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การศึกษานี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross sectional study) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามกับประชาชน จ านวน 390 ตัวอย่าง ในพ้ืนที่ต าบลห้วยโป่ง ต าบล
มาบตาพุด  และต าบลบ้านฉาง จังหวัดระยอง วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนาด้วยค่าความถี่  ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ ย  ส่ วน เบี่ ยงเบนมาตรฐาน  และพิสู จน์ สมมติฐานด้ วย  ANOVA t-Test และ  Pearson 
Correlation 

ผลการศึกษาเชิงพรรณนาพบว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชาย   ร้อยละ 57  อายุระหว่าง 26-35 
ปี  ร้อยละ 33.3 สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.4 การศึกษาระดับมัธยมปลาย/ปวช. และ อนุปริญญา 
ร้อยละ 30.5 รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม ร้อยละ 36 และพักอาศัยในจังหวัดระยอง 6-10 ปี ร้อยละ 

43.3 ปัจจัยด้านการสื่อสารมีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 8.66, SD = 2.23) ปัจจัยสนับสนุน

พฤติกรรมมีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 16.07, SD = 3.80) และประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  จังหวัดระยอง (ความรู้ เจตคติ 

พฤติกรรม) มีคะแนนรวมอยู่ในระดับปานกลาง (x̄ = 12.5, SD = 3.20) ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศอายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัด
ระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (p value >0.05) ขณะที่ปัจจัยด้านการสื่อสารและปัจจัยสนับสนุน
พฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ (p value< 
0.001) ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้คือ 1) สมควรจะปรับปรุงการน าเสนอให้ง่ายต่อความเข้าใจของ
ประชาชน 2) สมควรจัดให้มีแผนงานหรือโครงการส าหรับประชาชนที่พักอาศัยรอบๆ  บริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดให้ได้มีการฝึกปฏิบัติในกรณีท่ีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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This study was designed by cross-sectional study to assess the communication 

efficiency of digital boards indicating air quality at Maptaput Industrial Estate in Rayong 

province. The data were collected by using questionnaire with 390 people living in with 

Huaypong, Mabtaput and Banchang subdistricts. The data were analyzed by descriptive 

statistics which are frequency, percentage, mean and standard deviation (SD) and 

interferential statistics which are ANOVA t-Test and Pearson Correlation 

This study  found that the samples were 57.0 % male, 26-35 years old (33.3%), 

76.4% married,  had educational level of under bachelor degree (30.5%) and 36.0 % 

were industrial plant employees, and had lived in Rayong province for 6-10 years 

(43.3%).  Regarding the level of relevant factors, the study found that the 

communication factor was moderate (mean= 8.6, SD= 2.23), the behavioral supporting 

factor was moderate (mean=16.07%, SD=3.80) and the communication efficiency 

(knowledge, attitude and behavior) was moderate (mean= 12.5, SD= 3.2). The 

hypothesis testing found that gender, status, educational level, occupation and period 

of living in Rayong did not significantly affect the communication efficiency while the 

 



 ค 

communication factor and behavioral factor significantly affected the communication 

efficiency of the digital boards (p< 0.001).  Recommendations from this study are 1) 

improve the presentation to be easier to understand and 2) provide plans or projects 

to train the local people for the practices in case of emergency. 
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บทท่ี 1 
 

บทน า 
 

 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
 

ในโลกปัจจุบันสิ่งแวดล้อมที่ เป็นธรรมชาติทั้งหลายที่มีอยู่ถูกท าลายเพ่ิมมากขึ้น และ                      
ในขณะเดียวกัน สิ่งแวดล้อมทางวัฒนธรรมกลับเพ่ิมมาแทนมากขึ้นเป็นล าดับ ทั้งนี้เนื่องจากใน
ปัจจุบันจ านวนประชากรมนุษย์เพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว มีการประดิษฐ์และพัฒนาเทคโนโลยีมาใช้อ านวย
ประโยชน์ต่อมนุษย์เพ่ิมมากขึ้น ผลจากการท าลายสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติส่งผลกระทบต่อมนุษย์
หลายประการ เช่น ปัญหาการแปรปรวนของภูมิอากาศโลก การร่อยหรอของทรัพยากรธรรมชาติ 
คุณภาพทรัพยากรเสื่อมลงภัยพิบัติมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น มลพิษสิ่งแวดล้อม ขยายขอบเขต
กว้างขวางมากขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อการด ารงชีวิต และการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของมนุษย์ (ไชย
ณรงค์ เศรษฐเชื้อ, 2558)  
 ปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นผลโดยตรงจากการกระท าของมนุษย์ อันเนื่องมาจากความต้องการ
พ้ืนฐาน และความต้องการความสะดวกสบายในด้านต่าง ๆ กระตุ้นให้มนุษย์พัฒนาความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และวิทยาการ ในการน าเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้อย่างสะดวกสบายและง่ายมาก
ยิ่งขึ้น อีกทั้งมีการพัฒนากระบวนการผลิตทางด้านอุตสาหกรรม เพ่ือผลิตสินค้า ทั้งที่เป็นสินค้า
ประเภททุน (Capital Goods) และสินค้าบริโภค (Consumer Goods) ซึ่งกระบวนการผลิตนี้เองที่
ก่อให้เกิดของเสียออกมาต่าง ๆ มากมาย ซึ่งปัญหาสิ่งแวดล้อมที่พบมักจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ของ
สภาพแวดล้อมนั้น ๆ (สันติภาพ แจ่มประแดง, 2555) 
 ประเทศไทยก็มีปัญหาสิ่งแวดล้อมคล้าย ๆ กับประเทศในกลุ่มประเทศก าลังพัฒนา คือ การ
ใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างฟุ่มเฟือย น าทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมออกมาใช้เกินความ
จ าเป็น  ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการตอบสนองความต้องการของตนเองในการผลิตหรืออ านวยความสะดวก
ให้กับการด าเนินชีวิต  ประเทศไทยมีรูปแบบการพัฒนาเศรษฐกิจในรูปเสรีนิยมที่ท าให้เกิดการแข่งขัน
กันผลิตให้ได้มากที่สุด ท าให้ต้องมีการแสวงหาทรัพยากรในการใช้  ในการเป็นปัจจัยการผลิตเพ่ือ
ตอบสนองต่อความต้องการในการบริโภคของประชากรโลกที่เพ่ิมมากขึ้นเรื่อย ๆ ยิ่งส่งผลต่อการ
ท าลายธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ ให้สลายและหมดไปอย่างรวดเร็ว จากระบบนิเวศสิ่งแวดล้อม 
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ปัญหาสิ่งแวดล้อมที่ก าลังเป็นที่วิตกของประเทศไทยที่ทุกฝ่ายต้องเร่งช่วยกันหาทางฟ้ืนฟู คือปัญหา
มลพิษทางอากาศ ปัญหาอากาศเสียส่วนใหญ่เกิดในเขตชุมชนเมือง จากยานพาหนะต่าง ๆ ที่ใช้น้ ามัน
เป็นเชื้อเพลิง เช่น รถยนต์ รถบรรทุก รถจักรยานยนต์ การเผาไหม้ของเชื้อเพลิง จะท าให้สารมลพิษ
หลายชนิดถูกปล่อยออกมาทางท่อไอเสีย โดยจะมีปริมาณสารมลพิษออกมามากที่สุดในขณะที่
เครื่องยนต์เดิน ใช้เกียร์ว่าง ซึ่งมักเกิดในช่วงการจราจรติดขัด นอกจากนี้โรงงานอุตสาหกรรมก็ เป็น
แหล่งส าคัญอีกแห่งหนึ่งที่ท าให้เกิดอากาศเสีย ส าหรับกรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นเมืองที่มีปัญหาด้าน
การจราจรมาก รวมทั้งมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยู่โดยรอบ พบว่าในพ้ืนที่หลายแห่งมีค่าปริมาณ
สารพิษในอากาศสูงมาก ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพอนามัยของประชาชนที่อาศัยในบริ เวณนั้น ๆ 
ได ้(อุเทน ค าโสภา, 2556) 

ในจังหวัดระยอง พ้ืนที่อุตสาหกรรมเริ่มเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันเกิน 1 ใน 3 ของพ้ืนที่
ทั้งหมด ปัญหาหลักก็คือกฎหมายมีบอกแต่ไม่มีใครปฏิบัติตาม ปัญหาใหญ่คือแนวกันชนตามจริงต้อง
เป็นพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่ป่าไม้ แต่พ้ืนที่กันชนในมาบตาพุดคือเกาะกลางถนน คือ โรงงานอยู่ใกล้กับ
ชุมชนชาวบ้าน นอกจากนี้ยังมีปัญหาเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นเกือบทุกปี โดยเฉพาะสารเคมีรั่วไหล เช่น
ในปี 2552 เกิดอุบัติเหตุสารเคมีรั่วไหลในมาบตาพุด 4 ครั้ง และ 3 ครั้ง มาจากโรงงานในเครือของ 
ปตท. เป็นผลให้มีคนเจ็บป่วยมากมาย ซึ่งเกิดจากปัญหาความสะเพร่า ความประมาท ซึ่งค่อนข้างจะมี
ปัญหาแบบนี้ทุกปี ตั้งแต่ปี 2542 ซึ่งอุตสาหกรรมก็ใช้สารเคมีหลายตัวที่รั่วได้ เช่น ไวนิลคลอไรด์ที่รั่ว
เป็นแสนตันต่อปี ซึ่งมีการพยายามแจกแจงว่า VOCs หรือสารอินทรีย์ระเหยง่าย ที่รั่วไหลแสน ๆ ตัน
ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ ปี 2541-2548 ได้มีการร้องเรียนปัญหาดังกล่าว แต่ไม่ได้รับ การแก้ไข ต่อมาในปี 
2548 กรมควบคุมมลพิษได้เข้าไปตรวจสอบ  หลังจากที่กรีนพีซเข้าไปด าเนินการก่อน ซึ่งกรีนพีซได้
ประกาศว่าจากการทดสอบอย่างง่าย พบว่าเกินค่าของอเมริกาสูงมาก และในปี 2550 จึงเกิดการ
ประกาศค่ามาตรฐาน VOCs และผลกระทบจาก VOCs (เดชรัต สุขก าเนิด, รุ่งทิพย์ สุขก าเนิด, และ 
วิภวา ชื่นชิต, 2550)  

พ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นที่ตั้งของนิคมอุตสาหกรรม 5 แห่ง และท่าเรือ 1 แห่ง คือ 
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด นิคมอุตสาหกรรมผาแดง นิคมอุตสาหกรรมเอเชียนิคมอุตสาหกรรมเหม
ราชตะวันออก นิคมอุตสาหกรรมอาร์ ไอ แอล และท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ซึ่งเรียกโดยรวมว่า 
มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นนิคมอุตสาหกรรมแรกในพ้ืนที่นี้ จัดตั้งขึ้นตาม
นโยบายรัฐบาลเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่ อุตสาหกรรมปิโตรเคมีและอุตสาหกรรมหนักอ่ืน  ๆ เพ่ือเป็น
อุตสาหกรรมต้นน้ าส าหรับอุตสาหกรรมต่อเนื่องอ่ืน ๆ ที่จะผลิตสินค้าอุปโภคต่าง ๆ ผู้ประกอบการ
ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมี (สมาน ตั้งทองศรี, 2551)  มลพิษทางอากาศของมาบตาพุด 
มีการปล่อยสาร VOCs ซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง,ทางเดินอาหาร และภูมิแพ้ อาการเจ็บป่วยต่าง ๆ สะสม
เนื่องจากมาตรฐาน VOCs ที่น ามาเป็นค่ามาตรฐานหรืออ้างอิง เกิดขึ้นภายหลังจึงไม่สามารถระงับได้
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ทัน แม้ในพ้ืนที่จะมีแผนควบคุมหรือมาตรการ 80:20 (ลดของเดิม 80 ก่อนจะปล่อย 20) แต่ก็ไม่ท าให้
ลดปัญหามลพิษในพ้ืนที่ได้ เพราะพ้ืนที่ไม่สามารถรองรับโรงงานที่เพ่ิมขึ้นอย่างมากมาย (ภัคพงศ์ 
พจนารถ, 2560)  

การสื่อสารถือว่าเป็นหัวใจส าคัญอย่างยิ่ง ส าหรับดิจิตัลนับเป็นเทคโนโลยีทางการสื่อสารอีก
ชนิดหนึ่ง ซึ่งก าลังมีบทบาทในสังคมโลกและสังคมไทยอย่างมากคนทั่วโลก สามารถติดต่อสื่อสารกัน
ได้โดยปราศจากพรมแดนของเวลาและสถานที่  เนื่องจากมีต้นทุนต่ าแต่มีประสิทธิภาพในการเข้าถึ ง
กลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้า จึงกล่าวได้ว่าสื่อดิจิตัลเป็นสื่อที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภคได้
เป็นอย่างดี (วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และ ณักษ์ กุลิสร์, 2557)  

การประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร และสาระความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมตามสื่อต่าง ๆ เป็นประจ า 
เช่น นิทรรศการ จุลสาร เสียงตามสาย Intranet และแผ่นพับ เป็นต้น เพ่ือให้บุคคลภายนอกได้
ตระหนักถึงความส าคัญในเรื่องสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น ในด้านการมีส่วนร่วมในการสร้างความรู้ค วาม
เข้าใจ ด้านการจัดการความปลอดภัยชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ซึ่งชาว  มาบตาพุดมีการตื่นตัว เรื่อง
ผลกระทบของสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยของชุมชนอย่างมากให้ความส าคัญกับการพัฒนาทั้ง
สังคมและการศึกษา (มนวิภา  จูภิบาล, 2552)  

การออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์ (Signage System Design) เกิดขึ้นจากความจ าเป็นใน
การให้ข้อมูลเพ่ือการบอกทิศทาง ชี้น าทาง เพ่ือให้การเดินทางมีประสิทธิภาพ วัตถุประสงค์ในการใช้
งานก็เพ่ือเป็นประโยชน์ในการสื่อสารร่วมกัน และเป็นส่วนหนึ่งของระบบน าทาง (Way Finding 
System) ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยน าทางให้คนไปถึงที่หมายเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ขนาดใหญ่และซับซ้อน (ชวพล 
ชีวรัสมี, 2557) ลักษณะของแผ่นป้ายสัญลักษณ์ที่มีการวางแผนออกแบบ โดยการน าเอาสัญลักษณ์
ภาพมาใช้ร่วมกันแผ่นป้ายและค านึงถึงสภาพแวดล้อม  เพ่ือท าให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานสูงสุด 
ซึ่งถือได้ว่าระบบป้ายสัญลักษณ์เป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบเพ่ือสภาพแวดล้อม (Environmental 
Design) (เอ้ือเอ็นดู ดิสกุล ณ อยุธยา, 2543) 
 ดังนั้นการน าเอาการออกแบบระบบป้ายสัญลักษณ์มาใช้ในการแก้ปัญหาในการสื่อสารจึงเป็น
การใช้ภาพในการสื่อความหมายแทนการใช้ภาษา ซึ่งภาพถือได้ว่าเป็นภาษาสากล สัญลักษณ์บนป้าย
ที่ใช้ตามสถานที่ต่าง ๆ ควรเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสากลเข้าใจได้ง่าย โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ภาษาเดียวกัน 
แต่ก็สามารถเข้าใจภาพที่เห็นเหมือนกันได้ในความหมายเดียวกัน ซึ่งการออกแบบระบบป้าย
สัญลักษณ์ เพ่ือใช้ในการสื่อสาร ควรมีแนวทางในการออกแบบที่ชัดเจน และสื่อถึง ความเข้าใจที่
ถูกต้อง ดังนั้น จึงต้องก าหนดวิธีการวิเคราะห์และประเมินสัญลักษณ์ภาพที่ เหมาะสมและมี
ประสิทธิภาพสมบูรณ์ นั่นคือ สามารถสื่อความหมายจากภาพ (Visual Content) โดยการเลียนแบบ
เหมือนจริง หรือสื่อความคิดเพ่ือให้ได้ผลทางความเข้าใจ (ฐาปกรณ์ ศรีทอง, 2557) 
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 ในปี 2545 ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศที่ติดตั้งในพ้ืนที่รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ได้ถูกติดตั้งขึ้นจากการที่ประชาชนร้องเรียนที่ต้องการจะทราบว่าคุณภาพอากาศเป็นอย่างไร ถ้าทาง
โรงงานประกาศให้ประชาชนทราบว่าคุณภาพอากาศนั้นไม่เกินค่ามาตรฐานภายในชุมชนรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุดและพ้ืนที่ที่ประชาชนพักอาศัย โดยกรมควบคุมมลพิษร่วมกับการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้เชิญนักวิชาการจากสถาบันการศึกษามาร่วมกันวางแผน โดยให้ประชาชน
ในพ้ืนที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็นและได้ข้อสรุปที่เป็นการแก้ไขเบื้องต้น คือการติดตั้งป้ายดิจิตัลแสดง
ตัวเลขปริมาณสารเคมีที่ตรวจพบในบรรยายกาศที่โรงงานต่างปล่อยออกมารอบนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุดและรอบที่พักอาศัยของประชาชน ซึ่งหลังการติดตั้งได้บรรเทาเหตุร้องเรียนได้บางส่วน (กรม
ควบคุมมลพิษ, 2548) แต่ยังไม่มีรายงานฉบับใดที่ประเมินว่าป้ายดิจิตัลนั้นมีคุณสมบัติที่เบาบางความ
กังวลใจของประชาชนมากน้อยเพียงใด และประชาชนเข้าใจในการสื่อสารตามที่ขึ้นสัญลักษณ์และ
ตัวอักษรที่ปรากฎในป้ายดิจิตัลที่ติดตั้งไปแล้วเพียงใด  
 

 ค าถามการวิจัย 
 

1)  ป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจังหวัดระยอง 
มีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด 

2)  ปัจจัยใดบ้างที่มีผลต่อประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศ 
  

 วัตถุประสงค์ 
 

1)  เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศบริ เวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

2)  เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศ 
  

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 
1)  ท าให้ทราบประสิทธิภาพและปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงปริมาณ

สารเคมีในอากาศ 
2)  ผลการศึกษาประสิทธิภาพป้ายดิจิตัลแสดงปริมาณสารเคมีในอากาศเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน

ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องน าไปปรับปรุงป้ายดิจิตัลให้มีประสทิธิภาพมากข้ึน 
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 นิยามศัพท์ 
 

การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร หมายถึง การที่ประชาชนในพ้ืนที่รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
ได้รับการแจ้งทางข้อมูล/ข่าวสาร ผ่านป้ายดิจิตัลด้วยข้อมูลที่เป็นตัวเลขและตัวหนังสือซึ่งประชาชน
สามารถแปลผลโดยการอ่านและมองเห็น 

การสื่อสารความเข้าใจ หมายถึง ป้ายดิจิตัลที่แสดงค่าที่เป็นตัวเลขและตัวหนังสือเมื่อ
ประชาชนมองเห็นหรืออ่าน สามารถเข้าใจว่าเป็นค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศรอบที่
พักอาศัย 

การแปลความหมายของภาพ หมายถึง สัญลักษณ์ของรูปภาพที่แสดงบนป้ายดิจิตัลด้วย
สัญลักษณ์ใบหน้าของตัวการ์ตูน ประชาชนสามารถเข้าใจว่าเป็นภาพที่ดีใจ หรือเศร้า หรือเสียใจ หรือ
เฉย ๆ และภาพสัญลักษณ์ใบหน้าของตัวการ์ตูนเปลี่ยนแปลงตามปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายที่
เปลี่ยนแปลงไป 

รูปแบบการได้รับการสื่อสาร หมายถึง วิธีการที่ประชาชนสามารถเข้าใจได้ว่า หมายถึง
สารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศที่เกินค่ามาตรฐาน เช่น ตัวหนังสือ หรือตัวเลข หรือสัญลักษณ์
ภาพที่แสดงบนป้ายดิจิตัลที่แสดงค่าปริมาณสารเคมีท่ีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ 

ความชัดเจนของสัญลักษณ์ หมายถึง สัญลักษณ์ต่าง ๆ อาจจะเป็นรูปการ์ตูน หรือรูปใบหน้า
คน ที่แสดงหรือแทนค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศมีความชัดเจนไม่เรือนราง หรือไม่
สามารถแสดงค่าท่ีเป็นตัวเลขหรือตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ 

ความน่าสนใจตัวอักษร หมายถึง ตัวเลขและตัวหนังสือบนป้ายดิจิตัลที่แสดงค่าประมาณ
สารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ มีความสวยงาม ลักษณะเด่นเฉพาะที่สามารถแสดงค่าปริมาณ
สารเคมีในอากาศซึ่งท าให้ประชาชนที่มองเห็นหรืออ่านเข้าใจตัวเลขและตัวหนังสือนั้น 

ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร หมายถึง ตัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงบนป้ายดิจิตัลแสดงค่า
ปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย แสดงค่าข้อมูลถูกต้องตามความเป็นจริงของปริมาณสารเคมีใน
อากาศ 

ความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร หมายถึง ระยะเวลาที่ประชาชนสามารถรับทราบถึงข้อมูลที่
ปริมาสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ ที่ระยะเวลาต่าง ๆ ในแต่วัน 

ความชัดเจนของตัวอักษร หมายถึง ตัวเลขหรือตัวหนังสือ ที่แสดงหรือแทนค่าปริมาณ
สารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศมีความชัดเจน ไม่เรือนราง หรือไม่สามารถแสดงค่าที่เป็นตัวเลข
หรือตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์อ่ืน ๆ 
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การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติ หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งรอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติ การอพยพหรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย จากกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินที่มีการรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ของสารเคมีในอากาศปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน  

การได้รับการซ้อมแผนฉุกเฉิน หมายถึง ประชาชนในพ้ืนที่ตั้งรอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบ
ตาพุด ได้รับการซ้อมแผนฉุกเฉิน การอพยพหรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย จากในกรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินที่มีการรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ของสารเคมีในอากาศปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน 

การได้รับประสบการณ์ในการอพยพ/เคลื่อนย้าย หมายถึง ประชาชนในพื้นที่ตั้งรอบการนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้รับประสบการณ์ในการอพยพหรือเคลื่อนย้ายไปยังจุดที่ปลอดภัย จากใน
กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินที่มีการรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ของสารเคมีในอากาศปริมาณที่เกินค่ามาตรฐาน โดย
สามารถปฏิบัติได้ถูกต้องเพราะจากการมีประสบการณ์ในครั้งที่ผ่านมา 

ความรู้ของประชาชน หมายถึง ประชาชนรอบการนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด มีความรู้หรือ
ข้อมูลหรือมีประสบการณ์มีความคิด เกี่ยวกับสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศแต่ละชนิดที่เป็น
สารเคมีใช้เป็นสารตั้งต้นหรือเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกระบวนการอุตสาหกรรม ของโรงงานรอบที่พัก
อาศัยของประชาชน 

ความตระหนักของประชาชน หมายถึง แนวโน้ม หรือการแสดงความพึงพอใจ หรือความรู้สึก
ที่ต้องการแสดงออกหรือหาเหตุผลมาตอบโต้ ในกรณีที่ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงปริมาณสาเคมีใน
อากาศรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอาการเกินค่ามาตรฐาน ของโรงงานรอบท่ีพักอาศัยของประชาชน 

พฤติกรรมของประชาชน หมายถึง การแสดงออกหรือการกระท าที่แสดงออกของประชาชน 
โดยสามารถบอกความลักษณะของการแสดงออก ในกรณีที่ตัวเลขหรือตัวหนังสือที่แสดงปริมาณ
สารเคมีในอากาศรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐาน ของโรงงานรอบท่ีพักอาศัยของประชาชน 

ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศที่ฟุ้งกระจายในอากาศ หมายถึง ผลการ
จากที่ได้รับข้อมูลจากการได้รับข้อมูลข่าวสารจากป้ายดิจิตัลที่แสดงค่าตัวหนังสือและตัวเลข 
สัญลักษณ์ต่าง ๆ ที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายของสารเคมีในอากาศ โดยพิจารณาจากความรู้ ความตระหนักและ
พฤติกรรมของประชาชน 

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด หมายถึง โรงงานต่าง ๆ ที่ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
ในเขตเมืองมาบตาพุด โดยโรงงานเหล่านี้มีผลผลิตที่เกี่ยวข้องในการปลดปล่อยสารเคมีในอากาศ ที่มี
ประชาชนพักอาศัยรอบ ๆ แต่ละนิคมอุตสาหกรรมนั้น 
 



บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ครั้งนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมแนวคิด ทฤษฎี หลักการและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 

2.1  ปัญหามลพิษในพ้ืนที่มาบตาพุดและการจัดการ 
2.2  รัฐธรรมนูญ/ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสาร 
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร  
2.4  มัลติมีเดีย 
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนักและพฤติกรรม 
2.6  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

 ปัญหามลพิษในพื้นที่มาบตาพุดและการจัดการ 
 

 การเกิดปัญหามลพิษ 
 ปัญหาเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ทั้งที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ป่าไม้ ดิน 
แร่ธาตุ สัตว์ พืช และปัญหาเสื่อมโทรมของคุณค่าสิ่งแวดล้อมรอบตัวมนุษย์เช่น ดิน น้ า อากาศ  
เป็นต้น ผลกระทบที่เกิดจากความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศตามธรรมชาติ ตลอดจนปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมอันมีสาเหตุมาจากการกระท าของมนุษย์
ปัญหาสิ่งแวดล้อมตามนิยามของส านักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ แบ่งออกเป็น ดังนี้ 
 1)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ ภาวะมลพิษ ความร่อยหรอของทรัพยากร 
และการใช้ทรัพยากรไม่ถูกวิธี ขาดการอนุรักษ์ 
 2)  ปัญหาสิ่งแวดล้อมทางสังคม ได้แก่ ความยากจน การขาดแคลนอาหาร ขาด
แคลนที่อยู่อาศัย ความไม่รู้หนังสือ และความเจ็บไข้ ฯลฯ 

สาเหตุของปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น ปัญหาประชากร การเพ่ิมจ านวนประชากร ขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและเทคโนโลยี เทคโนโลยีที่ท าให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ด้านการเกษตร การใช้ปุ๋ย
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และยาฆ่าแมลง ด้านอุตสาหกรรม เนื่องจากการใช้เครื่องจักรแทนคนก่อให้เกิด ปัญหาว่างงาน ขาด
แคลนทรัพยากร ด้านคมนาคม ความสะดวกสบายในการคมนาคมท าให้เกิดการจราจรติดขัดจากมี
ปริมาณการใช้มาก สารกัมมันตภาพรังสี ซึ่งน ามาใช้ในการถนอมอาหาร การสงคราม ความเชื่อและ
ค่านิยมที่ไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลต่อการท าลายสิ่งแวดล้อมเพ่ือตอบสนองความเชื่อและ ค่านิยมนั้น 
เช่น การนิยมความฟุ่มเฟือย หรูหรา มีความมักง่ายและความประมาท ชอบความเป็นเอกเทศและ
ความเป็นอิสระ ความชื่นชอบสิ่งประดิษฐ์หรือความงามตามธรรมชาติ เช่น การปลูกสร้างอาคารตาม
ไหล่เขา  การขยายตัวของเมืองเกิดจากภาวะหรือปัจจัยทางสังคมที่ผลักดันให้คนส่วนใหญ่เกาะกลุ่ม
กันเข้ามาอยู่ในเขตเมือง สภาพการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม พบว่า การเพ่ิมขึ้นของประชากรและสาเหตุ
การเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมอ่ืนได้ก่อให้เกิดสภาพการใช้ที่ดินไม่เหมาะสม เพราะขาดการควบคุมการใช้
ประโยชน์ที่ดิน ซึ่งบางพ้ืนที่เหมาะแก่การเพาะปลูก แต่ถูกเปลี่ยนสภาพกลายเป็นเมืองเข้าก่อสร้าง
ซ้อนทับ มีผลท าให้ต้องแสวงหาพ้ืนที่ท าการเกษตรใหม่ โดยบุกรุกพ้ืนที่ป่า การใช้เทคโนโลยีไม่
เหมาะสม ได้แก่ การใช้สารเคมีในการเกษตรและอุตสาหกรรมรวมถึงการใช้เทคโนโลยีที่ไม่ถูกวิธี ย่อม
ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้การใช้เทคโนโลยีท าให้สามารถท าลายทรัพยากรได้เป็นจ านวน
มาก ท าให้ระบบนิเวศถูกท าลายอย่างรวดเร็ว การน าปะการังเก็บขึ้นมาท าเป็นสินค้าที่ระลึก ท าให้
สัตว์น้ าไม่มีที่อยู่อาศัย คุณภาพดินเสื่อมจากสารเคมีที่ใช้ในการเกษตรและปุ๋ยเคมีในระยะเวลานาน ๆ 
อย่างต่อเนื่อง (นภาพร เกาะทอง, 2551)  
 สารมลพิษ หมายถึง สารต่าง ๆ ที่มีอยู่ในดิน ในน้ า และในอากาศมีปริมาณมากกว่าปกติ ท า
ให้เกิดผลกระทบต่อการด ารงชีพของมนุษย์ พืชและสัตว์ ถ้าแยกประเภทสารมลพิษออกตามสถานะ
จะมีอยู่ 3 กลุ่มคือ 

1)  สารมลพิษท่ีอยู่ในสถานะก๊าซ เช่น ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ คาร์บอนไดออกไซด์  
ของธาตุก ามะถัน ธาตุก ามะถัน ไนโตรเจน และคลอรีน เป็นต้น 

2)  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของเหลว เช่น ละอองน้ ากรดต่าง ๆ ของธาตุก ามะถัน 
ไนโตรเจน ที่ละลายอยู่ในน้ าฝน หรือละลายอยู่ในน้ าใต้ดินหรืออยู่ในน้ าเสียจากน้ าทิ้งตามบ้านเรือน 
และจากโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ เมื่อไหลลงสู่แม่น้ าล าคลองก็จะท าให้น้ าเสีย ท าให้พืชและ สัตว์น้ า
บางชนิดตายและสูญพันธุ์ 

3)  สารมลพิษที่อยู่ในสถานะของแข็ง เช่น เขม่า ควันสารสังเคราะห์บางอย่างที่ใช้
แล้ว สลายตัวยาก เช่น ถุงพลาสติก โฟม และไฟเบอร์ เป็นต้น ท าให้มีขยะปะปนอยู่ในน้ าและในดิน
อยู่ทั่วไป (กรมควบคุมมลพิษ, 2553) 
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ลักษณะมลพิษในสิ่งแวดล้อมมีดังต่อไปนี้ 
1)  มลพิษที่เป็นก๊าซของเหลว และของแข็ง จะเกิดขึ้นจากธรรมชาติ จากการเผา

ไหม้ ของเชื้อเพลิง จากการตัดไม้ท าลายป่า และจากการปนเปื้อนแทรกซึมของสารสังเคราะห์บางชนิด
ที่มนุษย์เราผลิตใช้กันมากข้ึน 

2)  มลพิษที่เป็นพลังงาน เช่น พลังงานความร้อนที่ท าให้โลกมีอุณหภูมิสูงขึ้น
เนื่องมาจากการตัดไม้ท าลายป่า การท าลายโอโซนในบรรยากาศที่ห่อหุ้มโลกไว้ การสร้างยานพาหนะ
ที่มี      การเผาไหม้สูง หรือมีการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ์ เป็นต้น ส่วนมลพิษที่เป็นพลังงานชนิดอ่ืน ๆ  
เช่น แสง เสียง และแม่เหล็กไฟฟ้านั้น ก็เกิดจากการที่มนุษย์ผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่ไป
ท าลายประสาทหู ตา และประสาทสัมผัสอ่ืนของมนุษย์มากขึ้น (นภาพร เกาะทอง, 2551) 
 

 ที่มาของปัญหามลพิษในมาบตาพุด 
จังหวัดระยอง มีการพัฒนาอุตสาหกรรมภายใต้ทฤษฎีการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งยังคงได้รับ

การยึดถือปฏิบัติและสืบทอดกันต่อไปในอนาคต เมื่อมีการก าหนดแผนพัฒนาอุตสาหกรรมปิโตรเคมี
ระยะที่  3 ระหว่างปี  พ.ศ. 2547 -2561 แผนดังกล่าวจะเป็นการลงทุนแบบครบวงจรตั้ งแต่
อุตสาหกรรมปิโตรเคมีขั้นต้น ขั้นกลาง และขั้นปลาย นั่นก็หมายความว่าสภาพปัญหาและความ
ขัดแย้งในจังหวัดระยองก็จะมีความรุนแรงขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอน (เดชรัต สุขก าเนิด และคณะ., 
2550)  

โรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดมีอยู่หลายประเภท และมีโรงงานขนาด
ใหญ่อยู่มาก โรงงานเหล่านี้มีทั้งท่ีเป็นแหล่งสารเคมีตั้งต้น ส าหรับอุตสาหกรรมต่าง ๆ และโรงงานที่ใช้
สารเคมีทั้งที่ผลิตในท้องที่และน าเข้ามาจากที่อ่ืน ส าหรับการผลิต ผลิตภัณฑ์ก็มีอยู่เป็นจ านวนไม่น้อย 
การแก้ไขปัญหาผลกระทบจากมลพิษในมาบตาพุด จ าเป็นต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเชื่อถือได้ จึง
จะสามารถด าเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะอุตสาหกรรมทุกอย่าง ล้วนท าให้เกิดสารมลพิษได้
ทั้งสิ้น และมลภาวะในมาบตาพุดเป็นผลรวมของมลพิษที่โรงงานต่าง ๆ เหล่านี้ท าให้เกิดขึ้นจาก
กระบวนการผลิตหรือใช้สารเคมี มิใช่เกิดจากโรงงานประเภทใด  ประเภทหนึ่งหรืออุตสาหกรรมใด
อุตสาหกรรมหนึ่งโดยเฉพาะ และมลพิษที่เกิดจากโรงงานขนาดใหญ่อาจน้อยกว่าโรงงาน ขนาดเล็ก
เพราะโรงงานแต่ละโรงท าให้เกิดมลพิษได้มากน้อยและรุนแรงต่างกัน แม้ว่าสารเคมีที่ผลิตและน าเข้า
หรือใช้เป็นวัตถุดิบในโรงงาน ซึ่งเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดมลพิษ จะเหมือนกัน แต่กระบวนการผลิตมี
ลักษณะกิจกรรมที่ก่อให้เกิดมลพิษ ได้แตกต่างกัน นอกจากนี้ปัจจัยการผลิตที่เป็นต้นเหตุของการเกิด
มลพิษที่แต่ละโรงงานใช้ก็อาจมีจ านวนไม่เท่ากัน หรือมีความรุนแรงแตกต่างกัน (วราพรรณ ด่าน
อุตรา, 2553)  
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 สถานการณ์ของมลพิษจากโรงงานในมาบตาพุด 
ปัญหาสิ่งแวดล้อมถือเป็นปัญหาที่ส าคัญที่สุดที่เกิดขึ้นจากการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัด

ระยองเพราะโรงงานตามโครงการพัฒนาบริเวณพ้ืนที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกเป็นโรงงานอุตสาหกรรม
หนักที่มีผลเสียต่อสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติมากทั้งต่อคุณภาพน้ าผิวดิน น้ าใต้ดิน คุณภาพอากาศ 
เสียง กลิ่น และธรณีวิทยา แม้ในช่วงต้นของการพัฒนาอุตสาหกรรม ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อม
จะยังไม่ปรากฏชัดเจนนัก แต่หลังปี พ.ศ. 2539 เป็นต้นมา ผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมจากการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเริ่มเป็นที่รับรู้จากผู้คนในสังคมมากขึ้น อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ปัญหากลิ่นของ
โรงงาน กับผู้ที่อาศัยอยู่รอบพ้ืนที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดด้วยผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจาก
โรงงานที่รับรู้กันโดยทั่วไปนั้นประกอบมลพิษดังต่อไปนี้ 

1)  มลพิษทางอากาศ จากการเก็บตัวอย่างของกรมควบคุมมลพิษ ในพ้ืนที่บริเวณ
มาบตาพุดในช่วงเดือนตุลาคมและพฤศจิกายน พ.ศ. 2548 พบว่า มีสารอินทรีย์ระเหย (VOC) อันเป็น
ที่มาของกลิ่นเหม็นต่าง ๆ มากกว่า 40 ชนิด โดยในจ านวนนี้เป็นสารที่เป็นต้นเหตุให้เกิดโรคมะเร็ งถึง 
20 ชนิด และสารก่อมะเร็งดังกล่าวก็มีค่าสูงเกินกว่ามาตรฐานสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จากสหรัฐอเมริกา (US-EPA Region 6 Screening Level) ถึง 19 ชนิด เนื่องจาก
ประเทศไทยยังไม่ได้มีการก าหนดมาตรฐานมลพิษทางอากาศ (เดชรัต สุขก าเนิด, 2543) 

2)  มลพิษทางน้ า จากการตรวจสอบคุณภาพน้ าผิวของกรมควบคุมมลพิษในนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่า มีปริมาณความสกปรกในรูปอินทรีย์สาร (BOD) และปริมาณความ
เข้มข้นของโลหะหนักในน้ าผิวดินมีค่าสูงเกินค่ามาตรฐานโดยเฉพาะ แคดเมียมเกินมาตรฐาน 6 เท่า 
เหล็กเกินมาตรฐาน 151 เท่า ตะกั่วเกินมาตรฐาน 47 เท่า การมีค่าสูงเกินมาตรฐานชี้ให้เห็นว่า ระบบ
การป้องกันการรั่วไหลของสารเคมีหรือสารระเหยต่าง ๆ ที่ใช้ในภาคอุตสาหกรรมยังไม่ได้มาตรฐาน 
(มงคล ณ สงขลา, 2550)  
 ในส่วนน้ าทิ้งจากนิคมอุตสาหกรรมต่าง ๆ ก็มีปัญหาเรื่องน้ ามีสารเจือปนเกินกว่าค่ามาตรฐาน
เช่นกัน จากการตรวจสอบลักษณะน้ าทิ้งของนิคมอุตสาหกรรมและเขตประกอบอุตสาหกรรมในพ้ืนที่ 
จังหวัดระยอง ของส านักจัดการคุณภาพน้ า กรมควบคุมมลพิษ ในช่วงเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2549 
พบว่านิคมอุตสาหกรรมในจังหวัดระยอง มีตัวชี้วัดน้ าทิ้งหลายตัวที่มีค่าเกินกว่าค่ามาตรฐาน (เดชรัต 
สุขก าเนิด และคณะ., 2550)  
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 การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด  
การจัดการด้านสิ่งแวดล้อมในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด แบ่งออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

2.1.4.1  การจัดการด้านอากาศ ก ากับดูแลให้โรงงานในนิคมฯปฏิบัติตามมาตรการ
และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

1)  คุณภาพอากาศในบรรยากาศ (Ambient) 
โรงงานจะท าการตรวจวัดและรายงานผลปีละ 2 ครั้ง ระดับนิคมฯจะ

ตรวจวัดและรายงานผลปีละ 2 ครั้ง โดยมีสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศแบบอัตโนมัติ 4 สถานีรอบ
นิคมฯ ส่งข้อมูลมายังส านักงานนิคมฯ และเป็นสถานีของกรมควบคุมมลพิษอีก 2 สถานี และบริษัท บี
แอลซีพี พาวเวอร์ จ ากัด อีก 4 สถานี รวมเป็นทั้งหมด 10 สถานี ที่ผ่านมาพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน ยกเว้นกรณีที่เกิดเหตุการณ์ผิดปกติหรืออุบัติเหตุ ซึ่งกรณีที่มีค่าเกินมาตรฐานโรงงาน
จะต้องตรวจสอบค่าการระบายจากปล่อง เพ่ือหาแหล่งก่อเกิดและเข้าท าการตรวจสอบแก้ไขโดยทันที  

2)  คุณภาพอากาศจากปล่องระบายอากาศ (Stack Emission) 
โรงงานท าการติดตั้ งเครื่องตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่ อง 

(Continuous Emission Monitoring Systems: CEMS) ที่ปล่องระบายตามประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม 
ซึ่งปัจจุบันติดตั้งแล้วกว่า 30 โรงงาน ซึ่งข้อมูลจะ Online มายังศูนย์รับข้อมูลของส านักงานนิคมฯ 
(อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ) และโรงงานต้องติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม (Stack Sampling) 
อย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง 

3)  สารอินทรีย์ระเหยง่าย (Volatile Organic Compound: VOCs) 
สารอินทรีย์ระเหยง่าย คือ สารประกอบทางเคมีที่ มีคาร์บอนเป็น

องค์ประกอบหลัก  ประกอบกับสารไฮโดรเจน ออกซิเจนและสารประกอบอ่ืน ๆ ในกลุ่มอะโรเมติก 
อะลิฟาติก เป็นต้น มีคุณสมบัติระเหยกลายเป็นไอง่าย บางประเภทมีผลต่อร่างกายหากได้รับปริมาณ
มากหรือสะสมเป็นเวลานาน การนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (กนอ.) ได้มีการติดตามตรวจวัดสาร
VOCs ในบรรยากาศ ตั้งแต่ปี 2541 โดยเปรียบเทียบค่ามาตรฐานในต่างประเทศ เนื่องจากขณะนั้นจะ
ยังไม่มีการก าหนดมาตรฐานใช้อ้างอิงในประเทศไทย ซึ่งกรมควบคุมมลพิษได้ร่วมกับ JICA 
ท าการศึกษามาตรฐาน VOCs ในประเทศไทย โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ได้ประกาศ
ก าหนดค่ามาตรฐานสารอินทรีย์ระเหยในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ปี จ านวน 9 ชนิด เมื่อวันที่ 
14 กันยายน 2550 และจะมีการพิจารณาก าหนดมาตรฐานควบคุมการรั่วซึมหรือแพร่กระจายของ 
VOCs ของโรงงานอุตสาหกรรมเคมี โรงงานกลั่นน้ ามันปิโตรเลียม และโรงแยกก๊าชต่อไป   การนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด หรือ กนอ. ได้ร่วมกับโรงงานจัดท าแผน/ผลการด าเนินงานปรับลดสาร VOCs 
ทั้งในระดับโรงงานและระดับนิคมฯ การด าเนินงานในระดับโรงงานจะแบ่งเป็น 3 ระดับ คือ  
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 (1)  ระยะสั้น โรงงานท า Self-Audit และแผนการปรับปรุงแก้ไขจุดที่
มีโอกาสรั่วซึมของสาร VOCs  

 (2)  ระยะกลาง จัดท า Inventory เพ่ือทราบข้อมูลชนิด ปริมาณ และ
แหล่งก าหนดสาร VOCs โดยหารือท าความชัดเจนในส่วนคู่มือ/หลักเกณฑ์การด าเนินงานกับกรม
ควบคุมมลพิษ ท า Benchmarking กับโรงงานที่อยู่ในระดับมาตรฐานโลก พัฒนาความพร้อมและ
ศักยภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สาร VOCs ในประเทศไทย รวมทั้งศึกษาปัญหาสุขภาพเชิงลึก
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งลงพ้ืนที่พบประชุมชน  

 (3)  ระยะยาว โรงงานจะท าการควบคุมที่แหล่งก าเนิด โดยใช้หลักการ 
Preventive Maintenance การด าเนินงานอย่างเป็นระบบ และการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องตลอดอายุ
การใช้งานระดับนิคมฯ  

(3.1)  กนอ.แต่งตั้งคณะท างานเพ่ือพิจารณาก าหนดแนวทาง/
มาตรการเพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาสารอินทรีย์ระเหยในบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด เมื่อวันที่ 28 
มิถุนายน 2549 เพ่ือเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือในการด าเนินงานร่วมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่
เกี่ยวข้อง 

(3.2)  ผู้ประกอบการจัดท า Self-Audit และแผนการปรับปรุง
แก้ไขจุดที่มีโอกาสเกิดการระเหย/รั่วไหลของสาร VOCs  

(3.3)  กนอ. มีการประสานงานเพ่ือท าความชัดเจนในเรื่องแนว
ทางการด าเนินงานและวิธีการตรวจวัด VOCs ในอากาศ โดยมีการประชุมหารือกับผู้ประกอบการ
อย่างต่อเนื่องใกล้ชิด 

(3.4)  ด าเนินการตรวจวัดสาร VOCs ภายในโรงงาน และ
บรรยากาศตั้งแต่เดือน มกราคม 2550 

(3.5)  จัดท าแผน Inspection กรณีผลการตรวจวัด VOCs ไม่
ลดลง 

(3.6)  กนอ. มีการประเมินผล และสรุปผลการด าเนินงานอย่าง
ต่อเนื่อง 

ผลการด าเนินงานมีดังต่อไปนี้ คือ 1) ทุกโรงงานจาก 38 กลุ่มบริษัทท าการ
ปรับปรุงแก้ไขจุดที่สามารถด าเนินการได้ทันที 2) ท าการตรวจวัดที่แหล่งก าเนิดในรูป Total VOCs 
ส าหรับโรงงานที่มีความพร้อมด้านเครื่องมือ 3) ประเมินความสอดคล้องของ Total VOCs เทียบกับ
ค่า Emission Control Criteria ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ US.EPA. 4) โรงงานที่ตรวจวัดแล้ว
พบว่ามีค่าต่ ากว่า Emission Control Criteria ของกรมควบคุมมลพิษ หรือ US.EPA.แล้วยังคงให้
ความร่วมมือในการปรับลดค่าให้ต่ าลงอีก และ 5) ในบางจุดสามารถลดค่าความเข้มข้นของสาร VOCs 
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ที่ระบายออกจนมีค่าเท่ากับศูนย์ กนอ. ได้จัดจ้างมูลนิธิสิ่งแวดล้อมไทยท าการศึกษาโครงการเพ่ิม
ศักยภาพการบริหารจัดการสารประกอบอินทรีย์ระเหยในบริเวณพ้ืนที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง และ
จัดจ้างบริษัทเอกชนที่มีความพร้อมเข้าตรวจวัดสาร VOCs ในบรรยากาศ 19 จุด วิเคราะห์แยกสาร
จ านวน 20 พารามิเตอร์ปีละ 3 ครั้ง นอกจากนี้ กนอ. ยังร่วมกับผู้ประกอบการเตรียมจัดจ้าง
หน่วยงานที่มีความเป็นกลางมาตรวจวัดซ้ า เพ่ือให้ผลการตรวจวัดมีความน่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับ 

2.1.4.2  การจัดการด้านคุณภาพน้ าทิ้ง 
 โรงงานขนาดใหญ่ ก าหนดให้มีระบบบ าบัดน้ าเสียแบบสมบูรณ์ของตนเอง น้ าทิ้งที่
ผ่านระบบบ าบัดและปล่อยออกนอกโรงงานจะต้องเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่หน่วยราชการก าหนด 
 โรงงานขนาดย่อมในพ้ืนที่จ านวน 6 โรงงาน จะมีระบบบ าบัดขั้นต้น (Pre-Treatment) 
บ าบัดน้ าให้เป็นตามมาตรฐานคุณภาพน้ าทิ้งก่อนเข้าสู่ระบบบ าบัดส่วนกลางของ กนอ. เพ่ือบ าบัดให้
ได้ตามเกณฑ์ที่หน่วยราชการก าหนด 

การติดตามตรวจสอบมีดังนี้ 
 1)  คุณภาพน้ าทิ้งในคลองระบายน้ าทิ้ง และในล ารางในพ้ืนที่นิคมฯ มาบตา
พุดด าเนินการ ตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามเงื่อนไขรายงาน EIA ท าการเก็บตัวอย่าง
วิเคราะห์โดย Third Party ปีละ 3 ครั้ง และปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังคุณภาพน้ าทิ้งนิคมฯ มาบตาพุด
โดยตรวจวัดเพ่ิมเติมในพ้ืนที่ 7 จุดและคุณภาพน้ าชายฝั่ง 3 จุด 2 เดือนต่อครั้ง และเก็บตัวอย่างน้ าทิ้ง
ในพ้ืนที่ทุกเดือน 
 2)  คุณภาพน้ าทิ้งจากระบบบ าบัดกลาง เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์โดย
บริษัทที่ควบคุมระบบบ าบัดน้ าเสียของ กนอ. และ Third party ตามเงื่อนไข EIA และตามเกณฑ์การ
ประเมินผลการด าเนินงานรัฐวิสาหกิจเดือนละ 2 ครั้ง 

2.1.4.3  การจัดการด้านของเสีย 
กรมโรงงานอุตสาหกรรมเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ อนุญาต การน ากากอุตสาหกรรมออก

นอกโรงงาน โดยกรมโรงานจะน าข้อมูลเข้าระบบอิเล็กทรอนิคส์และมอบรหัสผ่านให้ กนอ. และ
เจ้าหน้าที่ส านักงานนิคมฯ ใช้ในการก ากับดูแลโรงงาน ในภาพรวม กนอ.สรุปรายงานเกี่ยวกับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมนิคมฯ มาบตาพุด ได้แก่รายงานคุณภาพอากาศจากสถานีตรวจวัดอัตโนมัติ และรายงาน
คุณภาพน้ าตามแผนเฝ้าระวัง รายงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่จังหวัดระยองเป็น
ประจ าทุกเดือน และ กนอ.จะเพ่ิมช่องทางในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนให้มากขึ้น 

สรุปการด าเนินการป้องกันแก้ไขปัญหาผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่มาบตาพุด 
กนอ. ได้วางรูปแบบการพัฒนาอุตสาหกรรมโดยรวมอย่างสมบูรณ์แบบและเป็นระบบ โดย

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
เพ่ือให้เกิดความเหมาะสมในการรองรับอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื่องบริเวณ
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ชายฝั่งทางทะเลภาคตะวันออก ที่ผ่านมาจากการตรวจสอบการปล่อยมลพิษของโรงงานในนิคมฯมาบ
ตาพุดพบว่า ยังอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสากล โดยเฉพาะมีการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ตามเงื่อนไข EIA มาโดยตลอด ซึ่งโรงงานในนิคมฯมาบตาพุด  ส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดใหญ่ที่มี
ระบบการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปตามมาตรฐาน  ISO 14000-14001 ดังนั้น จึงเน้นการ
ก ากับดูแลในเรื่องกระบวนการผลิตที่ไม่มีผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด เพราะจะต้องผลิต
สินค้าให้ได้ตามมาตรฐานโลกจากความร่วมมือของภาครัฐ และหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องรวมทั้ง
ผู้ประกอบการน าไปสู่การแก้ไขในมาตรการต่าง ๆ (สมาน ตั้งทองศรี, 2551)  
 

 รัฐธรรมนูญ/ข้อกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อมและข้อมูลข่าวสาร 
 
รัฐธรรมนูญปัจจุบันมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การรับรองสิทธิของ

ประชาชนและชุมชนท้องถิ่นในการจัดการ การดูแลรักษา และการใช้ประโยชน์ในทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่นโดยถือเป็นหน้าที่และแนวนโยบายของรัฐอันที่จะต้องการให้ประชาชนและ
ชุมชนได้เข้าถึงและใช้ประโยชน์ในทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนั้นได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมโดยรับรอง
สิทธิในการเข้าถึงข้อมุลข่าวสารสาธารณะ สิทธิการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
โดยการท าประชาพิจารณ์ตลอดจนสิทธิในการฟ้องร้องหน่วยงานของรัฐที่ละเลยต่อการปฏิบัติหน้าที่
ให้ด าเนินการเพ่ือคุ้มครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนั้นได้อีกด้วย ทั้งนี้จึงมีความจ าเป็นที่
จะต้องมีการจัดท าหรือปรับปรุงแก้ไขกฏหมายที่เกี่ยวข้องเพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามสิทธิที่
รัฐธรรมนูญได้รับรองไว้ (อุดมศักดิ์ สิทธิพงษ์, 2562) 
 อย่างไรก็ตามพระราชบัญญัติ ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) มี
บทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 
33 มาตรา 37 และมาตรา 40 ด้วยเหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล
ตามพระราชบัญญัติ เพื่อให้การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
อันจะเป็นประโยชน์ในการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนและ
ประโยชน์สาธารณะ ("พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2561" 2561) 
 

 รัฐธรรมนูญ 
 รัฐธรรมนูญกับการคุ้มครองคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งแนวคิด “สิทธิในสิ่งแวดล้อม” (Right to 
Good/Health/Decent Environment) โดยแบ่งเป็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมเชิงเนื้อหา (Substantive 
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Rights) และสิทธิในสิ่งแวดล้อมในเชิงกระบวนการ (Procedural Rights) สิทธิสิ่งแวดล้อมใน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ที่ได้มีการประกาศใช้ เมื่อวันที่ 6 เมายน 2560 มีดังนี้ 

1)  สิทธิทางสิ่งแวดล้อม 
สิทธิของชุมชนในการอนุรักษณ์ ฟ้ืนฟู และการมีส่วนร่วมในการจัดการ  การ

บ ารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม รวมทั้งความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุล  

มาตรา 43 บุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิ ในการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟู หรือส่งเสริมภูมิปัญญา 
ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงามทั้งของท้องถิ่นและของชาติ จัดการ 
บ ารุงรักษาและใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและความหลายหลายทางชีวภาพ
อย่างสมดุลและยั่งยืนตามวิธีการที่กฏหมายบัญญัติ 

มาตรา 66 บัญญัติว่าบุคคลซึ่งรวมกันเป็นชุมชน ชุมชน ท้องถิ่นหรือชุมชนท้องถิ่น
ดังเดิมย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีของ
ท้องถิ่นและของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบ ารุงรักษาและการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน 

2)  สิทธิของบุคคลที่จะมีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อม 
รัฐธรรมนูญฯ ปี 2560 ไม่ได้รับรองเรื่องสิทธิชุมชนและบุคคลมีสิทธิส่วนร่วมและ

ฟ้องรัฐกับรัฐและชุมชนที่จะได้รับความคุ้มครอง แต่บัญญัติไว้ว่าบุคคลและชุมชนย่อมมีสิทธิจัดการ 
บ ารุงรักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืนตามท่ีกฎหมายก าหนด 

3)  สิทธิของบุคคลในการแสดงความคิดเห็นต่อโครงการต่าง ๆ  
หมายความว่า การใช้สิทธิที่ได้รับความตุ้มครองเปลี่ยนจากการแสดงความคิดเห็น

โดยบุคคลเดียวเป็นการเข้าชื่อฆกันโดยไม่มีเงื่อนไขว่าต้องเข้าชื่อเป็นจ านวนกี่คน และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะต้องประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและการจัดการรับฟังความคิดเห็นของผู้มีส่วนร่วมได้
เสียก่อนด าเนินโครงการที่อาจกระทบต่อสิ่งแวดล้อม “อย่างรุนแรง” 

4)  สิทธิขององค์กรอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ 
ก่อนด าเนินโครงการใด ๆ ที่อาจส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรัฐจะต้องด าเนินการ

สองขั้นตอน คือ (1) จัดท ารายงานผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และ (2) ผ่านการรับฟัง
ความคิดเห็นของประชาชน และก าหนดเรื่องการเยียวยาความเดือดร้อนหรือเสียหายให้แก่ประชาชน
หรือชุมชนที่ได้รับผลกระทบอย่างเป็นธรรมและโดยไม่ชักช้า 

 
 



 16 

5)  แนวนโยบายแห่งรัฐเกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม 
รัฐพึงด าเนินการที่เก่ียวกับท่ีดิน ทรัพยากรน้ า และพลังงาน ดังต่อไปนี้ 

(1)  วางแผนการใช้ที่ดินของประเทสให้เหมาะสมกับสภาพของพ้ืนที่และ
ศักยภาพของที่ดินตามหลักการพัฒนาที่ดิน 

(2)  จัดให้มีการวางผังเมืองทุกระดับและการบังคับให้เป็นไปตามผังเมืองให้มี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการพัฒนาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

(3)  จัดให้มีการกระจายการถืดครองที่ดินเพ่ือให้ประชาชนมีที่ท ากินอย่างทั่วถึง
และ เป็นธรรม 

(4)  จัดให้มีทรัพยากรน้ าให้เพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคของประชาชนและ
เพียงพอต่อการท าเกษตรกร อุตสาหกรรมและการอ่ืนๆ ที่เหมาะสมส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานและ
การใช้พลังงานอย่างมีคุณค่าและส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานย้อนกลับหรือทางเลือกเพ่ือให้เกิดความ
มั่นคงทางพลังงาน (เขตไท ลังการ์พินธุ์, 2560)  
 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 
กฎหมายระดับพระราชบัญญัติในด้านสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยที่เป็นกฎหมายหลัก คือ 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 และฉบับปรับปรุง พ.ศ.
2561 ดังนี้ 

2.2.2.1  พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535  
มาตรา 6 เพื่อประโยชน์ในการร่วมกันส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมของชาติ

บุคคลอาจมีสิทธิและหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
 1)  การได้รับทราบข้อมูลและข่าวสารจากทางราชการในเรื่องเกี่ยวกับการ
สิ่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เว้นแต่ข้อมูลหรือข่าวสารที่ทางราชการถือว่าเป็นความลับ
เกี่ยวข้องกับการรักษาความมั่นคงแห่งชาติ  หรือเป้ฯความลับเกี่ยวกับสิทธิส่วนบุคคล สิทธิในการ
ทรัพย์สิน หรือสิทธิในทางการค้า หรือกิจการของบุคคลใดที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมาย 
 2)  การได้รับชดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าทดแทนจากรัฐ  ในกรณีที่ได้รับความ
เสียหายจากภยันตรายที่เกิดจากการแพร่กระจายมลพิษหรือภาวะมลพิษ อันมีสาเหตุมาจากกิจการ
หรือโครงการใดที่ริเริ่ม  สนับสนุน หรือด าเนินการ  โดยส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 
 3)  การร้องเรียนกล่าวโทษผู้กระท าผิดต่อเจ้าพนักงานในกรณีที่ได้พบเห็น
การกระท าใด ๆ อันเป็นการละเมิน หรือฝ่าฝืนกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมมลพิษ หรือการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติการให้ความร่วมมือและช่วยเหลือเจ้าพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
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การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม  การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎหมายว่าด้วยการ
นั้นบัญญัติไว้ 

มาตรา 7 เพ่ือเป็นการสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมและ
รักษาคุณภาพ 
สิ่งแวดล้อม ให้องค์กรเอกชนซึ่งมีฐานะเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทย หรือกฎหมายต่างประเทศที่มี
กิจกรรมเกี่ยวข้องโดยตรงกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม  หรืออนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและมิได้มี
วัตถุประสงค์ในทางการเมือง หรือมุ้งค่าหาก าไรจากการประกอบกิจกรรมดั งกล่าว  มีสิทธิขอจด
ทะเบียนเป็นองค์กรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

มาตรา 8 องค์กรเอกชนที่ได้จดทะเบียนตามมาตรา 7 แล้ว อาจได้รับการช่วยเหลือ
หรือได้รับการสนับสนุนจากทางราชการในเรื่อง  ดังต่อไปนี้ 

การจัดให้มีอาสาสมัครเพ่ือช่วยเหลือการปฏิบัติ งานของเจ้าพนักงานตาม
พระราชบัญญัตินี้  หรือตามกฎหมายอ่ืนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม การ
ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ ข้อมูลหรือข่าวสารเพ่ือสร้างจิตส านึกของสาธารณชนที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติการช่วยเหลือประชาชนในพ้ืนที่ใดพ้ืนที่หนึ่ง  
ริเริ่มโครงการหรือกิจกรรมเพ่ือคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนที่นั้นการ
ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและเสนอแนะความ
คิดเห็นต่อรัฐบาลหรือส่วนราชการที่เกี่ยวข้องการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ได้รับ
อันตรายหรือความเสียหายจากภาวะมลพิษ  อันเกิดจากการรั่วไหลหรือแพร่กระจายของมลพิษ  
รวมทั้งเป็นผู้แทนในคดีที่มีการฟ้องร้องต่อศาล  เพื่อเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน  หรือค่าเสียหายให้แก่
ผู้ที่ไดร้ับอันตรายหรือความเสียหายนั้นด้วย 

มาตรา 9 เมื่อมีเหตุฉุกเฉินหรือเหตุภยันอันตรายต่อสาธารณชนอันเนื่องมาจากภัย
ธรรมชาติ  หรือภาวะมลพิษที่เกิดจากการแพร่กระจายของมลพิษ  ซึ่งหากปล่อยไว้เช่นนั้นจะเป็น
อันตรายอย่างร้ายแรงต่อชีวิต  ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัยของประชาชน  หรือก่อความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของประชาชน หรือของรัฐเป็นอันมาก ให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งตามที่เห็นสมควร  ให้
ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลใด รวมทั้งบุคคลซึ่งได้รับหรือาจได้รับอันตรายหรือความเสียหาย
ดังกล่าว กระท าหรือร่วมกันกระท าการใด ๆ อันจะมีผลเป็นการควบคุม  ระงับ หรือ บรรเทาผลร้าย
จากอันตรายและความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นได้อย่างทันท่วงที  ในกรณีที่ทราบว่าบุคคลใดเป็นผู้
ก่อให้เกิดภาวะมลพิษดังกล่าวให้นายกรัฐมนตรีมีอ านาจสั่งบุคคลนั้นไม่ให้กระท าการใดอันจะมีผลเป็น
การเพ่ิมความรุนแรงแก่ภาวะมลพิษในระหว่างที่มีเหตุภยันอันตรายดังกล่าวด้วย 
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มาตรา 38 แผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด
ส าหรับที่จะเสนอต่อคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  จะต้องเป็นแผนปฏิบัติการที่เสนอระบบการ
จัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแนวทางที่ก าหนดไว้ในแผนจักการคุณภาพสิ่งแวดล้อม  โดยค านึงถึง
สภาพความรุนแรงของปัญหา และเงื่อนไขต่าง ๆ ในด้านเศรษฐกิจ  สังคม  และสิ่งแวดล้อมของ
จังหวัดนั้นและควรจะต้องมีสาระส าคัญในเรื่องต่อไปนี้ 

สิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 มาตรา 60 เพื่อประโยชน์ในการจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับ
จังหวัดตามมาตรา 37 ให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นในท้องที่ที่ได้ประกาศก าหนดให้เป็นเขตควบคุมมลพิษ
ตามมาตรา 59 จัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษเสนอต่อผู้ว่าราชการ
จังหวัด  เพ่ือรวมไว้ในแผนปฏิบัติการเพ่ือการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด 

การจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือลดและขจัดมลพิษให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
ท าการส ารวจ และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับแหล่งก าเนิดมลพิษที่มีอยู่ เขตควบคุมมลพิษนั้นจัดท า

บัญชีรายละเอียดแสดงจ านวน ประเภท และขนาดของแหล่งก าเนิดมลพิษที่ได้ท าการส ารวจและเก็บ
ข้อมูลตาม (1) ท าการศึกษา วิเคราะห์ และประเมินสถานภาพมลพิษ รวมทั้งขอบเขตความรุนแรงของ
สภาพปัญหา และผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม  เพ่ือก าหนดมาตรการที่เหมาะสมและจ าเป็น
ส าหรับการลดและก าจัดมลพิษในเขตควบคุมมลพิษกรณีพ้ืนที่นั้น ๆ โดยกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริม
และรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบันยังไม่มี 
 มาตรการควบคุมและแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมได้อย่างพอเพียง สมควรปรับปรุงใหม่โดย  

1)  ส่งเสริมประชาชนและองค์กรเอกชนให้มีส่วนร่วมในการส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

2)  จัดระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามหลักการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม 

3)  ก าหนดอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และราชการส่วนท้องถิ่นให้
เกิดการประสานงานและมีหน้าที่ร่วมกันสนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม และก าหนด
แนวทางปฏิบัติในส่วนที่ไม่มีหน่วยงานใดรับผิดชอบโดยตรง 

4)  ก าหนดมาตรการควบคุมมลพิษด้วยการจัดให้มีระบบบ าบัดอากาศเสีย ระบบ
บ าบัดน้ าเสีย  ระบบก าจัดของเสียและเครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับมลพิษ 

5)  ก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการก่อให้เกิดมลพิษให้เป็นได้
โดยชัดเจน 

6)  ก าหนดให้มีมาตรการส่งเสริมด้านกองทุน  และความช่วยเหลือด้านต่าง ๆ เพ่ือ
เป็นการจูงใจให้มีการยอมรับที่จปฏิบัติหน้าที่ในการรักาคุณภาพสิ่งแวดล้อม จึงจ าเป็นต้องตรา
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พระราชบัญญัตินี้  เป็นสิ่งที่ผูกพันรัฐทุกรัฐในโลกต้องให้ความคุ้มครองสิทธิเหล่านี้แกทุกคน การ
คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเริ่มมีพัฒนาการที่เด่นชัดเมื่อมีการจัดท าปฏิญญาสากลว่าด้วยสิ่งแวดล้อมของ
มนุษย์ รัฐธรรมนูญเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงบรรทัดฐานในการคุ้มครองและเป็นหลักประสิทธิขั้นพ้ืนฐาน
ด้านสิ่งแวดล้อม ในฐานะที่เป็น (1) แนวนโยบายแห่งรัฐ (2) สิทธิหรือหน้าที่เชิงกระบวนการและ (3) 
สิทธิอันมีสาระส าคัญโดยชัดแจ้งหรือ โดยปริยาย(สิทธิเชิงเนื้อหา) ซึ่งบรรทัดฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่
สะท้อนออกมาในรูปแบบแนวนโยบายแห่งรัฐนั้นมีแนวโน้มที่จะมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของรัฐบาล  
แต่โดยทั่วไปไม่สามารถบังคับใช้ในทางตรงได้ 
 ประเภทและความหมายของสิทธิขั้นพ้ืนฐานด้านสิ่งแวดล้อม 
 พัฒนาการของการเชื่อมโยงระหว่างสิทธิขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็ น
ความสัมพันธ์ของสิทธิมนุษยชนที่มีฐานแนวคิดในการปกป้องคุ้มครองสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต
ของมนุษย์อย่างแยกออกจากกันไม่ได้ 
 สิทธิเชิงเนื้อหา (Substantive Rights) 
 สิทธิในสิ่งแวดล้อมเชิงเนื้อหานี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองลักษณะ  กล่าวคือ (1)  เป็นการ
ขยายสิทธิมนุษยชน เช่น สิทธิในชีวิตและสิทธิในสุขภาพให้ครอบคลุมไปถึงสิทธิในสิ่งแวดล้อม และ 
(2) เป็นสิทธิในสิ่งแวดล้อมที่มีพัฒนาการเป็นของตัวเอง เช่น สิทธิที่จอยู่นิ่งแวดล้อมที่ดีต่อสุขภาพ
อนามัย สวัสดิภาพ และความเป็นอยู่ที่ดี  สิทธิในสิ่งแวดล้อมที่สมบูรณ์และระบบนิเวศที่สภาพดี สิทธิ
ที่จอาศัยอยู่อย่างปราศจากมลพิษและสิ่งแวดล้อมที่เสื่อมโทรมและคุณภพที่เลว 
 สิทธิเชิงกระบวนการ (Precedural  Rights) 
 สิทธิที่ท าหน้าที่เชิงกระบวนการ  จึงเป็นเสมือนพาหนะขับเคลื่อนเพ่ือน าไปสู่การคุ้มครอง
สิทธิเชิงเนื้อหา  ซึ่งในบริบทสิ่งแวดล้อมมีรัฐธรรมนูญ  ได้ให้การยอมรับสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมเชิง
กระบวนการนี้ 
  สิทธิชุมชน (Community Rights) 
  สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชน (Public Participation) 

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร (Access to Information) 
สิทธิในการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจของรัฐ (Rights to Public Participation 

In Decision-Making Process) 
สิทธิในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Right to Access to Justice) และสิทธิที่จะได้รับ

การเยียวยาความเสียหาย  ซึ่งในบางความเห็นมองว่าสิทธิที่เป็นเนื้อหาคือสิทธิที่มนุษย์มีอยู่โดย
ธรรมชาติ  ส่วนสิทธิที่เป็นกระบวนการเกิดจากการที่รัฐรับรองหรือก าหนดขึ้น  เพ่ือให้บุคคลบรรลุถึง
การมีสิทธิ   

สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชน  ในการจัดการสิ่งแวดล้อม  (Right to Public Participation) 
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 สิทธิการมีส่วนร่วมของแระชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ได้รับการรับรองในระดับสากล  
เป็นการบัญญัติหลักการแห่งสิทธิในการทางยุติธรรมทางสิ่งแวดล้อมว่าการจัดการปัญหาด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด คือ การจัดให้ประชาชนที่เกี่ยวข้องทั้ งหมดในทุกระดับชั้นของสังคมเข้ามามีส่ว
ร่วมกับกิจกรรมของรัฐ ซึ่งมีลักษณะที่ เรียกว่าประชาธิปไตยทางสิ่งแวดล้อม (Environmental 
Democracy) มุ่ งเน้นการคุ้มครองสิทธิเชิงกระบวนการทางสิ่ งแวดล้อม ซึ่ งเป็นรูปแบบของ
ประชาธิปไตยในทางปฏิบัติและเป็นกระบวนที่ประกันการน าไปสู่ ผลส าเร็จเชิงเป้าหมายทาง
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นสิทธิทางเนื้อหาให้มีความเข้มแข็ง คือ การมีชีวิตและสุขภาพอนามัยในสิ่งแวดล้อมที่
ดี ในขณะเดียวกันยังเป็นการสถาปนากลุ่มสิทธิทางสิ่งแวดล้อมขึ้นใหม่ภายใต้หลักการประชาธิปไตย
แบบมีส่วนร่วมโดยประชาชนมีสิทธิและรัฐมีหน้าที่ (คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ , 2556) 
ดังนี้ 
 ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดจะต้องสามารถเข้ามีมีส่วนร่วมได้ในทุกระดับชั้น  
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับชาตินั้นจะต้องมีช่องทางที่เหมาะสมในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ
วัตถุและกิจกรรมอันตรายในชุมชนของเขา  ตลอดจนจะต้องมีโอกาสในการเข้าร่วมในกระบวนการ
ตัดสินใจของรัฐด้วยรัฐจะต้องอ านวยความสะดวกและส่งเสริมการสร้างความตระหนักและการมีส่วน
ร่วมของสาธารณชนด้วยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง  จะต้องจัดให้มีการเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมและการปกป้องคุ้มครองที่มีประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงการแก้ไขและเยียวยาความเสียหายด้วย 
 เมื่อพิจารณาจากเนื้อหาแห่งสิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
(Public Participation)  พบว่ามีองค์ประกอบสิทธิที่ส าคัญ 3 ประการ คือ สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสาร (Rights to Access to information) สิทธิการมีส่วนร่วมของประชาชนในการะบวนการติด
สินใจของรัฐ (Right to Public Participation in Decision-Making Process) และสิทธิในการ
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรม (Right to Access to Justice) (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2535)  
 

 พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
2.2.3.1  การจัดท ารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

 มาตรา 46 ในส่วนนี้ เว้นแต่ข้อความจะแสดงให้เห็นเป็นอย่างอ่ืน “การประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม” หมายความว่า การบวนการศึกษาและประเมินผลที่อาจเกิดขึ้นจากการด าเนิน
โครงการหรือกิจการหรือการด าเนินการใดของรัฐหรือรัฐจะอนุญาตให้มีการด าเนินการที่อาจมี
ผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชา คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตหรือส่วนได้ เสียอ่ืน
ใดของประชาชนหรือชุมชน ทั้งทางตรงและทางออม โดยผ่านกระบวนการการมี่ส่วนร่วมของ
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ประชาชน เพ่ือก าหนดมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบดังกล่าว  ผลการศึกษาเรียกว่า  รายงานการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 

มาตรา 51/1 ให้คณะกรรมการผู้ช านาญการพิจารณารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อมให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบหาวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมจากส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือหน่วยงานของรัฐ
ตามที่คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่แทน ถ้าคณะกรรมการ
ผู้ช านาญการมิได้พิจารให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาดังกล่าวให้ถือว่าคณะกรรมการผู้ช านาญการให้
ความเห็นชอบ 

มาตรา 51/5 เพ่ือประโยชน์ ในการติดตามตรวจสอบและพัฒนาระบบการ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม  ให้ผู้ด าเนินการหรือผู้ขออนุญาตที่ได้จัดท ารายงานการประเมินผล
กระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับอนุญาตให้ด าเนินการแล้ว จัดท ารายงานผลการปฏิบัติตามาตรการที่
ก าหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอ านาจอนุญาตอย่าง
น้อยปีละหนึ่งครั้งตามหลักเกณฑ์และวีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม
แห่งชาติก าหนด 

มาตรา 14 โครงการหรือกิจการที่ได้รับความยินยอมจากส านักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ปฏิบัติตามมาตรการที่ก าหนด โดยได้รับการยกเว้นไม่ต้อง
จัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  ให้โครงการหรือกิจการนั้น
สามารถด าเนินการต่อไปได้ โดยต้องปฏิบัติตามมาตรการที่ได้แสดงความยินยอมน าไปปฏิบัติและส่ง
รายงานผลการปฏิบัติตามาตรการที่ก าหนดตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 

บทสรุปของการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมยังคงต้องประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม 2 
ระบบคือ 1) การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (Environment Impact Assessment: EIA) และ 
2) กระบวนการประเมินผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (Environment Health Impact 
Assessment: EHIA) นอกจากนี้ ควรมีการประเมินสิ่ งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic 
Environmental Assessment: SEA) ที่เป็นการประเมินศักยภาพและข้อจ ากัดของสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะ
สามารถช่วยให้เห็นถึงความเหมาะสมกับพ้ืนที่และเป้าหมายการพัฒนาพ้ืนที่โดยลักษณะของโครงการ
พัฒนาต้องสอดคล้องกับ SEA ของแต่ละพ้ืนที่และการเกิดขึ้นของโครงการจะต้องมีประเมินเชิง
ยุทธศาสตร์ก่อนว่ามีความสอดคล้องกับการพัฒนาพ้ืนที่และหากสอดคล้องต้องท ารายงาน EIA/EHIA 
ต่อไปหากไม่สอดคล้องต้องไม่มีการด าเนินงานโครงการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่นั้น  ๆ 
(ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, 2561)   
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 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 1)   ควรก าหนดขอบเขตอย่างชัดเจนของข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับและการใช้
ดุลพินิจของคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และพนักงานเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบใน
หน่วยงานของรัฐที่จะเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามมาตรา 15 
 2)   ควรก าหนดว่า ในกรณีที่การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารจะเป็นประโยชน์ต่อ
สาธารณะ เช่น การรักษาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ความปลอดภัย และสุขภาพอนามัยของ
ประชาชน เจ้าหน้าที่จะต้องเปิดเผยข้อมูลข่าวสารดังกล่าว แม้ว่าจะได้รับการคัดค้านหรือไม่ได้รับ
ความยินยอมจากเอกชนหรือเจ้าของข้อมูลก็ตาม 
 3)   ควรก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาค าขอข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานรัฐให้
แล้วเสร็จ 
 4)   ควรก าหนดบทลงโทษที่ชัดเจน เนื่องจากกฎหมายนี้ขาดบทลงโทษหากไม่ปฏิบัติ
ตามในปัจจุบันใช้เพียงการประเมินผลของ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.ร.) เป็นสิ่งจูงใจ
และการบังคับให้มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเท่านั้น 
 5)   ควรก าหนดหรือออกประกาศให้ข้อมูลข่าวสารของราชการด้านสิ่งแวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติหรือข้อมูลที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติ หรือข้อมูลที่มี
ผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตาม
มาตร 9 (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
 การศึกษาจุดเด่นของกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ในกรณีศึกษาแผน
แม่บทอุตสาหกรรม ปิโตรเคมีระยะที่ 3 พบว่า กฎหมายก าหนดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารไว้อย่าง
กว้างขวางเป็นการทั่วไป ตลอดจนก าหนดระยะเวลาเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างเหมาะสม และสร้าง
แรงจูงใจในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารอย่างรวดเร็ว โดยก าหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 
ธันวาคม พ.ศ.2547 เพ่ือให้หน่วยงานรัฐบริการข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว 
ภายใน 15 วันและส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ (ก.พ.ร.) ได้สร้างแรงจูงใจในการ
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในเวลาอันรวดเร็ว โดยก าหนดให้เรื่องการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเป็นตัวชี้วัดการ
ประเมินผลไว้ในคู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองของการปฏิบัติราชการของส่วน
ราชการประจ าปี พ.ศ. 2551 อย่างไรก็ดี หากจะพัฒนากฎหมายให้เอ้ือต่อการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้
มากยิ่งขึ้น ควรมีการจัดท าและเผยแพร่รายงานข้อมูลข่าวสาร ก าหนดความชัดเจนเรื่องความลับของ
ข้อมูลของหน่วยงานรัฐหรือรัฐวิสาหกิจ พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐและประชาชนใน
การเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนก าหนดให้รัฐต้องสนับสนุนความช่วยเหลือทางเทคนิคเครื่องมือใน
การส่งเสริมการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชน ขณะที่กฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจควรมีการเพ่ิมเติมกฎหมายหรือปรับปรุงแก้ไขข้อ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชนให้ชัดเจนเป็นรูปธรรมมากกว่านี้ โดยต้องระบุไว้
ให้ชัดเจนในแต่ละขั้นตอนของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร ตั้งแต่การเริ่มต้นก าหนดนโยบาย ไปจนถึง
กระบวนการตัดสินใจ แก่ประชาชน การพัฒนาขีดความสามารถของหน่วยงานรัฐให้เข้าใจเรื่องการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ตลอดจนการก าหนดให้หน่วยงานรัฐต้องช่วยเหลือ ส่งเสริม และพัฒนาขีด
ความสามารถในเรื่องการมีส่วนร่วมแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรประชาสังคม และ
ประชาชนทั่วไป (สถาบันสิ่งแวดล้อมไทย, 2552) 
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการสื่อสาร  
 

 แนวคิดเกี่ยวกับโฆษณา  
 ณัฐชนันท์ กิ่งมณี (2554) ได้ให้ความหมายของค าว่าโฆษณา คือ การน าเสนอขายสินค้าและ
บริการ โดยผ่านสื่อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ อินเตอร์เน็ต หรือ แผ่นป้ายโฆษณาโดยมี
จุดมุ่งหมายให้ผู้รับสารได้รับทราบถึงตราสินค้า และเกิดพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเวลาต่อมา  
 สกนธ์ ภูวามดี (2547) ให้ความหมายของค าว่าการโฆษณาว่าเป็นการด าเนินกิจกรรมเพ่ือโน้ม
น้าวจิตใจหรือชักจูงผู้บริโภคให้เกิดความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ และอ่ืน ๆ ที่คล้อยตามข้อมูลข่าวสาร
ที่น าเสนอผ่านสื่อโฆษณา ผลส าเร็จของการโน้มน้าวจะน ามาซึ่งพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคในเวลา
ต่อมา ทั้งนี้ สิ่งที่ส าคัญของการโน้มน้าว คือการสร้างภาพลักษณ์ (Image) ของสิ่งที่ก าลังโฆษณา 
 องอาจ ปทะวนิช (2557) ให้ความหมายของค าว่าการโฆษณาว่า การโฆษณา เป็นรูปแบบ
ค่าใช้จ่ายในการสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคลที่เกี่ยวกับองค์การ ผลิตภัณฑ์ บริการ หรือความคิ ดโดยผู้
อุปถัมภ์รายการ จากความหมายนี้จะเห็นว่าการโฆษณามีลักษณะเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้บุคคล (เป็น
การสื่อสารโดยใช้สื่อ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ ฯลฯ) ต้องเสียค่าใช้จ่ายการโฆษณา ให้ข้อมูล
และจูงใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือความคิด สามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายได้ กล่าวคือ สามารถระบุผู้ เป็น
เจ้าของสินค้าซึ่งเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายในการโฆษณานั้น และอาศัยสื่อต่าง ๆ สื่อที่ใช้เรียกว่าสื่อมวลชน
หรือสื่อท่ีติดต่อโดยตรงกับลูกค้า 
 วิจิตร อาวะกุล (2550) ได้กล่าวว่า การโฆษณา (Advertising) เป็นการเชิญชวนหรือชักจูงใจ
ให้ประชาชนเกิดความอยากที่จะใช้หรือซื้อบริการ เพราะประชาชนก็มีความต้องการหาหรือใช้บริการ
ต่าง ๆ อยู่แล้ว 
 การโฆษณานั้น ยังมีลักษณะการโฆษณาที่เปลี่ยนรูปแบบจากการโฆษณาเพ่ือขายสินค้า
โดยตรง ไปเป็นการโฆษณาเพ่ือให้บริการแก่สังคมโดยท าการโฆษณาในรูปแบบของการกระจ่าย
ข่าวสาร และความคิดที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวม หรือสาธารณะประโยชน์ ซึ่งการโฆษณาใน
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ลักษณะนี้เป็นรูปแบบโฆษณาที่นับว่านิยมใช้กันมาก โดยเฉพาะในต่างประเทศมีแนวโน้มที่จะใช้
โฆษณาส่งเสริมสังคมเข้ามาเผยแพร่แก่สังคมซึ่งผลสะท้อนที่ได้รับคือ ภาพพจน์ที่ดีในสายตาผู้บริโภค 
 การโฆษณา (Advertising) เป็นการสื่อสารข้อมูลที่ไม่ใช้ (Goods) และบริการ (Service) 
หรือความคิด (Ideas) ซึ่งสามารถระบุผู้อุปถัมภ์รายการ (ผู้ผลิตหรือผู้จ าหน่ายสินค้าที่โฆษณา) โดยผู้
อุปถัมภ์รายการต้องเสียค่าใช้จ่ายส าหรับสื่อโฆษณา สื่อโฆษณาดังกล่าวประกอบด้วย 1) สื่อสิ่งพิมพ์ 
ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร 2) สื่อแพร่ภาพกระจายเสียง ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 3) สื่อกลางแจ้ง ได้แก่ 
ป้ายโฆษณาต่าง ๆ และ 4) สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ เว็บไซต์ เป็นต้น (เสรี วงษ์มณฑา, 2547)  
  

 หลักส าคัญของการโฆษณา  ประกอบด้วย 
 1)  กลยุทธ์การโฆษณา (Advertising Strategy) กลยุทธ์การโฆษณาเป็นการวาง
แผนการโฆษณาเสมือนเป็นค าแนะน าและก าหนดจุดของงานการโฆษณา 
 2)  การสร้างสรรค์ความคิด (Creative Idea) การสร้างสรรค์ความคิดเป็นจุด
ศูนย์กลางของการโฆษณาโดยต้องดึงจุดที่น่าในใจและจุดความจ าจากผู้สร้างสรรค์งานโฆษณา 
 3)  การสร้างสรรค์ให้ส าเร็จ (Creative Execution) ประสิทธิผลของความส าเร็จใน
งานโฆษณาต้องมาจากคุณภาพของรายละเอียด ลักษณะทางกายภาพของการเขียน การปฏิบัติ การ
ตั้งค่าการน าเสนอ และช่องทางการน าเสนอสื่อโฆษณาท่ีมีคุณภาพประกอบกัน 
 4)  การสร้างสรรค์สื่อ (Creative Media) ในการสร้างสรรค์หรือการเลือกสื่อโฆษณา
ในทุก ๆ ข้อความที่น าส่งต้องเลือกช่องทางสื่อที่มีความเหมาะสมกับข้อความที่ต้องการจะน าเสนอ 
(Wells, Moriarty, Burnett, และ Lwin, 2007)  
 ป้ายโฆษณากลางแจ้ง ในช่วงทศวรรษที่ผ่านมานั้น ถนนหนทางในประเทศไทยได้มีการสร้าง
เชื่อมโยงเพ่ิมขึ้นมากมายทั้งในระดับจังหวัดและในระดับพ้ืนที่การปกครองที่ย่อยลงไป ใน
กรุงเทพมหานครนั้น การสร้างถนนประเภทไฮเวย์และทางด่วนพิเศษ เป็นจุดที่ทางราชการด าเนินการ
เพ่ือรองรับอัตราการเพ่ิมขึ้นของยวดยานพาหนะที่เพ่ิมขึ้น การเดินทางจึงกลายเป็นส่วนหนึ่งใน
ชีวิตประจ าวันของคนเมืองใหญ่ สาเหตุนี้เองจึงเป็นที่มาของสื่อโฆษณาประเภทภายนอกอาคาร 
 ขณะที่ผู้เดินทางสัญจรไปมานั้น วันหนึ่งจึงได้พบป้ายโฆษณาหลากหลายสี หลายขนาดเป็น
จ านวนมาก สื่อโฆษณารวมทั้งข้อความของสื่อประเภทนี้บอกถึงคุณสมบัติของสินค้า และบริการ
รวมทั้งสรรพคุณชนิดต่าง ๆ ของสินค้าที่ผู้โฆษณาต้องการที่จะสื่อสารกับผู้บริโภคเป้าหมายป้าย
โฆษณาเหล่านี้บางป้ายมีขนาดใหญ่มาก บางป้ายก็มีไฟกระพริบสวยงามเรียกร้องความสนใจ ได้ดี บาง
ป้ายถึงขนาดมีสีสันพร้อมเคลื่อนไหวได้ สามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน ส่วนใหญ่ป้ายโฆษณา
ภายนอกอาคารเหล่านี้จะถูกติดอยู่บนหลังคาตึกสูง ๆ หรือบนแท่นยึดอยู่กับพ้ืนข้างถนนตามสี่แยก



 25 

หรือริมถนนทั่วไป บางป้ายมีขนาดย่อมลงมาก็จะถูกติดอยู่กับผนังตึกซึ่งป้ายโฆษณาเหล่านี้เรารวม
เรียกว่าป้ายโฆษณาภายนอกอาคารนั่นเอง (ชาญนริศ บุญพารอด, 2535)  

สื่อกลางแจ้ง (Outdoor Media) หมายถึงสื่อที่อยู่นอกบ้าน ได้แก่สื่อกลางแจ้งที่เคลื่อนที่ได้
และสื่อกลางแจ้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ 

1)  สื่อกลางแจ้งที่เคลื่อนที่ได้ (Moveable Outdoor Media)  
2)  สื่อกลางแจ้งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ (Nonmoveable Outdoor Media)ได้แก่สื่อป้าย

โฆษณา (Billboard)ที่มีขนาดใหญ่ ป้ายที่มีขนาดเล็ก (Cut-Out) และป้ายโฆษณาในเมือง (City-
Vision) สื่อป้ายโฆษณาที่หมุนได้ (Trivision) สื่อป้ายโฆษณาที่พักผู้โดยสาร(Bus Shelter) สื่อป้าย
โฆษณาหลอดไฟกระพริบ (Light Electronic Display Board: LED) และสื่อป้ายโฆษณาที่สนามบิน 
(Air Port Advertising) ซึ่ งสื่อกลางแจ้งแต่ละประเภทเกิดจากความคิดสร้างสรรค์และระบบ
เทคโนโลยีของผู้ผลิต เช่น สื่อเลเซอร์ที่แสดงเป็นภาพหรือตัวอักษร การตกแต่งรูปแบบต่าง ๆ ขนาด
ใหญ่จะถูกน าเสนอด้วยการผ่านสื่อเหล่านี้  

เทพฤทธิ์ คงเพชรขาว (2554) กล่าวถึง ลักษณะเด่นของป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
1)  สื่อโฆษณาภายนอกอาคารเข้าถึงผู้บริโภคได้ในวงกว้าง 
2)  อัตราค่าโฆษณาต่ าเมื่อเทียบกับอัตราค่าโฆษณาต่อหัวกับสื่อประเภทอ่ืน 
3)  ข้อความโฆษณาผ่านสายตาผู้บริโภคบ่อยครั้ง ผู้บริโภคคนหนึ่งอ่านข้อความ

โฆษณาอย่างน้อยสองครั้งต่อวัน คือช่วงไปท างานและช่วงกลับจากท างาน 
4)  การสื่อความหมายระหว่างป้ายโฆษณากับผู้อ่านเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว 
5)  อายุการใช้งานของสื่อยาวนาน เนื่องจากความคงทนของวัสดุที่ใช้ 

ข้อจ ากัดของป้ายโฆษณากลางแจ้ง 
1)  ผู้อ่านที่สัญจรไปมาจับใจความในป้ายโฆษณาได้น้อย เพราะรถยนต์แล่นผ่านป้าย

ด้วยความเร็ว 
2)  ป้ายโฆษณาภายนอกอาคารไม่สามารถเจาะจงกลุ่มเป้าหมายได้ (ชาญนริศ บุญ

พารอด, 2535) กล่าวถึง สื่อโฆษณาดิจิตัลเป็นสื่อแบบพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาระหว่างการ
เผยแพร่บนป้ายประชาสัม พันธ์ดิจิตัลสาธารณะให้แก่ผู้ คนจ านวนมากที่ สัญจรผ่าน ป้ าย
ประชาสัมพันธ์ดิจิตัลหรือ Digital Signage เป็นป้ายประชาสัมพันธ์ที่อยู่ในรูปแบบดิจิตัลที่ท าให้ผู้ชม
เข้าใจวัตถุประสงค์ของการน าเสนอสื่อโฆษณามากขึ้น การพัฒนาระบบสื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้ชม
สามารถมีปฏิสัมพันธ์จากการรับรู้บริบทของสื่อโฆษณาเป็นการเพ่ิมช่องทางในการกระจายความรู้อีก
ช่องทางหนึ่ง รูปแบบจัดวางการน าเสนอที่เป็นอิสระในหน้าแสดงผลนั้น ๆ ป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตัล
เป็นหน้าจอสื่อประชาสัมพันธ์แบบหนึ่ง ซึ่งต้องมีองค์ประกอบหลาย ๆ ส่วน เพ่ือให้เกิดการท างานให้
สมบูรณ์  
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 การจ าแนกสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตัลมีแนวคิดจากพฤติกรรมของผู้ชมสถานที่แสดง  สื่อ
ประชาสัมพันธ์และขนาดของสถานที่ พฤติกรรมของผู้ชมจะเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของผู้ชมแต่ละคน 
ความต้องการชมสื่อประชาสัมพันธ์ และความคาดหวังของผู้ชมที่จะได้รับสารสนเทศ แนวทางการ
จ าแนกสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิตัลนี้เป็นการดึงดูดสายตาผู้ชม เพ่ือการประชาสัมพันธ์อย่างหนึ่งและ
ขับเคลื่อนไปสู่ความส าคัญอีกอย่างหนึ่ง หรือเป็นการกระตุ้นท าให้เกิดความต้องการของสินค้า หรือ
เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือของงานบริการอย่างใดอย่างหนึ่ง การสื่อสารจะเป็นรูปแบบที่เป็นตัวอักษร 
ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว การน าเสนอจัดท าได้ง่ายและป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิตัลใช้ส่งเสริม การ
กระจายสื่อประชาสัมพันธ์และถ่ายทอดความรู้ได้ดี (สุชาติ ทองรัมภากุล และ สุรศักดิ์ มังสิงห์, 2558)  
 

 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเปิดรับข้อมูลข่าวสาร 
 ทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการในการเลือกรับข่าวสาร (Selective Process) ประกอบด้วย  
 การเลือกเปิดรับ (Selective Exposure)  คือบุคคลจะเลือกเปิดรับสื่อและข่าวสารจากแหล่ง
ต่าง ๆ ตามความสนใจและความต้องการ เพ่ือน าไปใช้แก้ปัญหาหรือสนองความต้องการของตน 
 การเลือกให้ความสนใจ (Selective Attention) นอกจากจะเลือกเปิดรับสารแล้วบุคคลยัง
เลือกให้ความสนใจเฉพาะข่าวสารที่สอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อดั้งเดิมและหลีกเลี่ยง ที่จะให้
ความสนใจกับข่าวสารที่ขัดแย้งกับทัศนคติและความเชื่อดั้งเดิมของตนด้วย 
 การเลือกรับรู้ (Selective Perception) บุคคลที่เลือกรับรู้หรือเลือกตีความข่าวสารที่ได้รับ
มาใหม่ความขัดแย้งกับทัศนคติ และความเชื้อดั้งเดิม บุคคลมักจะบิดเบือนข่าวสารนั้นเพ่ือให้
สอดคล้องกับทัศนคติ และความเชื่อของตน 
 การเลือกจดจ า (Selective Retention) หลังจากที่บุคคลเลือกเปิดรับ เลือกให้ความสนใจ
และเลือกตีความข่าวสารไปในทางที่สอดคล้องกับทัศนคติและความเชื่อของตนแล้ว บุคคลยังเลือก
จดจ าเนื้อหาสาระของสารในส่วนที่ต้องการจ าเข้าไปเก็บไว้เป็นประสบการณ์เพ่ือที่จะน าไปใช้ในโอกาส
ต่อไป และจะพยายามลืมในส่วนที่ต้องการจะลืมอีกด้วย 
 จากแนวคิดการเปิดรับข่าวสารจะเห็นได้ว่า ข่าวสารที่เข้าถึงความสนใจของผู้รับสารได้มาก 
จะท าให้แนวโน้มการสื่อสารมีประสิทธิภาพและสามารถสรุปได้ดังนี้ 
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แหล่งที่มา: ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์, 2542.  
 

 2.3.3.1  การรับรู้ข่าวสาร (Perception) 
 การติดต่อสื่อสารจะได้ผลเพียงใด ขึ้นอยู่กับความเข้าใจจากการรับรู้ข่าวสารของผู้รับ
สารและในท านองเดียวกัน ความเข้าใจจากการรับรู้ข่าวสารของผู้รับสารจะเป็นอย่างไร ย่อมข้ึนอยู่กับ
การติดต่อสื่อสารด้วย ในการรับรู้ข่าวสารคนเราจะเลือกรับรู้เฉพาะเรื่องที่ตรงกับภูมิหลังหรือ
ประสบการณ์ในอดีตของตนเอง การที่คนเรารับเรื่องต่างๆ เข้ามาทางประสาทสัมผัสทั้ง 5 คือ การ
มองดูด้วยตา การได้ยินด้วยหู การลิ้มรสด้วยลิ้น การสูดดมกลิ่นด้วยจมูก และการสัมผัสด้วย กายนั้น
เป็นเพียงข้อเท็จจริง (Facts) เท่านั้น แต่ถ้าได้มีการจัดระเบียบและตีความข้อเท็จจริงที่ได้  รับมาโดย
อาศัยประสบการณ์ในอดีต ค่านิยม และเจตคติของผู้รับสารแล้ว เราก็เรียกว่าเป็นความเข้าใจจากการ
รับรู้ข่าวสาร 

2.3.3.2  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการรับรู้ข่าวสาร 
  ปัจจัยที่ท าให้ผู้รับสารเลือกรับรู้ข่าวสารหรือมีความเข้าใจจากการรับรู้ข่าวสาร
แตกต่างกันไปมี 2 ประการ  
  1)  ปัจจัยภายนอก (External Attention Factors) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่
นอกตัวผู้รับสาร ซึ่งสามรถดึงดูดความสนใจได้แตกต่างกัน ปัจจัยภายนอกแบ่งออกเป็น 7 ประเภท 
ดังนี้ 
 (1)  ความเข้ม (Intensity) หมายถึง ความเข้มของสี แสง เสียง หรือรส 
ความเข้มมากจะสามารถดึงดูดความสนใจของคนได้ดีกว่าความเข้มน้อย ในการโฆษณาเขาจึงมักเน้นสี
ฉูดฉาดหรือสีเข้ม ๆ มากกว่าเพราะจะช่วยดึงดูดความสนใจได้ดีกว่า 
 (2)  ขนาด (Size) หมายถึง สิ่งของขนาดใหญ่จะดึงความสนใจได้ดีกว่า
ขนาดเล็ก 
 (3)  ความแปลกใหม่และตรงกันข้าม (Novelty and Contrast) การ
เปลี่ยนแปลงให้ต่างไปจากเดิมหรือมีลักษณะตรงกันข้ามจะช่วยให้เกิดความสนใจได้ 

การเลือกเปิดรับข่าวสาร 

การจ า 

การให้ความสนใจ 

มาก/น้อย 

การรับรู้ 
-ชุดความเชื่อ 

-มีประโยชน์มาก/นอ้ย 

การน าไปใช้ประกอบการตัดสินใจด าเนินการ 

ภาพที่ 2.1  ขั้นตอนในการเลือกและประมวลการน าข่าวสารไปประยุกต์ใช้ 
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 (4)  ต าแหน่งที่ตั้ง (Position) สิ่งของที่ตั้งอยู่ในรับที่เหมาะสมจะดึงดูด
ความสนใจได้ดีกว่าสิ่งของที่ตั้งอยู่ในระดับที่ไม่เหมาะสม 
 (5)  การเคลื่อนไหว (Movement) สิ่งที่เคลื่อนไหวจะดึงดูดความสนใจ
แก่ผู้ดูมากกว่าสิ่งที่อยู่กับที่ (1) ความโดดเดี่ยว (Isolation) หมายถึง การแสดงให้เด่นในลักษณะโดด
เดี่ยว จะช่วยดึงดูดความสนใจให้ได้ดีกว่า (2) ระยะทาง(Distance) สิ่งของที่มองเห็นระยะใกล้ไกลที่
ชัดเจน เช่น ภาพ 3 มิติ จะดึงดูดความสนใจแก่ผู้ดูมากข้ึน 

2)  ปัจจัยภายใน (Internal Attention Factors) หมายถึง ปัจจัยที่อยู่
ภายในตัวผู้รับสาร ที่มีผลต่อการเลือกรับรู้ข่าวสารแตกต่างกัน ปัจจัยภายในแบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ได้แก่ 
 (1)  การจูงใจ (Motivation) แต่ละคนจะเลือกรับรู้ข่าวสารหรือให้ 
ความสนใจต่อข่าวสารแตกต่างกันไปตามสิ่งจูงใจที่อยู่ในตัวเขา 
 (2)  บุคลิกภาพ (Personality) บุคคลมักจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่สอดคล้อง
กับบุคลิกภาพของตนเอง 
 (3)  การเรียนรู้ (Learning) ตามปกติคนเรามักจะเลือกรับรู้ในสิ่งที่ตน
ได้เรียนรู้มา แม้ว่าบางครั้งข้อมูลที่ได้รับอาจไม่เพียงพอ แต่ผลจากการเรียนรู้ก็ท าให้คน ๆ นั้นสามารถ
รับรู้ข่าวสารได้อย่างถูกต้อง 
 (4)  การคาดหวัง (Expectation) คนเรามักจะเลือกรับรู้ความคาดหวัง
ของตน (ธงชัย สันติวงษ์ และ ชัยยศ สันติวงษ์, 2542)  

2.3.3.3  การจูงใจการรับข่าวสาร (Motivation) 
การที่ผู้รับสารจะเลือกเปิดรับข่าวสารได้ ขึ้นอยู่กับการจูงใจที่จะท าให้ผู้รับสารเกิด

ความต้องการที่จะรับข่าวสารนั้น การจูงใจจึงเป็นพลังที่จะผลักดันให้เกิดพฤติกรรมการรับข่าวสารซึ่ง
การจูงใจดังกล่าวจะมีทั้งการจูงใจจากภายในและภายนอกของบุคคลผู้รับข่าวสารจึงควรที่จะได้ศึกษา
ถึงระบบการจูงใจที่จะให้ประชาชนเลือกเปิดรับข่าวสารการรณรงค์นั้น ระบบการจูงใจของบุคคล
ดังกล่าวแสดงไว้ข้างล่างดังนี้ 

 
 
 
                                               ผลตอบแทนหรือรางวัล 
   
 
แหล่งที่มา: อภิรดี รอดเฉย, 2547. 

สิ่งจูงใจภายนอก (ความเข้าใจข่าวสาร
หรือผลประโยชน์ที่ผู้รับข่าวสารได้รับ) 

สิ่งจูงใจภายในและเจตคติ 
(กลไกภายในตัวผู้รับข่าวสาร) 

พฤติกรรมการรับข่าวสาร 

ภาพที่ 2.2 พฤติกรรมในการเลือกเปิดรับข่าวสาร 
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จากรูปจะเห็นว่าบุคคลจะมีพฤติกรรมในการเลือกเปิดรับข่าวสารขึ้นอยู่กับสิ่งจูงใจ
ภายในและเจตคติของบุคคลนั้น นอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับเนื้อหาสาระของข่าวสารและผลประโยชน์ที่
บุคคลนั้นจะได้รับจากข่าวสารนั้นด้วย 

2.3.3.4  ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับข่าวสาร 
ในกระบวนการติดต่อสื่อสาร ต้องอาศัยขอบเขตแห่งความรู้ หรือขอบเขตแห่ง

ประสบการณ์ของผู้รับสารและผู้ส่งสารในการเปิดรับข่าวสารของบุคคลในอันที่จะเข้าใจข่าวสารได้มาก
น้อยเพียงไร ย่อมขึ้นอยู่กับขอบเขตแห่งประสบการณ์ของผู้รับสารด้วย 

ส าหรับขอบเขตแห่งประสบการณ์นั้น ย่อมขึ้นอยู่กับระบบสังคม และวัฒนธรรม
ตลอดจนภูมิหลังต่าง ๆ ซึ่งแยกปัจจัยต่าง ๆ ได้ดังนี ้

1)  ทักษะหรือความช านาญอันเป็นทักษะในการอ่านและฟังของผู้รับสาร 
เช่นการอ่านหนังสือของบุคคลแต่ละวัน หรือระดับการศึกษาต่างกัน ย่อมมีความสามารถ ความเร็วใน
การอ่านตลอดจนการเข้าใจในสาระข่าวสารนั้นต่างกันด้วย 

2)  ทัศนคติของผู้รับสาร ซึ่งจะมีต่อข่าวสารเรื่องราวที่ได้รับ และทัศนคติต่อ
ผู้ส่งสารตัวอย่างเช่น ผู้รับสารมีทัศนคติไม่ดีต่อหน่วยงานที่เป็นผู้ส่งสาร ผู้รับก็ยอมมีทัศนคติที่ไม่ดีต่อ
ข่าวสารและปฏิเสธการรับข่าวสาร 

3)  ระดับความรู้ของผู้รับสาร การที่จะท าความเข้าใจข่าวสารเรื่องราวที่จะ
รับหรือท าความเข้าใจต่อสิ่งที่ได้พบเห็น คนที่มีความรู้มาก ย่อมเข้าใจข่าวสารเรื่องราวต่าง ๆ ได้เร็ว
กว่า ผู้ที่มีความรู้น้อย 

4)  ระบบสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งจะมีผลต่อการแปลหรือการตีความของ
ผู้รับสารที่คนเรามาจากสังคมแตกต่างกัน หรือภูมหลังวัฒนธรรมที่แตกต่างกัน ย่อมตีความเรื่องราว
ข่าวสารที่ได้รับมาแตกต่างกันไปด้วยตามระบบสังคมและวัฒนธรรมที่เขาเป็นอยู่ 

5)  ความต้องการของผู้รับสาร เนื่องจากในสังคมปัจจุบันมีการติดต่อสื่อสาร
แลกเปลี่ยนความรู้ ความคิด ตลอดจนประสบการณ์ต่าง ๆ แก่กัน ข่าวสารนั้นมีมากมายหลายประเภท 
ผู้รับสารแต่ละบุคคลหรือกลุ่มจะเลือกรับเฉพาะข่าวสารที่มีสาระตรงกันกับความสนใจความต้องการ 
หรือวัตถุประสงค์ที่เป็นเป้าหมายของแต่ละคนและสนใจจดจ าในส่วนนั้น ๆ มากเป็นพิเศษ 

กล่าวโดยสรุป คือ บุคคลที่จะมีการเลือกเปิดรับข่าวสาร เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการ และสอดคล้องกับทัศนคติดั้ งเดิมของแต่บุคคล ซึ่งแตกต่างกันไปตามขอบเขตแห่ง
ประสบการณ์ (อภิรดี รอดเฉย, 2547; สถาพร สิงหะ, 2556)  

นอกจากนี้ วิมลพรรณ อาภาเวท และ ฉันทนา ปาปัตถา (2554) ยังชี้ให้เห็นถึง
องค์ประกอบอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อการเลือกรับสารดังนี้ 
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1)  ประสบการณ์ ผู้รับสารแสวงหาข่าวสารแตกต่างกันไป ตามประสบการณ์
ของตน 

2)  การประเมินสารประโยชน์ของข่าวสาร ผู้รับสารจะแสวงหาข่าวสารเพ่ือ
ตอบสนองจุดประสงค์ของตน 

3)  ภูมิหลัง ผู้รับสารที่มีภูมิหลังแตกต่างกัน จะให้ความสนใจต่อเนื้อหาสาร
ต่างกัน 

4)  การศึกษาและสภาพแวดล้อม มีผลต่อพฤติกรรมการเลือกรับสื่อ และ
เนื้อหาสารที่ต่างกัน 

5)  ความสามารถในการรับสารเป็นเรื่องเกี่ยวกับสภาพร่างกายและจิตใจ
ของผู้รับสารที่มีผลต่อพฤติกรรมการเปิดรับสารที่ต่างกัน 

6)  บุคลิกภาพ มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และ
พฤติกรรมของผู้รับสารอารมณ์ สถานภาพทางอารมณ์ อาจเป็นอุปสรรคต่อความเข้าใจความหมาย
ของสาร 

7)  ทัศนคติ เป็นตัวก าหนดท่าทีของการรับและการตอบสนองต่อข่าวสารที่
เปิดรับ 
 

 ทฤษฎีการเปิดรับสื่อ 
 ผู้รับสารมีแนวโน้มที่จะเปิดรับสื่อและรับรู้ข่าวสารที่แตกต่างกันไปตามประสบการณ์ตาม
ความต้องการ ความเชื่อ ทัศนคติ ความรู้สึกนึกคิดที่ไม่เหมือนกัน โดยผู้รับสารแต่ละคนย่อม ใช้สื่อที่
แตกต่างกัน เพ่ือสนองความต้องการและท าให้ตนเกิดความพึงพอใจแตกต่างกัน การเปิดรับสื่อตาม
ลักษณะของสื่อออกเป็น 3 ลักษณะ คือ การเปิดรับจากสื่อมวลชน การเปิดรับจากสื่อบุคคล และการ
เปิดรับจากสื่อเฉพาะกิจ 

2.3.4.1  การเปิดรับจากสื่อมวลชน 
เป็นการเปิดรับสื่อโดยผ่านช่องทางสื่อมวลชน ซึ่งเป็นช่องทางที่บุคคลหนึ่ง หรือ

องค์กรหนึ่งส่งข้อมูลข่าวสารความรู้ไปยังคนจ านวนมากในระยะเวลาอันรวดเร็ว ซึ่งช่องทางสื่อมวลชน
มีความส าคัญมากในการให้ความรู้แก่มวลชน สื่อมวลชนที่มีอยู่ในสังคมปัจจุบัน เมื่อพิจารณาลักษณะ
เด่นของสื่อแต่ละอย่างแล้วสามารถจ าแนกได้ 2 ประเภท คือ 

1)  สื่อมวลชนประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ (Printed Media) เป็นสื่อมวลชนที่พิมพ์
ขึ้นจากตัวหนังสือลงบนแผ่นกระดาษเป็นสื่อถ่ายทอดความรู้และศิลปะจากบุคคลหนึ่งหรือหลายคน
ไปสู่บุคคลอื่นจ านวนมากได้แก่ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร 
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2)  สื่อมวลชนประเภทอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Media) เป็นสื่อมวลชน
ที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการท างาน เป็นสื่อที่เข้าถึงมวลชนได้มาก สามารถกระจายคลื่นไปได้อย่างทั่วถึง แต่มี
ข้อจ ากัดในพ้ืนที่ที่กระแสไฟฟ้าเข้าไปไม่ถึง และมีราคาแพง สื่อมวลชนประเภทนี้ได้แก่ โทรทัศน์ วิทยุ 
ภาพยนตร์ อินเทอร์เน็ต 

2.3.4.2  การเปิดรับจากสื่อบุคคล 
เป็นการเปิดรับสื่อ โดยช่องทางการสื่อสารผ่านบุคคลที่น าพาข่าวสารมาแลกเปลี่ยน

แบบเผชิญหน้าระว่างบุคคลสองคน หรือมากกว่านั้น จากบุคคลหนึ่งไปยังอีกบุคคลหนึ่ง “การสื่อสาร
ระหว่างบุคคลมีประสิทธิภาพในการจูงใจผู้รับสารที่มีความเฉยเมย หรือต่อต้านได้ดีกว่าสื่อมวลชน 
เพราะสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และมีการตอบสนองกันได้ให้ความเข้าใจกระจ่างชัด จึง
สามารถจูงใจให้บุคคลเปลี่ยนแปลงทัศนคติที่ฝังลึกได้” ซึ่งการสื่อสารระหว่างบุคคลแบ่งเป็น 2 
ประเภท คือ 

1)  การติดต่อโดยตรง เป็นการเผยแพร่ข่าวสาร เพ่ือสร้างความเข้าใจ หรือ
ชักจูงโน้มน้าวประชาชนโดยตรง แต่มีข้อจ ากัด คือ ต้องใช้บุคคลเป็นจ านวนมาก สิ้นเปลืองเวลา 
ค่าใช้จ่ายและแรงงานในการเผยแพร่ข่าวสาร 

2)  การติดต่อโดยกลุ่ม กลุ่มจะมีอิทธิพลต่อบุคคลส่วนรวม โดยที่กลุ่มต่าง 
ๆจะช่วยให้การสื่อสารของบุคคลบรรลุเป้าหมายได้ เช่น การประชุม สัมมนา คือการจัดกลุ่มที่มีความ
สนใจร่วมกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไปให้สนทนา แลกเปลี่ยนความคิดเห็น มีปฏิกิริยาโต้ตอบกัน ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยในการตัดสินใจ ยอมรับหรือปฏิเสธข่าวสารได ้(สุกัญญา บูรณเดชาชัย, 2552) 
 

 มัลติมีเดีย 
 
 มัลติมีเดียเป็นเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่มีการพัฒนาต่อเนื่องมาโดยตลอดทั้งด้านฮาร์ดแวร์
และซอฟต์แวร์ ประสิทธิภาพการแสดงผลทั้งภาพและเสียงถูกพัฒนาให้มีคุณภาพสูงขึ้น ผู้ใช้ก็สามารถ
เข้าถึงได้ง่ายจากสถานที่ต่าง ๆ อีกทั้งยังมีการพัฒนาซอฟต์แวร์ให้สามารถงานได้ง่ายสะดวกรวดเร็วขึ้น
ด้วย จึงท าให้มัลติมีเดียถูกน าไปใช้ประโยชน์ในงานด้านต่าง ๆ แทบจะทุกแขนงไม่ว่าจะเป็นด้าน
วิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรมด้านธุรกิจการค้า ด้าน
สื่อสารมวลชนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการศึกษาที่มีการพัฒนาน าไปใช้ในการเรียนการสอนอย่าง
ต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
 การใช้งานคอมพิวเตอร์ในปัจจุบัน ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่เราใช้ส่วนใหญ่จะเป็นประกอบด้วยสื่อ
หลาย ๆ แบบ ไม่ว่าจะเป็น ข้อความ รูปภาพ เสียง และอ่ืน ๆ และแนวโน้มของการพัฒนาซอฟต์แวร์
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ก็จะมีการน าสื่อต่าง ๆ เหล่านี้มาใช้ร่วมกันมากยิ่งขึ้น ซึ่งเราไม่สามารถหลีกเลี่ยงสิ่งเหล่านี้ได้ เพ่ือให้
ผู้ใช้งานสามารถใช้งานได้สะดวก เพ่ิมสีสันของการใช้งาน เกิดการใช้แบบปฏิสัมพันธ์ ( Interactive) 
ระหว่างซอฟต์แวร์และผู้ใช้ และยังท าให้เกิดประโยชน์ในการใช้งานสูงสุด ค ามัลติมีเดียหรือตามศัพท์
บัญญัติของราชบัณฑิตยสถานว่า สื่อประสม หรือ สื่อหลายแบบจึงมีความหมายที่เปลี่ยนแปลงไปจาก
การใช้วัสดุอุปกรณ์ร่วมกันหลายชิ้นในการน าเสนอ กลายเป็นการใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเฉพาะ
คอมพิวเตอร์ทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์เป็นเครื่องมือในการผลิตหรือเป็นเครื่องมือในการ
แสดงผล เพ่ือถ่ายทอดข้อมูลข่าวสารที่ผสมผสานกันในหลายรูปแบบ เช่น ข้อความ เสียง ภาพนิ่ง 
ภาพเคลื่อนไหว วีดีทัศน์ ซึ่งก่อให้เกิดการรับรู้ ที่หลากหลายต่อกลุ่มเป้าหมาย ไม่ว่าจะเป็นการได้เห็น 
การได้ยิน หรือแม้กระทั้งความสามารถในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับสื่อ (ดิเรก ธีระภูธร, 2555) 
 

 รูปแบบของมัลติมีเดีย 
1)  ใช้เพ่ือการสอน (Teaching) เป็นโปรแกรมที่สร้างขึ้นมาในลักษณะของบทเรียน

โปรแกรมเป็นการเรียนการสอนของครู กล่าวคือ จะมีบทน า ( Introduction) และมีค าอธิบาย 
(Explanation) ซึ่งประกอบด้วยตัวทฤษฎี กฎเกณฑ์ ค าอธิบาย และแนวคิดที่จะสอน หลังจากที่
นักเรียนศึกษาในแง่ต่าง ๆ แล้วมีการแสดงผลย้อนกลับ (Feedback) การกระท าของนักเรียนว่า ท าได้
เพียงไรอย่างไร เพ่ือให้ครูผู้สอนมีข้อมูลในการเสริมความรู้ให้กับนักเรียนบางคนได้ 

2)  ใช้ในการฝึกและปฏิบัติ (Drill and Practice) แบบการฝึกและแบบปฏิบัตินี้ส่วน
ใหญ่จะใช้เสริม เมื่อครูผู้สอนได้สอบบทเรียนบางอย่างแล้ว จากนั้นให้นักเรียนท าแบบฝึกหัดเพ่ือวัด
ระดับหรือให้นักเรียนมาฝึกจนถึงระดับที่ยอมรับได้บทเรียนประเภทนี้ จึงประกอบด้วยค าถามค าตอบ
ที่จะให้นักเรียนท าการฝึกและปฏิบัติ การเตรียมค าถามจึงจะต้องเตรียมไว้มาก ๆ ซึ่งผู้เรียนควรจะได้     
สุ่มขึ้นมาเองโดยสามารถจ าค าตอบหรือแอบไปรู้ค าตอบมาก่อน หรือจ าได้จากการท าในครั้งแรก อาจ
ต้องใช้หลักจิตวิทยาเพ่ือกระตุ้นให้นักเรียนอยากท าและตื่นเต้นกับการท าแบบฝึกหัดนั้น ซึ่งอาจแทรก
รูปภาพเคลื่อนไหวหรือค าพูดได้ตอบรวมทั้ง อาจจะมีการแข่งขัน เช่น จับเวลา หรือสร้างรูปแบบให้
ตื่นเต้นจากการมีเสียง เป็นต้น 

3)  สถานการณ์จ าลอง (Simulations) โปรแกรมประเภทนี้ เป็นโปรแกรมที่จ าลอง
สถานการณ์ให้ใกล้เคียงกับสถานการณ์ในชีวิตจริงของผู้เรียน โดยมีเหตุการณ์สมมติต่าง ๆ อยู่ใน
โปรแกรม และนักเรียนสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหรือจัดกระท า (Manipulate) ได้ สามารถมีการ
โต้ตอบ และมีตัวแปรหรือทางเลือกให้หลาย ๆ ทาง เพื่อให้นักเรียนสามารถเลือกได้อย่างสุ่มเพ่ือศึกษา
ผลที่เกิดจากทางเลือกเดียวเหล่านั้น นอกจากนั้น ในบางบทเรียนการสร้างภาพพจน์เป็น สิ่งส าคัญและ
จ าเป็น การทดลองทางห้องปฏิบัติการในการเรียนการสอน จึงมีความส าคัญแต่      หลายวิชาไม่
สามารถทดลองให้เห็นจริงได้ เช่น การเคลื่อนที่ของลูกปืนใหญ่ การเดินทางของ      แสง การหักเห
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ของคลื่น แม่เหล็กไฟฟ้า หรือปรากฏการณ์ทางเคมีรวมทั้งชีววิทยาที่ต้องใช้เวลานานหลายวันจึง
ปรากฏผลปัญหาเหล่านี้ สามารถใช้คอมพิวเตอร์จ าลองแบบให้ผู้เรียนได้เห็นจริง และเข้าใจได้ง่าย 

4)  ใช้ในการสนทนา (Dialogue) เป็นการเรียนการสอนแบบการสอนในห้องเรียน
คือพยายามให้เป็นการพูดคุยระหว่างผู้สอนและผู้เรียน เพียงแต่ว่าแทนที่จะใช้เสียงก็เป็นอักษรบน
จอภาพแล้วมีการสอนด้วยการตั้งปัญหาถาม ลักษณะการใช้แบบทดสอบถามก็เป็นการแก้ปัญหาอย่าง
หนึ่ง เช่น บทเรียนวิชาเคมีอาจถามหาสารเคมีบางชนิด ผู้เรียนอาจโต้ตอบด้วยการใส่ชื่อสารเคมีให้
เป็นค าตอบ 

5)  ใช้ในการไต่ถาม (Inquiry) บทเรียนคอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการค้นหา
ข้อเท็จจริงมโนทัศน์หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ ในแบบให้ข้อมูลข่าวสารนี้ บทเรียนคอมพิวเตอร์จะมี
แหล่งเก็บข้อมูลที่มีประโยชน์ซึ่งสามารถแสดงได้ทันที เมื่อผู้เรียนต้องการด้วยระบบง่าย ๆ ที่ผู้เรียน
สามารถท าได้เพียงแต่กดหมายเลขหรือใส่รหัส หรือใช้ตัวย่อยของแหล่งข้อมูลนั้น ๆ การใส่รหัส  หรือ
หมายเลขของผู้เรียนนี้ จะท าให้คอมพิวเตอร์แสดงข้อมูล ซึ่งจะตอบค าถามของผู้เรียนได้ตามความ
ต้องการ 

6)  ใช้ในการสาธิต (Demonstration) การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์ มีลักษณะคล้าย
กับการสาธิตของครู แต่การสาธิตโดยใช้คอมพิวเตอร์จะน่าสนใจกว่า เพราะคอมพิวเตอร์ให้เส้นกราฟ  
ที่สวยงามตลอดทั้งสี และเสียง ครู สามารถน าคอมพิวเตอร์มาใช้เพ่ือสาธิตเกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์ 
และวิชาวิทยาศาสตร์ ได้หลายแขนง เช่น สาธิตเกี่ยวกับการโคจรของดาวเคราะห์ในระบบสุริยะ การ
หมุนเวียนของโลหิต การสมดุลของสมการ เป็นต้น 

7)  การแก้ปัญหา (Problem Solving) บทเรียนคอมพิวเตอร์ประเภทนี้จะเน้นให้ฝึก
คิด ตัดสินใจ ซึ่งจะมีการก าหนดเกณฑ์แต่ละข้อ เช่น ในวิชาวิทยาศาสตร์ และวิชาคณิตศาสตร์ ผู้เรียน
จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจ และมีความสามารถในการแก้ปัญหา คือผู้เรียนจะต้องเลือกสูตร มาใช้
ให้ตรงกับปัญหา ผู้เรียนอาจต้องทดเลขในกระดาษค าตอบก่อนที่จะเลือกข้อที่ ถูกได้ซึ่งการท าเช่นนี้
ผู้สอนอาจไม่ได้ต้องการเพียงค าตอบที่ถูกต้องเพียงอย่างเดียว ยังต้องการขั้นตอนที่ผู้เรียนท า เช่น ถ้า
เลือกข้อ ข. แปลว่า ใช้สูตรผิด ถ้าเลือกข้อ ค. แปลว่าค านวณผิด ถ้าเลือกข้อ ง. แปลว่า ไม่เข้าใจเลย 
เป็นต้น การแก้ปัญหาบางข้อ กว่าที่ผู้เรียนจะตอบได้ จะต้องใช้คอมพิวเตอร์นั้นช่วยแก้ปัญหาด้วย 
เพราะเป็นการค านวณท่ีสลับซับซ้อนซึ่งเท่ากับเป็นการวัดด้วยว่า ผู้เรียนมีความรู้ทางคอมพิวเตอร์มาก
น้อยเพียงไร 

8)  ใช้เป็นเกมส์ (Games) เกมส์คอมพิวเตอร์ที่ใช้เพ่ือการเรียนการสอนนั้นเป็นสิ่งที่
ใช้เพ่ือเร้าใจผู้เรียนได้เป็นอย่างดีโปรแกรมประเภทนี้ เป็นแบบพิเศษของแบบจ าลองสถานการณ์โดยมี
เหตุการณ์ที่มีการแข่งขัน ซึ่งสามารถที่จะเล่นได้ โดยนักเรียนเพียงคนเดียวหรือหลายคน มีการแข่งขัน
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และการร่วมมือ มีการให้คะแนน มีการแพ้ชนะอย่างไรก็ตามการเขียนโปรแกรมประเภทนี้ต้องระวังให้
มีคุณค่าทางการศึกษา โดยต้องมีจุดมุ่งหมายเนื้อหาและขบวนการที่เหมาะสมกับหลักสูตร 

9)  การทดสอบ (Testing Application) การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์มักต้องรวม
การทดสอบเป็นการวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนไปด้วย โดยผู้ท าจะต้องค านึงถึงหลักการต่าง ๆ คือ การ
สร้างข้อสอบ การจัดการสอน การตรวจให้คะแนนการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ การสร้างคลัง
ข้อสอบและการจัดให้ผู้สอนสุ่มเลือกข้อสอบเองได้ จะเห็นได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ที่น าไปใช้กับการ
เรียนการสอนแต่ละประเภทนั้นจะต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ในการน าไปใช้ 

10)  แบบรวมวิธีการต่าง ๆ เข้าด้วยกัน (Combination) คอมพิวเตอร์สามารถสร้าง
วิธีการสอนหลายแบบรวมกันได้ตามธรรมชาติของการเรียนการสอน ซึ่งมีความต้องการวิธีการสอน
หลาย ๆ แบบ ความต้องการนี้ จะมาจากการก าหนดวัตถุประสงค์ ในการเรียนการสอน ผู้เรียน หรือ
องค์ประกอบและภารกิจต่าง ๆ โปรแกรมคอมพิวเตอร์โปรแกรมหนึ่ง ๆ อาจจะมีทั้งลักษณะที่ใช้เป็น
การสอน (Teaching) เกมส์  (Games) การไต่ถาม (Inquiry) รวมทั้ งการแก้ปัญหา (Problem 
Solving) และการฝึกปฏิบัติ (Drill and Practice) (ดิเรก ธีระภูธร, 2555)  
 

 ความส าคัญของมัลติมีเดียเพื่อการเรียนรู้ 
1)  สร้างแรงจูงใจ และกระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้โดยการใช้เทคนิคการน าเสนอที่

หลากหลายสวยงาม สามารถดึงดูดและคงความในใจของผู้เรียน ช่วยให้เกิดความคงทนในการจดจ า
เพราะรับรู้ได้จากหลายช่องทางทั้งภาพและเสียง 

2)  ช่วยให้เกิดการเรียนรู้และสามารถเข้าใจเนื้อหาได้ดี อธิบายสิ่ งที่ซับซ้อนให้ง่าย
ขึ้น ขยายสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรมขึ้น สามารถทบทวนบทเรียนซ้ าได้ตามความต้องการ และ
ความแตกต่างในแต่ละบุคคล 

3)  มีการออกแบบการใช้งานที่ง่ายโดยผู้ ใช้ไม่จ าเป็นต้องมีทักษะการใช้งาน
คอมพิวเตอร์อย่างช านาญ แค่มีพ้ืนฐานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นก็สามารถใช้งานได้ หรือเพียงได้รับ
ค าแนะน าเล็กน้อยก็สามารถใช้งานได้ 

4)  การได้โต้ ปฏิสัมพันธ์กับบทเรียน มีโอกาสเลือก ตัดสินใจและได้รับการเสริมแรง
จากการได้ข้อมูลป้อนกลับทันที เปรียบเสมือนกับการเรียนรู้จากตัวครูผู้สอนเอง 

5)  ส่งเสริมให้ผู้เรียนฝึกความรับผิดชอบต่อตนเอง สามารถวางแผนการเรียน 
แก้ปัญหา และฝึกคิดอย่างมีเหตุผล 

6)  การที่สามารถทราบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้ทันที เป็นการท้าทายผู้เรียนและ
เสริมแรงให้อยากเรียนต่อ 
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7)  ประหยัดก าลังคน เวลา และงบประมาณ โดยลดความจ าเป็นที่จะต้องใช้ผู้สอนที่
มีประสบการณ์สูงหรือในสาขาท่ีขาดแคลน หรือเครื่องมือราคาแพงหรืออันตราย 

8)  เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในวงกว้าง ลดช่องว่างระหว่างผู้เรียนในเมืองและชนบท 
เพราะสามารถส่งโปรแกรมบทเรียนไปยังทุกสถานที่ที่มีคอมพิวเตอร์ได้ หรือในชนบทที่ห่างไกลก็
สามารถส่งไปยังศูนย์กลางชุมชนต่าง ๆ (ดิเรก ธีระภูธร, 2555)  
 

 ข้อความหรือตัวอักษร (Text) 
ข้อความ เป็นส่วนที่เกี่ยวกับเนื้อหาของมัลติมีเดีย ใช้แสดงรายละเอียด หรือเนื้อหาของ เรื่อง

ที่น าเสนอซึ่งปัจจุบัน มีหลายรูปแบบได้แก่ 
1)  ข้อความที่ได้จากการพิมพ์ เป็นข้อความปกติที่พบได้ทั่วไป ได้จากการพิมพ์ด้วย

โปรแกรมประมวลผลค า (Word Processor) เช่น Notepad, Text Editor, Microsoft Word โดย
ตัวอักษรแต่ละตัวเก็บในรหัส เช่น ASCII 

2)  ข้อความจากการสแกน เป็นข้อความในลักษณะภาพ หรือ Image ได้จากการน า
เอกสาร ที่พิมพ์ไว้แล้ว (เอกสารต้นฉบับ) มาท าการสแกน ด้วยเครื่องสแกนเนอร์ (Scanner) ซึ่งจะ
ได้ผลออกมาเป็นภาพ (Image) 1ภาพ ปัจจุบันสามารถแปลงข้อความภาพ เป็นข้อความปกติได้ โดย
อาศัยโปรแกรม OCR (Optical Character Recognition) 

3)  ข้อความอิเล็กทรอนิกส์ เป็นข้อความท่ีพัฒนาให้อยู่ในรูปของสื่อ ที่ใช้ประมวลผล
ได้ ข้อความไฮเปอร์เท็กซ์ (Hyper Text) เป็นรูปแบบของข้อความ ที่ได้รับความนิยมสูงมาก ใน
ปัจจุบัน โดยเฉพาะการเผยแพร่เอกสารในรูปของเอกสารเว็บ เนื่องจากสามารถใช้เทคนิค การลิงค์ 
หรือ เชื่อมข้อความ ไปยังข้อความ หรือจุดอื่น ๆ ได้ 
 สื่อดิจิตัล หมายถึง สื่อที่มีการน าเอาข้อความ กราฟฟิก ภาพเคลื่อนไหว เสียง มาจัดรูปแบบ 
โดยอาศัยเทคโนโลยีความเจริญก้าวหน้าทางด้านคอมพิวเตอร์ สื่อสารทางออนไลน์ หรือ ตัวกลาง ที่
ถูกสร้างขึ้นโดยอาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่น าเอาข้อความ กราฟิก
ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอ มาจัดการตามกระบวนการ และวิธีการผลิตโดยน ามาเชื่อมโยงกัน
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในการใช้งาน ระบบมัลติมีเดียที่น าเสนอผ่านจอภาพของเครื่องคอมพิวเตอร์ 
นอกจากจะมีรูปแบบและสีของตัวอักษรให้เลือกมากมายตามความต้องการแล้วยังสามารถก าหนด
ลักษณะของการปฏิสัมพันธ์ (โต้ตอบ) ในระหว่างการน าเสนอได้อีกด้วย  
 ภาพนิ่ง (Still Image) เป็นภาพที่ไม่มีการเคลื่อนไหว เช่น ภาพถ่าย ภาพวาด และภาพ
ลายเส้น เป็นต้น ภาพนิ่งนับว่ามีบทบาทต่อระบบงานมัลติมีเดียมากกว่าข้อความหรือตัวอักษร 
เนื่องจากภาพจะให้ผลในเชิงการเรียนรู้หรือรับรู้ด้วยการมองเห็นได้ดีกว่า นอกจากนี้ยังสามารถ
ถ่ายทอดความหมายได้ลึกซึ่งมากกว่าข้อความหรือตัวอักษรซึ่งข้อความหรือตัวอักษรจะมีข้อความกัด
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ทางด้านความแตกต่างของแต่ละภาษา แต่ภาพนั้นสามารถสื่อความหมายได้กับทุกชนชาติ ภาพนิ่ง
มักจะแสดงอยู่บนสื่อชนิดต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์หรือวารสารวิชาการ เป็นต้น 
 เสียง (Audio) ถูกจัดเก็บอยู่ในรูปของสัญญาณดิจิตัลซึ่งสามารถเล่นช้า กลับไปกลับมาได้โดย
ใช้โปรแกรมที่ออกแบบ มาโดยเฉพาะส าหรับท างานด้านเสียง หากในงานมัลติมีเดียมีการ ใช้เสียงที่เร้า
ใจและสอดคล้องกับเนื้อหาใน การน าเสนอ จะช่วยให้ระบบมัลติมีเดียนั้นเกิดความสมบูรณ์แบบมาก
ยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยสร้างภาพความน่าสนใจและน่าติดตามในเรื่องราวต่าง ๆได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้
เนื่องจากเสียงมีอิทธิพลต่อผู้ใช้มากกว่าข้อความหรือภาพนิ่งดังนั้น เสียงจึงเป็นองค์ประกอบที่จ าเป็น
ส าหรับมัลติมีเดียซึ่งสามารถน าเข้าเสียงผ่านทางไมโครโฟน แผ่นซีดี ดีวีดี เทป และวิทยุ เป็นต้น 
 วีดีโอ (Video) เป็นองค์ประกอบของมัลติมีเดียที่มีความส าคัญเป็นอย่างมาก เนื่องจากวีดีโอ
ในระบบดิจิตัลสามารถ น าเสนอข้อความหรือรูปภาพ (ภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหว) ประกอบกับเสียง
ได้สมบูรณ์มากกว่าองค์ประกอบชนิดอ่ืน ๆ (ธิดารัตน์ คิดดีจริง, 2560)  
 โลกในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ก าลังด าเนินอยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว  อัน
เนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั่วโลกเชื่อมโยงถึงกันได้มากขึ้น
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Information and Communication Technology: 
ICT) ข้อมูลข่าวสาร ความรู้ และนวัตกรรมใหม่ ๆ ถูกส่งผ่านไปยังส่วนต่าง ๆ ของโลกอย่างรวดเร็ว 
และมากมาย จนกล่าวได้ว่า สังคมโลกยุคปัจจุบันและอนาคต เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ (Knowledge 
Based Society) องค์ความรู้และสารสนเทศ คือ ปัจจัยส าคัญในการอยู่รอดของสังคมยุคใหม่ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม  
 การรู้สารสนเทศ หมายถึง ความรู้ ความสามารถ และทักษะของบุคคลในการใช้ข้อมูล
สารสนเทศได้อย่างเหมาะสม โดยเริ่มตั้งแต่การรู้จักถึงเข้าถึงข้อมูล ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยี 
การสื่อสาร และตัวบุคคล อีกทั้งรู้จักวิเคราะห์ข้อมูลที่ปรากฏ ประเมินความถูกต้อง  อย่างมี
วิจารณญาณ ประมวลผล ก่อนที่จะน าข้อมูลสารสนเทศมาใช้ หรือเผยแพร่ออกมาโดยค านึงถึงหลัก
คุณธรรมจริยธรรมเป็นส าคัญ (รัชนีย์ พลพิบูล, 2555)  
 ระบบดิจิตัล และเทคโนโลยี อาจเป็นตัวแปรส าคัญที่ท าให้ผู้ชมมีพฤติกรรมการรับชมที่
เปลี่ยนแปลงไปเร็วกว่าผู้ผลิตรายการจะตามทัน โดยที่ผ่านมาพบว่าผู้ชมใช้เวลาในการรับชมรายการ
โทรทัศน์เฉลี่ยน้อยลง และเปลี่ยนไปรับชมรายการโทรทัศน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ที่ไม่ใช่โทรทัศน์
มากขึ้น ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เปลี่ยนไปตามเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันคนไทยมีการใช้งานผ่านมัลติสกรีน 
(Multi-Screen) ในเวลาเดียวกันกับการใช้งานผ่านอุปกรณ์สื่อสาร (Device) หลาย ๆ เครื่อง ถือเป็น
พฤติกรรมปกติที่ใช้ตลอดทั้งวัน (สุวิทย์ สารนพิจิตร์, 2557)  
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 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรม 
 

2.5.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้ 
 ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบ ญฑิตยสถาน , 2531) เขียนไว้ว่าความรู้ 
(Knowledge) หมายถึง ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหรือค้นคว้า หรือเป็นความรู้เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของ หรือบุคคลซึ่งได้จากการสังเกต
ประสบการณ์ หรือจากรายงานการรับรู้ข้อเท็จจริงเหล่านี้ ต้องชัดเจนและอาศัยเวลา 
 ตามพจนานุกรมของเลกซิแคน เวปส์เตอร์ ดิกชันนารี (The lexicon Webster dictionary, 
1977) ได้ให้ความหมายว่า ความรู้เป็นส่งที่เกี่ยวกับข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ และโครงสร้างที่เกิดขึ้นจาก
การศึกษาหรือค้นคว้า เป็นความรู้ที่เกี่ยวกับสถานที่ สิ่งของหรือบุคคลที่ได้จกการสังเกตประสบการณ์ 
หรือจากรายงาน การรับรู้ ข้อเท็จจริงเหล่านี้จะต้องชัดเจนและอาศัยเวลา (สอ เสถบุตร, 2530)  
 กลุ่มนักทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดจ าพวกของวัตถุประสงค์ทางการศึกษา (Taxonomy of 
Educational Objectives) ได้แบ่งการเรียนรู้ต่าง ๆ โดยแบ่งตามลักษณะของพฤติกรรมด้านความรู้ 
หรือ พุทธิปัญญา ค่านิยม–ทัศนคติและการปฏิบัติดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
 พฤติกรรมการเรียนรู้กลุ่มพุทธิพิสัย (Cognitive Domain) เป็นพฤติกรรมที่ เกี่ยวกับ
ความสามารถและทักษะทางด้านสมองในการคิดเก่ียวกับสิ่งต่าง ๆ ซึ่งแบ่งย่อยได้เป็น 6 ขั้นตอน ดังนี้ 

1)  ความรู้ (Knowledge) หมายถึงความสามารถในการจ า หรือระลึกได้ซึ่งรวม
ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เคยรับรู้มา 

 (1)  ความรู้เฉพาะเรื่อง เฉพาะอย่าง หมายถึง การระลึกถึงข้อสนเทศใน
ส่วนย่อย ๆ เฉพาะที่แยกได้โดด ๆ เช่นความรู้เกี่ยวกับศัพท์ เกี่ยวกับความหมายของค า ความรู้
เกี่ยวกับความจริง เฉพาะอย่าง เช่น รู้วัน เดือน ปี เหตุการณ์ สถานที่ 

(2)  ความรู้เกี่ยวกับวิธีทาง และวิธีการด าเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่งโดยเฉพาะ 
เช่น ความรู้ในเรื่องระเบียบ แบบแผน ประเพณี ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มและล าดับก่อนหลัง  ความรู้
ในการแยกประเภทและจัดหมวดหมู่  ความรู้ เกี่ยวกับเกณฑ์ ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบวิธีการ
กระบวนการ 

(3)  ความรู้เกี่ยวกับการรวบรวมแนวคิดและโครงสร้าง เช่น ความรู้เกี่ยวกับ
หลักการและข้อสรุปทั่วไปความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและโครงสร้าง 
 2)  ความเข้าใจ (Comprehension or Understanding) หมายถึง ความรู้ความ 
สามารถของบุคคลในการท าบางสิ่งบางอย่างได้มากกว่าข้อมูลที่ได้รับ สามารถแสดงให้เห็นด้วยภาพ 
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ให้ความหมายแปลความและเปรียบเทียบความคิด หรือคาดคะเนผลที่เกิดขึ้นได้ในการแปลความ
ตีความหมายและขยายความในเรื่องราวและเหตุการณ์ต่าง ๆ แยกได้ 3 ลักษณะ คือ 
 (1)  การแปลความเป็นการจับใจความให้ถูกต้องกับสิ่งที่สื่อความหมาย หรือจาก
ภาษาหนึ่งของการสื่อสารไปสู่อีกรูปแบบหนึ่ง 
 (2)  การตีความเป็นการอธิบายความหมาย หรือสรุปเรื่องราวโดยการจัด
ระเบียบใหม่ รวบรวม เรียบเรียงเนื้อหาใหม่ 
 (3)  การขยายความเป็นการขยายเนื้อหาที่เหนือไปกว่าขอบเขตที่รู้ เป็นการ
ขยาย ขีดความอ้างอิงหรือแนวโน้มที่เกินเลยจากข้อมูล 

3)  การน าไปใช้ (Application) เป็นความสามารถในการน าสาระส าคัญต่าง ๆ ไปใช้
ในสถานการณ์จริง หรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งว่า เป็นการใช้ความเป็นนานธรรมในสถานการณ์รูปธรรมซึ่ง
ความเป็นนามธรรมอาจจะอยู่ในรูปความคิดทั่วไป กฎเกณฑ์ เทคนิค และทฤษฎี 

4)  การวิเคราะห์ (Analysis) เป็นความสามารถในการแยกการสื่อความหมายไปสู่
หน่วยย่อย เป็นองค์ประกอบส าคัญ หรือเป็นส่วน ๆ เพ่ือให้ได้ล าดับขั้นของความคิดความสัมพันธ์กัน 
การวิเคราะห์เช่นนี้ก็เพ่ือจะมุ่งให้การสื่อความหมายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น อาจจ าแนกได้ 3 ลักษณะ 
ดังนี้ 

(1)  การวิ เคราะห์ส่วนประกอบ เป็นการชี้ ให้ เห็นหน่วยย่อย ๆ ที่ เป็น
ส่วนประกอบอยู่ในสิ่งที่สื่อความหมาย 

(2)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์เป็นการแยกการประสาน หรือความสัมพันธ์
ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ในสิ่งที่สื่อความหมาย 

(3)  การวิเคราะห์หลักการในเชิงจัดด าเนินงาน เป็นการชี้ให้เห็นระบบจัดการ
และวิธีการรวบรวมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าด้วยกัน 

5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) เป็นความสามารถในการน าหน่วยต่าง ๆ หรือส่วน
ต่าง ๆ เข้าเป็นเรื่องเดียวกัน จัดเรียบเรียงและรวบรวมเพ่ือสร้างแบบแผนและโครงสร้างใหม่ที่ไม่เคยมี
มาก่อนอาจจ าแนกได้ 3 ลักษณะ คือ 

(1)  การสังเคราะห์ข้อความ เป็นการผูกข้อความขึ้นโดยการพูดหรือเขียน เพ่ือ
สื่อความคิด ความรู้สึก หรือประสบการณ์ไปยังผู้อ่ืน  

(2)  การสังเคราะห์แผนงาน เป็นการพัฒนา หรือเสนอแผนการท างานที่
สอดคล้องกับความต้องการของงานที่ได้รับมอบหมาย หรือที่คิดท าข้ึนเอง  

(3)  การสังเคราะห์ความสัมพันธ์ เป็นการพัฒนา หรือสร้างชุดของความสัมพันธ์
เชิงนามธรรมขึ้น เพ่ือใช้เป็นเครื่องจ าแนกหรืออธิบายข้อมูล หรือปรากฏการณ์บางอย่างจากข้อความ
เบื้องต้น 
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6)  การประเมินค่า (Evaluation) เป็นความสามารถในการตัดสินคุณค่าของเนื้อหา
วัสดุอุปกรณ์และวิธีการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่สอดคล้องกับสถานการณ์ ซึ่งอาจจะก าหนด
เกณฑ์ข้ึนเองหรือผู้อื่นก าหนด จ าแนกได้เป็นสองลักษณะ คือ 

(1)  การประเมินค่าตามเกณฑ์ภายใน เป็นการประเมินค่าความถูกต้องของวัสดุ
อุปกรณ์ ข้อความเหตุการณ์ ตามคุณสมบัติประจ าตัวของวัสดุอุปกรณ์ ข้อความ หรือเหตุการณ์ที่
เกิดข้ึน 

(2)  การประเมินค่าตามเกณฑ์ภายนอก เป็นการประเมินค่าโดยอ้างอิงกับเกณฑ์
ก าหนดไว้ (สาลินี นิยมชาติ, 2555)  
 

 แนวคิดเกี่ยวกับความตระหนัก  
2.5.1.1  ความหมาย 
มนัส สุวรรณ (2532) กล่าวว่า ความตระหนัก เป็นความรู้ที่ประจักษ์ได้หรือความรู้

ชัดเจนมี 4 ประการ คือ 1) รู้จริง/ซาบซึ้ง (Appreciation) เน้นเข้าใจย่างถ่องแท้ในเรื่องที่สนใจ รู้ซึ้ง
ว่า อะไรถูกและอะไรเป็นผลเสีย 2) มีความรัก หวงแหน เน้นในสิ่งที่เข้าใจอย่างซาบซึ้งว่าเป็นสิ่งที่ถูก 
เป็นสิ่งที่ดี เป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อคนและส่วนรวม 3) มีความวิตกห่วงใยว่าจะมีผลกระทบต่อชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเองและสังคม 4) ท า จริง ปฏิบัติจริง ไม่ได้เน้นว่าต้องท า แต่เป็นในกรณีที่ท าได้
หรือเป็นไปได้ ทุกคนมีความสามารถ ที่จะท า กิจกรรมต่าง ๆ อยู่ระดับหนึ่งเท่านั้นปรากฏการณ์ที่ไม่
สามารถ ทา จริงหรือปฏิบัติจริงได้โดยตรง ก็สามารถท าจริงหรือปฏิบัติจริงโดยทางอ้อมปรากฏใน
รูปแบบ ต่าง ๆ ได้  

ธิดารัตน์ สุภาพ (2548) กล่าวว่า ความตระหนัก หมายถึงความรู้สึก ที่แสดงถึงการ
เกิดความรู้ของบุคคล หรือการที่ บุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบชอบต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดข้ึน 

เจริญ โนภีระ (2553) กล่าวว่า ความตระหนัก (Awareness) หมายถึง พฤติกรรมที่
แสดงถึงการเกิดความรู้สึกของ บุคคลหรือการที่บุคคลแสดงความรับผิดชอบชอบต่อปัญหาต่าง  ๆ ที่
เกิดข้ึน  

2.5.1.2 ปัจจัยที่มีผลต่อความตระหนัก  
ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ของมนุษย์มี 3 ประการ ดังนี้ 1) ประสบการณ์ การรับรู้นั้น 

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ท้ังในอดีตที่ผ่านมาและในชีวิตประจ าวัน การรับรู้เรื่องราวใด ๆ ขึ้นอยู่กับความ
เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นั้น ๆ ประสบการณ์ที่ได้ พบเห็นมีผลกระทบโดยตรง ท าให้เกิดความรับรู้ระดับ
ต่าง ๆ เช่น คนที่อาศัยอยู่ในบ้านเมืองที่สับสน วุ่นวายไร้ระเบียบ สกปรก สองฟากถนนเต็มไปด้วย
ป้ายโฆษณา สายไฟฟ้า สายโทรศัพท์ ก็จะรับรู้ สภาพดังกล่าวอยู่ทุกวันท าให้เกิดความเคยชินและ
ยอมรับในสภาพแวดล้อมนั้น ส านึกดังกล่าว จะเปลี่ยนแปลงก็ต่อเมื่อมีการเปรียบเทียบจากสิ่งที่ได้รับรู้
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ใหม่ เช่น ได้ไปเห็นบ้านเมืองอ่ืนที่สะอาด เป็นระเบียบ 2) ความใส่ใจและการให้คุณค่าในเรื่องที่จะ
รับรู้แปรเปลี่ยนได้หลายระดับตั้งแต่ ความจ าเป็น ความต้องการ ความคาดหวัง ความสนใจและ
อารมณ์ เช่น นักอนุรักษ์มีความสนใจในเรื่องสภาวะแวดล้อมของบ้านเมืองก็จะใส่ใจและเห็นคุณค่า
ของธรรมชาติและบ้านเมือง ดังนั้น การรับรู้เรื่องใดของแต่ละบุคคลนั้นขึ้นอยู่กับว่าเขาใส่ใจและให้
คุณค่าในเรื่องนั้นมากน้อยเพียงใด 3) ลักษณะและรูปแบบของเรื่องที่จะรับรู้การรับรู้ของบุคคลยัง
ขึ้นอยู่กับว่าเรื่องที่ จะรับรู้มีลักษณะรูปแบบเป็นอย่างไร เช่น โครงการตาวิเศษก็มีทั้งบทเพลง ค าขวัญ 
มีการเสนอ ข่าวสารทั้งทางโททัศน์ วิทยุ ป้ายโฆษณาถังขยะการเสนอบ่อยครั้งและเลือกรูปแบบที่
เหมาะสม ท าให้เกิดผลอย่างมาก เนื่องจากความตระหนักของแต่ละบุคคลขึ้นอยู่กับการรับรู้ของแต่ละ
บุคคล ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลต่อความรับรู้จึงมีผลต่อความตระหนักด้วยเช่นกันซึ่งได้แก่ 1) ประสบการณ์
ที่มีต่อการรับรู้ 2) ความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมถ้าบุคคลใดที่มีความเคยชินต่อสภาพแวดล้อมจะ มี
ผลทา ให้บุคคลนั้นไม่ตระหนักรู้ต่อสิ่งที่เกิดขึ้น 3) ความใส่ใจและให้คุณค่า ถ้ามนุษย์มีความใส่ใจใน
เรื่องใดมากก็จะมีความ ตระหนักในเรื่องนั้นมาก 4) ลักษณะและรูปแบบของสิ่งเร้าถ้าสิ่งเร้านั้น
สามารถท าให้ผู้พบเห็นเกิดความ สนใจ ยอมท า ให้ผู้พบเห็นเกิดการรับรู้และความตระหนักขึ้น 5) 
ระยะเวลา และความถ่ีในการรับรู้ถ้ามนุษย์ได้รับรู้บ่อยครั้งเท่าไรหรือนานเท่าไร ก็ยังท าให้มีโอกาสเกิด 
ความตระหนักได้มากขึ้น (ทนงศักดิ์ ประสบกิตติคุณ, 2534)   

แนวทางการสร้างความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อมนั้น มีวิธีการดังนี้ 1) ควรพยายาม
ชี้ให้เห็นว่ามีปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้น และปัญหานั้น เกี่ยวข้องกับประชากรทุกคนไม่ว่าจะโดยตรง
หรือทางอ้อมสิ่งเป็นความเป็นความตายของ มนุษยชาติและปัญหาสิ่งแวดล้อมจะแก้ไขได้ด้วยความ
เพียรพยายามของมนุษย์ทุกคน 2) น าสิ่งแวดล้อมเข้าสู่โรงเรียนแล้วเน้นให้ผู้เรียนรู้ถึงการพ่ึงพาอาศัย
ซึ่งกัน และกันของสิ่งมีชีวิตบนโลกนี้ โดยดึงระบบนิเวศวิทยาเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญ  3) การสอน
สิ่งแวดล้อมควรยึดเอาเป็นปัญหาหลัก โดยเริ่มจากปัญหาที่ใกล้ตัว ผู้เรียนที่สุด จากนั้นจึงค่อยขยาย
ออกไปตามวุฒิภาวะของผู้เรียน และเปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนในการก าหนดปัญหา วิเคราะห์มูลเหตุ
ของปัญหา พิจารณาแนวทางแก้ไขและตัดสินใจเลือกทางแก้ไข ให้มากที่สุด (อัจฉริยา โพธิยานนท์, 
2542)  

2.5.1.3  ความสัมพันธ์ระหว่างความตระหนักและความรู้ 
ความตระหนักเป็นพฤติกรรมด้านอารมณ์ หรือความรู้สึก (Affective Domain) อัน

เป็น พฤติกรรมข้ันต่ าสุดของความรู้ ความคิด (Cognitive Domain) ปัจจัยด้านความรู้สึกหรืออารมณ์
นั้น จะมีความสัมพันธ์กับปัจจัยด้านความรู้และความคิดเสมอ อาจกล่าวได้ว่าความรู้เป็นเรื่องที่เกิด
จาก ข้อเท็จจริง ประสบการณ์ การสัมผัส และการใช้จิตไตร่ตรอง คิดหาเหตุผล ในขณะที่ความ
ตระหนัก เป็นเรื่องของโอกาส การได้สัมผัสจากสิ่งเร้า หรือสิ่งแวดล้อมโดยไม่ตั้งใจ (ประสาท อิศร
ปรีดา, 2533)  
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ความตระหนักและความรู้มีความสัมพันธ์กันคือ ทั้งความตระหนัก และความรู้ต่างก็
เกี่ยวข้องกับการสัมผัส และการใช้จิตไตร่ตรอง โดยความรู้เป็นเรื่องของข้อเท็จจริง กฎเกณฑ์ซึ่งได้จาก
การสังเกตและรับรู้ที่ต้องอาศัยเวลา ส่วนความตระหนักเป็นเรื่องของความรู้สึก ที่เกิดในสภาวะจิตที่ไม่
เน้นความสามารถในการจ า หรือระลึกได้ อย่างไรก็ตาม การที่จะเกิดความตระหนักขึ้นมาได้นั้นก็ต้อง
ผ่านการมีความรู้เบื้องต้นมามากมาย (จิราพร จักรไพวงศ์, 2530)  
 

  แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรม 
 พฤติกรรม (Behavior) คือ กริยาอาการที่แสดงออกหรือปฏิกิริยาโต้ตอบเมื่อเผชิญกับสิ่งเร้า 
(Stimulus) หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อาการแสดงออกต่าง ๆ เหล่านั้น อาจเป็นการเคลื่อนไหว ที่
สังเกตได้หรือวัดได้ เช่น การเดิน การพูด การเขียน การคิด การเต้นของหัวใจ เป็นต้น ส่วนสิ่งเร้าที่มา
กระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะเป็นสิ่งเร้าภายใน (Internal Stimulus) และสิ่งเร้าภายนอก 
(External Stimulus) (สาลินี นิยมชาติ, 2555) 
 ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2535) อธิบายแนวคิดของพฤติกรรมมนุษย์ว่าประกอบด้วย 
องค์ประกอบ 3 ประการคือ 

1)  ความรู้/ความคิด (Cognitive Domain) หมายถึง ความรู้ ความคิดของบุคคล 
ข้อเท็จจริงต่าง ๆ รวมทั้งการพัฒนาความสามารถ และทักษะทางสติปัญญา การใช้วิจารณญาณเพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ ซึ่งประกอบด้วยความสามารถระดับต่าง ๆ ซึ่งเริ่มต้นจากการรู้ระดับง่าย ๆ 
และเพ่ิมการใช้ความคิดและพัฒนาสติปัญญามากข้ึนเรื่อย ๆ ซึ่งขั้นของความสามารถ มีดังนี้  

(1)  ความรู้ (Knowledge) 
(2)  ความเข้าใจ (Comprehension) 
(3)  การประยุกต์หรือการน าความรู้ไปใช้ (Application) 
(4)  การวิเคราะห์ (Analysis) 
(5)  การสังเคราะห์ (Synthesis) 
(6)  การประเมินผล (Evaluation) 

2)  ความรู้สึก (Affective Domain) หมายถึง ทัศนคติ ค่านิยม พฤติกรรมด้านนี้
ยาก ต่อการอธิบาย เพราะเกิดภายในจิตใจของคน ซึ่งต้องใช้เครื่องมือพิเศษในการวัดพฤติกรรม
เหล่านี้ เพราะความรู้สึกภายในของบุคคลนั้นยากต่อการที่จะวัดจากพฤติกรรมที่แสดงออกมาภายนอก 
แบ่งได้ดังนี้ 

(1)  การรับหรือการให้ความสนใจ (Receiving or Attending) 
(2)  การตอบสนอง (Responding) 
(3)  การให้ค่าหรือการเกิดค่านิยม (Valuing) 
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(4)  การจัดกลุ่มค่า (Organization) 
(5)  การแสดงลักษณะตามค่านิยมที่ยึดถือ (Characterization by a Value or 

Value Complex) 
3)  การปฏิบัติตัว (Psychomotor Domain) หมายถึง การกระท าของมนุษย์ที่

แสดงออกทางร่างกาย ซึ่งรวมทั้งการปฏิบัติหรือพฤติกรรมที่แสดงออกและสังเกตได้ในสถานการณ์
หนึ่ง หรืออาจจะเป็นพฤติกรรมที่ล่าช้า คือ บุคคลไม่ได้ปฏิบัติทันที แต่คาดคะเนว่าจะปฏิบัติในโอกาส
ต่อไป พฤติกรรมนี้เป็นขั้นสุดท้ายที่เป็นเป้าหมายของการศึกษา ซึ่งจะต้องอาศัยพฤติกรรมระดับต่าง ๆ 
ทางด้านความรู้ /ความคิดและความรู้สึกมาเป็นส่วนประกอบ พฤติกรรมด้านนี้เมื่อแสดงออกมาจะ
สามารถประเมินผลได้ง่าย 
 วัฒนวงศ์ รัตนวภาห และ จัณตวีร์ เกษมสุข (2553) ให้ความหมายของค าว่า “พฤติกรรม” 
คือคุณสมบัติหรือลักษณะต่าง ๆ ของบุคคล ซึ่งได้แก่ ความเชื่อ ความคาดหวัง แรงจูงใจ ค่านิยม   
การรับรู้และองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น บุคลิกภาพ อารมณ์ ลักษณะอุปนิสัย การแสดงออก 
 จากการศึกษาดังกล่าวข้างต้นพอสรุปได้ว่า “พฤติกรรม”หมายถึง ปฏิกิริยา หรือกิจกรรมทุก
ชนิดของสิ่งมีชีวิตที่แสดงออกมาภายนอกท าให้เกิดการเรียนรู้และสามารถมองเห็นสังเกตหรือวัดได้ทั้ง
ทางตรงและทางอ้อม 
 การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของคนสามารถเปลี่ยนแปลงไปตามการรับรู้ และพัฒนาการของ
คน รูปแบบการเปลี่ยนแปลงแบ่งได้เป็น 3 ลักษณะ คือ 

1)  การเปลี่ยนแปลงเพราะถูกบังคับ เช่น สังคมใช้กฎหมายบังคับเพ่ือมิให้กระท าผิด 
เป็นต้น 

2)  การเปลี่ยนแปลงเพราะการเอาแบบอย่าง โดยถือเอาตัวบุคคลเป็นแบบอย่าง 
เช่น การเลียนแบบ บิดามารดา ครู อาจารย์ เป็นต้น 

3)  การเปลี่ยนแปลงเพราะว่ายอมรับเป็นสิ่งดี ตรงกับค่านิยม และความคิดเห็นของ
ตัวเองยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพราะพบว่าสามารถแก้ปัญหาตัวเองได้ 
 ดังนั้น  พฤติกรรม หมายถึง การกระท า หรือการแสดงออกเพ่ือตอบสนองต่อสิ่งต่าง ๆ ทั้งที่
พึงประสงค์และไม่พึงประสงค์ อาจสังเกตได้หรือสังเกตไมได้การกระท าหรือการแสดงออกนั้น ๆ 
ขึ้นอยู่กับพ้ืนฐานของทัศนคติและความรู้สึกของแต่ละบุคคล เช่น พฤติกรรมการสวมหมวกนิรภัย จึง
หมายถึง การกระท าหรือการแสดงออกในการสวมหมวกนิรภัย และมีพ้ืนฐานมาจากทัศนคติของผู้ขับ
ขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์ 
องค์ประกอบของพฤติกรรมมีดังนี้ 

Cronbach (1972, อ้างถึงใน ชลลดา นาเกษมสุวรรณ , 2534) ได้แบ่งองค์ประกอบของ
พฤติกรรมเป็น 7 ประการ คือ 
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1)  ความมุ่งหมาย (Goal) เป็นความต้องการหรือวัตถุประสงค์ที่ท าให้เกิดกิจกรรม
เพ่ือสนองความต้องการที่เกิดข้ึน 

2)  ความพร้อม (Readiness) หมายถึง ระดับวุฒิภาวะ หรือความสามารถที่จ าเป็น
ในการท ากิจกรรมเพื่อสนองความต้องการ 

3)  สถานการณ์ (Situation) เป็นเหตุการณ์ที่เปิดโอกาสให้ท ากิจกรรมเพ่ือสนอง
ความต้องการ 

4)  การแปลความหมาย (Interpretation) ก่อนที่จะท ากิจกรรมใด กิจกรรมหนึ่ง
จะต้องพิจารณาสถานการณ์เสียก่อนแล้วตัดสินใจเลือกวิธีการที่คาดว่าจะได้ความพอใจมากที่สุด 

5)  การตอบสนอง (Response) เป็นการท ากิจกรรมเพ่ือสนองความต้องการโดย
วิธีการที่เลือกแล้วในขั้นการแปลความหมาย 

6)  ผลที่ได้รับหรือผลที่ตามมา (Consequence) เมื่อท ากิจกรรมแล้วย่อมได้ผลจาก
การกระท า อาจเป็นไปตามท่ีคาดคิดไว้หรืออาจตรงข้ามกับความคาดหมายได้ 

7)  ปฏิกิริยาต่อความผิดหวัง (Reaction to Thwarting) หากคนเราไม่สามารถ
สนองความต้องการได้ ก็กล่าวได้ว่าเขาประสบกับความผิดหวัง ในกรณีเช่นนี้เขาอาจจะย้อนกลับไป
แปลความหมายของสถานะเสียใหม่และเลือกวิธีการตอบสนองใหม่ก็ได้ 

 
  องค์ประกอบของพฤติกรรม 

ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติและพฤติกรรม 
 บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์ และ นพวรรณ เปียซื่อ (2555) ได้กล่าวถึงรูปแบบความสัมพันธ์ที่เกิด
จากการเรียนรู้ 3 ด้าน คือ ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้ ทัศนคติ และพฤติกรรม โดยสรุปได้เป็น   4 
ลักษณะ ดังนี้ 
 เมื่อ   K คือ ความรู้ (Knowledge) 

A คือทัศนคติ (Attitude) 
  P คือพฤติกรรม (Behavior) หรือการปฏิบัติ (Practice) 

จากรูปแบบความสัมพันธ์จะเห็นได้ว่า ความรู้ และทัศนคติต่างก็มีผลต่อพฤติกรรม 
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ลักษณะท่ี 1  แสดงความรู้มีความสัมพันธ์กับทัศนคติซึ่งส่งผลให้เกิดการปฏิบัติ 
 
 
 
 
ลักษณะท่ี 2  แสดงความรู้และทัศนคติมีความสัมพันธ์กันท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา 
 
 
 
 
 
ลักษณะที่ 3 แสดงความรู้และทัศนคติต่างก็ท าให้เกิดการปฏิบัติได้ โดยที่มีความรู้และทัศนคติไม่

จ าเป็นต้องมีความสัมพันธ์กัน 
 
 
 
 
 
ลักษณะที่ 4 แสดงความรู้มีผลต่อการปฏิบัติทั้งทางตรงทางอ้อม ส าหรับทางอ้อมมีทัศนคติเป็น

ตัวกลางท าให้เกิดการปฏิบัติตามมา 
 
  
 
 
 
 
 
 

แหล่งที่มา:  บุษรัตน์ พุฒวิชัยดิษฐ์ และนพวรรณ เปียซื่อ, 2555.  
 

ภาพที่ 2.3 ความสัมพันธ์ ระหว่างความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรม 
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  พฤติกรรมสุขภาพ (Health Behavior) 
 พฤติกรรมสุขภาพ คือ แนวคิดเกี่ยวกับทั้งพฤติกรรมภายนอก (Overt Behavior) และ
พฤติกรรมภายใน (Covert Behavior) ซึ่งพฤติกรรมภายนอก ได้แก่ การปฏิบัติที่สามารถสังเกต และ
มองเห็นได้ ส่วนพฤติกรรมภายใน ได้แก่ องค์ประกอบทางจิตวิทยา (Psychological Factors) ซึ่งมี
ความคิดความเชื่อ การรับรู้ แรงจูงใจ ค่านิยม ทัศนคติ และความคาดหวัง โดยในทางพฤติกรรม
ศาสตร์เชื่อว่า องค์ประกอบเหล่านี้มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมสุขภาพของบุคคล ซึ่งจากการทบทวน การ
ให้ความหมายพฤติกรรมสุขภาพ พบว่า ส่วนใหญ่มีความหมายคล้ายคลึงกัน คือเป็นการแสดงออกของ
บุคคลทั้งภายในและภายนอก ที่สังเกตได้และสังเกตไม่ได้ในการกระท าหรืองดเว้นการกระท าสิ่งที่มีผล
ต่อสุขภาพ โดยจะขอยกตัวอย่างพฤติกรรมสุขภาพท่ีควรรู้ ดังนี้ 

1)  พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion Behavior) เป็นพฤติกรรมที่
คนปฏิบัติเพ่ือให้มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ในที่นี้ค าว่าสุขภาพรวมทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ 
สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งตัวอย่างพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ได้แก่ พฤติกรรมการออกก าลังกาย 
พฤติกรรมการบริโภคอาหารให้ถูกหลักโภชนาการ พฤติกรรมการผ่อนคลาย หรือพฤติกรรม      การ
พักผ่อน เป็นต้น 

2)  พฤติกรรมการดูแลตนเอง (Self-Care Behavior) เป็นกิจกรรมการดูแลตนเอง 
ซึ่งบุคคล ครอบครัว ชุมชน ท าหน้าที่ดูแลตนเองนับตั้งแต่การป้องกันโรคไม่ให้เจ็บป่วย การส่งเสริม
สุขภาพให้ร่างกายแข็งแรง การบ าบัดรักษา และการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายและจิตใจภายหลังการ
เจ็บป่วย 

3)  พฤติกรรมเสี่ยง (Risk Behavior) เป็นพฤติกรรมที่เมื่อบุคคลปฏิบัติไปแล้วอาจ
ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ เช่น เกิดโรคหรือการบาดเจ็บ ตัวอย่างพฤติกรรมเสี่ยง ได้แก่พฤติกรรม
การสูบบุหรี่ พฤติกรรมการดื่มเครื่องแอลกอฮอล์ พฤติกรรมการบริโภคอาหารไขมัน พฤติกรรม   การ
ขับขี่ยานพาหนะโดยไม่เคารพกฎจราจร พฤติกรรมการเที่ยวหญิงบริการหรือพฤติกรรมการเสพสาร
เสพติด เป็นต้น 

4)  พฤติกรรมการป้องกันโรค (Preventive Behavior) หมายถึง การปฏิบัติของ
บุคคลเพ่ือป้องกันไม่ให้เกิดโรคขึ้น ได้แก่ การไม่สูบบุหรี่ การสวมหมวกกันน็อก การคาดเข็มขัดนิรภัย
ขณะขับข่ียวดยานพาหนะ การออกก าลังกาย   การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ เป็นต้น 

5)  พฤติกรรมการเจ็บป่วย (Illness Behavior)  หมายถึง การที่บุคคลปฏิบัติเมื่อมี
อาการผิดปกติหรือเมื่อรู้สึกว่าตนเองเจ็บป่วย ได้แก่ การถามบุคคลอ่ืนหรือผู้ใกล้ชิดเกี่ยวกับอาการของ
ตน การเพิกเฉยการแสวงหาการรักษา การหลบหลีกจากสังคม เป็นต้น 
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6)  พฤติกรรมบทบาทคนเจ็บ (Sick Role Behavior) หมายถึง การปฏิบัติพฤติกรรม
ของผู้ที่ทราบแล้วว่าตนเองเจ็บป่วย โดยอาจทราบจากความคิดเห็นของผู้อ่ืน หรือเป็นความคิดเห็น
ของผู้ป่วยเอง 
 จะเห็นว่า พฤติกรรมสุขภาพเกิดขึ้นได้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของมนุษย์ที่ เกิด
จาก การเรียนรู้ การรับรู้ ทัศนคติ ค่านิยม การเลียนแบบ และการถูกบังคับ ตลอดจนสิ่งแวดล้อม  
อ่ืน ๆ การปฏิบัติซึ่งเป็นพฤติกรรมทั้ งด้านบวก (Positive Behavior) และด้านลบ (Negative 
Behavior) ซึ่งพฤติกรรมทางด้านลบเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดปัญหาทางสุขภาพที่ยิ่งใหญ่ต้องรีบด าเนินการ
แก้ไข (ประสิทธิ์ ทองอุ่น, 2542)  
 

 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ภิญญาภรณ์ เพ็ญภินันท์ (2544) ได้ศึกษาการเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ความตระหนักรู้ 
ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของประชาชนในเขตอุตสาหกรรมบางปู จังหวัด
สมุทรปราการ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นประชาชนที่พักอาศัยในเขตอุตสาหกรรมบาง
ปู จ านวน 400 คน พบว่าการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความรู้ และความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยประชาชนที่มีการเปิดรับข่าวสารมากจะมี
ความรู้และความตระหนักมากกว่าคนที่เปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมน้อย 

เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล และ จ าลอง โพธิ์บุญ (2555) ได้ศึกษาความตระหนักและการ
ยอมรับการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม (ISO 14001) มาใช้ในองค์การภาครัฐ : ศึกษากรณี
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกลุ่มตัวอย่างจ านวน 224 คน 
พบว่าบุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความตระหนักถึงความส าคัญของระบบการ
จัดการสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เมื่อบุคคลได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าหรือรับสัมผัสจากสิ่งเร้าและจะเกิด
การรับรู้ เมื่อรับรู้ขั้นต่อไปก็จะเข้าใจในสิ่งเร้านั้น คือการคิดรวบยอดและน าไปสู่ การเรียนรู้ คือมี
ความรู้ในสิ่งนั้น และน าไปสู่การเกิดความตระหนักในที่สุด โดยความรู้ความเข้าใจ ความรู้สึก และ
พฤติกรรมเป็นองค์ประกอบที่ก่อให้เกิดความตระหนัก การให้บุคคลมีพฤติกรรมในทิศทางที่พึง
ปรารถนานั้นจ าเป็นที่จะต้องให้บุคคลเกิดความตระหนักต่อตนเองและสังคม ซึ่งจะเกิดความตระหนัก
ได้ก็มีการรับรู้สิ่งนั้นเช่นกัน 

สุสงวน รักหน้าที่ (2555) ได้ศึกษาความรู้ ทัศนคติและการมีส่วนร่วมของบุคลากรทาง
การแพทย์ด้านแนวทางการจัดการของเสียอันตรายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยรัฐ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นบุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยของรัฐ จ านวน 278 คน พบว่าความรู้และ
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ทัศนคติของบุคลากรทางการแพทย์ต่อการจัดการของเสียอันตรายประเภทสารเคมีในโรงพยาบาล 
โดยส่วนใหญ่มีความสนใจเกี่ยวกับปัญหาการจัดการของเสียในโรงพยาบาล ปัญหาการจัดการของเสีย
อันตรายในโรงพยาบาลคือปัญหาการคัดแยกของเสียอันตรายจากของเสียประเภทอ่ืนๆ  การได้รับ
ความรู้และข่าวสารเกี่ยวกับปัญหาการจัดการของเสียอันตรายได้ รับจากเอกสารเผยแพร่ของ
โรงพยาบาล นอกจากนี้บุคลากรทางการแพทย์ส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่าการเผยแพร่ความรู้  หรือ
ข่าวสารเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตรายในโรงพยาบาลในทุกสื่อที่ให้สื่อสารยังน้อยไป โดยเฉพาะทาง
หนังสือพิมพ์รายวัน ทั้งนี้ควรเผยแพร่เพ่ิมเติมในทุกสื่อที่โรงพยาบาลได้รับหรือจัดท าขึ้นเองให้มากขึ้น 

ชาญ เดชอัศวนง (2555) ได้ศึกษาการสื่อสารทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีต่อพฤติกรรม
การตัดสินใจซื้อโดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ใช้ Internet จ านวน 400 คน พบว่าเครื่องมือการสื่อสาร
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์ประเภทป้ายโฆษณาที่มีภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวหรือมีเสียงช่วยกระตุ้นให้
ดูเพจ ป้ายโฆษณาดังกล่าวและจะกระตุ้นความสนใจของผู้ใช้งานและให้ความน่าสนใจได้ดีอีกทั้งยัง
ช่วยให้การโฆษณานั้นประสบความส าเร็จมากข้ึน 

มารียัม เจ๊ะเต๊ะ (2556) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น: กรณีศึกษาโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ อ าเภอเมือง จังหวัดยะลา 
โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียน จ านวน 400 คน พบว่านักเรียนมีความรู้ความเข้าใจ และทัศนคติในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับดี และมีพฤติกรรมในการอนุรักษณ์สิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง 
ดังนี้พฤติกรรมที่แสดงออกมาอาจรู้เท่าไม่ถึงการณ์ อาจส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม หากส่งเสริมและปลูกฝังถึงความจ าเป็นและความส าคัญที่ต้องมีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็
อาจมีความเป็นไปได้สูงที่นักเรียนจะมีพฤติกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในโรงเรียน นอกจากนี้การ
ได้รับข้อมูลข่าวสารของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นจากสื่อต่าง ๆ มีความสัมพันธ์กับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในโรงเรียนเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

วชิรา ศานติวิวัฒน์กุล และ พรทิพย์ สัมปัตตะวนิช (2556) ได้ศึกษาพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โฆษณา กับการรับรู้ในตราสินค้าเครื่องดื่มน้ าอัดลม EST ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร  โดย
กลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อ
โฆษณา สื่อป้ายโฆษณากลางแจ้งเป็นสื่อที่น่าสนใจ โดยผู้บริโภคเปิดรับสื่อวิทยุ  และสื่อหนังสือพิมพ์ 
อาจเป็นเพราะป้ายโฆษณากลางแจ้งของเครื่องดื่ม EST มีการออกแบบให้มีความสะดุดตา ป้ายมี
ขนาดใหญ่มาก บางป้ายมีขนาดใหญ่และภาพเคลื่อนไหวได้ บางป้ายมีก็มีไฟกระพริบสวยงามเรียกร้อง
ความสนใจได้ดีสามารถมองเห็นได้ในเวลากลางคืน รวมถึงจุดติดตั้งของป้ายโฆษณามีความเด่น จะ
สามารถมองเห็นชัดเจนตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ง่ายและจดจ าได้ดี 

วาสนา ศิริมงคล (2556) ได้ศึกษาความตระหนักเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซรามิก จังหวัดล าปาง โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
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ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเซลามิกจังหวัดล าปาง จ านวน 249 โรงงาน ซึ่งมีประเด็นความตระหนัก
เกี่ยวกับปัญหามลพิษทางอากาศที่เกิดขึ้น ผู้ประกอบการมีความตระหนัก ในการป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศค่อนข้างสูง ทั้งในเรื่องของการตรวจมลพิษในอากาศอย่างสม่ าเสมอซึ่งมลพิษทาง
อากาศนั้นเกิดจากกระบวนการผลิตเซรามิกนั้นเอง วิธีการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศดังกล่าวจะส่ง
ภาพลักษณ์ของโรงงานที่ผลิตและผลิตภัณฑ์ที่จ าหน่ายด้วย อุปสรรคที่มีผลต่อการเสริมสร้างความ
ตระหนักเกี่ยวกับมลพิษสิ่งแวดล้อม มาจากผู้ประกอบการบางส่วนยังขาดความรู้ความเข้าใจในการ
รับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อม 

วิภาดา พิทยาวิรุฬห์ และณักษ์ กุลิสร์ (2557) ได้ศึกษาสื่อดิจิตัลที่มีอิทธิพลต่อการตอบสนอง
ของผู้บริโภคในการเข้าถึงข้อมูลทางการตลาด โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่าพฤติกรรมการใช้สื่อดิจิตัลส าหรับการชมโฆษณาและใน
การตอบสนองความต้องการเพ่ือสนองตอบต่อความครบถ้วนของข้อมูลที่ได้รับต้องมีความครอบคลุม
ชัดเจนและมีความต่อเนื่องสม่ าเสมอจึงท าให้เกิดความต้องการที่จะใช้สื่อนั้น รวมทั้งสื่อ  ดิจิตัลยังมี
ความน่าสนใจ สะดุดตา จะสามารถจูงใจให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสใช้สื่อนั้นด้วยในการรับข้อมูลข่าวสาร 

ชวลิต อริยะวิริยานันท์ และ กองกูณฑ์ โตชัยวัฒน์ (2558) ได้ศึกษาอิทธิพลของสื่อโฆษณาท่ีมี
ผลต่อการตัดสินใจซื้ออสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้ที่ตัดสินใจซื้อ  ที่อยู่
อาศัย จ านวน 621 คน พบว่าประเภทสื่อโฆษณาที่มีผลในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย 5 อันดับแรกคือ 
บิลบอร์ด แผ่นพับ ป้ายดิจิตัล สื่อออนไลน์และ โฆษณาในรถไฟฟ้าหรือรถเมล์ ตามล าดับ นอกจากนี้
ความหลากหลายของผู้รับสื่อมีความแตกต่างกันย่อมจะส่งผลต่อการใช้สื่อในการโฆษณาหรือรูปแบบ
อ่ืนๆ ของสื่อท่ีแตกต่างกันด้วยเช่นกัน 

ธีรพล จิ๋วเจริญ (2558) ได้ศึกษาอิทธิพลของการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดียส่งผลต่อการ
รับรู้ตราสินค้าของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร: กรณีศึกษากลุ่มธุรกิจรถยนต์ โดยกลุ่มตัวอย่าง
เป็นการตอบแบบสอบถามรูปแบบออฟไลน์ 131 คน และรูปแบบออนไลน์ 131 คน รวม 262 คน 
พบว่าการโฆษณาผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย เป็นปัจจัยที่มีอิทธิฟลท าให้ผู้บริโภคเกิด การรับรู้ในตราสินค้า
ต่อกลุ่มธุรกิจรถยนต์ เป็นทางเลือกด้านรูปแบบรวมถึงช่องทางการสื่อสารที่ช่วยให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
และเป้าหมายของธุรกิจที่ต้องการส่งสารไปยังผู้บริโภคได้ตรงกลุ่มเพ่ือให้เกิดการรับรู้ ซึ่งการโฆษณา
ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย คือการสื่อสารประเภทที่มีกลยุทธ์สื่อสารเพ่ือวัตถุประสงค์ การจูงใจ และ/หรือ
การโน้มน้าวในกลุ่มเป้าหมายให้เกิดทัศนคติและพฤติกรรมที่ต้องการ นอกจากนี้ยังช่วยในการให้
ข่าวสาร และการเตือนความจ าด้วย หากผู้บริโภคมีความตระหนักรู้หรือรู้จักตราสิ้นค้ามากข้ึน บ่อยขึ้น
จะเกิดการจดจ าและมีความโน้มเอียงที่จะให้สัญลักษณ์ของสิ้นค้านั้นในการตอบสนองความต้องการ
ของตน 
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ปสิทธิชัย ลภะวงศ์ (2559) ได้ศึกษาผลกระทบของการขยายพ้ืนที่โรงงานอุตสาหกรรมใน
นิคมอุตสาหกรรมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ต่อชุมชน โดยกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็น
ผู้ที่พักอาศัยชุมชนหนองแฟบ ชากลูกหญ้าและมาบชลูด จ านวน 153 คน พบผลกระทบด้านสุขภาพ
คือ ในช่วงระยะ 5 ปีที่ผ่านมา ส่วนใหญ่เข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลเกี่ยวกับโรคผื่นแพ้ และมี
ความกังวลต่อการได้รับอันตรายจากมลพิษมากที่สุดด้านเศรษฐกิจ คือภาระค่าใช้จ่ายและค่าครองชีพ
มีผลกระทบต่อตัวเองและชุมชน และ ด้านสิ่งแวดล้อม คือ ประชาชนยังคงวิตกกังวลกับมลพิษทาง
อากาศที่จะส่งผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม ในชุมชน ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความเห็นเกี่ยวกับการ
แก้ไขปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมเป็นหลักก่อนการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ ต่อไปรวมทั้งการจัด Zoning ให้
โรงงานอยู่ในบริเวณเดียวกัน และให้โรงงานมีส่วนในการแก้ไขปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมให้มากข้ึน 

รวิภา สุขสุสาสน์ (2559) ได้ศึกษาการเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตัล และความ
ตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตัลของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพ โดยกลุ่มตัวอย่างเป็น
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร จ านวน 400 คน พบว่าพฤติกรรมการเปิดรับสื่อโฆษณากลางแจ้ง
ประเภทดิจิตัลที่ประชาชนจะมีความจ าได้ถึงการโฆษณาจะต้องมีความถี่และบ่อยครั้งขึ้น จึงจะ
สามารถจดจ าสินค้าหรือบริการนั้น ๆ ได้ และตัดสินใจซื้อสินค้าและบริการนั้น ๆ นอกจากนี้ความ
ชัดเจนของตัวหนังสือ และแสงสีของตัวหนังสือหรืออักษรต่าง ๆ ที่สีสด ชัดเจน จะท าให้ผู้บริโภคจดจ า
ได้ง่าย เห็นแต่ไกลและช่วยในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าและบริการเช่นกัน 

 
 
 
 



บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีวจิัย 
 

การศึกษาปัจจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศ  รอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยศึกษาประสิทธิภาพของ
ป้ายดิจิตัลและปัจจัยที่จะส่งผลต่อประสิทธิภาพดังกล่าว ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล  ปัจจัยด้านสื่อสาร 
ได้แก่ การได้รับข้อมูล การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับการ
สื่อสาร ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร ความน่าสนใจของบอร์ด ความถูกต้องของข้อมูล
สื่อสาร ความถ่ีของการได้รับข่าวสาร ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม ได้แก่ การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติ
และการได้รับการซ้อมแผนฉุกเฉิน 

3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
3.2  สมมติฐานการวิจัย 
3.3  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.4  เครื่องมือในการวิจัย 
3.5  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

การศึกษาประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยองโดยมีตัวแปรที่ท าการศึกษาดังนี้ 

 
 ตัวแปรต้น 

 1)  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่
พักอาศัยในชุมชนที่ตั้งรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

 2)  ปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ 
การแปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับการสื่อสาร ความชัดเจนของสัญลักษณ์ ความน่าสนใจ
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ของตัวอักษร ความถูกต้องของข้อมูลข่าวสาร ความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร และความชัดเจนของ
ตัวอักษร  

3)  ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม ได้แก่ การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติ การได้รับการ
ซ้อมแผนฉุกเฉิน และการได้รับประสบการณ์ในการอพยพ/เคลื่อนย้ายกรณีฉุกเฉิน 

 
  ตัวแปรตาม 

ได้แก่ ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 
จังหวัดระยอง ประกอบด้วย ความรู้ ความตระหนัก และพฤติกรรมของประชาชนในการป้องกัน
ตนเองที่เกิดจากป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศที่ฟุ้งกระจายในกรณีแสดงปริมาณสารเคมีในอากาศ
เกินค่ามาตรฐาน กรอบแนวคิดในการวิจัยแสดงดังภาพที่ 3.1 

 

 สมมติฐานการวิจัย 
 
1) ปัจจัยส่วนบุคคลของประชาชนมีผลต่อประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพ

อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
2)   ปัจจัยด้านการสื่อสารมีผลต่อประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
3)   ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมมีผลประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
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                  ตัวแปรต้น                   ตัวแปรตาม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
-เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-วุฒิการศึกษา 
-อาชีพ 
-พักอาศัยในระยอง 

ปัจจัยการสื่อสาร 
-การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร 
-การสื่อสารความเข้าใจ 
-การแปลความหมายของภาพ 
-รูปแบบการได้รับการสื่อสาร 
-ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร 
-ความน่าสนใจของบอร์ด 
-ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร 
-ความถี่ของการได้รับข่าวสาร 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้าย      
ดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศ                 

รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด
จังหวัดระยอง 

 
 

ความรู้ของประชาชน 

  ความตระหนักของประชาชน 

ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
-การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัต ิ
/ซ้อมแผนฉุกเฉิน 

 

      พฤติกรรมของประชาชน 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 
1)  ประชากรที่ศึกษา คือประชาชนที่พักอาศัยรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ได้แก่ ต าบล 

มาบตาพุด ต าบลห้วยโป่งและต าบลเนินพระ 
2)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ ประชาชนที่พักอาศัยรอบนิคมอุตสาหกรรม มาบตาพุด 

ได้แก่ ต าบลมาบตาพุด ต าบลห้วยโป่งและต าบลเนินพระ ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป สามารถอ่านและเขียน
หนังสือได้ และพักอาศัยในพ้ืนที่รอบนิคมอุตสาหกรรมดังกล่าวไม่น้อยกว่า 1 ปี 
 การค านวณกลุ่มตัวอย่าง (Sampling Size) ที่ใช้ในการศึกษา จากสูตรต่อไปนี้ (กัญญ์สิริ 
จันทร์เจริญ, 2552)  
 
  n  =          P(1-P) 
        e2 /Z2 + P(1-P)/N 
   
  n =  จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
  N  = จ านวนประชากร 
  P = สัดส่วนของประชากร ในการศึกษาครั้งนี้ เท่ากับ 0.10 
  e =  สัดส่วนของความคลาดเคลื่อนที่ให้เกิดขึ้นได้ เท่ากับ 0.05 
  Z = ระดับความเชื่อม่ัน เท่ากับ 0.05 หรือ 1.96 
   
 เมื่อประชากรอ าเภอเมืองระยอง (ปี 2559) รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จ านวน 
39,180 คน (ต าบลมาบตาพุด 19,754 คน ต าบลห้วยโป่ง 13,597 คน และต าบลเนินพระ 5,829 คน)  
 
จากสูตรค านวณตัวอย่าง : แทนค่า     n =              0.01 x (1-0.01) 
             (0.05)2 / (1.96)2 + 0.01 x (1-0.01) / 39,180 
                            
        n     = 390 
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ตารางที่ 3.1 จ านวนกลุ่มตัวอย่างอ าเภอเมืองระยอง รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
 

พื้นที่เขตเทศบาลเมือง 
มาบตาพุด (3 ต าบล) 

จ านวนประชากรที่อายุ
มากกว่า 15 ปี (คน) 

จ านวนตัวอย่าง 
(คน) 

จ านวนป้ายดิจิตัล
ต่อต าบล 

ต าบลมาบตาพุด 19,754 197 5 
ต าบลห้วยโป่ง 13,597 136 4 
ต าบลเนินพระ 5,829 57 2 

รวม 39,180 390 11 
 
 3)  วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ือเก็บข้อมูล 

 (1) ต าบลมาบตาพุด  มี  38  ชุมชนๆ ละ    5  คน 
 (2) ต าบลห้วยโป่ง     มี      4  ชุมชนๆ ละ   34  คน 
 (3) ต าบลเนินพระ    มี  15 ชุมชนๆ ละ       3  คน 

 การเก็บข้อมูล ด าเนินการเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามที่ผ่านการตรวจความถูกต้องตาม
เนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน และน าไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่พักอาศัยรอบนิคม
อุตสาหกรรม ใน 3 ต าบลดังกล่าว ผู้ตอบแบบสอบถามในแต่ละชุมชนคือ ตัวแทนของบ้านแต่ละหลัง
ของชุมชนดังกล่าว หลังคาเรือนละ 1 คน ซึ่งเป็นตัวแทนของแต่ละครัวเรือน การสุมตัวอย่างใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างเชิงระบบ (Systematic Random Sampling) เก็บตัวอย่างจนครบตามจ านวนตัวอย่างใน
แต่ละชุมชน หากเลขที่ หลังคาเรือนที่เป็นตัวแทนไม่อยู่หรือบ้านปิดให้ใช้หลังคาเรือนถัดไปเป็น
ตัวแทน 
 

 เครื่องมือในการวิจัย 
 

การศึกษาครั้งนี้ใช้แบบสอบถามในการประเมินประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพ
อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด, จังหวัดระยองโดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 13 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นค าตอบแบบปลายเปิดและปลายปิด 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ วุฒิการศึกษา อาชีพ และระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน ที่พักอาศัย
อยู่ในปัจจุบัน จ านวนข้อค าถาม 6 ข้อ 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูล/ข่าวสาร กรณีที่สารเคมีในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด จ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับคือ 
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เคย ไม่แน่ใจ และ ไม่เคย ถ้าตอบ “เคย” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  
“ไม่เคย” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
เคย   หมายถึง  ท าเป็นประจ าหรือบ่อย ๆ ครั้ง ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง  ไม่ได้ท าประจ าหรือนาน ๆ ครั้ง ให้ 1 คะแนน 
ไม่เคย   หมายถึง  ไม่ท าเลย ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร มีจ านวนค าถาม 10 ข้อ แบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67 คะแนน  
 
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารความเข้าใจ กรณีที่สารเคมีในอากาศเกินค่า

มาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับคือ 
เคย ไม่แน่ใจ และ ไม่เคย ถ้าตอบ “เคย” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  
“ไม่เคย” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับคือ 
เคย   หมายถึง  ท าเป็นประจ าหรือบ่อย ๆ ครั้ง ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง  ไม่ได้ท าประจ าหรือนาน ๆ ครั้ง ให้ 1 คะแนน 
ไม่เคย   หมายถึง  ไม่ท าเลย ให้ 0 คะแนน 
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เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
การสื่อสารความเข้าใจ มีจ านวนค าถาม 10 ข้อ แบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34 คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67 คะแนน  
 
ตอนที่ 4 แบบสอบถามเกี่ยวกับการการแปลความหมายของภาพ กรณีที่สารเคมีในอากาศ

เกินค่ามาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 
ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และ
ถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง  เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง  อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง  ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
การแปลความหมายของภาพ มีจ านวนค าถาม 10 ข้อ แบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดบั        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67   คะแนน  
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ตอนที่ 5 แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการได้รับการสื่อสาร กรณีที่สารเคมีในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดจ านวนข้อค าถาม 15 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ 
ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  
“ไม่ใช่”  ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
รูปแบบการได้รับการสื่อสาร มีจ านวนค าถาม 15 ข้อ แบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  30 – 0   = 10 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 21-30  คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่  11-20  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่   0-10   คะแนน  
 
ตอนที่ 6 แบบสอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร กรณีที่สารเคมีใน

อากาศเกินค่ามาตรฐาน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบ
เป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ” ให้ 1 
คะแนน และ ถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
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เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67   คะแนน 
 
ตอนที่ 7 แบบสอบถามเกี่ยวกับความน่าสนใจของบอร์ด กรณีที่สารเคมีในอากาศเกินค่า

แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่
แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และ ถ้าตอบ  
“ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับคือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความน่าสนใจของบอร์ด มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67   คะแนน  
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ตอนที่ 8 แบบสอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูล แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
จ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” ให้ 
2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และ ถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 
2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับคือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความถูกต้องของข้อมูล มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67   คะแนน  
 
ตอนที่ 9 แบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ของการได้รับข่าวสาร แบบสอบถามเป็นแบบปลาย

ปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่” 
ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และ  ถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนน
สูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
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เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความถูกต้องของข้อมูล มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่  6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่  0-6.67   คะแนน 
 
ตอนที่ 10 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด

จ านวนข้อค าถาม 15 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่”  ให้ 
2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ” ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 
2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับคือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม มีจ านวนค าถาม 15 ข้อแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  30 – 0   = 10 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 21-30  คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่  11-20  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่   0-10   คะแนน 
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ตอนที่ 11 แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ของประชาชน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด
จ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่”  ให้ 
2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ” ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 
2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความรู้ของประชาชน มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่    6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่         0-6.67   คะแนน  
 
ตอนที่ 12 แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักของประชาชน แบบสอบถามเป็นแบบปลาย

ปิดจ านวนข้อค าถาม 10 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่”  
ให้ 2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ”ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนน
สูงสุด 2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับคือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เปน็จริงในสิ่งนั้นๆ ให้ 0 คะแนน 
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เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
ความตระหนักของประชาชน มีจ านวนค าถาม 10 ข้อแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  20 – 0   = 6.67 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวมดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 13.35-20.00 คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่ 6.68-13.34  คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่ 0-6.67   คะแนน  
 
ตอนที่ 13 แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน แบบสอบถามเป็นแบบปลายปิด

จ านวนข้อค าถาม 15 ข้อโดยแบ่งการตอบเป็น 3 ระดับ คือ ใช่ ไม่แน่ใจ และไม่ใช่  ถ้าตอบ “ใช่”  ให้ 
2 คะแนน ถ้าตอบ “ไม่แน่ใจ” ให้ 1 คะแนน และถ้าตอบ  “ไม่ใช่” ให้ 0 คะแนน โดยมีคะแนนสูงสุด 
2 คะแนน ต่ าสุด 0 คะแนน 

 
ลักษณะค าถามมีค าตอบเป็นทางเลือก 3 ระดับ คือ 
ใช่   หมายถึง เป็นจริงในสิ่งนั้น ให้ 2 คะแนน 
ไม่แน่ใจ  หมายถึง อาจเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงในสิ่งนั้น ๆ ให้ 1 คะแนน 
ไม่ใช่  หมายถึง ไม่เป็นจริงในสิ่งนั้น ๆ ให้ 0 คะแนน 
 
เกณฑ์การแบ่งช่วงการวัด ดังนี้ 
พฤติกรรมของประชาชน มีจ านวนค าถาม 15 ข้อแบ่งช่วงการวัดดังนี้ 
 
 คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ าสุด =  30 – 0   = 10 
  จ านวนระดับ        3 
 
การแปลความหมาย คะแนนระดับได้รับข้อมูล/ข่าวสาร พิจารณารวม ดังนี้ 
ระดับดี   ระดับคะแนนตั้งแต่ 21-30   คะแนน 
ระดับปานกลาง  ระดับคะแนนตั้งแต่  11-20   คะแนน 
ระดับควรปรับปรุง ระดับคะแนนตั้งแต่   0-10    คะแนน 
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 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
1)  ข้อมูลทั่วไป วิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  
2)  การทดสอบสมมุติฐาน ใช้สถิติ เชิงอนุมาน ได้แก่ t-Test ANOVA และ Pearson 

Correlation ที่ระดับนัยส าคัญทางสถิติ 0.05 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บทท่ี 4 
  

ผลการศึกษา 
 

 จากการศึกษาประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 390 คน มีดังนี้ 
 4.1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 4.2  ปัจจัยด้านการสื่อสาร  
 4.3  ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
 4.4  ประสิทธิภาพในการสือสารของป้ายดิจิทัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคม
อุสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

4.5  ผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 

 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 
ผลการศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามแสดงดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที่ 4.1 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามข้อมูลส่วนบุคคล                    

(n = 390) 
ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

เพศ   
    ชาย 220 56.4 
    หญิง 170 43.6 

อายุ (ปี)   
    15-25 63 16.2 
    26-35 130 33.3 
    36-45 65 16.7 
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ข้อมูล จ านวน ร้อยละ 

    46-55 91 23.3 
    56-60 ขึ้นไป 41 10.5 

Max = 61, Min = 19, Mean = 38.10   

สถานภาพ   
    โสด 92 23.6 
    สมรส 298 76.4 

วุฒิการศึกษา   
    ประถมศึกษา 27 6.9 
    มัธยมศึกษาตอนต้น 12 3.1 
    มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 119 30.5 
    อนุปริญญา/ปวส. 119 30.5 
    ปริญญาตรี 101 25.9 
    สูงกว่าปริญญาตรี 12 3.1 

อาชีพ   
    ไม่ได้ท างาน 12 3.1 
    รับจ้างทั่วไป 79 20.3 
    เกษตรกรรม 64 16.4 
    ค้าขาย 45 13.8 
    รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม 141 36.2 
    เจ้าของกิจการ 12 3.1 
    ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 28 7.2 
ระยะเวลาที่พักในจังหวัดระยอง (ปี)   
     0-5 121 31.0 
     6-10 169 43.3 
     11-15 75 19.2 
     16-20 ขึ้นไป 25 6.4 

Max = 23, Min = 3, Mean = 14.80   
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 ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 57.0 อายุระหว่าง 26-
35 ปี รองลงมา 46-55 ปี ร้อยละ 33.3 และ 23.3 ตามล าดับ ส่วนใหญ่สถานภาพสมรส ร้อยละ 76.4 
ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 30.5  เท่ากัน รองลงมาปริญญาตรี 
ร้อยละ 25.8 อาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมารับจ้างทั่วไป ร้อยละ 36.2  และ 20.3  
ตามล าดับ ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยองอยู่ระหว่าง 6-10 ปี และ 0 – 5 ปี ร้อยละ 43.3 และ 
31.0 ตามล าดับ  
 

 ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
 

ผลการศึกษาปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ  
การแปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับการสื่อสาร ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร 
ความน่าสนใจของบอร์ด ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร ความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร แสดงดัง
ตารางที่ 4.2 และตาราง ที่ 4.3 

 
ตารางที ่4.2 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยด้านการสื่อสาร   

(n = 390) 

ปัจจัยด้านการส่ือสาร 
ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับควรปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร 52 1.30 311 79.7 27 6.9 
การสื่อสารความเข้าใจ 32 8.20 339 86.9 19 4.9 
การแปลความหมายของภาพ 106 27.2 272 69.7 12 3.1 
รูปแบบการได้รับการสื่อสาร 0 0.0 132 33.8 258 66.2 
ความชัดเจนของสัญลักษณ์
และตัวอักษร 

18 4.6 325 83.3 47 12.1 

ความน่าสนใจของป้าย 1 0.3 240 61.5 149 38.2 
ความถกูต้องของขอ้มูลสื่อสาร 15 3.8 326 83.6 49 12.6 
ความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร 40 10.3 321 82.3 29 7.4 
รวมปัจจัยด้านการส่ือสาร 33 8.46 283.3 72.64 73.8 18.92 
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ตารางที่ 4.3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการสื่อสาร  
(n = 390) 

ปัจจัยด้านการสื่อสาร X SD การแปลความหมาย 

การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร 10.26 2.66 ระดับปานกลาง 
การสื่อสารความเข้าใจ 10.05 2.33 ระดับปานกลาง 
การแปลความหมายของภาพ 11.60 2.72 ระดับปานกลาง 
รูปแบบการได้รับการสื่อสาร 7.26 2.82 ระดับควรปรับปรุง 
ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร 10.70 2.45 ระดับปานกลาง 
ความน่าสนใจของป้าย 9.48 2.43 ระดับปานกลาง 
ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร 7.14 2.24 ระดับปานกลาง 
ความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร 9.44 2.39 ระดับปานกลาง 

รวมปัจจัยด้านการสื่อสารเฉลี่ย 8.66 2.23 ระดับปานกลาง 
 
จากตารางที่ 4.2 พบว่าปัจจัยด้านการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบ

นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง รวม 7 ด้านได้แก่ 
การได้รับข้อมูล/ข่าวสารการสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ ความชันเจนของ
สัญลักษณ์และตัวอักษร ความน่าสนใจของป้าย ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสารและความถี่ของการรับ
ข้อมูลสื่อสาร ยกเว้นรูปแบบการได้รับการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง  และเมื่อ
พิจารณาภาพรวมปัจจัยด้านการสื่อสารพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 8.66, SD = 
2.23)  
 

 ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
 
ผลการศึกษาปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติ และการ

ได้รับการซ้อมแผนฉุกเฉิน แสดงดังตารางที่ 4.4 และ ตารางที่ 4.5 
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ตารางที่ 4.4 จ านวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถามจ าแนกตามปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
(n = 390) 

ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับควรปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
การได้รับการฝึกอบรม 
/ฝึกปฏิบัติและการได้รับ 
การซ้อมแผนฉุกเฉิน 

40 10.3 321 82.3 29 7.4 

 
ตารางที่ 4.5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านสนับสนุนพฤติกรรม  

(n = 390) 
ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม X SD การแปลความหมาย 

การได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติและการได้รับ 
การซ้อมแผนฉุกเฉิน 

16.07 3.8 ระดับปานกลาง 

รวมปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมเฉลี่ย 16.07 3.8 ระดับปานกลาง 

  
ปัจจัยด้านสนับสนุนพฤติกรรมของการได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติและได้รับการซ้อมแผน

ฉุกเฉินมีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (X = 16.07, SD = 3.8)  
 

 ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรม มาบตาพุด จังหวัดระยอง  

 
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม

มาบตาพุด จังหวัดระยอง  ประกอบด้วย 3 ส่วนได้แก่ ด้านความรู้ของประชาชน ด้านความตระหนัก
ของ ประชาชน และด้านพฤติกรรมของประชาชน รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.6 และตารางท่ี 4.7  
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ตารางที ่4.6 จ านวนและร้อยละของของผู้ตอบแบบสอบถามประสิทธิภาพในการสื่อสารของ 
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  

(n = 390) 

ประสิทธิภาพ ในการสื่อสารฯ 
ระดับดี ระดับปานกลาง ระดับควรปรับปรุง 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ความรู้ของประชาชน 47 12.1 327 83.3 16 4.1 
ความตระหนักของ
ประชาชน 

60 15.4 301 77.2 29 7.4 

พฤติกรรมของประชาชน 61 15.6 286 73.3 43 11.0 

รวมประสิทธิภาพ 
ในการสื่อสารฯ 

56 14.4 305 78.0 29 7.4 

 
ตารางที่ 4.7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัล แสดง

คุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
(n = 390) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

X SD การแปลความหมาย 

ความรู้ของประชาชน 10.7 2.4 ระดับปานกลาง 
ความตระหนักของประชาชน 10.6 2.7 ระดับปานกลาง 
พฤติกรรมของประชาชน 16.1 4.4 ระดับปานกลาง 

รวมประสิทธิภาพในการสื่อสารฯ  12.5 3.2 ระดับปานกลาง 

 
ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 

จังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านความรู้ประชาชน ด้านความตระหนักประชาชน และด้านพฤติกรรมของ
ประชาชน มีระดับคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลางทั้ง 3 ด้านและภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (X 
= 12.5, SD = 3.2)  
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 ผลการทดสอบตามสมมติฐาน 
 

 ปัจจัยด้านเพศ 
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.8 

 
ตารางที่ 4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างของกับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง

คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามปัจจัยด้านเพศ 
(n = 390) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย 
ส่วนบุคคล 

(เพศ) 

X SD  t-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน ชาย 10.8 2.5 1.386 0.166 
 หญิง 10.5 2.4   
ความตระหนักของประชาชน ชาย 10.8 3.0 1.616 0.107 
 หญิง 10.3 2.6   
พฤติกรรมของประชาชน ชาย 16.4 4.4 1.516 0.130 
 หญิง 15.7 4.3   

รวม ชาย 12.7 3.3 1.354 0.314 
 หญิง 12.2 3.2   
 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านเพศกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของประชาชน 
และพฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัล
แสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ตระหนักของประชาชน 
และพฤติกรรมของประชาชน) (p – value = 0.166, 0.107  และ 0.130 ตามล าดับ)  และเมื่อ
พิจารณาในภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านเพศไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพ
อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (p – value = 0.314) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 
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 ปัจจัยด้านอายุ 
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.9 

 
ตารางที่  4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง

คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามปัจจัยด้านอายุ  
(n = 390) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 
(อายุ, ปี) 

X SD F-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน 15-25 10.8 2.3 0.123 0.974 
 26-35 10.7 2.4   
 36-45 10.8 2.5   
 46-55 10.6 2.5   
 56-60 ขึ้นไป 10.9 2.6   
ความตระหนักของประชาชน 15-25 10.8 2.6 0.186 0.946 
 26-35 10.5 2.9   
 36-45 10.7 2.5   
 46-55 10.6 3.0   
 56-60 ขึ้นไป 10.8 3.3   
พฤติกรรมของประชาชน 15-25 15.9 4.4 0.216 0.929 
 26-35 16.2 4.3   
 36-45 16.1 4.7   
 46-55 15.9 4.4   
 56-60 ขึ้นไป 16.6 4.5   

รวม 15-25 12.5 3.1 0.175 0.949 
 26-35 12.4 3.2   
 36-45 12.5 3.2   
 46-55 12.4 3.3   
 56-60 ขึ้นไป 12.8 3.5   
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 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอายุกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของประชาชน 
และพฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านอายุ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัล
แสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของ
ประชาชน และพฤติกรรมของประชาชน) (p – value = 0.974, 0.946 และ 0.929 ตามล าดับ) และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านอายุไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่นกัน (p – value = 0.949) ดังนั้นจึงปฏิเสธ
สมมติฐานข้อที่ 1 
 

 ปัจจัยด้านสถานภาพสมรส 
ผลการศึกษาแสดงดังตารางที่ 4.10 

 
ตารางที่  4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัล

แสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามปัจจัย
สถานภาพ 

(n = 390) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 
(สถานภาพ) 

X SD t-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน โสด 11.1 2.7 1.273 0.155 
  สมรส 106 2.4   
ความตระหนักของประชาชน โสด 10.9 3.1 1.151 0.302 
 สมรส 10.6 2.8   
พฤติกรรมของประชาชน โสด 16.5 4.6 0.707 0.295 
 สมรส 15.9 4.3   

รวม โสด 12.8 3.5 1.044 0.251 
 สมรส 12.4 3.2   
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 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านสถานภาพสมรสกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพ
อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของประชาชน และ
พฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านสถานภาพไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิ
จิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของ
ประชาชน และพฤติกรรมของประชาชน) (p – value = 0.155, 0.295 และ 0.295 ตามล าดับ) และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านสถานภาพ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัล
แสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด เช่นกัน (p – value =  0.251) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 
 

 ปัจจัยด้านระดับการศึกษา 
ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.11 
 

ตารางที่  4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพ
อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  ตามปัจจัยด้านระดับการศึกษา 

(n = 390) 
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 

(ระดับการศึกษา) 

X SD F-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน ประถมศึกษา 11.0 2.5 1.114 0.353 
 มัธยมต้น 10.7 1.9   
 มัธยมปลาย/ปวช. 10.9 2.7   
 อนุปริญญา/ปวส. 10.8 2.3   
 ปริญญาตรี 10.2 2.2   
 ปริญญาโท 10.3 2.4   
ความตระหนักของประชาชน ประถมศึกษา 10.9 2.9 0.998 0.420 
 มัธยมต้น 10.8 2.8   
 มัธยมปลาย/ปวช. 10.9 3.1   
 อนุปริญญา/ปวส. 10.6 2.7   
 ปริญญาตรี 10.1 2.8   
 ปริญญาโท 10.6 2.7   
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 

(ระดับการศึกษา) 

X SD F-Test Sig. 

พฤติกรรมของประชาชน ประถมศึกษา 17.0 4.4 1.110 0.355 
 มัธยมต้น 16.0 5.6   
 มัธยมปลาย/ปวช. 16.5 4.7   
 อนุปริญญา/ปวส. 12.3 4.4   
 ปริญญาตรี 15.7 3.9   
 ปริญญาโท 15.2 4.0   

รวม ประถมศึกษา 13.0 3.3 1.074 0.376 
 มัธยมต้น 12.4 3.1   
 มัธยมปลาย/ปวช. 12.7 3.5   
 อนุปริญญา/ปวส. 12.6 3.1   
 ปริญญาตรี 11.9 2.9   
 ปริญญาโท 12.1 3.1   

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านระดับการศึกษากับประสิทธิภาพของป้ายดิ

จิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของ
ประชาชน และพฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านความรู้ของ
ประชาชน ด้านความตระหนักของประชาชน และพฤติกรรมของประชาชน (p – value = 0.353, 
0.420 และ 0.355 ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่ าปัจจัยด้านระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด 
เช่นกัน (p – value = 0.736) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 

 
 ปัจจัยด้านอาชีพ 

ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.12 
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ตารางที่  4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามปัจจัยด้านอาชีพ 

(n=390 คน) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 
(อาชีพ) 

X SD F-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน ไม่ได้ท างาน 10.8 2.6 0.368 0.899 
 รับจ้างทั่วไป 10.6 2.4   
 เกษตรกรรม 10.5 2.4   
 ค้าขายทุกชนิด 10.7 2.1   
 เจ้าของกิจการ 10.3 2.4   
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
10.7 3.1   

ความตระหนักของประชาน ไม่ได้ท างาน 10.5 2.9 0.338 0.917 
 รับจ้างทั่วไป 10.4 3.0   
 เกษตรกรรม 10.5 2.9   
 ค้าขายทุกชนิด 10.4 2.6   
 รับจ้างโรงงาน 10.9 2.7   
 เจ้าของกิจการ 10.8 2.7   
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
10.8 3.7   

พฤติกรรมของประชาชน ไม่ได้ท างาน 16.1 4.3 0.411 0.872 
 รับจ้างทั่วไป 16.1 4.2   
 เกษตรกรรม 15.6 4.3   
 ค้าขายทุกชนิด 15.9 4.1   
 รับจ้างโรงงาน 14.5 4.6   
 เจ้าของกิจการ 15.2 4.0   
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
 

16.1 5.3   
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ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม 
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 
(อาชีพ) 

X SD F-Test Sig. 

รวม ไม่ได้ท างาน 12.3 3.3 0.372 0.896 
 รับจ้างท่ัวไป 12.4 3.2   
 เกษตรกรรม 12.2 3.2   
 ค้าขายทุกชนิด 12.3 2.9   
 รับจ้างโรงงาน 12.1 3.2   
 เจ้าของกิจการ 12.1 4.4   
 ข้าราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
12.6 4.0   

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านอาชีพกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดง

คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของประชาชน ความตระหนักของประชาชน 
และพฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านอาชีพ ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิ
จิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านความรู้ของประชาชน ด้านความ
ตระหนักของประชาชน และด้านพฤติกรรมของประชาชน (p – value = 0.899, 0.917 และ 0.872 
ตามล าดับ) และเมื่อพิจารณาในภาพรวมพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลด้านอาชีพไม่มีความสัมพันธ์กับ
ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (p – value = 
0.896) ดังนั้นจึงปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 

 
 ปัจจัยด้านระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.13 
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ตารางที่  4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างของประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ตามปัจจัยด้าน
ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 

(n = 390) 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศ

รอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด จังหวัดระยอง 

ปัจจัย   
ส่วนบุคคล 

(ระยะเวลาที่พัก
อาศัยในจังหวัด

ระยอง, ปี) 

X SD F-Test Sig. 

ความรู้ของประชาชน 0-5 10.7 2.3 0.482 0.695 
 6-10 10.6 2.5   
 11-15 10.7 2.4   
 16-20 11.3 2.9   
ความตระหนักของประชาชน 0-5 10.6 2.8 0.308 0.820 
 6-10 10.5 2.9   
 11-15 10.7 2.7   
 16-20 11.1 3.2   
พฤติกรรมของประชาชน 0-5 15.9 4.3 0.369 0.776 
 6-10 16.2 4.6   
 11-15 16.0 4.2   
 16-20 16.9 5.5   

รวม 0-5 12.4 3.2 0.386 0.764 
 6-10 12.5 3.3   
 11-15 12.4 3.1   
 16-20 13.1 3.9   

 
ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยองกับ

ประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (ความรู้ของ
ประชาชน ความตระหนักของประชาชน และพฤติกรรมของประชาชน) พบว่าปัจจัยด้านส่วนบุคคล
ด้านระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดง
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คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ด้านความรู้ของประชาชน ความตระหนักของ
ประชาชนและพฤติกรรมของประชาชน  (p = 0.695, 0.820 และ 0.776 ตามล าดับ) เมื่อพิจารณาใน
ภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยองไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด (p – value = 0.764) ดังนั้นจึง
ปฏิเสธสมมติฐานข้อที่ 1 

 
 ปัจจัยด้านการสื่อสาร 

ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.14 
 
ตารางที่  4.14 ผลการศึกษาระดับของปัจจัยด้านการสื่อสาร 

(n = 390) 
ปัจจัยการสื่อสาร ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ X แปลผล 

การได้รับข้อมูลข่าวสาร ควรปรับปรุง 27 6.9 5.52 ปานกลาง 
 ปานกลาง 311 79.7 9.96  
 สูง 52 13.3 14.56  
 รวม 390 100.0 10.26  

การสื่อสารความเข้าใจ ควรปรับปรุง 19 4.9 5.47 ปาน 
กลาง  ปานกลาง 339 86.9 9.86 

 สูง 32 8.2 14.75 

 รวม 390 100.0 10.05 

การแปลความหมาย 
ของภาพ 

ควรปรับปรุง 12 3.1 5.41 ปาน
กลาง ปานกลาง 272 69.7 10.58 

สูง 106 27.2 14.92 

รวม 390 100.0 11.60 
รูปแบบการได้รับ 
การสื่อสาร 

ควรปรับปรุง 258 66.2 7.71 
12.29 

0 

ควรปรับ 
ปรุง ปานกลาง 132 33.8 

สูง 0 0 

รวม 390 100.0 9.26 
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ปัจจัยการสื่อสาร ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ X แปลผล 

ความชัดเจนของ
สัญลักษณ์และตัวอักษร 

ควรปรับปรุง 16 41.0 5.62 
10.37 
14.77 

ปาน
กลาง ปานกลาง 327 83.8 

สูง 47 12.1 
รวม 390 100.0 10.70 

ความน่าสนใจของ
ตัวอักษร 

ควรปรับปรุง 47 12.1 5.38 
9.78 
14.61 

ปาน
กลาง ปานกลาง 325 83.3 

สูง 18 4.6 

รวม 390 100.0 9.47 

ความถูกต้องของข้อมูล
สื่อสาร 

ควรปรับปรุง 149 38.2 4.89 
8.51 
15.00 

ปาน
กลาง ปานกลาง 240 61.5 

สูง 1 0.3 

รวม 390 100.0 7.17 

รวม ควรปรับปรุง 29 7.4 8.93 
15.92 
22.48 

ปาน
กลาง ปานกลาง 321 82.3 

สูง 40 10.3 
 รวม 390 100.0 16.07 

 
ผลการศึกษาระดับคะแนน (ควรปรับปรุง/ปานกลาง/สูง) ของปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ 

การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับการ
สื่อสาร ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร ความน่าสนใจของตัวอักษร ความถูกต้องของข้อมูล
สื่อสาร และความถี่ของการได้รับข่าวสาร มีระดับคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนน 10.26, 
10.05, 11.60, 10.70, 9.47, 7.14 และ 9.44 ตามล าดับ) ยกเว้นรูปแบบการได้รับการสื่อสารที่มี
ระดับคะแนนอยู่ในระดับควรปรับปรุง (ระดับคะแนน 9.26) เมื่อพิจารณาภาพรวมของปัจจัยด้านการ
สื่อสารพบว่ามีระดับคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง (ระดับคะแนนในภาพรวม 16.07)  

 
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนพฤติกรรม 

ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.15 
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ตารางที่  4.15 ผลการศึกษาระดับของปัจจัยด้านการสนับสนุนพฤติกรรม  
(n = 390) 

ปัจจัย ระดับคะแนน จ านวน ร้อยละ X แปลผล 

ปัจจัยสนับสนุน
พฤติกรรม 

ควรปรับปรุง 49 12.6 5.46 
9.79 
14.93 

ปานกลาง 
ปานกลาง 328 83.6 

สูง 15 3.8 
รวม 390 100.0 9.44 

 
ผลการศึกษาระดับคะแนน (ควรปรับปรุง/ปานกลาง/สูง) ของปัจจัยด้านการการสนับสนุน

พฤติกรรม ได้แก่ การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติซ้อมแผนฉุกเฉิน มีระดับคะแนนอยู่ในระดับปานกลาง 
(ระดับคะแนน 9.44)  

 
  ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัล

แสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 
ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.16 
 

ตารางที่  4.16 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสารกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผล
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

(n = 390) 

ปัจจัย ประสิทธิภาพในการสื่อสารของฯ 
ด้านความรู้/ความตระหนักและ

พฤติกรรมของประชาชน 

คะแนน 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig 
 

การได้รับข้อมูล/
ข่าวสาร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.282 0.001* 
ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.848* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.784 
รวม 0.638 
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ปัจจัย ประสิทธิภาพในการสื่อสารของฯ 
ด้านความรู้/ความตระหนักและ

พฤติกรรมของประชาชน 

คะแนน 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig 
 

การสื่อสารความเข้าใจ ด้านความรู้ของประชาชน 0.652 0.001* 
ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.849* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.783 

รวม 0.761 
การแปลความหมาย
ของภาพ 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.642 0.001* 

ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.847* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.785 

รวม 0.758 
รูปแบบการได้รับการ
สื่อสาร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.234 0.001* 

ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.846* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.789 

รวม 0.623 

ความชัดเจนของ
สัญลักษณ์และ
ตัวอักษร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.998* 0.001* 

ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.853 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.784 

รวม 0.878 
ความน่าสนใจของ
ตัวอักษร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.775 0.001* 

ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.846* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.786 

รวม 0.802 
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ปัจจัย ประสิทธิภาพในการสื่อสารของฯ 
ด้านความรู้/ความตระหนักและ

พฤติกรรมของประชาชน 

คะแนน 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig 
 

ความถูกต้องของ
ข้อมูลสื่อสาร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.703 0.001* 
ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.847* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.785 

รวม 0.778 

ความถี่ของการได้รับ
ข่าวสาร 

ด้านความรู้ของประชาชน 0.830 0.001* 
ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.907* 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.787 

รวม 0.840 

 

เมื่อพิจารณาระดับความสัมพันธ์ของปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร 
การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับการสื่อสาร ความชัดเจนของ
สัญลักษณ์และตัวอักษร ความน่าสนใจของตัวอักษร ความถูกต้องของข้อมูล ความถี่ของการได้รับ
ข่าวสาร  ที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่าการได้รับข้อมูล/ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ การ
แปลความหมายของภาพ รูปแบบการได้รับสื่อสาร ความน่าสนใจของตัวอักษร ความถูกต้องของ
ข้อมูลสื่อสาร และความถี่ของการได้รับข่าวสารมีคะแนนความสัมพันธ์ระดับสูงกับความตระหนักของ
ประชาชน (ระดับคะแนน 0.848, 0.849, 0.847, 0.846, 0.846, 0.847 และ 0.847) ยกเว้นความ
ชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษรมีคะแนนความสัมพันธ์ระดับสูงกับความรู้ของประชาชน (ระดับ

รวม ด้านความรู้ของประชาชน 0.957* 0.001* 

ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 

0.848 

ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.785 

รวม 0.863 
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คะแนน 0.998) และปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพสื่อสารของป้ายดิจิตัล
แสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (p – value < 0.001) และ
เมื่อพิจารณาในภาพรวมปัจจัยด้านการสื่อสารพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงกั บด้านความรู้ของ
ประชาชน (ระดับคะแนนความสัมพันธ์ด้านความรู้ของประชาชน 0.957, ด้านความตระหนักของ
ประชาชน 0.848 และด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.784 ) และเมื่อรวมปัจจัยด้านการสื่อสารพบว่า
มีความสัมพันธ์ระดับสูง (ระดับคะแนน 0.863) กับประสิทธิภาพสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผล
คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (p – value < 0.001)  

 
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมกับประสิทธิภาพในการสื่อสาร
ของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัด
ระยอง......................................................................... 

ผลการศึกษาดังตารางที่ 4.17 
 

ตารางที่  4.17 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมกับประสิทธิภาพในการสื่อสารของ 
ป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง   

(n = 390) 

ปัจจัย ประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ฯ ด้านความรู้/ความตระหนัก
และพฤติกรรมของประชาชน 

คะแนน 
ระดับความสัมพันธ์ 

Sig 

 

ผลการทดสอบพบว่า ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมมีความสัมพันธ์กับความรู้ ความตระหนักและ
พฤติกรรมของประชาชนในระดับสูง (ระดับคะแนนความสัมพันธ์ด้านความรู้ของประชาชน 0.947, 
ด้านความตระหนักของประชาชน 0.930 และด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.784) และเมื่อรวม
ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมพบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงกับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัล
แสดงผลคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (ระดับคะแนน 0.887) (p-
value< 0.001)  

ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม ด้านความรู้ของประชาชน 0.947* 0.001* 
ด้านความตระหนักของประชาชน 0.930 
ด้านพฤติกรรมของประชาชน 0.784 

รวม 0.887 



บทท่ี 5 
 

สรุป อภิปรายผลการศกึษา และข้อเสนอแนะ 
 

 การวิจัยเรื่องประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึงประสิทธิภาพในการสื่อสารของ
ป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง และเพ่ือ
วิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง สรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้ 
 5.1  สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 5.2  ข้อเสนอแนะ 
 

 สรุปผลการศึกษาและอภิปรายผล 
 

 ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง  
ปัจจัยด้านการสื่อสาร ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมและประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิ

จิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง  
 ข้อมูลทั่วไปด้านลักษณะของกลุ่มตัวอย่างพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย
ร้อยละ 57.0 มีอายุระหว่าง 26-35 ปี รองลงมา 46-55 ปี ร้อยละ 33.3 และ 23.3 ตามล าดับ ส่วน
ใหญ่มีสถานภาพสมรสร้อยละ 76.4 ระดับการศึกษามัธยมปลาย/ปวช. และอนุปริญญา/ปวส. ร้อยละ 
30.5 เท่ากัน รองลงมาปริญญาตรี ร้อยละ 25.8 อาชีพรับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม รองลงมารับจ้าง
ทั่วไป ร้อยละ 36.2 และ 20.3 ตามล าดับ ระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยองอยู่ระหว่าง 6-10 ปี 
และ 0-5 ปี ร้อยละ 43.3 และ 31.0 ตามล าดับ 
 ปัจจัยด้านการสื่อสาร มีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง รวม 7 ด้าน ได้แก่ การได้รับข้อมูล/
ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ ความชัดเจนของสัญลักษณ์และ
ตัวอักษร ความน่าสนใจของป้าย ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร และความถี่ของการรับข้อมูลสื่อสาร 
ยกเว้นรูปแบบการได้รับการสื่อสารมีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับควรปรับปรุง และเมื่อพิจารณาภาพรวม
ปัจจัยด้านสื่อสารพบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (X = 8.66, SD = 2.23) เมื่อจัดกลุ่มระดับ
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คะแนนของปัจจัยด้านการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, จังหวัดระยอง พบว่ามีคะแนนรวมปัจจัยด้านสื่อสารอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 72.6  
 ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม ได้แก่ การได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติและได้รับการซ้อมแผน
ฉุกเฉินมีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง (X = 16.07, SD = 3.80) เมื่อจัดกลุ่มระดับคะแนน
ของปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรมของการได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติและได้รับการซ้อนแผนฉุกเฉินของ
ประชาชนรอบบริเวณอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่ามีระดับคะแนนในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 82.3 
 ประสิทธิภาพในการสื่อสารของปัจจัยดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณนิคมอุตสาหกรรม
มาบตาพุด, จังหวัดระยอง ได้แก่ ด้านความรู้ของประชาชน ด้านความตระหนักของประชาชนและ
ด้านพฤติกรรมของประชาชน พบว่ามีระดับคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ทั้ง 3 ด้าน (ด้านความรู้
ของประชาชน X = 10.7,  SD = 2.4, ด้านความตระหนักของประชาชน  X = 10.6, SD = 2.7, ด้าน
พฤติกรรมของประชาชน X = 16.1, SD = 4.4 และภาพรวมทั้ง 3 ด้าน X = 12.50, SD = 3.20) เมื่อ
จัดกลุ่มระดับคะแนนปัจจัยประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศบริเวณรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พบว่ามีคะแนนเฉลี่ยในระดับปานกลาง ร้อยละ 78.0 

 
 ผลการทดสอบสมมติฐานและอภิปรายผล 

5.1.2.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
ผลการเปรียบเทียบความแตกต่างประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดง

คุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง จ าแนกตามเพศ และสถานภาพสมรส 
(ความรู้ของประชาชน ด้านความตระหนักของประชาชน และด้านพฤติกรรมของประชาชน) พบว่า
ปัจจัยด้านเพศและสถานภาพสมรส ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัล
แสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (p = 0.314 และ p = 0.251 
ตามล าดับ) ส าหรับปัจจัยด้านอายุระดับการศึกษา อาชีพและระยะเวลาที่พักอาศัยในจังหวัดระยอง 
(0-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี, 16-20 ปี) พบว่าปัจจัยด้านอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ ระยะเวลาที่พัก
อาศัยในจังหวัดระยอง ไม่มีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพ
อากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง เช่นเดียวกัน (p = 0.949, 0.376, 0.896 และ 
0.762 ตามล าดับ) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ รวิภา สุขสุสาสน์ (2559) ที่ศึกษาการเปิดรับสื่อ
โฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตัลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตัลของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลรวม 400 ตัวอย่างพบว่าลักษณะของ
ประชากรได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ไม่มีความแตกต่างกันในการเปิดรับสื่อโฆษณา
กลางแจ้งประเภทดิจิตัลและความตั้งใจซื้อสินค้าบนสื่อโฆษณากลางแจ้งประเภทดิจิตัลของผู้บริโภคใน
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เขตกรุงเทพมหานคร แต่ระดับการศึกษามีผลต่อการสื่อสารซึ่งมีความแตกต่างกันกับการศึกษานี้ 
นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ เอกลักษณ์ ธนเจริญพิศาล และ จ าลอง โพธิ์บุญ (2555) 
เรื่องความตระหนักและ การยอมรับการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ( ISO 14001) มาใช้ใน
องค์การภาครัฐ: กรณีศึกษาส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเก็บข้อมูล
ใช้แบบสอบถามจ านวน 224 ตัวอย่างพบว่าปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ และระดับการศึกษาไม่มี
ความสัมพันธ์กับการยอมรับในการน าระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมฯ มาใช้ (p = 0.966 และ 0.923 
ตามล าดับ)  

ผลการศึกษานี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของสโรบล เตือนจิตต์ (2559) ที่ศึกษา
พฤติกรรมการรับสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตัลพบว่า สื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตัลที่ส าคัญคือง่าย
ต่อความเข้าใจ การน าเสนอสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิตประจ าวัน จะช่วยให้สามารถจ าลักษณะของสัญลักษณ์
ต่าง ๆ ของสื่อดิจิตัลได้ดี นอกจากนี้ เพศ/ระดับการศึกษา/อาชีพ ไม่ส่งผลต่อความเข้าใจในการซื้อ
สินค้า หรือบริการของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ ความสนใจต่อสื่อโฆษณา
กลางแจ้งแบบดิจิตัล การจดจ าสื่อโฆษณากลางแจ้งแบบดิจิตัลและสถานที่ที่พบเห็นสื่อโฆษณา
กลางแจ้งแบบดิจิตัลต่างกันไม่ส่งผลต่อความตั้งใจในการซื้อสินค้าหรือบริการของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยส าคัญ 

5.1.2.2  ปัจจัยด้านการสื่อสาร 
 เมื่อพิจารณาระดับคะแนนเฉลี่ย (ควรปรับปรุง/ ปานกลาง/สูง) ของปัจจัยด้านการ

สื่อสาร จ านวน 8 ด้าน (การได้รับข้อมูล/ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของ
ภาพ รูปแบบการได้รับการสื่อสาร ความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร ความน่าสนใจของ
ตัวอักษร ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร และความถ่ีของการได้รับข่าวสาร) พบว่าแต่ละด้านมีคะแนน
เฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (10.26, 10.05, 11.60, 10.70, 9.47 และ 7.14 คะแนน ตามล าดับ) 
ยกเว้นรูปแบบการได้รับการสื่อสารที่มีคะแนนเฉลี่ยในระดับควรปรับปรุง (9.26 คะแนน) สอดคล้อง
กับการศึกษาของ (ชัญญาณัฏฐ์ ธเนศฉัตรเจริญ และ บัญชา วงศ์เลิศคุณากร , 2561) ที่ศึกษาทัศนคติ
ของผู้บริโภคของผู้โดยสารต่อสื่อโฆษณา ด้านความเข้าใจ ความรู้สึก จากผู้ตอบแบบสอบถาม 400 
ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถามพบว่าทัศนคติต่อสื่อโฆษณาบนรถไฟฟ้าบีทีเอส ด้านความเข้าใจและ
ความรู้สึกอยู่ในระดับปานกลาง และด้านการเลือกและสนใจอยู่ในระดับปานกลาง ในส่ วนเนื้อหา 
ภาพความเคลื่อนไหว/ภาพนิ่งและการโฆษณา สินค้าและบริการ ลักษณะการเลือกจดจ า ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง ในส่วนจดจ าค าขวัญ/สโลแกน ช่วยให้จดจ าได้มากขึ้น และสอดคล้องกับ พีระ  
จิรโสภณ และคณะ (2559) ซึ่งท าการวิจัยเรื่องความรู้เท่าทันสื่อสารยุคดิจิตัลกับบทบาทในการ
ก าหนดแนวทางการปฏิรูปการสื่อสารในสังคมไทย พบว่าระดับการรับรู้เท่าทันสื่อสารของประชากร
อายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานครจ านวน 400 ตัวอย่าง ยังมีระดับการรู้เท่าทันการสื่อสารไม่สูง
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นักโดยเฉลี่ยความรู้เท่าทันสื่ออยู่ในเกณฑ์ระดับปานกลาง และนอกจากนี้ยังพบว่าอายุระหว่าง 51-60 
ปี จะมีระดับการรู้เท่าทันการสื่อสารสูงกว่าผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 

ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสื่อสาร ได้แก่ การได้รับข้อมูล/
ข่าวสาร การสื่อสารความเข้าใจ การแปลความหมายของภาพ ความชัดเจนของสัญลักษณ์และ
ตัวอักษร ความน่าสนใจของป้าย ความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร ความถ่ีของการรับข้อมูลสื่อสาร และ
รูปแบบการได้รับการสื่อสารกับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบ
นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด พบว่ามีความสัมพันธ์ระดับสูงกับความรู้ของประชาชน (0.985) ตระหนัก
ของประชาชน (0.848) และพฤติกรรมของประชาชน (0.785)  

เมื่อพิจารณาภาพรวมพบว่าปัจจัยด้านการสื่อสาร มีความสัมพันธ์ระดับสูงกับ
ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบาตาพุด 
จังหวัดระยอง (0.863) ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ อุไรรัตน์ มากไมตรี (2558) ซึ่งศึกษาอิทธิพล
ของสื่อออนไลน์ที่มีผลต่อพฤติกรรมของผู้บริโภค กรณีศึกษาธุรกิจเบเกอร์รี่ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญทางออนไลน์จ านวน 100 คน และอีก 
300 คนใช้แบบสอบถามให้ผู้ตอบแบบสอบถามเอง พบว่าการเปิดรับสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอร์รี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่านออนไลน์ (p< 0.0001) การรับรู้เกี่ยวกับสิ้นค้าเบ
เกอร์รี่ หลังเปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมผู้บริโภคสินค้าเบเกอร์รี่หลัง
เปิดรับข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ (p< 0.0001) และการรับรู้เกี่ยวกับสินค้าเบเกอร์รี่หลังเปิดรับข้อมูลผ่าน
สื่อออนไลน์มีความสัมพันธ์กับแนวโน้มพฤติกรรมหลังเปิดรับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าเบเกอร์รี่ผ่านสื่อ
ออนไลน์ (p< 0.0001) และสอดคล้องกับการศึกษาของ อรรถพล นาคราช และ ปฐม ทรัพย์เจริญ 
(2558) ซึ่ งศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ข่ าวสารผ่านสื่อ DIGITAL SIGNAGE ของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ โดยใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูล จ านวน 385 คน พบว่า
รูปแบบการน าเสนอเนื้อหาข่าวสารที่นักศึกษารับรู้ได้แก่ สีที่ง่ายต่อความเข้าใจ สื่อสารได้ระยะไกล
และเนื้อหาตามความต้องการ ด้านรูปแบบเนื้อหาได้แก่ ชุดสีตรงข้ามตัดกันอย่างชัดเจน ชุดโทนสี
เดียวกัน น้ าหนักเข้มอ่อนตัดกัน และสีเฉพาะตัวอักษรไม่มีพ้ืน ปัญหาจากตัวสื่อ  รูปแบบการน าเสนอ
มีผลต่อการรับรู้และสร้างความน่าสนใจ คือสื่อจะต้องมีเนื้อหาที่ตรงประเด็นกับความต้องการที่จะ
น าเสนอและความน่าสนใจจะช่วยในการจดจ าได้ดี มีความทันสมัยร่วมด้วย นอกจากนี้บริเวณติดตั้ง 
ปัญหาเนื้อหา ปัญหาจากสื่อ ต าแหน่งการติดตั้งและรูปแบบการออกแบบมีผลต่อการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารผ่านสื่อ DIGITAL SIGNAGE ด้วย นอกจากนี้ ยุทธพล คุณวงศ์วิวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาการ
เลือกใช้และออกแบบสื่อโฆษณาที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค กรณีศึกษาบ้านทาวน์
เฮ้าส์ 1) พบว่าสื่อที่ผู้ประกอบการเลือกใช้โดยคาดว่าจะส่งผลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภค คือ
สื่อป้ายบิลบอร์ด สื่ออินเทอร์เน็ต ซึ่งสื่อบุคคลจะส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคได้มากกว่าเพราะ
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พฤติกรรมผู้บริโภคจะเชื่อมั่นในสิ่งที่ตนเองสัมผัสด้วยตนเอง 2) หลักการออกแบบที่มีผลต่อการรับรู้
และทัศนคติของผู้บริโภคได้ดีต้องมีองค์ประกอบคือ (1) ข้อความต้องสั้น กระชับ เข้าใจง่าย (2) 
รูปภาพต้องเป็นรูปจริง จึงจะสามารถสร้างการรับรู้ได้ดี (3) สีสัน/โทนสี แบ่งตามระดับผู้บริโภค คือ 
ระดับบนใช้สีขรึม เรียบหรู เช่นสีทอง สีด า-ขาว กลุ่มผู้บริโภคระดับกลาง ใช้สีที่สดใส เช่นสีน้ าเงิน สี
ฟ้าสดใส และกลุ่มผู้บริโภคระดับล่างใช้สีที่มีความร้อนแรง โดดเด่น เช่นสีแดง สีเหลือง สีแสด (4) 
รูปแบบสื่อที่มีผลต่อการรับรู้และทัศนคติได้เป็นอย่างดี คือรูปแบบสิ่งเข้าใจเชิงเหตุผลและซึ่งเข้าใจเชิง
อารมณ์ 3) รูปแบบสื่อที่มีอิทธิพลต่อการรับรู้และทัศนคติของผู้บริโภคคือรูปแบบที่ใช้สิ่งเข้าใจเชิง
เหตุผล (สามารถบอกจุดความต้องการได้เป็นอย่างดี) นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับการศึกษาของ  กิตติ
พงษ์ รุธิรวรรณวงศ์ (2556) ซึ่งศึกษาการออกแบบป้ายสัญลักษณ์เพ่ือการสื่อสารโดยสารรถไฟฟ้าบีที
เอส โดยใช้วิธีการออกแบบป้ายสัญลักษณ์และน าส่งไปยังกลุ่มตัวอย่าง 100 คน เพ่ือคัดเลือกผลงาน
ออกแบบที่กลุ่มตัวอย่างพึงพอใจ ผลการคัดเลือกป้ายสัญลักษณ์ที่มีระดับการเตือนมีความสอดคล้อง
ดังนี้ 1) คู่สีที่ใช้ในป้ายควรใช้สีเหลือง-ด า หรือแดง-น้ าเงิน 2) สีที่ใช้เป็นจุดเด่น/เน้น ใช้สีแดงบางส่วน
ของภาพให้เกิดจุดเด่น  3) รูปทรงของป้ายใช้รูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้า 4) กราฟิกท่ีใช้แทนคน มีทั้งการใช้
แบบ Pictogram และการ์ตูน 5) องค์ประกอบกราฟิกที่ใช้แทนคน มีทั้งการใช้ทั้งสีทึบและวาดเส้นลง
สี 6) รายละเอียดของป้ายมีตั้งแต่ระดับน้อยถึงมาก 7) ความสัมพันธ์ระหว่างภาพและตัวอักษรต้องใช้
ภาพเด่นกว่าตัวอักษร และใช้ชุดตัวอักษรให้เด่นกว่าภาพ 8) วิธีการสื่อสารของภาพ ควรให้มีทั้งในเชิง
สื่อสารและสะเทือนอารมณ์  

5.1.2.3  ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
ส าหรับปัจจัยด้านสนับสนุนพฤติกรรมคือ การได้รับการอบรม/ฝึกปฏิบัติซ้อมแผน

ฉุกเฉิน  มีคะแนนเฉลี่ยระดับปานกลาง (ระดับ 16.07 คะแนน) และมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพ
ในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง (p 
< 0.0001) สอดคล้องกับ ธวัชชัย สีอ่อนดี, ธัยวัช จันทร์สมุด, และ ล าพูน เสนาวัง (2559) ซึ่งศึกษา
แนวทางการจัดการความรู้ เจตคติและการปฏิบัติงานในการใช้สารก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูก
อ้อย ต าบลสหัสขันธุ์ อ าเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ จ านวน 303 ตัวอย่างโดยใช้แบบสอบถาม
พบว่าการสัมผัสสารเคมีมีความสัมพันธ์กับการปฏิบัติตนและการปฏิบัติตนมีความสัมพันธ์กับการใช้
สารเคมีในการก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรฯ ต าบลสหัสขันธุ์ อ าเภอสหัสขันธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และการศึกษานี้ยังมีข้อเสนอแนะว่าการจัดการความรู้ เจตคติและ
การปฏิบัติตนควรให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องที่จะท าให้เกษตรกรกลุ่มนี้มีพฤติกรรม
การใช้สารเคมีฯ ลดลงที่จะท าให้ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพลดลงไปด้วย ดังนั้นการ
ด าเนินการแก้ไขปัญหาและลดปัญหาจะต้องพิจารณาการจัดการมีส่วนร่วมในการเรียนรู้ การออกแบบ
การเรียนรู้ ร่วมสนทนาและสรุปผลด้วยกัน นอกจากนี้กระบวนการเปลี่ยนแปลงต้องใช้เวลาและมี
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ขั้นตอนจะต้องสะท้อนผลกระทบที่เกิดขึ้น โดยต้องให้ความรู้ แนวคิดในสิ่งเกิดขึ้นทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม และร่วมวิเคราะห์ ทดลองแนวทางแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมกับสภาพความเป็นอยู่ด้วย 

ผลการศึกษายังสอดคล้องกับ สุดารัตน์ ชูพันธ์ (2554) ที่ศึกษาพฤติกรรมการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรผู้ปลูกมันส าปะหลัง ต าบลบึงว้อ อ าเภอขามทะเลสอ จังหวัด
นครราชสีมา โดยใช้แบบสอบถามจ านวน 237 ครัวเรือน พบว่าความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้
สารเคมีก าจัดศัตรูพืชกับพฤติกรรมการใช้สารเคมีมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยส าคัญอย่างมีสถิติ 0.05 
และยังพบว่าผู้ใช้สารเคมีที่มีความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ มาก จะมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีฯ น้อย หรือถ้าความเชื่อด้านสุขภาพเกี่ยวกับการใช้สารเคมีฯ น้อยจะมีพฤติกรรมการใช้
สารเคมีฯ มาก และสอดคล้องกับพิมพ์ลดา ภิรมย์จิตรและสุชาดา ภัยหลักสี่ (2557) ที่ศึกษาความรู้
และพฤติกรรมการใช้สารเคมีก าจัดศัตรูพืชของเกษตรกรบ้านนาเหล่า อ าเภอนาวัง จังหวัด
หนองบัวล าภู เป็นการศึกษาเชิงพรรณนา (Descriptive research) โดยใช้แบบสัมภาษณ์จ านวน 267 
คน ได้ให้ข้อเสนอแนะว่าถ้าเกษตรกรขาดความตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้สารเคมีฯ ควรมี
การส่งเสริมความรู้ในการก าจัดสารเคมีฯ ให้ถูกต้องด้วย ซึ่งจะช่วยให้เกิดความปลอดภัยกับผู้ใช้
สารเคมีฯ ประชาชนและสิ่งแวดล้อมด้วย 
 

 ข้อเสนอแนะ 
 

 ข้อเสนอแนะจากการศึกษาครั้งนี้ 
1)  ปัจจัยด้านการสื่อสารมีความสัมพันธ์ระดับสูงกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัล

แสดงผลคุณภาพอากาศรอบบริเวณนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังนั้นสมควรปรับปรุง
รูปแบบการน าเสนอที่ท าให้ประชาชนจ ารูปแบบและสัญลักษณ์การน าเสนอได้ง่าย เข้าใจง่ายและมี
ความชัดเจนด้านภาษา ไม่ควรใช้ภาษาวิชาการ เช่น CO (Carbon monoxide) H2SO4 (Sulferdioxide) 
เป็นต้น แต่น่าจะใช้ค าว่า อาจท าให้ระคายเคืองระบบทางเดินหายใจหรือผิว หนัง ซึ่งจะท าให้
ประชาชนมีความตระหนักและมีความระวังมากขึ้น 

2)  ปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม คือ การได้รับการฝึกอบรม/ฝึกปฏิบัติซ้อมแผนฉุกเฉิน 
มีความสัมพันธ์ระดับกลางกับประสิทธิภาพของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศรอบบริเวณนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ดังนั้นจึงควรมีแผนงาน/โครงการส าหรับการฝึกสอนหรืออบรม
ให้ประชาชนมีความเข้าใจ/มีทักษะการปฏิบัติกรณีมีเหตุฉุกเฉิน จะช่วยให้ประชาชนมีความตื่นตัว 
(Active) ส าหรับการป้องกันตนเองเมื่อมีเหตุฉุกเฉินและปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง การฝึกอบรม/ฝึก
ปฏิบัติซ้อมแผนท าให้เกิดความเคยชินและปฏิบัติได้อย่างถูกต้องเมื่อเกิดเหตุจริง 
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 ข้อเสนอแนะส าหรับการศึกษาครั้งต่อไป 
1)  เนื่องจากศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (Quantitative) รูปแบบการ

น าเสนอเพ่ือให้เกิดความชัดเจนรูปแบบของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศจึงไม่ได้ระบุใน
การศึกษานี้ ดังนั้นการศึกษา ครั้งต่อไปจึงสมควรศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative) เพ่ือปรับปรุง
รูปแบบ/สัญลักษณ์น าเสนอท่ีประชาชนสามารถเข้าใจได้ง่ายขึ้นและจดจ าได้ดีขึ้น 

2)  การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (Cross Sectional Study) 
ประเมินผลครั้งเดียวจึงไม่สามารถตอบได้ว่าจริงๆ แล้วประชาชนทราบข้อมูลน าเสนอที่ป้ายดิจิตัล
แสดงผลคุณภาพอากาศจริงหรือไม่ ดังนั้นการศึกษาครั้งต่อไปน่าจะมีการศึกษาเป็นครั้งที่ 2 เพ่ือ
ประเมินว่าประชาชนทราบข้อมูลจากป้ายดิจิตัลจริง 

3)  ประชาชนในพ้ืนที่การศึกษาส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นคนพ้ืนเพที่พักอาศัยโดยตรง เป็น
คนพักอาศัยเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างที่ปฏิบัติงานตามโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น หรือมาเช่า
อาศัยอยู่ชั่วคราว การเคลื่อนย้ายที่อยู่จึงมีตลอดเวลา ท าให้ประเมินผลระยะเวลาเดียว ดังนั้นจึงควร
ศึกษารูปแบบการรับรู้เป็นระยะ ๆ อาจจะ 2 ปีครั้งหรือเป็นการศึกษาเชิงคุณภาพเพ่ือให้ได้แนวการ
รับรู้และการปฏิบัติที่จะช่วยน าไปสู่การน าเสนอส าหรับการปรับปรุงป้ายดิจิตัลให้มีประสิทธิภาพมาก
ขึ้นและมีความเข้าใจได้ง่ายกับประชาชนในพื้นที่ต่อไป 

4)  สมควรศึกษาในกลุ่มที่มีส่วนได้ส่วนเสียในพ้ืนที่ด้วย เช่น องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครู/อาจารย์ในโรงเรียนใกล้เคียง พนักงานโรงงานต่างๆ บริเวณใกล้เคียง เจ้าหน้าที่มูลนิธิ
เอกชน/ร่วมกตัญญู เป็นต้นเพราะกลุ่มเหล่านี้จะประสานความเข้าใจและสื่อสารให้ประชาชนเข้าใจได้
ดีระหว่างโรงงานกับประชาชน 
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แบบสอบถาม 
 

ประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงผลคุณภาพอากาศ 
รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง 

 

 
ค าชี้แจง 

แบบสอบถามฉบับนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือสอบถามประชาชนที่พักอาศัยในรอบนิคมอุตสาหกรรม          
มาบตาพุด เกี่ยวกับประสิทธิภาพในการสื่อสารของป้ายดิจิตัลแสดงคุณภาพอากาศรอบนิคม
อุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง ของนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม คณะ
บริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 

ข้อมูลที่ได้จากการสอบถามจึงน าไปใช้เพ่ือการศึกษาเท่านั้น  ผู้วิจัยขอความกรุณาจากท่านใน
การตอบแบบสอบถามให้ครบทุกข้อ ข้อมูลจะถูกเก็บเป็นความลับ และไม่ส่งผลกระทบกับตัวท่าน
หรือหน่อยงานของท่านแต่อย่างใดทั้งสิ้น 

 
        ขอขอบคุณในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
         นายเวสารชั วรุตมะพงศ์พันธุ์ 

                                                        นักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรการจัดการสิ่งแวดล้อม                      
               คณะบริหารการพัฒนาสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ 
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แบบสอบถาม 
ประสิทธิภาพของบอร์ดิจิตัลแสดงคุณภาพอาการที่ฟุ้งกระจาย 

และพฤติกรรมในการป้องกันสารเคมีในอากาศที่เกินค่ามาตรฐานของประชาชน 
รอบนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย, จังหวัดระยอง 

 
ส่วนที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 
1. เพศ   ......ชาย   .....หญิง 
 
2. อายุ....................................ปี (นับเต็มจ านวนปี เช่น 5 ปี 1 เดือน ให้ลง 5 ปี) 
 
3. สถานภาพ  .......โสด  ......คู ่
 
4. วุฒิการศึกษา  .......ไม่ได้เรียน  ......ประถมศึกษา .....มัธยมต้น 
   .......มัธยมปลาย/ปวช. .......อนุปริญญา/ปวส. ......ปริญญาตรี 
   .......ปริญญาโท  .......สูงกว่าปริญญาโท  
 
5. อาชีพ  .......ไม่ได้ท างาน/อยู่บ้านเฉยๆ/ตกงาน .....รับจ้างทั่วไป   
   .......เกษตรกรรม (ท าไร่/ท าสวน)  ......ค้าขายทุกชนิด  
   .......รับจ้างโรงงานอุตสาหกรรม  ......เจ้าของกิจการ  
   .......ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  ......อ่ืนๆ ระบุ.......................... 
 
6.ระยะเวลาที่พักอาศัยในชุมชน/หมู่บ้าน..................ป ี(นับเต็มจ านวน เช่น 5 ปี 1 เดือน ให้ลง 5 ปี) 
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ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการได้รับข้อมูล/ข่าวสาร  
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ 

1.มีเจ้าหน้าที่โรงงานมาชี้แจงการฝึกซ้อมรับเหตุฉุกเฉิน    
2.มีประกาศแจ้งเตือนว่าสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ    

3.มีเอกสารแนะน าด้านสารเคมีถึงอันตรายและการช่วยเหลือเบื้องต้น
เมื่อสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ 

   

4.มีเจ้าหน้าที่มาแนะน าการช่วยเหลือ/อพยพเมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่ว/
ฟุ้ง/กระจายในอากาศ 

   

5.ได้รับแจ้งทุกครั้งเมื่อมีสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในพ้ืนที่พักอาศัยของ
ท่าน 

   

6.โรงงานแจ้งเตือนปริมาณสารเคมีในอากาศให้ทราบทุกวัน    

7.ท่านหาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในพื้นที่พักอาศัย
ของท่านเอง 

   

8.เจ้าหน้าที่โรงงานแจ้งเตือนเกี่ยวกับสารเคมีในอากาศตามเสียงตาม
สายหรือหอกระจายข่าว 

   

9.เจ้าหน้าที่โรงงานแจ้งเตือนการอพยพ เมื่อมีปริมาณสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/
กระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

   

10.เจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่ใช้ในแต่ละ
โรงงานรอบที่พักอาศัยของท่าน 
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ส่วนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการสื่อสารความเข้าใจ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ เคย ไม่เคย ไม่แน่ใจ 

1.เจ้าหน้าที่โรงงานมาแจ้งกับท่านเพ่ือให้เกิดความสบายใจเกี่ยวกับ
สารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย รอบที่พักอาศัยของท่าน 

   

2.เจ้าหน้าที่โรงงานมาแจ้งกับท่านถึงอันตรายจากสารเคมีที่โรงงาน
รอบท่ีพักอาศัยของท่านที่ใช้ในการท าผลผลิต 

   

3.เจ้าหน้าที่โรงงานมาแจ้งกับท่านถึงแนวทางการปฏิบัติเมื่อมีสารเคมี
รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

   

4.เจ้าหน้าที่โรงงานมาแจ้งถึงการช่วยเหลือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อมี
สารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

   

5.เจ้าหน้าที่โรงงานน ารูปแบบที่เป็นภาพ/ตาราง แสดงถึงแนวทางการ
อพยพ เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินเพ่ือสามารถเข้าใจง่ายขึ้นในการปฏิบัติ 

   

6.ท่านเคยเห็นป้ายตามภาพนี้หรือไม่ (ภาพประกอบ)    

7.ท่านเคยเห็นภาพนี้ในชุมชน/หมู่บ้านของท่าน (ภาพประกอบ)    
8.ท่านเคยอ่านตัวเลขและตัวหนังสือตามภาพนี้ (ภาพประกอบ)    

9.เจ้าหน้าที่โรงงานเคยมาคุยเกี่ยวกับตัวเลขและตัวหนังสือในป้ายนี้ 
(ภาพประกอบ) 

   

10. ภาพที่เห็นตัวเลขและตัวหนังสือโรงงานมาประกาศในหมู่บ้าน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 104 

ส่วนที่ 4  แบบสอบถามเกี่ยวกับการการแปลความหมายของภาพ 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ภาพที่ท่านเห็นเป็นค่าแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายใน
อากาศรอบที่พักอาศัยของท่าน (ภาพประกอบ) 

   

2.ตัวเลขที่ท่านเห็นเป็นค่าแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายใน
ระดับปกติ (ภาพประกอบ) 

   

3.ภาพที่ท่านเห็นแสดงถึงใบหน้ากังวล/ไม่สบายใจ เป็นทุกข์ 
(ภาพประกอบ) 

   

4.ตัวหนังสือที่ท่านเห็นเป็นค าบอกชื่อสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายใน
อากาศรอบที่พักอาศัยของท่าน 

   

5.สีที่แสดงเป็นตัวเลขท่านสามารถเห็น/ชัดเจนแต่ไกล    

6.ท่านสงสัยหรือไม่ว่าบอร์ดที่แสดงปริมาณสารเคมีในอากาศแสดง
ปริมาณสารเคมีที่ถูกต้อง 

   

7.ท่านสงสัยหรือไม่ว่าบอร์ดที่แสดงปริมาณสารเคมีในอากาศ ไม่เกิน 
ค่ามาตรฐานทุกครั้ง 

   

8.ท่านสงสัยหรือไม่ว่าบอร์ดที่แสดงปริมาณสารเคมีในอากาศ เกิน ค่า
มาตรฐานทุกครั้ง 

   

9.ท่านสงสัยหรือไม่ว่าตัวเลขและตัวหนังสือในบอร์ดแสดงปริมาณ
สารเคมีในอากาศไม่เคยเปลี่ยนแปลงเลย 

   

10.บอร์ดที่ท่านเห็นนี้ติดตั้งในชุมชน/หมู่บ้านของท่านมามากกว่า 10 
ปี แล้ว 
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ส่วนที่ 5  แบบสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการได้รับการสื่อสาร 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.ตัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงปริมาณสารเคมีบนบอร์ดนี้เป็นตัวเลขและ
ตัวหนังสือท าให้เข้าใจง่าย 

   

2.ภาพที่ท่านเห็นมีความชัดเจน เข้าใจในความหมายว่าหมายถึงปริมาณ
สารเคมีในอากาศ 

   

3.เจ้าหน้าที่โรงงานมีรถประชาสมัพันธ์กรณีเกิดเหตุฉุกเฉินทุกคร้ัง    
4.เจ้าหน้าที่โรงงานประกาศเสียงตามสายหรือหอกระจายข่าว กรณีเกิดเหตุ
ฉุกเฉินทุกคร้ัง 

   

5.ภาพบอร์ดที่ท่านเห็นทา่นเข้าใจว่าปริมาณสารเคมีในอากาศมคี่าคงที่
สม่ าเสมอ ไม่เปลีย่นแปลง 

   

6.ภาพบอร์ดที่ท่านเห็นทา่นเข้าใจว่าปริมาณสารเคมีในอากาศมคี่า
เปลี่ยนแปลงตลอกเวลา 

   

7.ภาพที่ท่านเห็นตัง้อยู่ในชุมชน/หมู่บ้าน หรือตามถนนใหญ่หรือมุมถนน    
8.ภาพที่ท่านเห็นจะสังเกตได้เฉพาะตอนขับรถผา่นหรือตอนเข้า - ออกจาก
บ้านเทา่นัน้ 

   

9.ภาพที่ท่านเห็นตัวเลขและตัวหนังสือ ท่านเห็นแล้วไม่เข้าใจและแปลว่าอะไร    
10.เจ้าหน้าที่โรงงานเคยมาพูดคยุ เร่ืองภาพแสดงปริมาณสารเคมีกับท่าน    
11.เจ้าหน้าที่โรงงานหรือรัฐ ไม่สนใจค าร้องเรียน ติเตือน หรือข้อชี้แนะจาก
ท่านและเพื่อนบา้น กรณีทีบ่อร์ดแสดงปริมาณสารเคมีในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน 

   

12.ท่านรับฟังและแสดงความเห็นเก่ียวกับบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีที่
เกินค่ามาตรฐาน 

   

13.ท่านแนะน า/เสนอแนะเก่ียวกับรูปแบบของการเสนอข้อมูลสารเคมีที่
เกินค่ามาตรฐานให้กับโรงงานหรือรัฐ 

   

14.เจ้าหน้าที่โรงงานหรือรัฐน าหมายเลขโทรศัพท์ที่เก่ียวข้อมาให้ท่านไว้
ส าหรับติดต่อกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 

   

15.ท่านมีส่วนร่วมในการช่วยโรงงานหรือรัฐในการแจ้งเตือนประชาชนที่พัก
อาศัยรอบโรงงาน กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน 
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ส่วนที่ 6  แบบสอบถามเกี่ยวกับความชัดเจนของสัญลักษณ์และตัวอักษร 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
หมายเหตุ ให้แสดงใบแทรกภาพประกอบการถาม/ตอบ แบบสอบถาม 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.บอร์ดที่ท่านเห็นมีตัวเลขและตัวหนังสือชัดเจน (ภาพประกอบ)    

2.ภาพนี้แสดงถึงความพอใจกรณีที่ปริมาณสารเคมีในอากาศมีค่าปกต ิ 
(ภาพประกอบ) 

   

3.ภาพนี้แสดงถึงความไม่พอใจกรณีท่ีปริมาณสารเคมีในอากาศมีค่า
เกินมาตรฐาน  (ภาพประกอบ) 

   

4.ภาพนี้แสดงถึงอาการตกใจกรณีท่ีปริมาณสารเคมีในอากาศมีค่าเกิน
มาตรฐาน  (ภาพประกอบ) 

   

5.ท่านเห็นรูปหน้าคนเหล่านี้บนบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/
กระจายในอากาศ (ภาพประกอบ) 

   

6.บอร์ดนี้ใหญ่สามารถมองเห็นได้ตั้งแต่ระยะไกล (ภาพประกอบ)    

7.สีของตัวเลขและตัวหนังสือมีความชัดเจนสามารถมองเห็นได้ตั้งแต่
ระยะไกล 

   

8.ตัวเลขและตัวหนังสือบนบอร์ดมากเกินไปอ่านไม่รู้เรื่อง    

9.ตัวเลข/ตัวหนังสือ/สัญลักษณ์บนบอร์ดไม่เคยเห็นมาก่อนในชุมชน/
หมู่บ้าน 

   

10.ตัวเลขและตัวหนังสือในภาพที่เห็นเจือจางมาก (ภาพประกอบ)    
 
 
 
 
 
 
 
 



 107 

ส่วนที่ 7  แบบสอบถามเกี่ยวกับความน่าสนใจของบอร์ด 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
หมายเหตุ ให้แสดงใบแทรกภาพประกอบการถาม/ตอบ แบบสอบถาม 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.บอร์ดที่ท่านเห็นนี้มีสีสันและความสวยงาม    

2.บอร์ดที่ท่านเห็นนี้ต้องหงายหน้าอ่านค่าตัวเลขและตัวหนังสือ    
3.ตัวเลข/ตัวหนังสือที่แสดงปริมาณสารเคมีที่เกินค่ามาตรฐานต้องเป็น
สีแดง 

   

4.ตัวเลข/ตัวหนังสือที่แสดงปริมาณสารเคมีที่เกินค่ามาตรฐานต้องเป็น
สีเขียว 

   

5.บอร์ดที่ท่านเห็นมีตัวเลขและตัวหนังสือแสดงชัดเจนในเวลากลางคืน    
6.บอร์ดที่ท่านเห็นตัวเลขและตัวหนังสือมีมากอ่านไม่รู้เรื่อง    

7.บอร์ดที่ท่านเห็นในเวลากลางคืนจะไม่มีตัวเลขและตัวหนังสือแสดง    
8.บอร์ดที่ท่านเห็นมาความหลากหลายของสีสัน อ่านไม่รู้เรื่อง    

9.บอร์ดท่ีท่านเห็นไม่แน่ใจว่าตั้งอยู่ในส่วนใดของชุมชน/หมู่บ้าน    

10.บอร์ดมีลักษณะชัดเจนในที่ตั้งของชุมช/หมุ่บ้าน    
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ส่วนที่ 8  แบบสอบถามเกี่ยวกับความถูกต้องของข้อมูลสื่อสาร 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ค่าตัวเลขและตัวหนังสือคือค่าท่ีบอกชื่อสารเคมีและปริมาณสารเคมี
ที่อยู่ในอากาศ 

   

2.ตัวเลขและตัวหนังสือบนบอร์ดไม่เคยเปลี่ยนแปลงแสดงค่าเท่าเดิม
ตลอด 

   

3.ตัวเลขที่แสดงบนบอร์ดไม่เคยแสดงค่าเกินค่ามาตรฐานเลย    
4.ตัวเลขและตัวหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทั้ง เช้า กลางวัน 
และเย็น 

   

5.ตัวเลขและตัวหนังสือค่าเท่าเดิมถูกต้องเสมอไม่เคยแสดงค่าที่
ผิดปกติ 

   

6.ตัวเลขและตัวหนังสือควรเป็นภาษาชาวบ้านที่คนในชุมชน/หมู่บ้าน 
สามารถแปลความหมายได้ง่ายมากกว่าเป็นภาษาวิชาการ 

   

7.ท่านไม่เข้าใจตัวเลขและตัวหนังสือบนบอร์ด    
8.ค่าตัวเลขสูงแสดงว่าสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศมีปริมาณ
มากและเกินค่ามาตรฐาน 

   

9.ค่าตัวเลขและตัวหนังสือบอกค่าสารเคมีรอบๆ บริเวณโรงงานที่ตั้ง
รอบท่ีพักอาศัยของท่าน 

   

10.ค่าตัวเลขและตัวหนังสือเจือจางจนมองไม่ชัด    
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ส่วนที่ 9  แบบสอบถามเกี่ยวกับความถี่ของการได้รับข่าวสาร 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ท่านมองเห็นบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีที่ฟุ้งกระจายในอากาศทุกๆ
วัน 

   

2.ทุกครั้งที่มีปริมาณสารเคมีในอากาศปริมาณมากจะมีการประกาศ
แจ้งเตือนพร้อมทั้งแสดงค่าตัวเลขและตัวหนังสือเป็นสีแดง 

   

3.มีเจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐมาอธิบายความหมายตัวเลขและตัวหนังสือ
บนบอร์ดอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

   

4.บอร์ดนี้ตั้งอยู่ในชุมชน/หมู่บ้านที่ท่านสามารถมองเห็นได้ง่าย    

5.ท่านอ่านตัวเลขและตัวหนังสือที่บอร์ดนี้ทุกครั้งที่เดินผ่าน    
6.เจ้าหน้าที่ของโรงงาน/รัฐเข้ามาหาท่านในประเด็นปรึกษาหารือถึง
ตัวเลขและตัวหนังสือกับท่านอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง 

   

7.เจ้าหน้าที่ของโรงงานและรัฐมีประกาศแจ้งเตือนควบคู่กับการแสดง
ค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศในแต่ละวันบนบอร์ด 

   

8.ท่านเฝ้ามองอย่างตั้งใจเพ่ืออธิบายกับตัวเองและตัวหนังสือที่แสดง
ค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในแต่ละวันบนบอร์ด 

   

9.การดูค่าตัวเลขและตัวหนังสือแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/
กระจายในอากาศช่วยให้ท่านตัดสินใจด าเนินการป้องกันตนเองได้ทุก
วัน จากการที่ปริมาณสารเคมีเกินค่ามาตรฐาน 

   

10.ทุกวันนี้ข้อความตัวเลขในบอร์ดยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลง    
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ส่วนที่ 10  แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนพฤติกรรม 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.ท่านได้เข้าอบรมการป้องกันอุบัติภัยทางด้านสารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/กระจาย    
2.ท่านฝึกปฏบิัติการป้องกันอุบตัิภัยทางดา้นสารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/กระจาย    
3.ท่านศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในพื้นทีท่ี่พักอาศัย
ของท่าน 

   

4.มีเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/รัฐ มาฝึกอบรมการป้องกันสารเคมีกรณีร่ัว/ฟุ้ง/
กระจายในหมู่บ้าน/ชุมชน ให้ท่าน 

   

5.มีเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/รัฐน าแผนการปฏบิัติเพื่อป้องกันตนเองในกรณีที่
สารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/กระจายมาให้ทา่นในหมู่บา้น/ชุมชน 

   

6.มีเจ้าหน้าที่ของโรงงาน/รัฐ มาฝึกซ้อมแผนร่วมกับทา่นในกรณีที่สารเคมี
รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในหมู่บ้าน/ชุมชน 

   

7.กรณีที่มีสารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/กระจาย ท่านสามารถปฏบิัติตามแผนของโรงงาน
ที่ก าหนด 

   

8.เจ้าหน้าที่โรงงานมาฝึกปฏบิัต/ิอบรมในการวัดค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/
ฟุ้ง/กระจายให้ท่านในหมู่บา้น/ชุมชน 

   

9.ท่านได้รบัการฝึกอบรม/ปฏบิตัิ ในการอพยพกรณีที่สารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/
กระจายในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 

   

10.เจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐมาฝึกซอ้มแผนในหมู่บ้าน/ชุมชนของทา่นทุกปี     
11.ท่านร้องขอให้เจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐมาช่วยฝึกอบรมปฏิบัติตนในกรณี 
ในกรณีที่อาจมีสารเคมีร่ัว/ฟุ้ง/กระจายทุกปี 

   

12.เจ้าหน้าที่โรงงานมีคู่มือ/แนวทางการป้องกันตนเองจากการรั่ว/ฟุ้ง/
กระจาย จากสารเคมีมาให้ท่านไว้ 

   

13.ท่านแนะน าวิธีการ/อบรม/ฝึกปฏิบัติ จากเจ้าหน้าที่โรงงาน มาฝึกปฏิบัติ
กรณีที่สารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายให้กับบุคคลในครอบครัวและเพื่อนบ้าน 

   

14.กรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินเมื่อสารเคมีในอากาศเกินค่ามาตรฐานท่าน
สามารถปฏบิัติได้อยา่งถูกต้อง 

   

15.กรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เจ้าหน้าที่โรงงานมาแนะน าการปฏิบัติตน เพื่อให้
ปลอดภัยจากสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายเกินค่ามาตรฐาน 
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ส่วนที่ 11  แบบสอบถามเกี่ยวกับความรู้ของประชาชน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
หมายเหตุ ให้แสดงใบแทรกภาพประกอบการถาม/ตอบ แบบสอบถาม 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ค่าตัวเลขที่ท่านเห็น เป็นค่าปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ใน
อากาศ 

   

2.หน่วยที่แสดงค่าสารเคมีในอากาศเป็น พีพีเอ็ม (ppm.) หมายถึง 
หนึ่งในล้านส่วน 

   

3.ภาพที่ท่านเห็นหมายถึง ความพึงพอใจ/ดีใจ  (ภาพประกอบ)    

4.ภาพที่ท่านเห็นหมายถึง ความไม่พอใจ/หงุดหงิด (ภาพประกอบ)    

5.ท่านเห็นภาพเหล่านี้บนบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/
กระจาย ในอากาศ  (ภาพประกอบ) 

   

6.ค่า......................หมายถึงค่าปริมาณสาร...............ที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย
ในอากาศรอบที่พักอาศัยของท่าน (ภาพประกอบ) 

   

7.ค่าตัวเลขสีเขียวที่ท่านเห็นเป็นค่าแสดงค่าไม่เกินมาตรฐานของ
สารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศรอบที่พักอาศัยของท่าน 

   

8.ค่าตัวเลขสีแดงของสารเคมีแต่ละชนิดหมายถึงสารเคมีตัวนั้นมี
อันตรายมาก 

   

9.ตัวเลขที่แสดงปริมาณสารเคมี ถ้ามีสีเขียวมากกว่าสีแดงแสดงว่าไม่
เป็นอันตรายต่อระบบทางเดินหายใจต่อผู้พักอาศัยรอบโรงงานนั้นๆ 

   

10.ภาพที่เห็นค าที่อยู่ในบอร์ดอ่านไม่รู้เรื่อง    
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ส่วนที่ 12  แบบสอบถามเกี่ยวกับความตระหนักของประชาชน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 

1.ท่านได้รับผลกระทบกรณีปริมาณสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ
ที่เกินค่ามาตรฐาน 

   

2.ท่านไม่สบายใจเมื่อบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจายใน
อากาศเกินค่ามาตรฐาน 

   

3.ท่านรู้สึกว่าตัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงปริมาณสารเคมีในอากาศไม่
เคยแสดงค่าที่ถูกต้อง 

   

4.ท่านรู้สึกว่าตัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงค่าปริมาณสารเคมีใน
อากาศแสดงค่าไม่เปลี่ยนแปลงเลยคงที่ทุกวัน 

   

5.ท่านสงสัยว่าเมื่อใดที่ตัวเลขและตัวหนังสือบนบอร์ดแสดงค่าปริมาณ
สารเคมีจะมีการเปลี่ยนแปลง 

   

6.ท่านชอบบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีนี้เพราะท าให้ทราบค่าตัวเลข
และสารเคมีอันตรายที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจายในอากาศ 

   

7.ท่านคิดว่าบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีนี้สามารถอ้างอิงกรณีท่ีเกิด
เหตุฉุกเฉินที่ปริมาณสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศได้โดยไม่ต้องมี
ประกาศแจ้งเตือน 

   

8.ท่านคิดว่าเจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐ ไม่เคยอธิบายค่าปริมาณสารเคมีที่
แสดงบนบอร์ด เนื่องจากคัวเลขและตัวหนังสือที่แสดงถูกต้องแล้ว 

   

9.ท่านเข้าใจคัวเลขและตัวหนังสือได้ด้วยตนเองโดยไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่
โรงงาน/รัฐมาอธิบาย เพ่ือให้เกิดความสับสน 

   

10.ท่านเฝ้าดูตัวเลขบนบอร์ดและรู้สึกตื่นเต้น เมื่อค่าตัวเลขบนบอร์ด
แสดงค่าสารเคมีในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
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ส่วนที่ 13  แบบสอบถามเกี่ยวกับพฤติกรรมของประชาชน 
 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ หน้าข้อความให้ตรงกับความเป็นจริงของท่าน 
 

ข้อความ ใช่ ไม่แน่ใจ ไม่ใช่ 
1.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านสามารถปฏิบัติตามค าแนะน าของเจ้าหน้าที่โรงงาน/รัฐ    
2.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านปฏิบัติคามขั้นตอนการอพยพช่วยเหลือไดต้ามระบบ
การช่วยเหลือ 

   

3เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านแนะน าบคุคลในครอบครัวและเพื่อนบ้านได้ถูกต้องตาม
ระบบการช่วยเหลือ 

   

4. .เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านยอมรับฟังค าแนะน าของเจ้าหน้าท่ีโรงงาน/รับในการ
ป้องกนัสารเคมีให้กับตนเองและครอบครัว 

   

5.เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินท่านไดร้ับแจง้เตือนและปฏิบัติตามค าแนะน า    
6.ท่านเรียนรูด้้วยตนเองในกรณีเกดิเหตุฉุกเฉินเพื่อปฏิบัตตินเองและแนะน าคน
ในครอบครัวและเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้อง 

   

7.ท่านศึกษาข้อมูลถึงสารเคมีแตล่ะตัวท่ีปรากฏบนบอร์ดแสดงปรมิาณสารเคมี
ในอากาศ 

   

8.ท่านแสดงความคดิเห็นต่อปริมาณสารเคมีในอากาศกับโรงงาน/รัฐ ในการ
แสดงความคดิเห็นไปปรับปรุง 

   

9.เมื่อท่านเห็นตัวเลขท่ีแสดงบนบอร์ดที่แสดงปริมาณสารเคมีในอากาศเกินค่า
มาตรฐาน ท่านแจ้งกับครอบครัวและเพื่อนบ้านเรื่องการปฏิบตัิตัว 

   

10.เมื่อบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีรั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศเกินคา่มาตรฐาน
ท่านติดต่อกับเจา้หน้าท่ีของโรงงาน/รัฐ 

   

11.เมื่อบอร์ดแสดงปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอากาศเกินค่ามาตรฐาน 
ท่านคิดที่จะตดิต่อกับเจ้าหน้าท่ีโรงงาน/รัฐเพื่อขอค าช้ีแจงเหตุและการปฏิบัตติน 

   

12.ท่านเรียกร้องค่าชดเชยจากโรงงาน/รัฐ เมื่อมเีหตุฉุกเฉิน ประกาศเตือนค่า
ปริมาณสารเคมีที่รั่ว/ฟุ้ง/กระจาย ในอาการเกินค่ามาตรฐานและมีการอพยพ ซึ่ง
ท าให้สูญเสียรายได้และเกิดความเสียขวัญตระหนกตกใจ 

   

13.ท่านมีโอกาสแสดงความคิดเหน็เกี่ยวกับบอร์ดแสดงปรมิาณสารเคมีในอากาศ
ที่เกินค่ามาตรฐาน 

   

14.ท่านได้รับการเข้าร่วมจัดท าแผนฉุกเฉิน กรรีปรมิารสารเคมีในอากาศท่ีเกิน
ค่ามาตรฐาน 

   

15.ท่านมีส่วนร่วมแสดงความคดิเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงบอรด์ที่แสดงปริมาณ
สารเคมีในอากาศ 
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