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3. วฒิุการศึกษาขั้นสูงสุด 
4. สถานท่ีติดต่อและหมายเลขโทรศพัท ์
 ประเภทบทความหรืองานวจิยั จะตอ้งมีส่วนประกอบคือ บทคดัยอ่ (Abstract) ทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ ความยาวไม่เกิน 250 ค า ทา้ยบทคดัยอ่ให้ก าหนดค าส าคญั (Keyword) ไวด้ว้ย โดยเฉพาะ
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การวิจัย วิธีด าเนินการวิจัย การวิเคราะห์ข้อมูล สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล ข้อเสนอแนะ  และ
บรรณานุกรม (Download Template ไดท่ี้ www.aeet.or.th) 
 

การส่งบทความและงานวจัิย 
 ส่งบทความหรืองานวจิยั มาท่ี สมาคมส่ิงแวดลอ้มศึกษาแห่งประเทศไทย 188 หมู่ 1 ต าบลน ้ าริด 
อ าเภอเมือง จงัหวดัอุตรดิตถ ์53000  โทร. 095-7347894 หรือส่งทาง E-Mail: aeet2552@gmail.com 
 

ส่ิงทีผู้่เขียนได้รับตอบแทน 
 กองบรรณาธิการวารสารส่ิงแวดลอ้มศึกษา-สสสท  อภินนัทนาการวารสารฉบบัท่ีลงตีพิมพ ์
ผลงานของผูเ้ขียน จ านวน 1 ฉบบั 
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Abstract:  This research aims to 1) study the factors affecting low-cost airlines on domestic flights at 

Don Muang Airport during the COVID epidemic. This research is quantitative research. The 

population is passengers traveling with domestic low-cost airlines at Don Muang Airport during the 

COVID-19 situation, for which the exact number is unknown. A random sampling method was 

chosen among 400 participants. The research instrument was statistical value, frequency, percentage, 

mean and standard deviation t-test, One-Way ANOVA. 

               The study results revealed that 1) Factors affecting low-cost airlines on domestic flights at 

Don Muang Airport during the COVID epidemic were that gender, education level, and occupation 

did not affect the factor of low-cost airlines, domestic flights at Don Muang Airport during the Covid-

19 epidemic. Opinions on cleanliness of service in the COVID-19 situation (𝑥   = 3.96 , SD = .553), 

opinions on prices (𝑥   = 3.92 , SD = .585), personnel opinions (𝑥   = 3.95 , SD = .583), opinions of 

service processes (𝑥   = 3.99 , SD = .500) and opinions of low-cost airlines at Don Muang Airport (𝑥   = 

3.99 , SD = .578). The benefit of the results of this research is to know the factors and solve problems, 

improve the service efficiency of domestic low-cost airlines, and meet the needs of passengers as 

much as possible in the coronavirus situation. 

 

Keywords: Factors affecting low-cost airlines, Don Muang Airport, Covid-19 situation 
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 ปัจจัยทีม่ีผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนต ่าเทีย่วบินภายในประเทศ  
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในสถานการณ์โควดิ 19 (COVID-19) 

 

ฐิตาภา ยอดโมกข์1  และ สิรินดา คล่ีสุนทร2 
1นกัศึกษาปริญญาตรี หลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการจดัการธุรกิจการบิน) 

วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
2อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรบริหารธุรกิจบณัฑิต (สาขาการจดัการธุรกิจการบิน)  

วทิยาลยันวตักรรมการจดัการ  มหาวทิยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์ 
 
บทคัดย่อ:   การวิจยัในคร้ังน้ีน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด เป็นการวิจยัเชิง
ปริมาณ ประชากร คือ ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ซ่ึงไม่ทราบจ านวนแน่ชดัโดยการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งดว้ยการ
สุ่มตวัอยา่งใชว้ธีิส ารวจ (Sample Survey) และท าการเลือกวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญจ านวน 400 คน เคร่ืองมือท่ี
ใชใ้นการวจิยัค่าสถิติ ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน      t – test , One-Way 
ANOVA     
               ผลการศึกษาพบวา่ 1) ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่า
อากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด คือ  เพศ ระดบัการศึกษา และ อาชีพ เป็น
ปัจจยัดา้นประชากรศาสตร์ ไม่มีผลต่อปัจจยัของสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ความคิดเห็นของดา้นความสะอาดของการให้บริการ
ในสถานการณ์ COVID-19 (𝑥  = 3.96 , S.D. = .553) ความคิดเห็นของดา้นราคา (𝑥  = 3.92 , S.D. = .585) 
ความคิดเห็นของดา้นบุคลากร (𝑥  = 3.95 , S.D. = .583) ความคิดเห็นของดา้นกระบวนการให้บริการ (𝑥  = 
3.99 , S.D. = .500) และความคิดเห็นของดา้นภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า  ณ ท่าอากาศยานดอน
เมือง (𝑥  = 3.99 , S.D. = .578) ประโยชน์ของผลการวิจยัในคร้ังน้ี เพื่อไดท้ราบถึงปัจจยัและน าไปแกไ้ข
ปัญหาและพฒันาเพิ่มประสิทธิภาพการบริการของสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศและเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของผูโ้ดยสารใหม้ากท่ีสุดในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า  
 

ค าส าคัญ:  ปัจจยัท่ีมีผลต่อสายการบินตน้ทุนต ่า , ท่าอากาศยานดอนเมือง , สถานการณ์โควดิ-19 
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บทน า 
               ตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 ไดมี้การแพร่ระบาดเช้ือไวรัส  โรคโคโรนาไวรัส(โควิด-19) เป็นโรคติด
เช้ือท่ีเกิดจากไวรัสโคโรน่าท่ีเพิ่งคน้พบ และแพร่กระจายไปทัว่โลก ซ่ึงเร่ิมข้ึนในหวูฮ่ ัน่ ซ่ึงเป็นเมืองท่ีใหญ่
ท่ีสุดในภาคกลางของจีน ในเดือนธนัวาคมท่ี "ตลาดสด" แบบเปิดโล่ง และไดข้ยายไปสู่ทุกมุมโลก ตั้งแต่นั้น
มา มีรายงานผูป่้วยเพิ่มข้ึนไปในทุกทวปีทั้งยงัสร้างผลกระทบไปหลากหลายทาง ทั้งทางสังคม ทางเศรษฐกิจ 
และทางดา้นการท่องเท่ียว  และการเมือง  ในหลายประเทศทัว่โลกไดมี้การก าหนดมาตรการปิดกั้นชายแดน
เพื่อจ ากดัการเดินทางภายในประเทศและระหวา่งประเทศเพื่อในการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคไวรัส
โควิด 19 เหตุการณ์ทั้ งหมดน้ีส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ภายในอุตสาหกรรมการบิน
ภายในประเทศไทยไดรั้บผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเช้ือไวรัสเช่นเดียวกนั เท่ียวบินต่าง ๆ ใน
ประเทศอ่ืนถูกยกเลิกแต่บางส่วนยงัคงใหบ้ริการภายในประเทศอยา่งจ ากดั  แมว้า่การระบาดของไวรัสโควิด-
19 จะยงัไม่ถูกควบคุม และมีการล็อกดาวน์เมืองต่างๆ และมีการจ ากดัการเดินทางของผูค้น วกิฤตเศรษฐกิจท่ี
ตามมาส่งผลต่อภาพลกัษณ์ของสายการบินและยงัส่งผลต่อการให้ความตอ้งการบริการสายการบินลดลง
อยา่งมากรวมทั้งเส้นทางการบินภายในประเทศถูกจ ากดัเช่นกนั (องคก์ารอนามยัโลก , 2563)  
 สายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง สายการบินไลออ้นแอร์ ไดรั้บ
ผลกระทบโควิด19 ท าให้สายการบินต้องปรับลดจ านวนพนกังานลดลงบางส่วนเพื่อลดตน้ทุนท่ีเกิดข้ึน
ในช่วงน้ีโดยไดมี้ประกาศเลิกจา้งพนกังาน และสายการบินแอร์เอเชีย ไดรั้บผลกระทบจากช่วงแพร่ระบาด
ของโควิด-19 อยา่งมาก ไดมี้การประกาศหยุดกิจการชัว่คราว และเล่ือนแบ่งจ่ายเงินเดือนของพนกังาน และ
ยงัมีสายการบินนกแอร์ท่ีไดรั้บผลกระทบต่อการแพร่ระบาดของโควิด19 ไดมี้การประกาศลดขนาดฝงูบิน
และเลิกจา้งพนักงานเพื่อพยายามรักษาธุรกิจให้อยู่รอดได้ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด19  ในส่วน
รัฐบาลไทยไดมี้การประกาศจะเปิดประเทศไทยอีกคร้ังโดยไม่มีการกกัตวั ตามแผน "ภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์ 
(Phuket Sandbox) ซ่ึงมีจงัหวดัภูเก็ตท่ีเป็นเมืองท่องเท่ียวหลกัของไทย จะเร่ิมเปิดรับนกัท่องเท่ียวต่างชาติท่ี
ไดรั้บวคัซีนครบ 2 โดส เขา้มาท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยไม่ตอ้งกกัตวั(Thaiontours Team , 2564) และท า
ใหบ้างสายการบินคน้ทุนต ่าเส้นทางภายในประเทศ มีการสร้างโปรโมชัน่ ลดค่าตัว๋ เพื่อเพิ่มความเช่ือมัน่ให้
ผูโ้ดยสารไดก้ลบัมาเลือกใชบ้ริการอีกคร้ัง และเพื่อสร้างให้ภาพลกัษณ์องคก์รสายการบินตน้ทุนต ่าเส้นทาง
ภายในประทศใหดี้ข้ึน    
 ดังนั้ น ผูว้ิจ ัยจึงเห็นปัญหาผลกระทบต่อสายการบินต้นทุนต ่าเส้นทางภายในประเทศใน
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 19 คร้ังน้ีจึงอยากศึกษาถึงปัจจยัท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้ง
สามารถน าไปพฒันาและเพิ่มประสิทธิภาพ  การบริการของสายการบินตน้ทุนต ่า ภายในประเทศและเพื่อ
ตอบสนอง ความตอ้งการของผูโ้ดยสารใหม้ากท่ีสุดในสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 
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วตัถุประสงค์การวจัิย 
 เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
 

 กรอบแนวคิดวจัิย 
  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมทั้งงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งผูว้ิจยัไดน้ าแนวคิดและทฤษฎี
ต่างๆ ขั้นตน้ท่ีไดม้ากจากการทบทวนวรรณกรรมหลายฉบบัหลงัจากทบทวนแลว้ก็น ามาก าหนดเป็นกรอบ
แนวความคิดของงานวจิยัในการศึกษาคร้ังน้ี ไดด้งัน้ี                                                               
                 ตวัแปรตน้                                                             ตวัแปรอิสระ 
                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
          
 
ขอบเขตของการวจัิย 
             ขอบเขตดา้นสถานท่ี 
               ผูศึ้กษาก าหนดพื้นท่ีในการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง  กรุงเทพมหานคร 
             ขอบเขตดา้นประชากร 
                ผูโ้ดยสารท่ีเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ใน
สถานการณ์โควดิ19  
              ขอบเขตระยะเวลา 
                  ในระยะเวลา 6 เดือน (เดือน มีนาคม-สิงหาคม 2564) 
               กลุ่มตวัอยา่ง 
                  กลุ่มเป้าหมายดงักล่าวท่ีเป็นผูโ้ดยสารท่ีเดินทางกบัสายการบินตน้ทุนต ่าภายในประเทศ ณ ท่า
อากาศยานดอนเมือง ในช่วงสถานการณ์โควดิ 19  จ  านวน 400 คน  
 

1. ปัจจยัดา้นบุคคล  
    1.1 เพศ 
    1.2 อาย ุ
    1.3 ระดบัการศึกษา 
    1.4 อาชีพ 
 

1. ปัจจยัท่ีส่งผลต่อสายการบิน 
1.1  ดา้นความสะอาดของการใหบ้ริการในสถานการณ์ Covid-19 
1.2  ดา้นราคา 
1.3  ดา้นบุคลากร 
1.4  ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
1.5  ดา้นภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยาน   
       ดอนเมือง 



AEE-T J. Environ. Ed., 12(2): 1-12, July-December 2021 
 

5 
 

วธีิการด าเนินวจัิย 
                การด าเนินการวิจยัคร้ังน้ี ใชว้ิธีการวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพื่อส ารวจขอ้มูล 
ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วง
สถานการณ์การแพร่ระบาดโควดิ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
                 ผูว้จิยัไดจ้ดัท าเป็นแบบสอบถาม โดยแบ่งเน้ือหาเป็น 2 ส่วน ดงัน้ี 
                  ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม ไดแ้ก่ เพศ อาย ุระดบัการศึกษา อาชีพ  
            ส่วนท่ี 2 ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศ
ยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 5 ปัจจยั ดา้นความสะอาดของการให้บริการใน
สถานการณ์ COVID-19, ดา้นราคา,ดา้นบุคลากร,ดา้นกระบวนการให้บริการ, ดา้นภาพลกัษณ์ของสายการ
บินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 วธีิการสร้างเคร่ืองมือ 
               ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการสร้างเคร่ืองมือตามล าดบั ดงัน้ี 
                 1. ศึกษารายละเอียดเก่ียวกบั แนวคิด ทฤษฎี เน้ือหา จากเอกสาร งานวิจยัต่างๆ รวมทั้ง
ขอ้มูลจากอินเตอร์เน็ต บทความทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่า 
                 2. รวบรวมขอ้มูลต่าง ๆ ท่ีไดจ้ากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัและจากการสัมภาษณ์ผูโ้ดยสาร
เพื่อน ามาเป็นขอ้มูลพื้นฐานในการสร้างแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่า 
                3. น าแบบสอบถามท่ีผูศึ้กษาสร้างข้ึน น าไปให้อาจารยท่ี์ปรึกษาตรวจสอบความถูกตอ้ง ขอ้
แกไ้ข ปรับปรุงและขอ้เสนอแนะ  
               4. ด าเนินการส ารวจโดยใชแ้บบสอบน าไปแจกกบักลุ่มตวัอยา่งท าการเลือกวิธีการสุ่มแบบ
บงัเอิญจ านวน 400 คน ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง ในการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
 การเก็บรวบรวมขอ้มูล 
           การด าเนินการวจิยั มีวธีิการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดงัน้ี 

   1. ผูศึ้กษาด าเนินการเก็บขอ้มูลเองโดยใชว้ิธีส ารวจ (Sample Survey) การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง
แบบวธีิการสุ่มแบบบงัเอิญจ านวน 400 คน 

   2. หลงัจากไดรั้บแบบสอบถามกลบัคืนมา จะด าเนินการตรวจสอบแบบสอบถามตรวจวา่มี
การกรอกค าตอบครบถว้นสมบูรณ์หรือไม่จากนั้นจะประมวลโดยใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์ส าเร็จรูป 

   3. การวิเคราะห์ขอ้มูลของผูต้อบแบบสอบถามโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน t – test , One-Way ANOVA     
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ผลการวจัิย 
          1. ขอ้มูลสถานภาพทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ลกัษณะทางดา้นประชากรศาสตร์ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน  284 คน คิดเป็นร้อยละ71.00 มีอายุระหวา่ง 20-30 ปี จ  านวน 210 
คน คิดเป็นร้อยละ52.50 มีระดบัการศึกษาสูงสุดของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ระดบัการศึกษาปริญญาตรี 
จ านวน 140 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 พบว่าอาชีพของกลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
จ านวน 146 คน คิดเป็นร้อยละ 36.50  
         2. ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง
ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ไดแ้ก่ ดา้นความสะอาดของการให้บริการในสถานการณ์ COVID-
19 ดา้นราคา ดา้นบุคลากร ดา้นกระบวนการให้บริการ ดา้นภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่า
อากาศยานดอนเมือง สามารถสรุป ไดด้งัน้ี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นความสะอาดของการใหบ้ริการในสถานการณ์  
                 COVID-19 
ดา้นความสะอาดของการให้บริการในสถานการณ์ COVID-19 𝑥  S.D. ความคิดเห็น 
1. เคร่ืองบินจะไดรั้บการท าความสะอาดฆ่าเช้ือ เป็นไปตามขอ้ 
ปฏิบติัการดูแลรักษาเคร่ืองบินของแอร์บสั โดยทีมงาน ผูเ้ช่ียวชาญ 
2. แอลกอฮอลล์า้งมือ จะถูกจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ สาหรับ 
ผูโ้ดยสารและพนกังาน 
3. การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย สายการบินร่วมกบัท่าอากาศยาน
ก าหนดใหมี้จุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายอยา่งเคร่งครัด  
4. การรักษาระยะห่างทางสงัคมจะมีการก าหนดจุดการยืนในการต่อ
คิวบริเวณหนา้เคานเ์ตอร์เช็คอิน และตูคี้ออส    
5. สายการบินจะเตรียมเคานเ์ตอร์เช็คอินเพ่ิมเติมแยกจุดไวเ้พ่ือการ
รักษาระยะห่างทางสงัคม 

 
3.95 

 
3.85 

 
4.05 

 
3.91 

 
4.04 

 
.956 

 
.834 

 
.878 

 
.831 

 
.867 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

 
มาก 

รวม 3.96 .553 มาก 
  

 จากตารางท่ี 1  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นความสะอาดของการให้บริการใน
สถานการณ์ COVID-19 โดยรวม พบวา่  ผลการประเมิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (𝑥  = 3.96 ,S.D. = 
.553 ) เม่ือพิจารณาใน รายละเอียดพบวา่ การตรวจวดัอุณหภูมิร่างกาย สายการบินร่วมกบัท่าอากาศยาน
ก าหนดให้มีจุดตรวจวดัอุณหภูมิร่างกายอยา่งเคร่งครัดมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ สายการบินจะ
เตรียมเคาน์เตอร์เช็คอินเพิ่มเติมแยกจุดไวเ้พื่อการรักษาระยะห่างทางสังคม , เคร่ืองบินจะไดรั้บการท าความ
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สะอาดฆ่าเช้ือ เป็นไปตามขอ้ ปฏิบติัการดูแลรักษาเคร่ืองบินของแอร์บสั โดยทีมงาน ผูเ้ช่ียวชาญ , การรักษา
ระยะห่างทางสังคมจะมีการก าหนดจุดการยืนในการต่อคิวบริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน และตูคี้ออส 
แอลกอฮอลล์า้งมือ จะถูกจดัเตรียมไวต้ามจุดต่างๆ สาหรับ ผูโ้ดยสารและพนกังาน ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นราคา 
ดา้นราคา 𝑥  S.D. ความคิดเห็น 
1.ราคาตัว๋คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการ 
2.มีตัว๋ราคาหลายราคาในทุกเส้นทาง 
3.ราคาตัว๋เคร่ืองบินเหมาะสมกบัระยะทาง 

3.89 
3.94 
3.92 

.862 

.882 

.870 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.92 .585 มาก 
  

 จากตารางท่ี 2  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นราคา โดยรวมพบวา่ ผลการประเมิน 
ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (𝑥  = 3.92 , S.D. = .585 ) เม่ือพิจารณาใน รายละเอียดพบวา่ มีตัว๋ราคา
หลายราคาในทุกเส้นทางมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ราคาตัว๋เคร่ืองบินเหมาะสมกบัระยะทาง , ราคา
ตัว๋คุม้ค่าเม่ือเทียบกบัการใหบ้ริการ ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นบุคลากร 
ดา้นบุคลากร 𝑥  S.D. ความคิดเห็น 
1.พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม 
2.พนกังานมีความรู้และสามารถใหค้  าแนะน าเม่ือท่านตอ้งการได ้
3.พนกังานตอบขอ้สักถามของท่านได ้

3.91 
3.95 
4.00 

.890 

.845 

.833 

มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.95 .583 มาก 
  

 จากตารางท่ี 3  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นบุคลากร โดยรวมพบวา่ ผลการ
ประเมิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (𝑥  = 3.95 , S.D. = .583 ) เม่ือพิจารณาใน รายละเอียดพบวา่ 
พนกังานตอบขอ้สักถามของท่านไดมี้อิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานมีความรู้และสามารถให้
ค  าแนะน าเม่ือท่านตอ้งการได ้, พนกังานมีการใหบ้ริการท่ีสุภาพ อ่อนนอ้ม ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 4  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 
ดา้นกระบวนการใหบ้ริการ 𝑥  S.D. ความคิดเห็น 

1. ระบบบริการมีความเหมาะสม 
2. มีความตรงต่อเวลา 
3. มีความรวดเร็วในการเช็คอินบตัรผูโ้ดยสาร 
4. มีการแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆบนเคร่ืองบินอย่างละเอียด 
ชดัเจน 

3.96 
4.03 
3.99 
3.98 

.814 

.851 

.807 

.865 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.99 .500 มาก 
  

 จากตารางท่ี 4   ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นกระบวนการให้บริการ โดยรวม
พบวา่ ผลการประเมิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (𝑥  = 3.99 , S.D. = .500 ) เม่ือพิจารณาใน 
รายละเอียดพบวา่ มีความตรงต่อเวลามีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ มีความรวดเร็วในการเช็คอินบตัร
ผูโ้ดยสาร , มีการแนะน าการใชอุ้ปกรณ์ฉุกเฉินต่างๆบนเคร่ืองบินอยา่งละเอียด ชดัเจน , ระบบบริการมีความ
เหมาะสม ตามล าดบั 
 

ตารางท่ี 5  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ          
                  ท่าอากาศยานดอนเมือง 
ดา้นภาพรวมของภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยาน
ดอนเมือง 

𝑥  S.D. ความคิดเห็น 

1. ท่านมีความมัน่ใจและเช่ือถือในการใหบ้ริการของการบินตน้ทุนต ่า
ในสถานการณ์โควิด 19 (covid 19) 
2. ท่านมีความเช่ือใจในมาตรการป้องกันโควิด19ของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า 
3. สายการบินต้นทุนต ่ามีการให้บริการเป็นเลิศทั้งภาคพ้ืนดินและ
เท่ียวบิน 

4.00 
 

  3.96 4.02 

.854 
 

.847 
 

.850 

มาก 
 

มาก 
 

มาก 

รวม 3.99 .578 มาก 
  

 จากตารางท่ี 5  ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของดา้นภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า 
ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง โดยรวมพบวา่ ผลการประเมิน ในภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก มีค่า (𝑥  = 3.99 , S.D. 
= .578 ) เม่ือพิจารณาใน รายละเอียดพบวา่ สายการบินตน้ทุนต ่ามีการให้บริการเป็นเลิศทั้งภาคพื้นดินและ
เท่ียวบินมีอิทธิพลมากท่ีสุด รองลงมา ไดแ้ก่ ท่านมีความมัน่ใจและเช่ือถือในการให้บริการของการบิน
ตน้ทุนต ่าในสถานการณ์โควดิ 19 (covid 19)  ท่านมีความเช่ือใจในมาตรการป้องกนัโควิด19ของสายการบิน
ตน้ทุนต ่า ตามล าดบั 
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 3. ผลการวิเคราะห์ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ท่ีแตกต่างกนั มีผลต่อขอสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
 

ตารางท่ี 6  แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างต่อสายการบิน    
                 ตน้ทุนต ่า จ าแนกตามเพศ 
 Levene's Test for Equality 

of Variances 
t-test for Equality of Means 

เพศ F-Test Sig t df Sig. (2-tailed) 
Equal variances assumed 
Equal variances not assumed 

.058 .810 -.199 
-.203 

398 
223.278 

.843 

.840 
  

 จากตารางท่ี 6  ไดค้่า Sig เท่ากบั 0.810 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 0.05 จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ เพศท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 7  แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างต่อสายการบินตน้ทุน 
                 ต ่า จ าแนกตามอาย ุ
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

4.014 
129.428 
133.442 

4 
395 
399 

1.003 
.328 

3.062 .017 

  

 จากตารางท่ี 7  ไดค้่า Sig เท่ากบั 0.017 ซ่ึงนอ้ยกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 0.05 จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ อายท่ีุแตกต่างกนั ส่งผลต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั 
 

ตารางท่ี 8  แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างต่อสายการบินตน้ทุน 
                 ต ่า จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.280 
132.161 
133.442 

4 
395 
399 

.320 

.335 
.957 .431 

  

 จากตารางท่ี 8 ไดค้่า Sig เท่ากบั 0.431 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 0.05 จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ อายรุะดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั 
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ตารางท่ี 9  แสดงค่าเฉล่ียส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานและค่าสถิติเปรียบเทียบความแตกต่างต่อสายการบินตน้ทุน 
                 ต ่า จ าแนกตามอาชีพ 
 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
Between Groups 
Within Groups 
Total 

1.021 
132.421 
133.442 

3 
396 
399 

.340 

.334 
1.018 .385 

  

 จากตารางท่ี 4 ไดค้่า Sig เท่ากบั 0.385 ซ่ึงมากกวา่ระดบันยัส าคญัท่ีก าหนดไวท่ี้ 0.05 จึงสามารถ
สรุปไดว้า่ อาชีพท่ีแตกต่างกนั ไม่ส่งผลต่อสายการบินตน้ทุนต ่าท่ีแตกต่างกนั 
 
อภิปรายผลการวจัิย 
          จากการวิจยั  พบวา่ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่าเท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่า
อากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ปัจจยัด้านประชากรศาสตร์ เพศ ระดบั
การศึกษา อาชีพ ท่ีแตกต่างกนั ไม่มีผลต่อปัจจยัทางดา้นสายการบินในขณะท่ี อายุ ท่ีแตกต่างกนั ส่งผลต่อ
ปัจจยัดา้นการบินท่ีแตกต่างกนั  เพราะอายุท่ีแตกต่างกนันั้นจะมีความคิดและความพึงพอใจต่อการตดัสินใจ
เลือกใชส้ายการบินท่ีแตกต่างกนั และปัจจยัดา้นสายการบิน มี 5 ปัจจยั ดงัน้ี  
 ปัจจยัทางด้านด้านความสะอาดของการให้บริการในสถานการณ์โควิด  19 (COVID-19) 
สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พีรันนธร ผวัเจริญ และ วรรักษ ์ สุเณอ (2562 ) แสดงให้เห็นวา่ผูโ้ดยสารให้
ความส าคญักบักบัความสะอาดและความสะดวกของห้องโดยสารหรือแมก้ระทัง่ท่ีหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน
รวมทั้งมาตรการรับมือโควดิ19ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยาน โดยพบวา่ช่ือเสียงและภาพลกัษณ์
ท่ีดีของสายการบินคือมาตรฐานความปลอดภยัในการเดินทางและความตรงต่อเวลาและมาตรการรับมือโค
วดิ19ของเท่ียวบินขาเขา้และขาออกท่ีมีเท่ียวบินและเส้นทางบินตรงตามความตอ้งการและมีสถิติของการเกิด
อุบัติเหตุน้อยและความเหมาะสมของสภาพแวดล้อมภายในห้องโดยสารท่ีสะอาดปลอดภัยเป็นส่ิงท่ี
ผูโ้ดยสารค านึงถึงเน่ืองจากการเดินทางโดยเคร่ืองบินในช่วงสถานการณ์โควิด 19 ความปลอดภยัอุบติัเหตุ
และความตรงต่อเวลาและความสะอาดเป็นส่ิงส าคญั สายการบินจึงควรปรับปรุงและพฒันาเพื่อให้ผูโ้ดยสาร
เกิดความเช่ือมัน่น าไปสู่การตดัสินใจเลือกใชบ้ริการ ต่อมาเป็นปัจจยัทางดา้นราคา สอดคลอ้งกบังานวิจยั
ของ วราณ์ ยาป่าคาย (2560) แสดงให้เห็นว่าผูโ้ดยสารให้ความส าคญักบัความคุม้ค่าของราคามีการ
เปรียบเทียบราคากับประโยชน์ท่ีได้รับโดยราคาค่าโดยสารต้องมีมาตรฐานเหมาะสมกับคุณภาพการ
ใหบ้ริการระยะทางรวมถึงเหมาะสมกบัความสะดวกสบายและความสะอาดในการเดินทางช่วงสถานการณ์
โควดิ 19 และส่ิงอ านวยความสะดวก รองลงมาเป็นปัจจยัทางดา้นบุคลากร สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ พลวิช 
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ยศสุนทร และ เฉลิมพร เยน็เยอืก (2563) แสดงให้เห็นวา่ผูโ้ดยสารให้ความส าคญักบั พนกังานหรือบุคลากร
ท่ีให้การบริการ ท่ีสามารถมีความรู้และสามารถให้ค  าแนะน า ต่างๆ เช่น กระเป๋าท่ีน ้ าหนกัเกิน หรือส่ิงท่ี
ตอ้งหา้มน าข้ึนไปบนเคร่ือง หรือแมก้ระทัง่สามารถบอกต าแหน่งท่ีนัง่ของตัว๋แก่ผูโ้ดยสาร และมีความสุภาพ 
อ่อนนอ้ม และต่อมาเป็นปัจจยัทางดา้นกระบวนการให้บริการ สอดคลอ้งกบังานวิจยัของ ฐายิกา ทิพย์
สุวรรณ (2561) ผูโ้ดยสารจะเลือกใชบ้ริการ การจองตัว๋โดยสาร การส่งมอบสัมภาระ การเปล่ียนเท่ียวบิน
รวมถึงการให้บริการตรวจบตัรโดยสารและน าผูโ้ดยสารข้ึนเคร่ืองบินท าไดอ้ย่างรวดเร็วและถูกตอ้งการ 
หรือการยกเลิกการจองหรือเปล่ียนเท่ียวบินต่างๆผา่นระบบท าไดง่้ายมีเคาน์เตอร์เช็คอินเพียงพอและรวดเร็ว 
ซ่องทางการรับรู้ขอ้มูลผ่านทางอินเตอร์เน็ตท่ีเขา้ถึงไดง่้ายและครอบคลุมขอ้มูลท่ีกลุ่มเป้าหมายตอ้งการมี
ศูนยบ์ริการ (Call Center) ส าหรับจองตัว๋และบริการอ่ืน ๆ ไดต้ลอดเวลาท่ีตอ้งการและการเปล่ียนวนัเวลา
เดินทางท าได้โดยเสียค่าใช้จ่ายน้อยกระบวนการให้บริการต่างๆเน้นความสะดวกถูกต้องรวดเร็วให้แก่
ผูโ้ดยสารมากท่ีสุดเน่ืองจากการด าเนินชีวิตของคนในปัจจุบนัค่อนขา้งรีบเร่งสายการบินจึงควรสร้างส่ิง
เหล่าน้ีให้โดดเด่นเหนือคู่แข่งเพื่อตอบสนองความตอ้งการของผูโ้ดยสารมากท่ีสุด และสุดทา้ยปัจจยัดา้น
ภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทว์ภสั ชยั
เลิศวราภทัร์ (2562) แสดง ใหเ้ห็นวา่ผูโ้ดยสารให้ความส าคญักบักบัภาพลกัษณ์ของสายการบินตน้ทุนต ่า ทั้ง
มาตรการการรับมือโควิด 19 ราคา การให้บริการ ช่ือเสียงของสายการบินรวมไปทั้งการจดัโปรโมชัน่เพื่อ
ดึงดูดผูโ้ดยสารใหก้ลบัมาใชบ้ริการอีกคร้ัง ทั้ง 5 ปัจจยันั้นทุกอยา่งนั้นส่งผลกระทบต่อสายการบินตน้ทุนต ่า
เท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมืองในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด 
 
ข้อเสนอแนะ 
  ขอ้เสนอแนะในการน าไปใช ้
               สายการบินควรจะมีโครงการเพิ่มเติมเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัอายทุุกช่วงวยัของผูโ้ดยสาร 
             ขอ้เสนอแนะในการท าวจิยัคร้ังต่อไป 
                ควรศึกษาศึกษาต่อความตอ้งการของผูโ้ดยสารทุกช่วงอายุท่ีมีความพึงพอใจต่อสายการบิน
ตน้ทุนต ่า เท่ียวบินภายในประเทศ ณ ท่าอากาศยานดอนเมือง 
 

บรรณานุกรม 
 

ฐายกิา ทิพยสุ์วรรณ. (2561). คุณภาพบริการของสายการบินต้นทุนต ่าเส้นทาง กรุงเทพมหานคร - 
 อุบลราชธานี.  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 



AEE-T J. Environ. Ed., 12(2): 1-12, July-December 2021 
 

12 
 

ธนกรณรงค ์วานิช และ ณฏัฐมน เผา่พนัธ์ุ. (2560). ปัจจัยที่ส่งผลต่อความพงึพอใจในการเลอืกใช้บริการ สาย
 การบินต้นทุนต ่าเส้นทางภายในประเทศของผู้โดยสารชาวไทยที่ท่าอากาศยานนานาชาติดอนเมือง 
 มหาวทิยาลยัศรีปทุม. 
นนัทว์ภสัชยั เลิศวราภทัร์. (2562). การศึกษาการสร้างคุณภาพการให้บริการบุคลกิภาพและกระบวนการ
 ให้บริการทีม่ีผลต่อภาพลกัษณ์องค์กรด้านการให้บริการสายการบินต้นทุนต ่าในสนามบิน
 นานาชาติดอนเมือง มหาวทิยาลยั กรุงเทพ. 
พีรันนธร ผวัเจริญ และ วรรักษ ์สุเณอ. (2562). การจัดการส่ิงอ านวยความสะดวกของท่าอากาศยานรอง ใน
ภูมิภาคของไทย สถาบนับณัฑิต พฒันบริหารศาสตร์. 
พลวชิ ยศสุนทร และ เฉลิมพร เยน็เยอืก. (2563). สภาพแวดล้อมในการปฎบิัติงานทีม่ีผลต่อความพงึ
 พอใจในการปฎบิัติงานของพนักงานที่ปฎบิัติงานในเขตการบิน ท่าอากาศยานานาชาติดอนเมือง 
มหาวทิยาลยัรังสิต. 
องคก์ารอนามยัโลก. (2563). โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019.[ออนไลน์],เขา้ถึงไดจ้าก: 
  https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1734820210303050517.pdf.(2564, 30 มิถุนายน). 
ThaiontoursTeam. (2564). ภูเกต็แซนด์บ็อกซ์(PhuketSandbox):แผนการเปิดประเทศไทยโดยไม่ต้อง 
 กกัตัว. [ออนไลน์], เขา้ถึงไดจ้าก:https://thaiontours.com/thailand/phuket-sandbox-thailand-
 without-quarantine.( 2564, 30 มิถุนายน ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1734820210303050517.pdf
https://ddc.moph.go.th/uploads/files/1734820210303050517.pdf


AEE-T Journal of Environmental Education  12(2): 13-27, July-December 2021 

ISSN 1906-8557 

© 2010 The Association for Environmental Education of Thailand 

 

13 
 

 
Knowledge and Awareness on Environment and Public Policy Laws of                         

the Operational Personnel In Sanitation and Environment Division,                                       
Loei Local Government Oganization 

 

 Natithol Pornpitaksit
1
, Bunlert Wongpho

2
, Vinai Veeravatnanond

3
, Thassanaphat parnphorm

4
 

Raweewon Sananworakiat
5
, Orawon Phatsonsiri

6
  

1
Student of Master Degree, (Environmental Education), Pathumthani University 

2,3,4,5,6
Lecturer, Environmental Education Program., Pathumthani Univesity. 

 

Abstract:  The Purpose of this research were : 1) to study the knowledge and awareness on 

environment and public policy laws of the operational in sanitation and environment division, Loei 

local government organization, and 2 to Compare the knowledge and awareness on environment and 

public policy. The sample of 93 in number was derived through the purposive random sampling with 

25% of the total operational personnel. The instrument used for collecting the data was the 

measurement test of knowledge and awareness on environment and public policy laws, constructed by 

the researcher. The statistics used for analyzing the data were the  frequency, mean ( )  ; standard 

deviation (S.D.), t-test and F-test. 
 

 The research findings were summarized as follows : 1) The operational Personnel in 

sanitation and environment division Loei local government organization, had knowledge and 

awareness on environment public policy laws at the low level (30.18%)  and had the awareness on 

environment and public policy laws as a whole at the high level ( =4.05)  2) The operational 

personnel in sanitation and environment division Loei local government organization, with different 

gender, educational level and positions had knowledge and awareness on environment and public 

policy laws with statistically significant different at the .05 level, while the operational personnel with 

different working periods had knowledge and awareness with no different.  The research findings 

should be used to make the plan for personnel development in the sanitation and environment 

division, Loei local government  organization to enforce environment and public policy laws, most 

sufficiently and effectively.    
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ความรู้และความตระหนักเกี่ยวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐ 
ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวดัเลย 
 

เนติธร พรพิทกัษสิ์ทธ์ิ1, บุญเลิศ วงคโ์พธ์ิ2, วนิยั วรีะวฒันานนท์3  
ธศัษณพฒัน์ ปานพรม4, รววีรรณ สนัน่วรเกียรติ5, อรวรรณ ภสัสรศิริ6 

นกัศึกษาปริญญาโท1 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต (ส่ิงแวดลอ้มศึกษา) มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
2,3,4,5,6อาจารยส์าขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ:   การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ความรู้และความตระหนักเก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐ ของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  และ 2) เปรียบเทียบความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
และนโยบายภาครัฐ กลุ่มตวัอยา่ง จ านวน 93 คน ซ่ึงไดม้าจากการสุ่มแบบเจาะจง ร้อยละ 25 ของจ านวนบุคลากร
ผูป้ฏิบติังาน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบวดัความรู้และความตระหนักเก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึน  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ 
ค่าเฉล่ีย ค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที และการทดสอบค่าเอฟ  
 ผลการวิจยัพบว่า 1) บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  มีระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ โดยรวมอยูใ่นระดบัต ่า 
(30.18%)  และมีความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ โดยรวมอยูใ่นระดบัมาก     
( X= 4.05)   2) บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
เลย ท่ีมี เพศ ระดับการศึกษา และต าแหน่งงาน ต่างกัน มีความรู้และความตระหนักเก่ียวกับกฎหมาย
ส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐ แตกต่างกนัอย่างมีนัยส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .05  ส่วนผูป้ฏิบติังานท่ีมี
ระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนั มีความรู้และความตระหนักเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบาย
ภาครัฐ ไม่แตกต่างกนั  ผลการวิจยัคร้ังน้ี สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในการจดัท าแผนพฒันาบุคลากรท่ี
ปฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เพื่อให้การบงัคบัใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม และนโยบายภาครัฐ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 
 

ค าส าคัญ:  ความรู้, ความตระหนกั, กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
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บทน า 
                ปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีก าลงัเผชิญอยูใ่นปัจจุบนั เป็นผลจากการกระท าของมนุษยอ์นัเน่ืองมาจากความ
ตอ้งการพื้นฐานและความสะดวกสบายในการด ารงชีวิตในยุคโลกาภิวตัน์ การกระตุน้ให้มนุษยเ์กิดการพฒันา
และสร้างความความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท าให้เกิดวิทยาการและเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั สร้างอุปกรณ์ 
เคร่ืองมือ ในการน าใชท้รัพยากรธรรมชาติไดอ้ยา่งง่ายดาย มีการพฒันากระบวนการผลิตทั้งในดา้นอุตสาหกรรม 
และการผลิตสินคา้เพื่อการอุปโภค บริโภค เป็นจ านวนมาก ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและชีวิตความเป็นอยูข่อง
ประชากรโลก เกิดสารพิษกระจายสู่ส่ิงแวดล้อม ทั้งในดิน แหล่งน ้ า และอากาศ รวมทั้งขยะมูลฝอย ฝุ่ น
ละออง หมอกควนั ท าให้ทัว่โลกตอ้งเผชิญกบัภาวะวิกฤติการเปล่ียนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ระบบนิเวศ
ขาดความสมดุล ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนความเส่ียงจากการเกิด
โรคระบาดและการแพร่กระจายของสารเคมีชีวภาพจากวิทยาการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท่ีสร้าง
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอ้ม และคุณภาพชีวติ   
 นบัตั้งแต่ประเทศไทยมีแผนพฒันาเศรษฐกิจฉบบัแรกในปี พ.ศ. 2504 มีการบนัทึกขอ้มูลของป่า
ไมใ้นประเทศไทยมีจ านวนมากถึงร้อยละ 50 ของพื้นท่ีประเทศทั้งหมด หลงัจากนั้น ภาครัฐไดน้ าประเทศ
เขา้สู่การพฒันาโดยเนน้การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานไดแ้ก่ ทางหลวงแผน่ดิน ทางรถไฟ ระบบประปา ไฟฟ้า 
และเข่ือนชลประทาน การส่งเสริมอุตสาหกรรม การท าการเกษตรและสร้างท่ีอยู่อาศยั ทั้งเขตเมืองและ
ชนบท ท าใหพ้ื้นท่ีป่าไมล้ดลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากน้ียงัเกิดแผนการพฒันาประเทศจนถึงปัจจุบนั ซ่ึงผลของ
การพฒันาดงักล่าว ก่อใหเ้กิดมลพิษทั้งทางน ้า อากาศ ขยะมูลฝอย สารพิษอนัตราย และความเส่ือมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม จนเกิดปัญหาเป็นผลกระทบห่วงโซ่ทั้งระบบนิเวศและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน นอกจากน้ียงัเกิดเป็นคดีความฟ้องร้อง ดงัท่ีเกิดข้ึนหลายกรณี   

 การพิจารณาถึงบทบญัญติัทางกฎหมายส่ิงแวดล้อม จึงนับว่ามีความส าคญัรวมอยู่ด้วย ในการ
แก้ไขปัญหาและการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ซ่ึงโดยพื้นฐานแล้วรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2560 มาตรา 57(2) บญัญติัว่า "รัฐตอ้ง อนุรักษ์ คุม้ครอง บ ารุงรักษา ฟ้ืนฟู 
บริหารจัดการ และใช้หรือจัดให้มีการใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรธรรมชาติ ส่ิงแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ ให้เกิดประโยชน์อยา่งสมดุล และย ัง่ยืน โดยตอ้งให้ประชาชนและชุมชนในทอ้งถ่ิน
ท่ีเก่ียวขอ้งมีส่วนร่วมด าเนินการและไดรั้บประโยชน์จากการด าเนินการดงักล่าวดว้ยตามท่ีกฎหมายบญัญติั”   
จึงเป็นหลกัประกนัวา่สิทธิใด ๆ ท่ีประชาชนและชุมชนมีส่วนไดส่้วนเสีย จะตอ้งไม่ถูกล่วงละเมิด ทั้งโดย
กฎหมาย การกระท าของฝ่ายบริหารของภาครัฐ บุคคล หรือการตดัสินคดีความ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งกฎหมายท่ี
เก่ียวกบันโยบายภาครัฐและแผนส่ิงแวดล้อมชาติในปัจจุบนั รวมทั้งกฎหมายท่ีมีการปรับปรุงแก้ไขใหม่ 
เพื่อใหท้นัต่อสภาวการณ์ท่ีเปล่ียนแปลงไป ตอ้งค านึงถึงผลกระทบเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม เช่น มลพิษท่ีกระจาย
สู่ดิน น ้ า อากาศ เสียงและความสั่นสะเทือน ขยะมูลฝอย ส่ิงปฏิกูล วตัถุอนัตราย ฯลฯ ตลอดจนการรับผิด
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ทางแพ่งและอาญา การสร้างมาตรการเสริมในการป้องกนัและการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้ม รวมทั้งความ
รับผิดชอบของเจา้หน้าท่ีในหน่วยงานภาครัฐทั้งในส่วนกลางและส่วนทอ้งถ่ิน ท่ีมีความเก่ียวขอ้งในการ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดล้อม  จะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และบังคับใช้กฎหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ซ่ึงท่ีผา่นมาผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดจากนโยบายภาครัฐและการขาดความรอบคอบใน
การบงัคบัใช้กฎหมาย และการทุจริตของเจา้หน้าท่ีภาครัฐ ก่อให้เกิดปัญหาต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน 
หลายกรณี ดงัเช่น การแพร่กระจายของสารตะกัว่เกินมาตรฐานในล าห้วยคลิต้ี จงัหวดักาญจนบุรี  การ
แพร่กระจายของฝุ่ นละอองและก๊าซซลัเฟอร์ไดออกไซดจ์ากกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากถ่านหินลิกไนทข์อง
โรงไฟฟ้าแม่เมาะ จงัหวดัล าปาง  หรือกรณีเหมืองทองอคัรา ในจงัหวดัพิจิตร ฯลฯ    

 ดงันั้น ผูศึ้กษาจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษา ความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
และนโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ซ่ึงมีบทบาทส าคญัในการก าหนดแผนการปฏิบติังาน รวมถึงการพิจารณาและตดัสินใจ
ในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมให้คงอยู่อย่างสมดุลเพื่อลดผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึนในชุมชนท้องถ่ิน โดยมี
วตัถุประสงคข์องการศึกษา ดงัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
          1.เพื่อศึกษาความรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย 

2. เพื่อเปรียบเทียบความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย โดยจ าแนก
ตามปัจจยัส่วนบุคคลของบุคลากรผูป้ฏิบติังาน 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
  ผูว้จิยั ไดก้  าหนดกรอบในการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 
 
  
 
 
 
   
 
 

- ปัญหาผลกระทบส่ิงแวดลอ้ม พ้ืนท่ีจงัหวดัเลย และบทบาทของ
หน่วยงานองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

- แนวคิด ทฤษฎี ความรู้ความตระหนกั, กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  

 
ความรู้ ความตระหนกั เก่ียวกบักฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ 

ปัจจยัส่วนบุคลของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  
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วธีิด าเนินการวจัิย  
 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัไดแ้ก่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม สังกดั
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  รวมทั้งส้ิน 370 คน   
  กลุ่มตวัอยา่ง  กลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั ผูว้ิจยัใชเ้กณฑ์ร้อยละ 25 ของจ านวนประชากรทั้งหมด 
(ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ได้กลุ่มตวัอย่างท่ีตอบ
แบบสอบถาม จ านวนทั้งส้ิน  93 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตัวแปรต้น ได้แก่  ปัจจัยส่วนบุคคลของบุคลากรผู ้ปฏิบัติงานในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม สังกดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ไดแ้ก่ อาชีพ และระยะเวลาการปฏิบติังาน 
  ตวัแปรตาม ได้แก่ ความรู้ และความตระหนัก เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบาย
ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลย 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 

 ผู ้วิจ ัยได้จัดท าเคร่ืองมือส าหรับการวิจัยคร้ังน้ี คือ  แบบสอบถาม โดยมีรายละเอียด
ประกอบดว้ย  
     ตอนท่ี 1 เป็นขอ้มูลส่วนบุคคลของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
สังกดัองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  ได้แก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาการ
ปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
     ตอนท่ี 2  แบบสอบถามความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ จ านวน 15 
ขอ้ เป็นแบบเลือกตอบ (Multiple Choice) มี 4 ตวัเลือก  โดยขอ้ค าถามท่ีตอบถูกให้ค่า 1 คะแนน ตอบผิดให้
ค่า 0 คะแนน โดยใชเ้กณฑข์อง Benjamin Bloom (Bloom, 1971) ดงัน้ี 
   เกณฑช่์วงคะแนนร้อยละ 80 ข้ึนไป (ตอบถูก 12 – 15 ขอ้) หมายถึง มีความรู้ระดบัสูง 
   เกณฑช่์วงคะแนนร้อยละ 60 – 79.99 (ตอบถูก 9 –11 ขอ้) หมายถึง มีความรู้ระดบัปานกลาง 
   เกณฑช่์วงคะแนนนอ้ยกวา่ร้อยละ 59.99 ลงมา หมายถึง มีความรู้ในระดบัต ่า 

  ตอนท่ี 3  แบบสอบถามความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ 
จ านวน 15 ขอ้ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) เป็นขอ้ค าถามเชิงนิมาน มี 5 ระดบั  หา
คะแนนค่าเฉล่ียและแปลผลโดยใชเ้กณฑ ์(บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ดงัน้ี 
      ค่าเฉล่ีย 4.20 – 5.00  แสดงวา่  มีความตระหนกัอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
      ค่าเฉล่ีย 3.40 – 4.19  แสดงวา่ มีความตระหนกัอยูใ่นระดบัมาก 
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     ค่าเฉล่ีย 2.60 – 3.39  แสดงวา่ มีความตระหนกัอยูใ่นระดบัปานกลาง 
    ค่าเฉล่ีย 1.80 – 2.59  แสดงวา่  มีความตระหนกัอยูใ่นระดบันอ้ย 
    ค่าเฉล่ีย 1.00 – 1.79  แสดงวา่ มีความตระหนกัอยูใ่นระดบันอ้ยท่ีสุด 

 

ผลการวจัิย  
 

ตาราง 1  แสดงจ านวนค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย 
               ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
              จงัหวดัเลย จ าแนกตามขอ้ค าถาม                                                                               (n=93) 

ขอ้ค าถาม 
ตอบถูก แปลผล 

จ านวน ร้อยละ  
1. ประเทศไทยมีการประกาศใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มคร้ังแรก เม่ือปี พ.ศ.ใด 17 18.27 ต ่า 
2. ปัจจุบนักฎหมายส่ิงแวดลอ้มสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากสถาน
ประกอบการ โดยมีผูใ้ดเป็นผูฟ้้องร้อง 

29 31.18 ต ่า 

3. นโยบายพ้ืนฐานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 2560 ให้
ความส าคญัเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม เร่ืองใดเป็นส าคญั 

25 26.88 ต ่า 

4. ยทุธศาสตร์ชาติ มุ่งเนน้การพฒันาความมัน่คงของ น ้ า พลงังาน และการเกษตร 
เพราะมีผลต่อความสมัพนัธ์กบัส่ิงแวดลอ้ม อยา่งไร 

17 18.28 ต ่า 

5. แผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ.2560-2564) มุ่งเนน้
ยทุธศาสตร์เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มดา้นใด 

22 23.65 ต ่า 

6. นโยบายการจดัการฐานทรัพยากรธรรมชาติเพ่ือความยัง่ยนื ตอ้งมีปริมาณพ้ืนท่ี
ป่าไมเ้ป็นตวัก าหนดเท่าไร 

20 21.50 ต ่า 

7. นโยบายการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มท่ีมุ่งเนน้ใหทุ้ก
ภาคส่วนมีส่วนร่วม  

15 16.13 ต ่า 

8. นอกจากการใหค้วามส าคญักบันโยบายและแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้ม
ระดบัชาติ แลว้  ภาครัฐยงัใหค้วามส าคญักบัแผนการจดัการส่ิงแวดลอ้มในระดบั
ใดอีก 

24 25.81 ต ่า 

9. การเร่งรัดการควบคุมมลพิษทั้งทางอากาศ น ้ า และขยะ ท่ีเกิดจากการผลิตและ
การบริโภคของประเทศ ในปัจจุบนั นโยบายท่ีภาครัฐเร่งรัดใหด้ าเนินการก่อนเป็น
การเร่งด่วน 

56 60.21 ปานกลาง 

10. การประเมินผลกระทบส่ิงแวดลอ้มในเบ้ืองตน้ของโครงการหรือกิจกรรม
ต่างๆ ในทอ้งถ่ินท่ีไม่น่าจะก่อใหเ้กิดผลกระทบต่อส่ิงแวดลอ้มมาก เป็นดุลพินิจ
ของใคร 
 

33 35.48 ต ่า 
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ตาราง (ต่อ)    
11. ในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนท่ีเก่ียวขอ้งก่อนการพิจารณาออก
ใบอนุญาตประกอบกิจการใดท่ีอาจก่อใหเ้กิดเหตุร าคาญหรือผลกระทบต่อสภาวะ
ความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมกบัการด ารงชีวติของประชาชนในชุมชน ใครเป็นผูข้อยืน่
ด าเนินการ 

25 26.88 ต ่า 

12. คณะกรรมการส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ ตอ้งมีส่วนประกอบของกรรมการสามฝ่าย
ประกอบดว้ย 

19 20.43 ต ่า 

13. กฎหมายใดไม่เก่ียวขอ้งโดยตรงกบัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 29 31.18 ต ่า 
14. เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน เป็นผูมี้บทบาทในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
ส่ิงแวดลอ้มในเขตพ้ืนท่ีของตน ขอ้ใดไม่ใช่ความหมาย “เจา้พนกังานทอ้งถ่ิน”  

56 60.21 ปานกลาง 

15. การออกใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาตประกอบกิจการท่ีเป็น
อนัตรายต่อสุขภาพ และก่อใหเ้กิดปัญหาส่ิงแวดลอ้มในชุมชนทอ้งถ่ิน เป็นอ านาจ
ของใคร 

34 36.59 ต ่า 

โดยรวม 421 30.18 ต ่า 
   

  จากตาราง 1  พบว่า ระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  โดยภาพรวมมี
ระดบัความรู้อยูใ่นระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 30.18  
 

ตารางท่ี 2  แสดงค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและ 
   นโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครอง
   ส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย                                                                                        (n=93) 

ขอ้ค าถาม   S.D. แปลผล 

1. การปฏิบติัตวัของท่านควรหลีกเล่ียงการสร้างปัญหาใหก้บัส่ิงแวดลอ้ม 4.54 .50 มากท่ีสุด 
2. ท่านรู้สึกไม่สบายใจท่ีเห็นเพ่ือนร่วมงานของท่านปฏิบติังานโดยไม่ค านึงถึงปัญหา
ส่ิงแวดลอ้ม 

4.76 .42 มากท่ีสุด 

3. ท่านมีความวติกกงัวลต่อปัญหาส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในปัจจุบนั 4.12 .36 มาก 
4. ท่านคิดวา่นโยบายส่ิงแวดลอ้มระดบัทอ้งถ่ินในปัจจุบนั มีความส าคญั 4.06 .38 มาก 
5. หน่วยงานของท่านควรปฏิบติัเป็นแบบอยา่งในการเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม 4.41 .55 มากท่ีสุด 
6. การติดตามตรวจสอบภายในดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นการจบัผิดการท างาน 3.80 .71 มาก 
7. การปรับปรุงแกไ้ขขอ้บกพร่องของกฎหมายส่ิงแวดลอ้ม ควรเป็นหนา้ท่ีของ
หน่วยงานระดบักระทรวงเท่านั้น 

 

3.43 .86 มาก 
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ตาราง (ต่อ)    
8. หน่วยงานของรัฐทุกระดบัควรถือปฏิบติัการบงัคบัใชก้ฎหมายอยา่งเคร่งครัด 4.11 .56 มาก 
9. การส่งเสริมกิจกรรม/โครงการเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มควรใหค้วามรู้เบ้ืองตน้เก่ียวกบั
ความส าคญัต่อคุณภาพชีวติของบุคคลและชุมชน 

4.03 .54 มาก 

10. ประชาชนควรมีส่วนร่วมในกิจกรรม/โครงการส่ิงแวดลอ้ม 4.34 .74 มากท่ีสุด 
11. การแกไ้ขปัญหาขยะ ควรเร่ิมท่ีครอบครัว 4.05 .59 มาก 
12. การประกอบอาชีพท่ีก่อใหเ้กิดมลพิษทางกล่ินหรือควนั ควรอนุโลมเป็นรายกรณีไป 3.36 .68 มาก 
13. หน่วยงานของรัฐควรมีการตรวจสอบการปนเป้ือนของสารพิษในสินคา้อุปโภคบริโภค 3.74 .69 มาก 
14. เกษตรกรควรปรับเปล่ียนการปลูกพืชแบบลดการใชส้ารเคมี 3.95 .87 มาก 
15. ควรอะลุ่มอล่วยสถานประกอบกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพและส่ิงแวดลอ้ม 
เพราะเก็บภาษีไดม้าก 

4.02 1.09 มาก 

โดยรวม 4.05 .23 มาก 
  

 จากตารางท่ี 2   พบว่า ความตระหนักเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐของ
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยโดยภาพ
รวมอยูใ่นระดบัมาก (  = 4.05, S.D. = .23)  
 
ตารางท่ี 3  แสดงการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ
  บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  
  จ  าแนกตามอาชีพ 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระหวา่งกลุ่มการศึกษา .468 3 .156 4.132 .009 
ภายในกลุ่มการศึกษา 3.360 89 .038   

รวม 3.828 92    

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05  
 จากตารางท่ี 3  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย
ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  
จ  าแนกตามอาชีพ พบว่า บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน
ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนั 
อยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (F=4.132, Sig.=.009) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็น
รายคู่ดว้ยวธีิของ Scheffe ตามตารางท่ี 4 ดงัน้ี 
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ตารางท่ี 4  แสดงการเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากร  
 ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ  าแนก
 ตามอาชีพ เป็นรายคู่  (n = 93 คน) 

อาชีพ  ขา้ราชการ 
พนกังาน
ราชการ 

ลูกจา้งประจ า 
ลูกจา้ง
ชัว่คราว 

   
  

(1.00) 
  

(1.00) 
  

(1.16) 
  

(1.00) 
ขา้ราชการ (1.00) -    
พนกังานจา้งตามภารกิจ (1.00) .000 -   
พนกังานจา้งทัว่ไป (1.16) .000 .160* -  
พนกังานจา้งเหมา (1.00) .000 .000 .000 - 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี 4  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากร

ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ าแนกตามอาชีพ เป็นราย
คู่ พบวา่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี  
0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไปกบักลุ่มพนกังานจา้งตามภารกิจ   

 

ตารางท่ี 5  แสดงการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ
 บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  
 จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระหวา่งกลุ่มการศึกษา .089 3 .030 .707 .550 
ภายในกลุ่มการศึกษา 3.739 89 .042   

รวม 3.828 92    

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 5  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย
ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  
จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน พบวา่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์ร
ปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
และนโยบายภาครัฐไม่แตกต่างกนั (F=.707, Sig.=.550)  
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ตารางท่ี 6   แสดงการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย     
    ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วน    
    ทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ  าแนกตามอาชีพ 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระหวา่งกลุ่มการศึกษา 1.247 3 .416 9.948 .000 
ภายในกลุ่มการศึกษา 3.719 89 .042   

รวม 4.965 92    

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 6  ผลการทดสอบเพ่ือเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย
ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ าแนก
ตามอาชีพ พบวา่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ี
มีอาชีพแตกต่างกันมีความตระหนักเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนั อย่างมีระดับ
นยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (F=9.948, Sig.=.000) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ดว้ยวิธีของ 
Scheffe ปรากฏผลตามตารางท่ี 9 ดงัน้ี 

 

ตารางท่ี 7  เปรียบเทียบความตระหนักเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐของบุคลากร
 ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ  าแนก
 ตามอาชีพ เป็นรายคู่ (n = 93 คน) 

อาชีพ  ขา้ราชการ 
พนกังาน
ราชการ 

ลูกจา้งประจ า 
ลูกจา้ง
ชัว่คราว 

   
  

(4.13) 
  

(4.10) 
  

(3.86) 
  

(4.13) 
ขา้ราชการ (4.13) -    
พนกังานจา้งตามภารกิจ (4.10) .028 -   
พนกังานจา้งทัว่ไป (3.86) .271* .243* -  
พนกังานจา้งเหมา (4.13) .001 .026 .269* - 

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
จากตารางท่ี 7  เม่ือศึกษาเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ

บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  จ าแนกตามอาชีพ 
เป็นรายคู่ พบวา่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ท่ี
มีอาชีพต่างกนั มีความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนัอย่างมีระดบันยัส าคญั
ทางสถิติ 0.05 มีจ านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการประจ ากบักลุ่มพนกังานงานจา้งทัว่ไป กลุ่มพนกังานตามภารกิจ
กบักลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป และ กลุ่มพนกังานจา้งเหมากบักลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป 
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ตารางท่ี 8  แสดงการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบาย   
 ภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
 จงัหวดัเลย  จ  าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน 

ความแปรปรวน Sum of Squares df Mean Square F Sig. 
ระหวา่งกลุ่มการศึกษา .170 3 .057 1.049 .375 
ภายในกลุ่มการศึกษา 4.796 89 .054   

รวม 4.965 92    

*ท่ีระดบันยัส าคญั 0.05 
 จากตารางท่ี 8  ผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและ
นโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลย  จ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน  พบว่า บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความตระหนกั
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐไม่แตกต่างกนั (F=1.049, Sig=.375)  

 

สรุปผลการวจัิย 
 1. ระดบัความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย  โดยภาพรวม มีระดบัความรู้อยูใ่น
ระดบัต ่า คิดเป็นร้อยละ 30.18   
    2. ความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานใน
กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมาก ( X= 
4.05)  
  3. การเปรียบเทียบความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน จงัหวดัเลย โดย
จ าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล คือ อาชีพ และระยะเวลาการปฏิบติังานในหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัส่ิงแวดลอ้ม 
สรุปไดด้งัน้ี 
  3.1 บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (F=4.132, Sig.=.009) เม่ือพิจารณาผลการทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่
ด้วยวิธีของ Scheffe  พบว่า แตกต่างกนัอย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี  0.05 มีจ  านวน 1 คู่ คือ กลุ่ม
พนกังานจา้งทัว่ไปกบักลุ่มพนกังานจา้งตามภารกิจ  
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  3.2  บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ
ไม่แตกต่างกนั (F=.707, Sig.=.550)       
  3.3  บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลยท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่าง
กนั อย่างมีระดบันัยส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 (F=9.948, Sig.=.00) และเม่ือพิจารณาผลการทดสอบความ
แตกต่างเป็นรายคู่ด้วยวิธีของ Scheffe พบว่า บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ท่ีมีอาชีพแตกต่างกนั มีความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม
และนโยบายภาครัฐแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติ 0.05 มีจ  านวน 3 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มขา้ราชการ
ประจ ากบักลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป  กลุ่มพนกังานตามภารกิจกบักลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป และ กลุ่มพนกังาน
จา้งชัว่คราวกบักลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป 
  3.4  บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
จงัหวดัเลยท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานแตกต่างกันมีความตระหนักเก่ียวกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมและ
นโยบายภาครัฐไม่แตกต่างกนั (F=1.049, Sig=..375) 
     
อภิปรายผล 
 จากผลการศึกษาความรู้และความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของ
บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ในคร้ังน้ี 
ไดพ้บขอ้เทจ็จริง ดงัน้ี   
 1. บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย 
โดยภาพรวมมีระดบัความรู้อยู่ในระดบัต ่าคิดเป็นร้อยละ 30.18 สอดคลอ้งกบั ผลการศึกษาความรู้ ความ
ตระหนกั และการปฏิบติัตามกฎหมายส่ิงแวดล้อมในการจดัการขยะมูลฝอยของยุวชน พบว่า ยุวชนส่วน
ใหญ่มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มในการจดัการขยะมูลฝอยอยูใ่นระดบัต ่า   และ สุชิน   สงวนปุญญศิริ 
(2532)  ความรู้ความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มของเจา้หนา้ท่ีต ารวจในภาคตะวนัตก   พบวา่  เจา้หนา้ท่ีต ารวจ
ส่วนใหญ่ ร้อยละ 59.56  มีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มอยูใ่นระดบัปานกลาง  รองลงมาอยูใ่นระดบัต ่า คือ ร้อยละ 
38.25  จากผลท่ีปรากฏคร้ังน้ีอาจเน่ืองมาจากบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม ร้อยละ 
72.04 ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ บทบาทในการปฏิบติังานเป็นเพียงพนกังานจา้งทัว่ไป หรือไม่ก็เป็นพนกังานจา้ง
ตามภารกิจ ของหน่วยงานท่ีรับเขา้มาท างานเท่านั้น  จึงขาดความรู้และความเช่ียวชาญเฉพาะทาง และเม่ือท า
การเปรียบเทียบความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกอง
สาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย โดยจ าแนกตามอาชีพ เป็นรายคู่  พบวา่ 
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บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยท่ีมีอาชีพ
แตกต่างกนัมีความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ีระดบั 0.05 มีจ านวน 1 คู่ ไดแ้ก่ กลุ่มพนกังานจา้งทัว่ไป กบักลุ่มพนกังานตามภารกิจ ซ่ึงต่างกบัผูท่ี้
เป็นขา้ราชการท่ีเป็นระดบัผูบ้ริหารหรือหัวหนา้กองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีความรอบรู้และมีความ
เช่ียวชาญในตวับทกฎหมายและนโยบายท่ีไดรั้บการถ่ายทอดผ่านค าสั่ง หรือนโยบายท่ีมาจากหน่วยงาน
บงัคบับญัชาสั่งการใหป้ฏิบติั ติดตามผล และรายงานผลใหท้ราบ   
  ในส่วนของดา้นความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ พบว่า บุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลยโดยภาพรวมอยูใ่น
ระดบัมาก สอดคลอ้งกบั เอกลกัษณ์  ธนเจริญพิศาล (2554) ไดศึ้กษาความตระหนกัและการยอมรับการน า
ระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมมาใช้ในองค์กรภาครัฐ พบว่า บุคลากรของส านักนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีความตระหนกัต่อระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มโดยรวมในระดบัสูง 
และมีการยอมรับการน าระบบการจดัการส่ิงแวดลอ้มมาใชใ้นระดบัค่อนขา้งสูง และเม่ือท าการการทดสอบ
ตามสมมุติฐานเพื่อเปรียบเทียบความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐของบุคลากร
ผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย โดยจ าแนกตาม
อาชีพ พบวา่ บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดั
เลยท่ีมีอาชีพต่างกนัมีความตระหนกัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐแตกต่างกนั อย่างมี
ระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม 
ร้อยละ 72.04 ไม่ไดเ้ป็นขา้ราชการ บทบาทในการปฏิบติังานเป็นเพียงผูส้นบัสนุนตามภารกิจของหน่วยงาน
ท่ีรับเขา้มาท างาน ความตระหนกัซ่ึงเป็นพฤติกรรมภายในท่ีเกิดจากความรู้ความเขา้ใจอย่างลึกซ้ึงในเร่ือง
ของกฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ ผา่นประสบการณ์ จนเกิดเป็นความรู้สึกและสามารถมองเห็น
ผลดีผลเสียไดอ้ยา่งชดัเจน จึงมีความแตกต่างกนั ตามทฤษฎีกระบวนการเกิดความตระหนกัของกู๊ด (Good, 
1973) ท่ีกล่าววา่ การเกิดความตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญาท่ีบุคคลไดรั้บการกระตุน้จาก
ส่ิงเร้าหรือรับสัมผสัส่ิงเร้าแลว้จะเกิดความรู้ เม่ือรับรู้แลว้จะเกิดความเขา้ใจ เกิดความคิดรวบยอด น าไปสู่
การเรียนรู้และเกิดความรู้ท่ีลึกซ้ึงในส่ิงนั้น ๆ และน าไปสู่การเกิดความตระหนกัในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และความ
ตระหนกัก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น  
 ส่วนผลการทดสอบเพื่อเปรียบเทียบความตระหนักเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบาย
ภาครัฐ โดยจ าแนกตามระยะเวลาการปฏิบติังาน  พบว่า บุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและ
ส่ิงแวดลอ้ม องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินจงัหวดัเลย ท่ีมีระยะเวลาการปฏิบติังานต่างกนัมีความตระหนัก
เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐไม่แตกต่างกนั  ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 1) บุคลากรผูป้ฏิบติังานมี
ความรู้พื้นฐานเดิมและประสบการณ์ท่ีสั่งสมมาอยูแ่ลว้ เม่ือไดรั้บมอบหมายให้ปฏิบติัหนา้ท่ีตามภารกิจ ยอ่ม
ต้องเคร่งครัดโดยยึดหลักเหตุผล กฎหมาย ข้อบงัคบั เป็นส่ิงส าคญั  2) ความใส่ใจและเห็นคุณค่าของ
ส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อการด ารงชีวิตของประชาชนในพื้นท่ีรวมทั้งระบบนิเวศโดยรวม  3) ปรากฏการณ์หรือ
ผลกระทบทางส่ิงแวดลอ้มท่ีเกิดข้ึนในพื้นท่ีท่ีรับผิดชอบ จ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ข และ 4) ระยะเวลาท่ีได้
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ปฏิบติังานตามบทบาทหน้าท่ีท าให้เกิดการรับรู้ข้อมูลความจริงท่ีส าคญัและเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ตลอดเวลาเป็นส่ิงตอกย  ้าใหบุ้คลากรผูป้ฏิบติังานตอ้งประพฤติตนเป็นแบบอยา่งและเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม
อยูเ่สมอ    สอดคลอ้งกบั ทฤษฎีกระบวนการเกิดความตระหนกัของกู๊ด (1973: 54 ) ท่ีกล่าววา่การเกิดความ
ตระหนกัเป็นผลมาจากกระบวนการทางปัญญา (Cognitive Process ) เม่ือบุคคลไดรั้บการกระตุน้จากส่ิงเร้า
หรือรับสัมผสัส่ิงเร้าแลว้จะเกิดความรู้ เม่ือรับรู้แลว้ ขั้นต่อไปก็จะเขา้ใจส่ิงนั้นจนเกิดความคิดรวบยอดและ
น าไปสู่การเรียนรู้ การมีความรู้ในส่ิงนั้นอยา่งถ่องแท ้น าไปสู่การเกิดความตระหนกัในท่ีสุด ซ่ึงความรู้และ
ความตระหนกัก็จะน าไปสู่การกระท าหรือการแสดงออกทางพฤติกรรมของบุคคลต่อส่ิงเร้านั้น    
 ดงันั้น แนวทางในการพฒันาบุคลากรผูป้ฏิบติังานในกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องกับกฎหมายส่ิงแวดล้อมและนโยบายภาครัฐ ควรให้
ความส าคญัในประเด็นต่าง ๆ ดงัน้ี 
  ประเด็นท่ี 1  การจดัท าแผนพฒันาบุคลากรกองสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม เพื่อยกระดบั
การปฏิบติังานใหมี้ความถูกตอ้ง ชดัเจน เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การอบรมเชิงปฏิบติัการการ
รับรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้มและนโยบายภาครัฐ การรับรู้ขอ้มูล ข่าวสาร ขอ้กฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานของกองสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมท่ีมีการปรับปรุงเพื่อความทนัสมยั เช่น 
พระราชบญัญติัส่งเสริมและรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอ้มแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560  
พระราชบญัญติัรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบา้นเมือง พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม พ.ศ. 2560  พระราชบญัญติัการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2560 เป็นตน้  
รวมทั้งนโยบายของภาครัฐท่ีสั่งการใหด้ าเนินการโดยเร่งด่วน 
  ประเด็นท่ี 2  การสรรหา/คดัสรร บุคลากรท่ีมีความรู้ความเช่ียวชาญดา้นสาธารณสุข และ
กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด  
  ประเด็นท่ี 3  การจดัท าขอ้บญัญติัขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยประชาชนมีส่วน
ร่วม เพื่อความสอดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560  มาตรา 254  
     
ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
  1.1 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ควรมีการเสริมสร้างความรู้เก่ียวกับกฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้มแก่ผูบ้ริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน และส่งเสริมสนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
ในการพฒันาบุคลากรใหไ้ดรั้บความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม การจดัสรรอตัราก าลงัท่ีตรงสายงาน การ
ปรับปรุง แกไ้ข ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ินโดยประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อให้การบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้มบงัเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

 1.2 การสร้างเครือข่ายอาสาสมคัรพิทกัษส่ิ์งแวดลอ้ม การส่งเสริมสนบัสนุนให้ประชาชน
ไดรั้บความรู้เก่ียวกบักฎหมายส่ิงแวดลอ้ม เพื่อปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในชุมชน
ทอ้งถ่ิน  
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 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  2.1 การศึกษาและพฒันาหลักสูตรการฝึกอบรม การบังคับใช้กฎหมายส่ิงแวดล้อมท่ี
เหมาะสมกับผูบ้ริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับการบงัคับใช้กฎหมาย
ส่ิงแวดลอ้ม 

 2.2 การศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการจัดตั้ งศาลส่ิงแวดล้อมเพื่อ
ประสิทธิภาพต่อการบงัคบัใชก้ฎหมายส่ิงแวดลอ้ม 
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Abstract:  The objectives of this study were to 1) study the factors affecting the perception of the fire 

safety system of the female dormitory in Pathumthani University  2) Comparison of differences in 

personal characteristics of students towards perceptions of fire safety systems. A total of 126 samples 

were collected using a questionnaires, including the respondents' general information and the 

questionnaire on the fire safety perception. The data were analyzed using percentage, mean, standard 

deviation, inferential statistics, and the F-test was used to analyze differences between the primary 

and dependent variables. The statistical significance level was set at the 0.05 level.  

 The research findings were summarized as follows :  the students are aware on the fire safety 

system in the female dormitory at Pathumt                                                              

                                                                                                        

the perception of the safety system at the 0.05 level statistically. 

 

Key words :   Fire, Awareness, Fire Safety System. 
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ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภัยด้านอคัคีภัยของหอพกัหญิง มหาวทิยาลัยปทุมธานี 
 

วริยา เคนทวาย1, และ สราวธุ รุ่งแจง้2 
1,2อาจารย,์ สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ:  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้น
อคัคีภยัของหอพกัหญิง มหาวิทยาลัยปทุมธานี  2) เปรียบเทียบความแตกต่างลักษณะส่วนของบุคคล
นกัศึกษาต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 126 คน ด าเนินการเก็บขอ้มูล
โดยใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถามและแบบสอบถามเก่ียวกบัการรับรู้ระบบ
ความปลอดภยัด้านอคัคีภยั วิเคราะห์ขอ้มูลโดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติ
อนุมาน ใชค้่า F-test ในการวิเคราะห์หาความแตกต่างระหวา่งตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยก าหนดระดบั
นยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05   

ผลการวิจยัพบว่า นักศึกษาในหอพกัหญิงมหาวิทยาลยัปทุมธานี มีการรับรู้เก่ียวกับระบบความ
ปลอดภยั โดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.94)  และปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา มีผลต่อการรับรู้ระบบ
ความปลอดภยัอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  
 

ค าส าคัญ :  อคัคีภยั, การรับรู้, ระบบป้องกนัอคัคีภยั 

 
บทน า 
 หอพกัจ าเป็นตอ้งมีรูปแบบการจดัการท่ีเหมาะสม ในการเสริมสร้างและพฒันาลกัษณะนิสัยของ
เด็กและเยาวชนท่ีเอ้ืออ านวยต่อการศึกษาเล่าเรียน มีความสะดวกสบาย และความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น ตามพระราชบญัญติัควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน, 2562) ท่ีได้
ก าหนดไวว้่าให้มีระบบป้องกนัอคัคีภยัให้เป็นไปตามกฎหมายว่าดว้ยการควบคุมอาคาร โดยให้มีแผนผงั
แสดงทางหนีไฟและป้ายทางออกฉุกเฉินไวใ้นแต่ชั้นของหอพกั เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผูพ้กัอาศยั ใน
กรณีเม่ือเกิดอคัคีภยัหรือเกิดอนัตรายใดๆท่ีอาจมีผลกระทบต่อผูพ้กัอาศยั 
 ปัญหาดา้นอคัคีภยั เป็นอุบติัภยัท่ีสร้างความเสียหายให้กบัชีวิตและทรัพยสิ์นของผูท่ี้อยู่อาศยัใน
อาคารสูง และยงัส่งผลท าให้เกิดความสูญเสียต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมเป็นอย่างมาก รวมถึงความ
เสียหายทั้งชีวติและทรัพยสิ์น จากสถานการณ์การเกิดอคัคีภยัมีแนวโนม้ท่ีจะสูงข้ึนตามลกัษณะสภาพสังคม
และเศรษฐกิจท่ีขยายตวั ประกอบกบัรูปแบบของหอพกัท่ีตั้งอยู่ใกล้แหล่งชุมชน รวมทั้งอาคารท่ีมีความ
ซบัซ้อนและหลากหลายรูปแบบ จึงค่อนขา้งล าบากในการด าเนินการดบัเพลิง จากการรวบรวมขอ้มูลของ
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ส านกังานป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยัจงัหวดัปทุมธานี พบว่า สถิติการการเกิดอคัคีภยัเกิดทั้งหมด 16 
คร้ังในปี 2563 ปัจจุบนัจงัหวดัปทุมธานีมีการขยายตวัการเจริญเติบทางเศรษฐกิจอยา่งรวดเร็ว ซ่ึงอาจส่งผล
ต่อการเกิดอคัคีภยั จาก 2 ลกัษณะดว้ยกนั คือ เกิดจากความตั้งใจและเกิดจากความประมาท  ส่วนใหญ่เกิด
จากความประมาท เช่น เกิดจากเคร่ืองใช้ไฟฟ้า การใช้เช้ือเพลิงน ้ ามนัและก๊าซหุงต้ม เป็นตน้ (สมาคม
ส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถมัภฯ์, 2565) ดงันั้น เม่ือเกิด
ความเสียหายจากอคัคีภยัจึงมีควรมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับเหตุการณ์นั้นๆ เช่น ในด้าน
อุปกรณ์ความปลอดภยั อุปกรณ์เตือนเพลิงไหมอ้ตัโนมติั แผนปฏิบติัในกรณีฉุกเฉิน เป็นต้น  (สถาบนั
ส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน), 2565) 
 การศึกษาการรับรู้ระบบความปลอดภยัด้านอัคคีภยัของนักศึกษา ท่ีอาศัยอยู่ในหอพกัหญิงท่ี
เก่ียวกบัการรับรู้ถึงอนัตรายจากปัจจยัส่ิงแวดลอ้มท่ีอาจคุกคามต่อผูพ้กัอาศยัในหอพกัหญิง  โดยการสร้าง
ความเขา้ใจในการรับรู้ ถึงระบบการป้องกนัดา้นอคัคีภยั เป็นมาตรการส าคญัอย่างหน่ึงท่ีท าให้นกัศึกษาท่ี
อาศยัอยูใ่นหอพกัไดรั้บความปลอดภยั และส่งผลต่อสวสัดิภาพของนกัศึกษา จากการส ารวจ การสังเกต หรือ
การสอบถาม เพื่อประเมินสภาพปัญหาหรืออนัตรายเบ้ืองตน้ ขอ้มูลท่ีไดจ้ากส่ิงเหล่าน้ี อาจส่งผลต่อการรับรู้
เก่ียวกับระบบความปลอดภัยของนักศึกษาในหอพกัหญิง ดังนั้ น เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย และ
มาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ เพื่อสร้างการรับรู้เก่ียวกับระบบความปลอดภยัด้านอคัคีภยัของหอพกัหญิง 
ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพยสิ์น สภาพแวดลอ้มในบริเวณหอพกัหญิง จึงเป็นท่ีมาของงานวจิยัน้ี 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 1. เพื่อศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของนกัศึกษาในหอพกัหญิง 
มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 2. เปรียบเทียบความแตกต่างลกัษณะส่วนบุคคลของนกัศึกษา ต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยั
ดา้นอคัคีภยัในหอพกัหญิง มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 

วธีิด าเนินการวจัิย 
 การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการวจิยัพื้นฐานเชิงส ารวจ (Survey Research) 
   ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง  

   ประชากรท่ีใช้ในการวิจยั เป็นนักศึกษาในหอพกัหญิง มหาวิทยาลัยปทุมธานี จ านวน
ทั้งหมด 187 คน   
   กลุ่มตวัอยา่งจ านวน 126 คน ซ่ึงการก าหนดขนาดของกลุ่มตวัอยา่งจากการค านวณสูตรของ
เครซ่ีและมอร์แกน (Krejcie and Morgan) ท่ีระดบัความเช่ือมัน่ 95% ท่ี p = 0.50 และสัดส่วนของลกัษณะท่ี
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สนใจในประชากรเท่ากบั 0.5 (Krejcie and Morgan, 1970 อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) โดยมีสูตรการ

ค านวณดงัน้ี   
         

                
 ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง จ  านวน 126 คน 

 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  
  เคร่ืองมือในการศึกษาในคร้ังน้ีเป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
   ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปเก่ียวกบัผูต้อบแบบสอบถาม 
   ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัด้านอคัคีภยั จ  านวน 8 ข้อ

อา้งอิงขอ้มูลตามวศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(2563) 
การแปลผลคะแนนรวมแบ่งออกเป็น 5 ระดบั ดงัน้ี (วชิิต อู่อน้ , 2550) 

คะแนน การรับรู้และการปฏิบติัเก่ียวกบัระบบความปลอดภยั 
4.21 – 5.00 มากท่ีสุด 
3.43 – 4.20 มาก 
2.61 – 3.42 ปานกลาง 
1.81 – 2.60 นอ้ย 
1.00 – 1.80 นอ้ยท่ีสุด 

 
 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือ  
 ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบความเท่ียงตรงตามเน้ือหา โดยใชค้่าเฉล่ียความสอดคลอ้ง (Index of 

item object congruence : IOC) โดยผูท้รงคุณวุฒิจ านวน 3 ท่าน ค่าดชันีความสอดคลอ้งมีค่าอยู่ท่ี 0.90 
จากนั้นผูว้ิจยัไดน้ าค าแนะน าจากผูท้รงคุณวุฒิมาปรับแกไ้ขในจุดท่ีบกพร่องก่อนท่ีจะน าแบบสอบถามไป
ด าเนินการลงพื้นท่ีเพื่อท าการทดลองใช ้(Try Out) กบันกัศึกษาในหอพกัชาย มหาวิทยาลยัปทุมธานี จ  านวน 
30 คน เพื่อท าการทดสอบหาความเช่ือมัน่ของแบบสอบถามโดยใช้สูตรวิธีการหา Alpha Coefficient 
(Cronbach,1974, สุธาทิพย ์รองสวสัด์ิ, 2554, ศิริชยั กาญจนวาสี, 2554) ไดค้่าความเช่ือมัน่ของแบบสอบถาม
เท่ากบั 0.91 ซ่ึงถือไดว้า่อยูใ่นระดบัดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความน่าเช่ือถือและสามารถน าไปศึกษา
กบักลุ่มตวัอยา่งไดจ้ริง 

 สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล 
 การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัได้เลือกใช้วิธีวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติ 

SPSS (Statistical package for the social science) ใชส้ถิติเชิงพรรณนาเพื่อศึกษาลกัษณะการกระจายตวัของ
ขอ้มูลทัว่ไปซ่ึงน าเสนอในรูปตาราง ความถ่ี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วน
เบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร (Standard deviation, SD) และใชส้ถิติ One way ANOVA  F- test โดย
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ก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในการวิเคราะห์ความแตกต่างของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการรับรู้เก่ียวกบั
ระบบความปลอดภัยด้านอัคคีภัย และการปฏิบัติเ ม่ือเกิดเหตุอัคคีภัยของนักศึกษาในหอพักหญิง 
มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 

ผลการวจัิย 
 1. การวเิคราะห์ขอ้มูลทัว่ไปของนกัศึกษาในหอพกัหญิง มหาวทิยาลยัปทุมธานี 
 

ตารางท่ี 1  แสดงจ านวนและร้อยละ ข้อมูลทั่วไปของนักศึกษาในหอพกัหญิง มหาวิทยาลัยปทุมธานี                                                                              
                   (n=126) 

ตวัแปร จ านวน (คน) ร้อยละ 
เพศ   
 หญิง 126 100.0 
อาย ุ   
 ต ่ากวา่ 18 ปี 1 0.8 
 มากกวา่ 18 ปี 125 99.2 
ชั้นปี   
 ปีท่ี 1 41 32.5 
 ปีท่ี 2 26 20.6 
 ปีท่ี 3 26 20.6 
 ปีท่ี 4 33 26.2 
คณะ   
 คณะพยาบาลศาสตร์ 96 76.2 
 คณะสหเวชศาสตร์ 30 23.8 
สาขา   
 สาขาพยาบาลศาสตร์ 96 76.2 
 สาขาสาธารณสุขชุมชน 9 7.1 
 สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 15 11.9 
 สาขาวทิยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 2 1.6 
 สาขาเทคนิคการแพทย ์ 4 3.2 
อาคารท่ีพกั   
 อาคาร A 43 34.1 
 อาคาร B 24 19.0 
 อาคาร C 59 46.8 
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 จากตารางท่ี 1  พบวา่ นกัศึกษาในหอพกัหญิง มหาวิทยาลยัปทุมธานี ส่วนใหญ่อายุมากกวา่ 18 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 99.2  ก าลงัศึกษาอยูใ่นชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 32.5  รองลงมาเป็นนกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 ร้อยละ 26.2 
และนกัศึกษาชั้นปีท่ี 2 และ 3 ร้อยละ 20.6, 20.6 ตามล าดบั  ในส่วนของคณะท่ีศึกษา นกัศึกษาส่วนใหญ่
ศึกษาอยูใ่นคณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 76.2  รองลงมาเป็นศึกษาอยู่ในคณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 23.8 
ตามล าดับ สาขาท่ีศึกษานักศึกษาส่วนใหญ่ศึกษาในสาขาพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 76.2 รองลงมาเป็น
นกัศึกษาสาขา      อาชีวอนามยัและความปลอดภยั ร้อยละ 11.9 และสาขาสาธารณสุขชุมชน ร้อยละ 7.1 
ตามล าดบั  อาคารท่ีพกัอาศยันกัศึกษาส่วนใหญ่พกัท่ีอาคาร C ร้อยละ 46.8  รองลงมาคืออาคาร A ร้อยละ 
34.1 และอาคาร B ร้อยละ 19.0 ตามล าดบั 
 

 2. ผลการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของนกัศึกษาในหอพกัหญิง 
 

ตารางท่ี 2  แสดงขอ้มูลผลการวเิคราะห์การรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของนกัศึกษา           
                 ในหอพกัหญิง มหาวทิยาลยัปทุมธานี                                      (n=126) 
ขอ้ ปัจจยั  ̅   S.D. แปลผล 

1. การรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยั 

 1.1 ภายในพ้ืนท่ีของอาคารตอ้งมีเสน้ทางออกหนีไฟอยา่งนอ้ยสองทาง 3.83 0.603 มาก 

 1.2 ภายในอาคารเสน้ทางหนีไฟจะตอ้งมีแสงสวา่งใหช้ดัเจน 3.86 0.690 มาก 

 1.3 ภายในอาคารมีระบบแสงสวา่งฉุกเฉิน 3.70 0.834 มาก 

 1.4 ภายในอาคารมีป้ายทางออกหนีไฟจะตอ้งไม่ถูกกีดขวาง ตอ้งชดัเจน 

อยูใ่นสภาพปกติ 

3.79 0.773 มาก 

 1.5 ภายในอาคารมีอุปกรณ์สญัญาณเตือนภยัแจง้เหตุเพลิงไหม ้ 3.68 0.766 มาก 

 1.6 ภายในอาคารมีระบบอุปกรณ์ตรวจจบัควนั อุปกรณ์ ตรวจจบัความร้อน 3.65 0.783 มาก 

 1.7 ภายในอาคารมีระบบหวักระจายน ้ าดบัเพลิง 3.76 0.744 มาก 

 1.8 ภายในอาคารมีถงัดบัเพลิงสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก 3.75 0.745 มาก 

 รวมค่าเฉล่ีย 3.94 0.79 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  พบวา่ การรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัของนกัศึกษาในหอพกัหญิง โดยรวมอยู่
ในระดบัมาก ( ̅= 3.94) และเม่ือจ าแนกตามรายขอ้ พบวา่ นกัศึกษามีการรับรู้วา่ภายในอาคารเส้นทางหนีไฟ
จะตอ้งมีแสงสวา่งให้ชดัเจน อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 3.86) รองลงมานกัศึกษามีการรับรู้ว่าภายในพื้นท่ีของ
อาคารตอ้งมีเส้นทางออกหนีไฟอยา่งน้อยสองทาง อยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.83) และนกัศึกษามีการรับรู้ว่า
ภายในอาคารมีป้ายทางออกหนีไฟจะตอ้งไม่ถูกกีดขวาง ตอ้งชดัเจน อยูใ่นสภาพปกติ อยูใ่นระดบัมาก ( ̅= 
3.79) ตามล าดบั 
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 3. ผลการวเิคราะห์ความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาในหอพกัหญิงต่อการรับรู้
เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 
 

ตารางท่ี 3  แสดงผลการวเิคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา           
                 ในหอพกัหญิง มหาวทิยาลยัปทุมธานี ต่อการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั                     
                                                                                                                                                                         (n=126) 

 
ปัจจยัส่วนบุคคล 

การรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั 

F P-value 
1. อาย ุ 0.005 0.944 
2. ระดบัชั้นปีการศึกษา 1.823 0.146 
3. คณะ  4.985 0.027* 
4. สาขา 2.840 0.027* 
5. อาคาร 0.452 0.067 
*Sig=P < .05 

  จากตารางท่ี 3  พบว่า ปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาในหอพกัหญิงต่อการรับรู้เก่ียวกบัระบบความ
ปลอดภยัดา้นอคัคีภยั มีความแตกต่างกนั เม่ือพิจารณารายดา้น พบวา่ คณะและสาขามีการรับรู้เก่ียวกบัระบบ
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั แตกต่างกนัอยา่งมีระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 
 

สรุปผลการวจัิย 
 จากการศึกษาน้ีพบว่านกัศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในหอพกัหญิง มหาวิทยาลยัปทุมธานี มีการรับรู้ระบบ
ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในหอพกัอยูใ่นระดบัมาก และปัจจยัความแตกต่างของลกัษณะส่วนบุคคลต่อ
การรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัพบว่า คณะและสาขา ท่ีนกัศึกษาศึกษาอยู่มีการรับรู้ระบบความ
ปลอดภยัดา้นอคัคีภยัแตกต่างกนั 
 

อภิปรายผลการวจัิย 
 จากการศึกษาปัจจยัท่ีมีผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของนกัศึกษาในหอพกัหญิง 
มหาวทิยาลยัปทุมธานี อภิปรายผลไดด้งัน้ี  
  การรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัด้านอคัคีภยัของนักศึกษาในหอพกัหญิง มหาวิทยาลยั
ปทุมธานี พบว่า นกัศึกษามีการรับรู้เก่ียวกบัระบบอคัคีภยัอยู่ในระดบัมาก โดยมีประเด็นส าคญั ท่ีเก่ียวกบั
การรับรู้และเขา้ใจในการป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุรชยั ตรัยศิลานนัท์ (2552) ดงันั้น 
การศึกษาการรับรู้ระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของนกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นหอพกัหญิง เป็นการสร้างความ
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เขา้ใจและรับรู้ถึงการป้องกนัดา้นอคัคีภยั และมาตรการส าคญัอยา่งหน่ึงท่ีท าให้นกัศึกษาท่ีอาศยัอยูใ่นหอพกั
ได้รับความปลอดภยั นอกจากน้ีเพื่อส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดล้อมในบริเวณ
หอพกัท่ีนักศึกษาอาศัยอยู่ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎหมาย การให้
ความส าคญักบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของหอพกัหญิงมีผลต่อสวสัดิภาพของนกัศึกษา จึงควรให้มี
ระบบการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยั ให้สอดคลอ้งกบักฎหมายและมาตรฐานอนัเป็นท่ียอมรับ เพื่อ
สร้างการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของหอพกัหญิง และหลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจส่งผลต่อ
นักศึกษาท่ีอาศยัอยู่ในหอพกั ตลอดจนผลกระทบต่อทรัพยสิ์นและสภาพแวดล้อมในบริเวณรอบหอพกั 
(สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถมัภ ์: 2565) 
 จากผลการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาในหอพกัหญิงต่อการ
รับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัในหอพกัหญิง มหาวิทยาลยัปทุมธานี พบวา่ คณะและสาขาท่ี
นกัศึกษาศึกษาอยู่มีการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัแตกต่างกนั เน่ืองจาก นกัศึกษาส่วน
ใหญ่ท่ีพกัอยูใ่นหอพกัหญิงจะเป็นนกัศึกษาคณะและสาขาพยาบาลศาสตร์ และนกัศึกษาคณะสหเวชศาสตร์ 
ส่วนใหญ่จะเป็นนกัศึกษาสาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั ซ่ึงนกัศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์จะไดรั้บ
การอบรมเชิงปฏิบติัการแนวทางการป้องกนัอคัคีภยัและอพยพหนีไฟ ส่วนนกัศึกษาสาขาอาชีวอนามยัและ
ความปลอดภยั จดัใหมี้การเรียนในรายวชิาการป้องกนัอคัคีภยัและการจดัการอุบติัภยัในอุตสาหกรรม  ท าให้
เกิดความเช่ียวชาญและรับรู้ถึงระบบการจัดการความปลอดภัยมากกว่านักศึกษาคณะ/สาขาอ่ืนๆ ซ่ึง
สอดคลอ้งกบังานวจิยัของ Mostafa Namian. (2018) ท่ีกล่าววา่ การรับรู้ถึงอนัตรายเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญั
ท่ีป้องกนัการบาดเจ็บ ความเสียหาย การเขา้ใจถึงปัจจยัส่งผลถึงการรับรู้ถึงอนัตรายเป็นหลกัการพื้นฐานใน
การปรับปรุงประสิทธิภาพความปลอดภยั การรับรู้ถึงอนัตราย คือ ความสามารถอีกอยา่งหน่ึงของนกัอาชีวอ
นามยัท่ีเขา้ใจถึงการคาดการณ์ ตระหนกัรับรู้ ประเมิน และควบคุม อนัตรายท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้ 
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับผูบ้ริหาร 
 ทบทวนความเพียงพอเหมาะสมของระบบความปลอดภยัของอาคารกบัสภาพการใชส้อยในแต่
ละพื้นท่ีและสภาพใหพ้ร้อมใชง้านทุกระบบอยา่งครบถว้น 
 2. ขอ้เสนอแนะในการน าผลการวจิยัไปใช ้
 1. ควรมีการฝึกอบรมให้ความรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัให้แก่นกัศึกษาท่ี
คนท่ีเขา้มาเรียนในมหาวทิยาลยั 
 2. ควรมีการให้ความรู้และสร้างความตระหนกัถึงความปลอดภยัทางดา้นอคัคีภยัแก่นกัศึกษา
และเจา้หนา้ท่ี 
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 3. ควรมีการศึกษาในด้านอ่ืนๆ ท่ีมีผลต่อการรับรู้ระบบความปลอดภยัอคัคีภยั รวมถึงการ
ตรวจเช็คระบบความปลอดภยัอคัคีภยั ภายในอาคาร ในสถานศึกษาหรือหน่วยงานอ่ืนๆ เพื่อให้เกิดความ
ครอบคลุม  
   

  ข้อเสนอแนะในการวจัิยคร้ังต่อไป 
 ควรประยุกตใ์ช้รายการตรวจสอบระบบอาคารตาม “การตรวจสอบระบบความปลอดภยัอคัคีภยั
ก่อนเปิดใช้อาคาร โดยกรรมการสาขาวิศวกรรมป้องกนัอคัคีภยั, พฤษภาคม 2563” เพื่อเป็นแนวทาง
ตรวจสอบส าหรับส ารวจรายการระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัต่อการรับรู้ของนกัศึกษากบัสภาพการใช้
สอยในแต่ละพื้นท่ีและลกัษณะของผูใ้ชอ้าคาร 

 
บรรณานุกรม 

 

กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน. (2562). มาตรฐานหอพัก. ม.ป.ท. 
ธีรวฒิุ เอกะกุล. (2543). ระเบียบวธีิวจัิยทางพฤติกรรมศาสตร์และสังคมศาสตร์. อุบลราชธานี : สถาบนัราชภฏั 

 อุบลราชธานี. 
วชิิต อู่อน้. (2550). การวเิคราะห์ข้อมูลในการวจัิยเชิงคุณภาพ. (พิมพค์ร้ังท่ี 19). กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์

 มหาวทิยาลยั. 
วศิวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ.์ (2563). การตรวจสอบระบบความปลอดภัยอคัคีภัย

 ก่อนเปิดใช้อาคาร. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพจุ์ฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 
ศิริชยั กาญจนวาสี. (2554). การเลอืกใช้สถิติทีเ่หมาะสมกบังานวจัิย. พิมพค์ร้ังท่ี3. กรุงเทพฯ: บุญศิริ           

 การพิมพ.์ 
สถาบนัส่งเสริมความปลอดภยั อาชีวอนามยัและสภาพแวดลอ้มในการท างาน (องคก์ารมหาชน). ม.ป.พ. 

 เตรียมพร้อมป้องกนัอคัคีภัย. สืบคน้เม่ือ 5 พฤษภาคม 2564. จาก https://www.tosh.or.th/ index. 
  php/media-relations/infographic/item/673-2020 
สุธาทิพย ์รองสวสัด์ิ. (2554). ปัจจัยการรับรู้เร่ืองความปลอดภัยในการท างานทีม่ีผลต่อพฤติกรรมในการ
 ท างานของพนักงานระดับปฏิบัติการ ประจ าการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.เชียงใหม่. (การศึกษาเฉพาะ
 บุคคลบริหารธุรกิจมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยักรุงเทพ.) 
สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน (ประเทศไทย) ในพระราชูปถมัภฯ์. (2564). 
 อคัคีภัย. สืบคน้เม่ือ 5 พฤษภาคม 2564. จาก https://www.shawpat  or.th/index.php?option=com_ .
 content&view=article&id=207 

https://www.tosh.or.th/
https://www.shawpat/


AEE-T Journal of Environmental Education. 12(2): 28-37, July-December 2021 

 
  

37 
 

สุรชยั ตรัยศิลานนัท.์ (2552). ปัจจัยทีม่ีผลต่อการรับรู้การจัดการความปลอดภัยของพนักงานโรงงาน
 อุตสาหกรรมพลาสติกในจังหวดันครราชสีมา. (วทิยานิพนธ์การจดัการมหาบณัฑิต, มหาวทิยาลยั
 เทคโนโลยสุีรนารี) 
Mostafa Namian et al. (2018). The Distracted Worker: Effect on Hazard Recognition and Safety 
 Performance. Construction Research Congress, n.d. 367- 377. 

 

 



AEE-T Journal of Environmental Education  12(2): 38-50, July-December 2021 

ISSN 1906-8557 

© 2010 The Association for Environmental Education of Thailand 

 

38 
 

Waste Management through School Awareness Process 

Under the Office of Suphanburi Primary Education Area 1 
 

Paisan Pandan
1
, Pairaya  Ponsaratoon

2
 and et al. 

1
Director of Suphanburi Primary Educational Service Area Office, 

2
School Director 

 
Abstract:  The Purposes of this research were : 1) to study the problem of  Wat Samakkeetham 
School waste management, 2) to create a process to raise awareness on waste management of Wat 
Samakkeetham School and 3) to assess the parents' satisfaction with waste management through 
awareness-raising processes of Wat Samakkeetham School. which is a Mixed Methods Research 
which is a data storage and analyze both quantitative and qualitative data. The study population 
consisted of 12 government teachers and educational personnel, 112 students, and 103 parents. The 
instruments used for data collection were questionnaires, interview forms and group discussions. The 
statistics used in the data analysis were percentage, mean (μ), and the standard deviation ( σ) that was 
analyzed by using the program SPSS For Windows. 
 

The research results were found as follows:   
             1. The problem of waste management of  Wat Samakkeetham School found that 1) Students 
did not throw away garbage. 2) Students did not throw garbage in the designated area of the school 3) 
Students threw a lot of garbage in the school 4) Students threw garbage in a hurry  5) Students did not 
sort the garbage before disposing 6) The school did not have enough bins for students to sort the 
garbage 7 ) Students did not know how to separate waste properly. 8) Outsiders brought garbage into 
the school. 

2. To create a process to raise awareness of  waste management of Wat Samakkeetham 
School , it was found that all teachers and students of Wat Samakkeetham School knew the type of 
waste and were able to separate the waste properly before discarding. All the students with teachers in 
Wat Samakkeetham School brought garbage in the classroom to dispose of it at the agreed time. As a 
result, there was no accumulated garbage in the classroom and both teachers and students had a sense 
of responsibility for their duties. Everyone knew where the garbage to be thrown and took the garbage 
to dispose of at the designated spot. Everyone used baskets instead of plastic bags. It helped to reduce 
the amount of waste in the school. Teachers and students knew the value of waste and had the sense 
of responsibility for themselves and society. They had self-esteem and the students were more 
creative. Teachers and students all knew how to wait, had the etiquette of disposing of garbage on a 
first-come, first-served basis. Everyone collected the garbage for themselves before taking it to the 
school's garbage dump. Teachers and students collected and disposed of garbage for others, even if it's 
not theirs. As a result, everyone had a sense of responsibility, good manners, and discipline according 
to the principles of unity. Doing good 24 hours a day, continuously and all the time. As a result, the 
school was beautiful, clean and free from gabbage. 
 3. The assessment results of the parents' satisfaction towards waste management. The 
awareness-raising process of Wat Samakkeetham School found that parents were satisfied with waste 
management through the awareness-raising process of Wat Samakkeetham School. Overall, it was at 

the highest level ( = 4.87, S.D. = .34). The item with the highest mean ( = 4.95, S.D. = .22) was 

that the school was clean, shady, beautiful, garbage-free, suitable for learning management. and next   

( = 4.92, S.D.= .27) was that the school had appropriate activities to raise awareness of waste 

management among everyone in the school. 
 

Keywords: Management, Awareness-Raising Process, Satisfaction 
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การบริหารจัดการขยะด้วยกระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามัคคีธรรม 
สังกดัส านักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 

ไพศาล ปันแดน1, นางไปรยา พลศารทูล2, และคณะ 
1ผูอ้  านวยการส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต1, 2ผูอ้  านวยการโรงเรียน 

 

บทคัดย่อ :   การวิจยัคร้ังน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) ศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของ
โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 2) สร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดั
สามคัคีธรรม  และ 3) ประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการ
สร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม โดยเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึง
เป็นการเก็บขอ้มูลและวิเคราะห์ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research and 
Qualitative Research) โดยมีประชากรท่ีศึกษา คือ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 12 คน 
นกัเรียน จ านวน 112 คน และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 103 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ไดแ้ก่ แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  สถิติท่ีใช้ในการ
วเิคราะห์ขอ้มูล ไดแ้ก่  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน  
 ผลการวจิยัแบ่งออกเป็น 3 ดา้น ดงัน้ี  
  1. ดา้นการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม พบวา่ 1) นกัเรียน
ไม่ทิ้งขยะทุกวนั 2) นกัเรียนไม่ทิ้งขยะบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด 3) นกัเรียนน าขยะมากมายมาทิ้งในโรงเรียน  
4) นักเรียนทิ้งขยะอย่างเร่งรีบ 5) นักเรียนไม่ได้คดัแยกขยะก่อนทิ้ง 6) โรงเรียนไม่มีถงัขยะเพียงพอให้
นกัเรียนคดัแยกขยะ 7) นกัเรียนไม่มีความรู้ในการคดัแยกขยะอยา่งถูกวิธี  8) บุคคลภายนอกน าขยะเขา้มาทิ้ง
ในโรงเรียน  
  2. ดา้นกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม พบวา่  
ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกคนรู้จกัประเภทของขยะ และสามารถแยกขยะไดถู้กตอ้งก่อนทิ้ง 
นกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกชั้นน าขยะในห้องเรียนมาทิ้งตรงตามเวลาท่ีตกลงร่วมกนัโดยมีครูร่วม
กิจกรรมดว้ย ส่งผลให้ในห้องเรียนไม่มีขยะสะสม และส่งผลให้ทั้งตวัครู และนกัเรียนทุกคนมีส านึกความ
รับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง โดยทุกคนรู้จกัท่ีทิ้งขยะและน าขยะไปทิ้งในจุดท่ีก าหนดไว ้ทุกคนใชต้ะกร้า
แทนถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนท าให้ปริมาณขยะในโรงเรียนลดลง ครูและนกัเรียนรู้จกั
คุณค่าของขยะ เกิดส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และนกัเรียนมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์มากข้ึน ครู และนกัเรียนทุกคนรู้จกัการรอคอย มีมารยาทในการทิ้งขยะตามล าดบั
ก่อนหลงั   ทุกคนจะเก็บขยะไวก้บัตนเองก่อนน าไปทิ้งท่ีจุดทิ้งขยะของโรงเรียน ครู และนกัเรียนเก็บและทิ้ง
ขยะให้ผูอ่ื้นได้แม้มิใช่เป็นของตนเอง ส่งผลให้ทุกคนมีจิตส านึกรับผิดชอบ มารยาทดี มีวินัย ตามหลัก 
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สามคัคี ท าความดี 24 ชัว่โมง คือ ท าอยา่งต่อเน่ือง และท าตลอดเวลา ส่งผลให้โรงเรียนสวยงาม สะอาด และ
ปราศจากขยะ  
  3. ดา้นผลการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะดว้ย 
กระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม พบว่า ผูป้กครองมีความพึงพอใจต่อการบริหาร
จดัการขยะดว้ยกระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม โดยภาพรวมอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด 
ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ โรงเรียนมีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม ปลอดขยะ เหมาะแก่การจดัการเรียนรู้ 
รองลงมา คือ โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะของทุกคนในโรงเรียน  
 

ค าส าคัญ : การบริหารจดัการ,  กระบวนการสร้างจิตส านึก,  ความพึงพอใจ  
 
 

บทน า 
 จากภาวการณ์เปล่ียนแปลงของประเทศไทย ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วฒันธรรม ส่ิงแวดล้อม 
การเมืองการปกครอง เทคโนโลยี การคมนาคม และการศึกษา ส่งผลให้ประชาชนมีการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมในการด ารงชีวิตประจ าวนัอย่างหลีกเล่ียงไม่ได ้ประชาชนเกิดความตอ้งการความสะดวก สบาย
มากยิ่งข้ึน ซ่ึงหากการพฒันาหรือความเจริญกา้วหน้าของประเทศมีมากข้ึนเท่าใด ก็จะยิ่งส่งผลกระทบใน
หลาย ๆ ดา้นตามมาเท่านั้น (Stewart Barr et al. 2010) โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบในเร่ืองส่ิงแวดลอ้ม
โดยเฉพาะเร่ือง “ขยะ” ถือเป็นปัญหาส าคญัของประเทศไทยในปัจจุบนั เน่ืองจากมีจ านวนขยะเพิ่มข้ึนทุกปี 
ทั้งขยะจากการอุตสาหกรรม การเกษตร ครัวเรือน และสารเคมีอนัตราย ซ่ึงลว้นเป็นขยะท่ียากต่อการก าจดั 
ในหลาย ๆ ประเทศก็ก าลงัเผชิญกบัปัญหาในเร่ืองขยะ และมีความพยายามคิดคน้วิธีท่ีจะแกไ้ขปัญหาขยะ
อย่างหลากหลาย เพื่อลดปริมาณขยะท่ีเป็นพิษต่อส่ิงแวดล้อม โดยเฉพาะในเมืองหลวง เม่ือประชากรใน
ชนบทหลัง่ไหลเขา้มาหางานท ามากข้ึน ก่อให้เกิดชุมชนเพิ่มมากข้ึนเร่ือย ๆ  และส่ิงท่ีตามมาอยา่งหลีกเล่ียง
ไม่ไดก้็คือปัญหาในเร่ืองขยะย่อมมีมากข้ึนตามไปดว้ยเช่นกนั ขยะ ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมากมาย ทั้งทาง
ทศันียภาพ กล่ิน ความสะอาด  เกิดเป็นปัญหาขยะลน้เมือง ถึงแมว้า่รัฐบาลไทยทุกยคุสมยั มีความพยายามใน
การบริหารจดัการขยะมาอย่างยาวนาน โดยสูญเสียงบประมาณเป็นจ านวนมากเพื่อก าจดัขยะก็ตาม แต่
ผลลพัธ์ก็ยงัไม่เป็นท่ีน่าพอใจ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยงัทิ้งขยะ ไม่เป็นท่ี ไม่คดัแยกขยะก่อนทิ้ง รวมทั้ง
ขาดความรู้เก่ียวกบัการน าขยะมาใชใ้หม่ และไม่เห็นคุณค่าวา่ขยะเหล่านั้นอาจน ามาสร้างประโยชน์ได ้และ
ท่ีส าคญัประชาชนส่วนใหญ่ยงัไม่ไดใ้ห้ความสนใจและตระหนกัปัญหาน้ีเท่าท่ีควร (ยศภทัร ยศสูงเนิน และ
คณะ, 2558) 
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 การแกไ้ขปัญหาของประเทศไทยในอดีตท่ีผา่นมา จะเนน้การบริหารจดัการโดยภาครัฐ ยงัขาดการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ท าให้ประชาชนไม่เห็นความส าคญัและขาดจิตส านึก ขาดความรับผิดชอบ ขาด
ความมีวินยั  ดงันั้น ประเด็นส าคญัท่ีถูกหยิบยกมาพูดคุยในแวดวงวิชาการกนัมากข้ึน    ก็คือ การสร้างหรือ
ปลุกจิตส านึกให้เกิดข้ึนกบัประชาชนคนไทยให้ได ้โดย ศ.นพ.เกษม วฒันชัย องคมนตรี กล่าวไวว้่า การ
สร้างจิตส านึก คือ ส่ิงท่ีส าคญัท่ีควรท ามากท่ีสุด และเป็นเร่ืองท่ีตอ้งสร้างกนัตั้งแต่วยัเด็ก คือ จิตส านึกความ
รับผดิชอบ (ต่อตนเองและสังคมส่วนรวม) เช่น การปลูกฝังใหมี้อุปนิสัยรักความสะอาด การเก็บของให้เขา้ท่ี
เขา้ทาง เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีลว้นสร้างไดจ้ากท่ีบา้น เพราะแทจ้ริงแลว้ขยะก็เร่ิมจากท่ีบา้น จากเร่ืองส่วนตวัท่ี
ทุกคนผลกัภาระความรับผิดชอบโดยการน าขยะไปทิ้งไวท่ี้หน้าบา้น ขยะจึงกลายเป็นเร่ืองส่วนรวมไป
ในทนัที ดงันั้น  องค์กร สถาบนัต่าง ๆ เช่น โรงเรียน วดั องค์การบริหารส่วนทอ้งถ่ิน ชุมชนต่าง ๆ ควรหา
ช่องทางท่ีจะปลุกจิตส านึกของคนในชุมชนหันมาให้ความส าคญั กบัปัญหาขยะให้มากท่ีสุด ชุมชนอาจถือ
โอกาสช่วงวนัหยดุวนัส าคญัต่าง ๆ มาท าความสะอาดบา้นและชุมชนของตนเอง ในส่วนของผูป้ระกอบการ
ท่ีสร้างขยะให้กบัชุมชนนอกจากจะตอ้งรับผิดชอบต่อสังคมอย่างจริงจงั เช่น เม่ือมีการสร้างผลิตภณัฑ์ท่ีมี
คุณภาพแลว้ ตอ้งมีระบบการจดัการขยะท่ีดี และมีกิจกรรมส่งเสริมชุมชนในเร่ืองต่าง ๆ ดว้ย ส่ิงส าคญัท่ีสุด 
คือ ตอ้งให้ความหมายต่อขยะเสียใหม่ จากการท่ีมองว่าขยะ คือ ส่ิงท่ีไม่ตอ้งการ คือ ส่ิงท่ีตอ้งก าจดั ก็จะท า
ให้มุ่งไปแสวงหาแต่วิธีก าจดั แทนท่ีจะมองวา่ขยะ คือ ส่ิงท่ีเราไม่ใชแ้ลว้ แต่มีคุณค่า ก็จะท าให้สามารถหา
วิธีการจดัการส่ิงท่ีไม่ใช้แล้วให้สามารถน ากลับมาใช้ใหม่ได้ ซ่ึงสามารถท าได้หลายวิธี เช่น บางอย่าง
สามารถน ากลบัมาใช้ใหม่ได ้ท าปุ๋ยใหม่ หรือท่ีไม่สามารถน ากลบัมาใช้ไดแ้ต่เป็นเช้ือเพลิงได้ ก็สามารถ
น าไปเผาแปลงเป็นพลงังานความร้อนได ้(สนทนา ทศันา : 2548) ในเร่ืองของการสร้างจิตส านึก นายแพทย์
ณฐัวฒิุ ประเสริฐสิริพงศ ์อธิบดีกรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ  กระทรวงสาธารณสุข กล่าวไวว้า่ ทุกคนควร
ปฏิบติัตนใหเ้ห็นคุณค่าของการมีจิตส านึกรับผิดชอบในการอยูร่่วมกนัในสังคม การมีจิตสาธารณะ  มีความ
รับผดิชอบต่อตนเองและสังคม มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวม สร้างสรรคส์ังคมท่ีน่าอยูส่ าหรับทุก
คน ดว้ยการลดขยะและจดัการขยะอย่างถูกตอ้ง ช่วยลดภาวะโลกร้อน ลดภาระของสังคม และลดแหล่ง
เพาะพนัธ์ุเช้ือโรค ร่วมกนัลดการใชโ้ฟมและถุงพลาสติก ตอ้งร่วมมือกนัลดขยะให้เป็นศูนย ์โดยเร่ิมท่ีตวัเรา
เอง เช่น ใชถุ้งผา้แทนการใชถุ้งพลาสติก ใชข้วดน ้า แกว้น ้าส่วนตวั ใชภ้าชนะใส่อาหารท่ีสามารถลา้งและน า
กลบัมา ใชซ้ ้ าได ้คิดก่อนท า ก่อนใชท้รัพยากร ส่งเสริมการใชว้สัดุธรรมชาติในชีวติประจ าวนั และเม่ือมีขยะ
เกิดข้ึน ควรแยกขยะก่อนทิ้ง แยกทิ้งขยะให้ถูกสี ถูกถัง จดัการขยะตามแนวคิด 7 R ด้วยการ คิดใหม่ 
(Rethink) เปล่ียนความคิด หนัมาใชว้สัดุธรรมชาติ ลดการใช ้(Reduce) ลดใชท้รัพยากรและท าให้เหลือเป็น
ขยะนอ้ยท่ีสุด ไดป้ระโยชน์ซ ้ า (Reuse) ใชอี้กคร้ังหรือหลาย ๆ คร้ัง น ามาท าใหม่ (Recycle) คดัแยกขยะ แปร
รูปเป็นผลิตภณัฑ์ใหม่ ไดป้ระโยชน์ ซ่อมใช้งาน (Repair) ยืดอายุการใชง้าน ยืดเวลากลายเป็นขยะ ปฏิเสธ
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การใช้ (Reject) ไม่ใช้ของแบบใช้คร้ังเดียวทิ้ง ปฏิเสธของท่ีไม่เป็นมิตรกบัส่ิงแวดล้อม และร่วมคืนให้
ธรรมชาติ (Return) โดยร่วมกนัปลูกตน้ไม ้เพิ่มพื้นท่ีสีเขียวใหโ้ลก (Chomnapas Wangein, 2562)  
 ส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีโรงเรียนในสังกดัทั้งหมด 135 แห่ง 
มีหนา้ท่ีส่งเสริม สนบัสนุนการจดัการศึกษาให้กบัโรงเรียนในสังกดั ไดเ้ล็งเห็นความส าคญัของปัญหาขยะ
ในโรงเรียนซ่ึงเกิดจากความมกัง่าย ความไร้เดียงสา การขาดจิตส านึกของนกัเรียน และการบริหารจดัการ
ขยะของโรงเรียน ซ่ึงถือเป็นสถาบนัทางการศึกษาท่ีท าหนา้ท่ีบ่มเพราะขดัเกลาจิตใจของนกัเรียนให้เติบโต
เป็นคนดีของสังคมในอนาตค จึงไดพ้ิจารณาคดัเลือกโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม  ต าบลสระแกว้ อ าเภอเมือง 
จงัหวดัสุพรรณบุรี เป็นโรงเรียนน าร่องในการท าวิจยัเร่ือง “การบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการสร้าง
จิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม สังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” 
เพื่อขยายผลการศึกษาสู่โรงเรียนในสังกดัต่อไป 
 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  
 1. เพื่อศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
 2. เพื่อสร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
 3. เพื่อประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการสร้าง
จิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
 

กรอบแนวคิดการวจัิย 
 ผูว้จิยั ไดก้  าหนดกรอบในการศึกษาคน้ควา้ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัน้ี 

 
  
 
 
 
   
 
 

วธีิด าเนินการวจัิย  
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
  1. การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ใช้แบบสอบถาม
ปลายเปิด และการสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  

   - วธีิการสร้างปลูกฝังจิตส านึก 
  - อตัลกัษณ์ของโรงเรียน “รับผดิชอบ มารยาทดี มีวนิยั” 
  - หลกั “สามคัคี ท าความดี 24 ชัว่โมง” 

- สภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

- แนวคิด ทฤษฎี การสร้างจิตส านึก การสร้างการรับรู้ การสร้าง  
   ความตระหนกั, กฎหมายส่ิงแวดลอ้ม  

 

- การบริหารจดัการขยะของโรงเรียน 
- กระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียน 
- ความพึงพอใจของผูป้กครอง 
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  2. การสร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมใช้
กระบวนการ PDCA ขับเคล่ือนด้วยกิจกรรมสร้างจิตส านึกตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียน คือ
“รับผิดชอบ มารยาทดี มีวินัย” ซ่ึงน ามาก าหนดเป็นนวตักรรมสร้างสรรค์คนดีของโรงเรียน โดยยึดหลกั 
“สามคัคี ท าความดี 24 ชัว่โมง” โดยมีล าดบัขั้นตอนการขบัเคล่ือนกิจกรรมดว้ยวิธีการสร้างปลูกฝังจิตส านึก
ของ ณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน (2559) มาใชเ้ป็นล าดบัขั้นตอนในการขบัเคล่ือนกระบวนการของแต่ละกิจกรรม
ในการสร้างและปลูกฝังจิตส านึกใหแ้ก่ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
  3. การศึกษาความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการสร้าง
จิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ใชแ้บบประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองต่อสภาพแวดลอ้มและ
การจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม  
 ขอบเขตดา้นประชากร 
  ประชากรท่ีใชใ้นการวจิยั ประกอบดว้ย ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จ านวน 12 คน 
นกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม จ านวน 112 คน และผูป้กครองนกัเรียน จ านวน 103 คน 
 ตวัแปรท่ีศึกษา 
  ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ สภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
  ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ กระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคี
ธรรม  ความพึงพอใจของผูป้กครองท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะ 
 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั 
 การวิจยัน้ีเป็นการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ซ่ึงเป็นการเก็บขอ้มูลและ
วิเคราะห์ขอ้มูลทั้งท่ีเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative Research and Qualitative Research) จึง
แบ่งขอ้มูลในเร่ืองของเคร่ืองมือตามล าดบัวตัถุประสงคข์องการวจิยั ดงัน้ี 
 2.1 การวจิยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) 
  การศึกษาสภาพปัญหาขยะของโรงเรียนวดัสามัคคีธรรม  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย คือ 
แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ และแบบสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion)  จากผูบ้ริหารโรงเรียน ครู
ประจ าชั้น และครูผูส้อน ส่วนการสร้างจิตส านึกขบัเคล่ือนโดยใช้กระบวนการสร้างจิตส านึกดว้ยกิจกรรม 
โดยใชน้วตักรรมสร้างสรรคค์นดี ของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม R.G.S. ท่ีไดม้าจากคุณธรรมอตัลกัษณ์ของ
โรงเรียน “รับผิดชอบ มารยาทดี มีวินยั” ยึดหลกั “สามคัคี ท าความดี 24 ชัว่โมง” เป็นตวัก าหนดกิจกรรม 
โดยสามารถอธิบายได ้ดงัน้ี 
  R = Responsibility หมายถึง รับผดิชอบ 
  G = Good Manners หมายถึง มารยาทดี 
  S = Self-discipline หมายถึง มีวนิยั 
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 2.2 การวจิยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 
  การวิจยัเชิงปริมาณ เป็นการประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหาร
จดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความพึงพอใจ โดยแบบ
ประเมินแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ตอนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจของ
ผูป้กครองต่อสภาพแวดลอ้มและการจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ตอนท่ี 3 ขอ้เสนอแนะอ่ืน ๆ 
  สถิติท่ีใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล  
  ค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย (μ) และค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน (σ ) น ามาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรม
ส าเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์  
 

ผลการวจัิย  
 1. การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
  จากการศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม พบวา่ โรงเรียน
มีปัญหาในการบริหารจดัการขยะ ดงัน้ี 
  1.1 นกัเรียนไม่ทิ้งขยะทุกวนั จากการศึกษา พบวา่ นกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ไม่ทิ้งขยะ
ในห้องเรียนทุกวนั โดยมีการปล่อยปละละเลย ไม่สนใจถงัขยะในห้องเรียน จนท าให้ในห้องเรียน   มีขยะ
สะสมในถงัขยะจ านวนมาก ท าให้ขยะลน้ออกมาขา้งนอกถงัและบริเวณรอบถงัขยะมีขยะเร่ียราดเกล่ือน
กลาด สกปรก บ่อยคร้ังท่ีนกัเรียนไม่น าขยะไปทิ้ง ปล่อยไวถึ้ง 2-3 วนั จนท าให้ถงัขยะส่งกล่ินเหม็นเพราะ
สะสมมาหลายวนั 
  1.2 นกัเรียนไม่ทิ้งขยะบริเวณท่ีโรงเรียนก าหนด พบวา่ นกัเรียนส่วนใหญ่ไม่ไดทิ้้งขยะบริเวณ
ท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้เน่ืองจากนกัเรียนบางคนเคยชินกบัการทิ้งไม่เป็นท่ี ชอบซุกขยะตามบริเวณต่าง ๆ เช่น 
บนพื้น โคนตน้ไม ้สนามเด็กเล่น รอบโรงอาหาร นกัเรียนไม่น าขยะมาทิ้งลงถงัท่ีโรงเรียนก าหนดไว ้ท าให้
บริเวณต่าง ๆ ของโรงเรียนมีขยะ ดูไม่สะอาดตา และท าให้ภาพลกัษณ์ของโรงเรียน      ดูแย่ลง เน่ืองจาก
ความเกียจคร้านและขาดจิตส านึกของนกัเรียน 
  1.3 นกัเรียนน าขยะมากมายมาทิ้งในโรงเรียน พบว่า นกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมส่วนใหญ่    
ใช้ถุงพลาสติกใส่ส่ิงของต่าง ๆ มาโรงเรียน และน ามาทิ้งท่ีโรงเรียนท าให้โรงเรียนมีขยะเพิ่มมากข้ึน 
นอกจากน้ียงัพบวา่ นกัเรียนจะใชก้ระดาษในการจดักิจกรรมการเรียนหลาย ๆ วิชา น าน ้ าด่ืมบรรจุขวดมาด่ืม
ท่ีโรงเรียน และด่ืมนมทุกวนั ท าใหเ้กิดขยะประเภท กระดาษ ขวดน ้ า และถุงนม จ านวนมากภายในโรงเรียน 
และเม่ืออยูใ่นห้องเรียนนกัเรียนหลายคนมกัทิ้งขยะไปทัว่ห้อง เช่น เศษดินสอท่ีเกิดจากความมกัง่าย ไม่เดิน
ไปเหลาดินสอท่ีถงัขยะ ทิ้งเศษกระดาษ เป็นการไม่เคารพสถานท่ี ขาดจิตส านึกถึงผลเสียท่ีจะเกิดข้ึน อีกทั้ง
เวรไม่ทิ้งขยะตามท่ีไดรั้บมอบหมาย ท าให้ขยะลน้ถงั มีขยะกระจดักระจาย และเม่ือถึงเวลาท่ีตอ้งน าขยะมา
ทิ้ง 
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  1.4 นกัเรียนทิ้งขยะอยา่งเร่งรีบ พบวา่ นกัเรียนจะแยง่กนัทิ้งขยะอยา่งเร่งรีบ และไม่รอคอยกนั 
ท าใหข้ยะหล่นออกนอกถงั เกล่ือนกลาด และไม่ไดเ้ก็บลงถงั ส่งผลใหบ้ริเวณจุดทิ้งขยะสกปรก           
  1.5 นกัเรียนไม่ไดค้ดัแยกขยะก่อนทิ้ง พบว่า โรงเรียนวดัสามคัคีธรรมมีจุดทิ้งขยะเพียง     จุด
เดียว ท าให้เกิดปัญหาขยะลน้ถงั ซ่ึงเกิดจากนกัเรียนทิ้งขยะลงในถงัท่ีอยูใ่กลท่ี้สุดเม่ือมาถึงจุดทิ้งขยะ และ
หลงัจากท่ีนกัเรียนทิ้งขยะลงไปในถงัแลว้ นกัเรียนไม่ทราบเลยว่าขยะเหล่านั้นอาจจะไปส่งผลกระทบต่อ
ผูอ่ื้น รวมถึงระบบนิเวศได้ง่าย ๆ เพราะขยะหลากหลายรูปแบบจะไปกองทบัถมกนั โดยท่ีไม่ได้ถูกแยก
ประเภทตั้งแต่แรก ส่ิงท่ีปะปนอยูใ่นกองขยะเหล่านั้นก็จะกลายเป็นแหล่งเช้ือโรค และแบคทีเรียท่ีสามารถ
แพร่เช้ือใหก้บัผูท่ี้สัมผสักบัขยะเหล่าน้ีโดยตรงได ้และยงัคงเป็นปัญหาท่ียงัแกไ้ข  ไดย้าก 
  1.6 นกัเรียนไม่มีความรู้ในการคดัแยกขยะอยา่งถูกวิธี พบวา่ เน่ืองจากนกัเรียนส่วนใหญ่ยงัไม่
เขา้ใจถึงความส าคญัของการคดัแยกขยะ นกัเรียนไม่มีความรู้ในการคดัแยกขยะอยา่งถูกวิธี ท าให้นกัเรียนไม่
แยกขยะก่อนทิ้ง 
  1.7 โรงเรียนไม่มีถงัขยะเพียงพอใหน้กัเรียนคดัแยกขยะ พบวา่ โรงเรียนไม่มีถงัขยะเพียงพอต่อ
การแยกขยะ จึงส่งผลให้เกิดปัญหาขยะสะสมของขยะจ านวนมากจนกลายเป็นวิกฤต เร่ืองการจดัการขยะ
ภายในโรงเรียนจึงจ าเป็นตอ้งไดรั้บการแกไ้ขขยะเหล่าน้ีโดยตรงได ้และยงัคงเป็นปัญหาท่ียงัแกไ้ขไดย้าก 
  1.8 บุคคลภายนอกน าขยะเขา้มาทิ้งในโรงเรียน พบว่า มีบุคคลภายนอกมาใช้สนามฟุตบอล 
สนามเด็กเล่น สนามเปตอง สนามบาสของโรงเรียน ส่วนหน่ึงมาออกก าลงักาย พาบุตรหลานมาเล่นสนาม
เด็กเล่นในช่วงเยน็ พร้อมทั้งน าอาหาร ขนม เคร่ืองด่ืมมารับประทาน เม่ือรับประทานเสร็จบางคนก็ไม่ไดน้ า
ขยะไปทิ้งในถงัขยะ หรือน ากลบัไปดว้ย จึงท าให้บริเวณสนามของโรงเรียนยงัพบขยะอยู ่และเม่ือลมพดัจะ
ปลิวกระจดักระจาย ไม่น่าดู 
 2. การสร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
  จากการวิเคราะห์สภาพปัญหาการจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ผูบ้ริหาร ครู และ
คณะกรรมการสภานักเรียนได้มีการประชุมวางแผนร่วมกันในการแก้ปัญหา โดยการใช้นวตักรรม
สร้างสรรค์คนดีของโรงเรียนวดัสามัคคีธรรม R.G.S. ซ่ึงมาจากคุณธรรมอัตลักษณ์ ของโรงเรียน 
“รับผิดชอบ มารยาทดี มีวินัย”โดยยึดหลกัการท าความดีตลอดเวลา คือ “สามคัคี ท าความดี 24 ชั่วโมง” 
ขบัเคล่ือนดว้ยกิจกรรม 9 กิจกรรม โดยใช้การด าเนินกิจกรรมดว้ยกระบวนการ PDCA และขบัเคล่ือนดว้ย
วธีิการสร้างและการปลูกฝังจิตส านึกใหแ้ก่มนุษย ์8 วธีิ ของณฐัฐว์ฒัน์ สุทธิโยธิน (2559) คือ 
   1. วธีิสร้างการรับรู้ ในประเด็นท่ีตอ้งการสร้างจิตส านึก 
   2. วธีิช้ีใหเ้ห็นคุณค่า ความส าคญั ความจ าเป็น ท่ีตอ้งตระหนกั 
   3. วธีิขั้นกระตุน้ใหเ้กิดการคิด 
   4. วธีิโนม้นา้วใหเ้กิดการยอมรับ 
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   5. วธีิชกัน าใหน้ าไปปฏิบติั 
   6. วธีิเชิญชวนใหน้ าไปเผยแพร่ 
   7. วธีิตอกย  ้าใหมี้ความต่อเน่ืองในความคิดและการปฏิบติั 
   8. วธีิเสริมสร้างใหจิ้ตส านึกมัน่คงแขง็แรง 
  โดยผูว้จิยัไดด้ าเนินการจนครบกระบวนการทุกกิจกรรม ตามล าดบัขั้นของวิธีการ และมีผลการ
ด าเนินการสร้างกระบวนการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม ดงัน้ี 
   รับผดิชอบ 
    1) กิจกรรม ทิ้งประจ าท าทุกวนั : นกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกชั้นน าขยะใน 
ห้องเรียนมาทิ้งตรงตามเวลาท่ีตกลงร่วมกนัโดยมีครูร่วมกิจกรรมดว้ย ส่งผลให้ในห้องเรียนไม่มีขยะสะสม 
และส่งผลใหท้ั้งตวัครูและนกัเรียนทุกคนมีส านึกความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ีของตนเอง 
    2) กิจกรรม ทิ้งถูกจุด หยดุความสกปรก : ครูและนกัเรียนทุกคนในโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
รู้จกัท่ีทิ้งขยะและน าขยะไปทิ้งในจุดท่ีก าหนดไว ้
    3) กิจกรรม ลดขยะวนัละนิด เป็นมิตรส่ิงแวดลอ้ม : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม
ทุกคนใชต้ะกร้าแทนถุงพลาสติก ช่วยลดปริมาณขยะในโรงเรียนท าใหป้ริมาณขยะในโรงเรียนลดลง 
    4) กิจกรรม ขยะสร้างคุณค่า น ามาใชใ้หม่ : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมรู้จกั
คุณค่าของขยะ เกิดส านึกรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง และนกัเรียนมี
ความคิดริเร่ิมสร้างสรรคม์ากข้ึน 
   มารยาทดี 
    1) กิจกรรม มาก่อน ทิ้งก่อน : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกคนรู้จกั 
การรอคอย มีมารยาทในการทิ้งขยะตามล าดบัก่อนหลงั 
    2) กิจกรรม ขยะในมือ ถือไวก่้อน : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกคนมี 
มารยาทในการทิ้งขยะ โดยท่ีนกัเรียนจะเก็บขยะไวก้บัตนเองก่อน และน าไปทิ้งท่ีจุดทิ้งขยะของโรงเรียน 
   มีวนัิย 
    1) กิจกรรม ทิ้งถูกท่ี ดีต่อใจ : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรมทุกคนมีวนิยัใน 
การทิ้งขยะ โดยท่ีนกัเรียนสามารถทิ้งขยะไดถู้กท่ี 
    2) กิจกรรม แยกก่อนลงถงั ปลูกฝังวนิยั : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม     
รู้จกัประเภทของขยะ และสามารถแยกขยะไดถู้กตอ้งก่อนทิ้ง 
    3) กิจกรรม ใครทิ้งไม่รู้ ทั้งครูและหนูจะเก็บ : ครูและนกัเรียนโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
ทุกคนท ากิจกรรมโครงงานสามคัคีธรรม น าพาความสะอาด ทุกวนั ท าใหบ้ริเวณโรงเรียนสะอาดไม่มีขยะ 
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 3. การประเมินความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการ
สร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

ตารางท่ี 1  แสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน ความพึงพอใจของผูป้กครองนกัเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการ 
                 ขยะดว้ยกระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 

รายการประเมิน 
ความพึงพอใจ 

  S.D. แปลผล 

1. โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างจิตส านึกในการบริหารจดัการขยะของทุกคน  
     ในโรงเรียน 

4.92 .27 มากท่ีสุด 

2. โรงเรียนมีการเผยแพร่ ประชาสมัพนัธ์ รณรงคเ์ร่ืองการลดขยะ 4.79 .48. มากท่ีสุด 
3. โรงเรียนมีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม ปลอดขยะ เหมาะแก่การจดัการเรียนรู้ 4.95 .22 มากท่ีสุด 
4. อาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดปราศจากขยะ 4.92 .27 มากท่ีสุด 
5. โรงเรียนมีถงัขยะพอเพียงต่อปริมาณขยะในแต่ละวนั 4.84 .36 มากท่ีสุด 
6. ในบริเวณโรงเรียนมีถงัขยะท่ีแยกประเภทชดัเจน 4.84 .36 มากท่ีสุด 
7. โรงเรียนมีการคดัแยกการจดัเก็บ/การจดัการขยะอยา่งเป็นระเบียบเรียบร้อยสม ่าเสมอ 4.86 .34 มากท่ีสุด 
8. อาคารประกอบ เช่น หอ้งส้วม โรงอาหาร อาคารอเนกประสงคมี์ความสะอาดปราศจากขยะ 4.92 .27 มากท่ีสุด 
9. นกัเรียนท้ิงขยะเป็นท่ี และมีการคดัแยกขยะก่อนท้ิงเม่ืออยูบ่า้น 4.90 .33 มากท่ีสุด 
10. โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการดูแลรักษาความ 
      สะอาดเป็นอยา่งดี 

4.71 .50 มากท่ีสุด 

โดยรวม 4.87 .34 มากท่ีสุด 
  

 จากตาราง 1  พบว่า ความพึงพอใจของผูป้กครองนักเรียนท่ีมีต่อการบริหารจดัการขยะด้วย
กระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม โดยภาพรวมมีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  (  = 
4.87, S.D. = .34) เม่ือพิจารณารายขอ้ พบวา่ มีค่าเฉล่ียในระดบัมากท่ีสุดทุกขอ้ ขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด (  = 
4.95, S.D. = .22)  คือ โรงเรียนมีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม ปลอดขยะ เหมาะแก่การจดัการเรียนรู้ รองลงมา 
(  = 4.92, S.D. = .27)  คือ โรงเรียนมีกิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะของทุก
คนในโรงเรียน อาคารเรียนทุกอาคารมีความสะอาดปราศจากขยะ และอาคารประกอบ เช่น ห้องส้วม โรง
อาหาร อาคารอเนกประสงคมี์ความสะอาดปราศจากขยะ และขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด (  = 4.71, S.D. = 
.50)  คือ โรงเรียนไดรั้บความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานภายนอกในการดูแลรักษาความสะอาดเป็น
อยา่งดี 
 
 
 



AEE-T Journal of Environmental Education. 12(2): 38-50, July-December 2021 
 

48 
 

อภิปรายผล 
 จากผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ทั้ง 3 ประเด็น พบวา่ มีประเด็นท่ีน่าสนใจและไดน้ ามาอภิปรายผล
เป็นภาพรวมได ้ดงัน้ี 
       การศึกษาสภาพปัญหาการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม พบวา่ ปัญหาเร่ือง
การทิ้งขยะส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากนกัเรียนขาดความรู้ความเขา้ใจเร่ืองการคดัแยกขยะ และขาดจิตส านึกใน
การรับผิดชอบ ขาดวินัย และมารยาททางสังคมในการทิ้งขยะ สอดคลอ้งกบัการศึกษาของมณัฑนา กลม
เกลียว (2561) ท่ีไดศึ้กษา การพฒันารูปแบบการจดัการขยะมูลฝอยแบบมีส่วนร่วมในเขตมหาวิทยาลยัราช
ภฏัมหาสารคาม พบว่า มหาวิทยาลยัราชภฏัมหาสารคามมีปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มข้ึนทุกปี เน่ืองมาจาก
มหาวิทยาลยัมีนกัศึกษาจ านวนมาก เกิดปัญหาขยะมูลฝอยสะสม ท าให้เกิดเป็นแหล่งเพาะพนัธ์ุของสัตวน์ า
โรค กล่ินเหมน็รบกวน ความไม่น่ามอง และเกิดมลพิษทางส่ิงแวดลอ้มต่าง ๆ ลว้นมาจาก การจดัการขยะมูล
ฝอยยงัไม่เป็นระบบและไม่ถูกตอ้งตามหลกัวชิาการ สาเหตุหลกัมาจากการไม่คดัแยกขยะตั้งแต่แหล่งก าเนิด 
การขาดการสร้างจิตส านึกในการคดัแยกขยะ   
 อย่างไรก็ตาม จากการท่ีนักเรียนได้รับความรู้ความเข้าใจเร่ืองการคัดแยกขยะ และผ่าน
กระบวนการสร้างจิตส านึกดว้ยกิจกรรมท่ีโรงเรียนจดัข้ึนแลว้ โดยให้ทั้งครูและนกัเรียนท ากิจกรรมร่วมกนั 
นกัเรียนสามารถจดัการขยะไดดี้ข้ึน ส่ิงท่ีเห็นไดช้ดัเจนก็คือ ปริมาณขยะของโรงเรียนลดลงอยา่งมาก ขยะไม่
ลน้ถงั แมว้า่รถขนขยะของเทศบาลจะเขา้มารับขยะเพียงสัปดาห์ละ 1 คร้ังก็ตาม สอดคลอ้งกบั รณัน จุลชาติ 
(2561) ไดศึ้กษา แนวทางการจดัการและปลูกจิตสานึกของคนเมืองในการคดัแยกขยะ พบวา่ การส่ือสารและ
ใหอ้งคค์วามรู้ท่ีชดัเจนและสอดคลอ้งกบัวธีิการจดัการขยะท่ีเหมาะสมจะช่วยใหเ้กิดความต่อเน่ืองจนเป็นความ
เคยชินในการคดัแยกขยะ ณ แหล่งก าเนิดได ้สอดคล้องกบั กิตติมา เนตรพุกกณะ (2563) ไดศึ้กษา การพฒันา
กระบวนการจดัการขยะของโรงเรียนเกาะพะงนัศึกษา อ าเภอเกาะพะงนั จงัหวดัสุราษฎร์ธานี พบว่า เม่ือ
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไดรั้บการพฒันาดา้นกระบวนการจดัการขยะ และการลดใชก้ระดาษ 
ดว้ยกิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบติัการแลว้ ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนเกาะพะงนัศึกษา
มีความรู้ความเขา้ใจการจดัการขยะสูงข้ึน สามารถน าไปปฏิบติัการให้ปริมาณขยะลดลงอยา่งต่อเน่ือง การ
จดัการขยะเปรียบเทียบผลสูงข้ึนในทุกดา้น (จากการวิจยั 2 วงรอบ) ไดแ้ก่ ดา้นการลดการใช ้การใชซ้ ้ า และ
การน ากลบัมาใชใ้หม่ อยูใ่นระดบัมาก และระดบัความพึงพอใจต่อการพฒันาการจดัการขยะอยูใ่นระดบัมาก 
และสอดคลอ้งกบั อนุศรา สาวงัชยั (2555) ท่ีไดศึ้กษาเร่ืองยุทธศาสตร์ การจดัการขยะเกาะภูเก็ต ในประเด็น
การสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะตน้ทาง นัน่คือ การคดัแยกขยะก่อนทิ้งตอ้งท าอยา่งมีจิตส านึกจึงจะมีผล
ท่ีย ัง่ยนื 
 จากกิจกรรมสร้างจิตส านึกเร่ืองการบริหารจัดการขยะ ส่งผลให้โรงเรียนวดัสามคัคีธรรมมี
สภาพแวดล้อมท่ีสะอาด ร่มร่ืน สวยงาม ห้องเรียนทุกห้องไม่มีขยะสะสม บรรยากาศในห้องเรียนเป็น
บรรยากาศท่ีเอ้ือต่อการจดัการเรียนรู้มากยิ่งข้ึน สอดคลอ้งกบั รานี วิสูตรธนาวิทย ์(2548 : บทคดัย่อ) ได้
ศึกษาเร่ืองกระบวนการสร้างจิตส านึกดา้นการจดัการขยะของนกัเรียน : ศึกษากรณีโรงเรียนมธัยมศึกษา ใน
เร่ืองของการบูรณาการกิจกรรม คือ การให้ความรู้และจดักิจกรรมท่ีส่งเสริมเก่ียวกบัการจดัการขยะ นัน่คือ 
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เม่ือนกัเรียนไดผ้า่นขั้นตอนการรับรู้ โดยครูให้ความรู้บูรณาการกิจกรรมให้นกัเรียนปฏิบติัแลว้นกัเรียนจะมี
จิตส านึกเร่ืองการจดัการขยะดีข้ึน และสอดคล้องกับ อรวรรณ บุญส่ง (2551) ท่ีได้ศึกษาผลการพฒันา
จิตส านึกในการอนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มของนกัเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใชกิ้จกรรมส่ิงแวดลอ้ม
ศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยัประกอบด้วย แผนการจดักิจกรรม
ส่ิงแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง โดยใช้กิจกรรมในการพฒันาจิตส านึก ได้แก่ 1) 
กิจกรรมเรียนรู้เก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้ม 2) กิจกรรมบอกมาห้าอยา่ง  3) กิจกรรมขยะในมือเรา 4) กิจกรรมเกษตร
พฒันา 5) กิจกรรมคุณค่าสมุนไพรจากธรรมชาติ 6) กิจกรรมสัญญาแห่งหวัใจ ผลการวิจยัสรุปวา่ 1) นกัเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการใช้กิจกรรมส่ิงแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง มี
จิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนาส่ิงแวดล้อมทั้ ง 2 ด้านสูงข้ึนทุกสัปดาห์ 2) หลังการใช้กิจกรรม
ส่ิงแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริง นักเรียนชั้นมธัยมศึกษาปีท่ี 3 มีจิตส านึกในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาส่ิงแวดลอ้มทั้ง 2 ดา้น สูงข้ึนกวา่ก่อนไดรั้บกิจกรรม อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั .01 
นัน่คือเม่ือนกัเรียนไดผ้า่นกระบวนการสร้างจิตส านึกดว้ยกิจกรรมแลว้นกัเรียนมีจิตส านึกสูงข้ึน 
 จะเห็นไดว้่าจากผลการศึกษาของผูว้ิจยัและผลการศึกษาจากงานวิจยัท่ีกล่าวถึงมีความสอดคลอ้ง
กนั นัน่คือ สามารถสรุปไดว้า่ ในการสร้างจิตส านึกนั้นจะตอ้งสร้างความรู้ความเขา้ใจให้เกิดข้ึนก่อน ตอ้งท า
ให้ผูเ้รียนตระหนักในคุณค่าของส่ิงท่ีจะตอ้งปฏิบติั เกิดความรู้สึกรับผิดชอบ และสามารถปฏิบติัได้ด้วย
ตนเอง สามารถเชิญชวนผูอ่ื้นใหป้ฏิบติัตามได ้ตลอดจนสามารถปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ท่ีส าคญั คือ สามารถ
ปฏิบติัไดต้ลอดเวลา และเป็นไปโดยอตัโนมติั จึงจะเรียกไดว้า่เกิดจิตส านึก ซ่ึงเม่ือนกัเรียนปฏิบติัไดใ้นขั้นน้ี
แลว้ก็จะเกิดความย ัง่ยืน และเป็นส่ิงท่ีติดตวันกัเรียนไปตลอด ซ่ึงในประเด็นน้ี รานี วิสูตรธนาวิทย ์(2548) 
กล่าวว่า ส่ิงท่ีจะมีผลต่อกระบวนการสร้างจิตส านึกดา้นการจดัการขยะของนกัเรียนนั้นมี 4 ประเด็น คือ 1) 
ประสบการณ์ในอดีตและชีวติประจ าวนั นัน่คือ ความต่อเน่ืองของการสร้างสมค่านิยมท่ีดีเก่ียวกบัการจดัการ
ขยะตั้งแต่เล็กจนโต จนเกิดผลึกของจิตส านึกในการจดัการขยะโดยอตัโนมติัในชีวิตประจ าวนั และการท่ี
นกัเรียนไดเ้ห็นแม่แบบจากครู พ่อ แม่ ในชีวิตประจ าวนั ท่ีแวดลอ้มตวันกัเรียนลว้นเป็นแนวปฏิบติัท่ีดี ลว้น
มีส่วนหล่อหลอมให้นกัเรียนมีพฤติกรรมท่ีดีได ้2) ความร่วมมือในการปฏิบติัตามกฎระเบียบ หรือขอ้ตกลง
นั้น หมายถึง ครูและบุคลากรทุกคนตลอดจนบุคลากรในครอบครัว คอยย  ้าเตือนเด็กทุกคร้ังท่ีพบเห็น
พฤติกรรมท่ีไม่พึงประสงค ์3) มาตรการในการจดัการขยะ ผูบ้ริหาร จะตอ้งมีนโยบายและมาตรการเก่ียวกบั
การจดัการขยะท่ีชดัเจน จริงจงั และเป็นท่ียอมรับของบุคลากรทุกคนในโรงเรียน และ 4) ระยะเวลา โรงเรียน
จะต้องก าหนดระยะเวลาในการด าเนินการปรับพฤติกรรมของนักเรียนท่ีแน่นอน และประเมินผล
ความส าเร็จของการปรับพฤติกรรมจากปริมาณขยะท่ีจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน 
 นอกจากน้ี ผลการบริหารจดัการขยะด้วยกระบวนการสร้างจิตส านึกของโรงเรียนวดัสามคัคีธรรม 
ส่งผลให้ผูป้กครองนกัเรียนมีความพึงพอใจต่อการบริหารจดัการขยะดว้ยกระบวนการสร้างจิตส านึกของ
โรงเรียนวดัสามคัคีธรรม โดยภาพรวมมีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมากท่ีสุด  โดยขอ้ท่ีมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ 
โรงเรียนมีความสะอาดร่มร่ืน สวยงาม ปลอดขยะ เหมาะแก่การจดัการเรียนรู้ รองลงมา คือ โรงเรียนมี
กิจกรรมท่ีเหมาะสมในการสร้างจิตส านึกในการจดัการขยะของทุกคนในโรงเรียน อาคารเรียนทุกอาคารมี
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ความสะอาดปราศจากขยะ และอาคารประกอบ เช่น ห้องส้วม โรงอาหาร อาคารอเนกประสงค์มีความ
สะอาดปราศจากขยะ  
 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ขอ้เสนอแนะส าหรับการน าไปใช ้
  การสร้างเครือข่ายความร่วมมือการบริหารจัดการขยะภายในโรงเรียนระหว่างผูบ้ริหาร
โรงเรียน ครูและบุคลากรทางการศึกษา นกัเรียน และชุมชน จะท าให้โรงเรียนสามารถคิดคน้รูปแบบการ
บริหารจดัการขยะภายในโรงเรียนตามบริบทของตนเอง และควรขยายผลสู่ผูป้กครองและชุมชน 
 2. ขอ้เสนอแนะในการวจิยัคร้ังต่อไป 
  ควรมีการศึกษา คิดคน้ รูปแบบการบริหารจดัการขยะของโรงเรียนตามบริบทของโรงเรียนนั้น  
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Abstract :   The COVID-19 outbreak caused a serious long-term impact on various aspects, such as 

the economy, society, education, culture, and daily life. It's a disease that kills millions of people. 

causing one of the greatest crises in the history of mankind. This depends on factors in the individual, 

community, social, pathogen mutation, and environmental conditions. When combined as a 

constituent, the more complex and unique it becomes, the more difficult to control in a short period of 

time. As a result, many countries, including Thailand are inevitably traumatized in the dimension of 

health care. They are also facing problems in medical and public health management. But the 

epidemic situation in Thailand has become as severe as the rest of the world. in the midst of confusion 

from the undirected perception of information about the disease. As the memories of close friends or 

family members start to get infected, they sick and die more. These cause panic, paranoia, fear and 

stress in those around them. Therefore, to survive, behavior must be modified to enter into a new life 

style (a new normal) with strict adherence to preventive measures. From promoting, preventing, 

treating, and rehabilitating to preparing for intensive self-care, particularly the application of health 

literacy at all three levels to care for self and community health. This is to keep the body healthy 

and immunized, which will lead to a good quality of life during the Covid-19 situation. 
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การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควดิ-19 
 

วชัราภรณ์ ฉุนแสนดี1 และ วนสัรา เชาวน์นิยม2 
1,2อาจารย,์ สาขาสาธารณสุขศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 

บทคัดย่อ:   การระบาดของโรคโควิด-19 ก่อให้เกิดผลกระทบกบัประชาชนท่ีรุนแรงและต่อเน่ืองยาวนาน                 
ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม และวิถีชีวิตประจาํวนั  เป็นโรคท่ีคร่าชีวิตผูค้นนบัลา้นคน 
ในช่วงระยะเวลาไม่ก่ีปี  ก่อให้เกิดวิกฤติคร้ังยิ่งใหญ่ท่ีสุดอีกคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัปัจจยัในระดบับุคคล ชุมชน สังคม,การกลายพนัธ์ุของเช้ือโรคและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลง
ไป เม่ือรวมเป็นองค์ประกอบกัน ก็ยิ่งมีความซับซ้อนและมีลักษณะพิเศษ จนยากแก่การควบคุมได้ใน
ระยะเวลาจาํกดั  ทาํให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ต่างประสบกบัความบอบชํ้ าในมิติของการดูแล
สุขภาพอย่างหลีกเล่ียงไม่ได้ เกิดปัญหาด้านการบริหารจดัการทางการแพทย์ และการสาธารณสุข แต่
สถานการณ์การแพร่ระบาดในประเทศไทย กลบัทวีความรุนแรงเฉกเช่นเดียวกบัทัว่โลก ท่ามกลางความ
สับสนจากการรับรู้ขอ้มูลข่าวสารแบบไร้ทิศทาง กอปรกบัภาพจาํคนใกลชิ้ดหรือคนในครอบครัวเร่ิมติดเช้ือ
เร่ิมมีการป่วยตายมากข้ึน ก่อให้เกิดความต่ืนตระหนก ทาํให้เกิดความหวาดระแวงต่อคนรอบขา้ง เกิดความ
กลัว ความเครียด และเพื่อความอยู่รอด จึงต้องมีการปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อเขา้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) มีการปฏิบติัตามมาตรการการป้องกนัโรคอย่างเคร่งครัด ตั้งแต่การส่งเสริม ป้องกนั รักษา และ
ฟ้ืนฟูสภาพ  ตลอดถึงการเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพตนเองอย่างเขม้ขน้ โดยเฉพาะการนาํความ
รอบรู้ดา้นสุขภาพทั้ง 3 ระดบั มาปรับใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองและในชุมชน ทั้งน้ีเพื่อให้ร่างกายแข็งแรง 
มีภูมิคุม้กนั อนัจะนาํไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 
 

ค าส าคัญ:  การดูแลสุขภาพ, สถานการณ์โควดิ-19  
 

บทน า  
 โรคไวรัสโควิด-19 ไม่เพียงเป็นปัญหาท่ีสําคญัของการแพทย์และการสาธารณสุขอย่างมากมาย
เท่านั้น แต่ยงัส่งผลกระทบอยา่งรุนแรงและต่อเน่ืองยาวนาน ทั้งทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม 
และวิถีชีวิตประจาํวนั ของประชาชนในทุกประเทศทัว่โลกรวมถึงประเทศไทยดว้ยเช่นกนั  (นงเยาว ์เกษตร์ภิ
บาล, 2564) ซ่ึงลกัษณะการระบาดเหมือนไฟลามทุ่ง เร่ิมตั้งแต่ปลายปี 2562 โดยเฉพาะประเทศมหาอาํนาจอยา่ง
อเมริกา ซ่ึงกา้วลํ้านาํหนา้ดา้นเทคโนโลย ีอีกทั้งยงัมีแสนยานุภาพทางทหารอนัเป็นท่ีหวาดเกรงแก่ประเทศอ่ืนๆ 
แต่ก็ยงัเพล่ียงพลํ้าให้กบัโรคโควิด-19  อาจจะมากกวา่ประเทศอ่ืนดว้ยซํ้ า แสดงให้เห็นวา่ แมจ้ะมีศกัยภาพดา้น
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แสนยานุภาพเพียงใด แต่ถา้ขาดระบบการบริหารจดัการท่ีดีพอ ก็ไม่สามารถยบัย ั้งการแพร่ระบาดคร้ังน้ีได ้ทุกๆ
ประเทศต่างก็ใช้วิธีหยุดพฤติกรรมและธุรกรรมต่างๆหรือท่ีเรียกวา่ “ล็อกดาวน์” (Lockdown)  ถึงแมภ้ายหลงั
ฝ่ายสาธารณสุขตอ้งยอมตามฝ่ายเศรษฐกิจ จนจาํเป็นตอ้งปลดล็อกดาวน์ เพื่อให้เศรษฐกิจเดินไปไดใ้นท่ีสุด  ซ่ึง
แน่นอนวา่หลงัปลดล็อกแลว้ จะตอ้งมีจาํนวนผูป่้วยเพิ่มข้ึนก็ตาม จึงตอ้งปรับพฤติกรรมในการดาํเนินชีวิต แบบ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  (ภาณุดา วงศ์พรหม,  2563)  ทั้งน้ีก็สืบเน่ืองจากโรคโควิด-19  เป็นโรคท่ีเกิดจาก
ไวรัสในกลุ่มโคโรนา ท่ีเพิ่งมีการคน้พบใหม่  นบัตั้งแต่เดือนธนัวาคม 2562 เป็นตน้มา โดยเร่ิมท่ีมณฑลหูเป่ย 
ประเทศจีน  และแพร่ระบาดไปหลายประเทศทัว่ภูมิภาคของโลก (Pandemic) ซ่ึงองคก์ารอนามยัโลก ประกาศ
เป็นภาวะฉุกเฉินดา้นสาธารณสุขระหวา่งประเทศ (Pulic Health Emergency of International Concern : PHEIC) 
และคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ไดมี้มติ ให้เป็นโรคติดต่ออนัตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข 
(ฉบบัท่ี3) เม่ือ 30 มกราคม พ.ศ. 2563 เพื่อการเฝ้าระวงั ป้องกนัและควบคุมโรคดาํเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
(กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
 

สถานการณ์โรคโควดิ-19  
 โรคโควดิ-19  ปัจจุบนัไดเ้ขา้สู่ระลอกท่ี 4 แลว้  เน่ืองจากมีการกลายพนัธ์ุตามความรุนแรงของ แต่
ละประเทศ อนัมีความซบัซ้อนและมีลกัษณะพิเศษ ทาํให้เกิดการระบาดท่ีรวดเร็วและรุนแรงเกินคาด ทั้งยงั
ระบาดสู่คนในครอบครัว  โรคโควดิ-19 เป็นโรคติดต่อท่ีเกิดจากไวรัสโคโรนา 2019 ก่อให้เกิดโรคในระบบ
ทางเดินหายใจ  มีระยะฟักตวัประมาณ 1-14 วนั โดยเฉล่ีย 5-6 วนั ส่วนใหญ่ผูติ้ดเช้ือจะแพร่โรคได้เม่ือมี
อาการและอาการแสดงแลว้ (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
 ในด้านระบาดวิทยาของเช้ือโควิด-19  พบได้ทัว่โลก มกัเกิดอาการในระบบทางเดินหายใจ
ส่วนบนได ้ร้อยละ 35 และสัดส่วนของโรคไขห้วดัท่ีเกิดจากเช้ือโคโรนาไวรัส อาจสูงถึงร้อยละ 15 พบได้
ในเด็ก อาจติดเช้ือซํ้ าได ้เน่ืองจากระดบัภูมิคุม้กนัโรค จะลดลงอยา่งรวดเร็วภายหลงัการติดเช้ือ  
 การติดเช้ือทางเดินหายใจเฉียบพลนัและรุนแรง หรือซาร์ส (SARS CoV) เคยพบระบาดปี พ.ศ. 
2546 โดยเร่ิมจากประเทศจีน แลว้แพร่กระจายไปทัว่โลกมากกวา่ 8, 000 ราย และเสียชีวิตมากกวา่ 750 ราย 
(สมาคมโรคติดเช้ือในเด็กแห่งประเทศไทย, 2564)   
 การติดต่อแพร่ผ่านสารคดัหลัง่ นํ้ าตา ละอองเสมหะ นํ้ ามูก นํ้ าลาย จากจมูกหรือปากของผูป่้วย 
เม่ือผูป่้วยไอหรือจามละอองจะเขา้ตา เขา้ปาก ขณะใช้มือขยี้ตา เพราะดวงตามีท่อระบายนํ้ าตา และหากมือ
สัมผสัปาก ปากก็เป็นช่องทางให้เช้ือเขา้สู่ทางเดินหายใจไดเ้ช่นกนั เพราะฉะนั้นจึงจาํเป็นอย่างยิ่งท่ีเราจะ
รักษาระยะห่างจากผูป่้วยอยา่งนอ้ย 1 เมตร หรือ 3 ฟุต  
   ความรุนแรงของโรคโควิด-19 แพร่เช้ือง่ายและเร็ว เฉล่ียผูป่้วย 1 ราย แพร่เช้ือให้คนอ่ืนได ้ 2-4 
คน และร้อยละ 80  มีอาการเพียงเล็กนอ้ย แต่บางรายอาจมีอาการรุนแรงทาํให้เกิดภาวะแทรกซ้อน เช่น ปอด
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บวม ปอดอกัเสบ ไตวาย หรืออาจเสียชีวิต ในผูสู้งอายุ 70-79 ปี ท่ีมีโรคเร้ือรัง เช่น เบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง โรคหัวใจ เป็นตน้ มีอตัราตายสูงกว่าร้อยละ 8  ในขณะท่ีผูสู้งอายุ 80 ปีข้ึนไป อตัราตายสูงกวา่ร้อยละ 
14.6 โดยเฉล่ีย จาํนวน 100 คน จะมีปอดอกัเสบ 12-15 คน และมีอาการหนกั 3-5 คน  ขอ้มูลระบุวา่เช้ือน้ีอาจ
มีชีวิตอยู่บนพื้นผิวต่างๆ ได้หลายชั่วโมงไปจนถึงหลายวนั ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสภาวะต่างๆ เช่น ลกัษณะของ
พื้นผวิ อุณหภูมิและความช้ืนของสภาวะแวดลอ้ม  (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563) 
 อาการเบ้ืองตน้ท่ีแสดงวา่ติดเช้ือ ไดแ้ก่ การมีไข ้อุณหภูมิของร่างกายสูงกวา่ 37 C0  มีอาการไอแห้ง 
ไม่มีนํ้ าลาย ไม่มีเสมหะ รู้สึกคนัระคายคอ อาจมีเสียงแหบร่วมดว้ย จมูกไม่ไดก้ล่ิน ล้ินไม่รับรส จะสูญเสีย
การดมกล่ิน 68%  การรับรสลดลง 71%  หายใจลาํบาก ติดขดัหายใจเร็วข้ึนอยา่งชดัเจน ตาแดง มีผื่นคนั ผื่น
บวมแดงคลา้ยลมพิษ และตุ่มนํ้าใส 
              การตรวจการติดเช้ือโควิด-19  บางคนติดเช้ือแต่อาจไม่มีอาการนานเกิน 14 วนั ก็สามารถแพร่เช้ือ
ให้คนอ่ืนได ้แต่ท่ีควบคุมไดคื้อ การตรวจพบเช้ือและกกัตวัให้เร็วท่ีสุด ซ่ึงประเภทการตรวจมีแบบตรวจ 
สารคดัหลัง่ทางเดินหายใจส่วนบนเขา้ตรวจวิเคราะห์ในห้องปฏิบติัการ (RT-PCR) ใชเ้วลา  24-48 ชัว่โมง 
และชุดตรวจท่ีใชต้รวจหาโปรตีนหรือแอนติเจนของเช้ือก่อโรคโควิด-19 (Antigens Test Kit) ใชเ้วลาในการ
ตรวจ 10-30 นาที ก็สามารถทราบผลได ้แต่อาจมีความคลาดเคล่ือนสูง (เป็นการตรวจหลงัรับเช้ือมาแลว้ 5-
14วนั ไม่สามารถตรวจพบเช้ือไดห้ลงัจากหายป่วยแลว้ และตรวจพบภูมิคุม้กนัต่อเช้ือหลงัรับเช้ือมาแลว้ 10 
วนัข้ึนไป และหลังจากหายป่วยแล้ว) ตรวจได้ท่ีโรงพยาบาลของรัฐและเอกชนทุกแห่ง ครอบคลุมทั้ ง
สิทธิบตัรทอง ประกนัสังคม สวสัดิการขา้ราชการและอ่ืนๆ  ซ่ึงเป็นการช่วยคดักรองและลดจาํนวนผูท่ี้มี
ภาวะกลุ่มเส่ียง ไม่ใหแ้พร่กระจายเช้ือสู่ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน คนใกลชิ้ด และคนทัว่ไปไดอี้กทางหน่ึง 
  การแยกกกัตวัท่ีบา้น สําหรับผูติ้ดเช้ือท่ีรอเขา้รักษาในโรงพยาบาล และแพทยพ์ิจารณาวา่รักษาท่ี
บา้นได ้หรือสถานท่ีรัฐจดัใหอ้ยา่งนอ้ย 10 วนั แลว้กลบัไปรักษาต่อเน่ืองท่ีบา้น แบบอยูบ่า้นคนเดียว แบบอยู่
บา้นร่วมกบัครอบครัว หรือพกัร่วมกบัผูอ่ื้น และแบบอยู่ในอาคารชุด หอพกั คอนโดมิเนียม อพาร์ตเมนต ์
โดยมีเกณฑแ์ยกกกัตวัท่ีบา้น คือ เป็นผูติ้ดเช้ือท่ีสบายดี หรือไม่มีอาการ อายุนอ้ยกวา่ 60 ปี มีสุขภาพร่างกาย
แขง็แรง อยูค่นเดียว หรือมีผูอ้ยูร่่วมท่ีพกัไม่เกิน 1 คน  ยินยอมแยกตวัในท่ีพกัของตนเอง ตอ้งไม่มีภาวะอว้น 
ดชันีมวลกายนอ้ยกวา่ 30 กิโลกรัม หรือนํ้ าหนกัตวันอ้ยกวา่ 90 กิโลกรัม ไม่มีโรคร่วม คือ โรคปอดอุดกั้น
เร้ือรัง (COPD) โรคไตเร้ือรังระยะท่ี3 หรือ4 (CKD Stage 3,4) โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคหลอดเลือด
สมอง และเบาหวานท่ีควบคุมไม่ได ้ (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 
 โรคโควดิ-19 นอกจากทาํลายปอดแลว้ยงัทาํให้มีอาการผดิปกติทางสมองได ้เช่น  
    1. ทาํใหเ้ลือดไปเล้ียงเซลลส์มองไม่ได ้(Stroke) จึงมีผลใหส้มองขาดเลือด   
    2. ทาํใหส้มองเกิดภาวะบกพร่องอยา่งกะทนัหนั(Delirium) เช่น มีอาการสับสน มีความจาํและ
สมาธิเสียไป    
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   3. ทาํใหส้มองเกิดภาวะวติกกงัวล (Anxiety)    
    4. ทาํใหส้มองเกิดความคิดสับสน (Confusion)    
    5. ทาํใหส้มองและร่างกายเกิดความเหน่ือยอ่อน (Fatigue) ผดิปกติ     
    6. ภาวะหายใจขดัขอ้ง (Respiratory Disease) ก่อนจะเสียชีวิต ต่อมาไดมี้การแถลงถึงสาเหตุท่ี
ทาํให้ผูป่้วยทรุดหนกัลงไปอีก เช่น ความจาํเส่ือมลง ผูป่้วยเกิดอาการอ่อนเปล้ียเพลียแรงกะทนัหนัและการ
เคล่ือนไหวผิดปกติเป็นการเร่ิมตน้การก่อให้เกิดโรคอมัพฤกษ ์กล่าวไดว้า่ โรคโควิด -19 นั้น มิใช่มีความ
ร้ายแรงต่อปอดเท่านั้น แต่ยงัมีความร้ายแรงต่อสมองและหัวใจ รวมทั้งอวยัวะอ่ืนดว้ย  ซ่ึงสามารถสรุป 
อาการของผูป่้วยท่ีติดเช้ือโรคโควิด-19 ไดด้งัน้ี 
  

ระยะของโรค อาการของผูติ้ดเช้ือ รายละเอียดแต่ละอาการ การประเมินจากอาการ 
ระยะฟักตวั   
2-14 วนั 
 

อาการเร่ิมตน้ 
เป็นอาการท่ียืนยนัวา่ “ติดเช้ือ” 

1.มีไข ้T.37.5 C0 
2.ไอแหง้ๆ 
3.เจบ็คอ 
4.นํ้ามกูไหล 
5.อ่อนเพลีย 

-หากมิใช่แพทยห์รือ
ผูเ้ช่ียวชาญอาจคิดวา่เป็น
โรคไขห้วดัใหญ่ 
 

อาการท่ีอาจพบในระยะต่อมา 
 

1.ปวดเม่ือยเน้ือตวั 
2.เจบ็คอมากข้ึน 
3.ทอ้งเสีย 
4.ตาแดง 
5.ปวดศีรษะ 
6.สูญเสียความสามารถ
ในการดมกล่ินแลการรับ
รสโดยล้ิน 
7.มีผื่นดาํข้ึนตามผิวหนัง 
น้ิวมือและน้ิวเทา้ 

-แสดงวา่ไวรัสผา่นสู่
สมองไดแ้ละทาํลาย
ประสาทรับกล่ิน  
 -แสดงวา่เสน้เลือด
แขง็ตวั 
 

อาการของโรคท่ีอาจรุนแรงมากข้ึน 
-กรณี เลยระยะฟักตวั 
-กรณี ผูป่้วยยงัอยูร่พ. 
-กรณี ผูป่้วยยงัมีชีวิต 
 

1.ห า ย ใ จ ลํ า บ า ก ห รื อ
หายใจหอบถ่ี 
2.เจ็บหน้าอกหรือแน่น
หนา้อก 
3.สูญเสียความสามารถ
ใ น ก า ร พู ด แ ล ะ ก า ร
เคล่ือนไหวอวยัวะต่างๆ
ของร่างกาย 

 

อาจเกิดกบั

ผูป่้วยบาง
คน 

-แสดงวา่ ปอดเร่ิม
เสียหายมาก  
 -แสดงวา่ไวรัสทาํลาย
หวัใจ 
-แสดงวา่ไวรัสทาํลาย
สมอง 
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 อาการของโรครุนแรงมากข้ึน ข้ึนอยู่กบัปัจจยัเส่ียงคือ ผูสู้งวยั อายุ 70 ปีข้ึนไป ผูท่ี้มีภูมิตา้นทานตํ่า 
รวมถึงผูมี้โรคประจาํตวัอยูแ่ลว้  (ประสาร เปรมะสกุล,  2563) 
 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health literacy)     
     Health literacy หมายถึง การท่ีบุคคลใช้ทกัษะทางดา้นความคิด ดา้นการส่ือสาร เพื่อการเขา้ถึง 

เขา้ใจ ในแหล่งข้อมูลสุขภาพจากส่ิงแวดล้อมแล้วบูรณาการผ่านกระบวนการการตดัสินใจ อีกทั้งเสริม
แรงจูงใจ ให้กา้วเขา้สู่ทกัษะของการจดัการเร่ืองสุขภาพท่ีถูกตอ้ง อนัเป็นการดูแลสุขภาพตนเองท่ีดีอย่าง
ต่อเน่ือง (อนนท์  วิสุทธ์ิธนานนท์, 2563) ซ่ึงเป็นทกัษะสําคญัทางการรับรู้ทางสังคม โดยเป็นตวัเสริม
แรงจูงใจของปัจเจกบุคคล ให้เขา้ถึง เขา้ใจ และการใชข้อ้มูล เพื่อส่งเสริมและบาํรุงรักษาสุขภาพของตนเอง
ให้ดีอยู่เสมอ สําหรับบุคคลในการดูแลสุขภาพของตนเอง  ซ่ึงเป็นผลลพัธ์ขั้นสูงของกระบวนการทางสุข
ศึกษาร่วมกบัการสร้างส่ิงแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาพดี     การพฒันาความรอบรู้ดา้นสุขภาพให้อยูใ่น
ระดบัสูง  เป็นการช่วยเพิ่มทกัษะชีวิต ให้ส่งผลเก้ือหนุนสุขภาพของปัจเจกบุคคลและชุมชน อาจกล่าวไดว้า่ 
การพฒันาความรอบรู้ด้านสุขภาพเป็นวิธีการหน่ึงในการส่งเสริมสุขภาพ ซ่ึงความรอบรู้ด้านสุขภาพ มี
ความสําคญัในศตวรรษท่ี 21 สําหรับประเทศท่ีประชาชนมีฐานรายไดต้ํ่าถึงปานกลาง (Low and Middle 
Income Countries) อนัเน่ืองจากประชาชนมีพฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป ไม่วา่จะเป็นการรับรู้ขอ้มูลข่าวสาร
ดว้ยความรวดเร็ว เขา้ถึงง่าย หลายช่องทาง แต่อาจเกิดความคลาดเคล่ือนในเน้ือข่าวสาร ทาํให้หลงเช่ือ เม่ือ
นาํไปปฏิบติัก็จะส่งผลกระทบท่ีไม่พึงประสงค์ต่อพฤติกรรมสุขภาพ โดยแบ่งความรอบรู้ดา้นสุขภาพ เป็น   
3 ระดบั ไดแ้ก่ 

  1. ระดบัพื้นฐาน คือความรอบรู้ด้านสุขภาพ (Health Literacy) เป็นลกัษณะของกิจกรรม
สุขภาพ ผา่นการส่งต่อขอ้มูลข่าวสาร จากบุคลากรทางการแพทย ์เพื่อให้คาํแนะนาํเก่ียวกบัการดูแลสุขภาพ           
การป้องกนัโรค อีกทั้งสร้างความเขา้ใจขอ้มูลท่ีเผยแพร่ผา่นส่ือต่างๆอาทิ ส่ือออนไลน์ อินเตอร์เน็ตโทรทศัน์ 
และวทิย ุ 

 2. ระดบัสูงข้ึนมา คือ การตอบโตค้วามรอบรู้ดา้นสุขภาพ (Interactive Health Literacy)  เป็น
ทกัษะของการใชค้วามคิดเชิงวิเคราะห์เพื่อแยกแยะให้รู้เท่าทนัส่ือ พร้อมเลือกใชข้อ้มูลดา้นสุขภาพดว้ยการ
นาํมาปรับใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองและชุมชนภายใตส่ิ้งแวดลอ้มท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ  

 3. ระดบัสูงสุด คือความรอบรู้ดา้นสุขภาพขั้นสูง (Critical Health Literacy) เป็นขั้นของการเสริม
ปัจจยักาํหนดสุขภาพ (Determinants of Health) ดว้ยเร่ืองของภาพรวมดา้นส่ิงแวดลอ้ม เศรษฐกิจ สังคม และ
ปัจจยัส่วนบุคคลและชุมชน ทั้งน้ีเป็นการเปิดโอกาสสร้างทางเลือกการใชบ้ริการดา้นสุขภาพอยา่งเหมาะสม
ใหก้บัตนเองและสังคม  (อรวรรณ  นามมนตรี, 2561) 
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  ดงันั้น ความรอบรู้ดา้นสุขภาพ ของบุคคลท่ีดีตอ้งมีทกัษะ (Skill) มีความสามารถ (Ability) ในการ
เขา้ถึง เขา้ใจขอ้มูลและบริการสุขภาพ เลือกตดัสินใจนาํขอ้มูลเพื่อปรับเปล่ียนพฤติกรรมตนอง และจดัการ
สุขภาพตนเอง (Self-Management) ให้สามารถดูแลสุขภาพตนเองอย่างดีมีความต่อเน่ือง โดยมีหลักการ
เตรียมความพร้อมของการเสริมสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพดงัน้ี  
  1. ตอ้งทาํใหป้ระชาชนมีความรู้ความเขา้ใจขอ้มูลสุขภาพ       
  2. สร้างความตระหนกัรู้ถึงผลกระทบท่ีเกิดจากโรค  
  3. ส่งเสริมใหเ้กิดการรู้เท่าทนัปัจจยัเส่ียงต่างๆต่อการเกิดโรค  
  4. พฒันาสภาพแวดลอ้มในชีวิตประจาํวนัให้เอ้ือต่อการสร้างพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี  (อนนท ์
วิสุทธ์ิธนานนท,์ 2563) และเตรียมความพร้อมของการดูแลสุขภาพดว้ยวิธีการป้องกนัตนเองง่ายๆ จากการ
ติดเช้ือโควดิ-19  
   4.1 ฉีดวคัซีนป้องกนัโควิด-19 ซ่ึงเร่ิมตั้งแต่การวิจยั การผลิต และนาํมาใชมี้ขอ้บ่งช้ีการใช ้ 
   4.2 หลีกเล่ียงสถานท่ีแออดั เช่น รถบริการสาธารณะ สถานบนัเทิง ห้องประชุม และการจดั
งานท่ีมีคนมาร่วมงานจาํนวนมาก ฯลฯ  
   4.3 การเอาใจใส่ตนเอง มิใหติ้ดเช้ือไวรัส  
   4.3.1 ในทางหลกัการ เช้ือไวรัส ซ่ึงมาติดกบัตวัเรานั้นคือ “อนุภาคไวรัส” ช้ินเล็กจ๋ิว ซ่ึงเป็น
ส่ิงท่ียงัไม่มีชีวติ แต่การท่ีมาติดต่อเราได ้เพราะตวัเรามีส่วนช่วยใหม้าเขา้ตวัเราเอง 
    4.3.2 การไม่ใชห้นา้กาก เท่ากบัวา่ เราเปิดจมูกไวเ้พื่อท่ีจะรับไวรัสขณะหายใจเขา้ เพื่อเอา
ไวรัสเขา้สู่ปอดของตวัเราเอง ถา้ใส่หนา้กาก ก็จะถึงรูจมูกเราไม่ได ้ 
    4.3.3 การสัมผสักบัผูติ้ดเช้ือ แบ่งเป็น 2 ลกัษณะ คือการสัมผสัทางตรง และทางออ้ม การ
สัมผสัทางตรง ได้แก่ การจบัมือ การโอบกอด การนั่งเบียดกนั (ในรถเมล์ ในรถรางไฟฟ้า)  การสัมผสั
ทางออ้ม ไดแ้ก่ ลูกบิดประตู ราวโหนรถเมล์  ราวบนัได (รวมทั้งบนัไดเล่ือน) ปุ่มกดลิฟต ์แบงคแ์ละเศษเงิน
ในกระเป๋าสตางคฯ์ เม่ือเราไดจ้บัอุปกรณ์แลว้  ขอให้เช่ือวา่เราไดจ้บัอุปกรณ์ “ตามหลงัผูติ้ดเช้ือ แสดงวา่ มือ
เรานั้น กาํลังสกปรก” จึงห้ามเด็ดขาดท่ีจะใช้มือ หรือน้ิวมือ มาล้วง แคะ แกะ เกาท่ีใบหน้า จะต้องใช้
แอลกอฮอล์ 70% ในโอกาสท่ีเราทาํได ้หรือลา้งมือดว้ยสบู่ 20 วินาที ก็น่าจะแน่ใจไดว้า่มือสะอาดเพียงพอ  
ประสาร เปรมะสกุล, (2563) 
 มาตรการป้องกนัโควิด D-M-H-T-T  ไดแ้ก่  เวน้ระยะห่าง 1-2 เมตร(D-Distance) ใส่แมสหรือ
หน้ากากอนามยั (M-Mask Wearing)  หมัน่ล้างมือ (H-Hand Washing) ตรวจวดัอุณหภูมิหาเช้ือโควิด         
(T-Testing) ใชแ้อปพลิเคชัน่ ไทยเซฟไทย (T-Thai Save Thai) (กรมอนามยั กระทรวงสาธารณสุข, 2564) 
  การเตรียมความพร้อมในการดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19  อาณาจกัรโรมนัเป็นอาณาจกัร
ท่ียืนหยดัอยู่ไดก้ว่า 400 ปี โดยไม่มีใครมาบุกรุกได ้ นัน่ก็คืออาณาจกัรน้ีมีกองกาํลงัทหารท่ีแข็งแกร่ง ถูก
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ฝึกฝนมาอยา่งดี สามารถท่ีจะตา้นทานศตัรูไดท้ัว่ทุกสารทิศ  เช่นเดียวกบัภายในร่างกายของคนเราก็มีกองทพั
ทหารท่ีใครๆรู้จกัคือ เมด็เลือดขาว (White Blood Cell) ซ่ึงเปรียบเสมือนร้ัวป้องกนัไม่ให้ศตัรูเขา้สู่ร่างกายได ้
อาทิ เช้ือแบคทีเรีย และเช้ือไวรัส โดยเม็ดเลือดขาวมี 2 ชนิด คือ ชนิดแรกจดจาํลักษณะเช้ือโรคท่ีเข้าสู่
ร่างกาย  และชนิดท่ี 2 จะคอยจบักินหรือทาํลายเช้ือโรคหรือส่ิงแปลกปลอมให้หมดไป  ซํ้ าร้ายยงัมีอาหาร
บางประเภทท่ีคอยไปทาํลายให้เม็ดเลือดขาวทาํหนา้ท่ีแยล่ง และทาํให้ร่างกายเจ็บป่วยง่ายข้ึน ไดแ้ก่ นํ้ าตาล 
ท่ีมกัพบไดบ้่อยในร้านสะดวกซ้ือ หรือตลาดท่ีมีในรูปเคร่ืองด่ืมต่างๆ เช่น นํ้ าผลไม ้นมเปร้ียว ซ่ึงเกณฑ์การ
บริโภคนํ้ าตาลในผูช้าย ไม่ควรเกิน 3 ช้อนโต๊ะต่อวนั ส่วนผูห้ญิงไม่ควรเกิน 2 ช้อนโต๊ะต่อวนั ซ่ึงหาก
บริโภคบ่อยๆ เป็นจาํนวนมาก ก็จะทาํใหเ้ม็ดเลือดขาวอ่อนแอลง  อีกอยา่งเม่ือร่างกายไดรั้บสารอนุมูลอิสระ
บ่อยๆ จะทาํใหห้นา้หมองคลํ้า โดยเขา้สู่ร่างกายได ้2 ทาง คือ ทางจมูกจากการสูดดมมลพิษ และทางปากจาก
การรับประทานอาหาร เช่น ชานมไข่มุก ของป้ิงยา่ง ทอด อาหารจานด่วน (Fast Food) อาหารสะดวกทาน 
สะดวกซ้ือ ซ่ึงสารเหล่าน้ีทาํใหเ้มด็เลือดขาวไม่สามารถสร้างภูมิคุม้กนัได ้ทาํใหไ้ม่สามารถปกป้องตวัเราจาก
โรคโควดิ-19 ได ้ 

    แต่ก็มีทางเลือกได ้โดยเฉพาะหากรับประทานอาหารประเภทผกัผลไมท่ี้หลากสี อาทิ ฟักทอง แค
รอท ท่ีมีสารเบตา้แคโรทีน หรือผกัผลไมสี้เขียวท่ีมีสารคลอโรฟิล ซ่ึงสารเหล่าน้ีจะเป็นตวัตา้นสารอนุมูล
อิสระคอยจบัและกาํจดัสารอนุมูลอิสระทิ้งไป และยงัมีอาหารประเภทสุดยอดโภชนาการ (Supper Food) 
เช่น กะเทียม ขิง มะขามป้อม อาหารประเภทน้ีนอกจากจะมีสารตา้นอนุมูลอิสระแลว้ ยงัอุดมไปดว้ยวิตามิน 
วธีิรับประทาน กะเทียมสดๆ 1-2 กลีบ นอกจากนั้นก็ตอ้งเสริมดว้ยการร้องเพลงเพื่อลดความเครียด และการ
หวัเราะ (โรงพยาบาลมิชชัน่, 2563)  

 
หลกัการกนิ อยู่ ช่วงสถานการณ์โควดิ-19 

  การจดัการเร่ืองอาหารและการออกกาํลงักายเพื่อการดูแลสุขภาพเป็นส่ิงสําคญัในช่วงการเกิด
สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควดิ-19  การรับประทานอาหารใหค้รบ 5 หมู่  ใหห้ลากหลายในแต่ละม้ือ เนน้
อาหารท่ีปรุงสุกใหม่ ไม่คา้งม้ือ  กินพืชผกัผลไมเ้ป็นประจาํ กินขา้วเป็นอาหารหลกั สลบักบัอาหารประเภท
แป้งเป็นบางม้ือ กินปลา เน้ือสัตวไ์ม่ติดมนั ไข่และถัว่เมล็ดแห้ง ใชช้อ้นส่วนตวัและแยกทาํความสะอาดผกั
ผลไม ้และสมุนไพร จะช่วยเสริมภูมิตา้นทานแก่ร่างกาย คือ 

  1. กลุ่มป้องกนัการติดเช้ือ กะเพรา หอมแดง หอมหัวใหญ่ มะรุม พลูคาวหรือผกัคาวตอง       
ใบหม่อน  แอปเป้ิล เปลือกของพืชตระกลูส้ม(ส้ม มะนาว มะกรูด ส้มซ่า)   

  2. กลุ่มท่ีมีวิตามินซีและสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่เห็ดต่างๆ พลูคาวหรือผกัคาวตอง         
ตรีผลา(สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม) 
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   3. กลุ่มเสริมภูมิคุม้กนั ไดแ้ก่ คะน้า ใบเหลือง ยอดสะเดา มะระข้ึนก ดอกข้ีเหล็ก มะรุม ยอด
มะยม ฟักขา้ว ผกัเชียงตา ผกัแพว มะขามป้อม ลูกหม่อนและผกัผลไมห้ลากสี  

 นอกจากอาหารแลว้ การออกกาํลงักายก็สําคญัไม่นอ้ย  ดว้ยการบริหารปอดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง 
6 ท่า ไดแ้ก่ 

   ท่าท่ี 1 พุงป่อง (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี วางมือทั้งสองขา้งท่ีหนา้ทอ้ง หายใจเขา้ทอ้งป่อง แลว้
หายใจออกทอ้งแฟบ ทาํ 10 คร้ัง พกั 30-60 วนิาทีต่อรอบ) 

   ท่าท่ี 2 อกน่ิง (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี มือซ้ายวางบนหนา้อก มือขวาวางใตล้ิ้นป่ี แลว้หายใจเขา้
ทอ้งป่อง หายใจออกทอ้งแฟบ ทาํ 10 คร้ัง พกั 30-60 วนิาทีต่อรอบ) 

   ท่าท่ี 3 ขยบัซ่ีโครง (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี มือทั้ง 2ขา้งวางบริเวณตาํแหน่งชายซ่ีโครงดา้นขา้ง 
หายใจเขา้ลึกๆเพื่อให้ซ่ีโครงขยายออก แลว้หายใจออกทางปากชา้ ให้ซ่ีโครงหุบลง ทาํ 10 คร้ัง พกั 30-60 
วนิาทีต่อรอบ) 

   ท่าท่ี 4 ชูมือ ยดือก (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี หายใจเขา้ทางจมูก พร้อมยกแขนทั้งสองข้ึนดา้นบน 
แลว้หายใจ ออกทางจมูก พร้อมยกแขนลง ทาํ 10 คร้ัง พกั 30-60 วนิาทีต่อรอบ)  

  ท่าท่ี 5 กางปีกขยายปอด (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี ยกแขนข้ึนประสานกนัดา้นหนา้  หายใจเขา้
ทางจมูกพร้อมกางแขนออกดา้นขา้งทั้งสองขา้ง  แลว้หายใจออกทางปาก  ฝ่ามือประสานกบัดา้นหนา้ ทาํ 10 
คร้ัง พกั 30-60 วนิาทีต่อรอบ)  

  ท่าท่ี 6 ยดืสะบกั ขยบัศอก (เร่ิมนัง่ตวัตรงบนเกา้อ้ี มือทั้ง 2 ขา้งประสานทา้ยทอย หายใจเขา้ทาง
จมูก พร้อมกางขอ้ศอกออก แลว้หายใจออกทางปาก  พร้อมหุบขอ้ศอก ทาํ 10 คร้ัง พกั 30-60 วินาทีต่อรอบ) 
ซ่ึงใหป้ระโยชนต่์อปอด ดงัน้ี  

        1. ลดอาการเหน่ือย หายใจลาํบาก 
     2. เพิ่มความสามารถในการหายใจ ใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
                  3. ช่วยขบัเสมหะ   
                   4. ป้องกนัการเกิดภาวะปอดแฟบ 
 

การลดความเครียดเมื่ออยู่กบัโควดิ-19  
   1. ติดต่อส่ือสารผ่านช่องทางออนไลน์โดยผ่านมือถือ หรือโซเชียลมีเดียต่างๆกับคนท่ีรัก 

ครอบครัว เพื่อน  
   2. ติดตามข่าวสารอยา่งมีสติ  ไม่หมกมุ่น ลดการดู การอ่าน หรือการฟังข่าว ท่ีทาํให้รู้สึกวิตก

กงัวล  
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  3. ต่อตา้นความเครียด หาทางผอ่นคลาย ดูแลสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจใหแ้ขง็แรง นอนหลบั
พกัผอ่นใหเ้พียงพอ ออกกาํลงักายสมํ่าเสมอ 

   4. เติมเต็มความรู้ ปรึกษาผูเ้ช่ียวชาญ หาข้อมูลท่ีช่วยในการช่วยเหลือดูแลจิตใจตนเอง หา
โอกาสพดูถึงเร่ืองราวเชิงบวก 

   5. ช่ืนชมตนเองท่ีมีความรับผดิชอบต่อสังคมและประเทศชาติ 
 

สรุป 
 โรคโควิด-19  เป็นโรคท่ีคร่าชีวิตผูค้นนบัลา้นคน ในช่วงระยะเวลาอนัสั้น และก่อให้เกิดความ
เสียหายใหญ่หลวงและเป็นวกิฤติอีกคร้ังหน่ึงในประวติัศาสตร์ของมนุษยชาติ ส่อเคา้ของความยุง่ยากในการ
แก้ไขปัญหา และสร้างความป่ันป่วนให้แทบทุกประเทศ ไม่เวน้แมแ้ต่ชาติมหาอาํนาจของโลก ทั้งส่งผล
กระทบทางดา้นการแพทยแ์ละการสาธารณสุข ทางดา้นเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา วฒันธรรม อีกทั้งปัจจยั
ระดบับุคคล ชุมชน สังคม  การกลายพนัธ์ุของเช้ือโรคและสภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เม่ือรวมเป็น
องค์ประกอบก็ยิ่งยากแก่การควบคุมไดใ้นระยะเวลาจาํกดั  ทาํให้หลายประเทศรวมถึงประเทศไทย ต่างก็
ประสบกบัความบอบชํ้ าในมิติของการดูแลสุขภาพอยา่งหลีกเล่ียงไม่ได ้ท่ามกลางความไม่แน่นอน จึงเกิด
การปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพื่อเขา้สู่ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ข้ึน ในขณะเดียวกนัก็มีปรากฏการณ์จากทุก
ฝ่ายหนัมาร่วมมือกนัเพื่อความอยูร่อด ตามมาตรการการป้องกนัโรคอยา่งเร่งด่วนและเคร่งครัด ลงลึกไปถึง
ทุกระดบั ทกัษะสัมพนัธ์ก็เปล่ียนไป ทาํให้ตอ้งอยู่แต่ในบา้น การเวน้ระยะห่างทางสังคม การใส่หน้ากาก 
การหลีกเล่ียงไปในสถานท่ีแออดั การฉีดวคัซีน บริโภคอาหารหลกัใหค้รบ 5 หมู่ และการออกกาํลงักาย เป็น
การเตรียมความพร้อมการรับมือกบัโรคร้าย ร่วมกบัการดูแลสุขภาพอย่างเขม้ขน้ ตั้งแต่การสร้างทกัษะการ
ป้องกนัโรค และเสริมสร้างความรอบรู้ในการดูแลสุขภาพตนเอง ชุมชน และสังคม เพื่อให้ร่างกายแข็งแรงมี
ภูมิคุม้กนัโรค อนัจะนาํไปสู่คุณภาพชีวติท่ีดีในช่วงสถานการณ์โควดิ-19 
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Abstract:  The objectives of this research were studied the fire safety system audit of the 

female dormitory in Pathum Thani University and study the differences between personal 

factors and the behavior of students in the event of a fire. A total of 126 samples were using a 

questionnaire. Fire Safety System Checklist and a questionnaire about the practice in the 

event of a fire. The data were analyzed percentage, mean, standard deviation, inferential 

statistics, and the F-test that was used to analyze differences between the primary and 

dependent variables. The statistical significance level was set p-value at 0.05. The results 

were showed Checklist for the readiness of fire safety equipment in buildings A, B and C 

according to the standards of the Engineering Institute of Thailand. It was ready to use for the 

most part, and the overall fire performance at a high level ( ̅ = 3.97) and the students' 

personal factors It had a statistically significant effect on the perception of the safety system 

that p-value = 0.05. 
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การตรวจสอบระบบความปลอดภัยด้านอคัคีภัย และการปฏิบัติเมื่อเกดิอคัคีภัย 
ของหอพกัหญิงมหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 

ชลิตา ช่ออบเชย1 
1อาจารย,์ สาขาวชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั คณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลยัปทุมธานี 

 

บทคัดย่อ:  การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในหอพกั
นกัศึกษาหญิงของมหาวิทยาลยัปทุมธานี และศึกษาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปฏิบติัตวัของ
นกัศึกษาเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั กลุ่มตวัอย่างทั้งหมด 126 คน ด าเนินการเก็บขอ้มูลโดยใชแ้บบสอบถาม ไดแ้ก่ ขอ้มูล
ทัว่ไป แบบรายการตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั และแบบสอบถามเก่ียวกบัการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั 
วิเคราะห์ขอ้มลูโดยใชส้ถิติค่าร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สถิติอนุมาน ใชค่้า F-test ในการวิเคราะห์หา
ความแตกต่างระหว่างตวัแปรตน้และตวัแปรตาม โดยก าหนดระดบันยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ผลการวิจยั
พบว่า รายการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัในอาคาร A B และC ตามเกณฑ์
มาตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีความพร้อมในการใชง้านเป็นส่วนใหญ่ และการปฏิบติัเม่ือเกิด
อคัคีภยัโดยรวมอยู่ในระดบัมาก ( ̅= 3.97) และปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษา มีผลต่อการปฏิบติัเม่ือเกิดอคัคีภยั
อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05  

 
ค าส าคัญ :  อคัคีภยั, การตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยั, การปฏิบติั 

 
 

บทน า 
อคัคีภยัหรือภยนัตรายอนัเกิดจากไฟท่ีขาดการควบคุมดูแล ท าใหเ้กิดการติดต่อลุกลามไปตามบริเวณ ท่ีมี

เช้ือเพลิงเกิดการลุกไหมต่้อเน่ือง สภาวะของไฟจะรุนแรงมากข้ึนถา้การลุกไหมท่ี้มีเช้ือเพลิงหนุนเน่ือง หรือมีไอ
ของเช้ือเพลิงถูกขบัออกมามากความร้อนแรงก็จะมากยิ่งข้ึน สร้างความสูญเสียใหท้รัพยสิ์นและชีวิต ส่วนสาเหตุ
ของการเกิดอคัคีภยัจนท าใหเ้กิดการลุกลามเกิดเพลิงไหมข้นาดใหญ่นั้น อาจเกิดสาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากความ
ตั้งใจ เช่น การลอบวางเพลิงหรือการก่อวินาศกรรม ซ่ึงเกิดจากการจูงใจอนัมีมูลสาเหตุจูงใจท่ีท าให้เกิดการลอบ
วางเพลิง และสาเหตุของอคัคีภยัอนัเกิดจากความประมาท ขาดความระมดัระวงัในการควบคุมเช้ือเพลิง ขาดความ
ระมดัระวงัการใชไ้ฟและความร้อน (สมาคมส่งเสริมความปลอดภยัและอนามยัในการท างาน, 2565) จากสถิติการ
เกิดอคัคีภยัในประเทศไทยเกิดข้ึนรวม 1,999 คร้ัง ในพ้ืนท่ี 74 จงัหวดั ในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร 45 เขต 84 แขวง 
ผูเ้สียชีวิต 51 ราย ผูบ้าดเจบ็ 190 ราย อาคาร/บา้นเรือนไดรั้บผลกระทบ 2,458 หลงั พ้ืนท่ีธุรกิจไดรั้บผลกระทบ 250 
แห่ง พ้ืนท่ีการเกษตรไดรั้บผลกระทบ 834 ไร่ (กรมป้องกนัและบรรเทาสาธารณภยั, 2565) 
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ในส่วนของหอพกันกัศึกษา เป็นแหล่งพกัอาศยัท่ีมีบริการและสวสัดิการท่ีไดคุ้ณภาพ มีบรรยากาศและ
ส่ิงแวดลอ้ม ท่ีเอ้ือต่อการศึกษาเล่าเรียน/กิจกรรม และเป็นแหล่งบ่มเพาะ นกัศึกษาใหเ้ป็นบณัฑิตท่ีพึงประสงค ์และ
การอยู่ร่วมกนัไดเ้ป็นอย่างดีมีความสุข หอพกันกัศึกษาจึงตอ้งมีการจดัการดูแลความเรียบร้อย และความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิ์นของนกัศึกษา โดยหน่ึงในเร่ืองความปลอดภยัท่ีส าคญัคือ เร่ืองของระบบการป้องกนัอคัคีภยั 
เช่น การใชอุ้ปกรณ์ไฟฟ้าท่ีไม่ไดม้าตรฐาน หอพกัจึงตอ้งมีการจดัการดา้นระบบความปลอดภยั (มาตรฐานหอพกั
นกัศึกษา มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ (กนศ.7.1/1), 2552) หอพกันกัศึกษาหญิงของมหาวิทยาลยัปทุมธานี เป็น
นกัศึกษาท่ีมาจากหลายพ้ืนท่ีทัว่ประเทศ ท าให้การรับรู้และการปฏิบติัตวัในเร่ืองของระบบความปลอดภยัดา้น
อคัคีภยัแตกต่างกนั เน่ืองจากนกัศึกษาแสดงออกถึงพฤติกรรม ความคิด ความรู้สึก ความเขา้ใจ ประสบการณ์ และ
การตดัสินใจท่ีแตกต่างกนั ผูวิ้จยัจึงไดน้ ามาประยกุตเ์ก่ียวกบัการปฏิบติัตวัของนกัศึกษาท่ีมีต่อระบบความปลอดภยั
ดา้นอคัคีภยั เช่น การรับรู้เส้นทางหนีไฟ การแจง้เตือนของสัญญาณเตือนเพลิงไหมใ้ห้ผูท่ี้พกัอาศยัในอาคารได้
ทราบ และปฏิบติัตวัหลงัไดย้ินเสียงสัญญาณเตือนของนกัศึกษาจึงเป็นส่ิงส าคญั เพราะหากมีการรับรู้แต่ขาดการ
ปฏิบติัตวัท่ีถกูตอ้งเร่ืองระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั อาจส่งผลเสียต่อตนเองผูพ้กัอาศยั และทรัพยสิ์นได ้

ดงันั้นนกัศึกษาหญิงของมหาวิทยาลยัปทุมธานี จึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิบติัตวัท่ีถกูตอ้ง เร่ืองของระบบความ
ปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในหอพกัของมหาวิทยาลยั เพ่ือรองรับการเกิดเหตุฉุกเฉินดา้นอคัคีภยัท่ีอาจจะเกิดข้ึนได ้
หากเกิดเหตุจะสามารถช่วยระงบัเหตุไดท้นัเวลา ท าใหไ้ม่เกิดความสูญเสียหรืออาจเกิดความสูญเสียเพียงเลก็นอ้ย 
และสามารถช่วยเหลือตนเองและผูอ่ื้นไดอ้ยา่งปลอดภยั 

 
วตัถุประสงค์ของการวจิยั 

1. เพ่ือตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในหอพกันกัศึกษาหญิงของมหาวิทยาลยัปทุมธานี 
 2. เพ่ือศึกษาความแตกต่างระหวา่งปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปฏิบติัตวัของนกัศึกษาเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั 
 
วธีิด าเนินการวจิยั 
 1. การศึกษาเชิงส ารวจ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลช่วงเดือนมิถุนายน ถึง เดือนตุลาคม พ.ศ. 2564 ประชากรท่ี
ศึกษา คือ นกัศึกษาหญิงภายในหอพกัของมหาวิทยาลยัปทุมธานี ไดก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 126 คน 
 2. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นงานวิจยั ไดแ้ก่ 
 2.1 เคร่ืองมือในการวิจยัคร้ังน้ี เป็นแบบรายการตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัตามวิศวกรรม
สถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(Check list) จ านวน 28 ขอ้ การศึกษาคร้ังน้ีไดด้ าเนินการศึกษาใน
อาคารหอพกัหญิง ทั้งหมด 3 อาคาร โดยแบ่งเป็นอาคาร A B และC โดยก าหนดเกณฑก์ารประเมิน มี หรือไม่มี 
 ก าหนดกเกณฑก์ารใหค้ะแนน ดงัน้ี 
  มี หมายถึง 1 คะแนน 
  ไม่มี หมายถึง 0 คะแนน 
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จ าแนกความพร้อมของอุปกรณ์ของระบบป้องกนัอคัคีภยั ตามล าดบัคะแนนโดยคิดเป็นเปอร์เซ็นต ์ดงัน้ี 
 คะแนน <50%  หมายถึง ระบบความปลอดภยัภายในอาคารค่อนขา้งนอ้ย ควรรีบปรังปรุงด่วน 
 คะแนน 50-70%  หมายถึง ระบบความปลอดภยัภายในอาคารพอใชไ้ด ้ตอ้งมีการปรับปรุง 
 คะแนน 70-90%  หมายถึง ระบบความปลอดภยัภายในอาคารค่อนขา้งดี ควรรีบปรังปรุง 
 คะแนน 90%ข้ึนไป หมายถึง ระบบความปลอดภยัภายในอาคารค่อนขา้งดีมาก 
 2.2 แบบสอบถามเก่ียวกบัขอ้มูลส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ ชั้นปีการศึกษา คณะ สาขา ระดบั
การศึกษา ภูมิล  าเนาเดิม อาคารท่ีพกัอาศยั โดยใชเ้กณฑแ์บ่งอนัตราภาคชั้น (Class Interval) (วิชิต อู่อน้, 2550) 
 2.3 แบบสอบถามการรับรู้เก่ียวกบัระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั รวมถึงการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั
ของนกัศึกษาหญิง จ านวน 18 ขอ้ (วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถมัภ ์(2563)) 
 โดยก าหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนออกเป็น 5 ระดบั (วิชิต อู่อน้, 2550) โดยค านวณค่าอนัตราภาคชั้น ดงัน้ี 

  ค่าอนัตราภาคชั้น = 
คะแนนสูงสุด   คะแนนต ่าสุด

จ านวนระดบั
 

 
 ระดบัชั้น    การแปลผล 
 4.21-5.00 มากท่ีสุด  (ขอ้ความทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงมากท่ีสุด) 
 3.43-4.20 มาก  (ขอ้ความทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงมาก) 
 2.61-3.42 ปานกลาง (ขอ้ความทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงปานกลาง) 
 1.81-2.60 นอ้ย  (ขอ้ความทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงนอ้ย) 
 1.00-1.80 นอ้ยท่ีสุด (ขอ้ความทั้งหมดตรงกบัความรู้สึกท่ีแทจ้ริงนอ้ยท่ีสุด) 
 
 การวิเคราะห์ขอ้มลู 

  วิเคราะห์ขอ้มูลโดยโปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  วิเคราะห์ขอ้มูล
ส าหรับสถิติเชิงพรรณนาเพ่ือศึกษาลกัษณะการกระจายตัวของข้อมูลทั่วไปซ่ึงน าเสนอในรูปตาราง ความถ่ี 
(Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของตวัแปร (Standard deviation, 
SD) และใชส้ถิติ One way ANOVA  F- test โดยก าหนดนยัส าคญัทางสถิติท่ี 0.05 ในการวิเคราะห์ความแตกต่าง
ของปัจจยัส่วนบุคคลต่อการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยัของนกัศึกษาในหอพกัหญิง มหาวิทยาลยัปทุมธานี 
 
สรุปผลการวจิยั 
 ส่วนท่ี 1 การวิเคราะห์แบบรายการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ป้องกนัภยัและระงบัอคัคีภยัภายใน
อาคาร (Check list) แสดงจ านวนของรายการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร A พบว่า แบบการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ตามเกณฑม์าตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีความ
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พร้อม 16 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 57.14 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 42.86 ตามล าดบั อาคาร B พบว่า แบบการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ตามเกณฑม์าตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีความ
พร้อม 17 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 60.71 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 39.29 ตามล าดบั และอาคาร C พบว่า แบบการ
ตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ตามเกณฑม์าตรฐานของวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย มีความ
พร้อม 20 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 71..43 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 28.57 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี1) 
 
ตารางที่ 1 แบบประเมินส าหรับการตรวจสอบความพร้อมของระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัในอาคาร A B และC 

รายการตรวจสอบ 
ความพร้อมของอุปกรณ์ 

อาคาร A อาคาร B อาคาร C 
มี ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี 

1. ในแต่ละพ้ืนท่ีของอาคารตอ้งมีเส้นทางออกหนีไฟอยา่งนอ้ย 2 
ทาง 

✓  ✓  ✓  

2. เส้นทางหนีไฟทุกทางตอ้งไม่ถูกกีดขวาง เช่น กีดขวางทาง
เขา้ถึงบนัไดหนีไฟออกจากอาคาร 

✓  ✓  ✓  

3. ประตูทุกบานในเสน้ทางหนีไฟ ตอ้งเปิดไดส้ะดวกอยูใ่นสภาพ
ปกติไม่ช ารุด เสียหาย 

✓  ✓  ✓  

4. จุดปล่อยออกจากอาคารจะตอ้งปล่อยออกนอกอาคารโดยตรง 
หรือปล่อยในพ้ืนท่ีปลอดภยัจากไฟและควนั 

✓  ✓  ✓  

5. ประตูทุกบานจะตอ้งเปิดไดจ้ากดา้นท่ีอพยพหนีไฟ ✓  ✓  ✓  
6. ประตูในทางหนีไฟทุกบานจะตอ้งอยูใ่นสภาพปกติ ไม่ช ารุด 
เสียหาย 

✓  ✓  ✓  

7. ประตูทนไฟจะตอ้งท างานไดถู้กตอ้ง และอยูใ่นสภาพปกติไม่
ช ารุด เสียหาย 

✓  ✓  ✓  

8. ประตูทนไฟทุกบาน จะตอ้งปิดไดส้นิท ✓  ✓  ✓  
9. ไฟแสงสวา่งในเสน้ทางหนีไฟ จะตอ้งท างานไดต้ามปกติ ✓  ✓  ✓  
10. เส้นทางหนีไฟ จะตอ้งมีแสงสว่างให้ชัดเจน เม่ือมีการใช้
อาคาร 

✓  ✓  ✓  

11. ป้ายทางออกหนีไฟ จะตอ้งไม่ถูกกีดขวาง ตอ้งชดัเจน อยูใ่น
สภาพปกติ ไม่ช ารุด เสียหาย ป้ายทางออกหนีไฟจะตอ้งมีไฟแสง
สวา่งตลอดเวลา 

✓  ✓  ✓  

12. ถงัดบัเพลิงสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และอยูใ่นสภาพปกติ ไม่
ช ารุด เสียหาย 

✓  ✓  ✓  

13. มาตรวดัแรงดนัอยู่ในเกณฑ์ปกติ เข็มช้ีวดัอยู่ในต าแหน่งอยู่ ✓  ✓  ✓  
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ช่วงสีเขียว 
14. วาลว์ควบคุมระบบดบัเพลิงทุกชุดถูกเปิด ✓  ✓  ✓  
15. มาตรวดัแรงดนัในระบบทุกชุดใชง้านไดแ้ละสภาพไม่ช ารุด
เสียหาย 

✓  ✓  ✓  

16. หวักระจายน ้ าดบัเพลิงอยูใ่นสภาพปกติ ไม่ช ารุด เสียหาย  ✓  ✓  ✓ 
17. ไม่มีการร่ัวของท่อระบบหวักระจายน ้ าดบัเพลิง  ✓  ✓  ✓ 
18. หัวรับน ้ าดบัเพลิงสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ไม่มีส่ิงกีดขวาง
และอยูใ่นสภาพปกติพร้อมใชง้าน 

 ✓  ✓  ✓ 

19. วาล์วหัวจ่ายน ้ าดบัเพลิงสามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก ไม่มีส่ิงกีด
ขวางและอยูใ่นสภาพปกติพร้อมใชง้าน ไม่ช ารุด เสียหาย 

 ✓  ✓  ✓ 

20. ระบบเคร่ืองสูบน ้ าดับเพลิงอยู่ในสภาพปกติพร้อมท างาน
อตัโนมติั 

 ✓  ✓  ✓ 

21. ปริมาณน ้ าส ารองดบัเพลิงมีไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของขนาดถงั
บรรจุ ทั้ งน้ีปริมาณส ารองน ้ าดับเพลิงต้องเป็นไปตาม การ
ออกแบบ โดยมีปริมาณไม่น้อยกว่า 1 แกลลอนต่อ 1 แรงมา้
เคร่ืองยนตแ์ละบวกเพ่ิมอีก 1% 

 ✓  ✓  ✓ 

22. ระบบน ้ าส ารองดบัเพลิงมีเต็มถงับรรจุหรือมีปริมาตรตามท่ี
ออกแบบไว ้

 ✓  ✓  ✓ 

23. ตูค้วบคุมแสดงสถานะปกติ ไม่มีสภาวะขดัขอ้ง สญัญาณเตือน
ปกติ 

 ✓  ✓ ✓  

24. อุปกรณ์สญัญาณเตือนภยัไม่ถูกกีดขวาง และอยูใ่นสภาพปกติ 
ไม่ช ารุด เสียหาย พร้อมใชง้าน 

✓  ✓  ✓  

25. อุปกรณ์แจ้งเหตุอตัโนมติั อุปกรณ์ตรวจจับควนั อุปกรณ์
ตรวจจบัความร้อน และอ่ืนๆ อยูใ่นสภาพปกติ ไม่ช ารุด เสียหาย 

 ✓  ✓ ✓  

26. อุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือ สามารถเขา้ถึงไดส้ะดวก และอยูใ่น
สภาพไม่ช ารุด เสียหาย 

 ✓ ✓  ✓  

27. ระบบไฟฟ้าไดมี้การอาคารบ ารุงรักษาครบถว้นทุกรายการ 
แผนบ ารุงรักษาระบบไฟฟ้าของอาคาร 

 ✓  ✓ ✓  

28. เคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารองฉุกเฉิน  ✓  ✓  ✓ 
รวม 57.14 42.86 60.71 39.29 71.43 28.57 

 
 ส่วนท่ี 2 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างเป็นนกัศึกษาหญิง ศึกษาระดบัปริญญาตรี 
อายุส่วนใหญ่ระหว่าง 18-25 ปี ร้อยละ 99.2 ชั้นปีการศึกษาส่วนใหญ่ คือ ชั้นปีท่ี 1 ร้อยละ 32.5 คณะท่ีศึกษา คือ 
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คณะพยาบาลศาสตร์ ร้อยละ 76.2 รองลงมา คือ คณะสหเวชศาสตร์ ร้อยละ 23.8 โดยจ าแนกออกเป็นสาขาพยาบาล
ศาสตร์ ร้อยละ 76.2 รองลงมา คือ สาขาอาชีวอนามนัและความปลอดภยั ร้อยละ 11.9 และสาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
ร้อยละ 7.1 มีภูมิล  าเนาอยู่ต่างจงัหวดั ร้อยละ 58.1 รองลงมา คือ ปริมณฑล ร้อยละ 40.5 และกรุงเทพมหานคร ร้อย
ละ 0.8 และอาคารท่ีพกัอาศยัส่วนใหญ่ คือ อาคาร C ร้อยละ 46.8 รองลงมา คือ อาคาร A ร้อยละ 34.1 และอาคาร B 
ร้อยละ 19.0 ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 2) 
 
ตารางที่ 2 แสดงจ านวนร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ านวนตามขอ้มลูส่วนบุคคล (N=126) 

ปัจจัย จ านวน (คน) ร้อยละ 

เพศ 
          หญิง 

 
126 

 
100 

ระดบัการศึกษา 
          ปริญญาตรี 

 
126 

 
100 

อาย ุ
          ต  ่ากวา่ 18 ปี 
          ระหวา่ง 18-25 ปี 

 
1 

125 

 
0.8 

99.2 
ระดบัช้ันปีที่ศึกษา 
          ชั้นปีท่ี 1 
          ชั้นปีท่ี 2 
          ชั้นปีท่ี 3 
          ชั้นปีท่ี 4 

 
41 
26 
26 
33 

 
32.5 
20.6 
20.6 
26.2 

คณะ 
          คณะพยาบาลศาสตร์ 
          คณะสหเวชศาสตร์ 

 
96 
30 

 
76.2 
23.8 

สาขา 
          สาขาพยาบาลศาสตร์ 
          สาขาสาธารณสุขศาสตร์ 
          สาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั 
          สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกก าลงักาย 
          สาขาเทคนิคการแพทย ์

 
96 
9 

15 
2 
4 

 
76.2 
7.1 

11.9 
1.6 
3.2 

ภูมิล าเนา 
          กรุงเทพมหานคร 
          ปริมณฑล 
          ต่างจงัหวดั 

 
1 

51 
74 

 
0.8 

40.5 
58.1 

อาคารที่พกัอาศัย 
          อาคาร A 
          อาคาร B 
          อาคาร C 

 
43 
24 
59 

 
34.1 
19.0 
46.8 
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 ส่วนท่ี 3 แบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีผลต่อการปฏิบติัตวัเร่ืองระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของ
หอพกัหญิง ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน พบว่า นกัศึกษาส่วนใหญ่มีการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยัอยู่ใน
ระดบัมาก ( ̅ = 3.97) ส่วนดา้นท่ีอยู่ในระดบัมากท่ีสุด คือ ภายในบนัไดหนีไฟหา้มว่ิงควรใชวิ้ธีเดินเร็ว ซ่ึงจะเกิด
ความปลอดภยัท่ีสุดอยูใ่นระดบัมาก ( ̅ = 3.84) รองลงมา คือ ในกรณีเส้นทางมีควนั ใหใ้ชว้ิธีหมอบราบและคลาน
บนพ้ืนอยู่ในนะดบัมาก ( ̅ = 3.83) และกดหรือดึงอุปกรณ์แจง้เหตุดว้ยมือในบริเวณใกลเ้คียงอยู่ในระดบัมาก 
( ̅ = 3.82) ตามล าดบั (ดงัตารางท่ี 3) 
 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยัของนกัศึกษาหญิงภายในหอพกัของมหาวิทยาลยัปทุมธานี  
                 (N=126) 
ข้อ แบบสอบถาม มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  ̅ S.D. แปลผล 

1. เม่ือเกิดเพลิงไหมต้ะโกนหรือส่ง
สัญญาณแจ้งเหตุให้ผู ้อ่ืนทราบ
ทนัที 

16 
(12.7) 

64 
(50.8) 

42 
(33.3) 

4 
(3.2) 

- 3.73 0.720 มาก 

2. กด/ดึง อุปกรณ์แจ้งเหตุด้วยมือ
ในบริเวณใกลเ้คียง 

25 
(19.8) 

58 
(46.0) 

38 
(30.2) 

5 
(4.0) 

- 3.82 0.794 มาก 

3. เม่ือไดย้นิสญัญาณฯแจง้เตือนภยั
อย่าต่ืนเต้น ตกใจ และอย่าห่วง
ทรัพยสิ์น 

19 
(15.1) 

58 
(46.0) 

45 
(35.7) 

3 
(2.4) 

1 
(0.8) 

3.72 0.776 มาก 

4. ใช้ถงัดบัเพลิง ดึง/ปลด/กด/ส่าย 
ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

13 
(10.3) 

73 
(57.9) 

35 
(27.8) 

5 
(4.0) 

- 3.75 0.692 มาก 

5. ถา้เพลิงยงัมีขนาดเล็กพอท่ีจะดบั
เองได้ ให้ใช้ถังดับเพลิงมือถือ
เขา้ดบัเพลิง 

10 
(7.9) 

70 
(55.6) 

42 
(33.3) 

4 
(3.2) 

- 3.68 0.665 มาก 

6. ถ้าคิดว่าไม่สามารถดับเพลิงได ้
ให้รีบอพยพหนีออกจากพ้ืนท่ี
ทนัที และให้ปิดประตูห้อง 

19 
(15.1) 

63 
(50.0) 

42 
(33.3) 

2 
(1.6) 

- 3.79 0.711 มาก 

7. การหนีไฟให้ใช้บันไดเท่านั้ น 
ห้ามใชลิ้ฟตโ์ดยเด็ดขาด 

21 
(16.7) 

63 
(50.0) 

39 
(31.1) 

3 
(2.4) 

- 3.81 0.734 มาก 

8. อพยพออกจากพ้ืนท่ีเพ่ือไปยงั
บันได โดยพยามสังเกต และ
หลีกเล่ียงเส้นทางท่ีมีควนัหรือมี
ความร้อน 

15 
(11.9) 

63 
(50.0) 

45 
(35.7) 

3 
(2.4) 

- 3.71 0.703 มาก 

9. ภายในบนัไดหนีไฟห้ามว่ิง ควร
ใช้วิธี เ ดินเร็ว ซ่ึงจะปลอดภัย

21 
(17.5) 

63 
(50.0) 

40 
(31.7) 

1 
(0.8) 

- 3.84 0.709 มาก 
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ท่ีสุด 

10. ถ้าต้องผ่านประตูใดๆ ก่อนเปิด
ประตูให้ใช้หลังมือแตะบาน
ประตู หรือมือจับ ถ้ารู้สึกร้อน
ผิดปกติห้ามเปิดเด็ดขาด แบะให้
เปล่ียนเส้นทางไปทางใหม ่

23 
(18.3) 

52 
(41.3) 

45 
(35.7) 

6 
(4.8) 

- 3.73 0.814 มาก 

11. ในกรณีบริเวณเส้นทางมีควนัให้
ใช้วิธีหมอบราบและคลานบน
พ้ืน 

22 
(17.5) 

60 
(47.6) 

44 
(34.9) 

- - 3.83 0.705 มาก 

12. ไม่ควรหนีไฟไปหลบในห้อง
ต่างๆ ท่ีเป็นจุดอบัภายในอาคาร 

18 
(14.3) 

56 
(44.4) 

50 
(39.7) 

2 
(1.6) 

- 3.71 0.725 มาก 

13. โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าท่ีอาคาร
หรือหน่วยดับเพลิง และแจ้ง
ข้อ มู ล ต า แ ห น่ ง ท่ี ติ ด อ ยู่ ใ ห้
ละเอียดและชดัเจนให้มากท่ีสุด 

16 
(12.7) 

61 
(48.4) 

47 
(37.3) 

2 
(1.6) 

- 3.72 0.700 มาก 

14. เปิดหน้าต่างด้านท่ีอยู่ภายนอก
ตัว อ า ค า ร แ ล ะพ ย า ย า ม ใ ห้
สัญญาณแก่คนภายนอก โดยใช้
ไฟฉายหรือผา้ขาว 

18 
(14.3) 

62 
(49.2) 

43 
(34.1) 

3 
(2.4) 

- 3.75 0.723 มาก 

15. ใช้ผา้ชุบน ้ าอุดตามช่องว่างรอบ
ประตูหรือหนา้ต่าง 

18 
(14.3) 

60 
(47.6) 

47 
(37.3) 

1 
(0.8) 

- 3.75 0.701 มาก 

16. ปิดประตูหรือหน้าต่างด้านท่ีอยู่
ภายในตวัอาคารเพ่ือป้องกนัควนั
เขา้ 

15 
(11.9) 

63 
(50.0) 

44 
(34.9) 

4 
(3.2) 

- 3.71 0.716 มาก 

17. รีบออกจากอาคารอย่าง เ ป็น
ระเบียบโดยเร็วท่ีสุดและไม่ควร
กลบัเขา้ไปในอาคารอีก 

15 
(11.9) 

63 
(50.0) 

46 
(36.5) 

2 
(1.6) 

- 3.72 0.689 มาก 

18. หากเส้นทางหนีไฟเต็มไปด้วย
กลุ่มควนัให้ใช้ผา้ชุบน ้ ามาคลุม
ตวั และปิดจมูกเพ่ือป้องกนัการ
ส าลกัควนั 

19 
(15.1) 

56 
(44.4) 

47 
(37.3) 

4 
(3.2) 

- 3.71 0.757 มาก 

รวม 
33 

(26.2) 
59 

(46.8) 
34 

(27.0) 
- - 3.99 0.73 มาก 

 

ส่วนท่ี 4 การหาความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาหญิงท่ีมีต่อการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุ
อคัคีภยั  พบวา่ ระดบัชั้นปีการศึกษา มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่า P-value เท่ากบั 0.038 และสาขา 
มีความแตกต่างอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ มีค่า P-value เท่ากบั 0.015  
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์เก่ียวกบัความแตกต่างระหว่างปัจจยัส่วนบุคคลของนกัศึกษาหญิงท่ีมีต่อการปฏิบติัเม่ือ 
                 เกิดเหตุอคัคีภยัของนกัศึกษาหญิง 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
การปฏิบัติเมื่อเกดิเหตุอคัคีภยัของนักศึกษาหญิง 

F P-value 
1. อาย ุ 0.000 0.991 
2. ระดบัชั้นปีการศึกษา 2.902 0.038* 

3. คณะ 1.157 0.284 
4. สาขา 3.238 0.015* 

5. ภูมิล าเนา 0.205 0.815 
6. อาคารท่ีพกัอาศยั 0.068 0.934 

* ระดบันยัส าคญัท่ี 0.05 
 
อภิปรายผลการวจิยั 

1. การตรวจสอบระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั (Check list) ตามเกณฑม์าตรฐานของวิศวกรรมสถาน
แห่งประเทศไทย ความพร้อมของระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัภายในอาคาร 

1.1 จ านวนของการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร A พบวา่ มีความพร้อม 16 คะแนน ร้อยละ 
57.14 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 42.86 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร A เน่ืองจากมีความพร้อม
ของอุปกรณ์ป้องกนัค่อนขา้งนอ้ย ควรรีบแกไ้ขและปรับปรุง เพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการป้องกนัและ
ระงบัเหตุอคัคีภยั หรือควรตอ้งมีการตรวจสอบสภาพระบบความปลอดภยัของอาคารเช่น ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟ 
(Means Egress) อยา่งนอ้ยปีละ 3-4 คร้ัง เพ่ือใหท้ราบแน่ชดัวา่ไม่มีส่ิงกีดขวางบนัไดและประตูหนีไฟ และป้าย Exit 
จะตอ้งมีขนาด รูปแบบป้าย และระยะการติดตั้ง ตอ้งมองเห็นไดช้ดัเจน และควรมีการจดัท าระบบดบัเพลิงดว้ยน ้ า 
(Water-Based System) เพ่ือเป็นระบบน ้าส ารองในการระงบัเหตุอคัคีภยั ควรมีการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ต่างๆ 
ให้มีสภาพพร้อมใชง้านตลอดเวลา เช่น ตรวจสอบสภาพถงัดบัเพลิง, Fire Alarm System และไฟสว่างฉุกเฉิน 
เพ่ือใหส้ามารถใชง้านได ้เม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของ นนัทิรา วรกาญจนบุญ และคณะ (2564) 
เร่ืองการประเมินความเส่ียงระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัในศาสนสถาน เก่ียวขอ้งกบัการติดตั้งถงัดบัเพลิงท่ีไม่
ถูกตอ้ง ซ่ึงไดติ้ดตั้งไวใ้นบริเวณพ้ืนท่ีมุมอบัสายตา ติดตั้งรวมกนัในจุดเดียวไม่กระจายทัว่พ้ืนท่ี มีส่ิงกีดขวาง ส่ิง
วสัดุก่อสร้างขวางทางการเขา้ใช้ตวัถงัดบัเพลิงและไม่มีการติดป้ายสัญลกัษณ์บอกต าแหน่งของตวัถงัดบัเพลิงท่ี
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ชดัเจน จึงควรออกแบบระบบป้องกนัและระงบัอคัคีภยัใหไ้ดต้ามมาตรฐาน และพิจารณาเพ่ิมเร่ืองความเหมาะสม
ของสถานท่ีดว้ย 
 1.2 จ านวนของการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร B พบวา่ มีความพร้อม 17 คะแนน ร้อยละ 
60.71 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 39.29 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร B เน่ืองจากมีความพร้อม
ในเร่ืองระบบความปลอดภยัภายในอาคารพอใชไ้ด ้ตอ้งมีการปรับปรุงเพ่ือเตรียมความพร้อมของอุปกรณ์ในการ
ป้องกนัและระงบัเหตุอคัคีภยั และควรมีการจดัท าระบบดบัเพลิงดว้ยน ้า เพ่ือเป็นระบบน ้าส ารองในการระงบัเหตุ
อคัคีภยัและควรมีการตรวจเช็คอุปกรณ์สัญญาณเตือนต่างๆ ในทุกจุดให้มีสภาพพร้อมใชง้าน ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
งานวิจยั เกรียงไกร กงัสดาลย ์(2560) เร่ืองการประเมินความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัในอาคารสูง กรณีศึกษาอาคาร 12 
ชั้นสูง 36 เมตร บริเวณถนนสุขุมวิท ซอยทองหล่อ20 มีวตัถุประสงคเ์พ่ือประเมินความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั ศึกษา
ถึงปัจจยัต่างๆ ท่ีมีผลต่อระดบัความปลอดภยัดา้นอคัคีภยั พบว่าขั้นตอนการออกแบบในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ป้องกนัอคัคีภยั และการขาดการดูแล ตรวจสอบ อุปกรณ์และระบบป้องกนัอคัคีภยั ไม่มีแผนการบ ารุงรักษาท่ี
ชดัเจนท าให้เกิดความไม่พร้อมในการใชง้าน จึงควรหามาตรการในการป้องกนัผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากความ
ปลอดภยัดา้นอคัคีภยัต่อไป 

1.3 จ านวนของการตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร C พบวา่ มีความพร้อม 20 คะแนน ร้อยละ 
71.43 และไม่มีความพร้อม ร้อยละ 28.57 การตรวจสอบความพร้อมของอุปกรณ์ในอาคาร C เน่ืองจากมีระบบความ
ปลอดภยัภายในอาคารค่อนขา้งดี แต่ตอ้งมีการปรับปรุงเพ่ือให้มีความพร้อมในป้องกนัเหตุอคัคีภยั โดยควรมีการ
จดัท าระบบดบัเพลิงดว้ยน ้า เพ่ือเป็นระบบน ้าส ารองในการระงบัเหตุอคัคีภยั และควรมีเคร่ืองก าเนิดไฟฟ้าส ารอง
ฉุกเฉิน เพ่ือเป็นก าลงัไฟส ารองในการส่องสวา่งใหแ้ก่ผูอ้พยพหนีไฟในทางหนีไฟ และตอ้งมีการตรวจสอบอุปกรณ์
ป้องกนัอคัคีภยัอย่างสม ่าเสมอเพ่ือใหส้ามารถใชง้านไดเ้ม่ือเกิดเหตุเพลิงไหม ้ซ่ึงสอดคลอ้งกบัสมมาศ เลิศลกัษณ์
อรรยา (2559) ศึกษาระบบป้องกนัอคัคีภยักบัการจดัการความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัของอาคารสาธารณะประเภท
ห้างสรรพสินค้า พบว่าการใช้งานระบบป้องกันอคัคีภัยของอาคารมีมาตรฐานระดับปานกลาง ประกอบด้วย
มาตรฐานการออกแบบการใชง้านและการซ่อมบ ารุงรักษา ควรมีการตรวจสอบระบบป้องกนัอคัคีภยัของภาครัฐ
อยา่งเป็นระบบ และสร้างความเช่ือมัน่ใหแ้น่ใจวา่ระบบท่ีมีอยูส่ามารถท างานไดจ้ริงอยา่งมีประสิทธิภาพ 

2. การปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยัของนกัศึกษาหญิง ภายในหอพกัของมหาวิทยาลยัปทุมธานี 
2.1 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นระดบัชั้นปีการศึกษา พบว่ามีความแตกต่างต่อการปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั

เน่ืองจากนกัศึกษาหญิงส่วนใหญ่ก าลงัศึกษาอยูช่ั้นปี 1 ซ่ึงเร่ิมเขา้รับการศึกษาในระดบัอุดมศึกษา อาจท าใหมี้ความรู้
ในเร่ืองการป้องกนัเหตุฉุกเฉินหรือการใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัอคัคีภยัท่ีไม่ถูกตอ้งหรืออาจมีการปฏิบติัท่ีไม่ครบถว้น
และอาจส่งผลอนัตรายทั้งดา้นร่างกายและทรัพยสิ์น ซ่ึงต่างจากนกัศึกษาชั้นปีอ่ืนๆ ท่ีมีการปฏิบติัท่ีถูกตอ้งและ
ปลอดภยัมากกว่าเม่ือเทียบกบันกัศึกษาชั้นปีท่ี 1 ตวัอย่างเช่น เม่ือเหตุอคัคีภยันกัศึกษาชั้นปีท่ี 4 สามารถปฏิบติัได้
อย่างถูกตอ้งมากกว่า เน่ืองจากมีการศึกษาและประสบการณ์ในรายวิชามากกว่านักศึกษาชั้นปีท่ี 1 และมีความรู้
ความสามารถในเร่ืองป้องกนัอคัคีภยั ซ่ึงสอดคลอ้งกบัจิรกฤต จรรยา (2556) เร่ืองความพร้อมของผูป้ฏิบติังานต่อ
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การป้องกนัและระงบัอคัคีภยัภายในอาคารผูโ้ดยสารท่าอากาศยานเชียงใหม่ พบว่ากลุ่มตวัอย่างจะมีความเขา้ใจใน
การป้องกนัและระงบัอคัคีภยั แต่ยงัขาดความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์ในการป้องกนและระงบัอคัคีภยั เกิดจาก
กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ไม่ไดรั้บการอบรมเก่ียวกบัการป้องกนัและระงบัอคัคีภยั ดงันั้นควรมีการใหค้วามรู้ และซอ้ม
ปฏิบติัเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยัข้ึน เพ่ือเป็นประสบการณ์และทราบถึงการปฏิบติัตนท่ีถกูตอ้ง 
 2.2 ปัจจยัส่วนบุคคลดา้นสาขา มีความแตกต่างเน่ืองจาก นกัศึกษาส่วนใหญ่อยู่ในสาขาพยาบาลศาสตร์ซ่ึง
ศึกษาเก่ียวกบัความรู้ดา้นสุขภาพ สุขอนามยั และการดูแลผูป่้วย แตกต่างจากสาขาอาชีวอนามยัและความปลอดภยัท่ี
ศึกษาเก่ียวกบัระบบความปลอดภยัในการท างาน อีกทั้งยงัมีการศึกษาในเร่ืองของอคัคีภยั รวมถึงการปฏิบติัเม่ือเกิด
เหตุอคัคีภยั ดงันั้นแต่ละสาขาอาจมีการรับรู้และการปฏิบติัท่ีแตกต่างกนัได ้สอดคลอ้งกบัชยักฤต ยกพลชนชยั และ
คณะ (2564) เร่ืองปัจจยัท่ีมีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมความปลอดภยัในการป้องกนั การเกิดเพลิงไหมใ้นครัวเรือน 
พบวา่ ระดบัการศึกษามีความสมัพนัธ์กบัพฤติกรรมการป้องกนัการเกิดอคัคีภยั เน่ืองจากการขาดความรู้ ความเขา้ใจ 
และการปฏิบติัตนท่ีถูกตอ้งเม่ือเกิดเหตุอคัคีภยั เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบจ าเพราะเจาะจงในเร่ืองของอคัคีภยัจึง
เป็นส่ิงจ าเป็นต่อนกัศึกษาทุกสาขาวิชาเพ่ือช่วยป้องกนัและระงบัเหตุอคัคีภยัไดอ้ยา่งถกูตอ้งและถกูวิธี 
 
ข้อเสนอแนะ 
 เพ่ือการน าไปปฏิบัติ ควรมีการตรวจสอบระบบความปลอดภัยดา้นอคัคีภัยตามวิศวกรรมสถานแห่ง
ประเทศไทยทุกปี เพ่ือลดความเส่ียงต่อการเกิดอคัคีภยั จดัอบรมเร่ืองระบบความปลอดภยัดา้นอคัคีภยัอยา่งนอ้ยปีละ 
1 คร้ัง เพ่ือเป็นความรู้พ้ืนฐานใหก้บัผูพ้กัอาศยั 
 การศึกษาน้ีมีกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพียงเพศหญิง จึงขอเสนอใหศึ้กษาในทุกเพศ และมีขอบดา้นกลุ่มเป้าหมายท่ี
กวา้งข้ึน ขอ้มลูดา้นปัจจยัอาจเพ่ือในส่วนของปัจจยัอ่ืนๆ เช่น ปัจจยัดา้นส่ิงแวดลอ้ม เป็นตน้ 
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Abstract:  This article aims to present knowledge about the active learning management process by 

applying a variety of learning techniques that focus on the learner. and designing learning activities 

using appropriate learning management techniques. The results of the study found that active learning 

management has advantages and benefits to learners in many ways. Because it is an activity that 

focuses on student participation and role in learning. Active Learning encompasses a wide range of 

teaching methods such as discovery learning, problem -based learning, inquiry-based learning and 

activity-based learning), etc. In addition, active learning management based on the principles of 

creating a learning process that is suitable for the nature of the brain. Encouraging learners to be alert 

and enthusiastic about cognition more than listening to the teacher in the classroom and memorizing 

resulting in highly effective learning. The active learning management model not only encourages 

learning from the learners themselves. It is also developing learning skills of learners. causing 

continuous learning outside the classroom.  
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กระบวนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและเทคนิคการเรียนรู้ (Active Learning) 
 

ธศัษณพฒัน์  ปานพรม 
อาจารย,์ สาขาวชิาส่ิงแวดลอ้มศึกษา คณะสหเวชศาสตร์ มหาวทิยาลยัปทุมธานี 

 
บทคัดย่อ  บทความน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอองค์ความรู้ความเก่ียวกบักระบวนการจดัการเรียนรู้

แบบเชิงรุก (Active Learning) โดยน าเทคนิคการเรียนรู้ท่ีหลากหลายรูปแบบมาใช้ท่ีเน้นผูเ้รียนเป็นส าคญั 
และการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้โดยใชเ้ทคนิคการจดัการเรียนรู้อยา่งเหมาะสม ผลการศึกษาพบวา่ การ
จดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) มีขอ้ดีและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้รียนในหลายด้าน 
เน่ืองจากเป็นกิจกรรมท่ีเนน้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมและบทบาทในการเรียนรู้ การจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิง
รุก (Active Learning) ครอบคลุมวิธีการเรียนการสอนหลากหลายวิธี เช่น การเรียนรู้ด้วยการค้นพบ 
(Discovery Learning) การเรียนรู้จากฐานปัญหา (Problem-Based Learning) การเรียนรู้จากการสืบค้น 
(Inquiry-Based Learning) และการเรียนรู้จากการท ากิจกรรม (Activity-Based Learning) เป็นตน้ นอกจากน้ี
การจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) อาศยัหลกัการสร้างกระบวนการเรียนรู้ท่ีเหมาะสม
กับธรรมชาติการท างานของสมอง ส่งเสริมให้ผู ้เ รียนมีความต่ืนตัวและกระตือรือร้นด้านการรู้คิด 
(Cognitively Active) มากกวา่การฟังผูส้อนในห้องเรียนและการท่องจ า ท าให้ไดก้ารเรียนรู้ท่ีมีประสิทธิผล
สูง โดยรูปแบบการจดัการเรียนรู้แบบเชิงรุก (Active Learning) นอกจากกระตุน้ให้เกิดการเรียนรู้จากตวั
ผูเ้รียนเองแลว้ ยงัเป็นการพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของผูเ้รียน ท าให้เกิดการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ืองนอกห้องเรียน 
(Life-Long Learning)  
 

ค าส าคัญ:  การจดัการเรียนรู้เชิงรุก, เทคนิคการเรียนรู้หลายรูปแบบ,  ผูเ้รียนเป็นส าคญั 

 
บทน า 
  การจดัการเรียนรู้ เป็นวิธีการท่ีผูส้อนน ามาใช้เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดการเรียนรู้ โดยผูส้อนและผูเ้รียนมี
ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัในกระบวนการเรียนรู้ (มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถมัภ์, 2553) 
และการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active Learning) เป็นการเรียนรู้ท่ีเนน้การถ่ายทอดความรู้จากผูส้อนสู่
ผูเ้รียนโดยตรง โดยอาศยักระบวนการจดัการเรียนรู้ท่ีผูเ้รียนได้ลงมือกระท าและได้ใช้กระบวนการคิด
เก่ียวกบัส่ิงท่ีเขาได้กระท าลงไป โดยน าวิธีการและเทคนิคการสอนท่ีหลากหลายมาใช้ออกแบบแผนการ
จดัการเรียนรู้และกิจกรรม และกระตุน้ให้ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในชั้นเรียน ส่งเสริมปฏิสัมพนัธ์ระหวา่งผูเ้รียน
กบัผูเ้รียน และผูเ้รียนกบัผูส้อน (สิริพร ปาณาวงษ,์ 2554; มหาวทิยาลยัวลยัลกัษณ์, 2555) โดยการเรียนรู้แบบ
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การเรียนเชิงรุก (Active Learning) สามารถใชเ้วลาภายใน 1 ชัว่โมงได ้ มีคุณลกัษณะ คือ เป็นการเรียนการ
สอนท่ีพฒันาศกัยภาพทางสมอง ไดแ้ก่ การคิด การแกปั้ญหา และการน าความรู้ไปประยุกตใ์ช ้เป็นการเรียน
การสอนท่ีเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้สูงสุด ผูเ้รียนสร้างองคค์วามรู้และจดัระบบ
การเรียนรู้ด้วยตนเอง ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในการเรียนการสอนทั้งในด้านการสร้างองค์ความรู้ การสร้าง
ปฏิสัมพนัธ์ร่วมกนั และร่วมมือกนัมากกวา่การแข่งขนั ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้ความรับผิดชอบร่วมกนั การมีวินยั
ในการท างาน และการแบ่งหนา้ท่ีความรับผิดชอบ เป็นกระบวนการสร้างสถานการณ์ให้ผูเ้รียน อ่าน พูด ฟัง 
และคิดอย่างลึกซ้ึง ผูเ้รียนจะเป็นผูจ้ดัระบบการเรียนรู้ดว้ยตนเอง เป็นกิจกรรมท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนบูรณา
การข้อมูล ข่าวสาร สารสนเทศ และหลกัการสู่การสร้างความคิดรวบยอด ผูส้อนจะเป็นผูอ้  านวยความ
สะดวกในการจดักิจกรรมการเรียนรู้เพื่อให้ผูเ้รียนเป็นผูป้ฏิบติัดว้ยตนเอง มีความรู้ท่ีเกิดจากประสบการณ์ 
การสร้างองคค์วามรู้ และการสรุปทบทวนของผูเ้รียน 
 
การจัดกจิกรรมการเรียนรู้ Active Learning และหลกัการใช้เทคนิคการสอน Active Learning 
  1) การเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning: PBL)  

  การเรียนรู้โดยการใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning) คือ การเรียนรู้โดยผูเ้รียนจะได้
ศึกษาจากปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนและคน้หาวิธีหรือแนวทางในการแกไ้ขปัญหานั้นๆ โดยผูส้อนจะแนะน ากรณี
ปัญหาตวัอยา่งท่ีเคยเกิดข้ึนมาสอน และช้ีแนะแนวทางในการคิดและแกปั้ญหา (กอบวิทย ์พิริยะวฒัน์, 2557; 
Karl A. Smith และคณะ, 2009) วิธีการน าไปใช ้(Nicholas Massa และ Judith Donnelly, 2009) ผูส้อนควร
ออกแบบแนวทางในการแกไ้ขปัญหาให้มีความยืดหยุน่ และค าตอบอาจมีมากกวา่ 1 แนวทาง ไม่จ  าเป็นตอ้ง
ให้ขอ้มูลส าหรับการช้ีแนะผูเ้รียนในการแกไ้ขปัญหาทั้งหมด ตอ้งเขา้ถึงความสนใจของผูเ้รียน และกระตุน้
ผูเ้รียนในการคน้หาและท าความเขา้ใจลึกซ้ึง ควรยกกรณีปัญหาท่ีเป็นเร่ืองจริง กระตุน้การเรียนรู้ของผูเ้รียน
โดยให้ผูเ้รียนไดฝึ้กการท างานร่วมกนัเป็นทีม เช่ือมโยงความรู้และปัญหาได้ และตอ้งสร้างบรรยากาศการ
เรียนรู้ใหส้นุกสนานและผอ่นคลาย ส่วนการเรียนรู้ดว้ยความเคร่งเครียดมกัท าใหผู้เ้รียนหยดุความสนใจได ้ 

2) การใชว้จิยัเป็นฐาน (Research-Based Learning: RBL) 

  กรมวชิาการกระทรวงศึกษาธิการ (2545) ไดใ้หค้  านิยามของวิธีการจดัการเรียนรู้ท่ีมีวิจยัเป็นฐาน
ไวว้า่ เป็นการวิจยัเพื่อพฒันาการเรียนรู้ (Research for Learning Development) ซ่ึงเป็นการบูรณาการการ
จดัการเรียนการสอนโดยใชก้ารวิจยัเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนรู้ และทิศนา แขมมณี (2548) นิยามว่า เป็น
การจดัให้ผูเ้รียนไดเ้รียนรู้และใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการแสวงหาความรู้ใหม่หรือค าตอบท่ี
เช่ือถือได้โดยใช้กระบวนการสืบสอบในศาสตร์ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองท่ีศึกษาวิจยัในการด าเนินการสืบคน้
พิสูจน์ทดสอบ เก็บรวบรวมและวิเคราะห์ขอ้มูล มีกระบวนการวิจยัประกอบดว้ยขั้นตอนส าคญั คือ (1) 
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ขั้นตอนการตั้งสมมติฐาน (2) ขั้นตอนพิสูจน์ ทดสอบสมมติฐาน (3) ขั้นตอนรวบรวมขอ้มูล (4) ขั้นตอน
วเิคราะห์ขอ้มูล และ(5) ขั้นตอนสรุปผล    

3) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning: PBL)  
 การเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) เป็นวิธีหน่ึงในการเรียนสะเต็ม

ศึกษา เป็นกิจกรรมการเรียนรู้ท่ีท าให้ผู ้เ รียนมีความสนใจในการเรียนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ี
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยเป็นการจดัการสอนท่ีจดัประสบการณ์ในการปฏิบติังานให้แก่ผูเ้รียน
เหมือนกบัการท างานในชีวิตจริงอยา่งมีระบบ เพื่อเปิดโอกาสให้ผูเ้รียนไดมี้ประสบการณ์ตรง ไดเ้รียนรู้วิธีการ
แกปั้ญหา วิธีการทางวิทยาศาสตร์ ไดท้  าการทดลอง ไดพ้ิสูจน์ส่ิงต่างๆ ดว้ยตนเอง รู้จกัการวางแผนการท างาน 
ฝึกการเป็นผูน้ า ผูต้าม ตลอดจนไดพ้ฒันากระบวนการคิด และการประเมินตนเอง (ชยัรัช ปลิวมา, 2556; Diana 
Laboy-Rush, ม.ป.ป.) การเรียนรู้โดยใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) สามารถท าไดห้ลายวิธี
โดยแยกเป็นประเภทของโครงงาน (ชยัรัช ปลิวมา, 2556) เช่น โครงงานประเภทส ารวจ โครงงานประเภท
การทดลอง โครงงานประเภทส่ิงประดิษฐ ์และโครงงานประเภททฤษฎี โดยมีขั้นตอน คือ ดุษฎี โยเหลาและ
คณะ (2557: 20-23) คือ ขั้นให้ความรู้พื้นฐาน ขั้นกระตุน้ความสนใจ ขั้นจดักลุ่มร่วมมือ ขั้นแสวงหาความรู้ 
ขั้นสรุปส่ิงท่ีเรียนรู้ และขั้นน าเสนอผลงาน   

4) การเรียนรู้โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community-Based Learning: CBL) 
 Community–Based Learning คือ การเรียนรู้จากชุมชน เช่น การไปศึกษาเร่ืองประวติัศาสตร์ 

วฒันธรรม การท ามาหากิน หตัถกรรม การศึกษาพยาบาลแบบพื้นบา้นจากบุคคลและองคก์รในชุมชน เป็น
ตน้ นอกเหนือไปจากการเรียนในโรงเรียน (วิทยากร เชียงกูล : 2550) การจดัการเรียนการสอนโดยใชชุ้มชน
เป็นฐานการเรียนรู้ เป็นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนท่ีเน้นให้ผูเ้รียนได้เกิดการเรียนรู้จากการได้
ปฏิบติังานจากสถานการณ์จริงของชุมชน การใชชุ้มชนเป็นฐานเป็นแหล่งการเรียนรู้ท่ีส าคญัท่ีท าให้ผูเ้รียน
ไดเ้รียนรู้โดยดว้ยตนเอง และเรียนรู้ไดต้ลอดเวลา ผูเ้รียนจะไดศึ้กษาสภาพท่ีเป็นจริงของส่ิงต่างๆ ในชุมชน 
ท่ีอาจมีอยูแ่ลว้ตามธรรมชาติ หรือท่ีมนุษยส์ร้างข้ึน อาทิ สภาพภูมิประเทศ ทรัพยากร ส่ิงแวดลอ้ม ประวติั
ความเป็นมา ศิลปะ วฒันธรรมประเพณี ภูมิปัญญา อาคารส่ิงก่อสร้าง และสถาปัตยกรรม เป็นตน้ ดงันั้น การ
น าชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน จึงเป็นวิถีทางหน่ึงท่ีจะช่วยให้กระบวนการเรียนการสอน
บรรลุจุดมุ่งหมายไดต้ามท่ีตอ้งการ การเลือกชุมชนเพื่อเสริมการเรียนรู้ ทกัษะ ประสบการณ์ ให้กบัผูเ้รียนจึง
เป็นส่ิงส าคญั และถือเป็นความรับผิดชอบต่อสังคมให้กบัผูเ้รียน และยงัเป็นการส่งเสริมให้สถานศึกษามี
อิสระในดา้นวชิาการโดยมีส่วนร่วมกบัชุมชนใน การพฒันาการศึกษาอยา่งย ัง่ยืน มีหลกัการและแนวทางจดั
การศึกษา (กลา้  ทองขาว: ม.ป.ป.) ประกอบดว้ย (1) หลกัการกระจายอ านาจไปยงัประชาชนและชุมชน 
(Empowering People = E ) (2) หลกัการมีส่วนร่วมขององคก์รในชุมชน (Participatory Learning = P )  (3) 
หลกัการเอาพื้นท่ีเป็นตวัตั้ง (Area Focused = A ) (4) หลกัการยึดชีวิตหรือยึดผูเ้รียนเป็นตวัตั้ง (Life, 
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Learners Centered = L ) และ(5) หลกัการจดัการศึกษาท่ีบูรณาการกนัระหวา่งการศึกษาในระบบ นอกระบบ 
และการศึกษาตามอธัยาศยั ( Integrated Education Systems Approach = I )    
 5) กรณีศึกษา (Case Study) 

 กรณีศึกษา (Case Study) คือ เร่ืองราวท่ีมีขอ้ความบรรยาย หรือเร่ืองราวท่ีใช้ส าหรับศึกษา 
(Herried, 1997) สาขาแรกท่ีเร่ิมใช้กรณีศึกษามาช่วยในการเรียนการสอนคือ กลุ่มสาขาธุรกิจ และสาขา
การแพทย ์ทั้งน้ีเพราะลกัษณะของกรณีศึกษามีเน้ือหาท่ีเป็นปัญหาทา้ทายให้ผูเ้รียนไดคิ้ดแกปั้ญหาก่อนท่ีจะ
ไดล้งมือปฏิบติันัน่เอง (Sykes and Bird, 1992) การสอนแบบกรณีศึกษา หมายถึง กระบวนการสอนท่ีผูส้อน
น าเสนอกรณีศึกษาหรือตวัอยา่งหรือเร่ืองราวท่ีเกิดจากสถานการณ์ใดๆ โดยน าเสนอในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้
ผูเ้รียนไดศึ้กษาวิเคราะห์ อภิปราย แลกเปล่ียนขอ้มูลซ่ึงกนัและกนัในการหาแนวทางแกปั้ญหา จะช่วยให้
ผูเ้รียนมีความเขา้ใจพื้นฐานของปัญหาและตดัสินใจแกปั้ญหาไดด้ว้ยตนเอง ซ่ึงการสอนโดยใช้กรณีศึกษา
นั้นจะช่วยใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้วทิยาศาสตร์ในบริบทของส่ิงต่างๆ หรือสภาพแวดลอ้มท่ีผูเ้รียนรู้แลว้ ท าให้ง่าย
ต่อการเช่ือมโยงแนวคิดวิทยาศาสตร์ท่ีเป็นนามธรรมกับส่ิงต่างๆ ท่ีผูเ้รียนเคยรู้ เคยเห็น และเคยใช้ใน
ชีวิตประจ าวนั จึงเป็นท่ียอมรับว่ากรณีศึกษาท าให้การเรียนรู้ของผูเ้รียนเกิดข้ึนอย่างมีประสิทธิภาพ 
(Bransford et  al., 1999) ในการจดักิจกรรมการเรียนรู้ส าหรับกรณีศึกษานั้น สุคนธ์ และคณะ (2545) ได้
น าเสนอขั้นตอนไว ้คือ (1) ขั้นเตรียม ควรมีการแนะน าวิธีการศึกษากรณีให้ชดัเจนถึงจุดมุ่งหมายหรือปัญหา
ท่ีผูเ้รียนจะตอ้งพิจารณาการตอบค าถามหลงัการอ่าน และแบ่งผูเ้รียนออกเป็นกลุ่มยอ่ยตามความเหมาะสม 
กลุ่มละ 5-7 คน (2) ขั้นเสนอกรณีศึกษา ผูส้อนอาจมีการใช้ส่ือประกอบ เช่น เอกสาร หรือรูปภาพ เพื่อให้
ผูเ้รียนได้ทบทวนในขั้นวิเคราะห์ (3) ขั้นวิเคราะห์ ให้ผูเ้รียนแต่ละกลุ่มร่วมกนัอภิปรายระดมพลงัสมอง 
รวบรวมขอ้มูล วิเคราะห์ และแสดงความคิดเห็นเก่ียวกบักรณีศึกษาเพื่อตดัสินใจหาแนวทางแกปั้ญหาและ
สรุปผลการอภิปรายของสมาชิก กลุ่ม (อาจมีตวัแทนกลุ่มน าเสนอผลการอภิปรายต่อชั้นเรียน หรือเป็นการ
อภิปรายทั้งชั้นเรียนก็ได ้(4) ขั้นสรุป ผูเ้รียนทั้งชั้นเรียนร่วมกบัผูส้อน อภิปรายหาขอ้สรุปเก่ียวกบัสาเหตุของ
ปัญหา และแนวทางในการตดัสินใจแกปั้ญหาจากกรณีศึกษา และ(5) ขั้นประเมิน สามารถประเมินไดจ้าก
การตอบปัญหา การสังเกตการร่วมสนทนา การรายงาน การตอบค าถาม และการท างานกลุ่ม    

6) การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)     
  Carin (1993: 86) กล่าวว่า การสอนแบบสืบเสาะเป็นกระบวนการเม่ือพบปัญหาแลว้มีการ

ตั้งสมมติฐานหรือหาค าตอบท่ีเป็นไปได ้ทดสอบสมมติฐานนั้นดว้ยขอ้มูลท่ีรวบรวมได ้แลว้พยายามท่ีจะ

ปรับประยุกต์ข้อสรุปนั้นมาเป็นความรู้ใหม่ โดยมีประเด็นหลักอยู่ท่ีกระบวนการมากกว่าผลผลิต และ

Moore; & Quinn (1994: 212) กล่าววา่ การสอนแบบสืบสอบเป็นการเป็นการเรียนรู้ท่ีมุ่งมนัเพื่อจะแกปั้ญหา 

โดยอาศยักระบวนการทางวทิยาศาสตร์ในการหาค าตอบ กล่าวโดยสรุป เป็นกระบวนการเม่ือพบปัญหาแลว้
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มีการตั้งสมมติฐานเพื่อแสวงหาค าตอบ มุ่งมัน่เพื่อจะแก้ปัญหาโดยอาศยักระบวนการทางวิทยาศาสตร์ 

เพื่อให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ เพื่อน ามาประมวลหาค าตอบหรือ

ขอ้สรุปดว้ยตนเอง การเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ 7E มีองคป์ระกอบ 7 ขั้นตอน (Eisenkraft, 2003: 57-

59) คือ (1) ขั้นตรวจสอบความรู้เดิม (Elicitation Phase) (2) ขั้นเร้าความสนใจ (Engagement Phase) (3) ขั้น

ส ารวจคน้หา (Exploration Phase) (4) ขั้นอธิบาย (Explanation Phase) (5) ขั้นขยายความรู้ (Elaboration 

Phase) (6) ขั้นประเมินผล (Evaluation Phase) และ(7) ขั้นน าความรู้ไปใช ้(Extension Phase) การด าเนินการ

เรียนการสอนโดยให้ผูเ้รียนเกิดค าถาม เกิดความคิด และลงมือเสาะแสวงหาความรู้ แลว้น ามาประมวลหา

ค าตอบหรือขอ้สรุปดว้ยตนเองนั้น ผูส้อนจะช่วยอ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ในดา้นต่างๆให้แก่ผูเ้รียน 

จะช่วยให้นักเรียนได้ค้นพบความจริงต่างๆด้วยตนเอง ให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ตรงในการเรียนรู้

เน้ือหาวิชา ครูผูส้อนจึงตอ้งมีการเตรียมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ ศึกษาโครงสร้างของกระบวนการ

จดัการเรียนรู้การจดัล าดบัเน้ือหา โดยครูท าหนา้ท่ีเป็นผูช่้วย และนกัเรียนท าหนา้ท่ีเป็นผูจ้ดัวางแผนการเรียน 

นกัเรียนเป็นผูเ้ร่ิมตน้ในการจดัการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีความกระตือรือร้นท่ีจะศึกษาหาความรู้โดยวิธีการ

เช่นเดียวกับการท างานของนักวิทยาศาสตร์ และเปล่ียนแนวความคิดจากการท่ีเป็นผูรั้บความรู้มาเป็นผู ้

แสวงหาความรู้และใชค้วามรู้         

 7)  การจดัการเรียนรู้แบบวิทยาศาสตร์ (Scientific Methods)     

  วธีิการทางวทิยาศาสตร์ (Scientific Method) เป็นวธีิการแสวงหาความรู้อยา่งมีระเบียบ แบบแผน 

มีการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นระบบ มีการทดสอบขอ้เทจ็จริงใหญ่และขอ้เท็จจริงยอ่ยมากกวา่ การสมมุติให้

เป็นความจริง เป็นวิธีการท่ีจอห์น ดิวอ้ี พฒันาจากวิธีการนิรนยัของอริสโตเติล และวิธีการอุปนยัของฟราน

ซิส เบคอน แล้วจดบนัทึกในหนังสือ “มนุษยคิ์ดอย่างไร(How We Think)” ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน 

(Kerlinger,1986: 11-13: Best and Khan,1998: 5) คือ (1) การก าหนดปัญหา เป็นการพิจารณาจาก

สถานการณ์และปรากฏการณ์ว่ามีปัญหา อุปสรรคอะไรท่ีเกิดข้ึน และมีความตอ้งการท่ีจะหาค าตอบท่ีจะ

น าไปสู่การแก้ไขปัญหาอุปสรรค หรือพฒันาให้ดีข้ึน (2) การก าหนดสมมุติฐาน เป็นการน าเสนอข้อ

คาดคะเนเก่ียวกบัความสัมพนัธ์ของตวัแปร หรือปรากฏการณ์ท่ีจะเกิดข้ึนตามสาเหตุท่ีได้จากการศึกษา

แนวคิด ทฤษฎี หรือการศึกษาท่ีผ่านมา และถ้าพบว่า ก าหนดสมมุติฐานไม่ถูกตอ้งจะตอ้งศึกษาแนวคิด 

ทฤษฎีใหม่เพื่อก าหนดสมมุติฐานใหม่ (3) การเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการศึกษาหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

หรือปรากฏการณ์นั้นๆ รวมทั้งการใชป้ระสบการณ์ องคค์วามรู้ และความเขา้ใจ ท่ีอาจจะมีความสอดคลอ้ง
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หรือไม่สอดคลอ้งกบัการก าหนดสมมุติฐานไวล่้วงหนา้ (4) การวิเคราะห์ขอ้มูล เป็นการน าขอ้มูลท่ีไดจ้าก

การเก็บรวบรวมมาวเิคราะห์ดว้ยวธีิการ ทางสถิติ หรือวิธีการเชิงคุณภาพเพื่อทดสอบสมมุติฐานท่ีก าหนดไว ้

และ(5) การสรุปผล เป็นการสรุปผลตามขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์กบัสมมุติฐานท่ีก าหนดข้ึนวา่จะยอมรับ

หรือปฏิเสธสมมุติฐานหลกั 

8)  การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบัติการ (Laboratory Methods)  

  คูเนย ์(Cooney. 1975: 351-352) กล่าววา่ วิธีสอนแบบปฏิบติัการเป็นวิธีสอนท่ีจดัให้นกัเรียนได้
ปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มย่อยหรือเป็นรายบุคคล  โดยมีใบค าสั่งขั้นตอนในการปฏิบติักิจกรรมเป็น
คู่มือให้นักเรียนปฏิบติักิจกรรมตาม หลงัจากนั้นให้นักเรียนตอบค าถามท่ีเก่ียวกบัความรู้ท่ีได้รับจากการ
ปฏิบติักิจกรรม  เพื่อให้นกัเรียนได้สรุปความรู้ และกฎเกณฑ์ ต่างๆด้วยตนเอง ส่ือท่ีใช้ในการสอนไดแ้ก่ 
บทเรียนกิจกรรม (Activity  lesson) และบทเรียนปฏิบติัการ (Laboratory  lesson) พอสรุปไดว้า่ เป็นวิธีการ
จดัใหผู้เ้รียนไดใ้ชป้ระสบการณ์ตรงในการปฏิบติักิจกรรมร่วมกนัเป็นกลุ่มกอ้นเล็กๆหรือเป็นรายบุคคล โดย
มีใบค าสั่งขั้นตอนการปฏิบติักิจกรรม เป็นคู่มือให้ผูเ้รียนได้ปฏิบติัตามหรือสังเกตตามค าสั่งในกิจกรรม 
หลงัจากนั้นให้ผูเ้รียนตอบค าถามเก่ียวกบัความรู้ท่ีไดจ้ากการปฏิบติักิจกรรม  เพื่อให้ผูเ้รียนไดส้รุปความรู้
และกฎเกณฑ์ต่างๆท่ีผูเ้รียนค้นพบด้วยตนเอง ส่ือท่ีใช้ในการสอนปฏิบติัการ ได้แก่ บทเรียนกิจกรรม 
(activity card) และบทเรียนปฏิบติัการ (laboratory worksheet) ขั้นตอนของการด าเนินการสอนแบบ
ปฏิบติัการ ยุพิน พิพิธกุล (2523: 82) ไดเ้สนอขั้นตอนไวด้งัน้ี คือ (1) ขั้นน า (Introduction step) เป็นขั้นของ
การปฐมนิเทศเพื่อสร้างความสนใจให้ นกัเรียนเห็นคุณค่าของการสอนแบบปฏิบติัการ โดยครูจะตอ้งเตรียม
ทุกอยา่งใหพ้ร้อม และใหน้กัเรียนเขา้ใจอยา่งชดัเจนวา่จะตอ้งท าอะไร (2) ขั้นการปฏิบติั (Work period) เป็น
ขั้นท่ีนกัเรียนด าเนินการทดลอง อาจจะทดลองเด่ียวหรือกลุ่มยอ่ยก็ไดต้ามค าสั่ง โดยใชส่ื้อท่ีครูก าหนดให้มี
การบนัทึกและวิเคราะห์ขอ้มูล นอกจากน้ีนกัเรียนจะตอ้งสังเกตกระบวนการและผลท่ีเกิดข้ึนดว้ย และ(3) 
ขั้นสรุปผล (Culminating activity) โดยน าเสนอผลการปฏิบติั เป็นการสรุป อภิปรายผลการทดลอง รายงาน
ขอ้มูล และแสดงวสัดุท่ีใชใ้นการทดลอง และการวดัและประเมินผล โดยวิธีการสังเกตการปฏิบติังาน การ
อภิปราย และการสรุปผลความพร้อมในการปฏิบติังานกลุ่ม  
 9)  การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring) 
    จากการศึกษาพบวา่ การเป็นพี่เล้ียง (mentoring) เป็นการพฒันาบุคลากรท่ีเนน้ความสัมพนัธ์แบบ
หน่ึงต่อหน่ึง (one-to-one relationship) หรือเป็นกลุ่มยอ่ย โดยมีผูท่ี้มีประสบการณ์ เรียกวา่ พี่เล้ียง (mentor ) 
ด าเนินการพฒันาผูท่ี้เขา้มาท างานใหม่ หรือผูท่ี้มีประสบการณ์น้อยกวา่ เรียกวา่ mentee (ผูรั้บการฝึกจากพี่
เล้ียง) หรือ protege (ผูรั้บการปกป้อง) โดยไดรั้บพฒันาทั้งทางดา้นวิชาชีพและเร่ืองส่วนบุคคล ในวงการ
ศึกษาใชก้ารเป็นพี่เล้ียงไดห้ลากหลายรูปแบบข้ึนอยูก่บักลุ่มบุคคลท่ีท าหนา้ท่ีเป็นพี่เล้ียงและผูรั้บการฝึก เช่น 
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ผูบ้ริหารดูแล ช่วยเหลือผูบ้ริหาร ครูท่ีมีประสบการณ์กบัครูท่ีเขา้มาใหม่ นกัเรียนเก่งกบันกัเรียนอ่อน เม่ือ
เน้นไปท่ีการพฒันาวิชาชีพครูเป็นหลกั ระบบพี่เล้ียงถือเป็นกิจกรรมการนิเทศแบบหน่ึง ในปี ค.ศ.1970 
สหรัฐอเมริกาไดน้ าระบบพี่เล้ียงมาใชใ้นการสอนงานแก่บุคลากรในหน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การท างาน และต่อมาไดรั้บความนิยมอยา่งแพร่หลายและประสบความส าเร็จอยา่งรวดเร็ว โดยน ามาใชใ้น
การสอนงานทางธุรกิจ อุตสาหกรรม วชิาชีพทางการศึกษา และวิชาชีพทางการพยาบาล (Wunsch, 1994) ใน
ปัจจุบนัมีการใชค้  าวา่ mentor ในความหมายของอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ในระดบับณัฑิตศึกษา หรือท่ี
โดยทัว่ไปใชค้  าว่า advisor (ท่ีปรึกษาหลกั) เป็นตน้ Manning (2005) ไดเ้สนอยุทธวิธีระบบพี่เล้ียงต่างอาย ุ
(crass-age mentoring strategy) เป็นการให้นกัเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษไดดู้แลและเป็นพี่เล้ียงนกัเรียน
ทัว่ไป เพื่อเป็นการพฒันาคุณภาพการเรียนรู้ของทั้งนกัเรียนท่ีเป็นพี่เล้ียงและผูรั้บการดูแล ซ่ึงมีกระบวนการ
ดังน้ี คือ (1) การร่วมมือกันกับนักการศึกษาอ่ืนในระยะเร่ิมแรก และทุกฝ่ายท่ีเ ก่ียวข้องกับเด็กท่ีมี
ความสามารถพิเศษ (2) การรับสมคัรพี่เล้ียงท่ีมีศกัยภาพ และเด็กท่ีมีความสามารถพิเศษในห้องเรียนต่างๆ 
ไดรั้บการเขา้ร่วมโครงการ และ(3) การจบัคู่พี่เล้ียงกบัผูท่ี้ไดรั้บการดูแล ยุทธวิธีจะประสบความส าเร็จไดน้ั้น 
นกัเรียนควรไดรั้บการรับเลือกดว้ยความสมคัรใจ และ(4) การจดัการอบรมและการท าความเขา้ใจแผนการ
ท างาน ครูควรจดัประชุมพี่เล้ียงท่ีไดรั้บเลือกและอธิบายโครงการใหท้ราบ โดยอาจอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ในขณะท่ีอบรม           
 การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring) ควรเร่ิมดว้ยการพูดคุยกบัคณะท างาน อธิบาย
วา่ ระบบพี่เล้ียงจะมีประโยชน์อยา่งไร และจะเร่ิมตน้อยา่งไร ขอให้ผูเ้ป็นอาสาสมคัรท่ีจะเป็นพี่เล้ียงครู และ
ครูผูส้อนร่วมกนัอภิปรายหาประเด็นการพฒันาการเรียนการสอนท่ีต่างมีความมัน่ใจพอท่ีจะร่วมกนั พฒันา
ใหดี้ข้ึน การสังเกตการสอนของครูแต่ละคน ควรเร่ิมท่ีการสังเกตครูแต่ละคน ในชั้นเรียน โดยใชเ้วลา อยา่ง
น้อยเป็นเวลา 1 ชัว่โมง เพื่อให้แน่ใจว่าผูใ้ดควรเป็นพี่เล้ียงของครูคนนั้น และพี่เล้ียงก็อย่าทึกทกัเอาว่าได้
เขา้ใจการสอนของครูผูน้ั้นทั้งหมดแลว้ เพราะความเป็นจริงอาจตอ้งใชเ้วลาอย่างนอ้ยร่วมเดือนท่ีจะเขา้ใจ
สภาพการจดัการเรียนการสอน  
 
องค์ความรู้จากการศึกษา          

 การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: AL) มีขอ้คน้พบท่ีส าคญัของกระบวนการจดัการเรียนรู้

แนวทางการจดัการเรียนรู้ และเทคนิคท่ีหลากหลายวิธี ท่ีจะน าไปสู่การเรียนไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพให้กบั

ผูเ้รียน การจดัการเรียนรู้เชิงรุก (Active Learning: AL) มี 3 องคป์ระกอบท่ีส าคญัๆ ดงัน้ี  
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1) แนวทางการจดัการเรียนรู้เชิงรุก มีแนวทางการน าการจดัการเรียนรู้แบบการเรียนเชิงรุก (Active 

Learning) ไปสู่การปฏิบติั ซ่ึงสามารถท าไดห้ลายวิธี โดยคอยดูแลให้ค  าแนะน าการท ากิจกรรมของผูเ้รียน 
ผูส้อนอาจใชก้ารเรียนรู้จากสภาพการจริง โดยเสนอประเด็นหรือโจทย ์และผูส้อนอาจฝึกผูเ้รียนในการใช้
ทกัษะการระดมสมอง โดยการน าเสนอประเด็นปัญหา เพื่อให้ผูเ้รียนได้คิดวิเคราะห์ อภิปรายและสรุป
ค าตอบร่วมกนั เป็นตน้  

2) กิจกรรมและเทคนิคการสอนการเรียนรู้เชิงรุก บทบาทของครูผูส้อนในการจดักิจกรรมการเรียนรู้

ตามแนวทางของ AL (ณัชนนั  แกว้ชยัเจริญกิจ, 2550) ประกอบดว้ย การจดัให้ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการ

เรียนการสอน กิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิต

จริงของผู ้เรียน การสร้างบรรยากาศของการมีส่วนร่วมและการเจรจาโต้ตอบท่ีส่งเสริมให้ผูเ้รียนมี

ปฏิสัมพนัธ์ท่ีดีกบัผูส้อนและเพื่อนในชั้นเรียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็นพลวตั ส่งเสริมให้

ผูเ้รียนมีส่วนร่วมในทุกกิจกรรม รวมทั้งกระตุน้ให้ผูเ้รียนประสบความส าเร็จในการเรียนรู้ การจดัสภาพการ

เรียนรู้แบบร่วมมือ ส่งเสริมใหเ้กิดการร่วมมือในกลุ่มผูเ้รียน การจดักิจกรรมการเรียนการสอนให้ทา้ทายและ

ให้โอกาสผูเ้รียนได้รับวิธีการสอนท่ีหลากหลาย การวางแผนเก่ียวกบัเวลาในจดัการเรียนการสอนอย่าง

แนวทางการจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

กิจกรรมและเทคนิคการสอน           
การเรียนรู้เชิงรุก  

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
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ชดัเจนทั้งในส่วนของเน้ือหาและกิจกรรม และสุดทา้ยคือครูผูส้อนตอ้งใจกวา้ง ยอมรับในความสามารถใน

การแสดงออกและความคิดของผูเ้รียน มีวธีิการจดักิจกรรมการเรียนรู้และการใชเ้ทคนิคการสอน ดงัน้ี 

2.1 การใชปั้ญหาเป็นฐาน (Problem Based Learning: PBL) 

2.2 การใชว้จิยัเป็นฐาน (Research Based Learning: RBL) 

2.3 การใชโ้ครงงานเป็นฐาน (Project Based Learning: PBL)    
2.4 การใชชุ้มชนเป็นฐาน (Community Based Learning: CBL)   

 2.5 กรณีศึกษา (Case Study)       
 2.6 การจดัการเรียนรู้แบบสืบสวนสอบสวน (Inquiry)    
 2.7 การจดัการเรียนรู้แบบวทิยาศาสตร์ (Scientific Methods)    
 2.8 การจดัการเรียนรู้แบบปฏิบติัการ (Laboratory Methods)    
 2.9 การจดัการเรียนรู้แบบพี่เล้ียง (Coaching Mentoring)  
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning: What, Why and How? คือ ครู-อาจารยจ์ะเปล่ียนบทบาทจาก

ผูส้อนมาเป็นคุณอ านวย (Facilitator) ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้และมีการวางแผนการสอนเพื่อให้ผูเ้รียนได้
เรียนรู้ตรงตามวตัถุประสงค์แต่อาจจะบอกเป้าหมายแล้วให้ผูเ้รียนคิดวิธีท่ีจะท าให้ส่ิงนั้นส าเร็จ ซ่ึงจาก
การศึกษาพบวา่ Active Learning ท าให้ผูเ้รียนสามารถเขา้ใจและจดจ าผลการเรียนรู้ไดค้งทน และนานกวา่ 
Passive Learning และเทคนิคการสอนแบบ Active Learning มีกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีสอดคลอ้งกบั
การท างานของสมอง โดยการเรียนรู้อยา่งมีส่วนร่วม การมีปฏิสัมพนัธ์กบัเพื่อน ผูส้อน และส่ิงแวดลอ้ม ผา่น
การปฏิบติั สามารถก่อใหเ้กิด Long Term Memory แก่ผูเ้รียน  

3) ผูเ้รียนเป็นศูนยก์ลางของการเรียนการสอนกิจกรรมตอ้งสะทอ้นความตอ้งการในการพฒันา
ผูเ้รียนและเนน้การน าไปใชป้ระโยชน์ในชีวิตจริงของผูเ้รียน 
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