเหมาะสม 42 84.00 มาก 
10. ป.ญหาของน้ําเสียจากครัวเรือน 43 86.00 มาก 
11. วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 41 82.00 มาก 
12. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอย ท่ีครบวงจร 42 84.00 มาก 
13. ประโยชน)ของการจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 44 88.00 มาก 
14. การนําเศษอาหาร ผัก ผลไม� มาใช�ประโยชน) 48 96.00 มาก 
15. วิธีการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 41 82.00 มาก 



90 

 จากตารางท่ี 4.31 ผลการวิเคราะห)ความรู�ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน ใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน หลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
แบบมีส!วนร!วม เปCนรายข�อจากข�อคําถาม 15 ข�อ พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมี
ความรู�ในระดับมาก มี 11 ข�อ ได�แก! ข�อท่ี 1, 2, 3, 5, 9, 10, 11, 12, 13 ,14 และข�อ 15 ส!วนข�อท่ี
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน มีความรู�ในระดับปานกลาง มี 4 ข�อ ได�แก! ข�อท่ี 4 การจัดการ
ห�องน้ํา ห�องส�วม ท่ีถูกสุขลักษณะ ข�อท่ี 6 การจัดการสารเคมีภายในบ�านท่ีถูกต�อง ข�อท่ี 7 ข�อใด เปCนการ
จัดการควบคุมสัตว)พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกต�อง ข�อท่ี 8 วิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 
 4.4.4 ระดับความตระหนักหลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน จังหวัดบุรีรัมย)   
  จากการสอบถามความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน หลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ จํานวน 50 คน        
ผลปรากฏดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.32 ค!าเฉลี่ยความตระหนักหลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
 สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 

 
ระดับความตระหนัก จํานวน (คน) ร�อยละ 

มาก 22 44.00 
ปานกลาง 28 56.00 

น�อย 0 0.00 
รวม 50 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.32 พบว!า ระดับความตระหนักในจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านก!อนการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ มีความตระหนักใน
ระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเปCนร�อยละ 56 รองลงมามีความตระหนักมาก คิดเปCนร�อยละ 44   
 
ตารางท่ี 4.33 ระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
 หมู!บ�านหลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ จําแนกรายข�อ 
 
ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 

1 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้เปCนการแสดงถึง
ความสามารถของคนในชุมชน 

4.64 0.70 ปานกลาง 

2 ท!านเห็นว!าการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนนี้สามารถ
แก�ป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชนได�อย!างมีประสิทธิภาพ 

4.52 0,75 มาก 

3 ท!านเชื่อว!าการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนทําให�สภาพ
สังคมและการใช�ชีวิตในชุมชนเปลี่ยนไปในทางท่ีดีข้ึน 

4.44 0.65 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.33 (ต,อ) 
 

ข�อท่ี คําถาม X  S.D. แปลผล 
4 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีต�องเรียนรู�การทําการจัดการ

สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีและนํามาประยุกต)ใช�ในครัวเรือนของท!าน 
4.54 0.75 ปานกลาง 

5 ท!านพร�อมท่ีจะเรียนรู�การใช�การการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนจากผู�รู�ในทุกภาคส!วน  

4.78 0.65 ปานกลาง 

6 ท!านมีความวิตกหรือห!วงใยว!า ถ�าไม!ได�มีการใช�การการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนหรือไม!ได�พัฒนาต!อไปจะมีผลเสีย
ต!อชุมชนท้ังด�านคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล�อม 

4.46 0.70 ปานกลาง 

7 ท!านเห็นว!ามีความจําเปCนท่ีอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านต�องได�รับการถ!ายทอดความรู�และประสบ การณ) 
การทําและการใช�การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนจนสามารถ
นําไปใช�และบอกต!อคนในชุมชนอ่ืนได� 

4.58 0.85 ปานกลาง 

8 ท!านพร�อมท่ีจะถ!ายทอดองค)ความรู�เก่ียวกับการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนท่ีได�รับมาให�กับบุคคลต!อไป 

4.52 0.65 ปานกลาง 

9 ท!านเห็นว!าประชาชนทุกคนต�องตระหนักถึงความสําคัญ
ของป.ญหาสิ่งแวดล�อมชุมชน และจําเปCนต�องมีการเฝOาระวัง 
ปOองกันไม!ให�เกิดป.ญหาข้ึน  

4.62 0.70 ปานกลาง 

10 ท!านเห็นว!าหลังจากอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน
ได�เรียนรู�แล�วจะสามารถจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�ดี
ยิ่งข้ึน 

4.78 0.85 ปานกลาง 

รวม 4.59 0.72 มาก 
 
 จากตารางท่ี 4.33 พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนักในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนเปCนรายข�อ จากข�อคําถาม 10 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมี
ความตระหนักมาก มี 1 ข�อ นอกนั้นอีก 9 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนัก
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนในระดับปานกลาง 
 4.4.5 เปรียบเทียบความรู�และความตระหนักระหว!างก!อนกับหลังการใช�รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�ดังนี้ 
  4.4.5.1 เปรียบเทียบความรู�ระหว!างก!อนกับหลังการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
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ตารางท่ี 4.34 เปรียบเทียบความรู�ระหว!างก!อนกับหลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านท่ีใช�
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

 

ระดับคะแนนความรู� X  S.D. 
ค,าผลต,าง

ของคะแนน 
t p-value 

ก!อนได�รับการถ!ายทอด 9.52 1.64 
3.92 15.97* 0.000 

หลังได�รับการถ!ายทอด 13.44 0.93 
 
*p < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.34 พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความรู�ก!อนการใช�
รูปแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย 9.52 หลังการใช�
รูปแบบการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�านมีคะแนนเฉลี่ย 13.44 เพ่ิมข้ึนก!อนการใช�รูปแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน 3.92 จากการทดสอบด�วยสถิติทดสอบ t-test พบว!า แตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ 0.05 

  4.4.5.2 เปรียบเทียบความตระหนักระหว!างก!อนกับหลังใช�รูปแบบรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

 
ตารางท่ี 4.35 เปรียบเทียบความตระหนักระหว!างก!อนกับหลังของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา

หมู!บ�านท่ีใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
 

ความตระหนัก 
ค,าเฉล่ีย 
( X ) 

ส,วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ค,าผลต,าง
ของคะแนน 

t p-value 

ก!อนได�รับการถ!ายทอด 3.48 0.53 
1.07 14. 24* 0.000 

หลังได�รับการถ!ายทอด 4.55 0.32 
 
*p < 0.05 
 
 จากตารางท่ี 4.35 พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความตระหนักก!อนการ
ใช�รูปแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วมมีคะแนนเฉลี่ย 
3.48 หลังการใช�รูปแบบรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีคะแนนเฉลี่ย 4.55 เพ่ิมข้ึนก!อนการใช�รูปแบบการถ!ายทอด 1.07 
จากการทดสอบด�วยสถิติทดสอบ t-test พบว!า แตกต!างกันอย!างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 4.4.6 ผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล�อมชุมชน จากการใช�รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม แบ!งได� ดังนี้  
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  4.4.6.1 ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ของครัวเรือนท่ีสมัครใจเข�า
ร!วมปฏิบัติการ จํานวน 50 หลังคาเรือน มีผลดังนี้ 
 
ตารางท่ี 4.36 จํานวนและร�อยละของหลังคาเรือนท่ีสมัครใจเข�าร!วมปฏิบัติการเปรียบเทียบก!อนกับ
 หลังการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม ชุมชน
 แบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน 

 
ระยะดําเนินการ  จํานวนหลังคาเรือนท่ีผ,านเกณฑ� ร�อยละ 
ก!อนปฎิบัตการ 0 0.00 
หลังปฎิบัติการ 50 100.00 

 
  จากตารางท่ี 4.36 พบว!า ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนของครัวเรือน
ท่ีสมัครใจเข�าร!วมปฏิบัติการ จํานวน 50 หลังคาเรือน ก!อนการปฏิบัติการไม!มีหลังคาเรือนผ!านเกณฑ)
ท้ังหมด 30 ข�อ โดยหลังการปฏิบัติการมีหลังคาเรือนผ!านเกณฑ)ท้ังหมด 30 ข�อ ทุกหลังคาเรือนท่ีเข�า
ร!วมปฏิบัติการ 
  4.4.6.2 การขยายผลจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 
 
ตารางท่ี 4.37 การขยายผลจํานวนหลังคาเรือนท่ีสมัครใจเข�าร!วมปฏิบัติการการจัดการสิ่งแวดล�อม
 ชุมชนแบบมีส!วนร!วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน  

 
ระยะดําเนินการ  จํานวนหลังคาเรือนท่ีสมัครใจเข�าร,วมการปฏิบัติการ 

ระยะก!อนการปฏิบัติการ 50 
ระยะขยายผล 50 

 
 จากตารางท่ี 4.37 พบว!า มีการขยายผลไปยังหลังคาเรือนอ่ืนในชุมชน ท้ังหมด 50 หลังคาเรือน 
 ในการประชุมถอดบทเรียนและขยายขยายผลจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน ได�มีมติในการ
จัดต้ังคณะกรรมการจัดการสิ่งแวดล�อมระดับชุมชนโดยประกอบไปด�วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู!บ�าน ผู�นําชุมชน โดยมีบทบาทในการสร�างครัวเรือนต�นแบบการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน เพ่ือ
ขยายความสําเร็จไปยังครัวเรือนอ่ืน ๆ และให�เกิดเครือข!ายเชื่อมโยงไปยังภายนอกชุมชนเพ่ือถ!ายทอด
การพัฒนาไปยังชุมชนอ่ืน ๆ ต!อไป  
 4.4.7 ความพึงพอใจต!อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม แบ!งได� ดังนี้  
  4.4.7.1 ระดับความพึงพอใจต!อต!อการปฏิบัติการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
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ตารางท่ี 4.38 ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านต!อการปฏิบัติการตาม
 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม 
 

ระดับความพึงพอใจ จํานวน (คน) ร�อยละ 
มากท่ีสุด 34 68.00 

มาก 16 32.00 
รวม 63 100.00 

 
 จากตารางท่ี 4.38 ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านต!อการปฎิบัติ
การตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม พบว!า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเปCนร�อยละ 68 และมีความพึงพอใจ
มาก คิดเปCนร�อยละ 32 ตามลําดับ 
  4.4.7.2 ระดับความพึงพอใจต!อการปฎิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนแบบมีส!วนร!วม เปCนรายข�อ  
 
ตารางท่ี 4.39 ระดับความพึงพอใจต!อรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
 แบบมีส!วนร!วม เปCนรายข�อ 
 

ข�อ
ที่ 

คําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

1 รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจดัการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนสามารถ
แก�ได�จริง 

38       
(76.00) 

10   
(20.00) 

2   
(4.00) 

0  
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.72 0.53 มาก
ท่ีสุด 

2 การพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนมีความเหมาะสม
กับการเปCนอยู!ของคนใน
ชุมชน 

34  
(68.00) 

12 
(24.00) 

4  
(8.00) 

0  
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.60 0.63 มาก
ท่ีสุด 

3 คนในชุมชนมีส!วนร!วมใน
การจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนให�มีความเหมาะสม 

36 
(72.00) 

12 
(24.00) 

2  
(4.00) 

0  
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.68 0.55 มาก
ท่ีสุด 

4 สื่อท่ีใช�ในการพัฒนา
ศักยภาพในการจดัการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนมีความ
เหมาะสม 

34 
(68.00) 

12 
(24oo) 

4  
(8.00) 

0   
(0.0) 

0   
(0.00) 

4.60 0.63 มาก
ท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.39 (ต,อ) 
 

ข�อ
ที่ 

คําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

5 กิจกรรมในการถ!ายทอด
องค)ความรู�ของการ
พัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
สามารถจดจําได�นาน 

23 
(46.00) 

22 
(44.00) 

5  
(10.00) 

0  
 (0.00) 

0   
(0.00) 

4.36 0.66 มาก 

6 อาสาสมัครสาธารณสุขท่ี
เข�าร!วมการพัฒนา
ศักยภาพสามารถ
ถ!ายทอดให�กับตัวแทน
ครัวเรือนท่ีเข�าร!วม
ปฏิบัติการ 

26 
(52.00) 

16 
(32.00) 

8  
(16.00) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.36 0.74 มาก 

7 การจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนสร�างภาพลักษณ)ท่ี
ดีแก!ชุมชน 

27 
(54.00) 

20 
(40.00) 

3  
(6.00) 

0  
 (0.00) 

0   
(0.00) 

4.48 0.61 มาก 

8 กิจกรรมในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนง!ายต!อ
การเรยีนรู� และการทํา
ความเข�าใจ 

28 
(56.00) 

17 
(34.00) 

5  
(10.00) 

0   
(0.00) 

0  
 (0.00) 

4.46 0.67 มาก 

9 การจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนมีคุณค!าสมควร
ถ!ายทอดองค)ความรู�แก!
บุคคลท่ีสนใจ 

28 
(56.00) 

20 
(40.00) 

2  
(4.00) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.52 0.57 มากท่ีสุด 

10 เกิดความภูมิใจในการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

27 
(54.00) 

21 
(42.00) 

2  
(4.00) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.50 0.57 มากท่ีสุด 

11 ชุมชนสร�างบุคลากรท่ี
สามารถถ!ายทอดการ
เรียนรู�ในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนให�คง
อยู!กับชุมชนได�นาน 

37 
(74.00) 

10 
(20.00) 

3  
(6.00) 

0  
 (00.0) 

0 
 (0.00) 

4.68 0.58 มากท่ีสุด 

12 การฝQกอบรมทําให�เกิด
ความรู�ความเข�าใจและมี
ทักษะปฏิบัติท่ีดตี!อชุมชน 

35 
(70.00) 

13 
(26.00) 

2  
(4.00) 

0   
(0.0) 

0  
 (0.00) 

4.66 0.55 มากท่ีสุด 

13 คนในชุมชนตระหนักถึง
ป.ญหาและเข�าใจถึงการ
จัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

31 
(62.00) 

15 
(30.00) 

4  
(8.00) 

0  
 (0.0) 

0   
(0.00) 

4.54 0.64 มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 4.39 (ต,อ) 
 

ข�อ
ที่ 

คําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

X  S.D. 
การ
แปล
ผล 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ที่สุด 

14 เปCนรูปแบบท่ีทําให�
อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู!บ�านในชุมชน
สามารถเรียนรู�ได�ตรงกับ
วัตถุประสงค) 

29 
(58.00) 

19 
(38.00) 

2  
(4.00) 

0   
(0.0) 

0   
(0.00) 

4.54 0.57 มากท่ีสุด 

15 เปCนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับ
เน้ือหาของการจดัการ
สิ่งแวดล�อมท่ีมผีลต!อชุมชน 

31 
(62.00) 

17 
(34.00) 

2  
(4.00) 

0   
(0.00) 

0   
(0.00) 

4.58 0.57 มากท่ีสุด 

รวม 
4.54 0.61 

มาก
ท่ีสุด 

 
 จากตารางท่ี 4.39 ผลการวิเคราะห)ความพึงพอใจของระดับความพึงพอใจของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู!บ�านต!อการปฎิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล�อม
ชุมชนแบบมีส!วนร!วม ในภาพรวมอยู!ในระดับมากท่ีสุด ( X  = 4.54)  เม่ือพิจารณาเปCนรายข�อจากข�อคําถาม 
15 ข�อ พบว!า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านมีความพึงพอใจมากท่ีสุดมี 11 ข�อ โดยข�อท่ีมีความพึง
พอใจมากท่ีสุด คือ ชุมชนสร�างบุคลากรท่ีสามารถถ!ายทอดการเรียนรู�ในการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนให�คง
อยู!กับชุมชนได�นาน ( X  = 4.68) รองลงมา การฝQกอบรมทําให�เกิดความรู�ความเข�าใจและมีทักษะปฏิบัติท่ีดี
ต!อชุมชน ( X  = 4.66) เปCนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของการจัดการสิ่งแวดล�อมท่ีมีผลต!อชุมชน             
( X = 4.67) ตามลําดับ นอกนั้นอีก 4 ข�อ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�านในระดับมาก 
 4.4.8 ผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงประเด็นมิติการประเมินหลังการใช�รูปแบบ 
  4.4.8.1 ผลการทํากิจกรรมต!อเนื่องสู!การปรับปรุงประเด็นการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชนหลัง
การใช�รูปแบบ โดยการเพ่ิมคุณภาพการจัดการพัฒนาต!อยอดในการประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน
ในการศึกษาในครั้งนี้ ท่ีได�กําหนดประเด็นการศึกษาเฉพาะ ประเด็นหลัก 3 มิติ คือ การจัดท่ีพักอาศัย
ท่ีถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค บริโภค การกําจัดขยะมูลฝอย เฉพาะประเด็นท่ีชุมชนสามารถจัดการได�ใน
ชุมชนของตนเอง โดยไม!จําเปCนท่ีจะต�องใช�การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร)หรือต�องพ่ึงพางบประมาณ
เกินบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู!บ�าน งานวิจัยมุ!งประเด็นเพ่ือให�เกิดสภาพแวดล�อมท่ี
เอ้ือต!อการมีสุขภาพดีในระดับครอบครัวและของชุมชนในภาพรวม โดยมีข�อค�นพบสําคัญเพ่ิมเติมใน
ส!วนของ มิติท่ี 4 ซ่ึงได�จากข�อเสนอของชุมชนภายหลังการดําเนินการวิจัย คือ ความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนในครัวเรือน เช!น พืชสวนครัว ผักปลอดสารพิษ จึงได�เกิดมิติการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชน ท่ีควรประเมินเพ่ิมอีก 1 มิติ ในกรณีท่ีนําไปใช�ประโยชน)ในประเมินการจัดการ
สิ่งแวดล�อมชุมชนในชุมชนอ่ืน ๆ ต!อไป อันจะส!งผลสู!การพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง เกิด
คุณภาพชีวิตท่ีดี และสุนทรียภาพสร�างสิ่งแวดล�อมท่ีดีให�กับชุมชน  



บทที่  5 
สรุป อภิปรายผล และข�อเสนอแนะ 

 
 การวิจัยครั้งนี้ เป�นการวิจัยเพ่ือศึกษาและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยการ
วิจัยครั้งนี้ใช#วิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Research Method) คือ ใช#ท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research Method) และการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research Method) 
ดําเนินการวิจัยต้ังแต'เดือนต้ังแต'เดือนธันวาคม 2559 - สิงหาคม 2561 โดยมีการดําเนินการวิจัยเป�น 
4 ระยะ ได#แก' 
 ระยะท่ี 1 ศึกษาศึกษาสภาพและปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยศึกษาสภาพจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ท่ีมาและ
พัฒนาการของจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน หลักการ ลักษณะองค-ประกอบและระบบ วิธีการสร#างและใช#
การจัดการ คุณค'าของการใช#การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน การเรียนรู#การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
ของชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ พัฒนาการของพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมี
ส'วนร'วมและการเชื่อมโยงเครือข'าย แนวคิด หลักการ กระบวนการ วิธีการ ปNจจัยสนับสนุน และความ
ต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านสู'ความจําเป�นท่ีต#องพัฒนาศักยภาพ กลุ'มคนท่ีควรพัฒนาศักยภาพและผู#รับการพัฒนา
ศักยภาพ สาระ หลักการ กระบวนการ วิธีการกิจกรรมในการพัฒนาศักยภาพ และปNจจัยสนับสนุนใน
การพัฒนาศักยภาพ โดยใช#วิธีการเชิงประเมิน ใช#วิธีการสอบถามด#วยแบบสอบถาม  
 ระยะท่ี 2 ศึกษาระดับความรู# ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน และความ
ต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยศึกษาความรู#การใช#การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ท่ีมาและ
พัฒนาการการพัฒนาศักยภาพ รูปแบบ วิธีการสร#างพัฒนาศักยภาพ การใช#การพัฒนาศักยภาพ และ
ประโยชน-ของการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ต'อชุมชนด#านสิ่งแวดล#อม สังคม เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต 
และความตระหนักต'อการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ความจําเป�นของการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนท่ีมี
ต'อการแก#ปNญหาสิ่งแวดล#อมในชุมชน คุณค'าต'อคุณภาพชีวิต สิ่งแวดล#อม สังคม เศรษฐกิจ การเรียนรู#
และถ'ายทอดเพ่ือขยายผลให#ยั่งยืน โดยมีวิธีวิจัยเชิงปริมาณใช#วิธีการสํารวจด#วยแบบทดสอบความรู#
และแบบสอบถามและความตระหนัก 
 ระยะท่ี 3 สร#างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- ประกอบด#วย 4 ข้ันตอน 
 1) ข้ันร'างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน โดยการร'างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม สังเคราะห-ข#อมูล จากแนวคิดทฤษฎีการสร#างเสริมศักยภาพ และ
การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน กับข#อมูลเชิงประจักษ-ท่ีได#จากการสํารวจสภาพการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชน สภาพการเรียนรู# ระดับความรู#และความตระหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
ต'อการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนโดยการจัดสนทนากลุ'ม (Focus Group Discussion) เพ่ือกําหนด
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แนวคิด หลักการ เป[าหมายการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม 
กระบวนการพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมี
ส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- ระหว'างผู#รู#ท่ีได#จากการเลือกแบบ
เจาะจงจากท้ังสิ้นจํานวน 10 คน ประกอบด#วย      
  1.1) ผู#แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านจังหวัดบุรีรัมย- 
จํานวน 1 คน 
  1.2) ผู#แทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านระดับอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย- จํานวน 
1 คน 
  1.3) ผู#แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ระดับตําบล 
จํานวน 2 คน 
  1.4) ตัวแทนผู#นําชุมชน ได#แก' ผู#ใหญ'บ#าน กรรมการหมู'บ#าน สมาชิกองค-การบริหาร
ส'วนตําบล จํานวน 2 คน 
  1.5) นักวิชาการด#านสิ่งแวดล#อมชุมชน จํานวน 4 คน        
 2) ข้ันประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยผู#ทรงคุณวุฒิด#าน
การพัฒนาศักยภาพ การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนและสิ่งแวดล#อมศึกษา และด#านการเรียนรู# จํานวน 
5 คน โดยใช#แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ  ท่ีผ'านการปรับปรุงแก#ไขรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
ตามข#อเสนอแนะของผู#ทรงคุณวุฒิ 
 3) ปรับปรุงรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน  โดยนํารูปแบบท่ีผ'านการประเมินแล#วมาทําการปรับปรุงและ
ไปปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม ให#กับอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ในจังหวัดบุรีรัมย- โดยใช#เครื่องมือ คือ แบบประเมินความเหมาะสมของ
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพชุมชนตามรูปแบบท่ีกําหนดไว# 
 ระยะท่ี 4 ประเมินผลการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน โดยเปรียบเทียบความรู# ความตระหนัก การเปลี่ยนแปลง
สิ่งแวดล#อมชุมขน ระหว'างก'อนกับหลังการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- ด#วยแบบทดสอบ
ความรู#  แบบสอบถามความตระหนัก การปฏิบัติ ประเมินความพึงพอใจของของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านต'อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนแบบมีส'วนร'วม และแบบประเมินสิ่งแวดล#อมชุมชน ผลการวิจัยได#สรุปผลการวิจัย การอภิปราย
ผลและข#อเสนอแนะ ดังนี้ 
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5.1 สรุปผลการวิจัย 
 5.1.1 สภาพและปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน 
  5.1.1.1 จากการศึกษาสภาพการจัดการสิ่ งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ในด#านการจัดการท่ีการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช# ท่ีถูกสุขลักษณะ พบว'า อยู'ใน
ระดับปานกลาง โดยมีค'าเฉลี่ย 2.90 เม่ือพิจารณารายข#อ พบว'า มีการการจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการ
อุปโภค บริโภค มากท่ีสุด โดยมีค'าเฉลี่ย 4.07 โดยการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน มีการจัดการน#อย
ท่ีสุด โดยมีค'าเฉลี่ย 2.29 
  5.1.1.2 จากการศึกษาปNญหาการจัดการสิ่ งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน พบว'า มีปNญหาการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชนอยู'ในระดับ
มาก โดยมีค'าเฉลี่ย 3.73 รองลงมาคือ การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้ําด่ืม 
น้ําใช# ท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีอยู'ในระดับปานกลาง โดยมีค'าเฉลี่ยอยู'ท่ี 3.23 และ 3.12 ตามลําดับ   
 5.1.2 ระดับความรู# ความตระหนัก และความต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- 
  5.1.2.1 จากการศึกษาระดับความรู#ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยภาพรวม พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน
ส'วนมากมีความรู#ในระดับปานกลาง คิดเป�นร#อยละ 62.53 รองลงมามีความรู#ระดับตํ่า คิดเป�นร#อยละ 
30.08 และมีความรู#ระดับสูง คิดเป�นร#อยละ 7.39 ตามลําดับ โดยเม่ือวิเคราะห-ความรู#ของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนเป�นรายข#อ พบว'า ด#านท่ีมีความรู#น#อยท่ีสุด 
คือ การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีครบวงจร คิดเป�นร#อยละ 53.03 
  5.1.2.2 จากการศึกษาระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยภาพรวม พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านส'วนมากมีความรู#ในระดับปานกลาง คิดเป�นร#อยละ 62.53 รองลงมามีความรู#ระดับตํ่า 
คิดเป�นร#อยละ 30.08 และมีความรู#ระดับสูง คิดเป�นร#อยละ 7.39 ตามลําดับ โดยเม่ือวิเคราะห-ความ
ตระหนักของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนเป�นรายข#อ พบว'า
ด#านท่ีมีความตระหนักน#อยท่ีสุด คือ การยอมรับความสามารถในการจัดการสิ่งแวดล#อมของคนใน
ชุมชน โดยมีค'าเฉลี่ยอยู'ท่ี 3.05 
  5.1.2.3 จากการศึกษาความต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน  จังหวัดบุรีรัมย- พบว'า ความต#องการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อยู'ในภาพรวมอยู'ในระดับปานกลาง มีค'าเฉลี่ย 3.46 โดยความ
ต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
และชุมชน อยู'ในระดับมาก มีค'าเฉลี่ย 3.94 รองลงมาคือ การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และ
การจัดการน้ําด่ืม น้ําใช# ท่ีถูก ท่ีอยู'ในระดับปานกลาง โดยมีค'าเฉลี่ยอยู'ท่ี 3.25 และ 2.86 ตามลําดับ 
เม่ือวิเคราะห-ข#อมูลความต#องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จําแนกตามการเคยเข#าร'วมกิจกรรม
เก่ียวกับการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนสําหรับอาสาสมัครสาสุขประจําหมู'บ#าน
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หรือไม' พบว'า กลุ'มตัวอย'างไม'เคยเข#าร'วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ร#อยละ 82.06 และ
เคยเข#าร'วมกิจกรรม ร#อยละ 17.94 ความต#องการเข#าร'วมกิจกรรมการเรียนรู# จําแนกตามถ#ามี
กิจกรรมการเรียนรู#เพ่ือการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาสุข
ประจําหมู'บ#าน ท'านคิดว'าต#องการเข#าร'วมกิจกรรมการเรียนรู#หรือไม' พบว'า กลุ'มตัวอย'างต#องการเข#า
ร'วมกิจกรรมท้ังหมดร#อยละ 100 ความต#องการในเรื่องระยะเวลาในการจัดกิจกรรม จําแนกตาม
ระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเป�นเวลาใด พบว'า กลุ'มตัวอย'างเห็นว'าควรจะจัดกิจกรรมในช'วงเวลา 
09.00 น. ถึง 16.30 น. มากท่ีสุด ร#อยละ 55.94 ความต#องการควรจัดกิจกรรมในช'วงเดือนใด พบว'า
กลุ'มตัวอย'างเห็นว'าควรจะทําให#ช'วงเดือนมกราคมมากท่ีสุด ร#อยละ 46.44 รองลงมาคือ เดือน
กุมภาพันธ- ร#อยละ 25.33 โดยเม่ือวิเคราะห-ข#อมูลความต#องการกิจกรรมการเรียนรู#จําแนกตามความ
ต#องการให#มีกิจกรรมการเรียนรู#แบบใด เพ่ือเสริมสร#างความเข#าใจในแต'ละเนื้อหาวิชา พบว'า กลุ'ม
ตัวอย'างส'วนใหญ'ต#องการให#มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมากท่ีสุด ร#อยละ 25.33 รองลงมาคือ 
คือกิจกรรมสาธิต ร#อยละ 20.05 และถัดมาก็คือกิจกรรมการบรรยาย ร#อยละ 18.21 ตามลําดับ 
 5.1.3 การสร#างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
  ผู#วิจัยได#ดําเนินการสร#างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน เป�น 4 ข้ัน ได#แก' 1) การร'างรูปแบบ 2) การประเมิน
รูปแบบ 3) การปรับปรุงรูปแบบ 4) การปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยในการร'างรูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม ผู#วิจัยได#สังเคราะห-รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมนํามาเพ่ิมและจัดกลุ'มการจัดสนทนากลุ'ม 
(Focus Group Discussion) ได#จากการเลือกแบบเจาะจงจากท้ังสิ้นจํานวน 10 คน ประกอบด#วย    
ผู#แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- จํานวน 1 คน    
ผู#แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ระดับอําเภอ ของจังหวัดบุรีรัมย- 
จํานวน 1 คน ผู#แทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ระดับตําบล                     
ในจังหวัดบุรีรัมย- จํานวน 2 คน ตัวแทนผู#นําชุมชน จํานวน 2 คน นักวิชาการด#านสิ่งแวดล#อมชุมชน 
จํานวน 4 คน ใช#เวลา 1 วัน โดยผู#วิจัยได#จัดทําการคืนข#อมูลท่ีเป�นผลจากการวิเคราะห-สภาพและ
ปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ความ
ต#องการพัฒนาศักยภาพ ความรู# ความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ซ่ึงเป�นข#อมูล และให#ข#อมูลเก่ียวกับแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องกับการ
วิจัยเพ่ือใช#เป�นฐานข#อมูลในการสังเคราะห-จัดทําร'างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชน จากนั้นในการประเมินคุณภาพรูปแบบ ผู#วิจัยได#นํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมท่ีสร#างข้ึนไปให#ผู#ทรงคุณวุฒิด#านการการพัฒนาศักยภาพ 
ด#านสิ่งแวดล#อมศึกษาและด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ด#านการเรียนรู# จํานวน 5 คน ประเมิน
คุณภาพรูปแบบโดยแบบประเมินค'าดัชนีความสอดคล#องของรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม แล#วปรับปรุงรูปแบบตามข#อเสนอแนะของผู#ทรงคุณวุฒิ  
  รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน มี 4 ข้ันตอน ได#แก' 1) การร'างรูปแบบ 2) การประเมินรูปแบบ 
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3) การปรับปรุงรูปแบบ 4) การปฏิบัติการตามรูปแบบ โดยดําเนินการเป�นเวลา 8 เดือน ต้ังแต'เดือน
มกราคม-สิงหาคม 2561  
  วิธีดําเนินงาน 
  1) รับสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านท่ีสนใจและมีความอยากรู#             
การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม ให#เข#าร'วมกิจกรรมจาก เลือกใช#พ้ืนท่ี 1 ตําบล ในจังหวัด
บุรีรัมย- โดยเลือกกําหนดพ้ืนท่ีเป�นตําบลท่ีมีคณะอนุกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตําบลและเป�น
ตําบลท่ีได#กําหนดปNญหาการจัดการสิ่งแวดล#อมเป�นประเด็นในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตําบล โดย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านสมัครใจเข#าร'วมวิจัยจํานวน 50 คน จากตําบลท่ีกําหนด กําหนด
เป�นพ้ืนท่ีตําบลสนวน อําเภอห#วยราช  จังหวัดบุรีรัมย-  รวบรวมข#อมูลจากแบบทดสอบความรู# 
แบบสอบถามความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล#อมระหว'างก'อนการพัฒนารูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
  2) ให#ความรู#ด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม โดยการบรรยาย ฝcก
ปฏิบัติและชมวิดีทัศน-กับอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
  3) ทําการทดลองและฝcกปฏิบัติ การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม  
  4) ศึกษาแหล'งเรียนรู#ในชุมชนต#นแบบทําการทดลองและฝcกปฏิบัติของจริงและการ
สรุปและอภิปรายผลการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม 
  ข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการต'อเนื่องสู'การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบ
มีส'วนร'วมหลังการใช#รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  1) จัดประชุมรับสมัครครัวเรือนต#นแบบด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วน
ร'วมกําหนดตามจํานวนและพ้ืนท่ีท่ีอาสาสมัครอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านท่ีเข#าร'วม
ปฏิบัติการ โดยให#อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านเป�นผู#รับผิดชอบ คนละ 1 หลังคาเรือน รวม 
50 หลังคาเรือนโดยให#ผู#แทนครัวเรือนร'วมปฏิบัติการตามคําแนะนําของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#านผู#รับผิดชอบครัวเรือนเพ่ือเป�นต#นแบบและแหล'งเรียนรู#ด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมี
ส'วนร'วมให#กับครัวเรือนและชุมชนอ่ืน ๆ ต'อไป 
  2) จัดให#อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านได#ปฏิบัติการและให#คําแนะนําโดย
ต#องมีการลงปฏิบัติและให#คําแนะนําในเป[าหมายครัวเรือนต#นแบบท่ีสมัครใจเข#าร'วมปฏิบัติการอย'าง
น#อย 4 ครั้งต'อเดือน ระยะเวลาในการปฏิบัติการครัวเรือนต#นแบบด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน     
2 เดือน 
  ข้ันตอนท่ี 4 สรุปผลการการใช#รูปแบบและผลต'อเนื่องสู'การปรับปรุงการจัดการ
สิ่งแวดล#อมหลังการใช#รูปแบบ โดยมีวิธีดําเนินการ ดังนี้ 
  1) ประเมินผลความรู# ด#วยแบบทดสอบความรู# ความตระหนัก ด#วยแบบสอบถาม
ระหว'างก'อนกับหลังการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วน
ร'วม และประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จากแบบสอบถามความพึง
พอใจต'อการปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน 
  2) ประเมินผลการทํากิจกรรมต'อเนื่องสู'การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
หลังการใช#รูปแบบ โดยใช#แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ท่ีปรับปรุงจากแบบแบบประเมิน
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บ#านสะอาดอนามัยดีชีวีสมบูรณ-ของสํานักอนามัยสิ่งแวดล#อม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข 
ประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านท่ีได#รับการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม ดังภาพท่ี 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 5.1 ประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
 
  3) ทําการคืนข#อมูลชุมชน โดยผู#นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านติดตามผลการทํากิจกรรมต'อเนื่องสู'การปรับปรุงการจัดการสิ่งแวดล#อมหลัง
การใช#รูปแบบ ผู#นําชุมชน ตัวแทนครัวเรือนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ร'วมสรุปผล 
กําหนดแนวทางขยายผลครัวเรือนต#นแบบด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน การสร#างเครือข'ายระดับ
ชุมชน การเชื่อมโยงระหว'างชุมชน และการขยายผลสู'ชุมชนอ่ืน ๆ ดังภาพท่ี 5.2 
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ภาพท่ี 5.2 สรุปผลและกําหนดแนวทางขยายผลครัวเรือนต#นแบบด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน 
 
 5.1.4 เปรียบเทียบผลการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
แบบมีส'วนร'วม ด#านความรู# ความตระหนัก ด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนก'อนกับหลังการใช#
รูปแบบและประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านหลังการใช#รูปแบบ
ประเมินผลการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนได# ดังนี้ 
  5.1.4.1 เปรียบเทียบความรู#ระหว'างก'อนกับหลังการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความรู#ก'อนการใช#รูปแบบการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน มีคะแนนเฉลี่ย 9.52 หลังการใช#รูปแบบการรูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีคะแนน
เฉลี่ย 13.44 เพ่ิมข้ึนก'อนการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน 3.92 จากการ
ทดสอบด#วยสถิติทดสอบ t-test พบว'า แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
  5.1.4.2 เปรียบเทียบความตระหนักระหว'างก'อนกับหลังใช#รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความ
ตระหนักก'อนการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมมี
คะแนนเฉลี่ย 3.48 หลังการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีคะแนนเฉลี่ย 4.55 เพ่ิมข้ึนก'อนการใช#รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม 1.07 จากการทดสอบด#วยสถิติทดสอบ t-test 
พบว'า แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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  5.1.4.3 ผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล#อมชุมชน เปรียบเทียบก'อนกับหลังการ
ปฏิบัติการและขยายผลในระดับชุมชน พบว'า ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
ครัวเรือนท่ีสมัครใจเข#าร'วมปฏิบัติการ จํานวน 50 หลังคาเรือน ก'อนการปฏิบัติการไม'มีหลังคาเรือน
ผ'านเกณฑ-ท้ังหมด 30 ข#อ โดยหลังการปฏิบัติการมีหลังคาเรือนผ'านเกณฑ-ท้ังหมด 30 ข#อ ทุกหลังคา
เรือนท่ีเข#าร'วมปฏิบัติการ และมีการขยายผลการดําเนินการไปยังหลังคาเรือนอ่ืนอีก 50 หลังคาเรือน   
  5.1.4.4 ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านต'อการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน พบว'า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด ผลการประเมินอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านมีความพึงพอใจต'อการปฏิบัติการตามรูปแบบในระดับมากท่ีสุด มีคะแนนเฉลี่ย 4.54 
 
5.2 สรุปข�อค�นพบรูปแบบพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชนแบบมีส)วนร)วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู)บ�านท่ีเหมาะสม  
 จากการพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน  ได#สังเคราะห- แล#วนําไปสร#างความรู#ท่ีชัดแจ#ง ซ่ึงเน#น
การบูรณาการความรู# ความสามารถและทักษะท้ังสามส'วนเข#าด#วยกันอย'างลงตัว รวมถึงแนวคิด 
ทฤษฎีท่ีเก่ียวข#องอ่ืน ๆ แล#วนํามาสร#างรูปแบบโดยการประชุมและปฏิบัติการร'วมกัน จนได#รูปแบบ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน โดยมีองค-ประกอบ ดังนี้  
 5.2.1 หลักการของรูปแบบ คือ ยึดหลักการเพ่ิมความสามารถด#านความรู# ความตระหนัก
และทักษะของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการสร#างการมีส'วนร'วมของชุมชนเพ่ือจัดการ
สิ่งแวดล#อม โดยการพัฒนาครัวเรือนต#นแบบแล#วขยายผลเป�นเครือข'ายการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
ให#ยั่งยืน   
 5.2.2 มีกระบวนการ 3 ข้ันตอน คือ  
  1) การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#าน  
  2) การมีส'วนร'วมในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน  
     3) ความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน 
 ซ่ึงในแต'ละข้ันตอน มีวิธีการดังนี้  
  5.2.2.1 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#าน โดยมีข#อค#นพบจาการวิจัยว'าการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน ต#องมีการถ'ายทอดสาระ ความรู#และประสบการณ- จากผู#รู#สู'อาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน โดยมีนักวิชาการภายนอกสนับสนุน เพ่ือสร#างความตระหนัก มีเรียนรู#จากของจริงและฝcก
ปฏิบัติจนเกิดทักษะและเห็นคุณค'าของจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน วิธีการการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนต#องดําเนินการให#ได#สัดส'วนตามความสําคัญ ซ่ึงสอดคล#องกันระหว'างสาระ
ความรู# วิธีการและผู#ถ'ายทอด จากการกําหนดวิธีการถ'ายทอดไว#โดยรวม 5 ส'วน แบ'งเป�นจากน#อยไป
มาก ดังนี้ การถ'ายทอด 1 ส'วน มุ'งให#ความรู#ด#วยการบรรยายโดยนักวิชาการ อีก 2 ส'วนมุ'งสร#างความ
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ตระหนักด#วยการใช#สื่อและตัวอย'างของจริง โดยผู#รู# การศึกษาดูงานจากชุมชนต#นแบบ อีก 2 ส'วนมุ'ง
สร#างทักษะด#วยการฝcกปฏิบัติการจริงโดยการถ'ายทอดของผู#รู#และผู#มีประสบการณ- การพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน สามารถเขียนเป�น
โมเดลย'อย Po: KAS ได#ดังภาพท่ี 5.3  

 

 
 

ภาพท่ี 5.3 โมเดลการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน (Po: KAS Model) 
 
 5.2.2.2 การมีส'วนร'วมในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ซ่ึงแบ'งกระบวนการ เป�น 4 ข้ัน คือ 
(1) ข้ันตอนร'วมคิดและตัดสินใจ โดย ผู#นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน และชุมชนซ่ึง
ในท่ีนี้หมายถึงตัวแทนครัวเรือนท่ีสมัครใจ ร'วมร'วมคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชน (2) ข้ันตอนการปฏิบัติการ มีการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนจากสภาพจริง โดยความ
ร'วมมือของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ผู#นําขุมชน ตัวแทนครัวเรือนในชุมชนและการ
สนับสนุนจากนักวิชาการ (3) ข้ันตอนการประเมินผล อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ผู#นําขุม
ชน ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ร'วมประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของครัวเรือนท่ีสมัครใจเข#า
ร'วมโครงการ  (4) ข้ันตอนการรับผลประโยชน- อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ผู#นําขุมชน 
ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน ได#รับผลประโยชน-จากการมีสิ่งแวดล#อมท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดี
ข้ึนในชุมชน ข#อค#นพบนี้สามารถเขียนเป�นโมเดลย'อย Pa: VLC Model ได#ดังภาพท่ี 5.4 
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ภาพท่ี 5.4 โมเดลการมีส'วนร'วม (S: PTN Model)   

 
 5.2.2.3 ความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ส'วนประกอบท่ีนําไปสู'ความยั่งยืนท่ี
เกิดข้ึนจากการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม เป�นข#อ
ค#นพบท่ีเกิดข้ึนหลังจากการปฏิบัติการวิจัย ประกอบไปด#วย (1) ครัวเรือนต#นแบบ ท่ีเกิดข้ึนจากการมี
ส'วนร'วมของชุมชน ในการพัฒนาตามแบบประเมินสิ่งแวดล#อมชุมชนโดยตัวแทนครัวเรือนท่ีสมัครใจ
เข#าร'วมซ่ึงมีอาสาสมัครประจําหมู'บ#านท่ีได#รับการพัฒนาศักยภาพเป�นพ่ีเลี้ยงในการดําเนินการ 1 คน
ต'อ 1 หลังเรือน มีผู#นําชุมชนให#การสนับสนุนและร'วมประเมินผลกับนักวิชาการ ครัวเรือนต#นแบบ
สามารถเป�นศูนย-เรียนรู#ของชุมชน (2) คณะกรรมการ หรือทีมงาน ซ่ึงประกอบด#วยผู#นําชุมชน 
อาสาสมัครประจําหมู'บ#าน ผู#แทนครัวเรือน ได#ร'วมกําหนดข#อตกลงชุมชน ในการร'วมกันจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชน ตามบริบทของแต'ละชุมชน (3) การสร#างเครือข'าย เป�นข#อค#นพบจากการท่ีชุมชน
แต'ละชุมชนมีครัวเรือนต#นแบบ มีทีมงานคณะกรรมการ และเกิดเครือข'ายของครัวเรือนต#นแบบ 
เครือข'ายคณะกรรมการท้ังในระดับชุมชน และมีการเชื่อมโยงไปยังชุมชนอ่ืน ๆ เป�นการต'อยอดการ
พัฒนา โดยมีผู#นําชุมชนและหน'วยงานท่ีเก่ียวข#องให#การสนับสนุน ซ่ึงข#อค#นพบนี้ สามารถเขียนเป�น
โมเดลย'อย S: PTN Model ได#ดังภาพท่ี 5.5 
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ภาพท่ี 5.5 โมเดลความยั่งยืน (S: PTN Model)   
 
 สําหรับในการประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนในการศึกษาในครั้งนี้ ได#กําหนด
ประเด็นการศึกษาเฉพาะ ประเด็นหลัก 3 มิติ คือ การจัดท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ น้ําอุปโภค 
บริโภค การกําจัดขยะมูลฝอย เฉพาะประเด็นท่ีชุมชนสามารถจัดการได#ในชุมชนของตนเอง โดยไม'
จําเป�นท่ีจะต#องใช#การตรวจสอบทางวิทยาศาสตร-หรือต#องพ่ึงพางบประมาณเกินบทบาทของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน งานวิจัยมุ'งประเด็นเพ่ือให#เกิดสภาพแวดล#อมท่ีเอ้ือต'อการมี
สุขภาพดีในระดับครอบครัวและของชุมชนในภาพรวม โดยมีข#อค#นพบสําคัญเพ่ิมเติมในส'วนของ มิติท่ี 
4 ซ่ึงได#จากข#อเสนอของชุมชนภายหลังการดําเนินการวิจัย คือ ความหลากหลายทางชีวภาพ พ้ืนท่ีสี
เขียวของชุมชนในครัวเรือน เช'น พืชสวนครัว ผักปลอดสารพิษ จึงได#เกิดมิติการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชน ท่ีควรประเมินเพ่ิมอีก 1 มิติ ในกรณีท่ีนําไปใช#ประโยชน-ในประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนในชุมชนอ่ืน ๆ ต'อไป ดังแสดงได#ดังภาพท่ี 5.6 
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ภาพท่ี 5.6 มิติการประเมินสิ่งแวดล#อมชุมชน   
 
 การสังเคราะห-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จากหลักการ กระบวนการ และวิธีการดําเนินงานของ
รูปแบบ ดังภาพท่ี 5.3-5.6 สามารถสังเคราะห-รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ท่ีสามารถสรุปได#เป�น CE: 2PS 
Model ได#ดังภาพท่ี 5.7 
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ภาพท่ี 5.7 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัคร
 สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน (CE: 2PS Model) 
 
 ได#นํารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน (CE: 2PS Model) และพัฒนาเสร็จแล#วไปให#ตัวแทนผู#นําชุมชน 
จํานวน 3 คน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จํานวน 3 คน และตัวแทนครัวเรือนท่ีได#เข#าร'วม
ปฏิบัติการวิจัย จํานวน 3 คน ทําการประเมินยืนยันข#อสรุปรูปแบบท่ีค#นพบ โดยวิเคราะห-ผลการยอมรับ
รูปแบบได# ค'าดัชนีความสอดคล#อง 0.79-1.00 แสดงว'าผู#เก่ียวข#องในชุมชนยอมรับรูปแบบตามโมเดลและ
สัดส'วนการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#าน ทุกรายการ ดังรายละเอียดในตารางท่ี 5.1 
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ตารางท่ี 5.1 ค'าดัชนีความสอดคล#องท่ีได#จากการประเมินรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 

 

องค3ประกอบของรูปแบบ 

การประเมินของ 

∑ R 

ค)าดัชนี
ความ
สอด 
คล�อง 
(IOC) 

ความ 
หมาย 

ผู�นํา
ชุมชน 

อาสา 
สมัคร

สาธารณสุข
ประจํา
หมู)บ�าน   

ตัวแทน
ครัว 
เรือน 

1. แนวคิดของรูปแบบในการการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู'บ#านมีความเหมาะสม 

3 3 3 9 1.00 สอด 
คล#อง 

2. หลักการของรูปแบบในการการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู'บ#านมีความเหมาะสม 

3 3 2 8 0.89 สอด 
คล#อง 

3. เป[าหมายของรูปแบบในการการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู'บ#านมีความเหมาะสม 

3 3 2 8 0.89 สอด 
คล#อง 

4. กระบวนการและวิธีการหรือ
กิจกรรมของรูปแบบในการการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู'บ#านมีความเหมาะสม 

3 3 3 9 1.00 สอด 
คล#อง 

5. ปNจจัยสนบัสนุนของรูปแบบในการ
การพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจาํ
หมู'บ#านมีความเหมาะสม 

2 3 2 7 0.78 สอด 
คล#อง 
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5.3 อภิปรายผล 
 ผลการศึกษารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน สามารถอภิปรายผลการวิจัย ดังนี้ 
 5.3.1 สภาพและปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน 
  5.3.1.1 สภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- พบว'า สภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน โดยภาพรวมอยู'ในระดับปานกลาง 
เม่ือพิจารณาค'าเฉลี่ยเป�นรายด#าน พบว'า ในด#านการจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะอยู'ในระดับมาก 
ส'วนในด#านการจัดการน้ําด่ืม น้ําใช# ท่ีถูกสุขลักษณะ และการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและ
ชุมชน พบว'า อยู'ในระดับปานกลาง ซ่ึงสอดคล#องกับ พีระพล ศิริไพบูลย- (2553) ได#ศึกษาแนวทางการ
พัฒนาบทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขต'องานสาธารณสุขมูลฐาน กรณีศึกษา เขตพญาไท ผลการวิจัย 
พบว'า บทบาทท่ีปฏิบัติจริงของอาสาสมัครสาธารณสุข ในด#านการจัดหาน้ําสะอาดและสุขาภิบาล 
ด#านอนามัยสิ่งแวดล#อม อยู'ในระดับปานกลาง   
  5.3.1.2 ปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- พบว'า ปNญหาการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#าน ในภาพรวมอยู'ในระดับปานกลาง โดยพบว'า มีปNญหาด#านการจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือน
และชุมชนอยู'ในระดับมาก รองลงมาคือ การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ และการจัดการน้ําด่ืม 
น้ําใช#ท่ีถูกสุขลักษณะ ท่ีอยู'ในระดับปานกลาง ตามลําดับ ท้ังนี้อาจเป�นเพราะว'าปNญหาการขยะยังเป�น
ปNญหาสําคัญของในหลายพ้ืนท่ี สอดคล#องกับงานวิจัยของ ปรัชญา ทวีกุล (2547) ท่ีได#ศึกษาปNญหา
สิ่งแวดล#อมชุมชน และแนวทางการจัดการ : กรณีศึกษาในพ้ืนท่ีชุมชน เขตเทศบาลนครเชียงใหม' โดย
พบว'า สถานการณ-ปNญหาชุมชนท่ีมีความรุนแรงมากท่ีสุดคือ ปNญหาการจัดการขยะและสอดคล#องกับ
ทิวา ประสุวรรณ (2559) ท่ีได#ศึกษาการจัดการขยะแบบมีส'วนร'วมขององค-กรปกครองส'วนท#องถ่ิน
และชุมชนในตําบลบ#านแลง อําเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง พบว'า จํานวนขยะมูลฝอยมีปริมาณ
มากแหล'งกําเนิดขยะท่ีมีปริมาณมากท่ีสุดมาจากครัวเรือน 
 5.3.2 ระดับความรู# ความตระหนัก และความต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- 
  5.3.2.1 จากการศึกษาระดับความรู#ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยภาพรวม พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน
ส'วนมากมีความรู#ในระดับปานกลาง คิดเป�นร#อยละ 62.53 รองลงมามีความรู#ระดับตํ่า คิดเป�นร#อยละ 
30.08 และมีความรู#ระดับสูง คิดเป�นร#อยละ 7.39 ตามลําดับ สอดคล#องกับการศึกษาของ คมสันต- 
ธงชัย และสุชาดามณี บุญจรัส (2560) ท่ีได#ศึกษาเรื่อง การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจํา
หมู'บ#านภายใต#บริบทการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี คือ เมืองก่ึงชนบทบ#านท'าบ'อ ตําบลแจระแม จังหวัด
อุบลราชธานี จากการสัมภาษณ-เชิงลึกของกลุ'ม อสม. พบว'า อสม. ส'วนใหญ' ไม'เชื่อม่ันในศักยภาพ
ของตนเอง พบว'า ส'วนใหญ'ต#องได#รับการพัฒนาหรืออบรมเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และ อสม. 
ต#องได#รับการพัฒนาตนเองและทําให#เกิดการทํางาน ท่ีมีความสอดคล#องกับชุมชนด#วย 
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  5.3.2.2 จากการศึกษาระดับความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- โดยภาพรวม พบว'า ระดับความตระหนักใน
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความตระหนักในระดับปานกลาง
มากท่ีสุด คิดเป�นร#อยละ 58.31 รองลงมามีความตระหนักมาก คิดเป�นร#อยละ 34.04 และมีความ
ตระหนักน#อย คิดเป�นร#อยละ 7.65 ตามลําดับ สอดคล#องกับการศึกษาของ คมสันต- ธงชัย และ 
สุชาดามณี บุญจรัส (2560) ท่ีได#ศึกษาเรื่อง การปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน
ภายใต#บริบทการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ี คือ เมืองก่ึงชนบทบ#านท'าบ'อ ตําบลแจระแม จังหวัดอุบลราชธานี 
จากการสัมภาษณ-เชิงลึกของกลุ'ม อสม. พบว'า อสม. บางคนเกิดทัศนคติไม'ดีต'อการทํางาน 
  5.3.2.3 ความต#องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่ งแวดล#อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- พบว'า ความต#องการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อยู'ในภาพรวมอยู'ในระดับปานกลาง มีค'าเฉลี่ย 3.46 ระดับความรู#ของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน โดยภาพรวมพบว'า อาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านส'วนมากมีความรู#ในระดับปานกลาง คิดเป�นร#อยละ 62.53 รองลงมามี
ความรู#ระดับตํ่า คิดเป�นร#อยละ 30.08 และมีความรู#ระดับสูง คิดเป�นร#อยละ 7.39 ตามลําดับ ระดับ
ความตระหนักในจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความตระหนัก
ในระดับปานกลางมากท่ีสุด คิดเป�นร#อยละ 58.31 รองลงมามีความตระหนักมาก คิดเป�นร#อยละ 
34.04 และมีความตระหนักน#อย คิดเป�นร#อยละ 7.65 ตามลําดับ เม่ือวิเคราะห-ข#อมูลความต#องการ
พัฒนาศักยภาพ ระดับความรู# และระดับความตระหนัก ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน จังหวัดบุรีรัมย- ในภาพรวม พิจารณาประกอบกับผลการศึกษา
ในด#านข#อเสนอแนะในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ท่ีพบมี
ข#อเสนอแนะว'า ควรด#านการพัฒนาความรู# ทักษะ การปฏิบัติงานด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน  
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านต#องแสวงหาร'วมมือกับชุมชนและภาคส'วนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข#องใน
การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน และการสร#างแรงจูงใจในการปฏิบัติหน#าท่ีตามบทบาทของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู'บ#านประกอบกับการศึกษาทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวข#อง เห็นว'าสภาพปNญหาท่ี
เป�นอยู'จําเป�นท่ีต#องได#รับการแก#ไขเนื่องจากเป�นเรื่องท่ีส'งผลกระทบต'อชุมชน ซ่ึงสภาพปNญหาอาจจะ
เป�นเหตุจากเรื่องของศักยภาพของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านท่ียังขาดทักษะ ความรู#ในการ
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ทําให#มีการปฏิบัติในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนน#อยกว'าการปฏิบัติงาน
ด#านอ่ืน ๆ สอดคล#องกับการศึกษาของ โกมาตร จึงเสถียรทรัพย- และปารณัฐ สุขสุทธิ์ (2550) ท่ีได#
ศึกษาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุข ในสถานการณ-ท่ีเปลี่ยนแปลง : การสังเคราะห-ความรู#สู'
ยุทธศาสตร-การพัฒนา พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีมีอยู'มีความสามารถในการทํางานให#เสร็จสิ้นได#
ในระยะเวลาสั้น ๆ เช'น การสํารวจรวบรวมข#อมูล การรณรงค-ป[องกันโรค ในขณะเดียวกัน งานตาม
บทบาทของอสมท่ีจําเป�นต#องใช#เวลาอย'างต'อเนื่องหรือเป�นงานประเภทท่ีต#องใช#ระยะเวลา เช'น การ
ส'งต'อผู#ปrวย การให#บริการดูแลสุขภาพของสมาชิกในชุมชน งานด#านอนามัยสิ่งแวดล#อม จะเป�นงานท่ี 
อสม. ทําเป�นสัดส'วนท่ีน#อยกว'างานท่ีเสร็จเป�นครั้งคราว สภาพปNญหาในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านอาจเป�นปNญหาเก่ียวกับความเชื่อม่ันในศักยภาพของตนเอง
ของอาสาสมัครสาธารณสุขในการจัดการ รวมถึงทัศนคติในการปฏิบัติงาน สอดคล#องกับการศึกษา
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ของ คมสันต- ธงชัย และสุชาดามณี บุญจรัส (2560) ท่ีได#ศึกษาการปรับตัวของอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านภายใต#บริบทการเปลี่ยนแปลงในพ้ืนท่ีคือเมืองก่ึงชนบทบ#านท'าบ'อ ตําบลแจระแม 
จังหวัดอุบลราชธานี จากการสัมภาษณ-เชิงลึกของกลุ'ม อสม. พบว'า อสม. ส'วนใหญ' ไม'เชื่อม่ันใน
ศักยภาพของตนเอง ขาดความม่ันใจในการให#ข#อมูลข'าวสารและบริการทางสุขภาพ ขาด ความ
ไว#วางใจจากเพ่ือนร'วมงาน บางคนเกิดทัศนคติไม'ดีต'อการทํางาน เพราะคิดว'าเป�นงานท่ีลําบากและได#รับ
ค'าตอบแทนน#อยและพบว'าส'วนใหญ'ต#องได#รับการพัฒนาหรืออบรม เพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางาน และ 
อสม. ต#องได#รับการพัฒนาตนเองและทําให#เกิดการทํางาน ท่ีมีความสอดคล#องกับชุมชนด#วย 
 5.3.3 จากการสร#างรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ได#รูปแบบ ซ่ึงมีองค-ประกอบของรูปแบบ 3 องค-ประกอบ ใน
ด#าน 1) การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน 
ท่ีมีกิจกรรมเพ่ือสร#างความรู# ความตระหนัก และทักษะ 2) การมีส'วนร'วมในการจัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชน ซ่ึงประกอบด#วย ผู#นําชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน ชุมชนและองค-ประกอบท่ี 
3) ความยั่งยืนในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน ซ่ึงมี 3 ส'วน คือ ครัวเรือนต#นแบบ คณะกรรมการ หรือ
ทีมงาน และ เครือข'าย อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านจึงควรท่ีจะได#รับการพัฒนาศักยภาพใน
การจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน เพ่ือสร#างความรู# ทักษะ เกิดความม่ันใจในการปฏิบัติงานตามบทบาท
หน#าท่ี สอดคล#องกับการศึกษาของ มินตรา สาระรักษ- (2553) ท่ีได#ศึกษาเรื่อง การเสริมสร#างศักยภาพ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน การจัดกิจกรรมการเสริมสร#างศักยภาพในการปฏิบัติงานให#กับ 
อสม. ช'วยทําให# อสม. มีศักยภาพในการดําเนินงาน และมีความม่ันใจในการ ทําหน#าที อสม. ได#เป�น
อย'างดี ในการเสริมสร#างความมันใจ และเพ่ิมศักยภาพในการทํางาน นั้น อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านรวมท้ังหน'วยงานท่ีเก่ียวข#อง ควรมีการระดมความคิดเห็น และปรับกลยุทธ-หรือ
แนวทางในการปฏิบัติงานด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน โดยให# อสม. เข#ามามีส'วนร'วมเพ่ือให#    
อสม. มีบทบาทหน#าท่ีท่ีชัดเจนมากข้ึน และควรมีการสร#าง ความมันใจให#กับประชาชนในหมู'บ#านใน
การปฏิบัติงานของ อสม. และยังทําให#การปฏิบัติงานด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนประสบ
ความสําเร็จได#ด#วย ท้ังนี้ ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนเพ่ือให#เกิดความยั่งยืนนั้น นอกจากหน'วยงาน
ท่ีเก่ียวข#อง อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านแล#วยังจําเป�นท่ีต#องอาศัยการมีส'วนร'วมของ
ประชาชนในชุมชน สอดคล#องกับการศึกษาของจําลอง โพธิ์บุญ (2550) ท่ีได#ศึกษาการมีส'วนร'วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ-สิ่งแวดล#อม คือการท่ีประชาชนในชุมชนมีความร'วมมือร'วมใจกันในการ
ควบคุมการใช#และการอนุรักษ-สิ่งแวดล#อมเพ่ือประโยชน-ท้ังทางด#านเศรษฐกิจและสังคมของชุมชน 
โดยมีส'วนร'วมต้ังแต'การศึกษาประเด็นปNญหาต'าง ๆ ท่ีมีในชุมชน การหาสาเหตุของปNญหา การกําหนด
แนวทางแก#ไขปNญหา และแนวทางในการป[องกันปNญหา การตัดสินใจและการดําเนินการแก#ไขปNญหา
สิ่งแวดล#อมของชุมชน ซ่ึงต#องอาศัยความร'วมมือจากหลาย ๆ ฝrายในการช'วยกันแก#ไขปNญหาหากการ
แก#ไขปNญหาและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมประสบกับความสําเร็จ ชุมชนมี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล#อมท่ีสมบูรณ-และสามารถนําไปสู'ความยั่งยืนในอนาคต 
 5.3.4 เปรียบเทียบผลการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน
แบบมีส'วนร'วม ด#านความรู# ความตระหนัก ด#านการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนก'อนกับหลังการใช#
รูปแบบและประเมินความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านหลังการใช#รูปแบบ
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ประเมินผลการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อภิปรายผลได#ดังนี้ 
  5.3.4.1 เปรียบเทียบความรู#ระหว'างก'อนกับหลังการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพ
ในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน พบว'า หลังการใช#รูปแบบการรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีคะแนนเฉลี่ย 13.44 เพ่ิมข้ึนก'อนการ
ใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน 3.92 จากการทดสอบด#วยสถิติทดสอบ       
t-test พบว'า แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล#องกับงานวิจัยของประภาส 
อนันตา และจรัญsู ทองอเนก (2556) ท่ีได#ทําการศึกษา ผลของการพัฒนาศักยภาพเครือข'าย
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการเยี่ยมบ#าน ตําบลขวาว อําเภอเสลภูมิ จังหวัดร#อยเอ็ด 
ผลการวิจัยพบว'าความรู#และทักษะการปฏิบัติงานในการเยี่ยมบ#านของ อสม. มีความรู#เพ่ิมมากข้ึน
หลังจากได#รับการฝcกอบรมอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
  5.3.4.2 เปรียบเทียบความตระหนักระหว'างก'อนกับหลังใช#รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน พบว'า อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความ
ตระหนักก'อนการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมมี
คะแนนเฉลี่ย 3.48 หลังการใช#รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วน
ร'วม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีคะแนนเฉลี่ย 4.55 เพ่ิมข้ึนก'อนการใช#รูปแบบการพัฒนา
ศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม 1.07 จากการทดสอบด#วยสถิติทดสอบ t-test 
พบว'า แตกต'างกันอย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สอดคล#องกับ จรรยา ซุ#นจ#าย (2556) ท่ีได#
ทําการศึกษา การจัดการศึกษาผลของการใช#ชุดกิจกรรมการสอนเพ่ือสร#างความตระหนักต'อ
สิ่งแวดล#อมของนักเรียนประถมศึกษาปtท่ี 2 ของเรียนบ#านยะหา อําเภอยะหา จังหวัดยะลา  
ผลการวิจัยพบว'า  นักเรียนมีความตระหนักต'อสิ่งแวดล#อมสูงกว'าก'อนการใช#ชุดกิจกรรมเพ่ือสร#าง
ความตระหนักต'อสิ่งแวดล#อม อย'างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 
  5.3.4.3 ผลการเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล#อมชุมชน เปรียบเทียบก'อนกับหลังการ
ปฏิบัติการและขยายผลในระดับชุมชน พบว'า ผลการประเมินการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
ครัวเรือนท่ีสมัครใจเข#าร'วมปฏิบัติการ จํานวน 50 หลังคาเรือน ก'อนการปฏิบัติการไม'มีหลังคาเรือน
ผ'านเกณฑ-ท้ังหมด 30 ข#อ โดยหลังการปฏิบัติการมีหลังคาเรือนผ'านเกณฑ-ท้ังหมด 30 ข#อ ทุกหลังคา
เรือนท่ีเข#าร'วมปฏิบัติการ และมีการขยายผลการดําเนินการไปยังหลังคาเรือนอ่ืนอีก 50 หลังคาเรือน 
สอดคล#องกับ การศึกษาของจําลอง โพธิ์บุญ (2550) ท่ีได#ศึกษาการมีส'วนร'วมของประชาชนในการ
อนุรักษ-สิ่งแวดล#อม คือการท่ีประชาชนในชุมชนมีความร'วมมือร'วมใจกันในการควบคุมการใช#และการ
อนุรักษ-สิ่งแวดล#อมการตัดสินใจและการดําเนินการแก#ไขปNญหาสิ่งแวดล#อมของชุมชน ซ่ึงต#องอาศัย
ความร'วมมือจากหลาย ๆ ฝrายในการช'วยกันแก#ไขปNญหาและจัดการกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล#อมให#ประสบกับความสําเร็จ 
  5.3.4.4 ระดับความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านต'อการ
ปฏิบัติการตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนแบบมีส'วนร'วม พบว'า 
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านมีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด คิดเป�นร#อยละ 68 และมี
ความพึงพอใจมาก คิดเป�นร#อยละ 32 ตามลําดับ สอดคล#องกับการศึกษาของปองเดช กวินปNถย- 
(2560) ท่ีได#ทําการศึกษา การพัฒนารูปแบบการเสริมสร#างศักยภาพในการจัดการขยะมูลฝอยสําหรับ
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ผู#ประกอบวิชาชีพศิลปะการแต'งหน#าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล พบว'า ผู#ประกอบวิชาชีพ
ศิลปะการแต'งหน#าในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีความพึงพอใจต'อรูปแบบการเสริมสร#าง
ศักยภาพ และในการปฏิบัติการในครั้งรูปแบบการพัฒนาเป�นแบบมีส'วนร'วม สอดคล#องกับ วิสุทธิ์            
สุกรินทร- (2557) ท่ีศึกษาเรื่อง  อิทธิพลเชิงโครงสร#างของภาวะผู#นําเชิงสถานการณ-ท่ีมีต'อความ            
พึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในจังหวัดสระบุรี ท่ีได#สัมภาษณ-ข#อมูลเชิงลึก
เก่ียวกับปNจจัยท่ีมีอิทธิพลต'อความพึงพอใจในงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน กลุ'ม
ตัวอย'าง คือ อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านดีเด'น จังหวัดสระบุรีจํานวน 20 คน ข#อมูลโดย
วิธีการวิเคราะห-ข#อมูลเนื้อหา ผลการวิจัยพบว'า พึงพอใจในงานมีค'าเฉลี่ยโดยรวมอยู'ในระดับมาก และ
ได#รับอิทธิพลโดยรวมจากปNจจัยการมีส'วนร'วมมากท่ีสุด  
 

5.4 ข�อเสนอแนะ 
 5.4.1 ข#อเสนอแนะเพ่ือการพัฒนา 
  1) ควรให#บทบาทอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในชุมชนต'าง ๆ ได#เข#ามามีส'วน
ร'วมในการแก#ไขปNญหาสิ่งแวดล#อมชุมชนท้ังด#านดิน น้ํา ปrาไม# ขยะ น้ําเสีย โดยสร#างสรรค-จัดการสิ่งแวดล#อม
ชุมชนท่ีเหมาะสมกับชุมชนมาใช#มากข้ึน โดยการสนับสนุนและเสริมแรงจากครอบครัวชุมชน และองค-กร
ปกครองส'วนท#องถ่ิน หรือองค-กรภายนอก 
  2) อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านและประชาชนในชุมชนควรได#เรียนรู#และ
นําจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนไปใช#ในพ้ืนท่ี เพ่ือสร#างสิ่งแวดล#อมท่ีดีสู'ความยั่งยืน 
 5.4.2 ข#อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต'อไป 
  1) ควรวิจัยและพัฒนาครัวเรือนต#นแบบจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนให#เป�นศูนย-เรียนรู#
ท่ีได#มาตรฐาน เพ่ือขยายผลจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนอย'างยั่งยืน 
  2) ควรวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส'วนร'วมเพ่ือพัฒนาเครือข'ายอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู'บ#านแกนนําทําหน#าท่ีขยายผลการถ'ายทอดจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนสู'ชุมชนอ่ืนต'อไป  
  3) ควรวิจัยและพัฒนาเครือข'ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#านในการจัดการ
สิ่งแวดล#อมชุมชนสู'ความยั่งยืน 
  4) ควรวิจัยพัฒนาตัวชี้วัดการความหลากหลายพืชอาหารและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือ
การจัดการสิ่งแวดล#อมท่ีนําไปสู'การมีสุขภาพอนามัยท่ีแข็งแรงสมบูรณ-   
  5) ควรวิจัยปNจจัยท่ีส'งผลต'อประสิทธิภาพในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชนของ
อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน  
  6) ควรวิจัยเชิงประเมินจัดระดับศักยภาพขออาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ#าน
และเครือข'ายในการจัดการสิ่งแวดล#อมชุมชน  
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รายช่ือผูทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 
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รายช่ือผู�ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
 

1. ผูช$วยศาสตราจารย& ดร.ณัฐพงศ&ธัช  กุรัตน&ธรรมา หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต   
  วิทยาลัยสงฆ&บุรีรัมย& 
2. ดร.สมศักด์ิ  ศรีภักดี กลุ$มงานอนามัยสิ่งแวดลอม             
  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย& 
3. อาจารย& ดร.วนัสพรรัศม& สวัสดี วิทยาลัยนวัตกรรม สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ&  
  ในพระบรมราชูปถัมภ& 
4. ดร.บัณฑิต  วรรณประพันธ& สํานักงานป;องกันควบคุมโรคท่ี 5    
   จังหวัดนครราชสีมา 
5. ดร.สมภพ   อาจชนะศึก สํานักงานสนับสนุนบริการสุขภาพเขต 9  
  จังหวัดนครราชสีมา  
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ชุดที่ 1 
แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพและป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย&  
เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
 
 
ผู�ตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย& จํานวน 379 คน 
 
แนวการสัมภาษณ&แบ'งออกเป)น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปEนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปEนคําถามเก่ียวกับสภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บาน 
 ตอนท่ี 3 เปEนคําถามเก่ียวกับป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บาน 
 ตอนท่ี 4 เปEนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการแกไขป@ญหาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
 
ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไป 
 
 1. เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 2. อายุ (  ) นอยกว$า 20 ปI  (  ) 20-40 ปI  
  (  ) 41-60 ปI         (  ) มากกว$า 60 ปI 
 
 3. สถานภาพ      (  ) โสด (  ) คู$     (  ) หมาย  หย$า  แยก   
 
 4. ระดับการศึกษา (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษา  
  (  ) อนุปริญญา (  ) ปริญญาตรี   
  (  )   สูงกว$าปริญญาตรี   
  
 5. ระยะเวลาการเปEนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
   (  ) นอยกว$า 1 ปI  (  ) 1-5 ปI  
  (  ) 6-10 ปI          (  ) 11 ปIข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับสภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท$านมีอิสระในการเลือกตอบ
ตามความเห็นของท$านโดยไม$มีคําตอบใดถูกหรือผิด ใหท$านกาเครื่องหมาย √ ในช$องท่ีตรงกับระดับ
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของท$าน  เพียงช$องเดียว ซ่ึงมี 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนนอย 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  มีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง  มีการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมากท่ีสุด 

 

สภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
ระดับการจัดการ 

5 4 3 2 1 
1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 

   1.1 การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบาน      

   1.2 การจัดการหองรับแขกหรือหองนั่งเล$น      
   1.3 การจัดการหองครัว หรือหองรับประทานอาหาร      
   1.4 การจัดการหองน้ํา หองสวม      
   1.5 การจัดการหองนอน      
   1.6 การจัดการสารเคมีภายในบาน      
   1.7 การจัดการการควบคุมสัตว&พาหะ และแมลงนําโรค      

2. การจัดการน้ําดื่ม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 
   2.1 การจัดการแหล$งน้ําด่ืม       
   2.2 การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค      
   2.3 การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน      
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
   3.1 การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ      
   3.2 การจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอย      
   3.3 การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย      
   3.4 การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน&      
   3.5 การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย      
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ตอนท่ี 3 คําถามเก่ียวกับป7ญหาในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกับสภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท$านมีอิสระในการเลือกตอบ
ตามความเห็นของท$านโดยไม$มีคําตอบใดถูกหรือผิด ใหท$านกาเครื่องหมาย √ ในช$องท่ีตรงกับระดับ
ป@ญหาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของท$าน  เพียงช$องเดียว ซ่ึงมี 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนนอย 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  มีป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง  มีป@ญหาในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมากท่ีสุด 
 

ระดับป7ญหาในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
ระดับการจัดการ 

5 4 3 2 1 
1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 
   1.1 การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบาน      
   1.2 การจัดการหองรับแขกหรือหองนั่งเล$น      
   1.3 การจัดการหองครัว หรือหองรับประทานอาหาร      
   1.4 การจัดการหองน้ํา หองสวม      
   1.5 การจัดการหองนอน      
   1.6 การจัดการสารเคมีภายในบาน      
   1.7 การจัดการการควบคุมสัตว&พาหะ และแมลงนําโรค      
2. การจัดการน้ําดื่ม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 

   2.1 การจัดการแหล$งน้ําด่ืม       

   2.2 การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค      
   2.3 การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน      
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
   3.1 การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ      
   3.2 การจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอย      
   3.3 การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย      
   3.4 การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน&      
   3.5 การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย      
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ตอนท่ี 4 คําถามเก่ียวกับแนวทางแก�ไขป7ญหาในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
 ท$านคิดว$าในการแกไขป@ญหาสิ่งแวดลอมชุมชนในฐานะท่ีท$านเปEนอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บานเห็นว$าควรมีวิธีการอย$างไร? 
ตอบ ................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................................................... 
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ชุดที่ 2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน  จังหวัดบุรีรัมย&  
เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
 
 
ผู�ตอบแบบสอบถาม อาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย& จํานวน 379 คน 
 
แนวการสัมภาษณ&แบ'งออกเป)น 4 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปEนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปEนคําถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
 ตอนท่ี 3 เปEนคําถามความตองการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการ
จัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
 ตอนท่ี 4 เปEนคําถามเก่ียวกับขอเสนอแนะในการแกไขป@ญหาการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
 
ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไป 
 
 1. เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 2. อายุ (  ) นอยกว$า 20 ปI  (  ) 20-40 ปI  
  (  ) 41-60 ปI         (  ) มากกว$า 60 ปI 
 
 3. สถานภาพ      (  ) โสด (  ) คู$     (  ) หมาย  หย$า  แยก   
 
 4. ระดับการศึกษา (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษา  
  (  ) อนุปริญญา (  ) ปริญญาตรี   
  (  )   สูงกว$าปริญญาตรี   
  
 5. ระยะเวลาการเปEนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
   (  ) นอยกว$า 1 ปI  (  ) 1-5 ปI  
  (  ) 6-10 ปI          (  ) 11 ปIข้ึนไป 
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ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความต�องการพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามเก่ียวกับความตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท$านมี
อิสระในการเลือกตอบตามความเห็นของท$านโดยไม$มีคําตอบใดถูกหรือผิด ใหท$านกาเครื่องหมาย √ 
ในช$องท่ีตรงกับระดับความตองการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของท$าน เพียงช$อง
เดียว ซ่ึงมี 5 ระดับดังนี้ 
 ระดับ 1 หมายถึง  มีระดับความตองการพัฒนาศักยภาพนอยท่ีสุด 
 ระดับ 2 หมายถึง  มีระดับความตองการพัฒนาศักยภาพนอย 
 ระดับ 3 หมายถึง  มีระดับความตองการพัฒนาศักยภาพปานกลาง 
 ระดับ 4 หมายถึง  มีระดับความตองการพัฒนาศักยภาพมาก 
 ระดับ 5 หมายถึง  มีระดับความตองการพัฒนาศักยภาพมากท่ีสุด 
 

สาระสําคัญ 
ระดับความต�องการพัฒนา 
5 4 3 2 1 

1. การจัดการท่ีพักอาศัยท่ีถูกสุขลักษณะ 

   1.1 การจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบาน      

   1.2 การจัดการหองรับแขกหรือหองนั่งเล$น      
   1.3 การจัดการหองครัว หรือหองรับประทานอาหาร      
   1.4 การจัดการหองน้ํา หองสวม      
   1.5 การจัดการหองนอน      
   1.6 การจัดการสารเคมีภายในบาน      
   1.7 การจัดการการควบคุมสัตว&พาหะ และแมลงนําโรค      
2. การจัดการน้ําดื่ม น้ําใช� ท่ีถูกสุขลักษณะ 

   2.1 การจัดการแหล$งน้ําด่ืม       

   2.2 การจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค      
   2.3 การจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน      
3. การจัดการขยะมูลฝอยในครัวเรือนและชุมชน 
   3.1 การจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ      
   3.2 การจัดการการคัดแยกขยะมูลฝอย      
   3.3 การจัดการการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย      
   3.4 การจัดการในการนําขยะมูลฝอยมาใชประโยชน&      
   3.5 การจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอย      
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ตอนท่ี 3 คําถามความต�องการเก่ียวกับการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
ส่ิงแวดล�อมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ�าน 
คําช้ีแจง  โปรดอ$านขอความคําถามแลวทําเครื่องหมายลงในช$องว$างท่ีกําหนดใหพรอมกับเติม
ขอความตามความความคิดเห็นของท$านตามความเปEนจริง 
1.  ท$านเคยร$วมกิจกรรมการเสริมสรางศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนหรือไม$ 
    (      ) ไม$เคย 
    (      ) เคย   ถาเคย  ขอใหอธิบายกิจกรรมท่ีเคยเขาร$วม 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ถามีกิจกรรมเพ่ือเสริมสรางศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท$านคิดว$าท$านตองการเขา
ร$วมกิจกรรมหรือไม$ 
 (      ) ตองการเขาร$วมกิจกรรม    ตองการเขาร$วมกิจกรรม เพราะ………………………............……… 
 (      ) ไม$ตองการเขาร$วมกิจกรรม  เพราะ………………………...........................................……………. 
3. ท$านคิดว$าระยะเวลาในการจัดกิจกรรมควรเปEนเวลาใด …...............................………………………….. 
เพราะ…………………………........................................................................................................…………. 
4. ท$านคิดว$าควรจะทําในช$วงเดือน...................................................................................................... 
เพราะ…………………………….........................................................................................................……… 
5. ท$านตองการใหมีกิจกรรมใดๆ  เพ่ือเสริมสรางความเขาใจในแต$ละเนื้อหาวิชา  วงเล็บตอบได
มากกว$า 1 ขอ  

(      ) การบรรยาย         
(      ) การสาธิต       
(      ) การอภิปราย    
(      ) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น     
(      ) การระดมพลังสมอง   
(      ) การเล$นบทบาทสมมุติ    
(      ) การทํากรณีศึกษา     
(      ) การศึกษาดวยตนเอง     
(      ) การศึกษาดูงาน 
(      ) อ่ืน ๆ โปรดระบุ…………………….. 

6. ขอเสนอแนะอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ชุดที่ 3 
แบบทดสอบความรูการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

ในการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย& 
เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
 
 
คําช้ีแจง  
 แบบทดสอบนี้ใชเพ่ือการทดสอบอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน เพ่ือนําขอมูลท่ี
ไดมาวิเคราะห&ศึกษาความรูในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
จังหวัดบุรีรัมย&  
 แบบทดสอบวัดความรูฉบับนี้แบ$งออกเปEน 2 ตอน ดังนี้ 
 ตอนท่ี 1 เปEนคําถามเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 ตอนท่ี 2 เปEนคําถามเก่ียวกับความรูการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 
 ขอมูลท่ีไดจะนํามาใชวิเคราะห&ผลโดยรวมเพ่ือประโยชน&ทางวิชาการเท$านั้นจึงไม$มี
ผลกระทบใด ๆ ต$อผูใหขอมูลรายบุคคล ผูวิจัยจึงขอขอบคุณท$านท่ีใหความร$วมมือในการใหขอมูลครั้งนี้ 

 
 

นายพิษณุ  โชติประไพ 
นักศึกษาปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
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ตอนท่ี 1 คําถามเก่ียวกับข�อมูลท่ัวไป 
 

 1. เพศ (  ) หญิง (  ) ชาย 
 
 2. อายุ (  ) นอยกว$า 20 ปI  (  ) 20-40 ปI  
  (  ) 41-60 ปI         (  ) มากกว$า 60 ปI 
 
 3. สถานภาพ      (  ) โสด (  ) คู$     (  ) หมาย  หย$า  แยก   
 
 4. ระดับการศึกษา (  ) ประถมศึกษา   (  ) มัธยมศึกษา  
  (  ) อนุปริญญา (  ) ปริญญาตรี   
  (  )   สูงกว$าปริญญาตรี   
  
 5. ระยะเวลาการเปEนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
   (  ) นอยกว$า 1 ปI  (  ) 1-5 ปI  
  (  ) 6-10 ปI          (  ) 11 ปIข้ึนไป 

 
ตอนท่ี 2 คําถามเก่ียวกับความรู�การจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 

1. ขอใดถูกตองเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีบริเวณรอบบาน  
ก. บริเวณบานและโดยรอบ มีการระบายน้ําไดดี 
ข. พ้ืนท่ีรอบบานไม$มีขยะเกลื่อนกลาด 
ค. จัดเก็บของใชและอุปกรณ&ต$างๆ เปEนระเบียบ 
ง. ถูกทุกขอ 

2. ขอใดไม$กล$าวถูกตองเก่ียวกับการจัดการหองรับแขกหรือหองนั่งเล$น 
ก. หองรับแขกหรือหองนั่งเล$นตองมีการระบายอากาศท่ีดี 
ข. ไม$ควรเปTดช$องใหไดรับแสงสว$างจากธรรมชาติ 
ค. อุปกรณ&เครื่องใชไฟฟ;าและสายไฟฟ;า ตองเก็บใหเปEนระเบียบ 
ง. โตVะ เกาอ้ี หรือโซฟา ตองหม่ันทําความสะอาด 

3. การจัดการหองครัว หรือหองรับประทานอาหารท่ีถูกตองควรเปEนอย$างไร 
ก. ไม$จําเปEนตองแยกเฉพาะเปEนสัดส$วนจากบริเวณอ่ืน 
ข. มีโตVะ/แคร$ สําหรับเตรียมปรุงอาหาร สูงอย$างนอย 20 เซนติเมตร 
ค. ลางภาชนะดวยน้ํายาลางจาน แลวลางดวยน้ําสะอาดอีก 1 ครั้ง  
ง. ไม$ควรใชผาเช็ดภาชนะท่ีลางทําความสะอาดแลว 

4. การจัดการหองน้ํา หองสวม ท่ีถูกสุขลักษณะตองเปEนอย$างไร 
ก. ตองมีสบู$ลางมือ 
ข. น้ําใชในหองน้ําตองสะอาดไม$มีลูกน้ํายุงลาย 
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ค. พ้ืนควรทําจากวัสดุท่ีไม$ลื่นและแหงอยู$เสมอ 
ง. ถูกทุกขอ 

5. ขอใดเปEนการจัดการหองนอนท่ีถูกตอง 
ก. หม่ันทําความสะอาดท่ีนอน หมอน มุง ผาห$ม อย$างนอยเดือนละครั้ง 
ข. หองนอนไม$ตองจัดใหมีแสงแดดส$องถึงได  
ค. เปTดประตู หนาต$างเพ่ือการระบายอากาศเปEนประจํา  
ง. หองนอนตองติดต้ังเหล็กดัดเพ่ือความปลอดภัย  

6. การจัดการสารเคมีภายในบานท่ีถูกตองควรเปEนเช$นใด 
ก. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีใชแลวสามารถนํามาใชประโยชน&ไดทุกกรณี 
ข. สารเคมีประเภทยาฆ$าแมลงตองเก็บใหมิดชิด 
ค. ภาชนะท่ีบรรจุสารเคมีสามารถท้ิงลงถังขยะท่ัวไปไดเลย 
ง. สารเคมีต$างๆควรวางไวใหสามารถมองเห็นและใหทุกคนนําไปใชไดง$าย 

7. ขอใดเปEนการจัดการควบคุมสัตว&พาหะ และแมลงนําโรคท่ีถูกตอง 
ก. ลางและขัดภาชนะเก็บน้ําในหองน้ําทุกเดือน 
ข. นําเศษอาหารท่ีเปEนขยะไปกําจัดหรือใชประโยชน&ทุกสัปดาห& 
ค. ดูแลรางระบายน้ําไม$ใหอุดตันและมีเศษอาหารตกคาง 
ง. รอยแตกตามฝา กําแพงและเพดานควรปล$อยไวใหมีการระบายอากาศ 

8. การจัดการน้ําด่ืมท่ีไดจากแหล$งน้ําธรรมชาติควรทําอย$างไร 
ก. ถาไม$ม่ันใจว$าน้ําท่ีเลือกเปEนน้ําด่ืมสะอาดควรนํามาตมใหเดือดอย$างนอย 5 นาที 
ข. นํามาเก็บไวในภาชนะใหคนในครัวเรือนบริโภคไดเลย 
ค. การจัดเก็บน้ําด่ืมควรเปTดฝาภาชนะกักเก็บท้ิงไวเพ่ือลดกลิ่น 
ง. น้ําท่ีผ$านการกรองมาแลวจะมีความใสสามารถด่ืมไดเลย 

9. วิธีใดไม$เหมาะสมในการจัดการเก็บกักน้ําเพ่ือการอุปโภค บริโภค 
ก. ควรลางทําความสะอาดถังน้ําในหองน้ําทุกสัปดาห& 
ข. น้ําบริโภคไม$จําเปEนตองเก็บไวในภาชนะท่ีมีฝาปTดมิดชิด 
ค. ตองคํานึงถึงความสะอาดของภาชนะกักเก็บ 
ง. หากเปEนน้ําด่ืมบรรจุขวดตองไม$เก็บในท่ีรอนหรือวางตากแดด 

10. ขอใดเปEนป@ญหาของน้ําเสียจากครัวเรือน 
ก. ทําใหเกิดน้ําเสียในแหล$งน้ําสาธารณะ 
ข. เกิดป@ญหาอุบัติเหตุการจราจรเพ่ิมข้ึน 
ค. ปริมาณขยะเพ่ิมมากข้ึน 
ง. ถูกบังคับใหติดต้ังถังบําบัดน้ําเสีย 

11. ขอใดเปEนวิธีการจัดการเพ่ือการลดปริมาณการเกิดขยะ 
ก. การแยกของใชของคนในครัวเรือน 
ข. การกําจัดยุง และแมลงสาป 
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ค. ใชถุงผาแทนถุงพลาสติก 
ง. การบริโภคน้ําจากน้ําด่ืมบรรจุขวด 

12. การจัดการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ีครบวงจรขอใดเปEนการจัดการคัดแยกท่ีไม$ถูกตอง 
ก. ควรคัดแยกขยะรีไซเคิลออกจากขยะอินทรีย& 
ข. ถังขยะประเภทท่ัวไปจะเปEน “สีฟ;า”  
ค. ถังขยะประเภทรีไซเคิลจะเปEน “เหลือง”  
ง. ขยะอันตรายทุกประเภทจะมีแสดงสัญลักษณ&หัวกระโหลกไขวเสมอ  

13. ขอใดเปEนประโยชน&ของการจัดการเก็บรวบรวมขยะมูลฝอย 
ก. ทําใหลืมวิถีชีวิตด้ังเดิมของชุมชน 
ข. ป;องกันภัยธรรมชาติในชุมชน 
ค. ทําใหง$ายต$อการคัดแยกและการนําไปกําจัด 
ง. ป;องกันการเกิดโรคเบาหวานของคนในชุมชน 

14. เศษอาหาร ผัก ผลไม นํามาใชประโยชน&ในเรื่องใด 
ก. ทําเครื่องด่ืมน้ําผักผลไมจําหน$าย 
ข. ทําเครื่องประดับ 
ค. นําไปแช$น้ําป;องกันแหล$งเพาะพันธุ&ยุง 
ง. ทําน้ําหมักชีวภาพ ใชเปEนปุZยใหแก$พืช 

15. วิธีใดเปEนการจัดการในการกําจัดขยะมูลฝอยท่ีเหมาะสม 
ก. เผาขยะทุกประเภทในโล$ง 
ข. ขุดหลุมความลึก 20 เซนติเมตร กลบฝ@งขยะพิษ 
ค. หาสถานท่ีท้ิงรวมบริเวณนอกชุมชนใหขยะย$อยสลายตามธรรมชาติ 
ง. นําขยะพืชสดไปทําปุZย 

 
เฉลย  ขอ 1 (ง)  ขอ 2 (ข) ขอ 3 (ง)  ขอ 4 (ง)  ขอ 5 (ค) 
  ขอ 6 (ข) ขอ 7 (ค) ขอ 8 (ก) ขอ 9 (ข) ขอ 10 (ก) 
  ขอ 11 (ค) ขอ 12 (ง) ขอ 13 (ค) ขอ 14 (ง) ขอ 15 (ง) 
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ชุดที่ 4 
แบบสอบถามความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
ในการวิจัย เรื่อง 

รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย& 

เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  
วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 

 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามความตระหนักต$อในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ท$านมีอิสระในการ

เลือกตอบตามความเห็นของท$านโดยไม$มีคําตอบใดถูกหรือผิด ใหท$านกาเครื่องหมาย √ ใน
ช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านเพียงช$องเดียว 

 

ข�อ
ท่ี 

คําถาม 
ระดับความตระหนัก 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

1 ท$านเห็นว$าการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชนนี้เปEนการแสดงถึง
ความสามารถของคนในชุมชน 

     

2 ท$านเห็นว$าการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชนนี้สามารถแกป@ญหา
สิ่งแวดลอมชุมชนไดอย$างมี
ประสิทธิภาพ 

     

3 ท$านเชื่อว$าการใชการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนทําใหสภาพสังคม
และการใชชีวิตในชุมชนเปลี่ยนไป
ในทางท่ีดีข้ึน 

     

4 ท$านเห็นว$ามีความจําเปEนท่ีตอง
เรียนรูการทําการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชนท่ีและนํามาประยุกต&ใชใน
ครัวเรือนของท$าน 

     

5 ท$านพรอมท่ีจะเรียนรูการใชการ
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนจากผูรู
ในทุกภาคส$วน  
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ข�อ
ท่ี 

คําถาม 
ระดับความตระหนัก 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

6 ท$านมีความวิตกหรือห$วงใยว$า ถาไม$ไดมี
การใชการการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
หรือไม$ไดพัฒนาต$อไปจะมีผลเสียต$อชุมชน
ท้ังดานคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม 

     

7 ท$านเห็นว$ามีความจําเปEนท่ีอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บานตองไดรับการ
ถ$ายทอดความรูและประสบ การณ& การทํา
และการใชการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
จนสามารถนําไปใชและบอกต$อคนใน
ชุมชนอ่ืนได 

     

8 ท$านพรอมท่ีจะถ$ายทอดองค&ความรู
เก่ียวกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนท่ี
ไดรับมาใหกับบุคคลต$อไป 

     

9 ท$านเห็นว$าประชาชนทุกคนตองตระหนัก
ถึงความสําคัญของป@ญหาสิ่งแวดลอม
ชุมชน และจําเปEนตองมีการเฝ;าระวัง 
ป;องกันไม$ใหเกิดป@ญหาข้ึน  

     

10 ท$านเห็นว$าหลังจากอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บานไดเรียนรูแลวจะ
สามารถจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน ไดดี
ยิ่งข้ึน 
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ชุดที่ 5 
ประเด็นคําถามในการประชุมปฏิบัติการเพ่ือสรางรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย& 

ในการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุข

ประจําหมู$บาน จังหวัดบุรีรัมย&  
เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
 
 
ผู�ร'วมประชุมปฏิบัติการ   
(1) ผูแทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บานจังหวัดบุรีรัมย& จํานวน 1 คน 
(2)  ผูแทนอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บานระดับอําเภอ จังหวัดบุรีรัมย& จํานวน 1 คน 
(3)  ผูแทนคณะกรรมการชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน ระดับตําบล จํานวน 2 คน  
(4)  ตัวแทนผูนําชุมชน ไดแก$ ผูใหญ$บาน กรรมการหมู$บาน สมาชิกองค&การบริหารส$วนตําบล 
     จํานวน 2 คน  
(5)  นักวิชาการดานสิ่งแวดลอมชุมชน จํานวน 4 คน   
 
แนวคําถามเพ่ือประชุมปฏิบัติการ 

1. รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บานควรมีแนวคิดอย$างไร 

2. รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บานควรมีหลักการอย$างไร 

3. รูปแบบในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจําหมู$บานควรมีกระบวนการก่ีข้ันตอนอะไรบาง 

4. มีวิธีการหรือกิจกรรมในการดําเนินการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมี
ส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บานอะไรบาง 

5. ควรมีป@จจัยสนับสนุนอะไรบางท่ีใชในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน
แบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 
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ชุดท่ี 6 
แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บานในการปฏิบัติการ 

ตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วม 
ของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บาน 

ในการวิจัยเรื่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วมของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจําหมู$บาน  
เพ่ือทําวิทยานิพนธ&หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งแวดลอมศึกษา  

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ& ในพระบรมราชูปถัมภ& 
 
คําช้ีแจง  แบบสอบถามความพึงพอใจของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู$บานในการปฏิบัติการ

ตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนแบบมีส$วนร$วม ท$านมีอิสระ
ในการเลือกตอบตามความเห็นของท$านโดยไม$มีคําตอบใดถูกหรือผิด ใหท$านกาเครื่องหมาย 
√ ในช$องท่ีตรงกับความคิดเห็นของท$านเพียงช$องเดียว 

 

ข�อ
ท่ี 

คําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

1 รูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนสามารถแกไดจริง 

     

2 การพัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชนมีความเหมาะสมกับการเปEนอยู$ของคน
ในชุมชน 

     

3 คนในชุมชนมีส$วนร$วมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนใหมีความเหมาะสม 

     

4 สื่อท่ีใชในการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ
สิ่งแวดลอมชุมชนมีความเหมาะสม 

     

5 กิจกรรมในการถ$ายทอดองค&ความรูของการ
พัฒนาศักยภาพในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชนสามารถจดจําไดนาน 

     

6 อาสาสมัครสาธารณสุขท่ีเขาร$วมการพัฒนา
ศักยภาพสามารถถ$ายทอดใหกับตัวแทน
ครัวเรือนท่ีเขาร$วมปฏิบัติการ 
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ข�อ
ท่ี 

คําถาม 
ระดับความพึงพอใจ 

มาก
ท่ีสุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น�อย 
น�อย
ท่ีสุด 

7 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนสราง
ภาพลักษณ&ท่ีดีแก$ชุมชน 

     

8 กิจกรรมในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนง$าย
ต$อการเรียนรู และการทําความเขาใจ 

     

9 การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนมีคุณค$าสมควร
ถ$ายทอดองค&ความรูแก$บุคคลท่ีสนใจ 

     

10 เกิดความภูมิใจในการจัดการสิ่งแวดลอม
ชุมชน 

     

11 ชุมชนสรางบุคลากรท่ีสามารถถ$ายทอดการ
เรียนรูในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนใหคง
อยู$กับชุมชนไดนาน 

     

12 การฝ[กอบรมทําใหเกิดความรูความเขาใจ
และมีทักษะปฏิบัติท่ีดีต$อชุมชน 

     

13 คนในชุมชนตระหนักถึงป@ญหาและเขาใจถึง
การจัดการสิ่งแวดลอมชุมชน 

     

14 เปEนรูปแบบท่ีทําใหอาสาสมัครสาธารณสุข
ประจําหมู$บานในชุมชนสามารถเรียนรูได
ตรงกับวัตถุประสงค& 

     

15 เปEนรูปแบบท่ีเหมาะสมกับเนื้อหาของการ
จัดการสิ่งแวดลอมท่ีมีผลต$อชุมชน 
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ชุดที่ 7 
แบบบันทึกการปรับปรุงรูปแบบการสร�างและพัฒนารูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการ

ส่ิงแวดล�อมชุมชนแบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ�าน 
 
ข�อ
ท่ี 

ประเด็นในการปรับปรุงตามคําแนะนํา 
ผลการดําเนินการ

ปรับปรุง 
ผู�ดําเนินการ/ 

ผู�บันทึก 
วันเวลา 
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ชุดท่ี 8 
แบบบันทึกการทํากิจกรรมตามรูปแบบการพัฒนาศักยภาพในการจัดการส่ิงแวดล�อมชุมชน 

แบบมีส'วนร'วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู'บ�าน 
 

วันท่ี กิจกรรมตามรูปแบบ ผลการดําเนินการ 
ผู�ดําเนินการ/ 

ผู�บันทึก 
หมายเหตุ 
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ชุดที่ 9 
แบบประเมินการจัดการสิ่งแวดล�อมชุมชน 

 
ชื่อ-สกุล (เจาของบาน)............................................ บานเลขที่.................หมู$ที่......... ตําบล............................. อําเภอ............................ จังหวัด.............................. 
ผูประเมิน.................................................................................................................................................. วัน/เดือน/ปIที่ประเมิน......................................................... 

ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
ส'วนที่ 1  สุขลักษณะโดยทั่วไป 
ก. ลักษณะของบ�านและบริเวณโดยรอบ     
1 ตัวบานอยู$ในสภาพดี มั่นคง แข็งแรง 

 
  - โครงสรางบาน ประตู หนาต$าง อยู$ในสภาพดี ปลอดภัย ไม$แตกราว 

ชํารุด ทรุดเอียง 
 

2 ภายในบานสะอาด เปEนระเบียบ จัดเปEน
สัดส$วน และทําความสะอาดสม่ําเสมอ 
 
 
 

 
 
 
 
 

 - ภายในบานสะอาด ไม$มีหยากไย$  มีการแบ$งพื้นที่ใชงานเปEนสัดส$วน 
จัดวางสิ่งของเครื่องใช อย$างเปEนระเบียบ ไม$เก็บสิ่งของมากเกินความ
จําเปEน และทําความสะอาดอย$างนอยสัปดาห&ละ 1 ครั้ง 
- กรณีมีพรม ผาม$าน  ควรทําความสะอาด อย$างนอยเดือนละ 1 ครัง้ 
- กรณีมีเครื่องปรับอากาศ ควรลาง และทําความสะอาด อย$างนอย 
6 เดือน/ครั้ง  หนากากหรือตะแกรงกรองฝุ\นควรถอดลางเดือนละครั้ง 

 

3 ภายในบานมีการระบายอากาศดี และมีแสง
สว$างเพียงพอ 

  ภายในบานมีอากาศถ$ายเทสะดวก ไม$อับชื้น และแสงสว$างจากธรรมชาติ 
สามารถส$องถึงภายในบานได 

 

4 บริเวณโดยรอบบาน สะอาด ร$มรืน่ และ ไม$
มีน้ําท$วมขัง 
 

  - พื้นที่รอบบานไม$มีขยะเกลื่อนกลาด จัดเก็บของใชและอุปกรณ&ต$าง ๆ 
อย$างเปEนระเบียบ 
- มีการปลูกตนไม หรือไมดอก ไมประดับ 
- บริเวณบานและโดยรอบ มีการระบายน้ําไดดี ไม$มีน้ําท$วมขัง 
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
5 กรณีมีการเลี้ยงสตัว&  พื้นที่เลี้ยงสตัว& สะอาด 

แยกเปEนสดัส$วน และทําความสะอาดอย$าง
สม่ําเสมอ 
 
 

  - การเลี้ยงสัตว&เลี้ยง เช$น สุนัข แมว เปEนตน ควรมีการเก็บกวาดมูลสัตว& เพื่อไม$ให
มีกลิ่น ไม$มีมลูสตัว&ตกคาง และทําความสะอาดบริเวณเลี้ยงสัตว&เปEนประจํา 
- การเลี้ยงสตัว&เศรษฐกิจ เช$น หมู ไก$ เปEด วัว ควาย เปEนตน  พื้นที่เลีย้ง
สัตว&ใหแยกเปEนสดัส$วน ควรทําความสะอาดพื้นที่เลี้ยงสตัว&เปEนประจําทุกวัน 
ไม$มีมลูสตัว&ตกคาง และไม$มีกลิ่นเหม็นรบกวน 

 

ข. ห�องน้ํา ห�องส�วม     
6 ตัวเรือนสวมและสุขภณัฑ& สะอาด อยู$ใน

สภาพดีที่ใชงานได 
 
 

 
 

 
 
 

- พื้น ผนัง เพดาน โถสวม ที่กดโถสวม สะอาด ไม$มีคราบสกปรก ไม$มี
หยากไย$ พื้นไม$ลื่น อยู$ในสภาพด ี
- หองสวมและสุขภณัฑ& อยู$ในสภาพพรอมใชงานได 
- ควรทําความสะอาดอย$างนอยสปัดาห&ละ 1 ครั้ง 
- กรณมีีผูสูงอายุ ผูพิการ หรือหญิงตัง้ครรภ&  ควรแนะนําใหใชสวมนั่งราบ 

 
 
 

7 น้ําใชในหองน้ํา หองสวม สะอาด เพียงพอ 
และไม$มลีูกน้ํายุง  ภาชนะเก็บกักน้ํา  
ขันตักน้ํา สะอาด อยู$ในสภาพดี ใชงานได 
 

  - น้ําใชในหองน้ํา หองสวม สะอาด ใส ไม$มตีะกอน  
- มีน้ําใชสําหรับทําความสะอาด ชําระลางร$างกายอย$างเพียงพอ 
- ภาชนะเก็บกักน้ํา ขันตักน้ํา สะอาด และไม$มลีูกน้ํายุง  
- หมั่นขัดลาง ถ$ายน้ํา และทําความสะอาดภาชนะเก็บกักน้ําอย$างสม่าํเสมอ 

 

8 หองน้ํา หองสวม มีการระบายอากาศดี และ
มีแสงสว$างเพียงพอ 

  มีอากาศถ$ายเทสะดวก ไม$มีกลิ่นเหม็น และมีแสงสว$างเพียงพอ สามารถ
มองเห็นไดทั่วบริเวณ 

 

9 ประตู ที่จับเปTด ปTด ที่ล็อคดานใน กลอน
ประตู อยู$ในสภาพดี  ใชงานได 

  ประตู ที่จบัเปTด ปTด ที่ล็อคดานใน กลอนประต ูไม$ชํารุด สามารถใชงานได  

10 สภาพท$อระบายสิ่งปฏิกูล ถังเก็บกัก ไม$รั่ว
แตกหรือชํารุด 

  ไม$พบรอยแตกราวของท$อ ถังเก็บกัก และฝาปTดบ$อเก็บกักสิ่งปฏิกูล  
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
11 บริเวณที่ตั้งหองน้ํา หองสวม ตองไม$อยู$

ที่ลับตา/เปลีย่ว 
 
 

 บริเวณที่ตั้งสวมควรอยู$ภายในตัวบาน กรณีอยู$นอกตัวบานไม$ควรอยู$ห$าง
จากตัวบานในระยะที่อาจก$อใหเกิดอันตรายต$อผูใชหองน้ํา หองสวม 

 

ค. ห�องนอน     
12 หองนอนสะอาด เปEนระเบียบ 

ทําความสะอาดอย$างสม่ําเสมอ 
 
 
 

  - หองนอนสะอาด ไม$มหียากไย$ เครื่องนอนพับเก็บเปEนระเบียบเรียบรอย 
- อากาศถ$ายเทสะดวก ไม$อับชื้น 
- ควรทําความสะอาดหองนอน ผาปูที่นอน ปลอกหมอน มุง/มุงลวด 
อย$างนอยสัปดาห&ละ 1 ครั้ง 
- ที่นอน หมอน ควรนําไปตากแดด อย$างนอยสัปดาห&ละ 1 ครั้ง 

 

13 หองนอนมีมุงลวด หรือมมีุงที่มีจํานวน
เพียงพอกับผูพักอาศัย สามารถป;องกัน
ยุงและแมลงต$าง ๆ 

 
 
 

 - มุงลวด หรือมุง ควรอยู$ในสภาพดี สามารถป;องกันยุงและแมลงต$าง ๆ  ได 
- กรณีที่ไม$มีมุงลวด ควรกางมุงนอน หรือหากมีเครื่องปรับอากาศ ประตู 
หนาต$างควรปTดสนิท 

 

ง. ห�องครัว     
14 บริเวณหองครัวหรือบริเวณที่ใชเตรียม 

ปรุง ประกอบอาหาร แยกเปEนสดัส$วน 
สะอาด มีการระบายอากาศดีและมีการ
จัดวางวัสดุ อุปกรณ&ต$างๆ เปEนระเบียบ 
และถูกสุขลักษณะ 

  - หองครัว หรือบริเวณที่ใชในการเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร แยกเปEน
สัดส$วน พื้น ผนัง เพดาน ไม$มีคราบสกปรกและเศษอาหารตกคาง 
- อากาศถ$ายเทสะดวก โดยมีช$องหนาต$าง หรือมีพัดลมระบายอากาศ 
สามารถใชงานไดด ี
- วัสดุ อุปกรณ& ที่ใชในครัวมีการจัดเก็บเปEนหมวดหมู$และเปEนระเบียบ 

 

15 การเตรียม ปรุง ประกอบอาหาร สูง
จากพื้น อย$างนอย 60 เซนติเมตร 
 

  - มีการเตรียม ปรุง ประกอบอาหารบนโตVะ แคร$ หรือวัสดุอื่นๆ ที่สูงจาก
พื้น อย$างนอย 60 เซนติเมตร 
- ไม$เตรียม ปรุง ประกอบอาหารกับพื้น 
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
16 อาหารสด เช$น เนื้อสัตว& ผักสด ผลไม 

ตองลางใหสะอาด ก$อนปรุงประกอบ
อาหาร หรือรับประทาน 
 
 
 
 
 
 

  มีการลางทําความสะอาดเนื้อสัตว& ผักสด ผลไม  ก$อนนํามาปรุง 
ประกอบอาหาร หรือรับประทานทุกครั้ง 
ข�อแนะนําการล�าง ผักสดและผลไม� เพื่อลดสารพิษ 

1. ล�างด�วยน้ําสะอาดหลาย ๆ ครั้ง และคลี่ใบถู หรือล�างด�วยน้ําไหล 
อย�างน�อย 2 นาที 
2. ล�างด�วยน้ําสะอาด 1 ครั้ง และแช�ด�วยสารละลาย เช�น น้ําผสมเกลือ 
(เกลือ 2 ช�อนโต*ะพูนต�อน้ํา 4 ลิตร)  น้ําผสมน้ําส�มสายชู (น้ําส�มสายชู 
1/2 ถ�วยต�อน้ํา 4 ลิตร) น้ําผสมผงฟู (ผงฟู 1 ช�อนโต*ะต�อน้ํา 4 ลิตร) 
แล�วล�างด�วยน้ําสะอาดอีกครั้ง 

 

17 อาหารปรุงสุกแลว มีภาชนะปกปTด หรือ
เก็บในตูกับขาวหรือตูเย็น 

 

  อาหารที่ปรุงสุกแลวพรอมรับประทาน ตองมีการปกปTด เช$น ปTดฝาหมอ 
ปTดดวยฝาชี เก็บในตูกับขาว หรือเก็บในตูเย็น  และก$อนรบัประทาน 
ควรนํามาอุ$นใหรอน 

 

18 มีการใชสารปรุงแต$งอาหาร และอาหาร
กระปZอง  ที่ถูกตอง ปลอดภัย 
 
 

  - สารปรุงแต$งอาหารที่ใชในหองครัว เช$น น้ําปลา ซีอิ๊ว ซอส 
น้ําสมสายชู อาหารกระปZอง ตองไดมาตรฐาน และมีเครื่องหมาย อย.  
มีเลขสารระบบอาหารอย$างถูกตอง 
-อาหารกระปZองตองมสีภาพดี ไม$บุบ พอง และไม$หมดอาย ุ
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
19 ภาชนะอุปกรณ&ที่ใชใส$อาหาร ทําจากวัสดุที่

ปลอดภัย มีการลาง และจัดเก็บที่ถูกตอง 
 

  - ภาชนะ อุปกรณ& ตองทํามาจากวัสดุที่ไม$เปEนพิษ เช$น แสตนเลส แกว 
กระเบื้องเคลือบขาว เมลามีน เปEนตน และนํามาใส$อาหารใหเหมาะสม
กับชนิดภาชนะนั้นๆ 
- มีอ$างลางภาชนะหรือที่ลางภาชนะสูงจากพื้นอย$างนอย 60 ซม. ลาง
ดวยน้ํายาลางภาชนะ และลางดวยน้ําสะอาดอีก 2 ครั้ง หรือลางดวยน้ํา
ไหล จากนั้นผึ่งใหแหง 
- เก็บในภาชนะที่โปร$ง สะอาดหรอืเก็บใหถูกตอง ตามชนิดภาชนะ เช$น 
จาน ชาม คว่ํากับชั้นหรือแคร$  ชอน สอม ตะเกียบ เก็บเอาดามขึ้นใน
ตะกราที่โปร$ง สะอาด หรือวางนอนไปทิศทางเดียวกัน 

 

จ. น้ําอุปโภค บริโภค     
20 มีน้ําอุปโภค บริโภค ที่สะอาด เพียงพอ

ตลอดปI 
  - น้ําอุปโภค ตองเปEนน้ําสะอาด และมีปริมาณเพียงพอตลอดปI เช$น น้ํา

บ$อบาดาล น้ําฝน น้ําประปา เปEนตน 
- น้ําบริโภคตองเปEนน้ําสะอาด มีคุณภาพ เช$น น้ําดื่มบรรจุขวด น้ําตม
สุก เปEนตน 
- กรณีน้ําดื่มบรรจุขวด ตองมีฝาปTดสนิท และมีเครื่องหมายรับประกัน
คุณภาพ เช$น เครื่องหมาย อย. เปEนตน 
- การนําน้ําฝนมาอุปโภคบริโภค ควรทําความสะอาดหลังคา รางน้ํา 
ภาชนะเก็บกักน้ําฝน และไม$ควรรองรับน้ําฝน ในขณะที่ตกใหม$ ๆ 
เพราะอาจมีเชื้อโรคปะปน 
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
21 ภาชนะเก็บกักน้ําอุปโภค บริโภค  

สะอาด มฝีาปTด และรักษาความสะอาด
อย$างสม่ําเสมอ 

 
 
 

 - น้ําอุปโภค บริโภค ตองเก็บในภาชนะที่สะอาด ไม$มีคราบสกปรกและ
ตะไคร$น้ํา 
- ภาชนะเก็บกักน้ําตองมีฝาปTดมดิชิดเพื่อป;องกันฝุ\นละออง 

 

ฉ. การจัดการมูลฝอย     
22 มีการคัดแยก และรวบรวมมูลฝอย เพื่อ

รอการเก็บ ขน หรือนําไปกําจัด  และ
ไม$มมีูลฝอยตกคางภายในครัวเรือน 
 
 
 
 
 

  - ครัวเรือนมีการคัดแยกมูลฝอย ออกเปEน 3 ประเภท  ไดแก$  มลูฝอยทั่วไป    
มูลฝอยรีไซเคิล  และมูลฝอยที่เปEนพิษหรืออันตรายจากชุมชน 
  * มูลฝอยทั่วไป เช$น ถุงพลาสติก เศษอาหาร พืช ผัก ผลไมต$าง ๆ เปEนตน 
  * มูลฝอยรไีซเคิล เช$น ขวดแกว พลาสติก กระปZอง กระดาษ โลหะ เปEนตน 
มูลฝอยเหล$านี้สามารถนําไปขายหรือนํากลับมาใชใหม$ได 
  * มูลฝอยที่เปEนพิษหรืออันตราย เช$น หลอดไฟ แบตเตอรี่ ถ$านไฟฉาย กระปZอง
สเปรย& ขวดน้ํายาลางพื้น เปEนตน  ควรแยกออกจากมูลฝอยประเภทอื่น ๆ  
- มีการรวบรวมมูลฝอยเพื่อรอการเก็บ ขน หรือนําไปกําจัด โดยไม$มมีูลฝอย
ตกคาง เพื่อไม$ใหเปEนแหล$งเพาะพันธุ&ของสัตว&และแมลงพาหะนําโรค 

 

23 ภาชนะรองรับมลูฝอยมีฝาปTดมดิชิด 
สะอาด และเพียงพอต$อปรมิาณมลูฝอย 
 

 
 
 

 ภาชนะรองรับมลูฝอย หรือถังขยะตองมีความแข็งแรง ทนทาน ไม$รั่วซึม มี
ฝาปTดมดิชิด อยู$ในสภาพดี สะอาด ไม$แตกราว และมีจํานวนเพียงพอต$อการ
รองรับมูลฝอย เพื่อป;องกันมูลฝอยตกคาง 

 

ช. การจัดการน้ําเสียครัวเรือน     
24 มีการจัดการน้ําเสียจากครัวเรือน ก$อน

ปล$อยออกสู$สิ่งแวดลอม 
 
 

 
 
 
 

 - กรณีบานอยู$ใกลแหล$งน้ําหรือมีท$อระบายน้ําเชื่อมกับรางระบายน้ําสาธารณะ  ควร
ดักเศษขยะ เศษอาหาร  ก$อนปล$อยสู$รางระบายน้ําสาธารณะ 
- กรณีอยู$ห$างจากแหล$งน้ําและไม$มที$อระบายน้ําเชื่อมกับรางระบายน้ําสาธารณะ 
ควรดกัเศษขยะ เศษอาหาร  ก$อนปล$อยน้ําซึมลงผิวดิน และไม$มีน้ําขัง 
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
ซ. การควบคุมสัตว&และแมลงพาหะนําโรค     
25 ไม$มีน้ําขังในภาชนะต$างๆ ที่อาจเปEน

แหล$งเพาะพันธุ&ยุง 
 

  - มีการควบคุมและป;องกันแหล$งเพาะพันธุ&ยุงลาย 
- บริเวณรอบๆ บาน และภายในบาน ไม$มีน้ําขังในภาชนะต$างๆ เช$น ยาง
รถยนต& เศษกระถาง จานรองกระถางตนไม  เปEนตน 
- ภาชนะเก็บกักน้ําใชตองมีฝาปTดมิดชิด ป;องกันยุงวางไข$ 
- เปลี่ยนน้ําในแจกันดอกไม จานรองขาตูกับขาว ทุกสัปดาห& 

 

26 มีการควบคุมกําจัด หนู แมลงวัน 
แมลงสาบ เพื่อป;องกันการแพร$กระจาย
ของเชื้อโรค 

  - ในครัวเรือนมีการใชมุงลวด ตาข$าย ฝาชี หรือตูกับขาว หรือเครื่องมือและ
อุปกรณ&อื่นใดในการป;องกันสตัว&และแมลงพาหะนําโรค 
- ไม$พบร$องรอยตัวอ$อน/ตัวแก$ ของหนู แมลงวัน แมลงสาบภายในบาน 

 

ฌ. สารเคมีและความปลอดภัย     
27 สารเคมีที่เปEนอันตราย จัดเก็บใหมดิชิด 

แยกเปEนสดัส$วน และพนมือเด็ก 
  สารเคมีที่เปEนอันตราย เช$น สารกําจัดแมลง น้ํายาทําความสะอาด เปEนตน 

ควรเก็บใหมิดชิด แยกออกจากอุปกรณ&เครื่องใชอื่นๆ วางในตูหรือชั้นที่
แข็งแรง จัดเปEนระเบียบ วางใหพนมือเด็ก และไม$เก็บสารเคมีอันตรายใน
หองครัว 

 

28 จัดเก็บ บํารุงรักษา และตรวจสอบ
ความปลอดภัยของสายไฟ ปลั๊กไฟ และ
อุปกรณ&ไฟฟ;าทุกชนิด ใหอยู$ในสภาพดี 
ปลอดภัย 

  - อุปกรณ&ไฟฟ;า สายไฟ ปลั๊กไฟ ไม$ชํารุด สามารถใชงานไดปลอดภยั 
- การเดินสายไฟเปEนระเบียบ ไม$มสีายไฟหอย ระเกะระกะ หรืออยู$บนพื้นใน
ลักษณะที่อาจทําใหสะดุด หกลม 
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ข�อ เกณฑ&การประเมิน 
ผลการประเมิน 

คําอธิบาย/คําชี้แจงเกณฑ&การประเมิน 
ข�อเสนอแนะในการปรับปรุง 

ในข�อที่ไม'ผ'านเกณฑ& ผ'าน ไม'ผ'าน 
ส'วนที่ 3  การมีส'วนร'วมด�านการจัดการสิ่งแวดล�อมชมุชน 
29 สมาชิกในครอบครัว เขาร$วมกิจกรรมที่ 

ส$งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดลอม 
หรือมีส$วนร$วมในการพัฒนาหมู$บาน/
ชุมชน 
 
 
 

  -  สอบถามการเขาร$วมกิจกรรมการจัดการสิ่งแวดลอมชุต$าง ๆ ที่ 
ชุมชนจัดขึ้น เช$น กิจกรรมลางสวมพรอมกันรับวันสงกรานต& เปEนตน หรือ 
มีส$วนร$วมและสนับสนุนการพัฒนาหมู$บาน/ชุมชน เช$น การขุดลอกคูคลอง 
การทําความสะอาดถนน ที่/ทางสาธารณะ พื้นที่ส$วนรวมของชุมชน การ
คัดแยกขยะการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และสาธารณ
สมบัติของชุมชน เปEนตน 
- สภาพแวดลอมทั่วไปในหมู$บาน/ชุมชน มีความสะอาด 

 

30 ครัวเรือน ไม$ก$อป@ญหาเหตรุําคาญ หรือ 
มลพิษสิ่งแวดลอม ที่ส$งผลกระทบต$อ 
ชุมชนและผูอยู$อาศัยใกลเคียง 

  ครัวเรือนไม$ก$อเหตุเดือดรอนรําคาญต$อชุมชนและผูอาศัยอยู$ใกลเคียง เช$น 
การไม$ทิ้งขยะลงแม$น้ําคูคลอง หรอืที่สาธารณะ ไม$ปล$อยน้ําเสียลงสู$ชุมชน 
ไม$ก$อใหเกิดเสียงดังรําคาญ หรือการกระทําอื่นใดที่ส$งผลรบกวนชุมชนและ
ผูอาศัยอยู$ใกลเคียง 

 

 
 
 
 



 

ประวัติผู
วิจัย 
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จังหวัดบุรีรัมย) 31000 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2536 
 
พ.ศ. 2543 

 

 
สาธารณสุขศาตรบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข  
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศาสตร)เพ่ือการพัฒนา 
สถาบันราชภัฏบุรีรัมย) 

ประวัติการทํางาน 
พ.ศ. 2534 
พ.ศ. 2536 
พ.ศ. 2538 

 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองบุรีรัมย) จังหวัดบุรีรัมย)
สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย) 
สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห/วยราช จังหวัดบุรีรัมย) 

ตําแหน+งหน/าท่ีการงานป,จจุบัน นักวิชาการสาธารณสุข ชํานาญการ 
ท่ีทํางานป,จจุบัน สํานักงานสาธารณสุขอําเภอห/วยราช จังหวัดบุรีรัมย) 
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