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การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสม  มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาการ
ดำเนินงานของชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 2) เพ่ือศึกษาระดับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร และ 3) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  เขตภาษี เจริญ 
กรุงเทพมหานคร การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากผู้ที่อาศัยอยู่ใน  6 ชุมชนต้นแบบ 
เขตภาษีเจริญ จำนวน 400 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล 
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์ และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ ส่วน
การวิจัยเชิงคุณภาพ เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ จำนวน 10 คน 

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัยนี้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีอายุ 50 ปี 
ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 37.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีระดับศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และมีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็น
บ้านในที่ดินของตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 57.0 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่สำคัญสรุปได้ 4 ประการ ได้แก่ 
ประการแรก ปัจจัยด้านสังคมมี 5 ประการ โดยปัจจัยที่มีค่าเฉลี่ยโดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน และทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรม
การพัฒนาชุมชน 

ประการที่สอง ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคมร่วมกันสามารถทำนายด้านการเปลี่ยนแปลง
เชิงพ้ืนที่ ได้ร้อยละ 40.9 โดยมีตัวทำนายที่สำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ภาวะผู้นำของผู้นำ
ชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และอายุ 

ประการที่สาม ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคมร่วมกันสามารถทำนายด้านการเปลี่ยนแปลง
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เชิงพฤติกรรม ได้ร้อยละ 47.5  โดยมีตัวทำนายที่สำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดำเนินการ แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ภาวะ
ผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะ 

ประการสุดท้าย ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคมร่วมกันสามารถทำนายความสำเร็จของการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะได้ ร้อยละ 51.6 โดยมีตัวทำนายที่สำคัญเรียงลำดับจากมากไปน้อย 
คือ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดำเนินการ ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
1) ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ หน่วยงานควรศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่าง

เต็มรูปแบบ เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่มีข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการของแต่ละ
ชุมชน ซ่ึงแต่ละพ้ืนท่ีน้ันต้องอาศัยคนในชมุชนเข้าสูก่ระบวนการมีส่วนรว่มอย่างแท้จริง  

2) บทเรียนการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะบริบทเมืองนี้ จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากได้รับการขยายผล 
ขยายพ้ืนที่ดำเนินการสู่ระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้วยข้อเสนอที่สังเคราะห์จากบทเรียนการ
ดำเนินงานนำร่องในเขตภาษีเจริญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
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This research was mixed method research. The three objectives of this study 

were: 1) To study the community operation of healthy space community development 

model:A case of Phasi Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; 2) To 

study the success of healthy space community development model: A case of Phasi 

Charoen District, Bangkok Metropolitan Administration; and 3) To study factors affecting 

the success of healthy space community development model: A case of Phasi Charoen 

District, Bangkok Metropolitan Administration. For the quantitative approach, data were 

collected from 400 samples of population living in 6 pilot communities in Phasi 

Charoen District. Statistical approaches employed to analyze data were frequency, 

percentage, mean, standard deviation, Pearson’s Product Moment Correlation 

Coefficient, Point Biserial Correlation Coefficient, Spearmen’s Product Correlation 

Coefficient, and Stepwise Multiple Regression. For the qualitative approach, an in-depth 

interview from 10 key informants was conducted. 

The samples mostly were female (67 %), aged 50 years and up (37.5 %), married 
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(57.3 %), graduated from high school or received vocational certificate (24.5 %), were 

employee (46.3 %), and were living in a house on their own land (57.0 %) 

The four important finding were as follows. 

Firstly, among five social factors, factors with high level were the knowledge of 

healthy space community development, the leadership of community leader, and the 

attitude of people towards community development activity. 

Secondly, individual factors and social factors, all together, could predicted the 

area change with 40.9%. The important predictors sorted in descending order were the 

leadership of community leader, the attitude of people towards community 

development activities, the knowledge of healthy space community development, the 

motivation of people for participating in community development activities, and age. 

Thirdly, individual factors and social factors, all together, could predicted the 

behavior change with 47.5%. The important predictors sorted in descending order were 

the level of people participation in implementation, the motivation of people for 

participating in community development activities, the leadership of community leader, 

the attitude of people towards community development activities, and the knowledge 

of healthy space community development. 

Finally, individual factors and social factors could predicted the success of 

healthy space community development with 51.6%. The important predictors sorted in 

descending order were the leadership of community leader, the motivation of people 
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for participating in community development activities, the level of people participation 

in implementation, the attitude of people towards community development activities, 

and the knowledge of healthy space community development. 

Recommendations 

1) For implementing of healthy space community development, responsible 

organizations should study the context of area because each area has different 

limitations, especially the community management which each area must rely on 

people in the community to participate in the process of community development. 

2) Lessons of healthy space community development in urban context in this 

study will be more useful if these results can be used for policy planning in other 

Bangkok communities in order to assure the effective and sustainable change. 
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กิตติกรรมประกาศ 
  

วิทยานิพนธ์เรื่อง ปัจจัยความสำเร็จของชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี ด้วยความช่วยแหลืออย่างดียิ่งจากผู้มีพระคุณหลายท่าน ในการ
ให้ข้อมูล ข้อแนะนำ คำปรึกษา และกำลังใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ให้ข้อมูลทุกท่าน 

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ศ.ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร  และ รศ.ดร.ดุจเดือน พันธุมนาวิน อาจารย์ที่
ปรึกษา ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาคอยให้คำปรึกษา ให้ข้อชี้แนะ ข้อแนะนำ และข้อคิดเห็นที่เป็นประโยชน์
ในทุกขั้นตอนแก่ผู้วิจัย อีกทั้งเป็นแรงผลักดันในพัฒนางานวิจัยแก่ผู้วิจัย ด้วยความเอาใจใส่เป็นอย่างดี 
และตรวจแก้วิทยานิพนธ์จนเสร็จสมบูรณ์  ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ อาจารย์ ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ 
กรรมการสอบวิทยานิพนธ์ ที่ให้ความกรุณาในการคำปรึกษาอันเป็นประโยชน์ ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.
กุลธิดา จันทร์เจริญ   ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง และอาจารย์สมหญิง เหง้ามูล ที่คอยให้คำปรึกษา 
ข้อแนะนำ คอยให้การสนับสนุนในการทำวิจัยเรื่องนี้ และอนุเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ในการวิจัยมา
โดยตลอด ขอขอบพระคุณ ผู้นำชุมชนและชาวชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ที่
เสียสละเวลา เอ้ือเฟ้ือข้อมูล และอำนวยความสะดวกในการเก็บข้อมูล การตอบแบบสอบถาม และให้
ความร่วมมือแก่ผู้วิจัยเป็นอย่างดี 

ที่สำคัญยิ่งขอขอบพระคุณ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ที่ให้การสนับสนุนทุนการศึกษา
เต็มจำนวนแก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณคณาจารย์ คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ได้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้แก่ผู้วิจัย ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่ประจำคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม  ที่ให้
ความช่วยเหลือในการติดต่อประสานงาน และดูแลเอกสารต่าง ๆ อีกทั้ง ขอขอบคุณเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ น้อง ๆ 
โดยเฉพาะเพ่ือน ๆ พค. รุ่น 59 สำหรับมิตรภาพที่มอบให้ ความช่วยเหลือในเรื่องต่าง ๆ ความห่วงใย 
และคอยเป็นกำลังใจให้กันเสมอมา 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอมอบความสำเร็จของวิทยานิพนธ์แด่ ร้อยตำรวจตรีเอกพล อ่ิมจงใจรักษ์ 
นางนิธิรัตน์ ปุงบางกะดี่ และนาวสาวสิริกร อ่ิมจงใจรักษ์ ครอบครัวผู้เป็นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต เป็น
แรงผลักดันอันยิ่งใหญ่ และกำลังใจที่สำคัญ จนทำให้การศึกษาในครั้งนี้ประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหวัง 
และผู้เขียนหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ในการวิจัยและพัฒนาในเรื่องการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะแก่สังคมไทยต่อไป 

 
อนัญพร อ่ิมจงใจรักษ์ 

ตุลาคม 2562 
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บทนำ 

1.1 ที่มาและความสำคัญของปัญหา 

ปัจจุบันบริบทโลกได้เปลี่ยนแปลงไป จากการที่ผู้คนส่วนใหญ่อยู่อาศัยในสังคมชนบท ที่มี
แบบแผนการผลิตส่วนใหญ่อยู่ในภาคเกษตรกรรมมาเป็นการอยู่อาศัยในสังคมเมืองเพ่ิมขึ้น ปี ค.ศ.
2007 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์โลกที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองมากกว่าในชนบท ข้อมูลจาก 
Population Reference Bureau (2013) ระบุว่า ร้อยละ 51 ของประชากรโลกทั้งหมดอาศัยอยู่ใน
เขตเมือง (โดยร้อยละ 75 อยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว และร้อยละ 46 อยู่ในประเทศกำลังพัฒนา) โดย
ในปีดังกล่าว ประเทศไทยมีประชากรเมืองร้อยละ 34 และมีการคาดการณ์ว่าในทวีปเอเชียจะมี
ประชากรกว่า 1 พันล้านคน เป็นผู้ที่อยู่อาศัยในเมืองเพ่ิมขึ้นในระยะเวลาอันใกล้ (ศุภวัลย์ พลายน้อย, 
2556) ด้วยปรากฏการณ์และแนวโน้มดังกล่าวนั้น โครงสร้างทางสุขภาวะในเมืองที่ช่วยให้เมืองน่าอยู่
และยั่งยืนจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมาก และกล่าวได้ว่าความเปลี่ยนแปลงของสุขภาวะในเมืองมี
ความเชื่อมโยงกับความเป็นไป การอยู่รอด และอยู่ดีมีสุขของโลกโดยรวมอีกด้วย 

กล่าวเฉพาะประเทศไทย วิถีชีวิตและวัฒนธรรมการอยู่อาศัยในเมืองนับเป็นปรากฏการณ์
ค่อนข้างใหม่ที่มีมาไม่นานนัก พ้ืนที่เมืองส่วนใหญ่ในปัจจุบัน คือ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ
พ้ืนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีฐานะเป็นเขตเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร  
ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,200 แห่ง ทั่วประเทศและมีแนวโน้มว่าพ้ืนที่ที่เป็นเมืองจะเพ่ิมปริมาณหรือ
สัดส่วนมากขึ้นหากเปรียบเทียบกับชนบท และด้วยสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของประเทศที่ มา
พร้อมกับความเจริญในทุกด้าน โดยเฉพาะการพัฒนาด้านโครงสร้างทางกายภาพ เพ่ือรองรับ
สถานการณ์ที่ประเทศต้องแข่งขันกับนานาประเทศ ทำให้ทุกพ้ืนที่ของประเทศไทย ทั้งในพ้ืนที่ชนบท
และพ้ืนที่เขตเมือง ดังเช่น กรุงเทพมหานคร (กทม.) ในฐานะที่เป็นเมืองหลวงของไทยกลายเป็นเมือง
ที่ได้รับโอกาสของการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากที่สุด จนกลายเป็นเมืองแห่งเศรษฐกิจ ที่ผู้คนต่าง
หลั่งไหลเข้ามาเพ่ือไขว่คว้าโอกาสในการเลี้ยงชีพ 

จากรายงานของสำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรุงเทพมหานคร (2552) ได้ระบุว่า 
มีประชากรที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพถึง 7.7 ล้านคน ในขณะที่มีประชากรอาศัยอยู่ในเขตเมืองทั่วประเทศ
เพียง 18.3 ล้านคน นอกจากนี้ ได้คาดประมาณว่า ในอีก 20 ปีข้างหน้า จำนวนประชากรในกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลจะเพ่ิมขึ้นเป็น 12 ล้านคน (กุลธิดา จันทร์เจริญ , 2556) ซึ่งจะมีความต้องการด้าน
โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบสาธารณูปโภค และบริการสังคมต่าง ๆ เกิดการขยายการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
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และส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านกายภาพ ทางสังคม เศรษฐกิจ และวิถีชีวิตของคนไทยในเมืองหลวง 
ที่เพ่ิมความหลากหลายของผู้คน ทั้งด้านวัฒนธรรม ทัศนคติ และพฤติกรรม สิ่งเหล่านี้มิเพียงส่งผล 
เชิงบวกที่ทำให้ประเทศมีความเจริญทางด้านวัตถุและเศรษฐกิจ ยังส่งผลกระทบเชิงลบต่อสังคมและ
ผู้คนที่อาศัยอยู่ในเขตเมือง ที่พบว่ามีการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม ทัศนคติ และวัฒนธรรม 
สิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม บ้านที่อยู่อาศัยแออัด เกิดพ้ืนที่ รกร้าง ผู้คนขาดความตระหนักในการดูแล
สุขภาพ ขาดการออกกำลังกาย และมีพฤติกรรมการบริโภคที่ไม่ถูกสุขลักษณะ สิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อ
การมีสุขภาวะที่ดีของผู้คนในกรุงเทพมหานคร 

เมื่อโอกาสจากการปรับเปลี่ยนเชิงโครงสร้างพ้ืนที่ กลายเป็นความท้าทายที่กำลังคุกคามต่อ
ปัญหาสุขภาพ กระบวนการเสริมสร้างสุขภาวะคงต้องปรับกระบวนทัศน์ และเพ่ิมเส้นทางการพัฒนา
ให้เชื่อมโยงกับโอกาสและความท้าทายที่เกิดขึ้น ดังที่ Jackson and Kochtitzky (2010) ระบุถึง 
10 ความท้าทายต่อปัญหาสุขภาพสาธารณะ โดย 4 ใน 10 เชื่อมโยงกับลักษณะพ้ืนที่และการ
ออกแบบเมือง ได้แก่ การรวมกิจกรรมทางกายให้เป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน การรักษาความ
สะอาดและปกป้องสภาพแวดล้อม การคำนึงถึงสภาวะทางจิตโดยรวม และการลดความรุนแรงใน
สังคม ซึ่งปัญหาดังกล่าวมีงานวิจัยสนับสนุนว่า หากปัญหานั้นได้ถูกจัดการด้วยการเชื่อมโยงกับการ
วางแผนการจัดการพ้ืนที่ที่ดี การจัดสิ่งแวดล้อมที่สรรค์สร้าง (Built Environment) ที่นำไปสู่พ้ืนที่ 
สุขภาวะ (Healthy Space) จะเป็นกลไกเชิงยุทธศาสตร์ที่สำคัญ ส่งผลต่อการบรรเทาปัญหาข้างต้น 
แต่ด้วยการสรรค์สร้างพ้ืนที่สุขภาวะเป็นคำใหม่ ที่หลายคนอาจให้ความหมายแตกต่างกันไป ดังนั้น 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน นิยามของคำว่า “พ้ืนที่สุขภาวะ” จึงได้ถูกกำหนดขึ้นด้วยการประมวล
ความรู้ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับการแลกเปลี่ยน การเติมเต็มจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้าง
เสริมสุขภาพ (สสส.) และการพิจารณาตามความเหมาะสมต่อการดำเนินงาน โดยในเบื้องต้น
กำหนดให้ความหมายของคำว่า “พ้ืนที่สุขภาวะ” (Healthy Space) คือ พ้ืนที่ที่ถูกวางแผน ออกแบบ 
และดำเนิ นการโดยตั้ ง ใจ  ( Intentional Design) ทั้ ง พ้ื นที่ ที่ เป็ นส่ วนที่ มนุ ษ ย์ ส ร้ าง (Build 
Environment) และส่วนที่เป็นธรรมชาติ (Natural Environment) โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่
ส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และทางสังคม ของ
ประชาชนที่อยู่ในละแวกพ้ืนที่นั้น ผ่านโครงสร้างกายภาพที่สร้างขึ้น (กุลธิดา จันทร์เจริญ และ  
เนตร หงษ์ไกรเลิศ, 2555)  

ปัจจุบันเขตภาษีเจริญ เป็น 1 ใน 50 เขตการปกครองของกรุงเทพมหานคร อยู่ในกลุ่มเขต
กรุงธนบุรีใต้ สภาพโดยทั่วไปมีลักษณะกึ่งชนบทกึ่งเมือง แต่เนื่องจากในพ้ืนที่มีการขยายตัวของระบบ
สาธารณูปโภค โดยเฉพาะด้านการคมนาคม จึงเกิดการเปลี่ยนแปลงจากชุมชนเกษตรเป็นชุมชนเมือง 
(https://th.wikipedia.org/wiki/ สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560) นับแต่เมื่อแรกเริ่มขุดคลอง 
ภาษีเจริญ ในสมัยรัชกาลที่ 4 เป็นต้นมา จนถึงทุกวันนี้ ชุมชนภาษีเจริญต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลง
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ต่าง ๆ มากมาย ทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และวิถีชีวิตของผู้คน โดยในระยะแรกของการบุกเบิก
พ้ืนที่รอบคลองภาษีเจริญ ผู้คนส่วนใหญ่จะทำการเกษตรเป็นอาชีพหลัก และมีการขุดคลองซอย
เชื่อมต่อจากคลองภาษีเจริญ เพ่ือนำน้ำเข้าไปยังพ้ืนที่เกษตรกรรม รวมถึงใช้เป็นเส้นทางลัดไปสู่พ้ืนที่
ใกล้เคียง เช่น คลองราชมนตรี คลองบางหว้า คลองบางขี้แก้ง เป็นต้น ในยุคแรก ๆ ภาษีเจริญเต็มไป
ด้วยพ้ืนที่สวน เช่น สวนส้มเขียวหวาน ส้มโอ หมาก มะพร้าว และท้องนา ตลาดที่สำคัญของชุมชน
ภาษีเจริญในสมัยนั้นเป็นตลาดน้ำ ได้แก่ ตลาดน้ำบางแค (หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ตลาดน้ำหน้าวัด
นิมมานรดี) ซึ่งตั้งอยู่ตรงบริเวณจุดเชื่อมต่อระหว่างคลองราชมนตรีกับคลองภาษีเจริญ เป็นศูนย์กลาง
การค้าขายแลกเปลี่ยนผลผลิตทางการเกษตรต่าง ๆ ของชุมชน รวมถึงพ่อค้าแม่ขายจากจังหวัดอ่ืน ๆ 
ด้วย  

จุดเปลี่ยนสำคัญเกิดขึ้น เมื่อมีการตัดถนนเพชรเกษมหรือทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 ในปี 
พ.ศ. 2493 โดยมีจุดเริ่มต้นที่สะพานเนาวจำเนียร ในเขตบางกอกใหญ่ ผ่านภาษีเจริญ บางแค 
หนองแขม ผ่านจังหวัดสมุทรสาคร ลงไปสู่ภาคใต้ จึงกลายเป็นเส้นทางคมนาคมหลักของคนในพ้ืนที่ 
ทำให้วิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำมาแต่อดีตเปลี่ยนโฉมหน้าไป การสัญจรทางคลองภาษีเจริญลดน้อยลง
ชุมชนที่เคยอาศัยอยู่หนาแน่นตามริมคลอง ก็เริ่มหันมาจับจองพ้ืนที่ตามแนวถนนเพชรเกษมแทน และ
ภายหลังปี พ.ศ. 2500 ชุมชนสองฝั่งถนนเพชรเกษมเริ่มหนาแน่นมากขึ้น ต่อมาในช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525–2529) มีแผนพัฒนากรุงเทพฯ โดยการกระจาย
เขตอุตสาหกรรมออกไปยังชานเมือง ทำให้พ้ืนที่รอบนอกในสมัยนั้น เช่น ภาษีเจริญ หนองแขม 
ราษฎร์บูรณะ จอมทอง บางขุนเทียน กลายเป็นแหล่งโรงงานอุตสาหกรรม ส่งผลให้ที่ดินมีราคาสูงขึ้น
อย่างมาก คนภาษีเจริญซึ่งเป็นชาวนาชาวสวนจึงพากันขายที่ดิน ทำให้พ้ืนที่สวนและท้องนาลดลง
กลายเป็นโรงงานที่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมากแทน และทำให้คนจากต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัยและทำงานใน
โรงงานที่เปิดใหม่เป็นจำนวนมากด้วย ตามตรอกซอกซอยต่าง ๆ จึงเต็มไปด้วยตึกแถว ห้องเช่า และ
บ้านเช่า เพ่ือรองรับคนต่างถิ่นที่เดินทางเข้ามาอย่างต่อเนื่อง พ้ืนที่สวนยังคงมีหลงเหลืออยู่ไม่มากนัก
เช่น สวนผักในแถบบางแวก บางขี้แก้ง และสวนผลไม้ในแถบบางหว้า เป็นต้น ขณะที่คลองภาษีเจริญ
ถูกลดความสำคัญลง กลายเป็นแหล่งรองรับน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรม ประกอบกับปัญหาขยะ
มูลฝอยจากบ้านเรือนถูกทิ้งลงคลอง ทำให้น้ำในคลองภาษีเจริญเน่าเสีย ตลาดน้ำที่เคยเป็นแหล่ง
การค้าสำคัญเป็นวิถีชีวิตของชุมชนมาแต่ดั้งเดิมก็ถูกลืมไป ด้วยการก่อเกิดตลาดบกขนาดใหญ่หลาย
แห่งขึ้นมาแทน ตามการคมนาคมทางถนนที่สะดวกรวดเร็วกว่า ปัจจุบันการขยายถนนขนาดใหญ่ยัง
ดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง เช่น ถนนราชพฤกษ์ เชื่อมระหว่างกรุงเทพฯ กับนนทบุรี เริ่มสร้างในปี  
พ.ศ. 2533 ถนนกัลปพฤกษ์ เริ่มก่อสร้างในปี พ.ศ. 2537 เป็นต้น นอกจากนั้น ในปี พ.ศ. 2554 ยังมี
การก่อสร้างเส้นทางรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินที่เชื่อมต่อระหว่างหัวลำโพงถึงบางแค ทำให้พ้ืนที่ภาษีเจริญ
กลายเป็นทำเลทองทางธุรกิจและย่านที่อยู่อาศัย มีคอนโดมิเนียมตามเส้นทางรถไฟฟ้าเกิดขึ้นมากมาย
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หลายโครงการ รวมถึงห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่หลายแห่ง เพ่ือรองรับผู้คนที่จะหลั่งไหลเข้ามามาก
ขึ้นในอนาคต ชุมชนภาษีเจริญจึงเปลี่ยนโฉมหน้าเป็นชุมชนเมืองอย่างเต็มรูปแบบ ในพ้ืนที่เต็มไปด้วย
ตึกระฟ้าหมู่บ้านจัดสรร ไปจนกระทั่งชุมชนแออัด วิถีชีวิตแบบเมืองได้เข้ามากลืนกินวิถีชีวิต
เกษตรกรรมของภาษีเจริญแต่ดั้งเดิมไปโดยสิ้นเชิง (อภิญญา นนท์นาท, 2554) 

จากปัญหาเชิงพ้ืนที่ดังกล่าว ส่งผลต่อวิถีชีวิตและสุขภาวะของคนในเขตภาษีเจริญ ในการ
ขับเคลื่อนการดำเนินงานไปสู่เป้าหมายที่กำหนด สสส. จึงได้ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่เขต
ภาษีเจริญ จัดทำ “โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ (Healthy Space): กรณี 
นำร่องพ้ืนที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ขึ้นตั้งแต่ปี 2555 โดยใช้แนวคิดหลักการ
จัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ความเป็นเมือง ให้กลับกลายเป็นพ้ืนที่ที่เอ้ือประโยชน์รองรับกิจกรรม 3 ด้าน 
คือ 1) ด้านอาหาร 2) ด้านการออกกำลังกาย และ 3) ด้านการปรับภูมิทัศน์เพ่ือความปลอดภัยต่อ 
สุขภาวะโดยรวมของผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตภาษีเจริญ และแนวคิดการมีส่วนร่วม เพ่ือระดมความร่วมมือ
ของภาคส่วนต่าง ๆ ควบคู่กับการพัฒนาพื้นที่ทางกายภาพให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว  

ในการขับเคลื่อนก่อให้เกิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะเกิดผลเชิงประจักษ์ ผ่านการถอดบทเรียน 
ทั้งในมิติการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ที่เชื่อว่าพ้ืนที่เมืองเป็นอุปสรรคต่อกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ 
และพ้ืนที่หลาย ๆ พ้ืนที่ ไม่สามารถปรับเปลี่ยนได้ อาทิ พ้ืนที่ใต้สะพานที่รกร้าง น้ำเน่าเสียส่งกลิ่ น
เหม็น การจัดการขยะชุมชนเมือง การปลูกพืชสวนครัวในเมือง หรือการจัดการพ้ืนที่ เพ่ือการ 
ออกกำลังกาย แต่กว่า 4 ปี ของการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะนำร่อง ในเขตภาษีเจริญ ภายใต้การมี  
ส่วนร่วมของชุมชนคนในพ้ืนที่ และการระดมเครือข่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่หนุนเสริม ทำให้สิ่งที่ คิดว่า
เป็นไปไม่ได้ในการจัดการพื้นที่ที่เป็นข้อจำกัดของเมือง ได้รับการพิสูจน์ว่า เพียงแค่คุณปรับ พื้นที่ก็จะ
เปลี่ยน เป็นพื้นที่สุขภาวะ โดยในวันนี้พื้นที่รกร้างไร้ประโยชน์ หรือพ้ืนที่ที่จำกัด 54 ชุมชน ในเขตภาษี
เจริญได้ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่สุขภาวะแล้วกว่า 12,204 ตารางวา ซึ่งเมื่อเทียบเคียงกับราคาที่ดิน
ตามการประเมินแล้วจะพบว่า พ้ืนที่เหล่านี้มีมูลค่าถึง 212 ล้านบาท (กุลธิดา จันทร์เจริญ, 2560)  

จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่า ด้วยความเป็นเมือง กระบวนทัศน์เดิม ๆ ในการพัฒนานั้น 
ไม่สามารถนำมาใช้ได้ เนื่องด้วยข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ จึงต้องปรับประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบท 
เชิงพ้ืนที่ด้วยจากความร่วมมือของ 54 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ 
ขับเคลื่อนการดำเนินงานจนเกิดเป็นนโยบายของทางสำนักงานเขตภาษีเจริญ นำมาสู่การเกิด  
10 พ้ืนที่ต้นแบบ อันประกอบด้วย 6 ชุมชน 3 โรงเรียน และ 1 สถานประกอบการ สืบเนื่องจากผู้วิจัย
ได้มีโอกาสเข้าร่วมเป็นนักวิจัยในโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ (Healthy 
Space) อันเป็นโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาการจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่บริบทเมือง ให้กลับกลายเป็น
พ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ โดยมีเขตภาษีเจริญเป็นพ้ืนที่นำร่องเขตแรกของกรุงเทพมหานคร 
ซึ่งนับว่าเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาสุขภาวะของคนเมืองกรุง จึงยังไม่มีการศึกษาที่สะท้อน
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ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ ดังนั้นผู้วิจัยจึงเห็นว่า หากมี
การศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน ที่นำไปสู่การเป็นชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  
สุขภาวะ พื้นที่นำร่องเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ก็จะทำให้ทราบถึงการดำเนินงานพัฒนาชุมชน
ต้นแบบ โดยเฉพาะปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เพ่ือให้ได้
องค์ความรู้ที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงาน และให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะแก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1 เพ่ือศึกษาการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบ ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขต 
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.2.2 เพ่ือศึกษาระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร 

1.2.3 เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขต 
ภาษีเจริญ กรุงเทพหานคร 

 

1.3 ขอบเขตของการศึกษา 
1.3.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา 
1)  การวิเคราะห์ถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  

จะอาศัยข้อมูลเบื้องต้นจากผลการดำเนินงานตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ของโครงการทั้ง 4 ระยะ 
ซึ่งเป็นการศึกษาจากโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ (Healthy Space) ภายใต้
กรอบแนวคิดเฉพาะในการจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่บริบทเมือง ให้กลับกลายเป็นพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือ
สุขภาวะ 

2)  ทำการสำรวจและจัดเก็บข้อมูล (Survey) โดยการใช้แบบสอบถาม กับประชากรกลุ่ม
ตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ รวมไปถึงการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth 
Interview) ผู้นำชุมชน นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 

1.3.2 ขอบเขตด้านพ้ืนที่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ทำการศึกษาเฉพาะ 6 ชุมชนต้นแบบ ในเขตพ้ืนที่นำร่องภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชน
วิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม รุ่งฟ้า 36 
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1.3.3 ขอบเขตด้านประชากร 
ประชากรที่ทำการศึกษาในครั้งนี้แยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) ประชากรที่ใช้ในการศึกษา ทำการเลือกจากประชากรที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบ 
ในเขตภาษีเจริญ จำนวน 400 ตัวอย่าง ด้วยการสุ่มแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) 

2) กลุ่มผู้นำชุมชน นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 

1.3.4 ขอบเขตด้านเวลา  
 ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์ และเขียนรายงาน ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 
2561 ถึง พฤษภาคม 2562 
 

1.4 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1.4.1 ท ำให้ ท ราบถึ งการดำเนิ น งาน พัฒ นาชุนชน พ้ืนที่ สุ ขภ าวะ เขตภาษี เจ ริญ 
กรุงเทพมหานคร 

1.4.2 ทำให้ทราบถึงระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่ สุข ภาวะ  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

1.4.3 ทำให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
นำไปสู่การสังเคราะห์ข้อเสนอแนะ ซึ่งจะมีประโยชน์ในการดำเนินงานพ้ืนที่สุขภาวะชุมชนของ
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดอ่ืน ๆ รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป 



 

 
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การวิจัยในครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ทำการค้นคว้าข้อมูล และทบทวนวรรณกรรมภายใต้หัวข้อต่าง ๆ 

ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประกอบการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยได้อาศัยแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจาก
แหล่งข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการศึกษา ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดและองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน 
2.1.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.1.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมพลังของชุมชน 
2.1.3 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 
2.1.4 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

2.2 แนวคิดและองค์ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 
2.2.1 ความเป็นมาของพ้ืนที่สุขภาวะ 
2.2.2 นิยาม ความหมาย พ้ืนที่สุขภาวะ 
2.2.3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ 

2.3 บริบทและข้อมูลทั่วไปของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2.4 ผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
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2.1 แนวคิดและองค์ความรู้ว่าด้วยการพัฒนาชุมชน 

2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 

ความหมายของการมีส่วนร่วม 
Davis (1972) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง การเกี่ยวข้องทางจิตใจ และ

อารมณ์  (Mental and Emotion Involvement) ของบุคคลหนึ่ งในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
Situation) ซึ่งผลการเกี่ยวข้องนี้ เป็นเหตุเร้าใจให้การกระทำการบรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับทั้ง
ให้เกิดความรู้สึกรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าว 

Reeder (1974: 39) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การมี
ส่วนร่วมในการปะทะสังสรรค์ทางสังคม ซึ่งรวมทั้งการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม 

Erwin (1976: 138) เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความหมายของการมีส่วนร่วมว่า การพัฒนา
แบบมีส่วนร่วมคือ กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนา ร่วมคิด
ตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาของตนเอง เน้นการมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องอย่างแข็งขันของประชาชน ใช้ความคิด
สร้างสรรค์ และความชำนาญของประชาชน ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมในการแก้ไขปัญหา 

White (1982: 18) ได้ให้คำจำกัดความว่า การมีส่วนร่วมประกอบด้วย 3 มิติ คือ มิติที่ 1 
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจว่าอะไรควรทำและทำอย่างไร มิติที่ 2 การมีส่วนร่วมเสียสละในการ
พัฒนา และร่วมลงมือปฏิบัติตามที่ได้ตัดสินใจ และมิติที่ 3 มีส่วนร่วมในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิด
จาการดำเนินงาน 

Richardson (1983) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้ว่า การที่ผู้นำอนุญาตให้ผู้ตามเป็น
จำนวนมากที่สุดที่จะมากได้ เข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจมากที่สุด เป็นต้นว่าการยอมรับให้ผู้ตาม
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย และแม้กระทั่งเลือกตั้งผู้นำหรือ
ผู้บังคับบัญชาด้วย 

Putti (1987) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นพ้ืนฐานของกิจกรรมทุกกิจกรรม กระบวนการ
ตัดสินใจของกลุ่มจะเกิดจากการมีส่วนร่วมของสมาชิกทุกคนในกลุ่ม ซึ่งปัจจัยสำคัญของการมีส่วนร่วม
มี 4 ประการ คือ 1) เป็นความพยายามที่เกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและความรู้สึก 2) เป็นการกระตุ้นให้
เกิดความร่วมมือ 3) เป็นการให้บุคคลรับผิดชอบต่อการปฏิบัติงาน 4) เป็นการพัฒนาการมีส่วนร่วม 
ซึ่งคำนึงถึงความสมดุลของการมีส่วนร่วมที่แท้จริงกับการมีส่วนร่วมมากเกินไป 

Davis และ Newstrom (1989) กล่าวถึงการมีส่วนร่วม ว่าเป็นเรื่องของความเกี่ยวข้อง
ทางด้านจิตใจ และความรู้สึกนึกคิดของแต่ละคน ที่มีต่อกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งของกลุ่ม หรือเป็นแรง
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กระตุ้นที่ช่วยให้มีความสำเร็จ ซึ่งเป็นเป้าหมายของกลุ่มหรือเป็นความรับผิดชอบต่อกิจกรรมร่วมกัน 
ด้ วยการเข้ า ไป เกี่ ยวข้อ ง ( Involvement) ช่ วย เหลื อ  (Contribution) และร่วมรับผิ ดชอบ 
(Responsibility)  

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527: 185) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การเกี่ยวข้อง
ทางจิตใจและอารมณ์ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจ
ให้กระทำการให้บรรลุจุดมุ่งหมายของกลุ่มนั้น กับท้ังทำให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มด้วย 

อคิน รพีพัฒน์ (2527: 320) ได้ให้ความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนว่า ให้
ประชาชนเป็นผู้คิดค้นปัญหา เป็นผู้ดำเนินการเองทุกอย่าง ไม่ใช่เป็นการกำหนดจากคนภายนอกว่า 
ประชาชนต้องเข้ามามีส่วนร่วมในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง ทุกอย่างต้องเป็นการคิดข้ึนเองของประชาชน 

ทวีทอง หงส์วิวัฒน์ (2527) ให้ความหมายการมีส่วนร่วมว่าหมายถึง การให้คนงานมีส่วน
ร่วมและส่งเสริมให้มีส่วนร่วมจากกลุ่ม สามารถเรียนรู้พฤติกรรมและความรู้สึกทางจิตวิทยาของ
คนทำงานได้มาก ทำให้รู้ทีท่าของคนทำงานที่แสดงออกจากการเสนอความคิดเห็น การวางแผนและ
การตัดสินใจ ทำให้รู้ว่าแต่ละคนมีความสามารถ มีความคิดเห็นอย่างไร เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้ได้
ใช้ความรู้ ความสามารถของแต่ละคน 

รัตนา บุญมัธยะ (2534: 1) ได้เสนอความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนาว่าหมายถึง การที่ชาวบ้านได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือวางแผนการดำเนินงาน การรับ
ผลประโยชน์จากโครงการพัฒนาและการประเมินผลโครงการพัฒนา อาจกล่าวได้ว่า เป็นการเปิด
โอกาสให้ประชาชนสามารถที่จะกำหนดเป้าหมายและการเปลี่ยนแปลงหรือการกระทำการไปสู่
เป้าหมายนั้น ๆ ด้วยตัวของเขาเอง โดยการระดมพลังสร้างสรรค์ในชุมชนทุกด้าน ไม่ว่าจะเป็น
ความคิดริเริ่ม ความต้องการทักษะ ความรู้ ทุน แรงงาน ทรัพยากรชุมชน โดยการแก้ปัญหาชุมชนบน
พ้ืนฐานของการพึ่งตนเองของชุมชนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ 

ยุวัฒน์ วุฒิเมธี (2528 อ้างถึงใน ธวัช เพ่งพินิจ, 2537: 21) ได้ให้ความหมายของการมี
ส่วนร่วมของประชาชนว่า หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนในการคิด การพิจารณา ตัดสินใจ การ
ร่วมปฏิบัติ และร่วมผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งจะมีผลกระทบต่อประชาชนเอง 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2538: 2) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง 
1) กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม

ส่วนรวม 
2) มวลชนที่ เข้าร่วมได้ใช้ความหมายบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้  

ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่ง การ
เกี่ยวข้องของมวลชน 
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(1) ด้านคิดหรือกำหนดนโยบาย จำแนกได้ 3 ระดับ คือ 
- มวลชนเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น 
- มวลชนมีส่วนแบ่งในอำนาจการตัดสินใจ 
- มวลชนเป็นผู้กำหนดนโยบาย 

(2) ด้านทำหรือด้านดำเนินการตามนโยบาย จำแนกได้ 3 ระดับ คือ 
- ร่วมกำหนดเป้าหมายตามแผนงาน 
- ร่วมดำเนินการในกระบวนการจัดการ 
- ร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร 

ไพรัตน์ เดชะริน (อ้างถึงใน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2539: 7) กล่าวว่า การ
มีส่วนร่วมเป็นกระบวนการที่รัฐบาลทำการส่งเสริม ชักนำ สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ประชาชนใน
ชุมชน ทั้งในรูปส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม หรือสมาคม ฯลฯ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือหลายเรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และนโยบายการพัฒนาที่ได้กำหนด
ไว้ 

ทนงศักดิ์ คุ้มไข่น้ำ (2540) ได้ให้ความหมายไว้ 3 ประเด็น ได้แก่  
1) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม

เกี่ยวข้องในการดำเนินการงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจแก้ปัญหาของตนเอง ร่วมใช้ความคิด
สร้างสรรค์ ความรู้และความชำนาญ ร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสม และสนับสนุนการติดตาม
การปฏิบัติงานขององค์กรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  

2) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย
ได้รับโอกาสและได้ใช้โอกาสที่ได้รับแสดงออกซ่ึงความรู้สึกนึกคิด แสดงออกซ่ึงสิ่งที่เขามี แสดงออกซึ่ง
สิ่งที่เขาต้องการ แสดงออกซึ่งปัญหาที่กำลังเผชิญ และแสดงออกซึ่งวิธีแก้ปัญหา และลงมือปฏิบัติโดย
การช่วยเหลือของหน่วยงานภายนอกน้อยที่สุด  

3) การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่รัฐทำการส่งเสริม ชักนำ 
สนับสนุน และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชุมชน ทั้งในส่วนบุคคล กลุ่มคน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และ
องค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลาย
เรื่องรวมกัน 

เครตัน (2543: 1) ได้กล่าวว่า กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่ง
สาธารณะมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการตัดสินใจ หรืออาจ
กล่าวได้ว่าเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง ที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น 
และได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน เป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนคือ  
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การให้ข้อมูลต่อสาธารณชน และให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อโครงการที่นำเสนอหรือนโยบาย
ของรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกท่ีดีที่สุดสำหรับทุก ๆ คน  

ปาริชาติ  วลัยเสถียร (2543: 138-139) สรุปถึงการมีส่วนร่วมว่า มีความหมาย 
2 ลักษณะ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ประชาชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การร่วมกันค้นหาปัญหา การ
วางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น การบริหารจัดการ การติดตาม 
การประเมินผล รวมทั้งการรับประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการโดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน 

2) การมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ  
(1) การส่งเสริมสิทธิและพลังอำนาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชนพัฒนา

ขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้และการกระจาย
ทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนในชนบทสามารถ
แสดงออกซ่ึงความสามารถของตน และได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา 

(2) การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ จากส่วนกลางมาเป็นการพัฒนาที่
ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอำนาจการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วนภูมิภาค เพื่อให้
ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอำนาจทางการเมือง การบริหาร มีอำนาจต่อรองในการจัดสรร
ทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจกล่าวได้ว่าเป็นการคืน
อำนาจ (Empowerment) ในการพัฒนาให้แก่ประชาชน ให้มีส่วนร่วมในการกำหนดอนาคตของ
ตนเอง ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมกันของชายและหญิง (Gender) ในการดำเนินงาน
พัฒนาด้วย 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2548: 8) ได้ให้นิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การพัฒนาว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการซึ่งประกอบเข้าใจมาเกี่ยวข้องใน
ขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรมการมีส่วนร่วม  

ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 1-2) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดยประชาชน

ต่อโครงการใดโครงการหนึ่ง ของโครงการสาธารณต่าง ๆ ที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาชาติ แต่ไม่ได้
หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เนื้อหาโครงการ 

2) การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบท รู้สึกตื่นตัว 
เพ่ือที่จะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา ขณะเดียวกันก็สนับสนุน
ความคิดริเริ่มของคนในท้องถิ่น 
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3) การมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาชนบท คือ การให้ประชาชนเข้ามาเกี่ยวข้องใน
กระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดำเนินงาน และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการพัฒนา 
นอกจากนี้ ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ด้วย 

4) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น อาจเข้าใจอย่างกว้าง ๆ ได้ว่า คือ 
การที่ประชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องท่ีจะมีผลกระทบต่อเขา 

5) การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิและหน้าที่ที่จะเข้า
ร่วมในการแก้ปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสำรวจ ตรวจสอบความจำเป็นในเรื่อง  
ต่าง ๆ การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการก่อตั้งและดำรง
รักษาองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

6) การมีส่วนร่วมนั้น จะต้องเป็นกระบวนการดำเนินการอย่างแข็งแรง ซึ่งหมายถึงว่า 
บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่ม และได้มุ่งใช้ความพยายามตลอดจนความเป็นตัว
ของตัวเองท่ีจะดำเนินการตามความริเริ่มนั้น 

7) การมีส่ วนร่วม คือ การที่ ได้มี การจัดการที่ จะใช้ความพยายามที่ จะเพ่ิม
ความสามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งนี้ โดยกลุ่ม
ที่ดำเนินการและความเคลื่อนไหวจะดำเนินการนี้ไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ  

บวรศักดิ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549: 62) ได้สรุปไว้ว่า การมีส่วนร่วมเป็น
กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วม
ตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง ร่วมกับ
ความรู้และวิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็นผู้รับแบ่งปันผลประโยชน์และ
ร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย 

ถวิลวดี บุรีกุล และคณะ (2551) ให้ความหมายว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็น
กระบวนการซึ่งประชาชน หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีโอกาสแสดงทัศนะ และเข้าร่วมในกิจกรรม  
ต่าง ๆ ที่มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งมีการนำความคิดเห็นดังกล่าวไปประกอบการ
พิจารณา กำหนดนโยบายและการตัดสินใจของรัฐ การมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกระบวนการ
สื่อสารในระบบเปิด กล่าวคือ เป็นการสื่อสารสองทาง ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ซึ่ง
ประกอบไปด้วยการแบ่งสรรข้อมูลร่วมกันระหว่างผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและเป็นการเสริมสร้างความ
สามัคคีในสังคม ทั้งนี้ เพราะการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นการเพ่ิมคุณภาพของการตัดสินใจ การ
ลดค่าใช้จ่ายและการสูญเสียเวลาเป็นการสร้างฉันทามติ และทำให้ง่ายต่อการนำไปปฏิบัติ 

วันรักษ์ มิ่งมณีนาคิน (2551: 11-14) ได้กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนนั้น 
แตกต่างจากการร่วมมือ กล่าวคือ การร่วมมือต้องมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ คนอื่นที่เข้าใจร่วมนั้นถือว่า
เป็นการให้ความร่วมมือ การมีส่วนร่วมของประชาชนที่แท้จริงจะต้องมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอนของการ
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พัฒนา การมีส่วนร่วมของโครงการและดำเนินการทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวางแผนการดำเนินการ การ
ตัดสินใจ การใช้ประโยชน์ในกิจกรรม และการประเมินผลการตัดสินใจ แต่ไม่ได้หมายถึงจะเป็นการ
ตัดสินใจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องใช้การตัดสินใจควบคู่ไปกับการดำเนินงานด้วย เช่น ในการจัด
องค์กร การกำหนดกิจกรรมพัฒนา เป็นต้น และการตัดสินใจยังมีความเกี่ยวข้องกับประชาชนในเรื่อง
ของผลประโยชน์และการประเมินผลในกิจกรรมพัฒนาด้วย 

วรรณภา ทองแดง (2551: 52) สรุปว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดยทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในกิจกรรมมีการสร้างและพัฒนา
ตัวชี้วัดร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ อาทิ การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารสองทาง
ที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

สถาบันพระปกเกล้า (2549 อ้างถึงใน สมหญิง เหง้ามูล, 2558: 13) ได้กำหนดให้การมี
ส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การที่ประชาชนเข้ าไปร่วมกิจกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ งเพ่ือ
ผลประโยชน์ของประชาชนโดยส่วนร่วมอย่างแท้จริง ทั้งนี้ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการที่ประชาชน
จะต้องมีอิสระในทางความคิด มีความรู้ ความสามารถในการกระทำ และมีความเต็มใจที่จะเข้าใจร่วม
ต่อกิจกรรมนั้น ๆ โดยที่การมีส่วนร่วมของประชาชนจะต้องมีลักษณะการเข้าใจร่วมอย่างครบวงจร
ตั้งแต่ต้นจนสิ้นสุด 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ถึงแม้ว่าการมีส่วนร่วมจะใช้มานาน แต่ความหมายยัง
เข้าใจได้หลากหลาย ขึ้นอยู่กับบริบทหรือสาขาที่ศึกษา โดยผู้ศึกษาได้สรุปความหมายของการมีส่วน
ร่วมของประชาชน คือ กระบวนการซึ่งประชาชนได้มีโอกาสแสดงทัศนะและแลกเปลี่ยนข้อมูล ความ
คิดเห็น เพื่อแสวงหาทางเลือก และการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ 
ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจะต้องเข้าร่วมในกระบวนการนี้ ตั้งแต่การเกิดกิจกรรมที่จะทำให้ประชาชนเกิดการ
รวมกลุ่ม เกิดกระบวนการร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล 
อาจจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อมก็ได้ ซึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นจะต้องมีความสัมพันธ์กับปัญหาและความ
ต้องการของประชาชนที่รวมกลุ่มกัน โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ เป็นกระบวนการสื่อสาร
สองทางที่มีเป้าหมายโดยรวม เพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

ลักษณะและรูปแบบของการมีส่วนร่วม 
องค์การอนามัยโลก [WHO] (1970) ได้ให้ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 3 แนวทาง คือ 
1) การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้สนับสนุนทรัพยากร (Participation as contribution) 

ไม่ว่าจะเป็นสนับสนุนทางด้านแรงงาน เงินทุน หรือวัสดุ 
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2) การมสี่วนร่วมในการจัดองค์กร (Participation as organization) เช่น การจัดให้มี
โครงสร้างที่จะสนับสนุนการมีส่วนร่วม 

3) การมีส่วนร่วมในฐานะที่ เป็นการคืนอำนาจให้ประชาชน (Participation as 
empowerment) 

Cohen and Uphoff (1977) ได้อธิบายและวิเคราะห์รูปแบบการมีส่วนร่วมโดยสามารถ
แบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 

1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Decision Making) ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 
ริเริ่มตัดสินใจ ดำเนินการตัดสินใจ และตัดสินใจลงมือปฏิบัติการ 

2) การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ( Implementation) ประกอบไปด้วยการ
สนับสนุนทางด้านทรัพยากร การเข้าร่วมในการบริหาร และการประสานขอความร่วมมือ 

3) การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (Benefits) ทางด้านต่าง ๆ ประกอบไปด้วย 
ผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ ผลประโยชน์ทางสังคม และผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (Evaluation) เกี่ยวกับการควบคุมและการ
ตรวจสอบการดำเนินกิจกรรมทั้งหมด และเป็นการแสดงถึงการปรับตัวในการมีส่วนร่วมต่อไป 

White (1994) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของประชาชน สามารถแยกแยะได้เป็น 2 
ลักษณะ คือ 

1) การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine participation) โดยการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 
เป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น การร่วมเป็นพันธมิตร การส่งตัวแทน
เข้าไปใช้สิทธิในการตัดสินใจและการควบคุมการตัดสินใจโดยพลเมือง 

2) การมีส่วนร่วมแบบเทียม (Pseudo-participation) การมีส่วนร่วมเทียมเป็นเรื่องที่
เกี่ยวกับการจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร และการร่วมให้คำปรึกษา 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ (2527) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมเป็นการเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและ
อารมณ์ (mental and emotional involvement) ของบุคคลหนึ่งในสถานการณ์กลุ่ม (Group 
situation) ซึ่งผลของการเกี่ยวข้องดังกล่าวเป็นเหตุเร้าใจให้กระทำการให้บรรลุจุดหมายของกลุ่มนั้น 
กับท้ังทำให้เกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มดังกล่าวด้วย 

การมีส่วนร่วมจึงประกอบด้วยปัจจัย 3 ประการคือ 
1) การเกี่ยวข้องทางด้านจิตใจและอารมณ์ เป็นการเกี่ยวข้องทั้งตัว (Self) ไม่เฉพาะ

เพียงแต่เกี่ยวข้องด้านกำลังกาย หรือทักษะ กล่าวคือ ผู้มีส่วนร่วมจะมีส่วนเกี่ยวข้องทางจิตใจ (Ego-
involvement) ไม่เพียงแต่เฉพาะด้านการงาน (Task-involvement)  

2) การกระทำให้ เมื่อผู้มีส่วนร่วมบังเกิดความเกี่ยวข้องด้านจิตใจและอารมณ์แล้ว ก็
เท่ากับเปิดโอกาสให้เขาได้แสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระทำการเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
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กลุ่ม โดยเหตุนี้การมีส่วนร่วมจึงเป็นมากกว่าการยินยอม (Consent) ที่จะกระทำตามคำสั่ง ซึ่งเป็น
การกระทำโดยปราศจากการยินยอม พร้อมใจ และความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ การมีส่วนร่วมจึงเป็น
ความสัมพันธ์ทางอารมณ์และจิตใจแบบ “ยุคลวิถี” คือมีการติดต่อสื่อสารทั้งไปและกลับระหว่าง
บุคคลนั้น 

3) การร่วมรับผิดชอบ เมื่อเกิดการเกี่ยวข้องด้านจิตใจ อารมณ์ และได้กระทำการ
ให้แก่สถานการณ์กลุ่มนั้นแล้ว มีผู้มีส่วนร่วมจะเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่มนั้นด้วย เพราะ
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการทางสังคมที่บุคคลเข้าไปเกี่ยวข้อง (Self-involved) กับกลุ่ม และ
ต้องการเห็นผลสำเร็จของงานนั้นด้วย จึงเกิดความรู้สึกร่วมรับผิดชอบกับกลุ่ม 

การมีส่วนร่วมเกิดจากแนวคิดสำคัญ 3 ประการ คือ 
4) ความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกัน ซึ่งเกิดจากความสนใจและความห่วงกังวล

ส่วนบุคคล ซึ่งบังเอิญพ้องต้องกัน กลายเป็นความสนใจและความห่วงกังวลร่วมกันของส่วนรวม 
5) ความเดือดร้อน และความไม่พึงพอใจร่วมกัน ที่มีต่อสถานการณ์ที่เป็นอยู่นั้น 

ผลักดันให้พุ่งไปสู่การรวมกลุ่ม วางแผน และลงมือกระทำร่วมกัน 
6) การตกลงร่วมใจกันที่จะเปลี่ยนแปลงกลุ่มหรือชุมชนไปในทิศทางที่พึงปรารถนา 

การตัดสินใจร่วมกันนี้จะต้องรุนแรงมากพอที่จะทำให้เกิดความริเริ่มกระทำการที่สนองตอบความ
เห็นชอบคนส่วนใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมนั้น 

ไพรัตน์ เตชะรินทร์ (2530) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
พัฒนา ดังนี้ 

1) ร่วมในการศึกษา ค้นคว้าปัญหา และสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน ตลอดจน
ความต้องการของชุมชน 

2) ร่วมในการคิดและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของ
ชุมชน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของประชาชน 

3) ร่วมวางนโยบาย แผนงาน โครงการ หรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไขปัญหา และ
สนองตอบต่อความต้องการของสังคม 

4) ร่วมการตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรที่จำกัดให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
5) ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
6) ร่วมในการลงทุนในกิจกรรมโครงการของชุมชนตามศักยภาพของตนเองและ

หน่วยงาน 
7) ร่วมในการปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการ และกิจกรรมให้บรรลุตาม

เป้าหมายที่วางไว้  
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8) ร่วมในการติดตาม ควบคุม ประเมินผล และร่วมบำรุงรักษาโครงการและกิจกรรม
ที่ได้ทำไปซึ่งสนับสนุนโดยเอกชน และรัฐบาลเพ่ือการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 

ประพันธ์ บรรลุศิลป์ (2531: 22) ได้กำหนดรูปแบบของการมีส่วนร่วมไว้ 6 รูปแบบ ดังนี้ 
1) ร่วมเป็นประธาน 
2) ร่วมเป็นกรรมการ 
3) ร่วมแสดงความคิดเห็น 
4) ร่วมประชุม 
5) ร่วมใช้แรงงาน 
6) ร่วมออกเงินและวัสดุอุปกรณ์ 

กรรณิกา ชมดี (2524: 13) ศึกษารูปแบบของการมีส่วนร่วมของประชาชนมีผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ โดยสรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 10 รูปแบบ ดังนี้ (กรรณิกา  ชมดี, 2524) 

1) การมีส่วนร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำ 
5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
8) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่มหรือเป็นผู้ก่อการ 
9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
10) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ออกวัสดุอุปกรณ์ 

วันเพ็ญ วอกลาง (2534) ศึกษาลักษณะการมีส่วนร่วม มีดังนี้ 1) การมีส่วนร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมเสนอปัญหา 3) การมีส่วนร่วมปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ ในการพัฒนา 4) การมีส่วนร่วม
ตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไขปัญหา 5) การร่วมประเมินผลในกิจกรรมต่าง ๆ และ 6) การร่วมได้รับ
ประโยชน์  

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 146) ได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมว่าอาจแบ่งโดย 
1) การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือ การ

ช่วยทำกิจกรรม คือ การเข้าร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็น การดำเนินการและ
การติดตามประเมินผล 

2) อำนาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้นำ เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึ่งลักษณะ
การมีส่วนร่วมนี้ แสดงถึงระดับอำนาจของผู้เข้าร่วม จึงมีการโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วมโดยใช้วิธีการ
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พัฒนาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วมเพียงบางส่วน เพราะ
หลายกรณี ประชาชนไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเป็นคือ การเสริมสร้างพลัง
อำนาจ (Empowerment) แก่ประชาชน 

Andrew และ Stiefel (1980 อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546: 19) ได้กล่าวถึง
ลักษณะของการมีส่วนร่วมไว้ 4 ประการ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การมีส่วนร่วมในขั้น
ปฏิบัติการ 3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ และ 4) การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

อิระวัชร์ จันทรประเสริฐ (2541 อ้างถึงใน ณรงค์ วารีชล, 2551: 6) กล่าวไว้คือ 
1) การมีส่วนร่วมในลักษณะตัวบุคคล ให้ความสำคัญกับปัจเจกบุคคลที่เข้ามามีส่วน

ร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 
2) การมีส่วนร่วมในลักษณะของกลุ่มขบวนการ ที่มุ่งสร้างพ้ืนฐานอำนาจจากการ

สร้างกลุ่มและโครงสร้างภายในหน่วยงาน 
3) การมีส่วนร่วมในลักษณะโครงการ ให้ความสำคัญที่การจัดโครงการอันก่อให้เกิด

การมีส่วนร่วมที่ดี เน้นกลุ่มเป้าหมาย การถ่ายทอดระบบเทคนิค ความรู้ การกระจายอำนาจสู่
ประชาชน 

4) การมีส่วนร่วมในลักษณะสถาบัน ให้ความสำคัญในแง่ของการก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางสถาบัน มีการถ่ายเทหรือขยายโครงการสร้างอำนาจของกลุ่ม ผลประโยชน์และ  
ชนชั้นทางสังคม 

5) การมีส่วนร่วมในลักษณะนโยบาย เน้นเรื่องหลักการยอมรับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและผู้เสียเปรียบในสังคม และนำมากำหนดนโยบายและแผนงานระดับชาติ 

สุธี ศรสวรรค์ (2538: 37 - 38) ได้แบ่งรูปแบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 แบบ ดังนี้ 
1) การมีส่วนร่วมประชุม 
2) การมีส่วนร่วมออกเงิน 
3) การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ 
4) การมีส่วนร่วมเป็นผู้นำ 
5) การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ 
6) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน 
7) การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค 
8) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ประกอบการ 
9) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงาน 
10) การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ 
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Chapin (1997 อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์, 2544: 21) ได้ทำการศึกษาแบบของการมี
ส่วนร่วมและได้แบ่งรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 4 แบบ คือ 1) การมีส่วนร่วมในการประชุม 2) การมี
ส่วนร่วมในการออกเงิน 3) การมีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการ และ 4) การมีส่วนร่วมในการเป็นผู้นำ 

ขั้นตอนการมีส่วนร่วม 
Cohen และ Uphoff (1980) ได้จำแนกชนิดของการมีส่วนร่วมเอาไว้เป็น 4 ประเภท 
1) การมีส่วนร่วมของชุมชนในกระบวนการตัดสินใจ (Decision making) ใน

กระบวนการตัดสินใจนั้น ประการแรกที่สุดที่ต้องกระทำคือ การกำหนดความต้องการและการ
จัดลำดับความสำคัญ ต่อจากนั้นเลือกนโยบายและประชากรที่ เกี่ยวข้อง การตัดสินใจนี้ เป็น
กระบวนการอย่างต่อเนื่องที่ต้องดำเนินการไปเรื่อย ๆ ตั้งแต่การตัดสินใจช่วงเริ่มต้น การตัดสินใจช่วง
ดำเนินการวางแผน และการตัดสินใจช่วงการปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ 

2) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการดำเนินโครงการ (Implementation) ในส่วนที่เป็น
องค์ประกอบของการดำเนินโครงการนั้น จะได้มาจากคำถามที่ว่า ใครจะทำประโยชน์ให้แก่โครงการ
ได้บ้าง และจะทำประโยชน์ด้วยวิธีใด เช่น การช่วยเหลือด้านทรัพยากร การบริหารงานและ
งบประมาณ และการขอความช่วยเหลือ 

3) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการได้รับผลประโยชน์ อันเกิดจากโครงการนั้น ๆ 
(Benefits) ในส่วนที่เกี่ยวกับผลประโยชน์นั้น นอกจากความสำคัญของผลประโยชน์ในเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาการกระจายผลประโยชน์ภายในกลุ่มด้วย ผลประโยชน์ของ
โครงการนี้รวมทั้งผลประโยชน์ที่เป็นประโยชน์ทางบวก และผลที่เกิดขึ้นทางลบที่เป็นผลเสียของ
โครงการ ซึ่งเป็นประโยชน์และเป็นโทษแก่บุคคลในสังคมด้วย 

4) การมีส่วนร่วมของชุมชนในการประเมินผลโครงการ (Evaluation) การมีส่วนร่วม
ในการประเมินผลนั้น สิ่งที่สำคัญที่ต้องสังเกต คือ ความเห็น (views) ความชอบ (preferences) และ
ความคาดหวัง (expectations) ซึ่งมีอิทธิพลสามารถแปรเปลี่ยนพฤติกรรมของบุคคลในกลุ่มต่าง ๆ ได้ 

ฉอ้าน วุฑฒิกรรมรักษา (2526: 16) ได้จำแนกการมีส่วนร่วมไว้ 5 ขั้นตอน คือ 
1) ขั้นกำหนดความต้องการ 
2) ขั้นวางแผนดำเนินการ 
3) ขั้นตัดสินใจ 
4) ขั้นดำเนินการ 
5) ขั้นติดตามผลงาน 

นอกจากนี้ ยังได้แบ่งลักษณะการเข้าร่วมไว้อีก เป็นการร่วมประชุม ร่วมแสดงความ
คิดเห็น ร่วมตัดสินใจ ร่วมออกแรง ร่วมออกเงิน วัสดุ อุปกรณ์ ร่วมเป็นกรรมการ 



19 
 

โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ (2528, อ้างถึงใน ทานตะวัน อินทร์จันทร์, 2546: 20) ได้ให้
ขั้นตอนการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้ 

1) การค้นหาปัญหา สาเหตุของปัญหา และพิจารณาแนวทางแก้ไข 
2) การตัดสินใจเลือกแนวทางแก้ไข และวางแผนหรือโครงการแก้ไขปัญหา 
3) การปฏิบัติการแก้ไขปัญหาตามแผนและโครงการที่วางไว้ 
4) การรับประโยชน์จากโครงการ 
5) การประเมินผลโครงการ 

เจิมศักดิ์ ปิ่นทอง (2535) ได้แบ่งขั้นตอนของการมีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 4 ขั้นตอน 
ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการค้นหาปัญหาและสาเหตุของปัญหา 
2) การมีส่วนร่วมในการวางแผนดำเนินกิจกรรม 
3) การมีส่วนร่วมในการลงทุนและปฏิบัติ 
4) การมีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลงาน 

สมนึก ปัญญาสิงห์ (2549: 275-276) ได้กำหนดหลักการและแนวทางพัฒนาแบบมีส่วน
ร่วมของประชาชน มีดังนี้ 

1) ต้องยึดหลักความต้องการและปัญหาของประชาชนเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม หาก
กิจกรรมที่จะนำไปให้ประชาชนยอมรับเป็นเรื่องใหม่ก็ต้องใช้เวลาในการกระตุ้นเร่งเร้าความสนใจให้
ความรู้ความเข้าใจจนประชาชนยอมรับในความจำเป็น และประโยชน์จากการทำกิจกรรมเหล่านั้น 

2) กิจกรรมต้องดำเนินการในลักษณะกลุ่ม เพ่ือสร้างพลังกลุ่มในการรับผิดชอบร่วมกัน 
3)  แนวทางการพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชนต้องคำนึงถึงขีดความสามารถของ

ประชาชนที่จะดำเนินการต่อไปได้โดยไม่ต้องพ่ึงพาภายนอก โดยเฉพาะในระยะเริ่มแรกต้องมีการ
ทุ่มเทในลักษณะการให้เปล่าโดยสิ้นเชิง ต้องทำให้ประชาชนเกิดความสำนึกเป็นเจ้าของกิจกรรมและ
ต้องสามารถทำต่อไปเองได้เมื่อมีการช่วยเหลือจากภายนอกสิ้นสุดลง 

4) กิจกรรมการพัฒนาที่นำเข้าไปในชุมชน ต้องสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมความ
พร้อมของชุมชน ความสอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชุมชน 

5) การเริ่มต้นกิจกรรมต้องอาศัยผู้นำชุมชน โดยทั่วไปผู้นำชุมชนจะต้องสามารถรับ
ทัศนะและยอมรับสิ่งใหม่ ๆ ได้เร็วและเป็นผู้นำที่ชาวบ้านมีความศรัทธาอยู่ในตัวอยู่แล้ว เริ่มต้นจาก
ผู้นำจึงเป็นไปได้เร็วกว่าประชาชนทั่วไป 

6) ขั้นตอนการดำเนินการต่าง ๆ ต้องให้ประชาชนเข้าใจการมีส่วนร่วมตั้งแต่ขั้นต้น 
กล่าวคือ ร่วมหาข้อมูล ร่วมหาสาเหตุของปัญหา ร่วมการติดตามผลงาน ร่วมปรึกษาหารือทางแก้ไข 
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ร่วมตัดสินใจในการวางแผน ร่วมการปฏิบัติงาน ร่วมติดตามผลงาน จนถึงขั้นการร่วมบำรุงรักษาใน
ระยะยาว 

ระดับการมีส่วนร่วม 
Arnstein (1969) เป็นบุคคลหนี่งที่ได้ให้ความสำคัญกับการจัดระดับการมีส่วนร่วมของ

บุคคลต่าง ๆ ในชุมชน และชี้ให้เห็นสถานภาพของพลเมืองในการก้าวเข้ามามีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในชุมชน โดยแบ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาออกเป็น 8 ระดับ 

ระดับท่ี 1 การจัดการแบบเบ็ดเสร็จโดยตรง (Direct Manipulation) หน่วยงานมัก
ทำหน้าที่จัดการกับเรื่องราวต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องให้ประชาชนรับรู้เรื่องราว
เกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ระดับที่ 2 การบำบัดรักษา (Therapy) หน่วยงานมักทำหน้าที่เชิญชวนประชาชน 
ให้เข้าร่วมรับฟัง ร่วมรับทราบข้อมูลข่าวสาร และร่วมตัดสินใจต่าง ๆ อย่างไรก็ตาม หน่วยงานมิได้ให้
ความสำคัญกับการตอบข้อซักถาม หรือการฟังข้อคิดเห็นต่าง ๆ จากประชาชนอย่างจริงจัง 

ระดับที่ 3 การร่วมให้ข้อมูลข่าวสาร (Informing) หน่วยงานอาจเชิญชวนตัวแทน
ประชาชนที่เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แต่หน่วยงานไม่ได้ให้ความสำคัญกับความรู้สึก 
หรือทัศนะต่าง ๆ ของประชาชนอย่างแท้จริง หลักจากท่ีประชาชนได้ทำหน้าที่ให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ 
แก่หน่วยงานแล้ว โดยหน่วยงานต่าง ๆ มักพิจารณาเลือกข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ไปใช้
ประกอบการตัดสินใจ ดำเนินโครงการต่าง ๆ ที่ตนรับผิดชอบต่อไป 

ระดับที่ 4 การร่วมให้คำปรึกษา (Consultation) ประชาชนมักทำหน้าที่ให้ข้อมูล 
และนำเสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงาน อย่างไรก็ตาม อำนาจการตัดสินใจอยู่
ในมือของหน่วยงานราชการ 

ระดับที่ 5 การร่วมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น (Placation) ประชาชนเริ่มมีโอกาสใน
การจุดประเด็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ ที่ตนเห็นว่าสำคัญ ตลอดจนก้าวเข้ามามีบทบาทในการให้
ข้อคิดเห็นและนำเสนอข้อมูลต่าง ๆ จากมุมมองและจุดยืนของตน อย่างไรก็ตามหน่วยงานยังคงสงวน
สิทธิ์ในการตัดสินใจต่าง ๆ ไว้เป็นภารกิจขององค์กร 

ระดับที่ 6 การร่วมเป็นหุ้นส่วน (Partnership) ประชาชนเริ่มทำงานใกล้ชิดกับ
หน่วยงาน และเริ่มมีอำนาจในการเสนอข้อคิดเห็นหรือข้อโต้แย้งต่าง ๆ ตลอดจนทำหน้าที่กระตุ้นให้
หน่วยงานได้ตัดสินใจบนฐานของการพิจารณาข้อมูลที่หลากหลาย 

ระดับที่ 7 การส่งตัวแทนเข้าร่วมใช้สิทธิในการตัดสินใจ (Delegated Power) 
ประชาชนส่วนหนึ่งได้รับการคัดเลือกให้เข้าไปทำหน้าที่เป็นตัวแทน เพื่อออกความคิดเห็น นำเสนอข้อ
โต้แย้งและมีสิทธิโดยชอบธรรมในการเข้าร่วมตัดสินใจเชิงนโยบายต่าง ๆ 
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ระดับที่ 8 การควบคุมตัดสินใจโดยพลเมือง (Citizen Control) อำนาจในการ
ตัดสินใจทั้งหมดอยู่ในมือประชาชน โดยหน่วยงานต่าง ๆ มักทำหน้าที่ในการสนับสนุนข้อมูลข่าวสาร
ประกอบการตัดสินใจ 

บัญชร แก้วส่อง (2531) กล่าวว่า การวัดการมีส่วนร่วมในมิติเชิงคุณภาพ เกี่ยวกับระดับ
ความเข้มของการมีส่วนร่วมหรือปริมาณอิทธิพลที่บุคคลมีต่อบุคคลอ่ืนนี้ มีการจำแนกหลายแบบ และ
เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ จึงจำกัดกรอบระดับความเข้มของการมีส่วนร่วมไว้กว้าง ๆ เป็น 3 ระดับ 
คือ 

ระดับที่ 1 การมีส่วนร่วมเทียม (Pseudo-participation) หรือการมีส่วนร่วมแบบ
ถูกกระทำ (Passive participation) การมีส่วนร่วมระดับนี้ผู้เข้าร่วมไม่มีอำนาจใด ๆ ในการตัดสินใจ 
แต่เป็นฝ่ายกระทำตามการตัดสินใจของบุคคลอ่ืน 

ระดับที่ 2 การมีส่วนร่วมบางส่วน (Partial participation) การมีส่วนร่วมในระดับ
นี้ ผู้เข้าร่วมมีส่วนในการเสนอความคิดเห็น แต่อำนาจการตัดสินใจจะอยู่ที่บุคคลอื่น 

ระดับที่ 3 การมีส่วนร่วมที่แท้จริง (Genuine participation) การมีส่วนร่วมใน
ระดับนี้ ความคิดเห็นของบุคคลที่เข้าร่วมได้รับการรับฟัง และยอมรับเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
อำนาจการตัดสินใจอยู่ที่ผู้เข้าร่วมนั่นเอง 

นวลน้อย ตรีรัตน์และคณะ (2542: 397 – 398) ได้ศึกษาถึงระดับของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการตรวจสอบการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนมีความแตกต่างกันในหลายระดับและหลายเงื่อนไข ดังนี้ 

1) ระดับเป็นฝ่ายรุก/ปฏิกิริยาตอบโต้ 
2) ระดับลงสมัครรับเลือกตั้ง 
3) ระดับการขอดูเอกสารต่าง ๆ 
4) ระดับการตรวจสอบผลงาน อบต. อย่างเป็นรูปธรรม 
5) ระดับการประชุมเสนอแผนผ่านประชาคมหมู่บ้านและประชาคมหมู่บ้าน 
6) ระดับการตรวจสอบในลักษณะที่เป็นกรรมการตรวจรับงาน/กรรมการเปิดซอง 

นนท์ กอแก้วทองดี (2543: 56) ได้แบ่งระดับการมีส่วนร่วมเป็น 3 ระดับ คือ 
1) ระดับท่ีประชาชนไม่มีส่วนร่วม 
2) ระดบัที่ประชาชนมีส่วนร่วมปานกลาง 
3) ระดับท่ีประชาชนมีส่วนร่วมด้วยเต็มที่ 

นรินทร์ชัย พัฒนพงศา (2546: 17) ได้กล่าวถึงระดับของการมีส่วนร่วมตามหลักการ
ทั่วไปว่าแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ 

1) การมีส่วนร่วมเป็นผู้ให้ข้อมูล ของตน/ครอบครัว/ชุมชนของตน 
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2) การมีส่วนร่วมรับข้อมูลข่าวสาร 
3) การมีส่วนร่วมตัดสินใจ โดยเฉพาะในโครงการที่ตนมีส่วนได้เสีย โดยแบ่งเป็น  

3 กรณ ีแล้วแต่กิจกรรมในตนอยู่ในขั้นตอนใดต่อไปนี้ 
ก. ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจน้อยกว่าเจ้าของโครงการ 
ข. ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจเท่ากับเจ้าของโครงการ 
ค. ตนมีน้ำหนักการตัดสินใจมากกว่าเจ้าของโครงการ 

4) การส่วนร่วมทำ คือร่วมในข้ันตอนการดำเนินงานทั้งหมด 
5) การมีส่วนร่วมสนับสนุน คืออาจไม่มีโอกาสร่วมทำ แต่มีส่วนร่วมช่วยเหลือในด้าน

อ่ืน ๆ 
นอกจากนี้ยังได้มีการแบ่งระดับของการมีส่วนร่วมเป็นระดับของการมีส่วนร่วมตาม

แนวทางพัฒนาชุมชน เป็นการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน โดยได้แบ่งไว้ดังนี้ 
1) ร่วมค้นหาปัญหาของตนให้เห็นว่าสิ่งใดที่เป็นปัญหารากเหง้าของปัญหา 
2) ร่วมค้นหาสิ่งที่จำเป็นของตนในปัจจุบันคืออะไร 

ก. ร่วมคิดช่วยตนเองในการจัดลำดับปัญหา เพ่ือจะแก้ไขสิ่งใดก่อนหลัง 
ข. วางแผนแก้ไขปัญหาเป็นเรื่อง ๆ 
ค. ร่วมระดมความคิด ถึงทางเลือกต่าง ๆ และเลือกทางเลือกที่เหมาะสมเพ่ือ 

แก้ไขปัญหาที่วางแผนนั้น 
ง. ร่วมพัฒนาเทคโนโลยีที่จะนำมาใช้ 
จ. ร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ 
ฉ. ร่วมติดตามการดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงาน 
ช. ร่วมรับผลประโยชน์/หรือร่วมเสียผลประโยชน์จากการดำเนินงาน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
องค์การอนามัยโลก (WHO 1981 อ้างถึงใน ยุพิน ระพิพันธุ์ , 2544: 21-22) เสนอ

ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาของประชาชน 3 ประการ ดังนี้ 
1) ปัจจัยของสิ่งจูงใจ จากสภาพความเป็นจริงชาวบ้านที่จะเข้าร่วมกิจกรรมใด

กิจกรรมหนึ่งทั้งในด้านการร่วมแรง ร่วมทรัพยากร หรืออ่ืน ๆ นั้น มีเหตุผลอยู่ 2 ประการ คือ 
1.1) การมองเห็นว่าตนจะได้ประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไป ซึ่งถือเป็นเรื่อง

การกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
1.2) การได้รับคำบอกกล่าวหรือชักชวนจากเพ่ือนบ้านให้เข้าร่วม โดยมีสิ่งจูงใจเป็น

ตัวนำ ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องของการก่อให้เกิดมีสิ่งจูงใจ 
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2) ปัจจัยโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วนร่วม แม้ว่าชาวชนบทเป็นจำนวน
มากจะเห็นประโยชน์ของการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนา แต่ก็ไม่อาจเข้าร่วมกิจกรรมได้
เนื่องจากไม่เห็นช่องทางของการมีส่วนร่วม หรือเข้าร่วมแล้วก็ไม่ได้รับดังที่คาดคิดเอาไว้ เนื่องจากการ
เข้ามามีส่วนร่วมนั้นมิได้จัดรูปแบบความสัมพันธ์ที่เหมาะสม เช่น ภาวะผู้นำ ลักษณะการทำงาน 
กฎระเบียบ แบบแผน เป็นต้น ดังนั้นปัจจัยพ้ืนฐานทางด้านโครงสร้างของช่องทางในการเข้ามามีส่วน
ร่วมจึงควรมีลักษณะ 

2.1) เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา
รูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง โดยการเข้าร่วมอาจอยู่ในรูปของการมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยมีตัวแทนก็ได้ 

2.2) ควรมีกำหนดเวลาที่แน่ชัด เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดเงื่อนไขของตนเอง
ได ้

2.3) กำหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน 
3) ปัจจัยอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมีส่วนร่วม โดยปกติที่ผ่านมาใน

กิจกรรมหนึ่ง ๆ แม้ว่าประชาชนจะเห็นด้วยและมีโอกาสเข้าร่วม แต่ไม่อาจกำหนดเป้าหมาย วิธีการ
หรือผลประโยชน์ของกิจกรรม เพราะสิ่งเหล่านี้จะขึ้นอยู่กับการกำหนด และการจัดสรรโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งไม่อาจก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

Davis และ Newstrom (1989) พบว่า ปัจจัยที่เป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วม คือ 
1) ลักษณะขององค์กร โครงสร้างขององค์กร วัฒนธรรมขององค์กร หากองค์กรมี

โครงสร้างใหญ่ ขั้นตอนการปฏิบัติมาก เช่น ระบบราชการ จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 
2) นโยบายองค์กรที่ขาดความชัดเจน จะทำให้บุคลากรไม่แน่ใจเป้าหมาย แนวทาง 

การปฏิบัติ จึงเกิดความลังเลที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม 
3) ภาวะผู้นำ ซึ่งถ้าหากว่าผู้นำเชื่อว่าผู้ใต้บังคับบัญชาเป็นผู้ไม่มีศักยภาพ ไม่มี

ความก้าวหน้า ขาดความกระตือรือร้นในการทำงาน งานจะสำเร็จได้ต้องควบคุม ภาวะผู้นำประเภทนี้
จะเป็นอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมได้ 

4) ลักษณะงาน ซึ่งหากว่างานที่ทำสามารถทำสำเร็จได้ด้วยตัวเอง เช่น งานใน
ห้องทดลอง ลักษณะงานเช่นนี้จะทำให้บุคลากรไม่เห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วม 

5) ความแตกต่างระหว่างบุคคล เช่น ระดับการศึกษา วิชาชีพ โดยถ้าหากบุคลากรที่
มีระดับการศึกษาที่สูงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ก็จะแสวงหาการมีส่วนร่วมมากกว่า
บุคคลากรที่มีระดับการศึกษาต่ำกว่า และหน้าที่ความรับผิดชอบที่น้อยกว่าด้วย 

Reeder (1989 อ้างถึงใน สิริวรรณา เดชวิถี: 2544) ได้สรุปปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผลต่อการ
มีส่วนร่วมของประชาชนไว้ 11 ประการ ดังนี้ 
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1) การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน กล่าวคือ บุคคลและกลุ่ม
บุคคล เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซึ่งสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตนเอง 

2) มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะปฏิบัติในลักษณะที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานคุมค่าของตนเอง 

3) เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลดูเหมือนจะส่งเสริมป้องกันและรักษาเป้าหมายตน 
4) ประสบการณ์ที่ผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลบางครั้งมี

รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 
5) ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบที่ตนคาดหมายว่า

จะต้องประพฤติในสถานการณ์เช่นนั้น ทั้งยังชอบปฏิบัติต่อผู้อื่นในลักษณะที่ตนคาดหวังจากผู้อื่นด้วย
เช่นกนั 

6) การมองแต่ตนเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งคิดว่าตนเองสมควร
กระทำเช่นนั้น 

7) การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูก
บังคับให้ทำ 

8) นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเรามีนิสัยชอบ
กระทำอยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ 

9) โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของ
สังคมโดยเฉพาะในทางที่เกี่ยวข้องกับจำนวนและชนิดของโอกาส ซึ่งโครงการของสังคมเอ้ืออำนวย  
เข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระทำเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้ 

10) ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรม
บางอย่างที่ตนเห็นว่าสามารถทำในสิ่งที่ต้องการให้เขาทำในสถานการณ์เช่นนั้น 

11) การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเมื่อเขารู้สึกว่าเขารับการ
สนับสนุนที่ดีพอให้กระทำการเช่นนั้น 

อคิน รพีพัฒน์ และคณะ (2527) กล่าวว่า ลักษณะที่สำคัญ 2 ประการ ที่ทำให้โครงการ
ประสบความสำเร็จ คือ 1) การมีผู้นำชาวบ้านที่รักใครนับถือ ไว้วางใจอยู่แล้ว และ 2) การมีผู้นำที่มี
ความสามารถ เข้าใจปัญหาของประชาชน และวางโครงการ หรือเลือกโครงการที่รัฐบาลมีอยู่ได้ตรง
ตามความต้องการ และความจำเป็นของชาวบ้าน 

นิรันดร์ จงวุฒิ เวศย์ (2527) กล่าวว่า เงื่อนของการมีส่วนร่วม (Conditions for 
Participation) ที่ประชาชนจะเข้าร่วมในกิจกรรมพัฒนาชุมชนนั้น มีเงื่อนไขอย่างน้อย 3 ประการ 
ดังนี้ 

1) ประชาชนจะต้องมีอิสระที่จะมีส่วนร่วม (Freedom to Participate)  
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2) ประชาชนต้องสามารถที่จะมีส่วนร่วม (Ability to Participate) 
3) ประชาชนต้องเต็มใจที่จะมีส่วนร่วม (Willingness to Participate) 

หากไม่มีอิสระ ไม่มีความสามารถ และไม่มีความเต็มใจแล้ว การมีส่วนร่วมจะไม่เกิดขึ้น
เลย 

ปรัชญา เวสารัชช์ (2528: 170) ได้กล่าวถึงปัจจัยสำคัญซึ่งผลักดันให้ประชาชนเข้ามามี
ส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาชนบท ดังนี้ 

1) ปัจจัยสภาพแวดล้อมทางกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครองและ
ความปลอดภัย 

2) ปัจจัยผลักดันจากบุคคลอื่น โดยเฉพาะผู้นำ เช่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน 
3) ปัจจัยที่เป็นรางวัลตอบแทน ได้แก่ ค่าตอบแทนแรงงาน เงินปันผลจากสหกรณ์

ออมทรัพย์ 
4) ปัจจัยภายในตัวบุคคล ได้แก่ ความคาดหวังในประโยชน์ส่วนรวม ความรู้สึก

เกรงใจ ไม่กล้าปฏิเสธเมื่อถูกชักชวน หรือความรู้สึกว่าเป็นพันธะที่ต้องเข้าร่วม เพ่ือให้เกิดความ
สามัคคี 

พัทยา สายหู (2529: 246) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีความสำคัญและส่งผลต่อการมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมที่ได้ดำเนินการอยู่ในชุมชน ซึ่งความสำเร็จของโครงการพัฒนาชุมชนขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ 
ดังต่อไปนี้ 

1) ปัจจัยที่เป็นลักษณะของโครงการ เช่น โครงการที่ประชาชนต้องการ 
2) ปัจจัยที่มีลักษณะของชาวบ้านเอง เช่น ขยันขันแข็ง สามัคคี มีผู้นำดี 
3) ปัจจัยที่มาจากทางราชการ เช่น ถือเป็นโครงการสำคัญ มีงบประมาณเหลือ

เพียงพอ มีเจ้าหน้าที่วิชาการสนับสนุน 
4) ปัจจัยที่เป็นส่วนประกอบ เช่น การคมนาคมสะดวก วัสดุพร้อม เป็นต้น 

บัญชร แก้วส่อง (2531) กล่าวว่า พฤติกรรมการมีส่วนร่วมขึ้นอยู่กับความแตกต่างใน
ลักษณะส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับ เพศ ขนาดครอบครัว สภาพทางเศรษฐกิจ สถานภาพทางสังคมและ
สถานภาพทางการศึกษา และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้แก่ 

1) ทัศนคติต่อการมีส่วนร่วม เป็นความรู้สึกโดยทั่วไปของบุคคลที่แสดงถึงความ 
พึงพอใจ หรือไม่พึงพอใจต่อการทำงานร่วมกับคนอ่ืน และต่อการทำงานในโครงการพัฒนา วัดความ
เชื่อในผลที่คาดหวังว่าจะเกิดขึ้น กับการประเมินคุณค่าของสิ่งที่คาดหวังนั้น เป็นการหวังผลให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในระยะยาว โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมส่วนมากของบุคคลอยู่ภายใต้การ
ควบคุมเจตนาหรือความตั้งใจของบุคคลที่เข้ามามีส่วนร่วม 
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2) แรงกดดันทางสังคม เป็นการรับรู้ของบุคคลถึงแรงกดดันที่เกิดจากกลุ่มผู้นำ กลุ่ม
ญาติ และกลุ่มเพ่ือน ซึ่งกดดันให้บุคคลเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

3) การคาดหวังในผลประโยชน์ หมายถึง ปริมาณผลประโยชน์ทั้งทางวัตถุและทาง
จิตใจที่บุคคลคาดว่าจะได้รับจากการเข้าร่วมโครงการพัฒนา ประกอบด้วยคุณค่าของผลประโยชน์ที่
คาดว่าจะได้รับ และความเป็นไปได้ท่ีจะได้รับผลประโยชน์นั้น 

4) ประสบการณ์เดิม คือ การเคยเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่ง
เป็นประสบการณ์ตรงของบุคคล หรือการขยายผลของประสบการณ์เดิม ไปถึงประสบการณ์โดยอ้อม 
เช่น การไปศึกษาดูงานพัฒนาหมู่บ้านอื่น การได้เข้ารับการอบรม 

5) ปริมาณการรับสาร คือ ปริมาณการติดต่อกับเมือง เจ้าหน้าที่ การฟังวิทยุ การดู
โทรทัศน์ และการอ่านหนังสือพิมพ์ 

ถวิลวดี บุรีกุล (2551) กล่าวว่า เงื่อนไขพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชน มี 3 
ประการ คือ  

1) ต้องมีอิสระ หมายถึง มีอิสระที่จะเข้าร่วมหรือไม่ก็ได้ การเข้าร่วมต้องเป็นไปด้วย
ความสมัครใจ การถูกบังคับให้เข้าร่วม ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใด ๆ ไม่ถือเป็นการมีส่วนร่วม 

2) ต้องมีความเสมอภาค ประชาชนเข้าร่วมในกิจกรรมใด จะต้องมีสิทธิ์เท่าเทียมกับ
ผู้เข้าร่วมคนอื่น ๆ 

3) ต้องมีความสามารถ ประชาชนหรือกลุ่มเป้าหมาย จะต้องมีความสามารถพอที่จะ
เข้าร่วมในกิจกรรมนั้น ๆ หมายความว่า ในบางกิจกรรมแม้จะกำหนดว่า ผู้เข้าร่วมมีเสรีภาพและเสมอ
ภาค แต่กิจกรรมที่กำหนดไว้มีความซับซ้อนเกินความสามารถของกลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่ วมย่อม
เกิดข้ึนไม่ได้  

จุฑารัตน์ ชมพันธุ์ (2555) ได้ศึกษาปัจจัยที่จะทำให้การมีส่วนร่วมของประชาชนมี
ประสิทธิภาพนั้น ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเพียงพอ เพ่ือให้ประชาชนมีข้อมูลเกี่ยวกับ
ทางเลือกและผลกระทบต่าง ๆ ที่อาจตามไว้ให้ประกอบการตัดสินใจได้ อย่างไรก็ตามการมีส่วนร่วม
ของประชาชน มีความหมายครอบคลุมมากกว่าการเป็นเพียงกระบวนการ ให้ความรู้ข้อมูลข่าวสาร
ต่าง ๆ ต่อสาธารณชนเพียงด้านเดียวซึ่งเป็นการสื่อสารแบบทางเดียว (One-way Communication) 
เท่านั้น และประเด็นสำคัญคือเป้าหมายของกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ การให้ข้อมูล
ข่าวสารที่ครอบคลุมต่อสาธารณชน และการเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียจากนโยบาย
กิจกรรม และโครงการพัฒนาสามารถแสดงความคิดเห็นและมีส่วนร่วม ในการแก้ไขปัญหานำไปสู่
กระบวนการสร้างฉันทามติ (Consensus Building) เพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุดและได้รับการยอมรับ
จากทุกฝ่าย 
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กล่าวโดยสรุป ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการเข้าร่วมทำกิจกรรม 
ประกอบด้วย ปัจจัยด้านลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพทางสังคม 
รายได้ และประสบการณ์ และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม ได้แก่ ทัศนคติ แรงกดดันทางสังคม และ
การคาดหวังในผลประโยชน์ 

 
2.1.2  แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมพลังของชุมชน 

การเสริมสร้างพลังอำนาจนั้นมีนิยามได้หลายมิติ เช่น มิติทางสังคม มิติจิตวิทยา และมีนิยาม
หลายระดับ เช่น ระดับบุคคล ครอบครัว และสังคม ดังนั้น การเสริมสร้างพลังอำนาจจึงยังคงเป็นคำท่ี
สร้างความสับสนให้กับผู้สนใจศึกษาอยู่ไม่น้อย และยากจะหานิยามใดนิยามหนึ่งที่ชัดเจนได้ ในที่นี้ผู้
ศึกษามีความสนใจศึกษา Community Empowerment ซึ่งมีผู้กำหนดคำแปลเป็นภาษาไทยไว้
หลากหลาย ในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้คำแปลว่า การเสริมสร้างพลังของชุมชน โดยทำการศึกษาไว้
ดังนี้ 

Gibson (1991: 354) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังอำนาจ เป็นการแสดงให้เห็นถึงการยอมรับ
และการชื่นชม การส่งเสริม การพัฒนา และการเสริมสร้างความสามารถของบุคคลที่จะตอบสนอง
ความต้องการและการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง รวมทั้งความสามารถในการใช้ทรัพยากรที่จำเป็นในการ
ดำรงชีวิต เพื่อก่อให้เกิดความเชื่อม่ันในตนเอง 

การเสริมสร้างพลังอำนาจ (Empowerment) เป็นคำที่สารานุกรมนิยามศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของเวบส์เตอร์ (Webster’s Encyclopedic Unabridged Dictionary, 1994) ให้ความหมายไว้ดังนี้ 

การเสริมสร้างพลังอำนาจ หมายถึง การให้อำนาจหรือให้อำนาจหน้าที่ ซึ่งทำให้บุคคลมีสิทธิ
หรือมีอิทธิพลเหนือบุคคลอ่ืน และสามารถทำให้บุคคลอ่ืนยอมทำตามที่ตนต้องการ ภายในขอบเขต
อำนาจหน้าที่ที่บุคคลนั้นมีอยู่ 

การเสริมสร้างพลังอำนาจ หมายถึง การทำให้สามารถหรือการให้พลัง ซึ่งทำให้บุคคล
สามารถกระทำในสิ่งที่สอดคล้องกับความสามารถที่บุคคลมี หรือกระทำการร่วมกับผู้อ่ืนได้ตามที่ตนมี
ความสามารถในด้านนั้น ๆ  

Zimmerman (1997) ให้ความหมายของการสร้างพลังอำนาจไว้ว่า ต้องประกอบด้วย 
3 ส่วน คือ 

1) มีประโยชน์ มีคุณค่า เพราะเชื่อว่าการสร้างพลังอำนาจเป็นกลวิธีหนึ่งที่ทำให้บุคคลเกิด
ความเข้มแข็ง และร่วมกันแก้ไขสิ่งที่เป็นปัญหาให้ไปในทางที่ถูกต้องและนำไปใช้ได้ 

2) ผลลัพธ์ เกี่ยวข้องกับการประเมินที่มีการพัฒนาให้มีความเชื่อถือได้ 
3) เป็นกระบวนการที่เกิดจากประสบการณ์การเรียนรู้ของแต่ละบุคคล ในการคิดและ

เข้าใจในปัญหาที่เกิดขึ้น และสามารถท่ีจะควบคุมตนเองให้ดำเนินชีวิตไปถึงจุดหมายได้ 
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Gutierrez (1997 อ้างถึงใน มิ่งขวัญ คงเจริญ , 2553) ให้ความหมายของการสร้างพลัง
อำนาจ คือ ความสามารถในการกระทำที่สร้างสรรค์ เพ่ือเปลี่ยนแปลงการดำเนินชีวิตไปในทิศทางที่
ปรารถนา พลังที่เกิดขึ้นนี้ เกิดจากการแลกเปลี่ยนพลังซึ่งกันและกันระหว่างบุคคล แต่ไม่ได้เป็นพลังที่
ไปควบคุมผู้อื่น 

UNESCO (1998: 12-13) ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอำนาจว่า การให้พลังอำนาจ
แก่บุคคล อันเป็นพลังในความหมายของความเข้มแข็งภายในและความเชื่อมั่นในการกล้าเผชิญสิทธิใน
การตัดสินใจกับทางเลือกในชีวิต ความสามารถอันมีอิทธิพลต่อกระบวนการทางสังคมที่จะมีผลต่อชีวิต
ของบุคคล และทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสังคม 

สุรพล พะยอมแย้ม (2545: 112) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอำนาจ หมายถึง 
กระบวนการพัฒนาชำนาญ และศักยภาพของบุคคลที่เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตประจำวัน และเป็น
ปฏิบัติการที่เน้นในเชิงป้องกันโดยที่ยังไม่จำเป็นจะต้องมุ่งผลในการป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาหนึ่ง
ปัญหาใดโดยเฉพาะ 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชน (2546: 83) ได้ให้ความหมายของการเสริมพลัง
อำนาจว่า มาจากคำว่า Power ในภาษาอังกฤษ มีความหมายสองนัย ความหมายแรก คือพลังภายใน
ที่มีอยู่ในสิ่งนั้น เช่น พลังของเชื้อเพลิงที่ลุกไหม้ ความหมายที่สองคือ อำนาจที่จะสั่งการผู้อ่ืน เช่น 
อำนาจของหน่วยงานรัฐบาล หรืออำนาจของกฎหมาย 

ความหมายของการเสริมสร้างพลังของชุมชน 
Rapparport (1987) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน 

หมายถึง กระบวนการที่บุคคลสามารถควบคุมชีวิตตนเอง และการมีส่วนร่วมอย่างเป็นประชาธิปไตย
ในการดำรงชีวิตอยู่ในชุมชน โดยการเสริมพลังอำนาจจะเป็นการกำหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ และ
วางแผนไปสู่การปฏิบัติ การกระจายอำนาจไปจากส่วนกลาง รวมถึงการเชื่อมโยงคุณลักษณะ ทัศนคติ 
และความสามารถในแต่ละบุคคลกับกลุ่ม หรือชุมชน ให้บุคคลได้แสดงศักยภาพให้ เกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องในระดับท่ีชุมชนต้องการ  

Raeburn (1993) ได้ให้ความหมายการเสริมสร้างพลังในชุมชนไว้ว่า การเสริมสร้างพลัง
ในชุมชนเป็นความสัมพันธ์ระหว่างปัจเจกบุคคลกับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน ที่มีระยะเวลายาวนาน 
อย่างน้อยคือมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและมีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย โดยทั่วไปอยู่ที่ 7 ปี หรือ
มากกว่านั้น 

Israel (1994) ได้ให้นิยามของการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนไว้ว่า เป็นกระบวนการที่
ครอบคลุมไปถึงการเปลี่ยนแปลงระดับต่าง ๆ ทั้งปัจเจก บุคคล องค์กร และชุมชน กล่าวคือ การที่
บุคคลตัดสินใจที่จะจัดการชีวิตตนเอง โดยใช้มุมมองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ กระแสสังคมการเมือง และ
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ความสัมพันธ์เชื่อโยงกับศักยภาพของตนเอง และกลุ่มสังคมของตนในการดำเนินการสิ่งใดสิ่งหนึ่ง โดย
บุคคลนั้นต้องมีความคาดหวังในความสามารถและศักยภาพของตนเอง ความรู้สึกในการควบคุม
จัดการเรื่องนั้น  

Perkin และ Zimmerman (1995) ได้กล่าวถึง การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน ใน
ลักษณะของกระบวนการและผลลัพธ์ไว้ว่า เป็นกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน 
ประกอบด้วย การจัดการเพื่อให้เข้าถึงกระบวนการของรัฐและการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ของชุมชนอื่น 
ผลลัพธ์การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชน ประกอบด้วย ความเป็นพหุลักษณ์ของชุมชน ความร่วมมือ
ขององค์กรต่าง ๆ ในชุมชน และการเข้าถึงแหล่งประโยชน์ภายในชุมชน 

Czuba (1999 อ้างถึงใน อุมาพร ห่านรุ่งชโรทร, 2551) ได้ให้นิยามการเสริมสร้างพลัง
อำนาจไว้ว่า หมายถึง กระบวนการทางสังคมที่มีหลายมิติ ที่ช่วยให้ประชาชนสามารถควบคุมชีวิต
ความเป็นอยู่ของตนเอง ชุมชน และสังคมด้วยตนเอง 

สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546: 83-85) ได้ให้ความหมายของการ
เสริมสร้างพลังในชุมชนว่า เป็นการระดมพลังจากทรัพยากรภายในชุมชน การเผชิญหน้ากับ
ความสัมพันธ์เชิงอำนาจกับภายนอก อำนาจของชุมชนไม่ได้มาจากรัฐบาล 

ธีระ พิทักษ์ประเวช (2546 อ้งถึงใน อลิสสา มหาสวัสดิ์ , 2550: 38) ได้ให้ความหมาย
ของการเสริมสร้างพลังอำนาจว่า การสร้างพลังชุมชน (Community Empowerment) เป็นระบบ
คุณค่า และเป็นกระบวนการขับเคลื่อนทางสังคม ที่ส่งเสริมให้บุคคลและชุมชน นำศักยภาพของ
ตนเองและภูมิปัญญาของชุมชนมาใช้ ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาชุมชน 

รุจา ภู่ไพบูลย์ (2547) ได้สรุปนิยามการเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนจากนิยามของ 
Cornell Empowerment Group (1989) และ Swift และ Levin (1987) ไว้ว่า การเสริมสร้างพลัง
อำนาจชุมชน หมายถึง การดำเนินการภายในชุมชนหรือท้องถิ่นอย่างมุ่งมั่นที่จะควบคุมการใช้แหล่ง
ประโยชน์ต่าง ๆ ที่จะมีผลต่อชีวิตของผู้อาศัยในชุมชน เป็นการแสวงหาพลังชุมชนมีกิจกรรม
สร้างสรรค์สังคม จึงแสดงออกโดยการมีส่วนร่วมในการจัดสิ่งแวดล้อมและแหล่งประโยชน์ในชุมชนนั้น 

คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 อ้างถึงใน อลิสสา  
มหาสวัสดิ์, 2550: 38) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนว่า เป็นกระบวนการ
เสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนให้แก่ชุมชนที่ต้องเผชิญกับปัญหาในชีวิตประจำวัน และรู้สึกว่าชุมชน
อ่อนแอ ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ หรือแม้แต่ชุมชนที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน
สวัสดิการสังคมของชุมชนให้ดียิ่งขึ้นนั้น ก็สามารถที่จะนำกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจมา
ประยุกต์ใช้ร่วมด้วยได้ 

อลิสสา มหาสวัสดิ์ (2550) ได้สรุปนิยามการเสริมสร้างพลังในชุมชน ตามแนวคิดของ 
Fawcett คือ กระบวนการที่ทำให้ชุมชน เกิดการเข้าร่วมของคนในชุมชนทุกขั้นตอนการดำเนินการ 
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ตั้งแต่ร่วมกันวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมเปลี่ยนแปลงและแก้ไข ร่วมรับผลที่ได้จากการกระทำนั้น และ
การร่วมกันปรับตัวจากแนวทางที่ดีที่สุด โดยผู้นำชุมชน ควรส่งเสริมสนับสนุน เปิดโอกาสในการเข้า
ร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอน อาจก่อให้เกิดพลังทั้งในตัวบุคคล กลุ่ม และชุมชน 

จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สามารถสรุปนิยามของการเสริมสร้างพลังของชุมชน 
คือ การที่บุคคลและชุมชน ได้มีการใช้ทักษะ ความสามารถ ศักยภาพ และทรัพยากรของตนเองและ
กลุ่ม เพ่ือตอบสนองความต้องการของตนเองและชุมชน มีความสามารถที่จะมีอิทธิพลในการตัดสินใจ 
และทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงในระดับกว้าง อันเป็นกระบวนการพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน 
โดยส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชนสามารถนำศักยภาพของตนเองมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อคนในชุมชนและชุมชนโดยรวม มีความรู้สึกของการเป็นชุมชนที่ชัดเจน เกิดเป็นระบบ
การช่วยเหลือกันอย่างเป็นธรรมชาติ จนมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคมท่ีต่อเนื่องและยั่งยืน 

กระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
ศรีปริญญา ธูปกระจ่าง (2545: 30) ได้กล่าวถึงกระบวนการการเสริมสร้างพลังในชุมชน

ออกเป็น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 
1) การเตรียมประชาชนให้มีความพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 

จิตใจ สังคม สุขภาพ วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 
2) การเชื่อมโยงเครือข่ายของความร่วมมือ ให้เกิดพลังความร่วมมือระหว่างกลุ่ม 
3) การที่ภาครัฐจะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติงาน ให้เป็นฐานะของผู้อำนวยความ

สะดวก (Facilitator) ในการนำการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นและเชื่อมประสานให้ประชาชนในชุมชนเกิด
ความตื่นตัว มีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐเพ่ือนำไปปฏิบัติให้บังเกิดผล 

4) การเรียนรู้และแลกเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อ และบรรทัดฐานในการดำรงชีวิต 
สำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (2546: 83-84) ได้กล่าวไว้ว่า ผู้แทนชุมชน

ได้สรุปกระบวนการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเป็น 3 กระบวนการ ดังนี้ 
1) การเสริมสร้างพลังอำนาจชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาด้วยตนเอง ใช้ระบบการเกษตร

แบบพอเพียง เพ่ือให้หลุดพ้นจากความไม่แน่นอนของการเกษตรระบบตลาด จัดตั้งกองทุนที่สนับสนุน
ทางสังคม และปลูกฝั่งวัฒนธรรมอันดีงาม 

2) การเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเพ่ือต่อรองความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอก เพ่ือชุมชนมีอำนาจต่อรองกับหน่วยงานที่ทำให้ชุมชนเกิดปัญหา 

3) การเสริมสร้างอำนาจและเครือข่ายชุมชนเพ่ือเรียกร้องและพิทักษ์สิทธิของชุมชน 
สร้างเครือข่ายเพ่ือการสนับสนุนทางสังคม ก่อให้เกิดพลังในการจัดการและต่อรอง  
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คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2547 อ้างถึงใน อลิสสา  
มหาสวัสดิ์, 2550: 52) ได้ระบุถึงกระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน แบ่งออกเป็น 9 ขั้นตอน ดังนี้ 

1) การมีความรู้สึกร่วมในความเป็นชุมชน อาจเป็นด้วยชุมชนในมิติเชิงพ้ืนที่ คือ มี
พ้ืนที่ชุมชนอยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ผูกพันมาเป็นระยะเวลาหนึ่ง หรือในมิติของประวัติศาสตร์ ที่ชุมชน
มีความเก่าแก่และอยู่กันมายาวนาน หรือมีสิ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน เช่น บรรพบุรุษ สิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ต่าง ๆ เป็นต้น ทำให้คนในชุมชนมีความรัก ความสามัคคี เอ้ืออาทร และช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน 

2) การมีทรัพยากรธรรมชาติและการจัดการที่เหมาะสม ทรัพยากรธรรมชาติของ
ชุมชนจะเป็นอีกปัจจัยที่สามารถทำให้คนในชุมชนมารวมตัวกันได้ โดยเริ่มจากการสร้างจิตสำนึกของ
คนในชุมชนให้ตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรชุมชน รวมทั้งเมื่อเกิดปัญหาเกี่ยวกับทรัพยากรก็ต้อง
อาศัยความร่วมมือของคนในชุมชนช่วยกันจัดการกับปัญหานั้น ๆ 

3) การรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมและแก้ไขปัญหาร่วมกัน คนในชุมชนมีการรวมกลุ่ม
คิดแก้ปัญหาในลักษณะประชาคม โดยใช้ทรัพยากรและฐานความรู้ที่มีอยู่เดิม ผนวกกับลองผิดลองถูก
ในการบริหารจัดการ หรือไปศึกษาดูงานจากที่อ่ืนแล้วมาลองปฏิบัติ โดยมีพ้ืนฐานจากการช่วยเหลือ  
ซึ่งกันและกัน เช่น ร้านค้าชุมชน 

4) การที่คนในชุมชนยอมรับและให้ความร่วมมือ เมื่อมีการดำเนินงานต่าง ๆ ผ่าน
ชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุดและเป็นรูปธรรม ทำให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม 
ทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และร่วมตรวจสอบ เมื่อมีปัญหาคนในชุมชนก็จะมีการ
พูดคุยกันถึงปัญหาที่เกิดขึ้น สร้างจิตสำนึก ทำประชาคม กำหนดกฎเกณฑ์ให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่าง
เคร่งครัด เมื่อคนในชุมชนได้มีส่วนร่วมกำหนดกฎเกณฑ์นั้น คนในชุมชนจะเพ่ิมความร่วมมือกันปฏิบัติ
ตามกฎที่ร่วมกันวางเอาไว้อย่างเต็มใจมากข้ึน 

5) การมีผู้นำที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการ เช่น ผู้ใหญ่บ้าน กำนัน เจ้าอาวาส 
หมอครูใหญ่ รวมทั้งผู้นำที่ไม่เป็นทางการ เช่น ผู้เฒ่าผู้แก่ที่คนในชุมชนให้ความเคารพนับถือ ซึ่งต้องมี
ภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ และเป็นแบบอย่างที่ดี และต้องให้คนในชุมชนตระหนัก
อยู่เสมอว่า แม้จะมีผู้นำที่ดีอย่างไรก็ตาม แต่ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในกระบวนการบริหารจัดการในทุก
กิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชนนั้นก็คือชุมชนเอง ผู้นำคนเดียวไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้ 

6) กระบวนการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดความเชี่ยวชาญ เป็นกระบวนการทางสังคมที่
ก่อให้เกิดการเรียนรู้ของคนในชุมชนผ่านกลุ่มต่าง ๆ ทำให้สามารถสร้างระบบการบริหารงาน
ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นพร้อม ๆ กันกับความร่วมมือและให้อภัยกัน รวมทั้งการ
เรียนรู้จากความผิดพลาดของการพัฒนาของภาครัฐที่ผ่านมา และเรียนรู้จากชุมชนอ่ืนที่ประสบ
ความสำเร็จแล้วนำมาปรับใช้ให้เหมาะกับชุมชนตนเอง นอกจากนั้น ยังควรมีการติดอาวุธทางปัญญา
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คือ การเสริมสร้างการศึกษาและสารสนเทศให้แก่คนในชุมชน เช่น ห้องสมุดหรือศูนย์อินเตอร์เน็ต 
เพ่ือให้คนในชุมชนได้เรียนรู้จักตนเอง และรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง 

7) การมีระบบการสื่อสารที่ดี เป็นการสื่อสารกับคนในชุมชนผ่านเวทีประชาคมโดย
ใช้วิทยุกระจายเสียง หรือระบบเสียงตามสาย หรือผ่านการจัดกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรมต่าง ๆ 
รวมทั้งการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติม การมีระบบการสื่อสารดี ทำให้คนใน
ชุมชนทุกคนมีการรับรู้ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนา และตรวจสอบ ติดตาม 
ประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนตลอดเวลา กลายเป็นพลังร่วมที่ขับเคลื่อนให้คนในชุมชนได้มี  
ส่วนร่วมกับทุกสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึนในชุมชนของตน 

8) การมีภาคีที่หลากหลาย ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เช่น จังหวัด อำเภอ องค์การ
บริหารส่วนตำบล และหน่วยงานเอกชนต่าง ๆ ร่วมมือกันกับคนในชุมชนด้วย 

9) การมีระบบติดตามประเมินผลและตรวจสอบที่ดี โดยอาจจะมีผู้นำชุมชนเป็นผู้นำ
ในการตรวจสอบ และคนในชุมชนให้ความร่วมมือ ทำให้สภาพแวดล้อมและความเป็นอยู่ของชุมชน 
น่าอยู่ ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สุปาณี สนธิรัตน์ (2548) ได้กล่าวไว้ว่า ช่วงทศวรรษ 1980–1990 นักวิชาการได้นำ
ความคิดการเสริมสร้างพลังไปศึกษาโดยเฉพาะด้านพัฒนาชุมชน โดยส่วนใหญ่จะเป็นที่กระบวนการ
และผลของการสร้างเสริมพลังโดยสร้างรูปแบบการพัฒนา หรือการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือให้ชุมชนมี
การดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น เช่น วางกรอบให้ชุมชนเรียนรู้ที่จะดำเนินชีวิต เชื่อมต่อประสานสัมพันธ์กันเป็น
ระบบ โดยเริ่มจากการร่วมกันวางแผน (Collaborative Planning) การร่วมกันปฏิบัติตามแผน 
(Community Action) การร่วมกับรับผลของการเปลี่ยนแปลง (Community Capacity and 
Outcomes) และร่วมกันปรับตัวให้เหมาะสม และพร้อมที่จะพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
Hamilton (1992: 84-86) ได้กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน

ประกอบด้วย องค์ประกอบ 4 ประการ ดังนี้ 
1) ความรู้ความเข้าใจ (Cognitive Component) โดยกล่าวถึง ความเข้าใจของ

สมาชิกกลุ่มเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเขา สถานภาพทางสังคม เงื่อนไขของบริบทที่เกี่ยวข้อง และ
เหตุผลของเงื่อนไขการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น ความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิมนุษยชน 
สิทธิของหน้าที่พลเมือง เป็นต้น 

2) จิตวิทยา (Psychological Component) โดยกล่าวถึงความเกี่ยวข้องของความ
เข้าใจในสภาพอารมณ์ ความรู้สึก เจตคติ และระบบความเชื่อ ซึ่งจะสัมพันธ์กับความเชื่อม่ัน 
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3) ในพลังความสามารถ (Self-Esteem) ของเขา สิ่งสำคัญที่นักวิจัยเสนอไว้คือ ไม่มี
ใครสามารถสอนความเชื่อมั่นในตนเอง และสอนพลังความสามารถให้แก่คนอ่ืนได้ 

4) เศรษฐศาสตร์ (Economic Component) ได้กล่าวถึง ความคิดริเริ่มหรือพัฒนา
กิจกรรมที่เน้นผลิตภาพ (Productivity) ซึ่งจะทำให้พลเมืองพัฒนาสิ่งที่เป็นเงื่อนไขทางการเงินของ
เขา ซึ่งเงื่อนไขเหล่านี้จะสัมพันธ์กับปัจเจกบุคคลหรือไม่ก็ชุมชน โดยปัจจัยทางเศรษฐศาสตร์จะมี
ความสำคัญเป็นพิเศษกับชุมชนที่มีรายได้น้อย ด้วยความเชื่อที่ว่าประชาชนจะอุทิศพลังความสามารถ
ของเขาเพ่ือให้ได้รับความพึงพอใจกับระดับความต้องการในการยังชีพก่อนที่เขาจะไปสู่ระดับของ
ความต้องการที่สูงขึ้น 

กล่าวโดยสรุป การเสริมสร้างพลังในชุมชน หมายถึง กระบวนการที่ทำให้ชุมชนเกิดการ
เข้าร่วมของคนในชุมชนทุกขั้นตอนการดำเนินการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 

1) การเปิดโอกาสให้ร่วมคิดและวางแผน คือ การที่ผู้นำชุมชนให้โอกาส หรือกระตุ้น
คนในชุมชนร่วมกันคิด วางแผนต่อเหตุการณ์ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดประชุม กระจายข่าวโดย
เสียงตามสาย 

2) การสนับสนุนการร่วมปฏิบัติ คือ การที่ผู้นำชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนร่วมกัน
ปฏิบัติโดยวิธีการจูงใจต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ กล่าวถึงข้อดีในการร่วมกันปฏิบัติ 

3) การสนับสนุนให้ร่วมแก้ไขและเปลี่ยนแปลง คือ การที่ผู้นำชุมชนสนับสนุนคนใน
ชุมชนให้ร่วมกันแก้ไข ปรับเปลี่ยนวิธีการดำเนินการ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ ชี้แนะให้ชุมชนเห็นถึงข้อดี
และข้อเสียของวิธีที่เคยปฏิบัติ ให้กำลังใจแก่คนในชุมชนเมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลง แก้ไข 

4) การเปิดโอกาสให้ร่วมรับผล คือ การที่ผู้นำชุมชนเปิดโอกาสให้ทุกคนในชุมชน
สามารถร่วมรับผลจากการปฏิบัติทั้งผลทางบวกและผลทางลบ โดยวิธีต่าง ๆ ได้แก่ การจัดกฎเกณฑ์
ในการรับผลประโยชน์ และการชี้นำให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ที่ติดลบ 

5) การสนับสนุนการร่วมกันปรับตัว คือ การที่ผู้นำชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชน
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางที่ดีที่สุด ได้แก่ การประชาสัมพันธ์วิธีทางที่ถูกต้อง ให้แรงเสริม
ทางบวกแก่ผู้ที่กำลังปรับตัวและปรับตัวสำเร็จ 

ทฤษฎีการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชน 
แนวคิดของนักจิตวิทยาชุมชน ได้เสนอแนวคิดเครือข่ายเชิงเหตุผลของการเสริมพลัง  

เชิงจิตวิทยาของ Zimmerman (1995) ประกอบด้วยสมรรถนะ 3 ประการ 
1) สมรรถนะภายในตัวบุคคล (intrapersonal competence) หมายถึง การรับรู้ที่

จะสามารถควบคุมสถานการณ์บางอย่างได้ด้วยตนเอง (perceived control) การรับรู้ความสามารถ
ของตน (self-efficacy) และการมีแรงจูงใจที่จะควบคุมตน (motivation to control) 
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2) สมรรถนะด้านปฏิสัมพันธ์ (interactional competence) หมายถึง ความรู้ความ
เข้าใจของบุคคลที่มีต่อการอยู่ร่วมกันกับบุคคลอ่ืนในชุมชน รวมถึงความเข้าใจเงื่อนไข หรือประเด็น
ทางสังคมการเมือง (sociopolitical) ทั้งนี้ เพ่ือให้บุคคลสามารถเลือกที่จะแสดงพฤติกรรมให้บรรลุ
เป้าหมายได้อย่างเหมาะสม 

3) สมรรถนะด้านพฤติกรรม (behavioral component) หมายถึง การกระทำที่จะ
นำไปสู่ผลที่พึงปรารถนา (outcomes) ได้แก่ การมีพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในชุมชน (community 
involvement) พฤติกรรมการขบคิดเพ่ือแก้ไขปัญหา (coping behaviors) เช่น พฤติกรรมการ
ปรับตัวหรือการจัดการกับความเครียดหรือแรงกดดันจากสิ่งต่าง ๆ  

Keiffer (1984) ได้สะท้อนการสร้างกระบวนการเสริมพลังอำนาจชุมชน จากผลการ
ทดลองสร้างพลังอำนาจในระดับบุคคลของเขา และสรุปไว้ว่าต้องทำงานเป็นกระบวนการแบบมี  
ส่วนร่วม ที่ขับเคลื่อนให้บุคคลเข้าสู่การเปลี่ยนแปลง 4 ระยะ 

1) ระยะการเข้าถึงตนเองและสังคม (era of entry) คือ การรู้จักตนเอง บุคลิกภาพ 
ความสามารถ และรู้จักสิ่งแวดล้อม สังคม 

2) ระยะความก้าวหน้า (era of advancement) คือ เริ่มมีและเห็นความสัมพันธ์
ของตนเองกับสังคมในเชิงวิเคราะห์ 

3) ระยะการเชื่อมต่อ (era of incorporate) คือ เริ่มมีกลยุทธ์ กลวิธีในการอยู่
ร่วมกับสังคม 

4) ระยะความมุ่งมั่น (rea of commitment) คือ เริ่มมีการผสมผสานวิถีชีวิตตนเอง
เข้ากับสังคมอย่างมีจุดมุ่งหมาย 
 ทั้งนี้ มีสาระสำคัญอยู่ 2 ประการ ในการเคลื่อนตัวใน 4 ระยะ ข้างต้น คือ 

1) การเกิดการสนทนาที่เป็นรูปธรรมสร้างสรรค์ วิเคราะห์ วิจารณ์ 
2) การเกิดความขัดแย้งและมองเห็นแนวทางการพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ ต้องมี 3 

กิจกรรมหลักท่ีเกิดข้ึนแบบสัมพันธ์เชื่อต่อกัน คือ 
2.1) การพัฒนามุมมองที่มีตนเองในทางบวก 
2.2) การพัฒนามุมมองเชิงวิเคราะห์วิจารณ์ต่อสิ่งแวดล้อมรอบตัว 
2.3) การเชื่อมโยงทรัพยากรและศักยภาพของบุคคลและสังคมเข้าด้วยกันใน

กิจกรรมทางสังคมการเมือง 
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2.1.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับภาวะผู้นำ 

ความหมายของภาวะผู้นำ 
ภาวะผู้นำ (Leadership) ได้รับความสนใจและมีการศึกษามาเป็นเวลานานแล้ว เพื่อให้

รู้ว่าอะไรเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยให้ผู้นำมีความสามารถในการนำ หรือภาวะผู้นำที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมีผู้ที่ได้ให้นิยามไว้หลากหลาย ดังนี้ 

Yukl (1998: 2) ให้ความหมายของภาวะผู้นำ คือ พฤติกรรมส่วนตัวของบุคคลหนึ่งที่จะ
ชักนำกิจกรรมของกลุ่มให้บรรลุเป้าหมายร่วมกัน (Shared goal) 

Dubrin (1998: 2) ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า เป็นความสามารถท่ีจะสร้างความ
เชื่อมั่น และให้การสนับสนุนบุคคลเพื่อให้บรรลุเป้าหมายองค์การ 

Daft (1999: 5) ให้ความหมายของภาวะผู้นำไว้ว่า เป็นความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลระหว่าง
ผู้นำ (Leaders) และผู้ตาม (Followers) ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้บรรลุจุดมุ่งหมาย
ร่วมกัน (Shared purposes)  

สมพันธ์ เตชะอธิก และคณะ (2540: 4-6) กล่าวว่า ผู้นำเป็นองค์ประกอบสำคัญของ
องค์กรชาวบ้าน เป็นผู้กุมความอยู่รอดของชาวบ้าน หากผู้นำได้รับการยอมรับ มีบารมี มีความสามัคคี 
มีความสามารถและคิดถึงส่วนรวมจริง ๆ ก็จะสามารถสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนได้ และสรุป
ประเภทของผู้นำชุมชนออกเป็น ผู้นำทางความคิด ด้านศีลธรรม ด้านอาชีพ ด้านการพูด ผู้นำที่
สามารถประยุกต์งานราชการกับเป้าหมายเพ่ือชาวบ้านได้ และผู้นำทางการประสานทรัพยากรภายใน
และภายนอกชุมชน 

รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544: 11-12) ได้สรุปความหมายของภาวะผู้นำว่ามีลักษณะดังนี้  
1) เป็นความสามารถที่จะมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืนในด้านการกระทำตามที่ผู้นำต้องการ 

และสามารถจูงใจบุคคลอ่ืนให้กระทำกิจกรรมที่ช่วยให้บรรลุเป้าหมายขององค์การได้ 
2) เป็นกระบวนการความเป็นผู้นำจากการใช้อิทธิพลที่จะควบคุมและประสานงาน

กิจกรรมของสมาชิกกลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย 
3) เป็นลักษณะความสัมพันธ์ทางอำนาจอย่างหนึ่งของผู้นำจนได้รับการยอมรับนับถือ

ในพฤติกรรมของเขา จากสมาชิกของกลุ่มและกลุ่มอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
4) อิทธิพลในตัวของผู้นำที่นำมาใช้ให้ เข้ากับสถานการณ์  โดยการชี้แนะผ่าน

กระบวนการสื่อสารเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ (Specified goal) 
5) การกระทำร่วมกันระหว่างบุคคลโดยมีบุคคลหนึ่งทำหน้าที่ให้การชี้นำการกระทำ

ดังกล่าว ทำให้บุคคลอื่น ๆ เชื่อมั่นในผลงานของเขา ซึ่งสามารถพิสูจน์ได้จากลักษณะการแสดงออกใน
การชี้แนะตามที่เขาได้แนะนำไว้ 
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6) ความคิดริเริ่มและการรักษาสภาพของความเชื่อถือในการปฏิบัติการร่วมมือ 
7) การที่บุคคลที่มีอิทธิพลมากและทำให้เกิดการยอมรับเกี่ยวกับการบริหารงาน

ประจำในองค์การ 
8) เป็นกระบวนการในการใช้อิทธิพลที่มีต่อการดำเนินงานของกลุ่มให้บ รรลุ

วัตถุประสงค์ขององค์การ และมีแรงจูงใจให้เกิดพฤติกรรมในการทำงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ตลอดจนใช้อิทธิพลให้กลุ่มธำรงไว้ซึ่งวัฒนธรรมของตน 

ชนะ พงศ์สุวรรณ (2548: 7) ให้ความหมายไว้ว่า ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง หมายถึง 
พฤติกรรมที่ผู้บริหารมีอิทธิพลต่อผู้ร่วมงานโดยเปลี่ยนแปลงความพยายามของผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่า
ความพยายามที่คาดหวัง พัฒนาความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น 
ทำให้เกิดความตระหนักรู้ในพันธกิจ และวิสัยทัศน์ขององค์การ 

ขวัญชัย  จะเกรง (2551: 17-18) ได้อธิบายถึงความหมายของ ภาวะผู้ นำการ
เปลี่ยนแปลง (Transformational Leadership) ไว้ว่าหมายถึง ระดับพฤติกรรมของผู้บริหารที่แสดง
ให้เห็นในการจัดการหรือการทำงานที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง กระตุ้นความพยายามของ
ผู้ร่วมงานให้สูงขึ้นกว่าความพยายามที่คาดหวัง เป็นผลให้การปฏิบัติงานเกินกว่าความคาดหวัง พัฒนา
ความสามารถของผู้ร่วมงานไปสู่ระดับที่สูงขึ้นและมีศักยภาพมากขึ้น โดยผู้บริหารแสดงบทบาททำให้
ผู้ร่วมงานรู้สึกไว้วางใจ ตระหนักรู้ในภารกิจ และวิสัยทัศน์ มีความจงรักภักดีและแรงบันดาลใจให้
ผู้ร่วมงานมองไกลเกินกว่าความสนใจของตนเอง เพ่ือนำไปสู่ประโยชน์ขององค์การมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 

สุพานี สฤษฏ์วานิช (2552: 258) ได้ให้ความหมายผู้นำการเปลี่ยนแปลงไว้ว่า หมายถึง 
ผู้นำที่ใช้บารมีเพ่ือก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่แก่องค์การ สามารถพลิกฟ้ืนองค์การที่มีปัญหา
นั้นให้ประสบความสำเร็จ 

จอมพงศ์ มงคลวนิช (2555: 181) ได้ให้ความหมาย ภาวะผู้นำ หมายถึง กระบวนการที่
บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือมากกว่า พยายามใช้อิทธิพลของตนหรือกลุ่มตนกระตุ้น ชี้นำผลักดันให้บุคคล
อ่ืนหรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมี
ความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์การเป็นเป้าหมาย 

จากความหมายดังกล่าวข้างต้น ผู้ศึกษาสรุปได้ว่า ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถ
ของบุคคลที่เป็นผู้นำ โดยผู้นำจะเป็นบุคคลที่มีความสามารถหรือมีอิทธิพลของบุคคลต่อกลุ่ม และเกิด
กระบวนการใช้อิทธิพลในการกระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน ให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่ม บุคคลอ่ืน มีความเต็มใจ 
และกระตือรือร้นในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามต้องการ โดยมีความสำเร็จของกลุ่ม หรือองค์การเป็น
เป้าหมาย 
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บทบาทของภาวะผู้นำ 
ผู้นำเป็นบุคคลที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก ผู้นำที่มีคุณสมบัติ

ที่ดี และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสม ย่อมจะสามารถพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ในเรื่องบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการทำงานเป็นกลุ่มนั้น ได้มีผู้เสนอไว้แตกต่างกันไป
บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะคล้ายคลึงกันในสาระสำคัญ Krech, Crutchfield and Ballachey (1968 อ้างถึง
ใน วิเชียร วิทยอุดม , 2550: 26-27) ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการทำงานเป็นกลุ่มไว้  
กว้าง ๆ เป็น 2 ลักษณะ คือ 

1) หน้าที่หลัก ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการบริหารงาน วางแผนงาน วางนโยบาย เป็น
ผู้เชี่ยวชาญ เป็นตัวแทนของกลุ่มต่อบุคคลภายนอก เป็นผู้ให้รางวัลและลงโทษ เป็นผู้ประนีประนอม
และตัดสิน และเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ภายในกลุ่ม 

2) หน้าที่ รอง ได้แก่ หน้าที่ทางด้านการเป็นตัวอย่างที่ดีแก่กลุ่ม เป็นตัวแทน
รับผิดชอบ และเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม เป็นนักอุดมคติ เป็นบิดาของกลุ่ม เป็นผู้ให้คำปรึกษา และเป็น
แพะรับบาปเมื่อมีการดำเนินงานผิดพลาดบทบาทหน้าที่ของผู้นำในการทางานเป็นกลุ่ม โดยจำแนก
ออกเป็น 2 ประเภทหลัก ๆ คือ 

ก. บทบาทเกี่ยวกับการทำงาน (Task Function) ได้แก่ บทบาทของผู้นำในการที่
จะนำกลุ่มให้สามารถทำงานตามท่ีกลุ่มต้องการ ให้เป็นผลสำเร็จตามเป้าหมายได้ มีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ทำความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการทำงาน 
(2) ช่วยให้ผู้ร่วมงานได้มีความเข้าใจในจุดมุ่งหมายของการทำงานตรงกัน 
(3) วางแผนงานและขั้นตอนในการทำงานร่วมกับผู้ร่วมงาน 
(4) แบ่งงานและมอบหมายงานให้ผู้ร่วมงานอย่างเหมาะสม 
(5) ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ ให้กับกลุ่ม หรือกระตุ้นกลุ่มให้ริเริ่มความคิดใหม่ ๆ 
(6) ให้ข้อมูลความคิดเห็นหรือแสวงหาข้อมูลความคิดเห็นที่จะเป็นประโยชน์ต่อ

การทำงาน 
(7) ช่วยให้กลุ่มมีความเข้าใจตรงกันในข้อมูลหรือประเด็นต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อ

การบรรลุผลสำเร็จของงาน 
(8) ช่วยประสานความคิด ข้อมูลของผู้ร่วมงานให้เกิดประโยชน์ต่อการบรรลุ

เป้าหมายของงาน 
(9) ช่วยขจัดปัญหาต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย 
(10) ติดตามงาน ประเมินผลงาน สรุปผลงานเป็นระยะ ๆ และแจ้งให้ผู้ร่วมงาน

ทราบ 
(11) ควบคุมมาตรฐานของผลงานของกลุ่ม 
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(12) ประเมินผลงานเมื่องานสำเร็จและปรับปรุงงานเมื่อยังได้งานไม่เป็นที่พอใจ
ของกลุ่ม 

ข. บทบาทเกี่ยวกับการรวมกลุ่ม (Maintenance Function) ได้แก่ บทบาทของ
ผู้นำในการช่วยให้กลุ่มมีกำลังใจ มีความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจน
สามารถทำงานได้สำเร็จ ไม่แตกแยกกันไปเสียก่อน มีรายละเอียด คือ 

(1) จัดระเบียบและควบคุมระเบียบของกลุ่ม เพ่ือช่วยให้ทุกคนได้มีโอกาส
ทัดเทียมกันในการแสดงความคิดเห็นหรือการทำงาน ช่วยให้การดำเนินงานเป็นไปโดยเรียบร้อย ไม่
ชุลมุนวุ่นวาย ทำให้กลุ่มสามารถดำเนินการไปได้อย่างราบรื่น ไม่แตกแยกกันเป็นกลุ่มเล็กกลุ่มน้อย 

(2) ดูแลเอาใจใส่สมาชิกกลุ่ม ให้มี โอกาสแสดงความคิดเห็น หรือแสดง
ความสามารถอย่างทั่วถึงเพ่ือช่วยให้ทุกคนรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อกลุ่ม เกิด
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม มีความรักและความพอใจที่จะช่วยเหลือกลุ่มอย่างเต็ม
ความสามารถ 

(3) รับฟังและพิจารณาความคิดเห็นของสมาชิกกลุ่มอย่างทั่วถึง การที่ผู้นำรับ
ฟังความคิดเห็นของสมาชิกทุกคนและนำมาพิจารณา ไม่ละทิ้งไปเฉย ๆ จะทำให้ผู้ที่เสนอความคิดเกิด
ความพอใจและมีความต้องการที่จะช่วยเหลือกลุ่มให้มากขึ้นช่วยทำความกระจ่างให้แก่กลุ่มในเรื่อง
ของการสื่อความหมาย ในการทำงาน 

(4) ทุกครั้งกลุ่มมักจะประสบปัญหาอันเนื่องมาจากความเข้าใจไม่ตรงกัน ซึ่ง
เป็นปัญหาของการสื่อความหมาย ความเข้าใจที่ไม่ตรงกันนี้อาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดความขัดแย้ง เกิด
ความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจอันอาจลุกลามใหญ่โต เกิดความแตกแยกในกลุ่มงานได้ 

(5) สร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นมิตรให้เกิดขึ้นในกลุ่ม บรรยากาศที่ดีเป็น
มิตรเป็นกันเอง ไม่ต้องกลัวว่าจะถูกตัดสินและมองไปในทางที่ไม่ดี จะช่วยสร้างความรู้สึกปลอดภัย 
สามารถที่จะเสนอความคิดเห็นหรือทำงานต่าง ๆ ได้อย่างเต็มที่ และมีความรู้สึกว่าตนเองได้รับความ
รักจากกลุ่ม ทำให้เกิดความต้องการที่จะช่วยเหลือ กลุ่มให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ 

(6) ขจัดหรือลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในกลุ่ม เพราะความขัดแย้งเป็น
สาเหตุสำคัญท่ีทำให้กลุ่มแตกแยก หากผู้นำไม่สามารถที่จะช่วยในเรื่องนี้ได้ พลังจากความเป็นอันหนึ่ง
อันเดียวกันของกลุ่มจะถูกบั่นทอนให้ลดน้อยลง ประสิทธิภาพในการทำงานของกลุ่มก็จะลดลง หรือ
บางครัง้อาจทำให้ไม่สามารถรวมกลุ่มกันทำงานต่อไปจนบรรลุผลสำเร็จได้ 

ค. เมื่อวิเคราะห์ผู้นำจากบทบาทและรูปแบบที่แสดงออก อาจพิจารณาแหล่งที่มา
ของอำนาจของผู้นำ และพิจารณาจากการใช้อำนาจของผู้นำดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
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การพิจารณาแหล่งที่มาของอำนาจของผู้นำ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ผู้นำตามกฎหมาย (Legal Leader) เป็นผู้นำที่มีอำนาจตามกฎหมาย เช่น 

ตำแหน่งต่าง ๆ ที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย ได้แก่ หัวหน้างานต่าง ๆ ที่มีการกำหนดไว้เป็นตำแหน่งขึ้นใน
หน่วยงานต่าง ๆ 

(2) ผู้นำตามบุคลิกภาพส่วนตัว (Charismatic Leader) ผู้นำที่มีอำนาจติดตัว
มาเพราะบุคลิกดี การศึกษาสูง ฐานะและตระกูลดี พวกนี้ไม่จำเป็นต้องใช้อำนาจทางกฎหมายในการ
โน้มน้าวจิตใจคน 

(3) ผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม (Symbolic Leader) ผู้นำที่เป็นสัญลักษณ์
ของกลุ่มที่ทุกคนยอมรับ และยกย่องเทิดทูน ทำนองเดียวกับพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้นำของประเทศ 

การพิจารณาจากการใช้อำนาจของผู้นำ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 
(1) ผู้นำแบบเผด็จการ (Autocratic) ผู้นำประเภทสั่งงานเฉียบขาดไม่คำนึงถึง

คนอ่ืน ไม่มีการแบ่งงานรวบอำนาจแบบเผด็จการ จะตัดสินใจด้วยตนเอง ยึดมั่นในความคิดของตนเอง
เป็นใหญ่ สร้างบรรยากาศแห่งความกลัวให้เกิดข้ึนในหน่วยงาน 

(2) ผู้นำแบบตามสบาย (Laissez-faire) ผู้นำประเภทปล่อยให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
ทำงานกันไปตามใจชอบ ตามบุญตามกรรม ไม่มีการนิเทศตรวจตราติดตามผลงาน การตัดสินใจขึ้นอยู่
กับผู้ใต้บังคับบัญชาที่จะเห็นดี เห็นชอบกันไป จะทำอย่างไร ก็ตามใจชอบ ถ้าลูกน้องดีงานก็อาจดีได้ 
ถ้าลูกน้องไม่ดีงานก็อาจจะเสีย และทำงานกันไปวันหนึ่ง ๆ เท่านั้น  

(3) ผู้นำแบบประชาธิปไตย (Democratic) ผู้นำประเภทใช้อำนาจตามวิถีทาง
ประชาธิปไตย การตัดสินใจจะถือความเห็นส่วนใหญ่ มีการประชุมปรึกษาหารือก่อนตัดสินใจ มี การ
กระจายอำนาจ รับฟังความคิดเห็น ไม่ใช้อำนาจกดขี่ การแก้ปัญหาก็เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ร่วมกัน
พิจารณา เคารพในสิทธิและหน้าที่ของแต่ละบุคคล  

คุณลักษณะของผู้นำ 
ในการปฏิบัติงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น สิ่งที่สำคัญประหนึ่งก็คือ ความเป็นผู้นำ 

เพราะความเป็นผู้นำหรือภาวะผู้นำเป็นเรื่องเกี่ยวกับความสามารถของบุคคล ที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาหรือการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้บรรลุซึ่งเป้าหมายที่ต้องการ และบุคคลที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้นำนั้น 
ต้องมีความสามารถในการจูงใจผู้อ่ืนให้ปฏิบัติตามความคิดเห็น ความต้องการ หรือคำสั่งของตนได้ 
ทัง้นี้การจะเป็นผู้นำที่ดีได้นั้น ควรมีคุณลักษณะดังต่อไปนี้ 

อรุณ รักธรรม (2525: 200-204) ได้กล่าวถึง คุณลักษณะของผู้นำที่ดีต้องประกอบด้วย 
1) ความรู้ ในการเป็นผู้นำนั้น ความรู้จำเป็นที่สุด เพราะจะเป็นเครื่องมือช่วยรักษา

สถานการณ์ต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี ดังนั้น ผู้นำจะต้องเป็นคนรอบรู้ เป็นพหูสูตนั่นเอง 
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2) ความคิดริเริ่ม คือ ความต้องการที่จะปฏิบัติสิ่งหนึ่งสิ่งใดโดยไม่ต้องมีคำสั่งและ
แสดงข้อคิดเห็นที่จะแก้ไขสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้ดีขึ้นหรือเจริญขึ้น โดยผู้นำจะต้องคิดก่อนทำเสมอ และควรมี
ในตัวผู้นำอย่างยิ่ง 

3) ความกล้าหาญ คือ ลักษณะอาการที่ไม่กลัวต่ออันตราย ความลำบากหรือความ
เจ็บป่วยใด ๆ ความกล้าหาญนี้ต้องมีท้ังกาย วาจา และจิตใจ จึงจะปฏิบัติการอันเป็นผู้นำที่ดีได้ เพราะ
ผู้นำที่มีความกล้าหาญจะต้องสามารถผจญต่องานต่าง ๆ ให้สำเร็จลุล่วงด้วยทุกอย่าง โดยไม่กลัวการ
ต่อต้านขัดขวางใด ๆ นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความม่ันใจอีกด้วย 

4) ความเด็ดขาด คือ ความสามารถที่จะตัดสินใจได้ทันทีและทันกับเวลาที่เรา
ต้องการ ทั้งความแน่นอน ชัดเจน ไม่คลุมเครือ 

5) ความแนบเนียน คือ ความสามารถที่จะติดต่อ เกี่ยวข้อง หรือมีความสัมพันธ์กับ
ผู้อ่ืนด้วยกิริยาอาการและวาจาที่ถูกต้องเหมาะสม โดยไม่ทำให้ผู้ที่เราติดต่อด้วยนั้นเกิดความกระด้าง
กระเดื่องไม่พอใจ 

6) ความยุติธรรม คือ การปฏิบัติตนให้ถูกต้องเป็นกลาง ไม่เอนเอียง ในการที่จะ
ก่อให้เกิดประโยชน์หรือเป็นโทษต่อผู้หนึ่งผู้ใด ความยุติธรรมที่กล่าวถึงนี้ก็คือความเที่ยงธรรมนั่นเอง 
ผู้นำต้องยึดความยุติธรรมนี้ไว้อย่างยิ่งจึงจะไม่ทำให้ส่วนรวมขาดความศรัทธาได้ 

7) ท่าทาง คือ การแสดงออกซึ่งรูปร่าง ลักษณะ กิริยาอาการ ตลอดทั้งการแต่งกายก็
ต้องเหมาะสมถูกกาลเทศะด้วย ผู้นำที่ดีจำเป็นต้องมีลักษณะท่าทางที่ดีด้วย 

8) ความอดทน คือ ความสามารถทางร่างกายและจิตใจที่จะทนต่อการปฏิบัติกิจการ
หรือหน้าที่ที่สมเหตุสมผลให้บรรลุความสำเร็จได้ 

9) ความกระตือรือร้น คือ ความมีจิตใจจดจ่อที่ดีและเอาใจใส่ต่อหน้าที่ที่ปฏิบัติอยู่
เสมอ 

10) ความไม่เห็นแก่ตัว คือ การขจัดเสียความสุขหรือผลประโยชน์แห่งตน เป็นการ
บังคับไม่ให้เกิดความโลภ ความหลงนั่นเอง 

11) ความตื่นตัว คือ ความสุขุมรอบคอบ ไม่ประมาท ไม่ยืดยาว ทำอะไรที่ทันควัน มี
ความว่องไวปราดเปรียวอยู่เสมอ 

12) ดุลยพินิจ คือ การพิจารณาตกลงใจกับสิ่งต่าง ๆ ได้ถูกต้อง 
13) ความสงบเสงี่ยม ไม่หยิ่งยโส ไม่จองหอง แต่มีความพอดีปฏิบัติตนในของเขตที่ดี

งาม 
14) ความเห็นอกเห็นใจ เป็นคนที่มีความเมตตาปราณีสงสาร เห็นใจผู้อ่ืนและรักษา

ผลประโยชน์ของส่วนรวม 
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15) ความจงรักภักดี คือ คุณสมบัติที่มีประจำตัวบุคคลที่มีความซื่อสัตย์ ซื่อตรงต่อผู้อื่น 
ต่อหน้าที่ ต่อรัฐ ต่อหมู่คณะ และต่อส่วนรวมนั่นเอง 

16) การสังคมดี คือ การที่จะปรับตัวเข้ากับสังคมได้อย่างแนบเนียนและถูกต้อง 
17) การบังคับตัวเอง คือ การที่สามารถบังคับจิตใจ โดยผ่านทางอารมณ์ตัวเองได้ ไม่

หลงอยู่ในรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส 
นพพงษ์ บุญจิตราดุล (2525: 96) ได้กล่าวถึงคุณลักษณะของผู้นำว่าประกอบด้วย 

6 ประการ คือ 
1) มีความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย ความมีปัญญาไหวพริบ การตื่นตัวเสมอ ทันต่อ

เหตุการณ์ การใช้เวลาและภาษาที่ถูก ความเป็นผู้ริเริ่มเป็นของตนเอง และความเป็นผู้มีการตัดสิน
ปัญหาที่ดี 

2) มีความสำเร็จทางด้านวิชาการ แสวงหาความรู้ ความสำเร็จทางการกีฬา 
3) มีความรับผิดชอบ จะต้องเป็นคนที่คนอ่ืนพึงพาได้ มีความคิดริเริ่ม มีความ

สม่ำเสมอ มีความมั่นคง อดทน กล้าพูด กล้าทำ มีความเชื่อมั่นในตนเอง และมีความปรารถนาที่จะ
เป็นเลิศหรือทะเยอทะยาน 

4) มีส่วนร่วม คือ มีส่วนร่วมในด้านกิจกรรม ด้านสังคม ให้ความร่วมมือ รู้จักปรับตัว
และมีอารมณ์ขัน 

5) มีฐานะทางสังคม คือ มีตำแหน่งทางสังคมท่ัวไป 
6) รู้สภาพการณ์ คือ สามารถรู้สภาวะทางจิตใจของคนในระดับต่าง ๆ รู้ฐานะ ทักษะ 

ความต้องการ และความสนใจของผู้บังคับบัญชา รู้ในวัตถุประสงค์ขององค์การที่จะต้องทำให้สำเร็จ มี
ผู้กล่าวว่า ผู้นำที่ดีจะต้องรู้จักการเป็นผู้ตามท่ีดีด้วย 

ผู้นำที่มีประสิทธิภาพมักมีคุณลักษณะที่เฉพาะอย่างที่เหมือนกัน และมีคุณลักษณะบาง
ประการที่เหนือกว่าผู้ที่ไม่ได้เป็นผู้นำ คนที่เป็นผู้นำนั้นจะต้องมีคุณลักษณะบางประการที่แตกต่างจาก
บุคคลธรรมดาซึ่ง รังสรรค์ ประเสริฐศรี (2544) ได้สรุปคุณลักษณะของผู้นำไว้ ดังนี้ 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำที่มีประสิทธิผล (Personality traits of effective 
leaders) ลักษณะผู้นำที่มีประสิทธิผล มีลักษณะดังนี้ 

1) เป็นบุคคลที่ทำให้องค์การประสบความก้าวหน้า และบรรลุผลสำเร็จ 
2) เป็นผู้มีบทบาทที่สามารถสร้างความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่เป็นผู้ใต้บังคับบัญชา 
3) การจู ง ใจผู้ อ่ื น ให้ ปฏิ บั ติ ติ ต ามการติ ดต่ อสื่ อส าร และมี อิท ธิพ ล เห นื อ

ผู้ใต้บังคับบัญชาตามอำนาจหน้าที่ของการบริหารที่ดำรงตำแหน่งอยู่ 
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4) ผู้นำมีส่วนทำให้เกิดวิสัยทัศน์ขององค์การและของพนักงาน ซึ่งรวมถึงผู้นำที่
สามารถใช้อำนาจ อิทธิพลต่าง ๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพ่ือนำกลุ่มประกอบกิจกรรมใดกิจกรรม
หนึ่งด้วย 

5) ผู้นำยังเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลต่อกลุ่มและสามารถนำกลุ่มให้ปฏิบัติงานต่าง ๆ เพ่ือ
บรรลุเป้าหมายขององค์การ 

คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพของผู้นำ สามารถแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่ม คือ  
1) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพทั่วไป (General personality traits) เป็นคุณลักษณะ

ซึ่งสามารถสังเกตได้ทั้งภายในและภายนอกงาน คุณลักษณะทั่วไปจะสัมพันธ์กับความสำเร็จ และ
ความพอใจทั้งชีวิตการทำงานและชีวิตส่วนตัว ประกอบด้วย 

(1) ความเชื่อมั่นในตนเอง (Self-confidence) 
(2) การสร้างความไว้วางใจได้ (Trustworthiness) 
(3) ลักษณะที่เด่น (Dominance) 
(4) เป็นคนกล้าแสดงออก (Extroversion) 
(5) การเป็นคนที่มีการแสดงออกท่ีเหมาะสม (Assertiveness) 
(6) ความมั่นคงทางอารมณ์ (Emotional stability) 
(7) ความกระตือรือร้น (Enthusiasm) 
(8) มีอารมณ์ขัน (Sense of humor) 
(9) ความเป็นคนดูอบอุ่นหรือมีความเอ้ืออารี (Warmth) 
(10) มีความอดทนสูงต่อความตึงเครียด (High tolerance for frustration) 
(11) การรู้จักตนเองและมีวัตถุประสงค์ในการทำงาน (Self-awareness and self- 

objectivity) 
2) คุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่สัมพันธ์กับงาน (Task-related personality traits) 

เป็นคุณลักษณะด้านบุคลิกภาพที่แน่นอนของผู้นำที่มีประสิทธิผลและก่อให้เกิดความสำเร็จในการ
ทำงาน ประกอบด้วย 

(1) มีความคิดริเริ่ม (Initiative) 
(2) มีความเข้าใจอารมณ์และความเห็นอกเห็นใจผู้อ่ืน (Sensitivity to others 

and empathy) 
(3) ความสามารถในการยืดหยุ่นได้และความสามารถในการปรับตัว (Flexibility 

and adaptability) 
(4) สภาพการควบคุมภายในตนเอง (Internal locus of control) 
(5) ความกล้าหาญ (Courage) 
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(6) ความสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิม (Resiliency)  
พิบูล ทีปะปาล (2550: 221-222) ได้ให้ลักษณะของผู้นำว่า ต้องเป็นผู้ที่จะช่วยทำให้

ทีมงานมีกำลังใจ มีความพึงพอใจที่จะทำงานร่วมกัน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจนสามารถทำงานได้
สำเร็จ สามารถจัดระเบียบของทีมงาน เพ่ือให้ทุกคนได้มีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นหรือช่วยให้
การทำงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและราบรื่น การดูแลเอาใจใส่สมาชิกของทีมงาน เพ่ือให้ทุกคนมี
ความรู้สึกว่าตนเองเป็นคนที่มีคุณค่ามีประโยชน์ต่อทีมงาน และเกิดความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่ง
ของทีมงาน มีความรักและความพอใจที่จะช่วยเหลือกันอย่างเต็มความสามารถ สร้างบรรยากาศที่
อบอุ่นและเป็นมิตรให้เกิดข้ึน การขจัดและการลดความขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนในทีมงาน 

หน้าที่หลักของผู้นำสำหรับทีมงาน ได้แก่ หน้าที่ด้านการบริหารงาน การวางแผนงาน 
การวางนโยบายเป็นตัวแทนของทีมงาน เป็นผู้ให้รางวัลและบทลงโทษ เป็นผู้ประนีประนอมและตัดสิน
นอกจากนี้ยังเป็นผู้ควบคุมความสัมพันธ์ในทีมงานและมีคุณลักษณะที่โดดเด่นหลายประการด้วยกัน
คือ 

 ประการที่  1 ผู้นำต้องมีส่วนร่วมกับทีมงานเป็นบุคคลที่รู้เรื่องงานเป็นอย่างดี 
สามารถมองคนออก บอกคนได้ ใช้คนเป็น ดึงคนที่มีความสามารถไม่เหมือนกันมาทำงานด้วยกันเพ่ือ
เติมเต็มให้กับทีมงานได้อย่างเหมาะสมมีความทะเยอทะยานและพลัง มีแรงขับผลักดันในการทำงาน 
มีความปรารถนาดีอย่างแรงกล้าที่จะทำงานให้สำเร็จ มีพลังทำงานอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย มีความ
อดทน สู้งาน และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ 

 ประการที่ 2 ผู้นำจะต้องเป็นผู้ที่รู้ปัญหาต่าง ๆ เป็นอย่างดีมีความสามารถด้าน
สติปัญญา เพ่ือรวบรวมสังเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก จะต้องมีวิสัยทัศน์ในการแก้ปัญหาและตัดสินใจ
ได้อย่างถูกต้อง 

 ประการที่ 3 ผู้นำจะต้องมีจิตใจและมุมมองที่กว้างไกลดังคำพูดที่ว่า "มองให้ไกล 
ใจให้กว้าง" ต้องเป็นบุคคลที่เข้าใจ รู้ใจและให้กำลังใจแก่ทีมงาน โดยให้ทีมงานมีอิสระในการตัดสินใจ 
กำหนดวิธีการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายในการทำงานและสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับทีมงานเพ่ือ
ร่วมแรงร่วมใจในการทำงานให้ประสบผลสำเร็จ 

 ประการที่ 4 มีความซื่อสัตย์และยึดหลักคุณธรรม และเป็นผู้ที่สามารถสร้างความ
เชื่อถือในระหว่างตัวเขาเองกับทีมงานด้วยความจริงใจไม่หลอกลวง รวมทั้งรักษาคำมั่นสัญญาในการ
กระทำทุกอย่าง 

 ประการที่ 5 มีความรู้เกี่ยวกับงานที่ทำ ผู้นำจะต้องมีความรู้เป็นอย่างดีเกี่ยวกับ
ทีมงานมีความรู้ ทางเทคนิค ความรู้ทางธุรกิจ เพ่ือให้สามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและนำไปสู่การ
ปฏิบัติได้เป็นอย่างดี 
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 ประการที่ 6 มีความอดทนต่อสภาวะตึงเครียด สามารถที่จะทางานและเผชิญกับ
ความไม่แน่นอนตามสถานการณ์ต่าง ๆ ในทุกรูปแบบ 

 ประการที่ 7 มีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะมีอิทธิพลและนำผู้อื่นโดยแสดงออก
ถึงความเต็มใจที่จะรับผิดชอบงานอย่างแท้จริง 

 ประการที่ 8 เป็นผู้ที่มีความมั่นใจในตัวเอง เชื่อมั่นในความสามารถของตนเองและ
แสดงความสามารถนั้นให้ปรากฏต่อทีมงาน เพ่ือจูงใจชักนำผู้ทีมงานให้เชื่อถือในการตัดสินใจ และ
พร้อมที่จะปฏิบัติตาม 

 ประการที่ 9 ต้องมีวุฒิภาวะทางอารมณ์ไม่มุ่งเน้นที่ตนเองมากเกินไป จะต้อง
สามารถควบคุมความรู้สึกของตนได้ และสามารถรับฟัง ข้อวิพากษ์วิจารณ์จากผู้อื่นหรือทีมงานได้ 

ทฤษฎีภาวะผู้นำ 
ทฤษฎีภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยมิชิแกน (The Michigan Leadership Studies) 

เป็นการศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้นำ ที่จัดทำโดยมหาวิทยาลัยมิชิแกน เพ่ือค้นหาหลักการและวิธีการ
ของภาวะผู้นำที่มีประสิทธิผล โดยเก็บข้อมูลในองค์การจากหลายอุตสาหกรรม พบว่า สามารถแบ่ง
พฤติกรรมของผู้นำออกได้เป็น 2 แบบ 

1) พฤติกรรมที่มุ่ งความสำคัญที่งาน (Task-oriented behavior) เป็นผู้นำซึ่ ง 
มุ่งความสำคัญที่ความสำเร็จของงาน โดยมักไม่มีการใช้มนุษยสัมพันธ์ ผู้นำที่มีประสิทธิผลนั้นจะเห็น
คุณค่าของเวลา และไม่พยายามทำงานประเภทเดียวกับผู้ใต้บังคับบัญชา 

2) พฤติกรรมมุ่งความสัมพันธ์กับพนักงาน (Relationship-oriented behavior) 
เป็นผู้นำที่ให้ความสำคัญกับคน มุ่งความสัมพันธ์อันดีกับบุคคล ซึ่งตรงข้ามกับผู้นำที่มีพฤติกรรมการ
มุ่งงาน 

ทฤษฎีภาวะผู้นำของมหาวิทยาลัยโอไฮโอ (Ohio State Leadership Studies) เป็น
การศึกษาประสิทธิภาพของพฤติกรรมของภาวะผู้นำที่มหาวิทยาลัยโอไฮโอ มีวัตถุประสงค์เพ่ือพิสูจน์
ประสิทธิภาพของภาวะผู้นำ การศึกษานี้ได้แยกพฤติกรรมผู้นำออกเป็น 2 มิติ ที่เป็นอิสระต่อกัน ได้แก่ 

1) พฤติกรรมผู้นำที่คำนึงถึงผู้ อ่ืนเป็นหลัก (Consideration) เป็นผู้นำที่มีการ
แสดงออกทางด้านพฤติกรรม ที่ให้ความไว้วางใจผู้ใต้บังคับบัญชา ยอมรับในความคิดเห็น มีความ
ห่วงใย และเอาใจใส่ความเป็นอยู่ เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมงานเข้าพบได้ทุกเวลา เป็นความพอใจของผู้นำที่
จะให้สัมพันธภาพของตนกับลูกน้องในกลุ่ม มีลักษณะไว้วางใจซึ่งกันและกัน เคารพความคิดเห็นของ 
ผู้ตาม 

2) พฤติกรรมผู้นำที่มีแนวทางการทำงานตามโครงสร้าง (Initiating Structure) เป็น
การกำหนดบทบาทของตนและกลุ่มเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ต้องการ และคาดหวังในผลการปฏิบัติงาน
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ของผู้ใต้บังคับบัญชาไว้สูง โดยเป็นผู้ที่มีความสามารถและมีบทบาทต่อผู้ใต้บังคับบัญชาในการที่จะการ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายอย่างเป็นทางการ 

ทฤษฎีอิทธิพลภาวะผู้นำ (The influence theory of leadership) ภาวะผู้นำด้วย
อิทธิพลนี้ต้องอาศัยสัมพันธภาพและการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน ซึ่งบทบาทระหว่างผู้นำและผู้ตาม 
ถ้าปราศจากผู้ตามก็จะไม่มีผู้นำ หรือถ้าปราศจากผู้นำก็จะไม่มีผู้ตามนั่นเอง คือทั้งผู้นำและผู้ตามต้อง
ทั้งให้และรับบางสิ่งบางอย่างจากกันและกันเสมอ (ทองหล่อ เดชไทย, 2544: 21-22) 

ทฤษฎีการกระจายการกระทำของผู้ น ำ (The distributed-action theory of 
leadership) ทฤษฎีนี้ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานแนวความคิด 2 ประการ ได้แก่ 1) สมาชิกกลุ่มทุกคนสามารถ
เป็นผู้นำได้ด้วยการแสดงออก ซึ่งการกระทำที่จะช่วยให้กลุ่มบรรลุความสำเร็จในงานและรักษาไว้ซึ่ง
สัมพันธภาพแห่งความร่วมมือที่มีประสิทธิผล และ 2) หน้าที่แห่งภาวะผู้นำต่าง ๆ นั้น อาจสำเร็จได้
ด้วยการแสดงออกซึ่งการกระทำของสมาชิกกลุ่มทุกคน ดังนั้น ภาวะผู้นำจึงมีความเฉพาะเจาะจง
สำหรับกลุ่มหนึ่งในสถานการณ์หนึ่งเท่านั้น เพราะพฤติกรรมบางอย่างอาจมีความเหมาะสมใน
สถานการณ์หนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะสมในอีกสถานการณ์หนึ่ง (ทองหล่อ เดชไทย, 2544: 25-26)  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับผู้นำชุมชน 
พัฒน์  บุญรัตนพันธ์  (2520: 25) ผู้นำชุมชน หมายถึง ผู้ที่มีบุคลิกภาพเด่น มี

ความสามารถพิเศษในชุมชนนั้น ๆ และในแต่ละกลุ่มย่อมประกอบไปด้วยบุคคลที่มีบุคลิกภาพ ความรู้ 
ความสามารถ และลักษณะแตกต่างกันไป แต่มีความผูกพันซึ่งกันและกัน ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
กลุ่มจะต้องยอมรับรับถือความคิดเห็นของกันและกัน คุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัวของผู้นำ เช่น ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม ความโอบอ้อมอารี และความเสียสละ 

เรวดี ไชยพาน (2523: 9) ผู้นำชุมชน หมายถึง บุคคลที่คนในชุมชนยกย่อง ยอมรับ 
นับถือ เป็นผู้ที่สามารถชักจูงและก่อให้เกิดแรงศรัทธาในกลุ่ม เป็นผู้เสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือให้คำปรึกษาหารือแก่ผู้อ่ืน มีความคิดริเริ่ม ทันต่อเหตุการณ์ ยอมรับฟัง
ความคิดเห็นของผู้อ่ืน มีการศึกษาดี มีแนวความคิดเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้ที่มีส่วนสำคัญในการ
ทำงานให้แก่ชุมชน เป็นบุคคลที่มีความสามารถที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในชุมชน 

นิรันดร์ จงวุฒิเวศย์ และคณะ (2537: 48-49) ผู้นำท้องถิ่น หรือผู้นำชุมชน คือบุคคลที่
ชาวบ้านในชุมชนนั้น ๆ ยอมรับนับถือเชื่อฟัง และเมื่อชาวบ้านมีปัญหาเดือดร้อนเรื่องอะไรมักจะไป
ปรึกษา ขอคำแนะนำ ส่วนมากเป็นผู้มีประสบการณ์ ได้รู้ได้เห็นมามาก เป็นคนมีความคิดกว้างไกล
กว่าชาวบ้านโดยทั่วไป หรือมีความสามารถเฉพาะด้าน โดยได้แบ่งแยกผู้นำท้องถิ่นออกเป็น  
2 ประเภท คือ 
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1) ผู้นำท้องถิ่นที่เป็นทางการ คือ ผู้นำท้องถิ่นที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางราชการให้
ปฏิบัติหน้าที่ เป็นตัวแทนของทางราชการในการพัฒนาชุมชน ตามบทบาทหน้าที่ เช่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าอาวาส เป็นต้น 

2) ผู้นำท้องถิ่นที่ไม่เป็นทางการ คือ บุคคลที่ชาวบ้านให้การยอมรับ เคารพนับถือ 
แต่มิได้มีตำแหน่งหน้าที่ในทางราชการ ส่วนมากจะเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตัว และเป็นแกนนำ
สำคัญในการทำกิจกรรมต่าง ๆ ของหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมทางศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
กิจกรรมการพัฒนา ตลอดทั้งกิจกรรมทางสังคมอ่ืน ๆ  

สมชาย พงษ์เทพิน (2542: 85) จากการศึกษาสภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ของผู้นำ
กับการทำงานเครือข่าย พบว่า มีความสัมพันธ์กับการทำงานของผู้นำทั้งในลักษณะเกื้อหนุนและเป็น
อุปสรรคในการทำงานหลายประการ ดังนี้ 

สภาพทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้นำชุมชนที่เกื้อหนุนการทำงานของผู้นำเครือข่าย 
ได้แก่  

1) ความรู้ ความสามารถจากประสบการณ์การเรียนรู้ และการสั่งสมประสบการณ์
ชีวิต การหล่อหลอมทางสังคม ทำให้ผู้นำมีอุดมการณ์ แนวคิดในการทำงานเสียสละเพ่ือส่วนรวม 

2) ความภาคภูมิใจ อันเกิดจากการยอมรับนับถือจากสังคม และประสบการณ์ที่เคย
ทำงานแก้ไขปัญหาได้เป็นผลสำเร็จ 

3) การได้การสนับสนุนและยอมรับในการทำงานจากคู่สมรส 
4) การได้รับสวัสดิการ ค่าตอบแทนในการทำงาน 
5) ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ใกล้ชิดกับผู้บริหารและนักการเมืองท้องถิ่น 

ส่วนสภาพทางเศรฐกิจและสังคม ที่เป็นอุปสรรคต่อการทำงานของผู้นำเครือข่าย ได้แก่ 
1) หน่วยงานภายนอก ส่งเสริมให้ผู้นำเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาภายนอกองค์กรใน

หลายระดับ ทั้งในระดับชุมชน เครือข่าย ถึงระดับประเทศ ทำให้ผู้นำมีภาระงานมากไม่สามารถ
ทำงานในองค์กรและชุมชนให้เกิดประสิทธิภาพได้ 

2) ผู้นำมีลักษณะของอาชีพที่ต้องทำงานเต็มเวลาหรือตลอดทั้งวัน 
3) ผู้นำขาดความรู้ความสามารถ 
4) ผู้นำเป็นตัวแทนของกิจกรรม แต่ไม่ได้เป็นตัวแทนของทั้งชุมชน ทำให้ความสนใจ

และขอบเขตการทำงานจำกัดเฉพาะกิจกรรม มากกว่ากระบวนการพัฒนาด้านอ่ืน 
5) ผู้นำมีความขัดแย้งภายในชุมชน 
6) ผู้นำมีการใช้เวลาในการต้อนรับคณะที่มาศึกษาดูงานมาก มีผลทำให้เวลาในการ

ทำงานกระบวนการพัฒนาในองค์กรลดลง 
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โดยสรุป ผู้นำชุมชน หมายถึง ผู้นำที่พร้อมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเพ่ือสิ่งที่ดีกว่า
ในชุมชน เป็นผู้นำที่มีศักยภาพ มีลักษณะโดนเด่น มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีการริเริ่มนำในสิ่งที่
สร้างสรรค์ มีการเรียนรู้ปัญหาของชุมชน และสามารถกระตุ้นจิตสำนึกของประชาชนในชุมชนให้เข้า
มามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของชุมชนเพ่ือให้เกิดความเข้มแข็ง และสามารถพ่ึงตนเองได้  และ
เป็นบุคคลที่มีบทบาทสำคัญในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาต่าง ๆ ในชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น มีการพ่ึงตนเองได้ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยแบ่งบทบาทหน้าที่ที่สำคัญออกเป็น 2 บทบาท 
คือ 

1) บทบาทภายในชุมชน หมายถึง บทบาทในการกระตุ้นให้ชาวบ้านเข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนาชุมชน โดยการร่วมกันวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของคนในชุมชน เพ่ือให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน 

2) บทบาทภายนอกชุมชน หมายถึง บทบาทในการประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ภายนอกชุมชน เช่น หน่วยงานของภาครัฐ เอกชน และบุคคลภายนอก เช่น นักวิชาการ นักพัฒนา 
และผู้เชี่ยวชาญด้านต่าง ๆ เพ่ือดึงความช่วยเหลือมาสู่ชุมชน เพ่ือพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในชุมชน
ให้ดีขึ้น 

 
2.1.4 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับแรงจูงใจ 

ความหมายของแรงจูงใจ 
คำว่า “แรงจูงใจ” มาจากคำกริยาในภาษาละตินว่า “Movere” ซึ่งมีความหมายตรง

กับคำในภาษาอังกฤษว่า “To Move” อันมีความหมายว่า เป็นสิ่งที่โน้มน้าวหรือมักชักนำบุคคลเกิด
การกระทำหรือปฏิบัติการ (To Move a Person to a Course of Action) ดังนั้น แรงจูงใจจึงได้รับ
ความสนใจมากในทุก ๆ วงการ 

Steers and Porter (1979) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้นหรือแรงกระตุ้น
หรือแรงผลักดันให้เกิดพฤติกรรม เป็นแรงที่ให้พลังงานกระตุ้นร่างกายให้กระทำพฤติกรรม เป็นแรง
กระตุ้นที่มีการกำหนดทิศทางไว้ว่าจะกระทำพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็นแรงกระตุ้นให้
บุคคลรักษาพฤติกรรมนั้นเอาไว้ 

อำนวย แสงสว่าง (2536) ให้ความหมายของการจูงใจไว้ว่า หมายถึง แรงภายในหรือ
กระบวนการที่เป็นพลังงานทั้งหลายเป็นสิ่งชี้นำพฤติกรรมหรือการจูงใจเป็นพลังที่อยู่เบื้องหลัง
พฤติกรรม 



48 
 

บุญสม วราเอกศิริ (2539: 104) ให้ความหมายของแรงจูงใจไว้ว่า หมายถึง สภาพการ
ขาดแคลนอะไรบางอย่างของร่างกายหรือของจิตใจ เป็นสภาพที่เรารูสึกกระวนกระวาย มีความ
ปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแสดงพฤติกรรมอะไรบางอย่างออกไปในขณะนั้น เพ่ือสนองความ
ปรารถนาของเราเอง 

มนูญ ตนะวัฒนา (2539: 50) ได้ให้นิยามของแรงจูงใจว่า หมายถึง ความเคลื่อนไหว 
(to move) คือ แรงที่มีอำนาจทำให้คนได้แสดงพฤติกรรมออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ เป็น
แรงผลักดันให้คนแสดงพฤติกรรมออกมาอย่างตั้งใจ หรือมีการสั่งการจากภายใน 

ธงชัย สันติวงษ์ (2543) กล่าวว่า แรงจูงใจ หมายถึง ความต้องการที่จะได้รับการ
ตอบสนองที่ เกิดขึ้นในตัวคน (Inner State of Need or Tension) หรือที่ เรียกอีกอย่างหนึ่ งว่า 
แรงจูงใจหรือความอยากได้ (Motive) ดังแสดงในภาพที่ 2.1 

 
 
ภาพที่ 2.1 ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการกับการได้รับการตอบสนอง (ธงชัย สันติวงษ์, 2543) 

 
ลักขณา สิรวัฒน์ (2544) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า แรงจูงใจ หมายถึง 

พฤติกรรมที่ถูกกระตุ้น โดยแรงขับของแต่ละบุคคลเพ่ือสู่จุดหมายปลายทางอย่างใดอย่างหนึ่ง และ
ร่างกายอาจจะสมประสงค์ในความปรารถนาอันเกิดจากแรงขับนั้น ๆ ได้ 

ประสาท อิศรปรีดา (2547) ได้ให้ความหมายของแรงจูงใจว่า หมายถึง พลังทางจิต ซึ่ง
เป็นภาวะภายในถูกกระตุ้น กำหนดทิศทาง และคงสภาพพฤติกรรม เพ่ือให้บรรลุจุดประสงค์หรือ
เป้าหมาย แรงจูงใจที่ปรากฏมักเป็นผลร่วมระหว่าง คุณลักษณะ (Traits) และสภาพแวดล้อม (State) 

สมใจ ลักษณะ (2549) กล่าวว่า แรงจูงใจ คือแรงที่กระตุ้นผลักดันให้บุคคลทำ
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งหรืองดเว้นไม่ทำพฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง สิ่งเร้าที่เป็นปัจจัยทำให้เกิด
แรงจูงใจจะเรียกว่า สิ่งจูงใจ (Motivator) เช่น เงิน เกียรติยศ เป็นต้น 

จากความหมายของแรงจูงใจ สามารถสรุปได้ว่า แรงจูงใจ หมายถึง แรงกระตุ้นหรือ
ผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมตามที่ตนเองปรารถนา เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ หรือ
เพ่ือให้ได้มาในสิ่งที่ตนต้องการ 

 



49 
 

ขั้นตอนของการเกิดแรงจูงใจ 
กระบวนการของแรงจูงใจประกอบไปด้วยขั้นตอนที่เกี่ยวเนื่องกัน 4 ขั้นตอน โดยเริ่ม

ด้วยความต้องการ และสิ้นสุดลงที่การตอบสนองซึ่งลดหรือขจัดสิ่งที่เป็นแรงขับ  กระบวนการของ
แรงจูงใจ 4 ขั้น ดังนี้ 

1) ขั้นความต้องการ (Need Stage) เป็นภาวการณ์ขาดสมดุลที่เกิดขึ้นทางร่างกาย 
ทางจิตใจและทางสังคม ปัจจัยที่ทำให้มนุษย์ขาดไปนั้นอาจเป็นสิ่งจำเป็นต่อชีวิตมากน้อยแตกต่างกัน
ออกไป เช่น ขาดอาหาร จะทำให้เกิดความต้องการด้านอาหาร จิตใจกระวนกระวาย เกิดความ
ต้องการบำบัดทางจิตใจ รู้สึกขาดความรักขาดการยอมรับทางสังคมก็จะเกิดความต้องการความรัก
และการยอมรับทางสังคม เป็นต้น 

2) ขั้นแรงขับ (Drive Stage) เป็นผลเกิดขึ้นเนื่องจากความต้องการ ซึ่งความ
ต้องการจะกระตุ้นให้เกิดแรงขับ คือ เมื่อเกิดความต้องการอาหารหรือน้ำ อาจนำไปสู่ความกระวน
กระวายไม่เป็นสุข ภาวะที่บุคคลเกิดความกระวนกระวายอยู่เฉย ๆ ไม่ได้นี้เรียกว่า เกิดแรงขับระดับ
ความกระวนกระวายจะมีมากน้อยเพียงใดนั้น ขึ้นอยู่กับว่ามีความต้องการมากน้อยเพียงใด 

3) ขั้นพฤติกรรม (Behavior Stage) เมื่อเกิดแรงขับขึ้นจะก่อให้เกิดภาวะกระวน
กระวาย ความกระวนกระวายนั้นจะผลักดันให้บุคคลแสดงพฤติกรรมออกมา แรงขับจะเป็นพลังให้
เกิดพฤติกรรมได้มากน้อยหรือรุนแรงไม่รุนแรงนั้น ขึ้นอยู่กับระดับความต้องการ เช่น บุคคลที่ทำงาน
บ้านและโสดอยู่คนเดียว การเดินทางกลับบ้านแม้ต้องเดินทางลึกหน่อยก็ยังอาศัยมอเตอร์ไซด์รับจ้าง
ได้ ต่างกับบุคคลที่ทำงานและมีครอบครัว มีบุตร 3 คน การเดินทางกลับบ้านต้องเข้าซอยลึก ดังนั้ น 
บุคคลเหล่านี้ย่อมมีความต้องการซื้อรถยนต์มากกว่าคนแรกแน่นอน 

4) ขั้นลดแรงขับ (Drive Reduction Stage) เป็นขั้นสุดท้ายของขั้นตอนการเกิด
แรงจูงใจ เพราะเมื่อพฤติกรรมเกิดขึ้นและสามารถสนองตอบความต้องการได้แล้ว แรงขับจะลดลงเข้า
สู่ภาวะปกติ 

ประเภทของแรงจูงใจ 
นักจิตวิทยาได้พยายามแบ่งประเภทของแรงจูงใจออกเป็น 2 ประเภท คือ แรงจูงใจ

แบ่งตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรม และแรงจูงใจแบ่งตามลักษณะการเกิด 
แรงจูงใจแบ่งตามลักษณะของการแสดงออกทางพฤติกรรม มีนักคิดหลายท่านได้แบ่ง

ไว้ดังนี้ 
ดารณี พานทอง พาลุสุข และสุรเสกข์ พงษ์หาญยุทธ (2542) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 

2 ประเภท ได้แก่ 
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1) แรงจูงใจภายใน หมายถึง สภาวะของบุคคลที่มีความต้องการในการเรียนรู้ หรือ
แสวงหาบางอย่างด้วยตนเอง โดยมิต้องให้บุคคลอ่ืนมาเกี่ยวข้อง เช่น นักเรียนสนใจเล่าเรียนด้วย
ความรู้สึกใฝ่ดีในตัวเขาเอง ไม่ใช่เพราะบิดามารดาบังคับ หรือเพราะมีสิ่งล่อใจใด ๆ การจูงใจประเภท
นี้ได้แก ่

(1) ความต้องการ (Need) เนื่องจากคนทุกคนมีความต้องการที่มีอยู่ภายในอันทำ
ให้เกิดแรงขับ แรงขับนี้จะก่อให้เกิดพฤติกรรมต่าง ๆ ขึ้น เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและความพอใจ 

(2)  เจตคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกนึกคิดที่บุคคลมีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งจะ
ช่วยเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลทำในพฤติกรรมที่เหมาะสม 

(3) ความสนใจพิเศษ (Special Interest) การที่เรามีความสนองสนใจในเรื่องใด
เป็นพิเศษก็จัดว่าเป็นแรงจูงใจให้เกิดความเอาใจใส่ในสิ่งนั้น ๆ มากกว่าปกติ 

2) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง สภาวะของบุคคลที่ได้รับแรงกระตุ้นมาจากภายนอก
ให้มองเห็นจุดหมายปลายทาง และนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 
แรงจูงใจเหล่านี้ ได้แก่ 

(1) เป้าหมายหรือความคาดหวังของบุคคล คนที่มีเป้าหมายในการกระทำใด ๆ 
ย่อมกระตุ้นให้เกิดแรงจูงใจให้มีพฤติกรรมที่ดีและเหมาะสม เช่น พนักงานทดลองงาน มีเป้าหมายที่จะ
ได้รับการบรรจุเข้าทำงาน จึงพยายามตั้งใจทำงานอย่างเต็มความสามารถ 

(2) ความรู้ เกี่ ย วกับ ความก้ าวหน้ า  คนที่ มี โอกาสทราบว่ าตนจะได้ รั บ
ความก้าวหน้าอย่างไรจากการกระทำนั้น ย่อมจะเป็นแรงจูงใจให้ตั้งใจและเกิดพฤติกรรมข้ึนได้ 

(3) บุคลิกภาพ ความประทับใจอันเกิดจากบุคลิกภาพ จะก่อให้เกิดแรงจูงใจให้
เกิดพฤติกรรมขึ้นได้ เช่น ครู อาจารย์ นักวิชาการ ต้องมีบุคลิกภาพทางวิชาการที่น่าเชื่อถือได้ นัก
ปกครอง ผู้จัดการ จะต้องมีบุคลิกภาพของนักบริหาร หรือผู้นำที่ดี 

(4) เครื่องล่อใจอ่ืน มีสิ่งล่อใจหลาย ๆ อย่าง ที่จะก่อให้เกิดแรงกระตุ้นให้เกิด
พฤติกรรมขึ้น เช่น การให้รางวัลอันเป็นเครื่องกระตุ้นให้อยากกระทำ หรือการลงโทษ ซึ่งจะกระตุ้น  
มิให้กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง นอกจากนี้การชมเชย การติเตียน การประกวด การแข่งขัน หรือแม้แต่
การทดสอบก็ถือว่าเป็นเครื่องมือที่ก่อให้เกิดพฤติกรรมได้ทั้งสิ้น 

ประสาท อิศรปรีดา (2547) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) แรงจูงใจภายนอกเป็นสิ่ งที่ เกิดขึ้นจากองค์ประกอบภายนอกตัวบุคคล 

องค์ประกอบดังกล่าวอาจเป็นสิ่งชวนใจ ( Incentive) หรือรางวัล หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ ไม่มี
ความสัมพันธ์กับพฤติกรรมที่กระทำโดยตรง 

2) แรงจูงใจภายใน จะตรงข้ามกับแรงจูงใจภายนอก แรงจูงใจชนิดนี้เกิดจาก
ภายในตัวของบุคคล จึงไม่ต้องมีสิ่งล่อหรือรอให้คนอ่ืนบังคับเหมือนแรงจูงใจภายนอก 
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สุรางค์ โค้วตระกูล (2544) ได้แบ่งแรงจูงใจออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1) แรงจูงใจภายใน หมายถึง แรงจูงใจที่มาจากภายในตัวบุคคลและเป็นแรงขับที่

ทำให้บุคคลนั้น แสดงพฤติกรรมโดยไม่หวังรางวัลหรือการเสริมแรงภายนอก 
2) แรงจูงใจภายนอก หมายถึง แรงจูงใจที่ได้รับอิทธิพลจากภายนอก เช่น มาจาก

แรงเสริมชนิดต่าง ๆ ตั้งแต่คำชม รวมไปถึงการได้รับรางวัลเป็นสิ่งของหรือเงิน และตัวแปรต่าง ๆ ที่มา
จากบุคคลและลักษณะของเหตุการณ์ 

 
แรงจูงใจแบ่งตามลักษณะการเกิด 

ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2527: 87) กล่าวว่า แรงจูงใจของมนุษย์โดยทั่วไป จะแบ่งออกเป็น 
2 ประเภท คือ  

1) แรงจูงใจทางสรีระ (Physiological Motivation) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งได้ว่า 
แรงจูงใจทางชีวภาพ (Biological Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดขึ้นเองภายในอินทรีย์ ไม่ต้องอาศัย
การเรียนรู้แรงจูงใจเหล่านี้มาจากความต้องการที่จำเป็นต่อการมีชีวิตอยู่รอดของมนุษย์ เกิดขึ้นเมื่อ
ร่างกายขาดความสมดุล ทำให้มนุษย์เกิดความเครียด จึงจำเป็นต้องหาทางลดความเครียดในด้าน 
นั้น ๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แรงจูงใจปฐมภูมิ หรือ แรงจูงใจขั้นต้น” (Primary Motives) 

2) แรงจูงใจทางสังคม (Social Motivation) เป็นแรงจูงใจที่เกิดจากการเรียนรู้และ
การเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม เป็นแรงจูงใจที่ไม่เกี่ยวกับอวัยวะของร่างกายหรือระบบ
ประสาท แต่เกิดจากการเรียนรู้ เช่น การต้องการความปลดภัย ความรัก ความเป็นเจ้าของ การ
ยอมรับนับถือ อำนาจ ความสำเร็จ เป็นต้น เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “แรงจูงใจทุติยภูมิ หรือ แรงจูงใจขั้น
ที่สอง” (Secondary Motives) 

บุญสม วราเอกศิริ (2539: 104) กล่าวว่า แรงจูงใจเกิดจากความต้องการ 3 ประเภท 
คือ ความต้องการทางด้านร่างกายเพ่ือดำรงชีวิต ความต้องการทางด้านสังคม และความต้องการที่จะ
สร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง แรงจูงใจจึงแบ่งได้เป็น 3 ประเภท คือ 

1) แรงจูงใจที่จะช่วยให้มนุษย์ดำรงชีวิตอยู่ได้ (Survival Motives) ได้แก่ ความ
ต้องการอาหาร น้ำ อากาศ การขับถ่าย ความต้องการทางเพศ การหลบหลีกภัยอันตราย การเจ็บไข้ได้
ป่วย 

2) แรงจูงใจทางสังคม (Social Motives) ต้องการการยอมรับนับถือจากผู้ อ่ืน 
ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มหนึ่ง ต้องการพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน ต้องการมีพวกพ้อง หรือความสัมพันธ์กับ
ผู้อื่น ต้องการมีอำนาจ ต้องการปกป้องรักษาผู้อื่น 
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3) แรงจูงใจเกี่ยวกับการสร้างคุณค่าให้แก่ตัวเอง การเคารพนับถือตัวเอง (Ego-
integrative Motives) ความมีศักดิ์ศรี ความเพียบพร้อมด้วยตัวเอง ความประสบความสำเร็จสูง 
(Achievement Motives)  

ทฤษฎีแรงจูงใจ 
แรงจูงใจที่ เกิดขึ้นโดยมนุษย์ทั่ว ๆ ไปนั้น ส่งผลถึงพฤติกรรมมนุษย์ นักจิตวิทยา 

Murray เชื่อว่าพฤติกรรมมนุษย์มีสาเหตุมาจาก ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสังคม หรือทั้งแรงจูงใจทาง
สรีระ และแรงจูงใจทางสังคม Murray เชื่อว่ามนุษย์เกี่ยวข้องกับแรงจูงใจ 20 ประการ (จำรอง เงินดี, 
2552) ดังนี้ 

1) ความต้องการยอมรับโทษ 
2) ความต้องการความสำเร็จ 
3) ความต้องการสัมพันธ์กับผู้อ่ืน 
4) ความต้องการพึ่งตนเอง 
5) ความต้องการปกป้องตนเอง 
6) ความต้องการการยกย่อง 
7) ความต้องการความปลอดภัย 
8) ความต้องการเอาชนะอุปสรรค 
9) ความต้องการแสดงออก 
10) ความต้องการมีอำนาจเหนือคนอื่น 
11) ความต้องการช่วยเหลือผู้อื่น 
12) ความต้องการขอความช่วยเหลือ 
13) ความต้องการสิ่งประทับใจ 
14) ความต้องการรู้เห็นสิ่งต่าง ๆ 
15) ความต้องการสนุกสนาน 
16) ความต้องการทางเพศ 
17) ความต้องการเป็นระเบียบวินัย 
18) ความต้องการพ้นจากความอับอาย 
19) ความต้องการปฏิเสธต่อสิ่งรอบข้าง 
20) ความต้องการก้าวร้าว 
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ทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow (Maslow’s Need Hierarchy) 
Maslow (1970) กล่าวว่า บุคคลจะมีความต้องการที่เรียงลำดับจากระดับพ้ืนฐานต่ำสุด

ไปยังระดับสูงที่สุด โดยอยู่บนพ้ืนฐานของสมมติฐาน 3 ข้อ คือ 
1. บุคคล คือ สิ่งมีชีวิตที่มีความต้องการ และความต้องการของบุคคลสามารถมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมตนเองได้ ความต้องการที่ยังไม่ถูกตอบสนองเท่านั้นสามารถอิทธิ พลต่อ
พฤติกรรมความต้องการที่ตอบสนองแล้วจะไม่เป็นสิ่งจูงใจ 

2. ความต้องการของบุคคลจะถูกเรียงลำดับตามความสำคัญหรือเป็นลำดับชั้นจาก
ความต้องการพื้นฐาน เช่น อาหารและที่อยู่อาศัย ไปจนถึงความต้องการที่ซับซ้อน เช่น ความสำเร็จ 

3. บุคคลจะก้าวไปสู่ความต้องการระดับต่อไป เมื่อความต้องการระดับต่ำลงมาได้
ถูกตอบสนองอย่างดีแล้วเท่านั้น 

Maslow กล่าวว่า ความต้องการของมนุษย์สามารถแบ่งออกเป็น 5 ลำดับขั้นคือ 
ขั้นที่ 1 ความต้องการทางร่างกาย (Physiological Needs) เป็นระดับความต้องการ

แรกของมนุษย์เพ่ือจะให้มีอยู่ชีวิตอยู่ เป็นปัจจัยพ้ืนฐาน เป็นความต้องการที่สามารถทำให้มนุษย์
ดำรงชีวิตอยู่รอดได้ ได้แก่ ปัจจัย 4 อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย เป็นต้น 

ขั้นที่  2 ความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัย (Security and Safety 
Needs) เป็นสิ่งที่มนุษย์มีความปรารถนาให้มีความมั่นคงและความปลอดภัย มีความอบอุ่นทางด้าน
ร่างกายและทางจิตใจ เช่น ปราศจากการประสบอุบัติเหตุ การบาดเจ็บ การเจ็บป่วย เศรษฐกิจตกต่ำ 
การถูกข่มขู่จากบุคคลอื่น และการถูกโจรกรรมทรัพย์สิน เป็นต้น เป็นลำดับขั้นความต้องการที่เกิดขึ้น 
เมื่อความต้องการทางสรีระได้รับการตอบสนองอย่างมีความพอใจแล้ว 

ขั้นที่ 3 ความต้องการทางสังคม (Social Needs) เมื่อมนุษย์ได้รับความต้องการทาง
สรีระและความต้องการความมั่นคงและความปลอดภัยจนเป็นที่พอใจแล้ว ตามทรรศนะของ Maslow 
มนุษย์ก็ไม่มีความต้องการที่จะต้องมีการจูงใจทางด้านพฤติกรรมอีกต่อไป ความต้องการทางสังคมจึง
กลายเป็นตัวกระตุ้นที่มีประสิทธิภาพต่อพฤติกรรมของมนุษย์ ได้แก่ ความต้องการการยอมรับการเข้า
เป็นสมาชิก การให้ความรัก การให้อภัย และความเป็นมิตร เป็นต้น 

ขั้นที่ 4 ความต้องการการยอมรับนับถือหรือความต้องการอีโก (Esteem or Ego 
Needs) Maslow ได้ให้ความหมายไว้ 2 ประการ คือ 

1) ความต้องการเหล่านั้นเป็นส่วนที่เกี่ยวกับการยกย่องนับถือ เป็นความต้องการ
ความเชื่อมั่นในตนเอง ความมีอิสรภาพ ความสำเร็จ และความรู้ 

2) ความต้องการเหล่านั้นมีส่วนเกี่ยวกับการมีชื่อเสียง เป็นความต้องการ
ตำแหน่งการยอมรับ การยกย่องชมเชย และการนับถือจากเพ่ือน ความต้องการอีโก (Ego Needs)  
ไม่ค่อยจะได้รับความพอใจมากนัก ตามทรรศนะของ Maslow กล่าวว่า มนุษย์มีความมั่นคง มีความ
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ต้องการไม่มีขอบเขตจำกัด ต้องการความสำเร็จมากขึ้น ต้องการมีความรู้มากขึ้น และต้องการ  
การยอมรับมากขึ้น ในอีกด้านหนึ่งความต้องการทางสรีระ ความต้องการความมั่นคง ความปลอดภัย 
และความต้องการทางสังคมมีขอบเขตจำกัด มนุษย์สามารถได้รับความต้องการดังกล่าวอยู่ในระดับที่
น่าพอใจบ่อย ๆ ดังนั้น ความต้องการอีโกสามารถจูงใจมนุษย์ให้เกิดพฤติกรรมได้ต่อเมื่อความต้องการ
ได้รับการตอบสนองเป็นที่น่าพอใจอยู่ในระดับต่ำ 

ขั้นที่ 5 ความต้องการความสำเร็จ (Actualization Needs) เป็นความต้องการ
ระดับสูงสุดของมนุษย์ เป็นสิ่งที่ปรารถนาที่จะค้นพบว่า ตัวเราที่แท้จริงเป็นใคร และสามารถที่จะ
พัฒนาตนเองให้มีศักยภาพได้สูงสุดเท่าที่จะกระทำได้ ความพยายามของมนุษย์ที่จะให้บุคคลอ่ืน
ยอมรับนับถือรวมกับความต้องการและความสำเร็จของตนเอง ซึ่ง Maslow เรียกว่า ความต้องการ
ความเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) ความเจริญก้าวหน้าของบุคคลจะไม่สามารถดำเนินต่อไปได้
สำเร็จถ้าตราบใดที่ความต้องการของบุคคลยังไม่ได้รับความพอใจ 

 
อำนวย แสงสว่าง (2536) ศึกษาทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการของ Maslow ว่าเริ่มจาก 

สมมติฐานที่มีเหตุผล 2 ประการ 
1) มนุษย์มีความต้องการในหลายสิ่งหลายอย่างที่มีความแตกต่างกัน มีช่วงห่างกัน

นับจากระดับความต้องการขั้นต่ำทางสรีระ จนกระท่ังถึงระดับความต้องการขั้นสูงทางจิตวิทยา 

ภาพที่ 2.2 ลำดับขั้นความต้องการของ Abraham H. Maslow  
(พัฒนาจาก สวนา พรพัฒน์กุล, 2522) 
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2) ความต้องการของมนุษย์ที่เกิดขึ้นเป็นลำดับขั้นความต้องการ ดังนั้นก่อนที่จะมี
ความต้องการในระดับที่สูงขึ้น ก่อนที่จะทำการจูงใจ และก่อให้เกิดผลกระทบต่อพฤติกรรมอย่างน้อย
ที่สุดก็จะต้องทำให้เกิดความรู้สึกบางส่วนที่มีความพอใจในความต้องการของมนุษย์ในระดับขั้นต่ำ
เสียก่อน Maslow จะให้คำตอบได้ว่า อะไรเป็นความต้องการของมนุษย์ในระดับต่ำและระดับสูง 

ทฤษฎี ERG ของ Alderfer (Alderfer’s Modified Need Hierarchy Theory)  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) ศึกษาว่า Alderfer ได้คิดค้นทฤษฎีนี้ขึ้นในปี ค.ศ. 

1972 เรียกว่า ทฤษฎีอีอาร์จี (ERG: Existence - Relatedness - Growth Theory) สืบเนื่องจากได้
มีการวิจัยเพ่ือทดสอบทฤษฎีความต้องการตามลำดับขั้นของ Maslow พบว่า ไม่ตรงกับทฤษฎี 
กล่าวคือการตอบสนองความต้องการไม่เป็นไปตามลำดับขั้นของ Maslow Alderfer จึงได้เสนอ
ทฤษฎีความต้องการอีอาร์จีขึ้น โดยแบ่งความต้องการของบุคคลเป็น 3 ประการ คือ 

1) ความต้องการมีชีวิตอยู่ (Existence Needs) เป็นความต้องการที่จะตอบสนอง
เพ่ือให้มีชีวิตอยู่ต่อไป ได้แก่ ความต้องการทางกายภาพ และความต้องการความปลอดภัย 

2) ความต้องการมีสัมพันธภาพกับคนอ่ืน (Relatedness Needs) เป็นความ
ต้องการของบุคคลที่จะมีมิตรสัมพันธ์กับบุคคลรอบข้างอย่างมีความหมาย 

3) ความต้องการเจริญก้าวหน้า (Growth Needs) เป็นความต้องการสูงสุด รวมถึง
ความต้องการได้รับการยกย่องและความสำเร็จในชีวิต 

ทฤษฎีความต้องการของ Murray (Murray’s Manifest Needs Theory)  
ปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2547) ได้ศึกษาว่า ทฤษฎีความต้องการของ Murray นั้นไม่ได้

เรียงลำดับความต้องการเหมือนของ Maslow กล่าวคือ ทฤษฎีของ Murray สามารถอธิบายได้ว่าใน
เวลาเดียวกัน บุคคลอาจมีความต้องการด้านใดด้านหนึ่ง หรือหลายด้านสูงและความต้องการด้านอ่ืน
ต่ำก็ได้ ส่วนทฤษฎีของ Maslow ไม่สามารถอธิบายได้ตามทฤษฎีของ Murray ความต้องการที่จำเป็น
และสำคัญเก่ียวกับการทำงานของคนมีอยู่ 4 ประการ คือ 

1) ความต้องการความสำเร็จ (Need for Achievement) หมายถึง ความต้องการ
ที่จะทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

2) ความต้องการมิตรสัมพันธ์ (Need for Affiliation) หมายถึง ความต้องการมี
ความสัมพันธ์กับคนอ่ืน คำนึงถึงการยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน 

3) ความต้องการอิสระ (Need for Autonomy) หมายถึง ความต้องการที่จะเป็น
ตัวของตัวเอง 



56 
 

4) ความต้องการมีอำนาจ (Need for Power) หมายถึง ความต้องการที่จะมี
อิทธิพลเหนือผู้อื่น และต้องการที่จะควบคุมคนอื่นให้อยู่ในอำนาจของตน 

ทฤษฎีสองปัจจัยของ Herzberg (Herzberg’s Two-Factor Theory)  
นพคุณ (สุขสถาน) นิศามณี  (2547) ศึกษาว่า Frederick Herzberg (1959) ได้ให้

แนวคิดเกี่ยวกับการจูงใจที่ทำให้เกิดความพึงพอใจในการทำงานว่า คนที่จะทำงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพนั้น มีองค์ประกอบที่เป็นตัวกระตุ้นอยู่ 2 ประการ คือ 

1) ปัจจัยพ้ืนฐาน (Hygiene Factors or Maintance) เป็นองค์ประกอบภายนอก
ที่ประกอบด้วยนโยบายและการบริหาร การสอนและการควบคุมดูแลงาน ความสัมพันธ์กับหัวหน้า
งาน สภาพการทำงาน ความสัมพันธ์กับ เพ่ือนร่วมงาน ค่าจ้างแรงงาน ความสัมพันธ์กั บ
ผู้ใต้บังคับบัญชา ตำแหน่งหน้าที่ ความมั่นคง และชีวิตส่วนตัว 

2) ปัจจัยกระตุ้น (Motivator Factors or Satisfiers) เป็นองค์ประกอบภายในที่
ประกอบด้วยความสำเร็จในการทำงาน การยอมรับนับถือ ความรักในงาน ความรับผิดชอบและ
ความก้าวหน้าในงาน 

ปัจจัยทั้งสองดังกล่าวจะเป็นแรงเสริมซึ่งกันและกันให้เกิดความพอใจในการทำงาน แต่ถ้า
ขาดปัจจัยหนึ่งหรือต้องการอีกปัจจัยหนึ่ง ก็ไม่ได้หมายความว่า ทำให้เกิดความพึงพอใจในงานเสีย
ทีเดียว Herzberg ได้สรุปให้เห็นถึงปัจจัยที่มีผลต่อการทำงานว่า ผู้บริหารจะต้องเป็นผู้ที่ขจัดปัจจัยที่
ทำให้เกิดความไม่พึงพอใจในงาน จนสามารถนำไปสู่ความพอใจและไม่เพียงแต่ใช้แรงจูงใจเท่านั้นแต่
จะต้องสร้างขวัญและกำลังใจด้วย 

 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
2.2.1 ความเป็นมาของพื้นที่สุขภาวะ : กฎบัตรออตตาวาและกฎบัตรโตรอนโต 

1) กฎบัตรออตตาวา 
ประเทศแคนนาดาได้เริ่มบุกเบิกแนวคิด ยุทธศาสตร์ และการปฏิบัติในงานส่งเสริม

สุขภาพแนวใหม่ ที่ไปไกลกว่า “การให้บริการสุขภาพ” ซึ่งองค์การอนามัยโลกยอมรับแนวคิดนี้และ
ร่วมกันจัดประชุมนานาชาติ ในระหว่างวันที่ 17 -21 พฤศจิกายน 2529 ที่กรุงออตาวา ประเทศ 
แคนนาดา และที่ประชุมได้ตกลงประกาศ “กฎบัตรออตตาวา” (The Ottawa Charter) ที่เป็น
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพแนวใหม่ 

การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) หมายถึง กระบวนการส่งเสริมให้ประชาชน
เพ่ิมสมรรถนะในการควบคุมและปรับปรุงสุขภาพของตนเองในการบรรลุซึ่งสุขภาวะอันสมบูรณ์ทั้งทาง
ร่างกาย จิตใจ สังคม บุคคลและกลุ่มบุคคลจะต้องสามารถบ่งบอกและตระหนักถึงความมุ่งมาด
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ปรารถนาของตน สามารถตอบสนองต่อปัญหาของตน และสามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อม หรือปรับ
คนให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ 

การส่งเสริมสุขภาพจึงมิใช่อยู่ในความรับผิดชอบของภาคส่วนกระทรวงสาธารณสุข 
(Health Sector) เท่านั้น แต่ขยายไปสู่วิถีชีวิตเพ่ือสุขภาพ (Healthy life style) ซึ่งเป็นความ
รับผิดชอบร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม 

2) กฎบัตรโตรอนโต 
กฎบัตรโตรอนโต (The Toronto Charter For Physical Activity) เกิดจากการ

ประชุมเครือข่ายสมาชิก Global Advocacy for Physical Activity 36 ประเทศสมาชิก ที่ประชุม 
ตกลงกันเมื่อวันที่ 5-8 พฤษภาคม 2553 ณ เมืองโตรอนโต ประเทศแคนนาดา กฎบัตรโตรอนโต เพ่ือ
กิจกรรมทางกายเป็นข้อเสนอระดับโลก เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติและเป็นเครื่องมือชี้ แนะในการสร้าง
โอกาสอย่างยั่งยืนในการชีวิตทางบวกท่ีเอ้ือต่อสุขภาวะ เพ่ิมกิจกรรมทางกายและลดพฤติกรรมการไม่
เคลื่อนไหวทางกาย 

กฎบัตรโตรอนโต เรียกร้อง การปฏิบัติที่รับความร่วมมือจากภาครัฐ ภาคประชาชน 
สถาบันวิชาการ สมาคมวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคส่วนอ่ืน ๆ ที่นอกเหนือจากภาคส่วนสุขภาพ 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ได้ร่วมลงนามในกฎบัตรโตรอนโตนี้ด้วย 
และได้นำแนวคิดนี้สู่การปฏิบัติในแผนส่งเสริมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย และกีฬาเพ่ือ
สุขภาพ (สสส., 2555) โครงการ “พัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ” จึงเป็นผลต่อเนื่องของแนวคิดดังกล่าว
ข้างต้น  

 
2.2.2 นิยาม ความหมาย พื้นที่สุขภาวะ 
เมืองสุขภาวะหรือเมืองน่าอยู่ (Healthy City)  

จุดเริ่มต้นการขับเคลื่อนแนวคิดส่งเสริมสุขภาพ สืบเนื่องจากจุดเปลี่ยนด้านสุขภาวะ 
มาสู่การส่งเสริมสุขภาพ (Health Promotion) ตามกฎบัตรออตตาวา ในปี พ.ศ.2529 องค์การ
อนามัยโลกได้สนับสนุน กระตุ้น โครงการเมืองน่าอยู่ เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการขับเคลื่อนสุขภาวะใน
เขตเมือง โดยเริ่มต้นใน 11 เมืองในทวีปยุโรปก่อน ก่อนที่จะขยายตัวไปสู่ภูมิภาคอ่ืน ๆ ทั่วโลก 
ประมาณ 2,000 เมือง (กรมอนามัย, มปป.) โครงการเมืองน่าอยู่มุ่งเน้นตัวกำหนด (Determinant) 
ด้านสภาพแวดล้อม สังคม เศรษฐกิจ ที่มีผลต่อสุขภาพ โดยเฉพาะในสังคมเมืองของประเทศกำลัง
พัฒนา ที่มีแนวโน้มของการเติบโตของความเป็นเมืองสูง ความซับซ้อนของเมืองมีผลอย่างมากต่อ  
สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของคนเมือง 
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องค์การอนามัยโลก (WHO, 2000) ได้อธิบายว่า เมืองสุขภาวะหรือเมืองน่าอยู่  
(Healthy City) หมายถึง เมืองที่มีการสร้างสรรค์และพัฒนาสภาพแวดล้อมทั้งด้านกายภาพและสังคม
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการขยายแหล่งทรัพยากรของชุมชน ซึ่งช่วยให้คนในชุมชนสามารถช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกัน ในการพัฒนาศักยภาพของตนอย่างสูงสุด ทั้งนี้ เป้าหมายของเมืองสุขภาวะ คือ การ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ดี ที่ส่งเสริมสุขภาพการมีชีวิตที่ดี การตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานด้าน
สุขอนามัย และการเข้าถึงบริการสุขภาพ โดยเมืองสุขภาวะประกอบด้วย คุณลักษณะ 11 ประการ คือ 
1) สภาพแวดล้อมเมืองที่ถูกสุขอนามัย ปลอดภัย 2) ระบบนิเวศที่สมบูรณ์ทั้งในปัจจุบันและอนาคต  
3) ชุมชนเข้มแข็งและมีทัศนคติที่ดีในด้านสุขภาวะ 4) ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในประเด็น
ที่ เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิต 5) มีองค์ประกอบพ้ืนฐานในการดำรงชีวิตที่พอเพียงต่อทุกคน  
6) ประชาชนทุกเพศทุกวัยสามารถเชื่อมโยงสื่อสารระหว่างกัน 7) เมืองที่มีฐานเศรษฐกิจที่ดี 8) มีทุน
ทางสังคมวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงอดีต 9) รูปแบบกายภาพที่กลมกลืนกับอัตลักษณ์เดิม 10) บริการ
สุขภาพที่ทั่วถึงและเท่าเทียม และ 11) ประชาชนมีสุขภาพดี 

สังคมไทยได้รับแนวคิดเมืองน่าอยู่มาในปี พ.ศ.2537 โดยในระยะแรกกำหนดให้ 5 เมือง 
เป็นเมืองนำร่อง คือ พะเยา นครราชสีมา ชลบุรี ยะลา และกรุงเทพมหานคร ในระยะต่อมาแนวคิด
เมืองน่าอยู่ ได้ขยายขอบเขตไปสู่ “พ้ืนที่” อ่ืน ๆ ที่ไม่ใช่เมือง แต่อยู่ภายใต้แนวคิดเดียวกัน ได้แก่ 
เทศบาลน่าอยู่ ชุมชนน่าอยู่ หรือชุมชนสุขภาวะ พื้นที่สุขภาวะ เป็นต้น 

ชุมชนสุขภาวะ (Healthy Community) 
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศสหรัฐอเมริกา (2010 อ้างถึงใน ศุภวัลย์ พลายน้อย, 

2556) ได้อธิบายว่า “ชุมชนสุขภาวะ (Healthy Community) หมายถึง พ้ืนที่ชุมชนที่ไม่เพียง
ปราศจากโรคภัย แต่ยังรวมถึงองค์ประกอบที่จะทำให้คนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เช่น การเข้าถึง
บริการด้านสุขภาพ ความปลอดภัยในชุมชน มีโครงการพ้ืนฐาน เช่น ถนน โรงเรียน สนามเด็กเล่น 
และบริการอ่ืน ๆ ที่สามารถตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน และมีสภาพแวดล้อมที่มี  
สุขภาวะและมีความปลอดภัย นอกจากนี้ กระทรวงสาธารณสุข ประเทศออสเตรเลีย (2009 อ้างถึงใน 
ศุภวัลย์ พลายน้อย, 2556) ยังได้อธิบายว่า ชุมชนสุขภาวะ (Healthy Community) หมายถึง ชุมชน
ที่บุคคลสามารถมารวมตัวกันเพ่ือสร้างชุมชนของทุกคนให้ดีขึ้น โดยอาศัยความร่วมมือ สำนึกความ
เป็นเจ้าของชุมชน และมีความผูกพันต่อชุมชน 

พื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) 
กระทรวงสาธารณสุข ประเทศออสเตรเลีย (Department of Health and Ageing, 

2009) ได้อธิบายว่า “พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space and Places)” หมายถึง พ้ืนที่สำหรับทุกคนที่
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สามารถทำให้คนมีสุขภาพและสุขภาวะที่ดี ในที่นี้หมายถึงสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ที่ คนสามารถ
ทำงาน มีปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ซึ่งรวมถึงพ้ืนที่ใกล้บ้าน โรงเรียน ที่ทำงาน สวนสาธารณะ เป็นต้น 
แผนส่งเสริมกิจกรรมทางกายการออกกำลังกายและกีฬาเพ่ือสุขภาพ (สสส.) ได้อธิบายว่า  
“พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space)” หมายถึง พ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย การออกกำลังกาย การเล่นกีฬา และนันทนาการ เป็นพ้ืนที่ที่มีมิติของสิ่งแวดล้อม 
สุนทรียภาพ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคม ตลอดจนอัตลักษณ์ วัฒนธรรม และความเป็นธรรม
ทางสังคม 

ทั้งนี้ สามารถสรุปแนวคิดของ เมืองสุขภาวะ (Healthy City) ชุมชนสุขภาวะ (Healthy 
Community) และ พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) ดังตารางที่ 2.1  

ตารางท่ี 2.1 สรุปแนวคิดพ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) 

แนวคิดพื้นที่สุขภาวะ (Healthy Space) 
เมืองสุขภาวะ (Healthy City) : 
( World Health Organization, 
2007) 

เมืองที่มีการสร้างสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และ
สังคมเพ่ือการมีสุขภาวะทางกาย จิต สิ่งแวดล้อม 
คุณภาพชีวิตที่ดี 

ชุ ม ช น สุ ข ภ า ว ะ  ( Healthy 
Community) : (Department of 
Health and Human Services, 
US., 2010) 

ชุมชนที่ บุ คคลสามารถมารวมตั วกัน เพ่ือส ร้าง
สภาพแวดล้อมที่ มี สุ ขภ าวะ มี ความปลอดภั ย 
ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน 

พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) : 
( Department of Health and 
Ageing, 2009) 

พ้ื นที่ ท างกายภาพที่ ท ำให้ คนมีสุ ขภาวะที่ ดี  มี
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
 

พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) 
ของ สสส. 

พ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมเคลื่อนไหว
ร่างกาย การออกกำลั งกาย การเล่นกีฬา และ
นันทนาการ เป็นพ้ืนที่ที่มิติ สิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพ 
การเรียนรู้  ความสัม พันธ์ทางสั งคม ตลอดจน 
อัตลักษณ์วัฒนธรรม และความเป็นธรรมในสังคม 

 
โดยสรุป นิยามของคำว่า “พ้ืนที่สุขภาวะ” ได้ถูกกำหนดขึ้น ด้วยการประมวลความรู้ที่

เกี่ยวข้อง ประกอบกับการแลกเปลี่ยน การเติมเต็มจาก สสส. และการพิจารณาตามความเหมาะสม
ต่อการดำเนินงาน ทั้งนี้ การให้ความหมายดังกล่าว อาจมีการเติมเต็มจากการทำงานที่ก่อรูปในช่วง
ของการดำเนินงานร่วมกับชุมชนต่อไป (กุลธิดา จันทร์เจริญ , 2556) โดยในเบื้องต้นกำหนดให้
ความหมายของคำว่า พ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) คือ พ้ืนที่ที่ถูกวางแผน ออกแบบ และ
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ดำเนินการโดยตั้งใจ (Intentional Design) ทั้งพ้ืนที่ที่เป็นส่วนที่มนุษย์สร้าง (Built Environment) 
และส่วนที่เป็นธรรมชาติ (Natural Environment) โดยพ้ืนที่ดังกล่าวเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมให้เกิด
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย ทางจิตใจ ทางสติปัญญา และทางสังคม ของ
ประชาชนที่อยู่ในละแวกพ้ืนที่นั้น ผ่านโครงสร้างทางกายภาพที่สร้างขึ้น  

องค์ประกอบในการดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 
ภายใต้นิยามความหมายของพ้ืนที่สุขภาวะที่กล่าวมาข้างต้น หากจะพิจารณาว่า  

การดำเนินโครงการพื้นที่สุขภาวะประสบผลสำเร็จหรือไม่นั้น มีมิติที่ควรพิจารณา ดังนี้ 
มิติที่ 1 พ้ืนที่สุขภาวะ อาจเป็นทั้งพ้ืนที่ทางกายภาพ สภาพแวดล้อมท่ีปลอดภัย หรือ

เป็นพ้ืนที่ทางความคิดสร้างสรรค์ พ้ืนที่ความสัมพันธ์ทางสังคมที่มีการเรียนรู้ แบ่งปัน จัดสรร
ทรัพยากร หรือกำหนดทิศทางอนาคตร่วมกัน  

มิติที่ 2 ภาคีหุ้นส่วนงานส่งเสริมสุขภาพ สืบเนื่องจากความซับซ้อนของตัวกำหนด
สุขภาพ (determinant of health) ในสังคมปัจจุบัน การแก้ปัญหาสุขภาพจึงมิอาจดำเนินการที่ได้ผล
โดยภาคใดภาคหนึ่ง จากการศึกษาขององค์การอนามัยโลก ได้ข้อสรุปว่า ภาคีที่สำคัญที่มีบทบาทต่อ
ความสำเร็จของการส่งเสริมสุขภาพ มี 

1) องค์กรภาครัฐ (Public Sector) ซึ่งจะไม่ใช่องค์กรหลักเหมือนอดีตแต่ต้อง
ปรับบทบาทเป็น “หุ้นส่วน” ของการพัฒนา เป็นผู้ประสาน ส่งเสริม เกื้อหนุนการทำงานร่วมกับภาคี
ภาคส่วนอื่น ๆ  

2) องค์กรที่ ไม่ ใช่ รัฐ  (Non-Government Organization: NGOs) หรือภาค
ประชาสังคม ที่จะเป็นตัวแทนของความต้องการของประเทศส่วนใหญ่ 

3) องค์กรภาคเอกชน (Private Sector) ที่มีจุดแข็งทางด้านการตลาดและการ
จัดการ 

4) ชุมชนวิชาการ (Academic Community) ที่มีจุดแข็งในการสร้างองค์ความรู้
เพ่ือการเปลี่ยนแปลง 

5) องค์กรส่วนท้องถิ่น ที่มีบทบาทในการจัดการพ้ืนที่ตามแนวทางการกระจาย
อำนาจ 

การมีส่วนร่วมของหุ้นส่วนภาคส่วนต่าง ๆ เป็นการมีส่วนร่วมตามความสมัครใจ มิใช่
ทำตามหน้าที่ เป็นความร่วมมือที่แบ่งปันกัน ไว้วางใจซึ่งกันและกัน เคารพในความเท่าเทียมกัน 

มิติที่ 3 การเข้าถึงพ้ืนที่สุขภาวะอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การจัดการพ้ืนที่สุขภาวะ
เพ่ือแก้ปัญหาสุขภาวะ จำเป็นต้องคำนึงถึงความเหลื่อมล้ำทางสุขภาวะ การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะที่ดีจะ
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ช่วยให้ทุกคนมีโอกาสบรรลุสู่สุขภาวะที่ดี พ้ืนที่สุขภาวะที่ดี จึงเป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ 
โดยเฉพาะกลุ่มคนที่ด้อยโอกาสในสังคม 

มิติที่  4 ความสามารถในการจัดการตนเอง/กลุ่ม (Self-Determination) การ
ส่งเสริมสุขภาพ เป็นกระบวนการให้คนสามารถควบคุมสุขภาพของตนเอง ผลลัพธ์ที่สำคัญของพ้ืนที่
สุขภาวะ คือ เป็นพ้ืนที่ที่นำไปสู่การสร้างความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มคนในการปรับเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาวะที่ดี 

ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ จึงควรพิจารณาให้ครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
ดังกล่าวข้างต้น ความสำเร็จของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ที่พิจารณาจากผลลัพธ์ทางสุขภาพ
โดยตรง เช่น ลดความอ้วน ดัชนีการเกิดโรค อาจไม่ใช่ความสำเร็จที่แท้จริง เพราะเงื่อนไขของการ
เปลี่ยนแปลงน้ำหนัก (ลดลง) ลดเบาหวาน/ความดันโลหิต อาจเกิดจากเงื่อนไขอ่ืน ๆ ที่มิใช่โครงการ
พัฒนาพื้นที่สุขภาวะ โครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะเป็นเพียงปัจจัยร่วมส่วนหนึ่งเท่านั้น 

 
2.2.3 โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ  

การดำเนินโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ (Healthy Space): กรณี 
นำร่องพ้ืนที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เกิดขึ้นจากความร่วมมือของศูนย์วิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน (ศวพช.) มหาวิทยาลัยสยาม และมูลนิธิวิจัยเพ่ือพัฒนามนุษย์และชุมชน (มวมช.) ด้วย
การสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เริ่มดำเนินการตั้งแต่เดือน
มิถุนายน 2555 เพ่ือสนองต่อปัญหาและข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่บริบทเมือง ที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของ
ประชาชนโดยรวม  

ในเบื้องต้น องค์ประกอบหลักที่สำคัญของการดำเนินกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น
พ้ืนที่สุขภาวะ ได้แก่ ส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารของท้องถิ่น การมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลัง
กาย การปรับปรุงพัฒนาพื้นที่สร้างสรรค์ ภายใต้การจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ การมีส่วนร่วม โดย
องค์ประกอบเหล่านี้ จะขับเคลื่อนพร้อมการออกแบบพ้ืนที่ โดยมีภาคีเครือข่ายร่วมกิจกรรม และ
บริหารจัดการ เป็นต้น (กุลธิดา จันทร์เจริญ, 2556: 12-14) 

ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ยังคงยึดหลักการแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space 
Concept) ด้วยการจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ ดำเนินการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อ 
สุขภาวะ ให้กลับกลายเป็นพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ ร่วมกับหลักการแนวคิดการสร้าง
การมีส่วนร่วม (Participatory Concept) ของทุกฝ่าย เพ่ือสร้างการเป็นเจ้าของร่วม และขยาย
กลุ่มเป้าหมายไปยังชุมชนพ้ืนที่อ่ืนในเขตภาษีเจริญ และเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายด้วยการระดมเครือข่าย 
ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานประกอบการ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและเอกชน เข้าสู่กระบวนการ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการเสริมพลัง (Empowerment) ด้วยการวิจัยและพัฒนา ดังนั้น โครงการ
วิจัยฯ จึงดำเนินงานภายใต้แนวคิดที่สำคัญ 4 ประการ ดังนี้ 

1) แนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy Space) คือ การจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ 
ให้เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการมีกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย การจัดกิจกรรมด้าน
อาหาร การจัดการด้านภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย โดยการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ครอบคลุมการพัฒนาทั้งใน
มิติสิ่งแวดล้อม สุนทรียภาพ การเรียนรู้ ความสัมพันธ์ทางสังคม การดำรงไว้ซึ่งอัตลักษณ์ วัฒนธรรม 
และความเป็นธรรมทางสังคม โดยขนาดและคุณลักษณะของพ้ืนที่สุขภาวะอาจมีความหลากหลาย
แตกต่างกันไปตามบริบทและสภาพพ้ืนที่ ตั้งแต่ตัวอาคาร พ้ืนที่ว่างเปล่าขนาดเล็กในชุมชน พ้ืนที่
สาธารณะในระดับย่านเครือข่าย เส้นทางสัญจรเบา (จักรยานและการเดิน) เป็นต้น 

2) แนวคิดการสร้างการมีส่วนร่วม (Participatory Concept) ของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
ทั้งการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผล จนเกิดการรวมพลังและการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม  

3) การรวมพลังของภาคีเครือข่ายหนุนเสริมการดำเนินงาน (Network Mobilization) 
ทั้งในประเด็นการหนุนเสริมศักยภาพในเชิงวิชาการ เทคโนโลยีที่สำคัญ บุคลากรที่เชี่ยวชาญเฉพาะ
ด้าน รวมทั้งทรัพยากรที่นำไปสู่การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

4) การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และการเสริมพลังของชุมชน (Empowerment) ผู้เป็นเจ้าของ
พ้ืนที่ เจ้าของความคิด เจ้าของกระบวนการ และเป็นผู้รับประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งก่อนดำเนินการ 
ระหว่างดำเนินการ และหลังการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ด้วยกระบวนการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม (Participatory Action Research, PAR) กระบวนการดังกล่าว มิเพียงจะนำไปสู่การขับเคลื่อน
งานอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์จนก่อเกิดรูปแบบ นวัตกรรมของผลงาน และการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และพฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายแล้ว ยังนำไปสู่การขยายผลต่อยอด สร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ เกิดเป็นชุมชนแห่งการ
แบ่งปันความรู้การพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ สู่พื้นที่บริบทเขตเมืองอ่ืน ๆ  

 
ผลการวิจัยเพื่อพัฒนา 
โครงการการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ในระยะที่ 1 ได้มีการทำ

วิจัยเพื่อพัฒนาของการดำเนินโครงการ จำนวน 11 เรื่อง ได้แก่  
1) การศึกษาสถานภาพบริบทพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ มีการจัดทำแผนที่ชุมชนเป็นเครื่องมือ

ในการแสดงสถานภาพ บริบทของพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ ทำให้โครงการวิจัยฯ มีข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ
การมีพ้ืนที่รกร้างที่ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์ พ้ืนที่ชุมชนแออัด ตลาดนัด ตลาดโรงเรียน วัด สถานพยาบาล 
ศูนย์การค้า/ห้าง และตลาด (ยกเว้นตลาดนัด) แหล่งการค้าประเภทจุดหาบเร่/แผงลอย ลานกีฬาหรือ
สนามกีฬา พ้ืนที่สีเขียว ประเภทสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนถนน และ
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สวนอเนกประสงค์ ผู้นำชุมชน และทราบถึงข้อมูลที่สะท้อนประเด็นการดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่ เพ่ือ
สร้างสรรค์สุขภาวะของชุมชนในด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นข้อมูลในการขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่ในระยะ
ต่อไป  

2) การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ภาษีเจริญ ส่งผลให้เกิดการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะใน 7 
ชุมชนนำร่อง ได้แก่ ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนวัดจันทร์ประดิษฐารามเขต 1 หมู่ 3 ชุมชนคลองลัดภาชี 
ชุมชนศรีประดู่ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนพูนบำเพ็ญ และชุมชนหน้าวัดโคนอน เกิดการ
เปลี่ยนแปลงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะอย่างเป็นรูปธรรม ครอบคลุมประเด็นทั้ง  3 ด้าน คือ การออก
กำลังกาย (การปรับพ้ืนที่ลานกีฬา จักรยานปั่นน้ำ จัดกิจกรรมการออกกำลังกาย เป็นต้น) ด้านอาหาร 
(ปลูกพืชผักสวนครัว น้าพริกไทย เป็นต้น) ด้านการปรับภูมิทัศน์ (การปลูกต้นไม้ จัดสวนหย่อม ปรับ
พ้ืนที่ใต้สะพาน แก้ไขตลิ่งพัง เป็นต้น)  

3) การศึกษาภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิถีชีวิตที่ส่งเสริมกิจกรรรมทางกายและการออกกำลัง
กาย ทำให้ทราบข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับพฤติกรรมการออกกำลังกายของคนในเขตภาษีเจริญที่สำคัญ
คือ การออกกาลังกายตามภูมิปัญญาไทย พบว่า มีกิจกรรมน้อย โดยมักเป็นการปฏิบัติรายบุคคลที่
บ้าน ยกเว้น ไทเก๊ก ที่มีการรวมกลุ่มออกกาลังกายที่ลานวัด การประยุกต์ทรัพยากรในท้องถิ่น เพ่ือ
การออกกำลังกายพบว่า น้อยเช่นกัน โดยสิ่งที่พบได้แก่ การใช้เครื่องชักรอกออกกาลังกายแขนขา 
และกะลานวดเท้า ทั้งนี้ มีผู้ที่ไม่เคยออกกำลังกายเลยถึงร้อยละ  7.9 ชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีกลุ่มหรือ
ชมรมด้านการออกกาลังกายในชุมชน วิถีปฏิบัติกันเอง รวมถึงกิจกรรมที่ชุมชนเป็นผู้จัดให้  

4) การศึกษาพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของคนภาษีเจริญ พบว่า ข้อมูลที่
สำคัญคือ คนภาษีเจริญมีระดับความรู้เกี่ยวกับการออกกาลังกายอยู่ในระดับดีมาก สื่อต่าง ๆ เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ รวมถึงบุคคลใกล้ชิด และการส่งเสริม การสนับสนุนการออกกำลังกาย มี
อิทธิพลต่อการออกกำลังกายของชุมชนอย่างมาก พฤติกรรมการออกกำลังกายของประชาชนส่วน
ใหญ่เลือกประเภทการออกกาลังกาย ให้เหมาะสมกับภาวะสุขภาพและวัย ง่าย ถนัด ชอบ เพ่ือสร้าง
เสริมสุขภาพ  

5) การศึกษาความต้องการและความคาดหวังของคนภาษีเจริญต่อการออกกาลังกาย 
พบว่า คนภาษีเจริญต้องการให้มีกิจกรรมการออกกาลังกายในชุมชนในระดับปานกลาง ประเภทของ
กิจกรรมที่ต้องการมากที่สุด ได้แก่ การเดิน/วิ่งเหยาะ การเต้นแอโรบิก และการปั่นจักรยาน โดย
ต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ คือ สถานที่ออกกาลังกายที่มีแสงสว่าง ได้มาตรฐาน 
ต้องการให้มีลานกีฬา/สนามกีฬาในชุมชน และอุปกรณ์กีฬาชนิดต่าง ๆ รวมทั้งคาดหวังการสนับสนุน
การออกกาลังกายจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดหาผู้ฝึกสอนออกกำลังกาย และเครื่องออกกำลังกาย  

6) การศึกษารูปแบบและการใช้ประโยชน์ลานกีฬาของคนภาษีเจริญ พบข้อมูลที่สำคัญคือ 
ชุมชนมีความต้องการพัฒนาพ้ืนที่ลานกีฬาที่เป็นสัดส่วน โดยเฉพาะการขาดลานกิจกรรมสำหรับ
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ผู้สูงอายุ และสะท้อนถึงการไม่สามารถเข้าใช้ประโยชน์ลานกีฬาในโรงเรียนได้ เนื่องจากติดข้อจำกัด
ด้านเวลา และกฎระเบียบสถานที่ราชการ  

7) ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุสงฆ์และพฤติกรรมการ
ถวายภัตตาหารของประชาชนในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบข้อมูลที่สำคัญคือ พระภิกษุสงฆ์
ประมาณ 1 ใน 3 เจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรังและฉันอาหารจากการบิณฑบาต เช่น แกงถุง อาหาร
ประเภทที่ใส่กะทิ เค็มจัด และอาหารทอด ทั้งนี้ การรับรู้อุปสรรค การรับรู้ประโยชน์ของอาหาร การ
รับรู้ภาวะสุขภาพ การรับรู้สมรรถนะแห่งตนของพระภิกษุสงฆ์ และอายุของพระภิกษุสงฆ์ มี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับพฤติกรรมการบริโภคของพระภิกษุในเขตภาษีเจริญ  

8) การศึกษาแหล่งและวงจรอาหารของคนภาษีเจริญ พบข้อมูลที่สำคัญคือ แหล่งที่มา
ของอาหารและวัตถุดิบในการปรุงอาหาร วิธีได้มาของอาหารของคนภาษีเจริญ พบว่า ร้อยละ 95.6 
ซื้อมาจากแหล่งต่าง ๆ ในชุมชน ประเภทของอาหารที่ผลิตส่วนใหญ่เป็นอาหารปรุงสำเร็จ จำหน่ายใน
ตลาดภายในชุมชน รถเร่ขายในชุมชน และจำหน่ายออกสู่ตลาดภายนอกชุมชน ในด้านผู้ประกอบการ
ร้านอาหารพบว่า ร้อยละ 55.7 เห็นว่าพ้ืนที่ตลาดดีอยู่แล้ว ในส่วนกลุ่มที่ต้องการปรับปรุงตลาด 
ต้องการให้มีแหล่งผลิตพืช ผัก ผลไม้ ที่ปลอดสารพิษ ปลอดภัย  

9) การศึกษาสุขภาวะกับการเป็นตลาดของคนภาษีเจริญ พบข้อมูลที่สำคัญคือ ตลาดใน
พ้ืนที่ภาษีเจริญส่วนใหญ่มีการจัดการตามมาตรฐานตลาด ผู้ค้าซื้อสินค้าที่จำหน่ายในตลาด และตลาด
ชุมชนมาจากตลาดสด ร้านค้าส่ง โรงงาน จากนอกพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ โดยผู้บริโภคพึงพอใจต่อการ
จัดการด้านผลิตภัณฑ์ ด้านสถานที่ และด้านผู้ค้าอยู่ในระดับสูง และพึงพอใจด้านราคาในระดับ  
ปานกลาง ในส่วนเจ้าของตลาดสดมีความสนใจและพร้อมให้ความร่วมมือในการพัฒนาตลาดให้เป็น
สถานที่จำหน่ายอาหารและเครื่องบริโภคท่ีปลอดภัย  

10) การศึกษาความรู้และพฤติกรมการบริโภคอาหารของคนภาษีเจริญ พบข้อมูลที่สำคัญ
คือ พฤติกรรมการบริโภคอาหารของเด็กวัยเรียนที่มีอายุระหว่าง  6-14 ปี พบเด็กร้อยละ 64.3 
รับประทานอาหารเช้าทุกวัน ร้อยละ 64.3 รับประทานแซนด์วิชหรือแฮมเบอร์เกอร์ ร้อยละ 57.1 
รับประทานขนมครก ปาท่องโก๋ หรือข้าวเหนียวหมูปิ้ง ร้อยละ 50.0 ดื่มน้ำอัดลมหรือน้ำหวาน เป็น
บางครั้ง ร้อยละ 47.6 ดื่มเป็นประจำ ส่วนกลุ่มประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มีความรู้เกี่ยวกับการบริโภค
อาหาร ในระดับปานกลาง แต่ก็มีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ไม่เหมาะสมที่ปฏิบัติเป็นประจำ ได้แก่ 
การดื่มเครื่องดื่มชูกำลัง (ร้อยละ 69.0) ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ร้อยละ 66.3) รับประทาน
อาหารฟาสต์ฟู้ดเป็นอาหารเช้า รับประทานอาหารที่มีกะทิเป็นส่วนประกอบ รับประทานอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ติดมันหรืออาหารที่มีไขมันสูง  

11) การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมและระยะเวลาการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมารดาของ
มารดาในเขตภาษีเจริญ พบว่า มารดาส่วนใหญ่เลี้ยงดูบุตรอายุแรกเกิดถึงหกเดือนแรกด้วยนมแม่ 
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บุคคลในครอบครัวที่มีอิทธิพลต่อการเลี้ยงดูบุตรด้วยนมมากท่ีสุด คือ บิดามารดาและสามี แต่เมื่อต้อง
กลับไปทำงาน หญิงที่ยังต้องให้นมบุตรส่วนใหญ่จะเปลี่ยนเป็นนมผสม โดยปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมให้
ระยะเวลาในการให้นมบุตรยาวนานขึ้น ได้แก่ การมีญาติช่วยเลี้ยง และสามีช่วยส่งเสริมเป็นกำลังใจ 
(กุลธิดา จันทร์เจริญ, 2557: 2-4)  

 

2.3 บริบทและข้อมูลทั่วไปของเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

2.3.1 ข้อมูลทั่วไป 
เขตภาษีเจริญ เป็นเขตเก่าแก่ เดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดธนบุรี ตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2442 

ต่อมาทางราชการให้ รวมจังหวัดพระนครและจังหวัดธนบุ รี เป็นจั งหวัด เดียวกัน  เรียกว่า 
กรุงเทพมหานคร และชื่ออำเภอภาษีเจริญ เป็นเขตภาษีเจริญ ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 335  
ลงวันที่  13 ธันวาคม พ.ศ. 2515 มีฐานะเป็นหน่ วยการปกครองของกรุงเทพมหานคร ตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 อำเภอภาษีเจริญได้รับการสถาปนา
ตั้งเป็นอำเภอเม่ือ พ.ศ. 2442 และครบ 100 ปี เมื่อ พ.ศ. 2542 ปัจจุบันจึงมีอายุเขตกว่า 119 ปี 

สภาพโดยทั่วไปของเขตภาษีเจริญ เป็นคูคลอง ซึ่งเกิดขึ้นตั้งแต่สมัยโบราณที่พระยาพิสณฑ
สมบัติบริบูรณ์ นามเดิมว่า ยิ้ม ต้นสกุล พิศลยบุตร รับราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว มีตำแหน่งสูงสุดในสมัยนั้น และประชาชนทั่วไปเรียกท่านว่า “เจ้าสัว” พระยาพิสณฑสมบัติ
บริบูรณ์ เป็นเจ้าของเรือกลไฟลำแรกของเมืองไทย รับ–ส่ง ผู้โดยสารระหว่าง กรุงเทพมหานคร–
สิงคโปร์ ในปี พ.ศ. 2410 พระยาพิสณฑสมบัติบริบูรณ์ เป็นผู้ดำริในการขุดคลองภาษีเจริญ เริ่มตั้งแต่ 
แม่น้ำท่าจีนที่ตำบลดอนไก่ดี จังหวัดสมุทรสาคร ถึงคลองบางกอกใหญ่ใกล้วัดปากน้ำภาษีเจริญ 
จังหวัดธนบุรี เพ่ือเป็นการสัญจรทางน้ำ โดยมุ่งเน้นการส่งอ้อยและน้ำตาลจากต่างจังหวัดเข้าสู่
กรุงเทพมหานคร ในปี พ.ศ.2410 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าฯ ให้พระภาษี
สมบัติบริบูรณ์เป็นแม่กองงาน ขุดคลองยาว 620 เส้น กว้าง 7 วา พระราชทานค้าจ้างเป็นเงิน 
112,800 บาท ขุดแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2442 มีอาคารที่ทำการอยู่วัดรางบัว ริมคลองภาษีเจริญ แขวง
บางหว้าอยู่ที่นี้ 75 ปี สถานที่คับแคบไม่สะดวกในการบริการประชาชนโดยทั่วถึงประกอบกับทาง
ราชการได้สร้างถนนเพชรเกษม และตรอกซอยขึ้นมามากมาย การเดินทางสันจรไปมาทางเรือเลยลด
น้อยลง คุณทิพย์ นิยมเหตุ คหบดีได้บริจาคที่ดินเดิมริมซอยเพชรเกษม 54 ได้สร้างอาคารที่ทำการ
อำเภอใหม่ และได้ให้สร้างสถานีตำรวจนครบาลภาษีเจริญด้วย จึงได้สร้างอาคารที่ทำการใหม่ข้ึน และ
ย้ายมาอยู่ เมื่อปี พ.ศ.2517 จนถึงปัจจุบันเป็นสำนักงานเขตภาษีเจริญ ตั้งอยู่ที่ เลขที่  46 ซอย 
เพชรเกษม 54 ถนนเพชรเกษม แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160 
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ที่ตั้งและอาณาเขต 
ตั้งอยู่บริเวณฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา หรือ ฝั่งธนบุรี มีอาณาเขตติดต่อกับพ้ืนที่ 

การปกครองข้างเคียง ดังนี้ 

• ทิศเหนือ ติดต่อกับเขตตลิ่งชัน มีคลองบางเชือกหนังเป็นเส้นแบ่งเขต  

• ทิศตะวันออก ติดต่อกับเขตบางกอกใหญ่และเขตธนบุรีมีคลองบางกอกใหญ่และคลอง
ทิศบางกอกหลวงน้อย และคลองด่านเป็นเส้นแบ่งเขต  

• ทิศใต้ ติดต่อกับเขตจอมทองและเขตบางบอน มีคลองวัดนางชี (คลองวัดเพลง) คลอง
ตาม่วง คลองวัดโคนอน (คลองวัดอ่างแก้ว) คลองบางหว้า คลองสวนหลวงใต้ คลองรางบัว คลองตา
ฉ่ำ คลองบางประทุน สำรางสาธารณะ คลองวัดสิงห์ และคลองบางโคลัดเป็นเส้นแบ่งเขต  

• ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขตบางแค มีคลองพระยาราชมนตรี คลองบางแวก คลองบางไผ่ 
และคลองลัดตากลั่นเป็นเส้นแบ่งเขต  

ถนนสายหลัก ประกอบด้วย 

• ถนนเพชรเกษม ตัดผ่านพื้นที่ทางใต้ของเขตภาษีเจริญ ตัดผ่านทางด้านทิศตะวันออกไป
ทางทิศใต้  เริ่มต้น เข้าสู่ เขตภาษี เจริญจากคลองบางกอกใหญ่  แขวงปากคลองภาษี เจริญ  
ต่อเนื่องมาจากแขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ ไปสิ้นสุดที่คลองพระยาราชมนตรี แขวงบางหว้า 
ก่อนจะตัดผ่านเข้าสู่แขวงบางแค เขตบางแค 

• ถนนราชพฤกษ์  

• ถนนกัลปพฤกษ์  

• ถนนพุทธมณฑล สาย 1  
ถนนสายรอง ประกอบด้วย  

• ถนนเทอดไท  

• ถนนรัชมงคลประสาธน์ (เทอดไท/คลองภาษีเจริญ) 

• ถนนกำนันแม้น  

• ถนนบางแวก  

• ถนนราชมนตรี  

• ซอยเพชรเกษม 48 / ซอยบางแวก 69 (วัดจันทร์ประดิษฐาราม) 
สำหรับเส้นทางรถไฟ ขณะนี้มีการก่อสร้างรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคลหรือสาย 

สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นโครงการส่วนต่อขยาย ช่วงหัวลำโพง–บางแค เป็นโครงการยกระดับตามแนว 
เกาะกลางถนนเพชรเกษม ต่อเนื่องมาจากเขตบางกอกใหญ่ ผ่านพื้นที่เขตภาษีเจริญ มุ่งหน้าไปทางทิศ
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ตะวันตกแล้วเข้าสู่เขตบางแค มีสถานีอยู่ในพ้ืนที่เขตภาษีเจริญทั้งหมด 4 สถานี โดยเป็นสถานี
ยกระดับทั้งหมด ได้แก่ สถานีบางไผ่ สถานีบางหว้า สถานีเพชรเกษม 48 และสถานีภาษีเจริญ 
นอกจากนี้ยังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง รถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลม ที่ตัดผ่านในเขตภาษีเจริญ เป็น
โครงการส่วนต่อขยายวงเวียนใหญ่–บางหว้า โดยเริ่มต้นเข้าสู่พ้ืนที่เขตภาษีเจริญจากเขตธนบุรี เป็น
โครงการยกระดับตามแนวถนนราชพฤกษ์ สาหรับรถไฟฟ้าบีทีเอส สายสีลมนั้น มีสถานีอยู่ในเขต  
ภาษีเจริญ 1 สถานีและเป็นสถานีปลายทาง คือ สถานีบางหว้า (https://th.wikipedia.org/wiki/ 
สืบค้นเมื่อ 1 กุมภาพันธ์ 2560) 

เขตภาษีเจริญประกอบด้วย 7 แขวง 54 ชุมชน มีจำนวนครัวเรือน 51,616 ครัวเรือน มี
ประชากรโดยรวม 129,121 คน จำแนกเป็นประชากรชาย 60,582 คน ประชากรหญิง 68, 539 คน 
(สำนักงานเขตภาษีเจริญ, 2558) 

 
2.3.2  ข้อมูลตามแผนที่ชุมชน (Community Mapping)  

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบตามประเด็นแผนที่ประชุม ที่ได้จากการประมวลผลการสืบค้น
เอกสาร การสำรวจ การทบทวนข้อมูลทุติยภูมิ และจัดการเวทีชุมชนในช่วงเวลาที่ผ่านมา พบว่า ยังมี
ข้อจำกัดของข้อมูลที่ต้องมีการสืบค้นเพ่ิมเติมในประเด็นที่ยังไม่สมบูรณ์ อย่างไรก็ดี สภาพบริบทพ้ืนที่
ตามองค์ประกอบแผนที่ชุมชน สรุปข้อมูลในปี 2555 มีดังต่อไปนี้ (กุลธิดา จันทร์เจริญ, 2555) 

พื้นที่สาธารณะ  
จากการกำหนดให้องค์ประกอบของการสืบค้นข้อมูลเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบ่งบอก

การเป็นพ้ืนที่สาธารณะที่อาจส่งผลกระทบสุขภาวะที่สำคัญ ได้แก่ การมีพ้ืนที่รกราก พ้ืนที่เปลี่ยว 
ชุมชนแออัด พ้ืนที่ใต้ทางด่วน/ใต้สะพาน การมีตลาดนัดนั้น พบว่า ในเขตภาษีเจริญไม่มีพ้ืนที่ใต้ทาง
ด่วน แต่มีพ้ืนที่ใต้สะพาน ที่ในบางแห่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะของชุมชน ทั้ งนี้ ขอนำเสนอบริบท
ของพ้ืนที่สาธารณะ ประกอบด้วยรายระเอียดดังต่อไปนี้ 

พื้นที่รกร้าง  
ผลการสำรวจและข้อมูลสำนักงานเขตภาษีเจริญ ปี 2555 พบว่า มีพ้ืนที่รกร้างที่ไม่ถูกใช้

ประโยชน์ มีจำนวนทั้งสิ้น 19 แห่ง ใน 16 แขวง ยกเว้น แขวงปากคลองภาษีเจริญ ที่ไม่พบการ
รายงานของข้อมูล โดยแขวงบางด้วนเป็นพ้ืนที่รกร้างที่พบมากท่ีสุด 9 พื้นที่ นอกจากนั้นมีพ้ืนที่รกร้าง 
1-2 พื้นที่ในแต่ละแขวง อย่างไรก็ดี เมื่อมีการจัดเวทีชุมชน เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 โดยการเชิญ
แกนนำในชุมชนร่วมยืนยันการมีพ้ืนที่รกร้างในชุมชน โดยพิจารณาข้อมูลที่ได้จากสำนักงานเขต 
ภาษีเจริญ พบว่า มีพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาปรับปรุงพ้ืนที่ไปบ้างแล้ว โดยขณะนี้มีพ้ืนที่รกร้าง หรือ
พ้ืนที่ที่เปลี่ยว 16 แห่ง ใน 6 แขวง โดยแขวงบางจากนั้น แกนนำระบุว่ามีพ้ืนที่รกร้างเหลือเพียง  
2 แห่ง จากเดิมที่มี 3 แห่ง นอกจากนี้จากเวทีการประชุม ได้ระบุการเป็นพ้ืนที่รกร้าง ประกอบด้วย
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พ้ืนที่สาธารณะทั่วไป พ้ืนที่ของวัด และพ้ืนที่ของเอกชน ซึ่งแกนนำชุมชนค้นพบว่า เป็นพ้ืนที่ถูกปล่อย
ให้รกร้าง เป็นที่เปลี่ยวสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะของคนในพื้นที่ 

 

 
ในส่วนของการเป็นชุมชนแออัด ซึ่งตามนิยามที่กรุงเทพมหานครได้ประกาศไว้ กำหนด

ในชุมชนแออัด หมายถึง ชุมชนส่วนใหญ่ที่อาคารหนาแน่น ไร้ระเบียบ และชำรุดทรุดโทรม ประชาชน
อยู่อย่างแออัด มีสภาพแวดล้อมไม่เหมาะสม จึงอาจเป็นอันตรายต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของ
ผู้อยู่อาศัย โดยให้ถือเกณฑ์ความหน้าแน่นของบ้านเรือนอย่างน้อย 15 หลังคาเรือนต่อพ้ืนที่ 1 ไร่ 
ผนวกกับพระราชบัญญัติชุมชนได้มีความหมายชุมชนแออัดไว้ หมายถึง “บริเวณพ้ืนที่มีสภาพไม่ถูก
สุขลักษณะ มีน้ำขัง อับชื้น และสกปรก มีอาคารและผู้อยู่อาศัยอยู่อย่างแออัดอาจเป็นอันตรายต่อ
สุขภาพอนามัย ความปลอดภัยหรือเป็นแหล่งที่อาจก่อให้เกิดการกระทำที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรม

ภาพที่ 2.3 แสดงแผนที่แขวง ชุมชน ในเขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร (กุลธิดา จันทร์เจริญ, 2556) 
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อันดีของประชาชน” จากข้อมูลสำนักเขตภาษีเจริญ ปี 2555 พบว่า เขตภาษีเจริญมีพ้ืนที่เป็นชุมชน
แออัด 40 ชุมชน พบมากที่สุดในแขวงบางหว้า 17 ชุมชน รองลงมาเป็นแขวงบางด้วน 12 ชุมชน 
แขวงคูหาสวรรค์ 4 ชุมชน แขวงบางแวกและคลองขวาง แขวงละ 3 ชุมชน แขวงปากคลองภาษีเจริญ 
1 ชุมชน มีเพียงแขวงบางจากเท่านั้นที่ไม่พบข้อมูลรายงานการเป็นชุมชนแออัด อย่างไรก็ดี ฐานข้อมูล
ที่ได้จากแหล่งข้อมูลพบว่า มีบางชุมชนมีข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนที่ที่ยังไม่สมบูรณ์ อาทิ ข้อมูลด้านจำนวน
พ้ืนที่ จำนวนครัวเรือน และจำนวนหลังคาเรือน เป็นต้น 

พ้ืนที่ในส่วนข้อมูลการมีตลาดและตลาดนัด ผลการศึกษาเรื่องสุขภาวะกับการเป็นตลาด
ของภาษีเจริญ โดยวารุณี เพไร และคณะ (2556) พบว่าในเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญมีตลาดทั้งสิ้น 10 แห่ง 
โดยเป็นตลาดนัด 7 แห่งใน 3 แขวง ได้แก่ แขวงบางหว้า 5 แห่งแขวงบางด้วน 2 แห่ง และ แขวง 
ปากคลองภาษีเจริญ 1 แห่ง เมื่อจำแนกตลาดตามประเภทต่าง ๆ 3 ประเภท พบว่า 

ประเภทที่ 1 คือ ตลาดสดทั่วไป มี 3 แห่งคือ ตลาดเจริญศรี ตลาดชัยฉิมพลี ตลาด 
แม่ศรีพยอม  

ประเภทที่ 2 คือ ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดเอกชน) มี 3 แห่งเช่นกัน คือ ตลาดนัด 
ปากซอยเพชรเกษม 42 ตลาดนัดซอยเพชรเกษม 48 และตลาดนัดพุทธมณฑลสาย 1  

ประเภทที่ 3 คือ ตลาดนัดชุมชน (ตลาดนัดในพ้ืนที่วัด) มี 4 แห่งคือ ตลาดนัดวัดโคนอน 
ตลาดนัดวัดจันทร์ ตลาดนัดวัดรางบัว และตลาดนัดวัดประดู่  

ทั้งนี้ ข้อมูลที่มีรายละเอียดเกี่ยวกับตลาดและตลาดนัด ยังไม่สมบูรณ์มากนักโดยเฉพาะ
ข้อมูลเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย และปริมาณขยะมูลฝอยที่เกิดขึ้นและจัดเก็บในแต่ละวัน 

พื้นที่ใช้ประโยชน์ (เชิงโครงสร้าง)  
จากการสืบค้นข้อมูลจากสานักงานเขตภาษีเจริญ (2555) และการสำรวจในประเด็น

พ้ืนที่ ใช้ประโยชน์ด้วยการสอบถามแกนนำ ผ่านกระบวนการจัดเวทีชุมชนพบข้อมูลพ้ืนที่ใช้ประโยชน์
ตามนิยามที่กำหนดไว้สำหรับการจัดทำแผนที่ชุมชน ซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ สถานที่เชิงโครงสร้างมีการใช้
ประโยชน์  และมีกิจกรรมต่อเนื่ อง ได้แก่  โรงเรียน วัด  สถานศึกษา โรงพยาบาล โรงงาน  
สถานประกอบการ ห้าง/ร้าน สถานบันเทิง โรงแรม ลานกีฬา ลานพ้ืนที่สีเขียว/สวน เป็นต้นนั้น  
พบข้อมูลที่สำคัญคือ  

พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในส่วนของลานกีฬา พบว่า ในเขตภาษีเจริญมีลานกีฬาหรือสนามกีฬา
จำนวนทั้งสิ้น 18 แห่ง ส่วนใหญ่เป็นลานกีฬาของโรงเรียน โดยเป็นลานกีฬาของโรงเรียนภาครัฐ 
จำนวน 14 แห่ง และภาคเอกชน จำนวน 4 แห่ง แขวงบางหว้าเป็นแขวงที่มีลานกีฬามากที่สุด คือ  
4 แห่ง รองลงมามีแขวงละ 3 แห่ง ได้แก่ แขวงบางแวก แขวงคูหาสวรรค์ และแขวงปากคลอง 
ภาษีเจริญ ส่วนแขวงบางด้วนมี 2 แห่ง แขวงบางจากและแขวงคูหาสวรรค์มี 1 แห่ง กิจกรรมการใช้
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ลานกีฬา ส่วนใหญ่เป็นการเล่นวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอล แบดมินตัน เปตอง ปิงปอง แอโรบิก 
ตะกร้อ และรำมวยจีน  

สำหรับข้อมูลเรื่องพ้ืนที่สีเขียว ประเภทสวนหย่อม สวนสาธารณะ สวนหมู่บ้าน สวน
ชุมชน สวนถนน และสวนอเนกประสงค์ พบว่า ในเขตภาษีเจริญ มีพ้ืนที่สีเขียวในประเภทสวนหย่อม 
จำนวน 60 พ้ืนที่ รวมขนาดพ้ืนที่ 259 ,418 ตารางเมตร (สำนักงานเขตภาษีเจริญ , 2556) พบว่า  
เนื้อที่พ้ืนที่สีเขียวต่อประชากร 1 คน มีเพียง 0.02 ตารางเมตร (เทียบจากพ้ืนที่การมีสวนหย่อม ตาม
ข้อมูลของสำนักงานเขตฯ) ซึ่งน้อยกว่ามาตรฐานเนื้อที่สวนสาธารณะต่อประชากรในประเทศไทย  
ที่สำนักผังเมืองให้เป็นมาตรฐานสำหรับพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร คือ ประชากร 1 คนต่อ 16 ตารางเมตร 
อย่างไรก็ดี ข้อมูลดังกล่าวอาจมีความจำเป็นต้องทำการสำรวจอีกครั้งเพ่ือให้เกิดความครบถ้วน 
เนื่องจากพบรายงานพ้ืนที่สีเขียวในเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญเพียง 4 แขวง และเป็นประเภทสวนหย่อม
เท่านั้น และเมื่อพิจารณาจำแนกรายแขวงพบว่า ส่วนใหญ่เป็น พ้ืนที่สีเขียว ในแขวงบางหว้า 40 พ้ืนที่ 
(3,657 ตารางเมตร) รองลงมาคือแขวงปากคลองภาษีเจริญ 15 พ้ืนที่ (813 ตารางกิโลเมตร) แขวง
บางแวก 3 พ้ืนที่ (576.75 ตารางกิโลเมตร) และแขวงบางจาก ระบุเพียง 2 พื้นที่เท่านั้น (62.0 ตาราง
กิโลเมตร) นอกจากนี้ จำนวนพ้ืนที่สีเขียวต่อประชากรในเขตภาษีเจริญ ยังไม่ ได้หมายรวมถึง
สวนสาธารณะ สวนหมู่บ้าน สวนชุมชน สวนถนน และ สวนอเนกประสงค์ และพ้ืนที่ส่วนบุคคล ซึ่ง
จากสภาพโดยทั่วไปของเขตพ้ืนที่ภาษีเจริญ พบว่า ยังมีพ้ืนที่สวน และทำการเกษตรในวิถีชีวิตของคน
ภาษีเจริญพอสมควร ดังนั้น หากเทียบเคียงพ้ืนที่สีเขียวในเขตภาษีเจริญตามประเภทที่ระบุข้างต้น 
และพบในอัตราที่ต่ำมากนั้น อาจเป็นเพราะข้อมูลที่ยังไม่ครบถ้วน ต้องดำเนินการสำรวจเพ่ิมเติม  
อีกทั้ง การใช้ขอบเขตมาตรฐานเพียงการสร้างสวนสาธารณะตามนิยามที่กำหนดอาจไม่รองรับกับ
บริบทเขตภาษีเจริญ  

 

2.4 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

การศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยได้ทำการศึกษาข้อมูลจากวิทยานิพนธ์ และรายงานการวิจัย  
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และใกล้เคียง ในที่นี้จะขอนำเสนองานวิจัยที่ผู้วิจัยเห็นว่าน่าสนใจ ดังนี้ 

จงสวัสดิ์ มณีจอม (2558: 39-59) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโคกไพร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัด
สระแก้ว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงของชุมชนบ้านโคกไพร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด และความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน 
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ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโคกไพร ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  
ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงกับตัวแปรความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
โดยรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (r=.403) แต่อยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ 
ไม่เป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้ เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์เป็นรายด้าน พบว่า มี 2 ด้าน ที่ไม่มี
ความสัมพันธ์กันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ .05 คือ ด้านความรู้ความเข้าใจของประชาชน (X1) กับ 
ด้านสังคม (Y2) และด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน (X2) กับด้านวัฒนธรรม (Y3) ส่วนด้าน 
อ่ืน ๆ มีความสัมพันธ์กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทุกด้าน 

สมหญิง เหง้ามูล (2558: 61-102) ได้ศึกษา ปัจจัยของการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนใน
การพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า ผู้นำชุมชนมีความรู้ 
ความเข้าใจ การรับรู้ เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ในระดับปานกลาง ทั้งนี้ ปัจจัย
ที่มีความสัมพันธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 ได้แก่ ระดับการศึกษา รายได้ สถานภาพสมรส ภาวะผู้นำ ความรู้ความเข้าใจ การรับรู้
ข่าวสาร และการสนับสนุนทางด้านนโยบายและทางสังคมเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ส่วน
ข้อเสนอแนะต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในเขตภาษีเจริญ คือ ควรสร้างกระบวนการ
ส่งเสริมศักยภาพภาวะผู้นำในผู้นำชุมชน รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 

กุลธิดา จันทร์เจริญ และคณะ (2556: 33-71) ศึกษาเรื่อง การศึกษาบริบทพ้ืนที่ชุมชน
เมือง เพื่อการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า การพัฒนาเครื่องมือในการ
สำรวจข้อมูลเพ่ือจัดทำฐานข้อมูลเรียกว่า “แผนที่ชุมชน” (Community Mapping) มีองค์ประกอบ 
4 ประการ ได้แก่ ข้อมูลพ้ืนที่สาธารณะ ข้อมูลพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ ข้อมูลทรัพยากรบุคคลของชุมชน 
และข้อมูลการดำเนินกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ และบริบทพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ ตามองค์ประกอบ
ของแผนที่ชุมชน สรุปคือ มีพ้ืนที่รกร้าง 19 แห่ง ใน 6 แขวง พ้ืนที่ชุมชนแออัด 40 พ้ืนที่ ตลาดและ
ตลาดนัด 10 แห่ง สถานศึกษา 37 แห่ง วัด 27 วัด โรงพยาบาล 8 แห่ง ศูนย์บริการสาธารณสุข  
2 ศูนย์ จุดหาบเร่/แผงลอย 468 แห่ง ห้างสรรพสินค้า 1 แห่ง โรงแรม 4 แห่ง ร้านอาหาร 257 ร้าน 
โรงงานที่ขึ้นทะเบียน 690 โรงงาน ลานกีฬาหรือสนามกีฬา 18 แห่ง พ้ืนที่สีเขียวประเภทสวนหย่อม 
60 พื้นที่ รวมขนาดพ้ืนที่ 5,108.75 ตารางเมตร ผู้นำชุมชน 451 คน ปราชญ์ชาวบ้าน 30 คน มีพื้นที่ 
7 ชุมชน 4 แขวง เป็นพ้ืนที่นำร่องเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะใน 3 มิติ คือ 1) พัฒนาพ้ืนที่
เพ่ือดำเนินกิจกรรมด้านอาหาร 2) พัฒนาพ้ืนที่เพ่ือดำเนินกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย 3) พัฒนา
พ้ืนที่ดำเนินกิจกรรมปรับภูมิทัศน์ 



72 
 

อิศราภรณ์ ชมชื่น (2556: 70-127) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้าง
พลังทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  
ร้อยละ 56.8 อายุ 60 ปีขึ้น ร้อยละ 22.2 มีสถานภาพสมรส ร้อยละ 50.8 จบการศึกษาระดับ
ประถมศึกษาหรือต่ำกว่า ร้อยละ 33.4 ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างประจำ ร้อยละ 38.1 และมีฐานะ
ทางเศรษฐกิจระดับเฉลี่ยรายได้ร้อยละ 65.1 ในเรื่องของการเสริมสร้างพลังทางสังคม พบว่า ระดับ
ความเห็นด้วยในความเป็นไปได้ที่คนจะบรรลุถึงสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงขึ้นด้วยความ
พยายามของตนเอง ร้อยละ 77.3 ระดับความเชื่อมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หรือ
องค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ร้อยละ 27.5 และระดับความอิสระในการแสดงออกทาง
ความคิดในที่สาธารณะ อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 37.0 

กฤษฎาภรณ์ ยูงทอง (2555: 63-70) ได้ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำ
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลนางั่ว อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนางั่ว โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า  ด้านการมีส่วนร่วมดำเนินการ ประชาชนมีส่วนร่วมในการได้เข้าร่วมประชุมจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น เพราะคิดว่าจะทำให้มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น 
และส่งผลต่อประชาชนได้เข้าร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการเทศบาลตำบลนางั่ว ให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลแก่ประชาชน ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล พบว่า เทศบาล
ตำบลนางั่ว ได้เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามาร่วมควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่น โดยได้มีการแต่งตั้งประชาชนเข้าเป็นกรรมการประเมินผลแผนงานหรือโครงการตาม
แผนพัฒนา และมีส่วนร่วมในการจัดแผนพัฒนาท้องถิ่น เพ่ือเป็นการสร้างความเชื่อมั่นจากประชาชน
ในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนางั่ว 

ยุทธพงษ์  เฮ้าประมงค์ (2554: 53-58) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชน
ในการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี  พบว่า 1) ระดับการมี
ส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา 
จังหวัดชลบุรี โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านการมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ และด้านการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ มีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก ส่วนด้านการมีส่วนร่วมใน
การรับผลประโยชน์ และด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผล มีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 2) ผลการ
เปรียบเทียบการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลบางพระ 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ วุฒิการศึกษา ตำแหน่ง และปัจจัยทางสังคม ได้แก่ การได้รับ
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การฝึกอบรมเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน และการได้รับข่าวสารเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ในภาพรวมมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน 

เพ็ญประภา อริยะสุข (2553: 67-77) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการเข้าร่วม
โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของพนักงานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ศึกษาเฉพาะกรณี 
โรงไฟฟ้าพระนครใต้ พบว่า 1) พนักงานมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดโดย
รวมอยู่ในระดับปานกลาง และทัศนคติต่อโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด โดยรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง และ 2) พนักงานที่มีอายุและทัศนคติต่างกันมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุ
ก่อนกำหนดต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และพนักงานที่มี เพศ รายได้ ระดับ
การศึกษา ภาระหนี้สิ้นต่างกัน มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดไม่แตกต่าง
กัน 

มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553: 101-203) ได้ศึกษา การพัฒนารูปแบบการเสริมสร้าง 
พลังอำนาจของชุมชน เพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ พบว่า องค์ประกอบการ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี 9 องค์ประกอบ คือ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ชุมชน การนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรมจริยธรรมในการ
ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ และกระบวนการถ่ายทอดเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนาระบบเศรษฐกิจเพ่ือการ
พ่ึงตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลางการพัฒนาอนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบ
นิเวศ และสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีชีวิต ระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและวิธีการทางวัฒนธรรม 
ความเสมอภาค ความยุติธรรมในการจัดการของชุมชน และการสร้างหลักประกันความมั่นคงในการ
ดำรงชีวิตร่วมกัน ส่วนรูปแบบการเสริมสร้างพลังอำนาจของชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของ
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ของสังคมไทย มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของชุมชนเมือง และรูปแบบของ
ชุมชนชนบท ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายคลึงกัน แต่มีความแตกต่างกันในบางประเด็น 

จริยา จิตร์เจริญ (2551: 50-75) ได้ศึกษา ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่ง
ตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ เป็น เพศหญิ ง ร้อยละ 80.8 มีอายุ  40-49 ปี  ร้อยละ 35.6 มีระดับการศึกษาในระดับ
ประถมศึกษา ร้อยละ 68.5 มีระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม 3-4 ปี ร้อยละ 34.2 และมีรายได้ต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท ร้อยละ 90.4 และจากการวิเคราะห์ค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน พบว่า มีเพียง
ปัจจัยด้านระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่มตัวเดียวเท่านั้น ที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล 
หนึ่ งผลิตภัณฑ์ กลุ่มตัวอย่างมีความคิดเห็นต่อปัจจัยสนับสนุนโดยภาพรวมอยู่ ในระดับมาก  
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้านผู้นำของกลุ่มมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด ปัจจัย
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สนับสนุนทุกด้านส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ และจากการวิเคราะห์
ค่าการถดถอยพหุคูณ พบว่า ปัจจัยพ้ืนฐานส่วนบุคคลที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของโครงการ
หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มตัวอย่างมีเพียงด้านระยะเวลาในการเข้าร่วมกลุ่ม ส่วนปัจจัย
สนับสนุนมี 2 ด้าน ที่สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ คือ  
ด้านการบริหารจัดการกลุ่ม และด้านความรู้ความเข้าใจในงานหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ 

มยุรี สุวรรณโคตร (2551: 63-93) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน
ในการดำเนินงานกองทุนพัฒนาสุขภาพในจังหวัดกาฬสินธุ์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
อายุ 40-50 ปี เป็นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล มีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือ ปวช. มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครอบครัวต่ำกว่า 5,000 บาท ไม่เคยมีประสบการณ์ในการ
ดำเนินงานกองทุนที่เกี่ยวกับสุขภาพ ระยะเวลาที่เคยมีประสบการณ์ 1-4 ปี และระดับการมีส่วนร่วม
ในภาพรวมอยู่ในระดับสูง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วม ได้แก่ ระดับการศึกษา สถานภาพ
ทางสังคม ประสบการณ์ในการดำเนินงานกองทุนที่เกี่ยวกับสุขภาพ ทัศนคติต่อกองทุนพัฒนาสุขภาพ 
แรงกดดันทางสังคม การคาดหวังในผลประโยชน์ การมีโอกาสในการเข้าร่วม การมีความสามารถ 
ในการเข้าร่วม และการมีอิสระในการเข้าร่วม ส่วนปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนคือ 
การคาดหวังในผลประโยชน์ การมีโอกาสในการเข้าร่วม การมีความสามารถในการเข้าร่วม ทัศนคติ
ต่อกองทุนพัฒนาสุขภาพ แรงกดดันทางสังคม และระดับการศึกษา ร่วมกันทำนายได้ร้อยละ 65.40  

วีรวัฒน์  เติมสันติกุล (2551: 98-103) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของสมาชิกชุมชนในการ
จัดการสิ่งแวดล้อม และศึกษาเฉพาะกรณี ชุมชนในเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร พบว่า สมาชิกชุมชน
ในพ้ืนที่ศึกษามีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
ต่อการมีส่วนร่วมที่มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ อายุ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่ม
ที่มีกิจกรรมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม และการได้รับรู้ข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาและอุปสรรคในการมี
ส่วนร่วม ได้แก่ การขาดการประชาสัมพันธ์ การขาดการติดตามตรวจสอบและสนับสนุนอย่าง
สม่ำเสมอ และผลจากการศึกษาชี้ให้เห็นว่า แนวทางในการที่จะยกระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมให้เพ่ิมมากขึ้น การสนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อม ควรให้ความสำคัญกับกลุ่มอายุและ
ความผูกพันกับชุมชน เพ่ิมการประชาสัมพันธ์และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสิ่งแวดล้อม การจัด
กิจกรรมรณรงค์ และการฝึกอบรมเพ่ือให้สมาชิกในชุมชนเกิดความตระหนักเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 
นอกจากนี้  เจ้าหน้าที่ระดับท้องถิ่นควรประสานงานกับองค์กรเอกชนในการทำกิจกรรมด้าน
สิ่งแวดล้อมในชุมชนให้มากขึ้น 
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สมหมาย แจ่มกระจ่าง และคณะ (2551: 86-103) ศึกษาเรื่อง การเสริมสร้างการมี 
ส่วนร่วมของประชาชน กรณีศึกษาการจัดทำแผนชุมชนเทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี พบว่า 
สภาพปัญหาและความต้องการทั่วไปของชุมชนในเทศบาลบางพระ เป็นชุมชนเมืองและชุมชนกึ่งเมือง 
สภาพโครงสร้างและสังคมค่อนข้างดี มีปัญหาและความต้องการด้านโครงสร้างชุมชนและด้านสังคม
เพ่ิมขึ้นจากเดิมที่มีอยู่ เช่น ไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ การเพ่ิมรายได้และการส่งเสริมสุขภาพ และ
ประชาชนมีส่วนร่วมและมีความสามารถในการจัดทำแผนชุมชน ระยะ 3 ปี อย่างสอดคล้องกับความ
ต้องการของชุมชน ทั้ง 10 ชุมชน โดยมีส่วนร่วมได้อย่างสมบูรณ์ และมีแนวทางพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือสร้างความเข้มแข็งและพ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งประชาชนในชุมชนและบุคลากรของ
เทศบาลตำบลบางพระ จังหวัดชลบุรี ได้เรียนรู้ มีทักษะและประสบการณ์ในการทำงานพัฒนาชุมชน
ร่วมกัน มีกิจกรรมการพัฒนาระดับท้องถิ่นที่เป็นรูปธรรมชัดเจน และมีความพร้อมที่จะแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ดำเนินงานพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้เป็นอย่างดี 

ธนวัฒน์ คาภีลานนท์ (2550: 97-105) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนใน
การพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับการมีส่วน
ร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ใน 4 ด้าน  คือ  
ด้านการตัดสินใจ ด้านการปฏิบัติการ ด้านการรับผลประโยชน์ ด้านการประเมินผล และเพ่ือ
เปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัด
ปทุมธานี จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ ตำแหน่ง รายได้ระยะเวลาที่อาศัย
อยู่ในชุมชน) จากผลการศึกษาพบว่าการศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนา
ท้องถิ่น เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง รายได้อยู่ในระดับมาก  
1 ด้าน คือ ด้านการรับผลประโยชน์ และอยู่ในระดับปานกลาง 3 ด้าน เรียงลาดับ ดังนี้ ด้านการ
ตัดสินใจ ด้านการประเมินผล และด้านการปฏิบัติการ ผลการเปรียบเทียบระดับการมีส่วนร่วมของ
กรรมการชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี พบว่า กรรมการชุมชนที่มี 
เพศ อายุการศึกษา ตำแหน่ง รายได้ ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และความรู้ในด้านการพัฒนา
ท้องถิ่นไม่แตกต่างกัน ยกเว้น กรรมการชุมชนที่มีอาชีพต่างกัน การมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น
เทศบาลเมืองคูคต จังหวัดปทุมธานี แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

สลักร พานา (2549: 77-142) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม: ศึกษากรณีชุมชนในเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร พบว่า การวิเคราะห์ระดับการมีส่วน
ร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการสิ่งแวดล้อม โดยกำหนดรูปแบบการมีส่วนร่วมไว้ 4 รูปแบบ คือ
การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์
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และการมีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล เมื่อวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการ
สิ่งแวดล้อมกับกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม  
ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากที่สุด และเมื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการมี
ส่วนร่วม พบว่า การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของกรรมการชุมชนการได้รับการ
สนับสนุนจากนักการเมืองท้องถิ่นหน่วยงานของรัฐและภาคธุรกิจหรือองค์พัฒนาเอกชน จิตสำนึก
ความเป็นพลเมืองของกรรมการชุมชนมีผลต่อการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

อลิสสา มหาสวัสดิ์ (2550: 80-143) ได้ศึกษา อิทธิพลของปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยชุมชน 
และความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคของผู้นำชุมชนที่มีต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน กรณีศึกษา 
องค์การบริหารส่วนตำบลในเขตภาคใต้ของประเทศไทย พบว่า 1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลใน
เขตภาคใต้มีระดับความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคอยู่ในระดับสูง 2) นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลในเขตภาคใต้มีระดับการเสริมสร้างพลังในชุมชนอยู่ในระดับสูง 3 ) ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างพลังในชุมชน โดยรวมพบว่า ความสามารถในการฟันฝ่าอุปสรรคด้านความสามารถในการ
ควบคุม ด้านความสามารถในการควบคุมการแพร่กระจายของปัญหา ด้านความอดทนต่อปัญหา และ
ปัจจัยชุมชนด้านการมีส่วนร่วมในชุมชนด้านสิ่งแวดล้อม มีอิทธิพลต่อการเสริมสร้างพลังในชุมชน
โดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 และวาระในการดำรงตำแหน่งมีอิทธิพลต่อการ
เสริมสร้างพลังในชุมชนโดยรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยตัวแปรทั้งหมดนี้ ร่วมกัน
พยากรณ์ได้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 โดยสามารถอธิบายได้ร้อยละ 53.4  

วารินทร์ จันทรัตน์ (2548: 63-90) ได้ศึกษา ปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วม
ของผู้นำชุมชนในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า 
ผู้นำชุมชนมีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลในภาพรวมและมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม 5 ด้าน คือ ด้านสาธารณูปโภค ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการสังคม 
และด้านทรัพยากรธรรมชาติ อยู่ระดับปานกลาง การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการมีส่วน
ร่วมของผู้นำชุมชน พบว่า ผู้นำชุมชนที่มีระกับการศึกษา ระยะเวลาที่อาศัย ในชุมชน และการรับรู้
ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองแตกต่างกัน มีส่วนร่วมในการปกครองส่วนท้องถิ่นแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของปัจจัยที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการมีส่วนร่วมของ
ผู้นำชุมชน พบว่า การรับรู้ข้อมูลข่าวสารทางการเมืองและความรู้ความเข้าใจในเรื่องการปกครองส่วน
ท้องถิ่นมีความสัมพันธ์กบการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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จารุพร เพ็งสกุล (2545: 51-191) ได้ศึกษา ความคาดหวังของผู้นำชุมชนต่อบทบาท
นักพัฒนาในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชน: พื้นที่การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนเพ่ือเผชิญปัญหาวิกฤต (CERCAP) ภาคใต้ พบว่า ผู้นำชุมชนมีความคาดหวัง
ต่อบทบาทนักพัฒนาในระดับมากทุกบทบาท โดยมีความคาดหวังในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่
ชุมชนในมิติทางด้านสังคมต่อบทบาทด้านวิชาการมากที่สุด รองลงม าคือ การประสานงาน  
การวางแผน และการให้คำปรึกษา รองลงมาคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมิติทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม มีความคาดหวังต่อบทบาทนักพัฒนาด้านการวางแผน วิชาการ การ
ประสานงาน และการให้คำปรึกษา ส่วนการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนมิติทางด้านเศรษฐกิจ มี
ความคาดหวังต่อบทบาทด้านการให้คำปรึกษามากท่ีสุด รองลงมาคือ การประสาน การวางแผน และ
ด้านวิชาการเป็นอันดับสุดท้าย และเมื่อให้จัดอันดับในการดำเนินงานตามบทบาทนักพัฒนาโดยการ
เปรียบเทียบ พบว่า ผู้นำชุมชนคาดหวังบทบาทการศึกษาชุมชน การกระตุ้นการรวมกลุ่ ม การระดม
เงินทุน/ทรัพยากร การติดตามประเมินผล การประชาสัมพันธ์ การให้ข้อมูลข่าวสาร และการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มากกว่าบทบาทหลัก 4 ด้าน ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในมิติทางด้าน
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครอง 

ธนะจักร เย็นบำรุง (2539: 48-88) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของเกษตรกรต่อการ
ดำเนินการองค์กรธุรกิจชุมชน ศึกษากรณีกลุ่มแปรรูปข้าวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
การมีส่วนร่วมของสมาชิกกลุ่มแปรรูปข้าวอำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับต่ำ 
โดยเฉพาะในขั้นตอนการสำรวจ หรือปรึกษาหารือ เพ่ือค้นปัญหาและสาเหตุของปัญหา การวางแผน
กิจกรรม การตัดสินใจทำกิจกรรม และการมีส่วนร่วมในการลงทุน และบริจาคทรัพย์สิ่งของ  
ส่วนขั้นตอนที่อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ การร่วมรับประโยชน์จากการซื้อปุ๋ย-ขายข้าว และการติดตาม
ข่าวความก้าวหน้าของกิจกรรมกลุ่ม ส่วนด้านปัจจัยที่ทำให้สมาชิกกลุ่มแปรรูปข้าวได้มามีส่วนร่วมใน
การดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ได้แก่ เพศ อายุ การขายและไม่ขายผลผลิตแก่กลุ่ม จำนวนผลผลิตที่เหลือ
ขายแก่กลุ่ม ทัศนคติต่อการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม และการได้รับข้อมูลข่าวสารกิจกรรมกลุ่ม ขณะที่
ปัจจัยด้านรายได้ ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมของสมาชิก 

วีระ ด้วงชู (2537: 81-94) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะต่อ
การพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อาศัยอยู่บนเกาะ  
ลิบงและเกาะพงัน พบว่า การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานของประชาชนบน
เกาะพงันมีมากกว่าบนเกาะลิบง และโดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่มี  
ส่วนร่วมในการบริจาคทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ หรืออาหารในการดำเนินกิจกรรม และการมีส่วนร่วมใน
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การใช้ประโยชน์จากกิจกรรมหรือโครงการที่ทำขึ้น ส่วนประชาชนที่มีตำแหน่งเป็นอาสาสมัค ร
สาธารณสุข และกรรมการหมู่บ้านมีส่วนร่วมในทุกระดับ ด้านปัจจัยส่วนบุคคล บางปัจจัยมีผลต่อการ
มีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน เช่น อายุ เพศ การนับถือศาสนา และจำนวน
สมาชิกในครอบครัว รวมทั้งทัศนคติต่อกิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน มีผลต่อการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน ทั้งนี้ ในการพัฒนาการมีส่วนร่วมของประชาชน จะต้องดำเนินการทั้งในระดับกระทรวง 
จังหวัด อำเภอ ตำบลและหมู่บ้าน ที่จะต้องมีการสนับสนุนทั้งทางวิชาการ บุคลากร การประสานงาน 
รวมทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ จะต้องเป็นผู้มีบทบาทอย่างจริงจังในการกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ 
ที่ประชาชนสามารถปฏิบัติได้ สนับสนุนให้ประชาชนทุกกลุ่มเข้ามามีส่วนร่วมในทุกระดับ และติดตาม
ผลงานอย่างต่อเนื่อง 

กรรณิกา ชมดี (2524: 105-110) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีผลต่อการ
พัฒนาทางเศรษฐกิจ ศึกษาเฉพาะกรณี โครงการสารภี ตำบลท่าช้าง อำเภอวารินชำราบ จังหวัด
อุบลราชธานี พบว่า ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในแบบต่าง ๆ คือ การร่วมประชุม การร่วมออกแรง 
การร่วมออกเงิน การร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ การร่วมเป็นผู้นำ การร่วมเป็นคณะกรรมการ การร่วมเป็น
ผู้ชักชวน และการร่วมเป็นผู้ริเริ่ม โดยมีส่วนร่วมในการประชุมมากที่สุด รองลงมาคือ ร่วมออกแรง 
และร่วมเป็นผู้ชักชวน ผู้ที่มีอิทธิพลในระดับท้องถิ่นที่ชักจูงให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ได้แก่ กำนัน 
พัฒนากร ผู้ใหญ่บ้าน และผู้นำอ่ืน ๆ สิ่งที่จูงใจที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมที่มากที่สุด ได้แก่ 
ความต้องการที่จะได้รับความรู้ในการประกอบอาชีพเพ่ิมข้ึน ส่วนผลของการมีส่วนร่วมของประชาชน
ที่มีต่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจคือ การเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีในการประกอบอาชีพ เช่น 
การใช้ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ การมีผลผลิตและรายได้เพ่ิมมากขึ้น และการได้รับ
ความรู้เพิ่มขึ้นในการประกอบอาชีพ 



 
 

 
กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 

ในการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) เพ่ือทราบถึงการ
ดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ รวมถึงปัจจัยต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีกรอบแนวคิดและวิธีการศึกษาตามลำดับ
ต่อไปนี้ 

3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2 สมมติฐานในการศึกษา 
3.3 นิยามปฏิบัติการ 
3.4 แหล่งที่มาของข้อมูล 
3.5 ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.8 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.9 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
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3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

จากการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาได้นำมากำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดและตัวแปรในการวิจัย ดังนี้ 

ตัวแปรปัญหา (Problematic Variable) ได้แก่ ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

3.1.1 ตัวแปรอิสระ (Independent Variable = IV)  
ประกอบด้วย 

1) ปัจจัยส่วนบุคคล  
(1) เพศ  
(2) อายุ  
(3) สถานภาพสมรส  
(4) การศึกษา  
(5) อาชีพ  
(6) ลักษณะที่อยู่อาศัย 

2) ปัจจัยด้านสังคม  
(1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ  
(2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ  
(3) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน  
(4) ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
(5) แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

3.1.2 ตัวแปรตาม (Dependent Variable = DV)  
ได้แก่ ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ ซึ่งประเมินได้จาก  

(1) การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ และ (2) การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม จากตัวแปรดังกล่าว นำไปสู่
กรอบแนวคิด (Conceptual Framework) ดังภาพที่ 3.1 
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ภาพที่ 3.1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.2 สมมติฐานในการศึกษา 

สมมติฐานที่ 1 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ 
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่

สุขภาวะ 
สมมติฐานที่ 5 อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ 
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สมมติฐานที่ 6 ลักษณะที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 8 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 9 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 10 ทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 11 แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีความสัมพันธ์เชิง
บวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จใน
การพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ได้ 

 

3.3 นิยามปฏิบัติการ 

การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง กระบวนการที่ให้ประชาชนได้แสดงทัศนะ และ
แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น เพ่ือแสวงหาทางเลือกและการตัดสินใจต่าง ๆ เกี่ยวกับโครงการ หรือ
กิจกรรมการพัฒนาที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ โดยต้องเข้าร่วมกระบวนการในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
การร่วมเวทีประชาคมหรือการประชุมการพัฒนา ร่วมวางแผนการดำเนินงาน ร่วมคิดหารูปแบบและ
สร้างวิธีพัฒนา ร่วมแสดงความคิดเห็นและแนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ร่วมระดมภาคีเครือข่ายที่ช่วย
ในการพัฒนา ร่วมตัดสิน ร่วมดูแลรักษา และร่วมติดตามและประเมินผลการตัดสินใจ ไม่ว่าจะเป็น
ทางตรงหรือทางอ้อม โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มี
เป้าหมายเพื่อที่จะเกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเป็นที่ยอมรับร่วมกัน 

ผู้นำชุมชน หมายถึง บุคคลในชุมชนที่ได้รับการยอมรับและได้รับความไว้วางใจจากคนใน
ชุมชน ให้ทำหน้าที่ผู้นำ ซึ่งอาจจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการหรือผู้นำที่ไม่เป็นทางการก็ได้ โดยเป็นบุคคล
ที่มีวิสัยทัศน์ และมีความเป็นผู้นำที่พร้อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชน เป็นผู้มีจิตอาสา 
เสียสละ มีความมุ่งม่ันในการพัฒนา และมีบทบาทในกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ของชุมชน 

ภาวะผู้นำ หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่เป็นผู้นำ โดยผู้นำเป็นคนที่มีวิสัยทัศน์ มี
ความสามารถ หรือมีอิทธิพลเหนือผู้อ่ืน และเกิดกระบวนการใช้อิทธิพลในการกระตุ้น ชี้นำ ผลักดัน 
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และจูงใจให้บุคคลอ่ืน หรือกลุ่มบุคคลอ่ืน มีความเต็มใจและตัดสินใจในการทำสิ่งต่าง ๆ ตามความ
ต้องการ โดยมีความสำเร็จของโครงการและชุมชนเป็นเป้าหมาย และมีความสามารถในการวางแผน
และบริหารจัดการ การระดมเครือข่ายในการพัฒนา รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาหรือจัดการความ
ขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนได้ 

ทัศนคติของประชาชน หมายถึง ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก และการแสดงออกของ
ประชาชนที่มีต่อกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ซึ่งในการแสดงความรู้สึกนึกคิดอย่างใดอย่างหนึ่ง มี
พ้ืนฐานมาจากความรู้ ประสบการณ์ สภาพแวดล้อม และพฤติกรรมระหว่างบุคคล 

สุขภาวะ หมายถึง การดำรงชีพของบุคคลอย่างมีสุขภาพดี มีความรู้สึกเป็นสุขท้ังกายและ
จิต มีความสมดุลอย่างเป็นองค์รวมของทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ที่บูรณาการอยู่
ในการพัฒนามนุษย์และสังคมเพ่ือสร้างความอยู่เย็นเป็นสุข 

พื้นที่สุขภาวะ หมายถึง พ้ืนที่ที่ถูกวางแผน ออกแบบ และดำเนินการโดยตั้งใจ ทั้งพ้ืนที่
ส่วนที่เป็นธรรมชาติ และส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้น โดยให้เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรม
ด้านอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และการจัดการด้านภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย อีกทั้ง นำไปสู่การพัฒนา
ความสามารถของบุคคล หรือกลุ่มคนในพ้ืนที่ให้เกิดการปรับเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และ
พฤติกรรมทางสุขภาพที่ดีในทุกมิติ ทั้งทางด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา ของประชาชนที่อยู่ใน
ระแวกพ้ืนที่นั้น 

กิจกรรมการพัฒนา หมายถึง กิจกรรมที่เกิดจากความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจของคนใน
ชุมชน ตลอดจนใช้ทรัพยากรของชุมชน ดำเนินกิจกรรมเพ่ือเปลี่ยนพ้ืนที่ที่มีข้อจำกัด รกร้าง สุ่มเสี่ยง
ต่อสุขภาวะ ให้กลับกลับกลายเป็นพ้ืนที่สุขภาวะ รองรับกิจกรรม 3 ด้าน อันได้แก่ ด้านอาหาร การ
ออกกำลังกาย และภูมิทัศน์ โดยกิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้นอาจได้ รับความร่วมมือจากหน่วยงาน
ภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายต่าง ๆ หรือไม่ก็ได้ 

 

3.4 แหล่งที่มาของข้อมูลในการศึกษา 

ในการศึกษาครั้งนี้จะแบ่งลักษณะของข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเอกสาร ข้อมูล
จากการถอดแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ 

 
3.4.1 ข้อมูลเอกสาร  
ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิชาการ ภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์

ต่าง ๆ รวมถึงได้รับการอนุเคราะห์ข้อมูลรายงานการวิจัย จากโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์
เพ่ือสุขภาวะ กรณีนำร่องพ้ืนที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ  
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3.4.2 ข้อมูลภาคสนาม 
ได้แก่  ข้อมูลที่ ได้จากการศึกษา โดยวิธี ให้กลุ่มตัวอย่างตอบแบบสอบถาม ซึ่ งผู้ตอบ

แบบสอบถามคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ 
ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง  
ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ผู้นำชุมชน  6 ชุมชน นักวิจัย 
และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 

 

3.5 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

3.5.1 ประชากร 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 
1) ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชน ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร อัน

ได้แก่ ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลอง  
ลัดภาชี และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 

2) ผู้นำชุมชน นักวิจัย และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ 
3.5.2 กลุ่มตัวอย่าง 
1) การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจำนวนประชากร ดังนี้ 

ขนาดของกลุ่มตัวอย่างได้จากการคำนวณจากสูตรของ  Yamane ใช้ในกรณีที่มี
ประชากรจำนวนแน่นอน ดังต่อไปนี้ 

 n  =  
𝑁

1+𝑁𝑒2
  = 

4,085

1+(4,085)0.052
 

      = 364.32 
      = 364 

กำหนดให้   n  คือ ขนาดของตัวอย่าง 
        N  คือ ขนาดของประชากร 
        e  คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่าง (ในที่นี้ใช้ 0.5) 

ดังนั้น ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจะมีไม่น้อยกว่า 364 คน ในการศึกษา
ครั้งนี้ ผู้ศึกษาจึงกำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาจำนวน 400 คน เพ่ือเพ่ิมความน่าเชื่อถือและ
ลดความคลาดเคลื่อนที่จะเกิดขึ้น 
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2) ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ (Key Informants)  
การศึกษาวิจัยนี้ในส่วนของการวิจัยเชิงคุณภาพมีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ คือ ผู้นำชุมชน จำนวน 6 คน นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัย
สยาม จำนวน 2 คน เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน 2 คน รวมทั้งสิ้น 10 คน 

3.5.3 การสุ่มตัวอย่าง 
การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 

Sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุ่มตัวอย่างดังนี้ 
1) ระดับพ้ืนที่  ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) โดยเลือกศึกษา  

6 ชุมชน จาก 54 ชุมชน ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ อันได้แก่ ชุมชน  
เลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี และ
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ซึ่งทั้ง 6 ชุมชนนี้ เป็นชุมชนที่ เกิดการพัฒนาและ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม จนกลายเป็นต้นแบบชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร  

2) ระดับบุคคล ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ  
(1) จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละชุมชน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบโควต้า (Quota Sampling) 

คำนวณตามสัดส่วนของจำนวนประชากรในชุมชนนั้น ๆ ดังปรากฏในตารางที่ 3.1 
 

ตารางท่ี 3.1 แสดงจำนวนการสุ่มตัวอย่างตามแต่ละชุมชน 

ชุมชน 
ประชากร 

(คน) 
กลุ่มตัวอย่าง 

(คน) 
1. ชุมชนเลิศสุขสม  802 79 

2. ชุมชนพูนบำเพ็ญ 679 66 

3. ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 750 73 
4. ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์   435 43 

5. ชุมชนคลองลัดภาชี   318 31 

6. ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม    1,101 108 
รวม 4,085 400 
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(2) การสุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดย
สุ่มเฉพาะประชากรในพ้ืนที่ 6 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่ ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์
และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36  
ที่มีส่วนร่วมโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ โดยการเป็นคณะกรรมการ
ดำเนินงานพัฒนา หรือการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะที่จัดขึ้นในชุมชน ให้ได้จำนวนที่
ต้องการ (400 คน) เพ่ือให้เกิดความครอบคลุมลักษณะประชากรที่ต้องการประเมิน 

(3) การกำหนดตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลหลัก ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) โดยสุ่มเฉพาะประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชน จาก 6 ชุมชนต้นแบบ ได้แก่ชุมชนเลิศสุขสม 
ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี และชุมชนพื้นที่สุข
ภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ จำนวน  
2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 10 คน ซึ่งเป็นบุคคลที่มีส่วนรับผิดชอบโดยตรงในโครงการวิจัยเพ่ือ
พัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ กรณีนำร่องพ้ืนที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ และเข้าร่วมโครงการ
พัฒนาตั้งแต่แรกเริ่ม 
 

3.6 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล   

ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาวิจัยครั้งนี้ แบ่งวิธีการเก็บรวบรวมออกเป็น  
2 ส่วน คือ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  

3.6.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้วิธีการตอบแบบสอบถาม 

(Questionnaire) และการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มตัวอย่าง และผู้ให้ข้อมูล
หลัก 

3.6.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)  
การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้มาจากการรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ได้แก่ หนังสือ เอกสาร

วิชาการ รายงานการวิจัยต่าง ๆ ที่ทางโครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ กรณี  
นำร่องพ้ืนที่บริบทเมือง เขตภาษีเจริญ ได้ทำการวิจัยไว้แล้ว รวมทั้งภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์  
ที่เก่ียวข้องกับประเด็นที่ทำการศึกษา 
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3.7 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

การศึกษาวิจัยนี้  ใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบ
สัมภาษณ์ ซึ่งกำหนดคำถามและประเด็นคำถามอิงตามวัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย 
โดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง มาเป็นแนวทางในการสร้างเครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล มีรายละเอียดดังนี้ 

3.7.1 โครงสร้างเนื้อหาแบบสอบถาม  
แบบสอบถามสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

เขตภาษีเจริญ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 

ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย ข้อคำถามเป็นลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) 
และเป็นคำถามปลายปิด (Close Ended Questionnaires) 

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมของประชากรที่ศึกษา อันสะท้อนถึงความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ โดยข้อคำถามเป็นลักษณะการตรวจรายการ (Checklist) ให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคำถามว่า ใช่หรือไม่ใช่  

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ข้อคำถามที่ใช้มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) ระดับความรู้ 
2 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถามแบบใช่ ไม่ใช่ มีวิธีการให้คะแนนแต่ละคำตอบเป็นไปใน 2 แนวทาง 
คือ  

ระดับความคิดเห็น คะแนน 
ใช่ 1 

ไม่ใช่ 0 
เกณฑ์การแปรผลระดับความรู้ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีวิธีการคำนวณ ดังนี้ 

(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)        =         (1 – 0)     = 0.33 
  จำนวนระดับ        3 

โดยได้กำหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความรู้ไว้ ดังตารางที่ 3.2 
ตารางท่ี 3.2 แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับความรู้ 

ระดับความรู้ ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 

ระดับน้อย 0.00 – 0.33 
ระดับปานกลาง 0.34 – 0.67 

ระดับมาก 0.68 – 1.00 
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ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 
ทัศนคติของประชาชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา โดยเป็น  
ข้อคำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกตอบคำถาม  
5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 3 เป็นประเด็นคำถามที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ โดยเป็นข้อคำถามแบบมาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ให้ผู้ตอบแบบสอบถาม
เลือกตอบคำถาม 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย และน้อยที่สุด 

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ โดย
เป็นคำถามแบบปลายเปิด (Open Ended Questionnaires)  

เกณฑ์การให้คะแนน  
 ข้อคำถามที่ใช้มาตรประเมินรวมค่า (Summated Rating Scale) ระดับความคิดเห็น 
5 ระดับ ประกอบด้วยข้อคำถามเชิงบวกและเชิงลบ มีวิธีการให้คะแนนแต่ละคำตอบเป็นไปใน  
2 แนวทาง คือ  

ระดับความคิดเห็น ข้อคำถามเชิงบวก ข้อคำถามเชิงลบ 
มากที่สุด 5 1 
มาก 4 2 
ปานกลาง 3 3 
น้อย 2 4 
น้อยที่สุด 1 5 

 
เกณฑ์การแปรผลระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยมีวิธีการ

คำนวณ ดังนี้ 
(คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด)        =         (5 – 1)     = 1.33 

  จำนวนระดับ        3 
โดยได้กำหนดเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วมไว้ ดังตารางที่ 3.3 

ตารางที่ 3.3 แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วม 
ระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วม ค่าเฉลี่ย (คะแนน) 

ระดับน้อย 1.00 – 2.33 
ระดับปานกลาง 2.34 – 3.67 

ระดับมาก 3.68 – 5.00 
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3.7.2 แบบสัมภาษณ์  
การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้ข้อมูล

สำคัญ (Key Informants) มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงลึก โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 
ส่วนที่  1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ -สกุล  เพศ อายุ  อาชีพ 

สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา และลักษณะที่อยู่อาศัย (เฉพาะผู้นำชุมชน) 
ส่วนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ซึ่งแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นที่ 1 การริเริ่มจนถึงการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือ 
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ประเด็นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
ประเด็นที่ 5 การสนับสนุนจากชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนา

ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ส่วนที่ 3 ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  

สุขภาวะ 
 

3.8 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ 

การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) มี
รายละเอียดดังนี้ 

3.8.1 ความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (Content Validity) 
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา นำมาใช้กับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม

ข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ โดยเริ่มจากการกำหนดคำถาม หรือประเด็นที่ใช้ในการ
ทำแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์ จากนั้นนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาชุมชน จำนวน 3 ท่าน 
ได้แก่ ศ.ดร.โกวิทย์ พวงงาม ผศ.ดร.เนตร หงส์ไกรเลิศ และ ผศ.กมลทิพย์ แจ่มกระจ่าง เป็นผู้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยกำหนดคะแนนสำหรับการพิจารณาคำถามแต่ละข้อ ดังนี้ 

ให้ +1  คะแนน ถ้าแน่ใจว่าคำถามนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้   0  คะแนน ถ้าไม่แน่ใจว่าคำถามนี้ สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
ให้  -1  คะแนน ถ้าแน่ใจว่าคำถามนี้ ไม่สอดคล้องกับเนื้อหาตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการวัด 
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เมื่อผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบคำถามและให้คะแนนในแต่ละข้อคำถามแล้ว จะนำ
คะแนนที่ได้มาคำนวณตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา โดยพิจารณาจากดัชนีความสอดคล้ อง 
(Item-Objective Congruence Index: IOC) โดยใช้สูตรดังสมการ 

 

    IOC = 
∑𝑅

𝑁
 

 
  เมื่อ  IOC  แทน ดัชนีความสอดคล้อง 
         ∑R   แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 
          N    แทน จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 
 

ผลการคำนวณหาค่าของ IOC มีค่ามากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 แสดงว่า ข้อคำถามนั้นมีความ
ตรงตามเนื้อหา หากค่าของ IOC มีค่าต่ำกว่า 0.5 แสดงว่าข้อคำถามนั้นไม่สามารถนำมาใช้ได้ ควร
ตัดทิ้งหรือมีการปรับปรุงใหม่ (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) 

3.8.2 ความเชื่อม่ัน (Reliability) 
การตรวจสอบความเชื่อมั่น นำมาใช้กับเครื่องมือที่ ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ 

แบบสอบถาม โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง
ที่จะทำการศึกษา จำนวน 30 ตัวอย่าง จากนั้นนำแบบสอบถามมาทดสอบเพ่ือวิเคราะห์หาความ
เชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช (Cronbach’s Alpha 
Coefficient) ซึ่งค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่าของครอนบาช ที่ยอมรับได้คือ มากกว่าหรือเท่ากับ 0.7 จึงจะ
ยอมรับว่า แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลมีความเชื่อมั่นหรือความเที่ยงที่เชื่อถือได้ (ยุทธ 
ไกยวรณ์, 2546) ดังรายละเอียดในตารางที่ 3.4 
 
ตารางท่ี 3.4 แสดงผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยค่าสัมประสิทธิ์อัลฟ่าของ 
ครอนบาช (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

ตัวแปร ค่าความเชื่อม่ัน Alpha 
ปัจจัยด้านสังคม .876 
ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ .861 
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3.9 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 

3.9.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 
การศึกษาวิจัยนี้แบ่งวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน คือ การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัย 

เชิงปริมาณ และการวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงคุณภาพ รายละเอียดดังนี้ 
1) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยเชิงปริมาณ  

เป็นการใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) และสถิติอนุมาน (Inferential 
statistics) ซึ่งทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS  

2) การวิเคราะห์ข้อมูลวิจัยคุณภาพ 
ทำการวิเคราะห์ในเชิงเนื้อหาที่ได้ข้อมูลจากเอกสาร และการสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูล

ที่สำคัญ จำนวน 10 คน ได้แก่ ผู้นำชุมชนทั้ง 6 ชุมชน นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยสยาม และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตภาษีเจริญ แสดงข้อมูลในเชิงพรรณนา โดยสรุปผล
การสัมภาษณ์ออกเป็นประเด็นต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้เพ่ือเป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ในขั้นตอน
ต่อไป 

3.9.2 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
1) สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับข้อมูลปัจจัย

ส่วนบุคคล และข้อมูลปัจจัยด้านสังคม สถิติที่ใช้วิเคราะห์ ได้แก่ ค่าความถี่ (Frequency) และค่า 
ร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจงความถี่ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม อีกทั้ง ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจาย
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 

2) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential statistics) เพ่ือใช้ในการศึกษาหาความแตกต่างของตัวแปร 
ศึกษาหาความสัมพันธ์ของตัวแปร การทำนายตัวแปร และเพ่ือทดสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ดังนี้ 

(1) ในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ กับความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s Product Moment 
Correlation Coefficient: r) ในกรณีที่ ตัวแปรอิสระอยู่ ในระดับ Interval/Ratio สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation Coefficient: rpb) สำหรับกรณีที่ตัวแปร
อิสระเป็น Nominal ซึ่งได้ทำเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) และใช้ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ส
เปียร์แมนส์โร (Spearman’s Product Coeffient: rs) สำหรับกรณีที่ตัวแปรอิสระเป็น Ordinal ใน
การอธิบายระดับความสัมพันธ์เบื้องต้นและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ  

สำหรับการพิจารณาถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต้นและตัวแปรตามนั้น ได้กำหนด
เกณฑ์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร ดังนี้  
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-1 หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มที่และเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
-0.76 ถึง -0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
-0.56 ถึง -0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
-0.26 ถึง -0.55 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
-0.01 ถึง -0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 

0 หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 
0.01 ถึง 0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับต่ำและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
0.26 ถึง 0.55 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
0.56 ถึง 0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
0.76 ถึง 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์ในระดับสูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

1 หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มที่และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
 

(2) ในการศึกษาลำดับของปัจจัยที่มีอิทธิพลซึ่งสามารถทำนาย หรืออธิบายความสำเร็จใน
การพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ โดยการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) เพ่ือคัดเลือกปัจจัยทำนายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม และใช้วิธีการคัดเลือก 
ตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการด้วยวิธี Stepwise 



 
 

 
ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” จากผลการเก็บข้อมูลโดยอาศัยแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง  
ผู้อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบ เขตภาษีเจริญ  กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน และเก็บข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์ เชิงลึก (In-Dept. Interview) กับผู้นำชุมชน นักวิจัยศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยสยาม และเจ้าหน้าสำนักงานเขตภาษีเจริญ รวม 10 คน โดยผู้วิจัยได้แบ่งผลการศึกษา
ออกเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 
4.2 ปัจจัยด้านสังคม 
4.3 ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 
4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 
4.5 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
4.6 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน 
4.7 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 
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4.1 ปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชน ต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร จำนวน 400 คน คิดเป็นร้อยละ 9.79 ของประชากร
ทั้งหมด ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า 

เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 268 คน คิดเป็นร้อยละ 67 เพศชาย 
จำนวน 132 คน คิดเป็นร้อยละ 33 

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป จำนวน 149 คน คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมาอายุระหว่าง 41-50 ปี จำนวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 29.1 อายุระหว่าง 31-40 ปี จำนวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.6 อายุระหว่าง 20-30 ปี จำนวน 42 คน คิดเป็นร้อยละ 10.6 และ 
น้อยที่สุด อายุต่ำกว่า 20 ปี จำนวน 23 คน คิดเป็นร้อยละ 5.8 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จำนวน 229 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 57.3 รองลงมาสถานภาพโสด จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 26 สถานภาพหม้าย (สามี/
ภรรยาเสียชีวิต) จำนวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 11.5  และน้อยที่สุด สถานภาพหย่าร้าง/แยกทาง 
จำนวน 21 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3  

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย /
ปวช. จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมา ระดับประถมศึกษา จำนวน 96 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 24 ระดับปริญญาตรี จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 17.8 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 
70 คน คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดับอนุปริญญา/ปวส. จำนวน 40 คน คิดเป็นร้อยละ 10 ระดับต่ำกว่า
ประถมศึกษา จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และน้อยที่สุด ระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน  
7 คน คดิเป็นร้อยละ 1.8 

อาชีพ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพรับจ้าง จำนวน 185 คน คิดเป็นร้อยละ 46.3 
รองลงมา อาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 อาชีพอ่ืน ๆ (นักเรียน ,
นักศึกษา, พ่อบ้าน/แม่บ้าน, ข้าราชการบำนาญ) จำนวน 79 คิดเป็นร้อยละ 19.5 อาชีพรับราชการ 
จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 6.3 อาชีพรัฐวิสาหากิจ จำนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ 4.5 และน้อย
ที่สุด อาชีพเกษตรกร จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 2.8  

ลักษณะที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้านในที่ดินตัวเอง 
จำนวน 228 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมา บ้านเช่า จำนวน 82 คน คิดเป็นร้อยละ 20.5 บ้านที่
ปลูกในที่ดินของผู้อ่ืน จำนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 19 และอ่ืน ๆ จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 
3.5 ดังตารางที่ 4.1 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน ร้อยละ 
เพศ หญิง 268 67 
 ชาย 132 33 
 รวม 400 100.0 
อาย ุ ต่ำกว่า 20 ปี 23 5.8 
 20 – 30 ปี 42 10.6 
 31 – 40 ปี 70 17.6 
 41 – 50 ปี 116 29.1 
 50 ปีขึ้นไป 149 37.3 
 รวม 400 100.0 
สถานภาพสมรส โสด 104 26 
 สมรส 229 57.3 
 หม้าย (สาม/ีภรรยา เสียชีวิต) 46 11.5 
 หย่าร้าง/แยกทาง 21 5.3 
 รวม 400 100.0 
ระดับการศึกษา ต่ำกว่าประถมศึกษา 18 4.5 
 ประถมศึกษา 96 24 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
อนุปริญญา/ปวส. 
ปริญญาตรี 
สูงกว่าปริญญาตรี 

70 
98 
40 
71 
7 

17.5 
24.5 
10 

17.8 
1.8 

 รวม 400 100.0 
อาชีพ รับจ้าง 185 46.3 
 รับราชการ 25 6.3 
 รัฐวิสาหกิจ 18 4.5 
 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 83 20.8 
 เกษตรกร 11 2.8 
 อ่ืน ๆ 78 19.5 
 รวม 400 100.0 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและร้อยละของปัจจัยส่วนบุคคล (ต่อ) 

ข้อมูลส่วนบุคคล  จำนวน ร้อยละ 
ลักษณะท่ีอยู่อาศัย บ้านในที่ดินตัวเอง 228 57.0 
 บ้านที่ปลูกในที่ดินผู้อ่ืน 76 19.0 
 บ้านเช่า 82 20.5 
 อ่ืน ๆ 14 3.5 
 รวม 400 100.0 

 

4.2 ปัจจัยด้านสังคม 

 ปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนต่อการดำเนินงาน ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชน และแรงจูงใจของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา โดยพบผลการศึกษา ดังนี้ 
  

4.2.1 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ  
จากการศึกษาปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะที่มีผลต่อความสำเร็จ

ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7 ข้อ พบว่า  
โดยภาพรวมด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 0.86)  
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความรู้ในระดับมาก คือ พ้ืนที่สุขภาวะ หมายถึง การ
พัฒนาพ้ืนที่รกร้างสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ ให้เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์เอ้ือต่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ย 0.99) และการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะคือ การจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ให้เป็นพ้ืนที่ทาง
กายภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมด้านอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และการจัดการด้านภูมิทัศน์ที่
ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 0.99) รองลงมาคือ ผลลัพธ์ที่สำคัญของพ้ืนที่สุขภาวะ คือ เป็นพ้ืนที่ที่นำไปสู่การ
พัฒนาความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มคนในพ้ืนที่ ในการปรับเปลี่ยนความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ 
และพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพที่ดี (ค่าเฉลี่ย 0.98) การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะที่ดี จะช่วยให้
ทุกคนมีโอกาสบรรลุสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (ค่าเฉลี่ย 0.98)  
การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะจำเป็นต้องพิจารณาถึงนโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาที่
สามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ (ค่าเฉลี่ย 0.95) และข้อที่มีระดับความรู้ในระดับปานกลาง คือ 
กระบวนการการมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสำคัญเพียงอย่างเดียว ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
(ค่าเฉลี่ย 0.62) และความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เกิดจากองค์กรภาครัฐเข้ามา
วางแผนและจัดการให้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 0.50) ดังตารางที่ 4.2 
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ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและร้อยละของความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. พ้ืนที่สุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนที่รกร้าง สุ่ม
เสี่ยงต่อสุขภาวะ ให้เป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ เอ้ือต่อสุข
ภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

0.99 0.10 มาก 

2. การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ คือ การจัดการข้อจำกัด
เชิงพ้ืนที่ ให้เป็นพ้ืนที่ทางกายภาพที่ เอ้ือต่อการจัด
กิจกรรมด้านอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และการ
จัดการด้านภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย 

0.99 0.10 มาก 

3. การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะจำเป็นต้องพิจารณาถึง
นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ และการพัฒนาที่
สามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

0.95 0.23 มาก 

4. ผลลัพธ์ที่สำคัญของพ้ืนที่สุขภาวะ คือ เป็นพ้ืนที่ที่
นำไปสู่การพัฒนาความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มคน
ในพ้ืนที่  ในการปรับ เปลี่ ยนความรู้  ความเข้าใจ 
ทัศนคติ และพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

0.98 0.14 มาก 

5. กระบวนการการมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสำคัญเพียง
อย่างเดียว ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

0.62 0.49 ปานกลาง 

6. ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เกิด
จากองค์กรภาครัฐเข้ามาวางแผนและจัดการให้ 

0.50 0.50 ปานกลาง 

7. การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะที่ดี จะช่วยให้ทุกคน
มีโอกาสบรรลุสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา 

0.98 0.13 มาก 

รวม 0.86 0.35 มาก 
 

4.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ 
จากการศึกษาปัจจัยด้านระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน  
11 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้านระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการอยู่ในระดับ  
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ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับความคิดเห็น/การมีส่วนร่วม 
ในระดับปานกลาง โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ (ค่าเฉลี่ย 3.35) และท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 3.35) รองลงมาคือ ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.26) ท่านร่วมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ (ค่าเฉลี่ย 3.18) ท่านมีอิสระในการคิด การตัดสินใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.17) เมื่อมีการประชุมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่ประชุม (ค่าเฉลี่ย 2.98) ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมใน
การเป็นคณะกรรมการชุมชนหรือคณะทำงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะหรือจิตอาสา (ค่าเฉลี่ย 2.97) ท่าน
ร่วมระดมภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 2.96) และท่านได้เข้าไปมี 
ส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม และประสานงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่โครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
(ค่าเฉลี่ย 2.78) ดังตารางที่ 4.3 

ตารางที่  4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น /การมีส่วนร่วม 
ต่อประเด็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ท่านได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

3.35 1.04 ปานกลาง 

2. ท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

3.35 1.01 ปานกลาง 

3. ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 

3.26 0.91 ปานกลาง 

4. ท่านร่วมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

3.18 0.96 ปานกลาง 

5. ท่านร่วมระดมภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

2.96 0.97 ปานกลาง 

6. ท่านได้มีส่วนร่วมในการคิดหารูปแบบและสร้างวิธี
พัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 

3.05 1.01 ปานกลาง 
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ตารางที่  4.3 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น /การมีส่วนร่วม 

ต่อประเด็นระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ (ต่อ) 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

7. ท่านมี อิสระในการคิด การตัดสินใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 

3.17 1.01 ปานกลาง 

8. เมื่อมีการประชุมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่
ประชุม 

2.98 1.02 ปานกลาง 

9. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่โครงการ 

2.78 1.06 ปานกลาง 

10. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของชุมชน 

3.11 0.97 ปานกลาง 

11. ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
ชุมชน หรือคณะทำงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ หรือจิต
อาสา 

2.97 1.18 ปานกลาง 

รวม 3.11 1.03 ปานกลาง 

 
4.2.3 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 

จากการศึกษาปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้านภาวะ
ผู้นำของผู้นำชุมชนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา
เสียสละ มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 4.45) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน 
ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความเป็นผู้นำ ที่พร้อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
(ค่าเฉลี่ย 4.37) ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนเป็นผู้มีเครือข่ายหรือมีกระบวนการระดมภาคีเครือข่ายหนุน
เสริมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 4.20) ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนพร้อมที่จะแก้ไขปัญหา
ร่วมกับสมาชิกในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.17) ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนมีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของท่าน ใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.09) ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนมีการวางแผนการจัด
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ประชุม และบริหารจัดการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน (ค่าเฉลี่ย 4.01) และ 
ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งภายในชุมชน 
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.98) ดังตารางที่ 4.4 
 
ตารางท่ี 4.4 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นภาวะผู้นำของ

ผู้นำชุมชนในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน มีการวางแผนการจัดประชุม 
และบริหารจัดการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินงาน 

4.01 0.81 มาก 

2. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ
ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

4.09 0.81 มาก 

3. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความ
เป็นผู้นำ ที่พร้อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

4.37 0.66 มาก 

4. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสาเสียสละ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

4.45 0.60 มาก 

5. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน เป็นผู้มี เครือข่ายหรือมี
กระบวนการระดมภาคีเครือข่ายหนุนเสริมการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

4.20 0.69 มาก 

6. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน พร้อมที่จะแก้ ไขปัญหา
ร่วมกับสมาชิกในชุมชน 

4.17 0.69 มาก 

7. ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน สามารถช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งภายในชุมชน 

3.98 0.82 มาก 

รวม 4.18 0.75 มาก 
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4.2.4 ทัศนคติของประชาชน 
จากการศึกษาปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้าน
ทัศนคติของประชาชนอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับ
ความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ จะก่อให้เกิด
ประโยชน์แก่ชุมชนและตัวท่านเอง มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.31) รองลงมาคือ ท่านคิดว่าโครงการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.29) ท่านรู้สึกว่าเป็น
โอกาสที่ดีที่ท่านหรือชุมชนได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 4.17) ท่านคิดว่าชุมชน
ของท่านจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้นหลังจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 
4.15) ท่านพร้อมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์การพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ ให้แก่ผู้ที่สนใจจากพ้ืนที่
อ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.85) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ท่านคิดว่าชุมชนของท่าน
สามารถมีพ้ืนที่สุขภาวะที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
(ค่าเฉลี่ย 3.63) และท่านคิดว่าตัวท่านเองสามารถมีสุขภาวะที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.47) ดังตารางที่ 4.5 

ตารางที่ 4.5 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นทัศนคติของ
ประชาชนในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

ทัศนคติของประชาชน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่
สุขภาวะ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและตัวท่าน
เอง 

4.31 0.64 มาก 

2. ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขต
ภาษีเจริญ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งข้ึน 

4.29 0.66 มาก 

3. ท่านรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านหรือชุมชนได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

4.17 0.66 มาก 

4. ท่านพร้อมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์การพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ให้แก่ผู้ที่สนใจจากพ้ืนที่อ่ืน 

3.85 0.86 มาก 

5. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

4.15 0.71 มาก 
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ตารางที่ 4.5  แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นทัศนคติของ

ประชาชนในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ (ต่อ) 

ทัศนคติของประชาชน ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

6. ท่านคิดว่าตัวท่านเองสามารถมีสุขภาวะที่ดีได้ โดย
ไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ 
สุขภาวะ 

3.47 0.92 ปานกลาง 

7. ท่านคิดว่าชุมชนของท่านสามารถมีพ้ืนที่สุขภาวะที่
ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

3.63 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.98 0.84 มาก 

 
4.2.5 แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

  จากการศึกษาปัจจัยด้านแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน  
9 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้านแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.57) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ 
ท่านต้องการให้ชุมชนของท่านมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
รองลงมาคือ ท่านต้องการให้พื้นที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงภายในชุมชน เปลี่ยนแปลงเป็นพ้ืนที่สุขภาวะเอ้ือต่อ
การใช้ประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 4.28) ท่านต้องการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และ
ปัญญา (ค่าเฉลี่ย 4.25) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ การเข้าร่วมกิจกรรมทำ
ให้ท่านมีโอกาสเผยแพร่กิจกรรมของชุมชน ให้บุคคลภายนอกหรือชุมชนอ่ืน ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(ค่าเฉลี่ย 3.36) การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ท่านมีโอกาสแสดงออกในความรู้ ความสามารถ โดยให้
คำแนะนำปรึกษาแก่สมาชิกในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.33) การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
ทำให้ท่านเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.30) ท่านได้พบปะสังสรรค์ ได้แลกเปลี่ยน
ความรู้ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กับสมาชิกชุมชนอ่ืน (ค่าเฉลี่ย 3.12) ท่านได้รับโอกาสในการ
คัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มในกิจกรรมการพัฒนา (ค่าเฉลี่ย 3.11) และท่านได้รับการยอมรับจากสมาชิกใน
ชุมชน ให้เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่โครงการ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 
3.02) ดังตารางที่ 4.6 
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ตารางที่ 4.6 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นแรงจูงใจของ

ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วม 
กิจกรรมการพัฒนา 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ท่านต้องการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย 
จิตใจ สังคม และปัญญา 

4.25 0.68 มาก 

2. ท่านต้องการให้พ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงภายในชุมชน 
เปลี่ยนแปลงเป็นพื้นที่สุขภาวะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ 

4.28 0.69 มาก 

3. ท่านต้องการให้ชุมชนของท่านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และปลอดภัย 

4.39 0.64 มาก 

4. ท่านได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มใน
กิจกรรมการพัฒนา 

3.11 1.02 ปานกลาง 

5. ท่านได้พบปะสั งสรรค์  ได้แลกเปลี่ ยนความรู้
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กับสมาชิกชุมชนอ่ืน 

3.12 0.97 ปานกลาง 

6. ท่านได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ให้เป็นผู้
ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่
โครงการ 

3.02 1.03 ปานกลาง 

7. การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ทำให้
ท่านเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน 

3.30 0.81 ปานกลาง 

8. การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ท่านมีโอกาสแสดงออกใน
ความรู้ ความสามารถ โดยให้คำแนะนำปรึกษาแก่
สมาชิกในชุมชน 

3.33 0.85 ปานกลาง 

9. การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ท่านมีโอกาสเผยแพร่
กิจกรรมของชุมชน ให้บุคคลภายนอกหรือชุมชนอ่ืน ๆ 
ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

3.36 0.84 ปานกลาง 

รวม 3.57 1.00 ปานกลาง 
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4.3 ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

 ปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่ สุขภาวะ ได้แก่  การ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม มีข้อคำถามท่ีใช้ในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิง
พ้ืนที่ จำนวน 8 ข้อ และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม จำนวน 7 ข้อ รวมจำนวน 15 ข้อ พบว่า 
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) เมื่อ
พิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 และ 3.81 ตามลำดับ) ดังตารางที่ 4.7 

ตารางท่ี 4.7 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็น ต่อประเด็นปัจจัยที่
สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะในภาพรวม 

ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบ 
พื้นที่สุขภาวะ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ 4.18 0.67 มาก 
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 3.81 0.78 มาก 

รวม 4.01 0.75 มาก 
 

4.3.1 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ 
จากการศึกษาปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 8 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้านการเปลี่ยนเชิงพ้ืนที่อยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 4.18) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก โดยข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อสุขภาวะที่ดี (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมา
คือ ชุมชนสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงเป็นพ้ืนที่สุขภาวะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของสมาชิกใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 4.23) ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.22) ชุมชน
สามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะให้กลับกลายเป็นพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 
4.22) การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีโอกาสบรรลุสู่สุขภาวะที่ดี (ค่าเฉลี่ย 
4.18) สมาชิกชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เพ่ือการออกกำลังกาย (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 4.14) และพ้ืนที่
สุขภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส มีค่าเฉลี่ย
ต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 4.09) ดังตารางที่ 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อสุขภาวะ
ที่ด ี

4.24 0.64 มาก 

2. ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
ปลอดภัย 

4.22 0.64 มาก 

3. ชุมชนสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงเป็นพ้ืนที่
สุขภาวะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน 

4.23 0.68 มาก 

4. ชุมชนสามารถเปลี่ ยนแปลงพ้ืนที่ สุ่ ม เสี่ ยงต่อ 
สุขภาวะให้กลับกลายเป็นพื้นที่สุขภาวะของชุมชน 

4.22 0.66 มาก 

5. การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ช่วยให้สมาชิกใน
ชุมชนมีโอกาสบรรลุสู่สุขภาวะที่ดี 

4.18 0.63 มาก 

6. พ้ืนที่สุขภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 

4.09 0.72 มาก 

7. ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

4.14 0.64 มาก 

8. สมาชิกชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่เพ่ือการออกกำลังกาย 

4.16 0.68 มาก 

รวม 4.18 0.67 มาก 
 

4.3.2 การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
จากการศึกษาปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขต 
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร มีจำนวน 7 ข้อ พบว่า โดยภาพรวมด้านการเปลี่ยนเชิงพฤติกรรมอยู่ใน
ระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ 
ท่านปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านให้สะอาด น่ามอง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด (ค่าเฉลี่ย 4.01) รองลงมาคือ ท่านเกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน หลังจากการเข้าร่วมเวทีประชาคม หรือกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
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(ค่าเฉลี่ย 3.96) ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้เป็นระบบด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 
เพ่ือการมีสุขภาวะที่ดี (ค่าเฉลี่ย 3.84) ท่านมีวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการเลือก
อุปโภค-บริโภค สินค้าและอาหารที่สะอาด ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี (ค่าเฉลี่ย 3.80) ท่านเข้าร่วม
กิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย หรือกิจกรรมนันทนาการ ที่จัดขึ้นในพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน
อย่างสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.72) ท่านช่วยดูแล รักษา พื้นที่สุขภาวะของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ (ค่าเฉลี่ย 
3.71) และข้อที่มีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหาร ที่ เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการปลูกผักกินเองหรือบริโภคผักปลอดสารพิษ  
มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 3.64) ดังตารางที่ 4.9 

ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นก าร
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้เป็น
ระบบด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือการมีสุขภาวะ 
ที่ด ี

3.84 0.76 มาก 

2. ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการปลูกผักกินเองหรือ
บริโภคผักปลอดสารพิษ 

3.64 0.77 ปานกลาง 

3. ท่านมีวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วย
การเลือกอุปโภค-บริโภค สินค้าและอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี 

3.80 0.70 มาก 

4. ท่านปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในบ้านและบริเวณ
รอบบ้าน ให้สะอาด น่ามอง และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

4.01 0.66 มาก 

5. ท่านเกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการ
พัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน หลังจากการเข้าร่วม
เวทีประชาคม หรือกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

3.96 0.73 มาก 

6. ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย 
หรือกิจกรรมนันทนาการ ที่จัดขึ้นในพ้ืนที่สุขภาวะของ
ชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

3.72 0.89 มาก 
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ตารางที่  4.9 แสดงค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อประเด็นการ

เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ (ต่อ) 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

7. ท่านช่วยดูแล รักษา พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.71 0.86 มาก 

รวม 3.81 0.78 มาก 

 

4.4 ผลการทดสอบสมมติฐาน 

การวิเคราะห์ปัจจัยที่คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะครั้งนี้ ได้แก่ ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย ปัจจัยด้านสังคม ประกอบด้วย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่  
สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของ
ประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
ดังตารางที่ 4.10 

สมมติฐานที่ 1 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเพศกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล ( rpb) 
พบว่า เพศมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุ ขภาวะโดยรวม
ระดับต่ำ (rpb = -0.056) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า 
เพศของประชาชนที่ต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุนชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน พบ
ผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำ (rpb = -0.075 และ -0.023 ตามลำดับ) อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า เพศของประชาชนที่ต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 
จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  

สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร  (rs) 
พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวม
ระดับต่ำ (rs = 0.185) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
หมายความว่า ประชาชนที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะส่งผลกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  
สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีอายุน้อย 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิ งพ้ืนที่ และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ (rs = 0.183 และ 0.146 ตามลำดับ) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มีอายุมากมีแนวโน้มที่จะส่งผล
ต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีอายุน้อย 

สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพสมรสกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์
แมนส์โร (rs) พบว่า สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับต่ำ (rs = 0.105) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่มีสถานภาพสมรส มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่โสด เป็นหม้าย (สามี/ภรรยาเสียชีวิต) 
หรือหย่าร้าง/แยกทางกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ  
(rs = 0.063) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ 
เชิงบวกในระดับต่ำ (rs = 0.125) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
สถานภาพสมรสของประชาชนที่ต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน แต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมต่างกัน 
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สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์
แมนส์โร (rs) พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับต่ำ (rs = 0.002) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่
กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ  
(rs = 0.036) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์ 
เชิงลบในระดับต่ำ (rs = -0.034) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มี
ระดับการศึกษาแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน 

สมมติฐานที่ 5 อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร  (rs) 
พบว่า อาชีพมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวม
ระดับต่ำ (rs = -0.041) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า 
ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกัน ไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำ (rs = -0.019 และ -0.054 ตามลำดับ) อย่างไม่มี
นัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มีอาชีพแตกต่างกันไม่ได้ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะต่างกัน 

สมมติฐานที่ 6 ลักษณะที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างลักษณะที่อยู่อาศัยกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์
แมนส์โร (rs) พบว่า ลักษณะที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับต่ำ (rs = -0.155) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
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ยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกันมีแนวโน้มที่
จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำ (rs = -0.137 และ -0.140 ตามลำดับ) อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มีลักษณะที่อยู่อาศัยแตกต่างกัน 
มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะต่างกัน 

สมมติฐานที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชน
กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) พบว่า ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับต่ำ  
(r = 0.086) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่
มีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับต่ำ  
(rs = 0.163) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ส่วนด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
มีความสัมพันธ์เชิงลบในระดับต่ำ (rs = -0.013) อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า 
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนที่ต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะต่างกัน แต่มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ต่างกัน 

สมมติฐานที่ 8 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการกับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ 
มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับ  
ปานกลาง (r = 0.486) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
หมายความว่า ประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
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ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ
ต่ำ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.319 และ 0.553 ตามลำดับ) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่า
ประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่ำ 

สมมติฐานที่ 9 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
เพียร์สัน (r) พบว่า ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับปานกลาง (r = 0.559) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
จึงยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่มีผู้นำชุมชนมีระดับภาวะผู้นำสูงมี
แนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีผู้นำชุมชน  
มีระดับภาวะผู้นำต่ำ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.550 และ 0.445 ตามลำดับ) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า ประชาชนที่มีผู้นำชุมชนมีระดับภาวะ
ผู้นำสูงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีผู้นำ
ชุมชนมีระดับภาวะผู้นำต่ำ 

สมมติฐานที่ 10 ทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์มีเชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทัศนคติของประชาชนกับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์  
เพียร์สัน (r) พบว่า ทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมระดับปานกลาง (r = 0.483) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึง
ยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ หมายความว่า ประชาชนที่มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  
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สุขภาวะสูงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มี
ระดับทัศนคติต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะต่ำ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมทั้งในด้านการเปลี่ ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับปานกลาง (r = 0.420 และ 0.422 ตามลำดับ) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าประชาชนที่มีระดับทัศนคติต่อการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะสูงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ
ดีกว่าประชาชนที่มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะต่ำ 

สมมติฐานที่ 11 แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีความสัมพันธ์  
เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

จากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
การพัฒนากับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
โดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (r) พบว่า แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวม
ระดับปานกลาง (r = 0.542) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานที่กำหนดไว้ 
หมายความว่า ประชาชนที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนาต่ำ 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะรายด้าน  
พบผลที่สอดคล้องกับภาพรวมในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับ
ปานกลาง (r = 0.383) อย่างมีนั ยสำคัญทางสถิติที่ ระดับ 0.01 ส่วนด้านการเปลี่ ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูง (r = 0.587) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่าประชาชนที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสูง มีแนวโน้มที่จะ
ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนาต่ำ ดังตารางที่ 4.10 
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ตารางที่ 4.10 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่อประเด็นความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 

ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ต่อประเด็นความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

ปัจจัย 
ความสำเร็จในการ

พัฒนาชุมชนต้นแบบ 
รวม 

การเปลี่ยนแปลง
เชิงพื้นที่ 

การเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม 

ปัจจัยส่วนบุคคล    
เพศ -0.056 -0.075 -0.023 
อายุ 0.185** 0.183** 0.146** 
สถานภาพสมรส 0.105* 0.063 0.125* 
ระดับการศึกษา 0.002 0.036 -0.034 
อาชีพ -0.041 -0.019 -0.054 
ลักษณะที่อยู่อาศัย   -0.155** -0.137** -0.140** 

ปัจจัยด้านสังคม    
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่

สุขภาวะ 
0.086 0.163** -0.013 

ร ะ ดั บ ก า ร มี ส่ ว น ร่ ว ม ข อ ง
ประชาชนในการดำเนินการ 

0.486** 0.319** 0.553** 

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 0.559** 0.550** 0.445** 
ทั ศ น ค ติ ข อ งป ร ะช าช น ต่ อ

กิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
0.483** 0.420** 0.422** 

แรงจูงใจของประชาชนในการ
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

0.542** 0.383** 0.587** 

หมายเหตุ: **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
  *มีนัยทางสถิติที่ 0.05 
 

สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครได้ 

เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์โดยการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression 
Analysis) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการด้วยวิธี Stepwise เพ่ือคัดเลือกปัจจัย
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ทำนายระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ โดยตัว
แปรอิสระ จำนวน 11 ตัวแปรของ 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส 
ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติ
ของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการ
พัฒนา ได้ผลการวิเคราะห์ดังนี้  
 

1. ผลการทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะโดยรวม 
ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่

สุขภาวะ ได้แก่  ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และ
แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะได้ร้อยละ 51.6 (R2 = 0.516) โดยภาวะผู้นำของ
ผู้นำชุมชน สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด (R2 เพ่ิม = 0.313) รองลงมา ได้แก่ แรงจูงใจของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ทัศนคติของ
ประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ  
(R2 เพ่ิม = 0.142, 0.024, 0.021 และ 0.017 ตามลำดับ) และทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะในระดับสูง (r = 0.719) อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.11 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสำคัญกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธิ์การทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้นำของ
ผู้นำชุมชน แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินการ ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (beta = 0.328, 0.231, 0.210, 0.191 และ 0.161 ตามลำดับ) หมายความ
ว่า ตัวแปรอิสระกลุ่มนี้ดีขึ้นมีผลทำให้ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะโดยรวมดี
ขึ้น ดังตารางที่ 4.11 

โดยสรุปทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีตัวแปรที่มีนัยสำคัญในการพยากรณ์ความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะได้ทั้งสิ้น 5 ตัวแปร ดังนั้น จึงยอมรับสมมติฐานที่ 12 เพียงบางส่วน 
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ตารางที่ 4.11 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะโดยรวมกับปัจจัยทุกด้าน 

ปัจจัย b beta t R2 เพิ่ม 

ปัจจัยด้านสังคม     
ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 1.315 0.161 4.431*** 0.024 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

ดำเนินการ 
0.172 0.210 4.522*** 0.017 

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 0.634 0.328 8.218*** 0.313 
ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชน 
0.434 0.191 4.547*** 0.021 

แรงจู งใจของประชาชนในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

0.326 0.231 4.729*** 0.142 

    Constant            2.142 
          R                 0.719 
          R2                0.516 
          F                19.633***        

    

หมายเหตุ:    ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 
     **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

2. ผลการทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลง
เชิงพ้ืนที่ 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะ ได้แก่ อายุ ลักษณะที่อยู่อาศัย ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ภาวะผู้นำของผู้นำ
ชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา ซึ่งสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะได้ร้อยละ 40.9 (R2 = 0.409) โดยภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน สามารถอธิบายความผัน
แปรได้สูงสุด (R2 เพ่ิม = 0.302) รองลงมา ได้แก่ (R2 เพ่ิม = 0.049, 0.025, 0.024 และ 0.008 
ตามลำดับ) และทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ
ในระดับสูง (r = 0.639) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.12 



116 
 

เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสำคัญกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธิ์การทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ภาวะผู้นำของ
ผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่  
สุขภาวะ แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และอายุ (beta = 0.399, 0.194, 
0.167, 0.166 และ 0.093 ตามลำดับ) หมายความว่า ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของ
ประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ แรงจูงใจของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา และอายุ มีผลทำให้ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ดีข้ึน ดังตารางที่ 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่กับปัจจัยทุกด้าน 

ปัจจัย b beta t R2 เพิ่ม 
ปัจจัยส่วนบุคคล     

อายุ 0.183 0.093 2.334** 0.008 
ปัจจัยด้านสังคม     

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 0.781 0.167 4.202*** 0.025 
ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 0.442 0.399 9.238*** 0.302 
ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชน 
0.253 0.194 4.181*** 0.049 

แรงจู งใจของประชาชนในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

0.134 0.166 3.606*** 0.024 

    Constant            2.146 
          R                 0.639 
          R2                0.409 
          F                5.449**        

    

หมายเหตุ:   ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 
    **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
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3. ผลการทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม 

 ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะ ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และ
แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะได้ร้อยละ 47.5 (R2 = 0.475) โดยแรงจูงใจของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด (R2 เพ่ิม = 0.345) 
รองลงมา ได้แก่ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ 
ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
 (R2 เพ่ิม = 0.070, 0.038, 0.015 และ 0.007 ตามลำดับ) และทั้ง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะในระดับสูง (r = 0.689) อย่างมีนัยสำคัญ 
ทางสถิตทิี่ระดับ 0.05 ดังตารางที่ 4.13 

 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที่มีความสำคัญกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ พบว่า ตัวแปรอิสระที่มีสัมประสิทธิ์การทำนายความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร เรียงจากมากไปน้อยได้ดังนี้  ระดับการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการดำเนินการ แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ภาวะ
ผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้เกี่ยวกับการ
พัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (beta = 0.287, 0.286, 0.188, 0.150 และ 0.090 ตามลำดับ) หมายความว่า 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนา ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ มีผลทำให้ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
ด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมดีข้ึน ดังตารางที่ 4.13 

ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมกับปัจจัยทุกด้าน 

ปัจจัย b beta t R2 เพิ่ม 
ปัจจัยด้านสังคม     

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 0.403 0.090 2.372** 0.007 
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ตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณระหว่างความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมกับปัจจัยทุกด้าน (ต่อ) 

ปัจจัย b beta t R2 เพิ่ม 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ
ดำเนินการ 

0.129 0.287 5.930*** 0.038 

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 0.200 0.188 4.525*** 0.070 
ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนา

ชุมชน 
0.187 0.150 3.430*** 0.015 

แรงจู งใจของประชาชนในการเข้ าร่วม
กิจกรรมการพัฒนา 

0.222 0.286 5.630*** 0.345 

    Constant            1.243 
          R                 0.689 
          R2                0.475 
          F                 5.628**        

    

หมายเหตุ:   ***มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.001 
    **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 

โดยสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐานที่นำตัวแปรอิสระจำนวน 11 ตัวแปรของ 2 ปัจจัย คือ 
ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย 
และปัจจัยด้านสังคม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ส่วนใหญ่ยอมรับสมมติฐานที่ทำการศึกษา ยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้เกี่ยวกับ
การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชน ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อพิจารณาการวิเคราะห์แบบถดถอยพหุคูณ 
(Multiple Regression Analysis) และใช้วิธีการคัดเลือกตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการด้วยวิธี Stepwise 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม ทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำนายความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะได้ ดังตารางที่ 4.14 
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1-12 

สมมติฐาน ข้อความ 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

1 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

 √ 

2 อายุมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ 

√  

3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  

4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

 √ 

5 อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

 √ 

6 ลักษณะที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  

7 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

 √ 

8 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  

9 ภาวะผู้ น ำของผู้ น ำชุมชนมีความสัม พันธ์ เชิ งบ วกกับ
ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  

10 ทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์มีเชิงบวกกับความสำเร็จ
ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  

11 แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามี
ความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

√  
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ตารางท่ี 4.14 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานที่ 1-12 (ต่อ) 

สมมติฐาน ข้อความ 
ผลการศึกษา 

ยอมรับ
สมมติฐาน 

ปฏิเสธ
สมมติฐาน 

12 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม สามารถร่วมกัน
พยากรณ์ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครได้ 

√  

4.5 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ  

4.5.1 การริเริ่มจนถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
การดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะในบริบทเมืองนำร่อง เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร เริ่มต้นอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อเดือนมิถุนายน 2555 ภายใต้การสนับสนุนของ
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ดำเนินงานโดยศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน 
มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนทั้งการบริหารจัดการและด้านวิชาการ 

จุดเริ่มต้นของการดำเนินงาน เกิดขึ้นท่ามกลางความไม่ชัดเจนในความหมายของการพัฒนา 
ภายใต้คำว่า “พ้ืนที่สุขภาวะ” ทำให้จุดมุ่งเน้นของการดำเนินงานในระยะที่หนึ่งให้ความสำคัญกับ
กระบวนการทำความเข้าใจของทุกกลุ่มเป้าหมาย สร้างทีมงาน หาแนวร่วม และค้นหาพื้นที่หรือชุมชน
ที่จะอาสานำร่องจัดการข้อจำกัดของพ้ืนที่ เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ภายใต้พลังของ
ภาคีกลไกเชิงสถาบัน 3 ภาคีหลัก ได้แก่ สสส. สำนักงานเขตภาษีเจริญ และ ศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนา
ชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม เพื่อหนุนเสริมการดำเนินงานด้วยพลังต่าง ๆ  

หลังจากเกิดพ้ืนที่ชุมชนที่อาสานำร่องพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ การดำเนินงานในระยะที่สอง  
จึงเป็นระยะของความมุ่งมั่น ขับเคลื่อนให้เกิดผลการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่อย่างเป็นรูปธรรม ใน
ขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับการระดมเครือข่าย เนื่องด้วยการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของ 7 ชุมชน
นำร่อง ต้องการการหนุนเสริมศาสตร์ทางด้านการจัดการพ้ืนที่รองรับกิจกรรมด้านอาหาร การปลูกผัก 
การแปรรูปอาหาร การปรับภูมิทัศน์ การจัดการขยะ การปลูกต้นไม้ การเลี้ยงสัตว์ การพัฒนาสถานี
ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ภายใต้ข้อจำกัดของพ้ืนที่ในบริบทเมือง  

การดำเนินงานในระยะที่สาม ยังคงยึดหลักการแนวคิดการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ (Healthy 
Space) ด้วยการจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ ดำเนินการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ที่สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ 
ให้กลับกลายเป็นพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนในเขตภาษีเจริญ ร่วมกับหลักการแนวคิดการสร้างการมี  
ส่วนร่วม (Participation) ของทุกฝ่าย เพ่ือสร้างการเป็นเจ้าของร่วม และขยายกลุ่มเป้าหมายไปยัง
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ชุมชนพ้ืนที่ อ่ืนในเขตภาษี เจริญ และเพ่ิมกลุ่มเป้ าหมายด้วยการระดมเครือข่าย (Network 
Mobilization) ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานประกอบการ สถานพยาบาลทั้งภาครัฐและภาคเอกชน เข้าสู่
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดการเสริมพลัง (Empowerment) ด้วยการวิจัยและพัฒนา 

นับจากผลการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ นำร่องเขตภาษีเจริญ ได้สัมฤทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นที่รับรู้ในสังคมวงกว้าง ผ่านการสื่อสารและการศึกษาดูงาน ในระยะที่สี่ การดำเนินงานพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะ ยังคงเดินหน้าขยายผล ด้วยเป้าหมายที่ไม่มุ่งเพียงแต่การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะเพ่ือ
รองรับกิจกรรมทางกาย อาหาร และการปรับภูมิทัศน์ แต่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่การเรียนรู้ของชุมชน  
จนเกิดความเข้มแข็งเป็นพื้นที่ต้นแบบ เป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาและเป็น “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ 

จากกระบวนการสังเคราะห์คุณสมบัติพ้ืนที่ และความเป็น “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ ได้นำไปสู่
การตัดสินใจของพ้ืนที่ที่อาสาขับเคลื่อนการพัฒนาให้เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ ซึ่งต้องอาศัยความมุ่งมั่น  
ความอดทน ความไม่ท้อถอยต่อปัญหา อุปสรรค ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาของการพัฒนา โดยในเบื้องต้น 
มี 10 พ้ืนที่ ประกอบด้วย 6 ชุมชน 3 โรงเรียน และ 1 สถานประกอบการ ซึ่งผู้วิจัยได้ทำการศึกษาใน
ประเด็นของพ้ืนที่ชุมชน 6 ชุมชน ที่พัฒนาเป็นต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ ในบริบทที่แตกต่างกันไป 
กล่าวคือ  

1) ชุมชนคลองลัดภาชี พัฒนาพ้ืนที่ที่มีอย่างจำกัด เป็นพ้ืนที่เพาะเห็ด แปรรูปเห็ด
สุขภาพ และจัดภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อม 

2) ชุมชนพูนบำเพ็ญ พัฒนาเส้นทางริมคลอง เป็นเส้นทางเดินเท้าที่มีผักบริโภค ส่งเสริม
การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และดินพ้ืนที่สุขภาวะจากการจัดการขยะอินทรีย์ 

3) ชุมชนเลิศสุขสม พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ การจัดการพื้นที่ใต้สะพานเป็นลานกิจกรรม
ของชุมชน เป็นแหล่งเรียนรู้เตยสุขภาพ และเกษตรปลอดภัย 

4) ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ พัฒนาพ้ืนที่เป็นพ้ืนที่สุขภาวะผู้สูงวัย ด้วยการออกกำลังกาย 
รำไม้พองในแบบฉบับของชุมชน 

5) ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน พัฒนาเป็นแหล่งเรียนรู้ระบบการจัดการขยะ 
6) ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 พัฒนาระบบการจัดการขยะชุมชนอย่าง

มีส่วนร่วม  

4.5.2 การดำเนินงานของการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
1) การดำเนินงานของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
การดำเนินงานของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ไม่เป็นเพียงแค่การวิจัยเพ่ือพัฒนาพ้ืนที่

สุขภาวะในมิติการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือรองรับกิจกรรมทางกาย อาหาร และปรับภูมิทัศน์เท่านั้น ในการ
ดำเนินงานระยะที่สี่ ชุมชนต้องมุ่งมั่นในการสร้างต้นแบบ และมีกระบวนการเรียนรู้ จนสามารถ  
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ตกผลึกองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ภายใต้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ก้าวสู่การเป็นชุมชนเข้มแข็ง สามารถ
ถ่ายทอด แบ่งปันความรู้แก่ผู้ที่สนใจและต่อยอดในพื้นที่ของตนเองได้อย่างต่อเนื่อง 

กระบวนการดำเนินงาน จึงเริ่มตั้งแต่การสำรวจและประชุมแกนนำชุมชน 54 ชุมชน  
เพ่ือทำความเข้าใจ และสมัครใจเข้าร่วมโครงการ มีการจัดทำแบบสำรวจความคิดเห็นผู้นำชุมชน  
54 ชุมชน รวมทั้งการประชุมเชิงปฏิบัติการกับชุมชนที่สมัครเข้าร่วมดำเนินงาน เพ่ือเสริมสร้างความ
เข้าใจ และวางแผนการดำเนินงาน ซึ่งในการระดมความคิดเห็น ได้นำไปสู่การสังเคราะห์คุณสมบัติ
ของความเป็นพื้นท่ีต้นแบบและแหล่งเรียนรู้ที่จะพัฒนาต่อไป เป็น “ครู” พื้นที่สุขภาวะ”  

ทั้งนี้ พื้นที่ท่ีจะเป็นแหล่งเรียนรู้ในฐานะ “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ ต้องมีคุณสมบัติเบื้องต้น ดังนี้  
(1) เป็นพ้ืนที่ที่สมาชิกชุมชนพิจารณาแล้วมีความสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะของสมาชิกใน

ชุมชน โดยอาจเป็นเฉพาะมิติทางกาย อาหาร และภูมิทัศน์  อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือทั้งสามประเด็น 
ก็ได้ 

(2) เป็นพ้ืนที่ที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินงาน ซึ่งอาจเป็นพ้ืนที่ สาธารณะที่อยู่ใน
พ้ืนที่ชุมชน พื้นที่รกร้าง สุ่มเสี่ยง หรือหากเป็นพ้ืนที่ส่วนบุคคลต้องได้รับความร่วมมือและยินยอมจาก
เจ้าของพ้ืนที่ ในการอนุญาตให้พัฒนาเป็นพื้นที่สุขภาวะของชุมชนอย่างถูกต้อง เป็นลายลักษณ์อักษร 

(3) สมาชิกชุมชน ต้องมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และเป็นฉันทามติที่จะร่วมกันพัฒนา 
และอาจมีภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริม 

(4) มีการประยุกต์ใช้ทรัพยากรในชุมชน เพ่ือการดำเนินงานที่ต่อเนื่อง ยั่งยืน ซึ่งชุมชน
จะพิจารณาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ทั้งทรัพยากรบุคคล วัสดุอุปกรณ์ งบประมาณ และมีการ
ประเมินความต่อเนื่องของการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 

(5) มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดบทเรียนเพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาพ้ืนที่
สุขภาวะ โดยมีกระบวนการถ่ายทอดร่วมกัน ตกผลึกองค์ความรู้ และเตรียมพร้อมในการเป็น  “ครู” 
พ้ืนที่สุขภาวะต่อไป 

การเตรียมความพร้อมของพ้ืนที่ที่อาสาพัฒนาเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ แหล่งเรียนรู้การพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะไม่ได้เริ่มต้นจากศูนย์ แต่เป็นการต่อยอดการพัฒนา ด้วยแต่ละพ้ืนที่ได้เป็นเข้าร่วมตั้งแต่
ระยะเริ่มแรกของการดำเนินโครงการ กระบวนการจึงเป็นการต่อยอดการพัฒนา มุ่งเน้นให้เกิดความ
เข้มแข็ง และสามารถส่งต่อองค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การดำเนินงานแก่พ้ืนที่อ่ืน ที่จะเป็นพ้ืนที่
พ่ีพ้ืนที่น้อง ร่วมพัฒนาพื้นที่สุขภาวะของกรุงเทพมหานครต่อไป 

กระบวนการเริ่มตั้งแต่ การประชุมปฏิบัติการ การเสริมศักยภาพ การคิดวิเคราะห์  
วางแผนการดำเนินงานที่สอดรับกับบริบทปัญหาในพ้ืนที่  พร้อมทั้งระบุคุณสมบัติกา รพัฒนา 
ที่จะนำไปสู่การเป็นพ้ืนที่ต้นแบบ ก่อนจัดกระบวนการร่วมพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ โดยมีการระดมภาคี
เครือข่ายหนุนเสริม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ในช่วงของการดำเนินงาน เป็นช่วง
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โอกาสของการค้นหาบุคคล/พ้ืนที่ ที่พร้อมเป็น “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ โดยให้ชุมชนพ้ืนที่เป้าหมาย  
เป็นผู้ร่วมกำหนด พร้อมให้กระบวนการดำเนินงานเป็นโอกาสในการสั่งสมประสบการณ์ และตกผลึก 
องค์ความรู้ที่ได้จากการดำเนินงาน เพ่ือพร้อมที่จะถ่ายทอด และต่อยอดองค์ความรู้ต่อไปในลักษณะ
ของ “ชุมชนแบ่งปัน” ดังคำกล่าวที่ว่า 

 “ศวพช. มีบทบาทหน้าที่ในการหนุนเสริมกระบวนการของชุมชน ใช้
หลักการมีส่วนร่วมของแกนนำชุมชนก่อน ในส่วน 6 ชุมชนต้นแบบ เป็น
การคัดกรองจาก 54 ชุมชน ที่ชุมชนจะสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาพ้ืนที่
สุขภาวะได้ ผ่านการหล่อหลอม ถูกกระบวนการทำงานพ้ืนที่สุขภาวะ ไม่ว่า
จะเป็นการประชุม เวทีประชาคม การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่  
สุขภาวะ จนนำมาสู่ พ้ื นที่ ต้ นแบบ แหล่ งเรียนรู้การจัดการพ้ืนที่  
สุขภาวะ ทั้ง 6 ชุมชน” (นักวิจัย ก, 2561) 
 

2) การดำเนินงานของชุมชน 
ในการดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน เริ่มจากผู้นำชุมชน เล็งเห็นประโยชน์

ของโครงการพัฒนา และรับข้อมูลข่าวสารในการพัฒนาชุมชนจากที่ประชุมโครงการพัฒนาพ้ืนที่  
สุขภาวะ นำมาเข้าที่ประชุมของชุมชนหรือสหกรณ์ชุมชน สำหรับการดำเนินงานต่าง ๆ ของชุมชน 
และสมาชิกทุกคนจะมีการแบ่งหน้าที่ดูแลกิจกรรมของชุมชน โดยการบริหารจัดชุมชน มี 2 รูปแบบ 
คือ แบบชุมชน และแบบสหกรณ์ ซึ่งบางชุมชนก็จะใช้การบริหารจัดการทั้ง 2 แบบ ควบคู่กันไป 

ชุมชนที่มีการบริหารแบบชุมชน จะมีการจัดตั้งคณะทำงาน อันประกอบด้วย ประธาน
ชุมชนและคณะกรรมการชุมชน การทำงานจะเน้นการประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนได้รับทราบข้อมูล
ข่าวสาร มีการจัดประชุมประชาคม เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมให้กับคนในชุมชน เน้นการมีส่วนร่วมด้วย
ความสมัครใจ มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัดของแต่ละคน เป็นไปตามศักยภาพของคนในชุมชน  
เปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่มในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนาในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ไม่ว่า 
จะเป็น ร่วมลงแรง ร่วมลงเงิน ร่วมระดมความคิด และร่วมประสานงานเครือข่ายต่าง ๆ อีกทั้ง 
บางชุมชนมีผู้นำชุมชนหรือประธานชุมชน เป็นคนเก่าคนแก่ มีความเป็นผู้นำบารมี คนในชุมชนก็จะให้
ความเคารพนับถือ จึงให้ความร่วมมือเป็นส่วนใหญ่ หรือบางชุมชนที่ผู้นำมีศักยภาพ สร้างความเชื่อถือ
ให้กับคนในชุมชน พูดจริง ทำจริง ก็จะเป็นแรงจูงใจให้คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมการ
พัฒนามากยิ่งขึ้นด้วย นอกจากนี้ยังมีการเปิดพ้ืนที่ให้ทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชนได้ใช้ประโยชน์ 
และเห็นประโยชน์ของการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ รวมทั้งได้เข้ามาเรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้ของชุมชน  
ทำให้ชุมชนไม่หยุดที่จะพัฒนา การดำเนินงานจึงขับเคลื่อนต่อไปได้อย่างไม่สิ้นสุด ดังคำกล่าวที่ว่า 
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“โครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เป็นโครงการที่ดีและสร้างประโยชน์ให้
เกิดขึ้นในชุมชนได้อย่างเป็นรูปธรรม ทำให้ชุมชนเกิดพ้ืนที่สุขภาวะ เป็น
พ้ืนที่ใช้ประโยชน์ของชุมชน และมีการเปิดพ้ืนที่ เป็นต้นแบบด้านต่าง ๆ ให้
ชุมชนอ่ืน ๆ หรือหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาเรียนรู้ จะทำให้ชุมชนเกิดการ
พัฒนาต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด” (ผู้นำชุมชน ข, 2561) 
 
ในส่วนของชุมชนที่ใช้การบริหารจัดการแบบสหกรณ์เป็นหลัก จะมีการประชุม ทำความ

เข้าใจกับสมาชิก และดำเนินการตามแผน บางครั้งก็ต้องมีการปรับแผน ตามสถานการณ์ เวลามี
ปัญหาจะนำเข้าสู่แผนของสหกรณ์ ให้เกิดผลประโยชน์ร่วมกัน เป็นการใช้ “สหกรณ์” เป็นเครื่องมือ
ในการขับเคลื่อนขบวนการดำเนินงานต่าง ๆ ของชุมชน ซึ่งการทำงานของสหกรณ์จะมีการประชุมทุก
เดือน และมีการนำโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เข้าสู่แผนพัฒนาสหกรณ์ เป็นแผนพัฒนาประจำปี 
ในการประชุมสามัญประจำปี สมาชิกทุกคนจะเข้ามาร่วมประชุม ก็สามารถนำแผนเข้าประชาคมให้
คนในชุมชนรับรู้ และให้คนที่มีส่วนร่วมคิดว่า “นี่คือหน้าที่ของเขา” ในการต้องช่วยกันดูแลและพัฒนา
ชุมชนของตนเองให้น่าอยู่ อีกทั้ง สหกรณ์ชุมชน มีหน้าดูแลคนในชุมชนในเรื่องของการกู้ยืมเงิน หนี้
บ้านและที่ดิน ประธานสหกรณ์จึงตั้งกติกาเป็นมติร่วมกัน เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการประชุม เช่น 
รางวัลสมาชิกดีเด่น หรือผลในการพิจารณาเงินกู้ สำหรับสมาชิกที่มาเข้าร่วมประชุม หรือร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ซึ่งเป็นเรื่องของการกระตุ้นให้เกิดมีสิ่งจูงใจ ในการมองเห็นว่าตนจะได้รับประโยชน์  
ตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไป  

นอกจากนี้ ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชน สิ่งสำคัญคือ ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการ
ชุมชน ต้องมีความรู้ความเข้าใจในสิ่งที่จะพัฒนา ต้องมองเห็นถึงเป้าหมายของความสำเร็จ และ
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการพัฒนา แม้ว่าการพัฒนาจะต้องใช้ระยะเวลากว่าจะเห็นผล แต่ถ้าหาก
คณะทำงานมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ และอดทนที่จะขับเคลื่อนกระบวนการต่อไปเรื่อย ๆ ผลลัพธ์อันเป็น
รูปธรรมจะผลิดอก ออกผล สร้างประโยชน์ให้กับทุกคนในชุมชนอย่างแน่นอน ดังคำกล่าวที่ว่า 

 
“ข้อสำคัญอยู่ที่ ผู้นำชุมขนและคณะกรรมการชุมชน ต้องมองเป้าหมายให้
ออก เห็นประโยชน์ที่จะได้ และอดทนที่จะทำซ้ำ ๆ จนเกิดผล และหาทางท่ี
จะกระจายผลประโยชน์ให้กับคนในชุมชน” (ผู้นำชุมชน จ, 2561) 
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3) การดำเนินงานของสำนักงานเขตภาษีเจริญ 
ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ ทั้ง 6 ชุมชน ของทางสำนักงานเขต

ภาษีเจริญเป็นในลักษณะการเข้าถึง โดยฝ่ายพัฒนาชุมชนเข้าถึง มีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน มีงบประมาณ
สนับสนุน และมีการทำงานเชิงพ้ืนที่ รวมถึงมีฝ่ายอ่ืน ๆ เข้าร่วมด้วย เช่น ฝ่ายสิ่งแวดล้อม ฝ่ายรักษา
ความสะอาด ฝ่ายโยธา และฝ่ายเทศกิจ เป็นต้น เป็นการทำงานที่เป็นรูปธรรม มีการจัดตั้งคณะทำงาน 
มีการประชุม การติดตามงาน และประเมินผลการทำงานในแต่ละเดือน อีกท้ัง มีสื่อประชาสัมพันธ์ ให้
ประชาชนได้รับทราบข้อมูล ซึ่งทำให้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมหรือร่วมประชุมสามารถมาติดตาม
ผลได้ โดยสิ่งสำคัญในการดำเนินงานของทางสำนักงานเขตภาษีเจริญ คือ การมีส่วนร่วมโดยความ
สมัครใจ 

อีกทั้ง การดำเนินงานของทางเขตส่วนใหญ่ดำเนินการตามนโยบายและงานประจำ หาก
มีประเด็นนโยบายที่สามารถนำมาบูรณาการร่วมกับโครงการพ้ืนที่สุขภาวะ ของทางศูนย์วิจัยเพ่ือ
พัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยามได้ ก็จะให้การมีส่วนร่วมและบูรณาการการทำงานร่วมกัน  
ในการพัฒนาพื้นท่ีและให้ความร่วมมือกับทาง ศวพช. 

ในด้านการประชาสัมพันธ์ของภาครัฐ หากภาครัฐประชาสัมพันธ์เองจะเป็นการโปรโมท
เขตของตน แต่การที่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม มาเห็นภาพการทำงาน และไปบอกต่อ ถือเป็น
กระบวนการตรวจสอบการทำงานของทางภาครัฐอีกทาง ซึ่งเป็นการตอบสนองภาคประชาชนโดยตรง 
ว่า ภาครัฐมองเห็นปัญหาจากที่ประชาชนเสนอ แล้วดำเนินการแก้ไขได้ตรงจุด เห็นภาพการทำงาน 
เป็นการจับมือร่วมกันที่เกิดประสิทธิภาพ ดีกว่าทำงานด้านเดียวหรือต่างคนต่างทำ ซึ่งเป็นการพัฒนา
อย่างแท้จริง  

ทั้งนี้ ในการทำงานของสำนักงานเขตนั้นยังมีอุปสรรคอยู่ในเรื่องของทัศนคติมุมมองของ
เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน เนื่องจาก ยังไม่เปลี่ยนปรับทัศนคติ และยังไม่เปิดใจทำงานร่วมกับผู้อ่ืนในการ
ทำงานร่วมกับหน่วยงานภายนอก จะมีความคิดว่าเหมือนมาสั่งแล้วให้ทำ ไม่ใช่งานของเรา  
เจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่เปิดวิสัยทัศน์ แต่หากผู้นำ หัวหน้างาน หรือผู้มีอำนาจในการสั่งการ เห็นด้วยกับ
โครงการ การทำงานบูรณการร่วมกันระหว่างชุมชนกับภาครัฐ หรือ ภาครัฐกับหน่วยงานภายนอก  
ก็จะสามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งเจ้าหน้าที่สำนักงานเขต
ส่วนใหญ่ มีความคิดเห็นต่อโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะว่า เป็นโครงการพัฒนาที่มีประโยชน์อย่าง
มาก เพราะตรงกับความต้องการของประชาชน และตอนนี้ในพ้ืนที่มีผู้สูงอายุจำนวนเพ่ิมมากขึ้น  
การมีพ้ืนที่ให้ใช้ประโยชน์จะส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับคนในชุมชน โดยเฉพาะผู้สูงอายุในชุมชน   
ดังคำกล่าวที่ว่า 
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“การดำเนินงานของแต่ละเขต ขึ้นอยู่กับบริบทพ้ืนที่ของแต่ละชุมชนด้วย 
บางพ้ืนที่ก็ ไม่สามารถนำกระบวนการนี้ ไปใช้ได้  แต่ส่วนหนึ่ งมาจาก
หน่วยงานภาครัฐที่เข้ามาหนุนเสริม โดยเฉพาะฝ่ายพัฒนาชุมชน ที่ควร
เปลี่ยนมุมมอง และเปลี่ยนทัศนคติในการทำงานพัฒนาชุมชน งานพัฒนา
ชุมชน ต้องทำให้ประชาชนพ่ึงพาตนเองได้ อีกสิ่งที่สำคัญ คือหัวหน้างาน 
หรือผู้นำของหน่วยงานหรือองค์นั้น ๆ ถ้าผู้นำไม่ร่วม ไม่สั่งการ การ
ดำเนินงานก็จะลำบาก ผู้นำจึงมีความสำคัญอย่างมาก ในการขับเคลื่อน
กระบวนการ และการดำเนินงานต่าง ๆ ซึ่งไม่แตกต่างจากทางชุมชน เป็น
องค์ประกอบร่วมกัน” (เจ้าหน้าที่สำนักงานเขต ก, 2561) 
 

4.5.3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
การมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนานั้น การมีส่วนร่วมหลัก ๆ ส่วนใหญ่คือ ผู้นำชุมชน และ

คณะกรรมการชุมชน ผู้เป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการพัฒนาชุมชน มีการแบ่งหน้าที่ตามความถนัด
ของแต่ละคน ทุกคนจึงมีส่วนร่วมอย่างเต็มความสามารถ คณะทำงานและผู้นำชุมชน มีส่วนร่วมในทุก 
ๆ ด้าน ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมวางแผน ร่วมรับรู้ปัญหา ร่วมแก้ไข ร่วมรักษา และร่วมขับเคลื่อนการ
พัฒนา ซึ่งต้องเกิดการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเร็วจะช้า  แม้ว่าชุมชนจะเกิดปัญหาความขัดแย้ง หรือมี
อุปสรรคต่าง ๆ แต่คณะทำงานก็ใช้กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยอาศัยหลักการมีส่วนร่วมโดย
ความสมัครใจ อีกทั้ง ผู้นำเป็นสิ่งสำคัญในการผลักดันชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม และเป็นแรงจูงใจให้
คนในชุมชนอยากเข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนา ต้องมีการสื่อสารทางบวก ถ่ายทอดข้อมูลความรู้
เพ่ือให้คนในชุมชนเกิดทัศคติท่ีดีต่อการพัฒนา และ “อย่าบังคับให้ทำ” 

ทั้งนี้ ความเป็นเมืองที่ส่งผลให้วิถีความเป็นอยู่จากวิถีถ้อยทีถ้อยอาศัย ปรับเปลี่ยนเป็นต่างคน
ต่างอยู่ ด้วยวิถีชีวิตที่เร่งรีบแข่งขัน “คนในชุมชนอาจจะไม่ได้มีส่วนร่วมเต็ม 100 แต่ผลประโยชน์ที่คน
ในชุมชนได้รับเต็ม 100” นั่นหมายความว่า ทุกการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ล้วนส่งผลให้ชุมชน
เปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึ้น และก่อให้เกิดประโยชน์กับคนทุกฝ่ายที่อยู่ในชุมชน  

การทำงานแบบมีส่วนร่วม และมีเครือข่ายในการช่วยเหลือกัน ต้องสร้างระบบสังคม ให้กล้า
คิดกล้าทำ ให้ได้รู้จักและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน อยู่แบบครอบครัวใหญ่ มีกฎกติกา ในการอยู่ร่วมกัน
ของชุมชน เพ่ือให้ทุกคนอยู่ร่วมกันได้ บางชุมชนเป็นชุมชนดั่งเดิมที่คนส่วนใหญ่เป็นเจ้าของบ้าน 
เจ้าของที่ดินของตน ทำให้ชุมชนดูแลกันง่ายและทั่วถึง เพราะมีขอบเขตของชุมชนที่ชัดเจน  
มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในชุมชน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ คนมีความผูกพัน เกิดความรู้สึกรักและหวงแหน
พ้ืนที่ของตน จึงให้การมีส่วนร่วมมาก แต่บางชุมชนที่มีเป็นประชากรแฝงเป็นส่วนใหญ่ การมีส่วนร่วม
ก็จะน้อย เพราะคนไม่ได้รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับชุมชน ดังคำกล่าวที่ว่า  
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“ถ้าคนไม่มีความผูกผัน ก็จะต่างคนต่างอยู่ ขาดความเกรงใจ และไม่ให้
เกียรติซึ่งกันและกัน การมีความเกรงใจและให้เกียรติซึ่งกันและกันเป็นสิ่ง
สำคัญ ซึ่งเป็นข้อดี ต่างจากชุมชนที่มีประชากรแฝงเยอะ ๆ มีบ้านเช่า คนก็
จะขาดจิตสำนึกในการรักษาพ้ืนที่ของตน” (ผู้นำชุมชน ก, 2561) 

 
4.5.4 การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

ในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนต้นแบบ นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอันก่อให้เกิดผล
ความสำเร็จในเชิงประจักษ์ของทั้ง 6 ชุนชน ที่มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่ และการเปลี่ยนแปลงเชิง
พฤติกรรม ดังนี้ 

 
1) ชุมชนคลองลัดภาชี  
“ชุมชนแห่งการจัดการพ้ืนที่จำกัด เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเห็ดพ้ืนที่สุขภาวะ” 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
- เปลี่ ยน พ้ืนที่ รกร้างในชุมชน  เป็ น พ้ืนที่

เกษตรกรรมปลูกพืชผักสวนครัว 
- ปรับพ้ืนที่รกร้างเต็มไปด้วยขยะ แปรสภาพ

เป็ น โรงเรือน เกษตร เช่น  โรงเพาะเห็ ด 
โรงเรือนปลูกผักลอยฟ้า เป็นต้น 

- ชุมชนมีพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมมากข้ึน 
- พ้ืนที่รกร้าง เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 

เกิด พ้ืนที่ ส่ วนกลางของชุมชนในการจัด
กิจกรรมต่าง ๆ 

- ชุมชนเกิดพ้ืนที่สำหรับออกกำลังกาย เช่น 
การเต้นแอโรบิก 

- ชุมชนเกิดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เช่น ลาน
กิจกรรม 

- ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ “การจัดการเห็ดพ้ืนที่
สุขภาวะ” นำไปสู่การสร้างงาน สร้างอาชีพ 

- ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และปลอดภัย 

- คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรม
ชุมชนมากขึ้น 

- คนในชุมชนหันมาปลูกผักกินเอง 
- คนในชุมชนใส่ใจการออกกำลังกายมากขึ้น 
- คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะ

โดยมีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง และนำขยะมา 
รีไซเคิล 

- คนในชุมชนมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น 
ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่เหมือนแต่ก่อน 

- คนในชุมชนมีจิตสาธารณะมากขึ้น  
- คนในชุมชนเกิดการปรับภูมิทัศน์รอบบ้าน 

และภายในชุมมชนให้สะอาดปลอดภัยมากขึ้น 
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2) ชุมชนพูนบำเพ็ญ 
“ชุมชนแห่งการจัดการพ้ืนที่ใต้สะพาน เป็นแหล่งเรียนรู้เตย เกษตรอินทรีย์” 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- เปลี่ยนพ้ืนที่ส่วนบุคคลที่วางเปล่า ไม่ได้ใช้
ประโยชน์  มาเป็ น พ้ืนที่ ส่ วนกลางให้ ใช้
ประโยชน์ร่วมกัน ในการขยะอินทรีย์จาก
ครัวเรือน และเศษใบไม้ มาทำเป็นน้ำหมัก 
ปุ๋ยหมัก และดินพ้ืนที่สุขภาวะ 

- พัฒนาต่อยอดแหล่งเรียนรู้ชุมชน 15 สถานี 
เป็น “สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์” เพ่ิม
คุณค่าการท่องเที่ยว ทั้ งการทำขนมไทย 
ดนตรีไทย สวนกล้วยไม้เมืองกรุง และวิถีคน
คลอง เป็นต้น 

- เปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง ให้เป็นธนาคารขยะของ
ชุมชน  

- ชุมชนเกิดพ้ืนที่ออกกำลังกาย และสนามเด็ก
เล่น  

- ชุมชนเกิดพ้ืนที่สีเขียวมากข้ึน จากการพัฒนา
ทางเดินต้นแบบ “ซุ้มอุโมงค์ผัก” เกิดเป็น
ทางเดินที่ร่มรื่น และเป็นพืชผักที่กินได้  

- ชุมชนมีการปรับภูมิทัศน์เส้นทางหน้าบ้าน
หน้ามอง 

- คนในชุมชน เริ่มมีปฏิสัมพันธ์ มีการพูดคุยกัน
มากขึ้น และมีการบูรณาการ การทำงาน
ชุมชนที่ดีข้ึน ต่างจากแต่เดิมที่ต่างคนต่างอยู่ 

- คนในชุมชนให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนา
สุขภาวะมากขึ้น และให้การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ที่จัดขึ้น 

- มีการออกกำลังกายในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
- ผู้สูงอายุหันมาออกกำลังกายมากขึ้น เพราะมี

เครื่องออกกำลังกาย 
- คนในชุมชนเริ่มคัดแยกขยะมากขึ้น เพราะ

เห็นมูลค่า เห็นความสำคัญ 
- ขยะอินทรีย์ในชุมชน ถูกแปรรูป แปลงร่าง

เป็นดินพ้ืนที่สุขภาวะ ด้วยระบบการจัดการ
ขยะของชุมชน 

- คนในชุมชนทั้งผู้ใหญ่ และเยาวชน เข้ามามี
ส่วนร่วมมากขึ้น ทั้งร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมใช้
ประโยชน์ และร่วมดูแลรักษา อีกทั้งยังเห็น
ความสำคัญในการพัฒนาพ้ืนที ่

- ชุมชนมีการเปิดพ้ืนที่ ให้คนเข้ามามีส่วนร่วม 
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน เช่น ในงาน
เทศกาลต่าง ๆ งานประจำปี งานวันเด็ก วัน
ลอยกระทง ทำให้เกิดการมีส่วนร่วมในชุมชน
มากยิ่งขึ้น 
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3) ชุมชนเลิศสุขสม 
“ชุมชนแห่งการจัดการพ้ืนที่ใต้สะพาน เป็นแหล่งเรียนรู้เตย เกษตรอินทรีย์” 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- เปลี่ยนพ้ืนที่รกร้างใต้สะพานที่มีน้ำเน่าและ
ขยะ เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์  

- เกิดพ้ืนที่ในการจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชน  
- เกิดพ้ืนที่ส่วนกลางในการจัดกิจกรรมชุมชน 
- เกิดพ้ืนที่ออกกำลังกายสำหรับคนในชุมชน 
- เกิดพ้ืนที่สำหรับเป็นศูนย์ฝึกอาชีพ 
- พ้ืนที่รกร้างใต้สะพาน มั่วสุม กลายเป็นพ้ืนที่

ใช้ประโยชน์ ลดปัญหาการมั่วสุมอาชญากรรม 
- ชุมชนมี ภู มิ ทั ศน์ ที่ ส วยงาม  และมี ความ

ปลอดภัยมากขึ้น  
- พ้ืนที่ เปลี่ยน คนก็เข้ามาทำกิจกรรม มาใช้

ประโยชน์พื้นที่มากข้ึน 
- ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ “เตยหอม” อันเป็น 

อัตลักษณ์ของชุมชน นำไปสู่การสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ให้กับคนในชุมชน  

- ชุมชนกลายเป็นแหล่งเรียนรู้ “ชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ การจัดการพ้ืนที่ใต้สะพาน” 
ให้แก่ชุมชนและหน่วยงานอ่ืน ๆ ได้เข้ามา
ศึกษาเรียนรู้ 

- คนในชุมชนรู้จักกันและมีปฏิสัมพันธ์กันมาก
ขึ้น จากเดิมท่ีไม่ค่อยรู้จักกัน 

- คนในชุมชนหันมาปลูกเตยหอมมากขึ้น และ
สร้างรายได้ให้กับครอบครัว 

- คนในชุมชนเข้ามาร่วมกิจกรรมการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะกันมากข้ึน 

- คนในชุมชนหันมาสนใจสุขภาพ และออก
กำลังกายกันมากขึ้น 

- คนในชุมชนเกิดพฤติกรรมการหวงแหนพ้ืนที่ 
เพราะ เริ่มจากการที่คนในชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในทุกกระบวนการพัฒนา 

 
4) ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ 
“พ้ืนที่สุขภาวะต้นแบบ ผู้สูงวัยกับการรำไม้พลอง” 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- ชุมชนมีการปรับภูมิทัศน์รอบบ้าน และภายใน
ชุมชน ให้สะอาดปลอดภัยมากขึ้น  
 

- คนในชุมชนหันมาใส่ใจการออกกำลังกายมาก
ขึ้น 

-  
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- คนในชุมชนเกิดปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้าน 
สุขภาวะ 

- ชุมชนเกิดกลุ่มออกกำลังกาย  “การรำไม้
พลอง” 

-  คนเริ่มมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น จากการเข้า
มาร่วมกิจกรรมทางกาย 

- ผู้ สู งอายุ สุ ขภาพดีขึ้ น  เจ็บป่ วยน้ อยลง 
หลังจากเข้าร่วมกิจกรรมรำไม้พลอง  

 
5) ชุมชนศิรินทร์และเพื่อน 
“พ้ืนที่สุขภาวะต้นแบบ แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ” 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- พ้ืนที่ภายในชุมชนเป็นระเบียบมากขึ้น มีการ
ตั้งเกณฑ์ร่วมกัน ในการดูแลพื้นที่ไม่ให้รกร้าง 

- เปลี่ยนพ้ืนที่รกร้างเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ เช่น 
การทำบ่อน้ำหมัก  

- เกิด พ้ืนที่ ใช้ประโยชน์  ทั้ งเป็น พ้ืนที่ สร้าง
เศรษฐกิจได้ มีการปลูกเห็ด ถือเป็นพ้ืนที่ให้
ชาวบ้านได้เรียนรู้ 

- ชุมชนมีพ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น จากการปรับพ้ืนที่
หน้าบ้านมาปลูกผักสวนครัว รั้วกินได้ และ
สวนผักลอยฟ้า  

- ชุมชนมีภูมิทัศน์ที่สะอาดและสวยงาม จาก
กิจกรรมหน้าบ้านหน้ามอง ปรับภูมิทัศน์หน้า
บ้าน และรอบบ้าน  

- ชุมชนเกิดพ้ืนที่สำหรับการออกกำลังกาย และ
ลานกิจกรรม  

 
 

- คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการ
ขยะให้เป็นระบบด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง 

- คนในชุมชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภค
อาหารที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น โดย
เริ่มหันมาปลูกผักกินเอง 

- เกิดกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มการจัดการขยะ 
โดยมีการแปรรูปเป็นกระถาง กระเป๋า ตุ๊กตา 
ต่อยอดพัฒนาเป็นน้ำหมักชีวิภาพ แชมพู 
และน้ำยาล้างจาน เป็นต้น ก่อเกิดการสร้าง
งาน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน 

- คนในชุมชนเกิดความตระหนักเรื่องการ
อนุ รั กษ์ สิ่ งแ วดล้ อม  ไม่ ใช้ ส าร เคมี  ใช้
ผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติ 

- คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายมากขึ้น 
- พ้ืนที่ เปลี่ยน พฤติกรรมคนเปลี่ยน คนใน

ชุมชนใส่ใจสุขภาพมากข้ึน 
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การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- ชุมชนเกิดแหล่งเรียนรู้ “การจัดการขยะ” มี
การเปิดบ้านให้ชุมชนพ่ีน้องในพ้ืนที่ ได้เยี่ยม
เยือน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างแรงบันดาล
ใจ 

- เกิดกลุ่มเยาวชนจิตอาสา ร่วมพัฒนากับ
ผู้ใหญ่ในชุมชน ในเรื่องการจัดการขยะ 

- คนในชุมชนมีการดูแลชุมชนมากข้ึน ทั้งความ
สะอาดภายในบ้านและหน้าบ้าน 

 
6) ชุมชนพื้นที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม รุ่งฟ้า 36 
“พ้ืนที่ต้นแบบสุขภาวะ แหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเศรษฐกิจ”  

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

- พ้ืนที่รกร้างเปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ คือ 
จากกองขยะเปลี่ยนเป็นสวนพ้ืนที่สุขภาวะ 
เป็นพ้ืนที่เดิน วิ่งเล่น สานสัมพันธ์ชุมชนและ
นักศึกษา 

- พ้ืนที่รกร้างริมทาง รอบ ๆ ชุมชน แต่ก่อนเป็น
ที่ทิ้ งขยะ เศษใบไม้ เปลี่ยนเป็นภูมิทัศน์ที่
สวยงาม ปลอดภัย 

- คนในชุมชนเกิดการปรับภูมิทัศน์รอบบ้าน ให้
สะอาด หน้าบ้านน่ามอง 

- เกิดพ้ืนที่สีเขียวเพ่ิมข้ึนในชุมชน 
- เกิดพ้ืนที่ส่วนกลาง ในการประชาสัมพันธ์และ

จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน  
- เกิดแหล่งเรียนให้แก่คนในชุมชน และคน

ภายนอก 
 

- พฤติกรรมคนเปลี่ ยน  คนในชุมชน เห็ น
ความสำคัญของการจัดการพ้ืนที่ และดูแล 
ภูมิทัศน์รอบบ้านของตนเองมากขึ้น 

- คนในชุมชนหันมาออกกำลังกายมากข้ึน โดย
ใช้สวนพื้นที่สุขภาวะ 

- คนมีปฏิสัมพันธ์มากขึ้น คนในชุมชนเกิดการ
รวมกลุ่ม มีการประสานงาน พูดคุยกันมาก
ขึ้น และมีกิจกรรมร่วมกัน 

- เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
- คนในชุมชนเริ่มรู้จักกันมากขึ้น ไม่ต่างคนต่าง

อยู่เหมือนแต่ก่อน 
- เกิดชมรมจักรยานของชุมชน 
- มีการแบ่งหน้าที่กันของคนในชุมชน ในการ

ร่วมดูแลรักษาพ้ืนที่สุขภาวะ 
- คนในชุมชนหันมาแยกขยะ และมีจุดรับซื้อ

ขยะในชุมชน จำนวน 5 จุด ดำเนินงานโดย
คณะกรรมการชุมชน 

- คนในชุมชนเห็นความสำคัญในเรื่องสุขภาพ
มากขึ้น 

 
 



132 
 

4.5.5 การสนับสนุนจากภาคส่วนต่าง ๆ  
การสนับสนุนเริ่มจากคนในชุมชนสนับสนุนซึ่งกันและกัน ใครมีความถนัดด้านไหน ก็แบ่ง

หน้าที่ความรับผิดชอบตามแต่ที่ถนัด ด้วยความสมัครใจ และมีการทำงานสนับสนุนระหว่างชุมชน 
อ่ืน ๆ ภายในเขตภาษีเจริญ  ซึ่งการสนับสนุนจากภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญ
ในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความสำเร็จ เพราะชุมชนจะเดินไปเพียงลำพังไม่ได้  

ชุมชนส่วนใหญ่หลังจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ จนพัฒนาชุมชนให้กลายเป็น
ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เกิดผลลัพธ์ที่ เป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่
หน่วยงานภายนอก จนทำให้เป็นที่รู้จักและเป็นต้นแบบชุมชน ให้ทั้งชุมชนอ่ืน หน่วยงานอ่ืน ๆ รู้จัก 
และอยากเข้ามาให้การสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น สถาบันการศึกษา สำนักงานเขต หน่วยงานภาครัฐ 
และเอกชน โดยเข้ามาให้การสนับสนุนทั้งทางด้านงบประมาณและความรู้ ต่างจากแต่ก่อนที่ยังไม่ได้
เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่ สุขภาวะ ที่ ไม่ ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน อ่ืน ๆ 
นอกเหนือจาก ศวพช. และสำนักงานเขตภาษีเจริญ 

ทางด้านสำนักงานเขต ให้การสนับสนุนหลัก ๆ ตามนโยบายของเขต แต่ในโครงการพัฒนานี้
เป็นการหนุนเสริมกันเพ่ือจะผลักดันให้ไปเป็นรูปธรรม และทำให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน เพราะ
ส่วนใหญ่งานภาครัฐนั้นทำในด้านหน้าที่ของตนเองเพียงภาคเดียว เป็นงานหลักของเขต แต่การเข้ามา
หนุนเสริมนั้น สิ่งที่ ได้คือเครือข่าย การมีส่วนร่วมจากประชาชน เพราะถ้าทำอยู่ในด้านเดียว 
ประชาชนรอรับมันไม่เกิดผล การที่เข้ามาร่วมเช่นนี้ทำให้ประชาชนในพ้ืนที่ได้เข้ามามีส่วนร่วม มาเห็น 
มาช่วยดู ว่าเขตทำอะไร ประชาชนจะเข้ามามีส่วนร่วม เพราะในบางเรื่องประชาชนไม่สามารถทำได้
เพียงฝ่ายเดียว  

ซึ่งปกติงานภาครัฐจะไม่ค่อยเกิดการมีส่วนร่วมมากเท่าไหร่ แต่การทำงานเช่นนี้มันเป็น
โครงสร้าง ทำให้เกิดระบบมากขึ้น เช่น มีการประชุม ทำให้ประชาชนได้รับรู้ เกิดการมีส่วนร่วม และ
เกิดเครือข่ายในพ้ืนที่ ในการทำงานมีความร่วมมือระหว่างภาคีต่าง ๆ ร่วมมือร่วมใจกัน  ทำให้พ้ืนที่ 
ไม่ช้ำ เป็นความร่วมมือของหลาย ๆ ฝ่าย เป็นการทำงานในระบบของคนรุ่นใหม่ และได้รู้ปัญหาจาก
ประชาชนที่เป็นคณะทำงานหรือคณะกรรมการ ว่าพ้ืนที่ของเขามีปัญหาอะไร และต้องการพัฒนา
อะไร ซึ่งเหมือนการจับมือ การบูรณาการการทำงานร่วมกัน 

นอกจากนี้ การเข้ามาหนุนเสริมจากหน่วยงานต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น ศวพช. สำนักงานเขต หรือ
ภาคีเครือข่ายต่าง ๆ ก็เป็นการสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มีพลังมากขึ้น เพราะเวลาที่มี
หน่วยงานอ่ืนเข้ามาหนุนเสริม ทำให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านความรู้ที่ประเมินค่าไม่ได้ ที่ทำให้ชุมชน
ได้พัฒนา และยังเป็นส่วนกลางหรือเป็นตัวกลางที่ประสานความร่วมมือให้เกิดในชุมชน เพราะ 
บางเรื่องชุมชนคุยกันเองไม่ได้ การประสานความร่วมมือในชุมชนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
เป็นพลังในการทำงาน ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนที่ดี ดังคำกล่าวที่ว่า 
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“หัวใจสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ ชุมชนจะพัฒนาสำเร็จได้ ความสำคัญอยู่ที่
ความเข้มแข็งของตัวชุมชน แต่ขณะเดียวกันชุมชนจะเดินไปได้ไม่ไกล ถ้าไม่
มีภาคีเข้ามามีส่วนร่วม” (ผู้นำชุมชน จ, 2561) 
 

4.6 ปัจจัยที่นำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน 

ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ความสำเร็จที่จะเกิดนั้นขึ้นอยู่กับบริบทของชุมชน หากไม่มี
หน่วยงานหรือองค์กร เช่น ศวพช. หรือสำนักงานเขต เข้ามาหนุนเสริม ผลักดันการทำงานแล้ว  
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ชุมชนขับเคลื่อนได้ คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ความร่วมแรงร่วมใจต้อง
เป็นหนึ่งเดียวกันก่อน และผู้นำต้องเห็นเป็นหนึ่งเดียวกัน ผู้นำเป็นปัจจัยสำคัญในการดึงคนในชุมชน
เข้ามาร่วมกิจกรรม แรงจูงใจของคนในชุมชนการเข้าร่วม คือ คนในชุมชนอยากเห็นพ้ืนที่ของชุมชน  
ดีขึ้น เมื่อคนมองเห็นปัญหา และมองเห็นผลประโยชน์ที่จะได้รับ จึงเกิดแรงจูงใจในการมีส่วนร่วม
พัฒนาชุมชน และหากเกินความสามารถ ก็อาศัยหน่วยงานอ่ืน ๆ เข้ามาสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็น
สถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานภาครัฐ  

ชุมชน 
 
 
 
 

                            สถานศึกษา                               สำนักงานเขต 

สิ่งสำคัญคือต้องพัฒนาคนก่อน ให้คนมีความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วม อย่างน้อยที่สุดคือ 
ต้องฝึกให้คนมีจิตสาธารณะ ผ่านโครงการต่าง ๆ เช่น โครงการจิตอาสา ซึ่งเป็นการปลูกฝั่งให้คนมีจิต
สาธารณะมากขึ้น รวมถึงในระบบการศึกษาของทางมหาวิทยาลัย ที่ควรเน้นวิชาด้านพัฒนาชุมชน  
มีการลงพ้ืนที่ โดยให้นักศึกษาได้ลงพ้ืนที่ศึกษาชุมชน เพ่ือให้ได้เข้าไปสัมผัสกับชีวิตในชุมชนใกล้เคียง
สถานศึกษา ซึ่งมีแหล่งเรียนรู้มากมาย เป็นวิถีชีวิตที่เกิดขึ้นจริง เพ่ือให้เรียนรู้ว่าเราควรจะอยู่อย่างไร
ในสังคม  

ถ้าตราบใดที่คนยังมีความรู้สึกแยกชุมชนกับตัวเอง ว่าเป็นคนละอันคนละส่วน ก็จะไม่มี
ความรู้สึกว่า เราจะต้องไปพัฒนาอะไร แค่ไหน และยังไม่มีความรู้สึกที่จะเข้าไปมีส่วนร่วมในการช่วย
รับผิดชอบต่อชุมชน ต่อสังคมต่าง ๆ ซึ่งตัวหลักสำคัญที่สุด คือ การพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของคนใน
สังคมให้เห็นความสำคัญของชุมชนมากขึ้น เห็นความสำคัญว่า ตนเองมีส่วนที่จะช่วยและตนเองก็เป็น
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ผู้สร้างปัญหาให้กับชุมชน สังคม อย่างน้อยที่สุด คือ ปัญหาการสร้างขยะ ก็ต้องพยายามไม่สร้างขยะ 
ไม่ทิ้งขยะไม่เป็นที่ อยากให้ทุกคนกินแล้วเก็บทิ้งให้ถูกที่ อยากให้คนมีจิตสำนึกต่อส่วนรวมมากขึ้น 
ง่ายที่สุดคือ อย่าเป็นคนทำก่อน ไม่สร้างปัญหา มีความรับผิดชอบต่อสังคม (Social Responsibility) 
และถ้าให้ดียิ่งกว่านั้น คือ นอกจากไม่ทำสกปรกแล้ว ก็ช่วยกันทำให้สะอาดยิ่งขึ้นได้ โดยการช่วยเก็บ
ทิ้งเมื่อเห็นขยะทิ้งไม่ถูกที่ เพ่ือเกิดเป็นการลงมือทำของพลเมือง (Civic Engagement) นั่นก็จะเป็นสิ่ง
ที่ดีข้ึนมาอีกข้ัน ชุมชนและสังคมก็จะขับเคลื่อนไปได้ ดังคำกล่าวที่ว่า 

 
“สิ่งที่สังคมอยากได้คือ ‘จิตสำนึกของคน’ ถ้าพัฒนาจิตสำนึกของคนในแง่
การพัฒนาการมีส่วนร่วม และการรักษาให้ชุมชนน่าอยู่น่ามองได้ ก็จะเป็น
สิ่งที่ดี ซึ่งทั้งหลายทั้งปวงก็ขึ้นอยู่กับคนอย่างเดียว ถ้าคนมีสำนึกดี คิดดี 
และปฏิบัติดี สังคมก็จะไม่เป็นภาระ” (ผู้นำชุมชน ฉ, 2561) 

 

4.7 ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 

จากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 4 ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด
ทั้งสิ้น 122 คน คิดเป็นร้อยละ 30.5 โดยผู้วิจัยได้ทำการสรุปปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะไว้ ดังนี้ 

4.7.1 ปัญหาอุปสรรค 
1) ความรู้ ความเข้าใจในเรื่องการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

1.1) สมาชิกในชุมชนยังมีความไม่กระจ่างในกระบวนทัศน์ของการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
ซึ่งเป็นปัญหาเชิงพ้ืนที่ แต่ปัญหาดังกล่าวได้สอดแทรกเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจำวัน จนไม่
ตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาวะที่จะเกิดขึ้น 

1.2) การขาดทักษะในการวิเคราะห์ ที่สะท้อนปัญหาของชุมชนที่แท้จริง และการให้
ความสำคัญกับการพัฒนาเชิงโครงสร้างมากกว่า การจัดการข้อจำกัดของพ้ืนที่ที่เสื่อมโทรม 

1.3) สมาชิกในชุมชนยังมีความเชื่อที่ว่า ปัญหาข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ไม่น่าจะสามารถ 
แก้ไขได้  เพราะบริบทความเป็นเมืองที่ เต็มไปด้วยการพัฒนาเชิงโครงสร้าง ทั้ งการคมนาคม  
สถานประกอบการ และท่ีอยู่อาศัยที่แออัด 

2) การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
2.1) สมาชิกในชุมชนยังให้ความสำคัญในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 

หรือกิจกรรมการพัฒนาน้อย เนื่องจากสมาชิกในชุมชนส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการ 
ทำมาหากิน เลี้ยงชีพ จึงไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหรือการเข้าร่วมแสดงความคิดเห็น 
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ในการประชุมประชาคมได้ ส่วนประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาหรือเข้าร่วมประชาคม  
มักจะนั่งฟังเป็นส่วนใหญ่ และไม่ค่อยกล้าเสนอความคิดเห็นในการวางแผนกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 

2.2) สมาชิกในชุมชนยังมีความขัดแย้ง มีความคิดเห็นต่าง และมีความสามัคคีน้อย  
ในการร่วมกันพัฒนาชุมชน ทำให้การดำเนินงานขาดความต่อเนื่อง พัฒนาพ้ืนที่แล้วขาดการสานต่อ 
ไม่มีคนร่วมดูแลรักษาหลังการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือให้คงสภาพที่ดีไว้ 

2.3) สมาชิกในชุมชนเมืองส่วนใหญ่ตอนนี้เป็นประชากรแฝง ทำให้การทำงานพัฒนา
ชุมชนเมือง มีความท้าทายกว่าแต่ก่อนเป็นอย่างมาก เพราะการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมีน้อย และ
คนส่วนใหญ่มักละเลยต่อการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวม  

2.4) ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องยังให้ความสำคัญในการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะน้อย เนื่องจากผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มักไม่เข้ามามีส่วนร่วมในการประชุม
ประชาคมหรือกิจกรรมการพัฒนา เพราะมองว่า การพัฒนาชุมชนนั้นเป็นหน้าที่ของฝ่ายพัฒนาชุมชน
เพียงผู้เดียว ส่งผลให้คนในองค์กรภาครัฐขาดการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา เพราะมองว่าเป็น
ภาระงานที่ไม่เก่ียวข้องกับหน้าที่ของตนเอง  

3) งบประมาณมีจำกัด เนื่องจากรูปแบบการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะเขตภาษีเจริญ  
อาจสวนทางกับการดำเนินงานที่ผ่านมาของหลาย ๆ งานที่ไม่ได้ตั้งต้นจำนวนที่งบประมาณ แต่ตั้งต้น
อยู่ที่ปัญหาและชุมชนว่ามีความต้องการพัฒนาและมุ่งมั่นที่จะมีส่วนร่วมหรือไม่ อีกทั้ง พยายามที่จะ
ดำเนินกิจกรรมไม่ให้ซ้ำซ้อนกับกิจกรรมหรืองบประมาณที่มีอยู่แล้ว แต่เป็นการพัฒนาต่อยอดจาก
กิจกรรมที่ดำเนินอยู่ ทำให้บางครั้งในการดำเนินงานของชุมชนมีงบประมาณสนับสนุนไม่เพียงพอ 
ต่อการแก้ไขปัญหาในระยะยาว 

4) บริบทของชุมชนที่ไม่เอ้ือต่อการพัฒนา เนื่องด้วยข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ของแต่ละชุมชน  
ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างยากลำบาก เพราะบางชุมชนมีพ้ืนที่น้อย หรือพ้ืนที่ที่ต้องการพัฒนานั้น
เป็นพื้นที่ของเอกชน จึงเกิดอุปสรรคในการใช้พื้นที่เพ่ือดำเนินกิจกรรมการพัฒนา 

5) การดำเนินการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน ยังขาดความสม่ำเสมอ เนื่องจากขาดผู้นำ
ในการขับเคลื่อนกิจกรรมให้ดำเนินต่อไป  

6) ชุมชนยังขาดการสื่อสารที่ดีหรือการประชาสัมพันธ์ที่ทั่วถึง ทำให้สมาชิกในชุมชน 
เกิดความไม่เข้าใจในข้อมูลข่าวสาร และไม่ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ว่าเกิดผลดีหรือประโยชน์กับชุมชนและตนเองอย่างไร 
 

ข้อเสนอแนะจากกลุ่มตัวอย่าง 
1) สมาชิกในชุมชนควรมีความรู้สึกร่วมในการเป็นชุมชนให้มากยิ่งขึ้น เพ่ือให้เกิดการมี  

ส่วนร่วมในการรวมกลุ่มเพ่ือทำกิจกรรมการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ทั้งในการเข้าร่วม
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กิจกรรมประชาคม การใช้ทรัพยากร ภูมิปัญญา หรือความรู้ที่มีอยู่เดิม ผนวกกับการลองผิดลองถูก  
ในการบริการจัดการ หรือการไปศึกษาดูงานจากที่อ่ืนและมาลองปฏิบัติพัฒนาชุมชนของตน  

2) สมาชิกในชุมชนควรยอมรับและให้ความร่วมมือ ในการเข้ามามีส่วนร่วมกิจกรรม 
การพัฒนา ทั้งร่วมแสดงความคิดเห็น ร่วมดำเนินการ และร่วมดูแลรักษา อีกทั้ง ชุมชนควรส่งเสริม 
ให้เด็กและเยาวชน เข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาร่วมกับสมาชิกในชุมชน ปลูกฝังค่านิยม  
การรักบ้านเกิด และการมีจิตสาธารณะเพ่ือส่วนรวม 

3) การมีผู้นำชุมชนที่ดี ไม่ว่าจะเป็นผู้นำที่เป็นทางการ หรือผู้นำที่ไม่เป็นทางการ ซึ่งควร  
มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความเสียสละ ซื่อสัตย์ เป็นแบบอย่างที่ดี คอยรับฟังความคิดเห็นและรับฟัง
ปัญหาของสมาชิกในชุมชน และต้องทำให้สมาชิกในชุมชนตระหนักอยู่เสมอว่า แม้จะมีผู้นำที่ดีแล้ว 
แต่ผู้ที่มีความสำคัญที่สุดในทุกกระบวนการพัฒนาชุมชน และกิจกรรมที่เอ้ือประโยชน์ต่อชุมชน  
นั่นก็คือสมาชิกในชุมชนเอง ผู้นำคนเดียวไม่สามารถพัฒนาชุมชนได้ 

4) กระบวนการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ควรดำเนินการอย่างต่อเนื่อง เพราะเกิดผลลัพธ์
อย่างเป็นรูปธรรม โดยหน่วยงานภาครัฐที่รับผิดชอบโดยตรงควรเข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน
ร่วมกับชุมชน รวมทั้งระดมภาคเอกชนและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องร่วมหนุนเสริม 

5) ชุมชนควรมีระบบการสื่อสารที่ดี ทั้งการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ และการสื่อสารกับสมาชิกในชุมชนผ่านเวทีประชาคมโดยใช้เสียง 
ตามสาย หรือผ่านทางกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ เพ่ือทำให้สมาชิกในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ  
ถึงวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ และร่วมติดตาม ตรวจสอบ 
ประเมินผลการดำเนินงานของชุมชนเองด้วย 

6) เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาชุมชน ต้องคัดเลือกมาให้เหมาะสมกับตำแหน่ง หาบุคคลที่มี
อุดมการณ์ทางด้านชุมชน มาทำงานพัฒนา แต่เนื่องด้วยข้อจำกัดต่าง ๆ ทั้งงานประจำที่มีอยู่ งานตาม
นโยบายที่เข้ามาเพ่ิม และภาระงานที่ต้องรับผิดชอบของแต่ฝ่ายแต่ละคน ทำให้เวลาไม่เพี ยงพอ  
ถ้าคนกับงานพอดีกัน การขับเคลื่อนจะไปได้ดีกว่านี้ 

7) การขยายกรอบงบประมาณการดำเนินงานให้เพียงพอกับความต้องการแก้ไขปัญหา 
สำคัญ ๆ ของชุมชน 
 



 
 

 
สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ท่ีสำคัญ คือ  
1. เพ่ือศึกษาการดำเนินงานของชุมชนต้นแบบในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
2. เพ่ือศึกษาระดับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร 
3. เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพหานคร 
การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยทั้งในเชิงปริมาณ โดยมีแบบสอบถาม

เป็นเครื่องมือ เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเป็นไปตามขั้นตอน และตรงตามประเด็นอย่างครบถ้วนจากกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 400 ตัวอย่าง รวมถึงการวิจัยในเชิงคุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก จากผู้ ให้
ข้อมูลหลัก จำนวน 10 ตัวอย่าง สถิติที่ใช้ในการประมวลวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้ง คำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน 
(Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient: r) สั มประสิ ทธิ์ สหสั ม พั นธ์พอยท์  
ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation Coefficient: rpb) สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร 
(Spearman’s Product Coeffient: rs) แ ละการท ดสอบ สมการถดถอยพ หุ คูณ  (Multiple 
Regression Analysis) การนำเสนอข้อมูลจะเป็นการพรรณนาความจากตาราง ค่าเฉลี่ย โดยใช้
โปรแกรม SPSS ผู้วิจัยได้แบ่งการนำเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 

5.1 สรุปผลการศึกษาในเชิงปริมาณ 
5.2 สรุปผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ 
5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
5.4 อภิปรายผล 
5.5 ข้อเสนอแนะ 
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ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยแบบผสม (Mixed Methods) ใช้เครื่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ซึ่งกำหนดคำถามและประเด็นคำถามอิงตาม
วัตถุประสงค์ และกรอบแนวคิดในการวิจัย โดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ดังนี้ 

1) แบบสอบถามสำหรับประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ที่อาศัยอยู่ใน 6 ชุมชนต้นแบบพ้ืนที่  
สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ อันประกอบไปด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา อาชีพ และลักษณะที่อยู่อาศัย  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยด้านสังคมของประชากรที่ศึกษา อันสะท้อนถึงความรู้
เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ ภาวะ
ผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรม  
การพัฒนา 

ส่วนที่ 3 เป็นประเด็นคำถามที่สะท้อนถึงความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่
สุขภาวะ  

ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็น หรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ  
2) การรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก ( In-depth Interview) จากผู้ให้

ข้อมูลสำคัญ (Key Informants) ได้แก่ ประธานชุมชนหรือผู้นำชุมชน จาก 6 ชุมชนต้นแบบ คือ 
ชุมชนเลิศสุขสม ชุมชนพูนบำเพ็ญ ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ ชุมชนคลองลัดภาชี 
และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลังมหาวิทยาลัยสยาม รุ่งฟ้า 36 ชุมชนละ 1 คน รวมทั้งสิ้น 6 คน  นักวิจัย
ประจำศูนย์วิจัยเพ่ือพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยสยาม (ศวพช.) จำนวน 2 คน และเจ้าหน้าที่สำนักงาน
เขตภาษีเจริญ จำนวน 2 คน รวมผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 10 คน รูปแบบคำถามประกอบด้วย 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ได้แก่ ชื่อ-สกุล  เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา และลักษณะที่อยู่อาศัย  

ส่วนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ซึ่งแยกเป็นประเด็น ดังนี้ 
ประเด็นที่  1 การริเริ่มจนถึงการเข้าร่วมในโครงการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือ 

สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
ประเด็นที่ 2 การดำเนินการของโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
ประเด็นที่ 3 การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ประเด็นที่ 4 การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 
ประเด็นที่ 5 การสนับสนุนจากชุมชน และภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาชุมชน

พ้ืนที่สุขภาวะ 
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ส่วนที่ 3 ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่ 
สุขภาวะ 

 

5.1 สรุปผลการศึกษาในเชิงปริมาณ 

5.1.1 ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 67 โดยมีอายุ 50 ปี ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 

37.3 มีสถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 57.3 มีระดับศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 
คิดเป็นร้อยละ 24.5 มีอาชีพรับจ้าง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และส่วนใหญ่มีลักษณะที่อยู่อาศัยเป็นบ้าน
ในที่ดินตัวเอง คิดเป็นร้อยละ 57 

 
5.1.2 ปัจจัยด้านสังคม 
1) ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

ปัจจัยด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
(ค่าเฉลี่ย 0.86) และส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ พ้ืนที่  
สุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนที่รกร้างสุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ ให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์เอ้ือต่อสุขภาวะ
ที่ดีของคนในชุมชน  (ค่าเฉลี่ย 0.99) และการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะคือ การจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ให้
เป็นพื้นที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมด้านอาหาร ด้านการออกกำลังกาย และการจัดการด้าน
ภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 0.99) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะ เกิดจากองค์กรภาครัฐเข้ามาวางแผนและจัดการให้ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด (ค่าเฉลี่ย 0.50) 

2) ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ 
ปัจจัยด้านระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการที่มีผลต่อความสำเร็จใน

การพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับ  
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) และทุกข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับปานกลาง ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ 
ท่านได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ (ค่าเฉลี่ย 3.35) และท่านได้
เข้าร่วมเวทีประชาคมและกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 3.35) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม และประสานงานระหว่างชุมชนกับ
เจ้าหน้าที่โครงการ (ค่าเฉลี่ย 2.78) 
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3) ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 
ปัจจัยด้านภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) และ 
ทุกข้อมีระดับความคิดเห็นในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนต้องเป็นผู้ที่มี 
จิตอาสาเสียสละ มุ่งมั่นในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 4.45) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 
คือ ท่านคิดว่าผู้นำชุมชนสามารถช่วยแก้ปัญหาความขัดแย้งในชุมชนได้เมื่อเกิดความขัดแย้งภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.98) 

4) ทัศนคติของประชาชน 
ปัจจัยด้านทัศนคติของประชาชนที่มีผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่

สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.98) และส่วนใหญ่
มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและตัวท่านเอง (ค่าเฉลี่ย 4.31) และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านคิดว่าตัวท่านเองสามารถมีสุขภาวะที่ดีได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรม
การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 

5) แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
ปัจจัยด้านแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาที่มีผลต่อ

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.57) และส่วนใหญ่มีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ท่านต้องการให้ชุมชนของท่านมีภูมิทัศน์ที่สวยงามและปลอดภัย (ค่าเฉลี่ย 4.39) 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ท่านได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ให้เป็นผู้ติดต่อประสานงาน
ระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่โครงการ (ค่าเฉลี่ย 3.02) 

 
5.1.3 ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
ปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.01) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18 
และ 3.81 ตามลำดับ)   

สำหรับปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 4.18) และทุกข้อมีระดับความคิดเห็น
ในระดับมาก ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อสุขภาวะที่ดี 
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(ค่าเฉลี่ย 4.24) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ พ้ืนที่สุขภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส (ค่าเฉลี่ย 4.09)  

และปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะด้านการ
เปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.81) ข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
ระดับความคิดเห็นในระดับมาก คือ ท่านปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในบ้านและบริเวณรอบบ้าน ให้
สะอาด น่ามอง และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น (ค่าเฉลี่ย 4.01) และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด มีระดับความ
คิดเห็นในระดับปานกลาง คือ ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดี
มากขึ้น ด้วยการปลูกผักกินเองหรือบริโภคผักปลอดสารพิษ (ค่าเฉลี่ย 3.64) 

 

5.2 สรุปผลการศึกษาในเชิงคุณภาพ 

5.2.1 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ 
การดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ มีขอบเขตที่เจาะลึกไปสู่การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ

ต้นแบบ เพ่ือสานต่อเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะสู่พ้ืนที่อ่ืน ๆ ในบริบทใกล้เคียงกัน คือ 
บริบทของความเป็นเมือง  ดังนั้น รูปแบบการดำเนินงานจึงมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม
ของทุกฝ่ายทั้งในและนอกพ้ืนที่เขตภาษีเจริญ และการเสริมพลังอำนาจ นำไปสู่การก่อเกิดพ้ืนที่
ต้นแบบชุมชน แหล่งเรียนรู้การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ จำนวน 6 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนคลองลัดภาชี  
เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการเห็ดสุขภาวะ ชุมชนพูนบำเพ็ญ เป็นแหล่งเรียนรู้สถานีท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ 
และการแปรรูปขยะเป็นดินปุ๋ย ชุมชนเลิศสุขสม เป็นแหล่งเรียนรู้ชุมชนการจัดการพ้ืนที่ใต้สะพาน 
และแหล่งเรียนรู้เตย ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้สูงอายุกับการรำไม้พลอง ชุมชน  
ศิรินทร์และเพ่ือน เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะ และชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะหลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 
เป็นแหล่งเรียนรู้การจัดการขยะเพ่ือชุมชน และการจัดการพื้นที่สัญจร 

กระบวนการดำเนินงานที่สำคัญของชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ ประกอบด้วย การประชุม
หารือร่วมกับผู้นำชุมชน และคณะทำงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะชุมชน เพ่ือหาความเป็นไปได้ในการ
ดำเนินงานพัฒนา ก่อนจะลงพ้ืนที่สำรวจชุมชน ระดมแนวร่วมที่เห็นด้วยกับการพัฒนา พร้อมสมัครใจ
เข้าร่วมกระบวนการกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ผ่านเวทีประชาคมของชุมชน เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วม
ของคนในพ้ืนที่ อีกทั้ง เพ่ือรับการยืนยันจากสมาชิกในชุมชน ในการออกแบบพ้ืนที่ ร่วมสร้าง ร่วมรับ
ประโยชน์ในการพัฒนา นำไปสู่การกำหนดประเด็นการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของชุมชน  
อันเป็นตามบริบทพ้ืนที่ เพ่ือเป็นต้นแบบในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ หลังจากนั้นจึงเข้าสู่
กระบวนการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะต้นแบบ สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักในการพัฒนา
พ้ืนที่ โดยใช้หลักชุมชนเป็นฐานและขับเคลื่อนโดยชุมชน มีแกนนำในการขับเคลื่อนกระบวนการจัดตั้ง
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หารือผู้น าชุมชน 

ส ารวจพ้ืนท่ี 
ระดมแนวร่วม

เวทีประชาคม 
ระดมการมีส่วนร่วม

ก าหนดประเด็น
การพัฒนา 

เพื่อเป็นต้นแบบ

พัฒนาพ้ืนท่ี
สุขภาวะต้นแบบ

ประชาสัมพันธ์ 
สร้างการรับรู้

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
การเป็นชุมชนแบ่งปัน

ภาพที่ 5.1 วงล้อการดำเนินงานพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

เป็นคณะทำงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ร่วมกับการทำงานของคณะกรรมการชุมชน ก่อนจะขยายผลไป
ยังคนในชุมชน โดยมองที่สภาพปัญหาและความต้องการของพ้ืนที่เป็นเป้าหมายหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรม นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และเชิงพฤติกรรม ที่เป็นผลลัพธ์เชิงประจักษ์ มีการ
ประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ชุมชนภายนอก และหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมเปิดพ้ืนที่ให้สร้างโอกาส 
ค้นหา “ครู” พ้ืนที่สุขภาวะ เพ่ือจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สู่การเป็นชุมชนแบ่งปัน  
ดังภาพที่ 5.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.2.2 ปัจจัยท่ีนำไปสู่ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน 
1) ปัจจัยด้านผู้นำชุมชน 

ผู้นำเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก ผู้นำที่มีทัศนคติ
ที่ดีต่อการพัฒนา และปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้เหมาะสม ย่อมจะสามารถพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมาย
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งผู้นำของชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะส่วนใหญ่ พบว่า เป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์ 
มีความเป็นผู้นำที่พร้อมจะพัฒนาพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดี และการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และ
พฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน เป็นผู้ที่ปฏิบัติจริง รู้จริงในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เป็นผู้ที่มีจิตอาสา 
เสียสละ มุ่งมั่นในการพัฒนา ซึ่งเป็นแนวโน้มของการพัฒนาที่ยั่งยืน เป็นผู้ที่มีเครือข่าย หรือ 
มีกระบวนการระดมภาคีเครือข่ายเข้ามาหนุนเสริมการพัฒนา และแก้ไขปัญหาร่วมกับสมาชิกในชุมชน 
อีกทั้ง เป็นผู้ที่ทำการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะในประเด็นที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชนอย่างต่อเนื่อง
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และต่อยอด โดยพร้อมแบ่งปันความรู้ และประสบการณ์ในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะแก่ผู้ที่สนใจจาก
พ้ืนที่อ่ืน  

2) ปัจจัยด้านการมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชน 
การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะชุมชนให้สำเร็จได้นั้ น คนในชุมชนต้องร่วมแรงร่วมใจ  

เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผ่านกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วมให้คนในชุมชนได้มีโอกาส ตั้งแต่ร่วมคิด 
ร่วมวางแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมติดตามและประเมินผล ร่วมรักษาพ้ืนที่สุขภาวะ  
เพ่ือขับเคลื่อนให้ชุมชนเดินหน้าพัฒนาต่อไปได้ ทั้งนี้ การสร้างให้เกิดการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 
มาจากการกระบวนการจัดการพัฒนาที่สอดคล้องกับความต้องการของคนในชุมชน ผลประโยชน์  
ที่เกิดจากการพัฒนาส่งผลโดยตรงกับคนในชุมชนทุกเพศ และทุกช่วงวัย การดำเนินงานของโครงการ
พัฒนา ต้องมีความชัดเจน ทั้งวัตถุประสงค์ เป้าหมายการพัฒนา และกระบวนการดำเนินงาน  
สร้างแรงจูงใจให้คนในชุมชนเกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมในการพัฒนาได้  

 

5.3 สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 

สมมติฐานที่ 1 เพศของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พ้ืนที่สุขภาวะ  

ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 1 
สมมติฐานที่ 2 อายุมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 2 
สมมติฐานที่ 3 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที ่3 
สมมติฐานที่ 4 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 4 
สมมติฐานที่ 5 อาชีพของประชาชนมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที่ 5 
สมมติฐานที่ 6 ลักษณะที่อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พ้ืนที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 6 
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สมมติฐานที่ 7 ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของประชาชนมีความสัมพันธ์เชิงบวก
กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  

ผลการศึกษา ปฏิเสธสมมติฐานที ่7 
สมมติฐานที่ 8 ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 8 
สมมติฐานที่ 9 ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา

ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 9 
สมมติฐานที่ 10 ทัศนคติของประชาชนมีความสัมพันธ์มีเชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนา

ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 10 
สมมติฐานที่ 11 แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนามีความสัมพันธ์  

เชิงบวกกับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 11 
สมมติฐานที่ 12 ปัจจัยส่วนบุคคลและปัจจัยด้านสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์ความสำเร็จ

ในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานครได้  
ผลการศึกษา ยอมรับสมมติฐานที่ 12 บางส่วน โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ

พื้นที่สุขภาวะโดยรวม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ระดับการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนา
ชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ได้แก่ อายุ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชนต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และแรงจูงใจของ
ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 

ตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบายความผันแปรของความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบ
พื้นที่สุขภาวะด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม ได้แก่ ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 
ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดำเนินการ ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน ทัศนคติของประชาชน
ต่อกิจกรรมการพัฒนาชุมชน และแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
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โดยสรุปจากผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ส่วนใหญ่ยอมรับสมมติฐานที่ทำการศึกษา 
ยกเว้น เพศ ระดับการศึกษา อาชีพ และความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ที่ไม่มีความสัมพันธ์
กับความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ จึงปฏิเสธสมมติฐานที่กำหนดไว้ และเมื่อ
พิจารณาการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ด้วยวิธี Stepwise 
พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคล และปัจจัยด้านสังคม ทั้ง 2 ปัจจัย สามารถทำนายความสำเร็จของการพัฒนา
ชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะได้ 

 

5.4 อภิปรายผล 

จากการศึกษาเรื่อง “ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร” เมื่อพิจารณาผลการศึกษาพบว่า มีประเด็นที่น่าสนใจและนำมา
อภิปรายผล ได้ดังนี้ 

ปัจจัยที่สะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งในด้านการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลง
เชิงพฤติกรรม อธิบายได้ว่า คนในชุมชนเล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะมากข้ึน 
ทำให้ชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงพ้ืนที่ และคนในชุมชนเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม  
ที่นำไปสู่การบรรลุสุขภาวะที่ดี ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจงสวัสดิ์  มณีจอม (2558: 60-70)  
ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชน
บ้านโคกไพร ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน
การพัฒนาชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนบ้านโคกไพร ตำบลทัพราช อำเภอ
ตาพระยา จังหวัดสระแก้ว ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ทั้งในด้านของความรู้ความเข้าใจของ
ประชาชน ด้านบทบาทของแกนนำหมู่บ้านและภาคีการพัฒนา ด้านงบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน 
ด้านกระบวนการมีส่วนร่วม และด้านทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน และสอดคล้องกับ การศึกษาของ 
จริยา จิตร์เจริญ (2551: 77-82)  ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่ง
ผลิตภัณฑ์ ของกกลุ่มอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ของโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ มีความคิดเห็นโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น 
รายด้านพบว่า ด้านผู้นำของกลุ่มมีระดับความคิดเห็นอยู่ในระดับสูงสุด  

จากการศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ  
เขตภาษีเจริญ รายด้านพบว่า ส่วนใหญ่อยู่ในระดับมาก โดยค่าเฉลี่ยสูงสุดคือ ด้านภาวะผู้นำของผู้นำ
ชุมชน รองลงมาได้แก่ ด้านทัศนคติของประชาชน ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ 
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และมีด้านที่อยู่ในระดับปานกลาง คือ ด้านแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
และด้านระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ 

ด้านภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ผู้นำเป็นปัจจัยหนึ่งที่มี
ความสำคัญต่อความสำเร็จของกลุ่มเป็นอย่างมาก ผู้นำที่มีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา และปฏิบัติตาม
บทบาทหน้าที่ ได้เหมาะสม ย่อมจะสามารถพากลุ่มให้บรรลุเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจริยา จิตร์เจริญ (2551: 77-82) ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ
โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ของกกลุ่มอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับเรื่องของผู้นำของกลุ่ม เพราะผู้นำของกลุ่มจะเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อ
ความสำเร็จของกลุ่มหรือองค์กร ผู้นำจะเป็นผู้กระตุ้นให้สมาชิกทำงานร่วมกัน สอดคล้องกับการศึกษา
ของวันชัน พละไกร (2550: 137) ที่ศึกษาปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษาบ้านตำแย ตำบลม่วงสามสิบ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี พบว่า ปัจจัย  
ด้านผู้นำชุมชน เป็นปัจจัยภายในชุมชนที่ก่อให้เกิดความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพราะ
ผู้นำชุมชนบ้านตำแย มีภาวะผู้นำสูง มีความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าคิด
นอกกรอบ มีความรอบครอบและรอบรู้ มีความสามารถในการประสานงาน มีความอ่อนน้อมถ่อมตน 
และมีคุณธรรมจริยธรรมในใจ สอดคล้องกับการศึกษาของวิศาล ทำสวน (2550: 121-127) ที่ศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการเป็นหมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษาหมู่บ้านป่าไผ่ 
หมู่ที่ 2 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ผู้นำชุมชน เป็นกลุ่มบุคคลที่มี
บทบาทอย่างมากในการพัฒนาชุมชน เพราะผู้นำชุมชนมีการพัฒนาชุมชนอย่างจริงจัง และจริงใจ มุ่ง
สร้างความเจริญก้าวหน้าให้เกิดขึ้นในชุมชนอย่างยั่งยืน และสอดคล้องกับสุรศักดิ์ นาคะอินทร์  
(2553: 57) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จของศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนของ
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร พบว่า ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงของชุมชนของ
ตำบลนาม่อง อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ที่ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้ เนื่องจากมีผู้นำที่
เข้มแข็ง หนักแน่น มั่นคง ตลอดจนมีความอดทนอย่างยิ่ง 

ด้านทัศนคติของประชาชนอยู่ในระดับมาก สามารถอธิบายได้ว่า ประชาชนที่มีระดับทัศนคติ
ต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะสูงมีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  
สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีระดับทัศนคติต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะต่ำ เพราะทัศนคติเป็น
ความคิดเชิงการให้คุณค่า การประเมินค่า และมีบทบาทสำคัญในการกำหนดพฤติกรรมของบุคคล ซึ่ง
สอดคล้องกับจักรรินทร์ สีมา (2552: 130) ที่ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขจังหวัดสระแก้ว พบว่า บุคลากรฯ ที่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการส่งเสริมสุขภาพ
มากจะมีแนวโน้มที่จะมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพโดยรวมดีกว่าบุคลากรฯ ที่มีระดับทัศนคติที่ดีต่อการ
ส่งเสริมสุขภาพน้อย สอดคล้องกับพัชรี ปานแก้ว (2556: 56) ที่ศึกษาทัศนคติต่อหลักปรัชญาของ
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เศรษฐกิจพอเพียง คุณภาพชีวิตการทำงาน และพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคม 
พบว่า พนักงานที่มีทัศนคติต่อหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและรายด้านอยู่ในระดับสูง 
เป็นผู้ที่มีพฤติกรรมการเป็นสมาชิกที่ดีขององค์การและสังคมทั้งโดยรวมและรายด้านในระดับสูงด้วย
เช่นกัน และสอดคล้องกับธนะจักร เย็นบำรุง (2540: 84) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของเกษตรต่อการ
ดำเนินการองค์กรธุรกิจชุมชน ศึกษากรณีกลุ่มแปรรูปข้าว อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด พบว่า 
เกษตรกรสมาชิกกลุ่มที่มีทัศนคติที่ดีต่อกิจกรรมและการดำเนินงานของกลุ่มแปรรูปข้าว จะเข้ามามี
ส่วนร่วมสูงกว่าเกษตรกรสมาชิกท่ีมีทัศนคติไม่ด ี

ด้านความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะอยู่ในระดับมาก  สามารถอธิบายได้ว่า  
คนในชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับพ้ืนที่สุขภาวะ เข้าใจถึงนิยามความหมาย กระบวนการ และผลลัพธ์ที่
สำคัญของพ้ืนที่สุขภาวะ การดำเนินงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนจะเกิดความคล่องตัวมากขึ้น 
การรวมกลุ่มเพ่ือขับเคลื่อนกระบวนการ และการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ ก็จะง่ายขึ้น ส่งผล
ให้เกิดความสำเร็จต่อการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ซึ่งสอดคล้องกับสมหญิง เหง้ามูล (2558: 104) 
ที่ศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมของผู้นำชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ เขต 
ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะ และการศึกษาของจริยา จิตร์ เจริญ (2551: 77-82) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่ งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการหนึ่ งตำบลหนึ่ งผลิตภัณฑ์  ของกกลุ่มอาชีพ อำเภอเมือง จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ์ พบว่า ปัจจัยด้านความรู้ความเข้าใจในงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการ  

ด้านแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับปานกลาง อธิบาย
ได้ว่า ประชาชนยังขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา อาจจะเป็นเพราะกิจกรรมการ
พัฒนายังไม่สร้างแรงจูงใจที่มากพอ การประชาสัมพันธ์กิจกรรมในชุมชนยังไม่ทั่วถึง หรือยังมอง  
ไม่เห็นถึงประโยชน์ที่จะได้รับจากการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ซึ่งประชาชนที่มีแรงจูงใจในการ  
เข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาสูง มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ
ดีกว่าประชาชนที่มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาต่ำ เพราะแรงจูงใจเป็นแรงกระตุ้นหรือ
แรงผลักดันที่ทำให้เกิดพฤติกรรม สอดคล้องกับนันทพล พันธุเดช (2560: 94) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ พบว่า ระดับแรงจูงใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมของนักศึกษา โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และมีผลสอดคล้องกับกฤษฎา มงคลศรี  
(2556: 65) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ พบว่า  
โดยภาพรวมนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มีระดับ
แรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งผลการศึกษาไม่สอดคล้องกับมนัส นิลสวัสดิ์ 
(2547: 71-73) ที่ศึกษาแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พบว่า นิสิต  
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มีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตโดยรวมอยู่ในระดับมาก แต่หากพิจารณาเป็นรายด้านกลับ
พบว่า นิสิตมีแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมนิสิตอยู่ในระดับปานกลาง โดยเฉพาะการเข้าร่วม
กิจกรรมของนิสิตด้านการช่วยเหลือสังคม  

ด้านระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง อธิบายได้ว่า 
ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะ จะถูกขับเคลื่อนโดยผู้นำชุมชนและกรรมการชุมชนเป็นหลัก เนื่องจากสมาชิกในชุมชน
ส่วนใหญ่ยังคงให้ความสำคัญกับการทำมาหากิน เลี้ยงชีพ ทำให้ไม่สามารถเข้ามาส่วนร่วมในการ
ดำเนินงานพัฒนาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมในการดำเนินการสูง มีแนวโน้มที่
จะส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะดีกว่าประชาชนที่มีระดับการมีส่วนร่วมใน
การดำเนินการต่ำ สอดคล้องกับสมหญิง เหง้ามูล (2558: 106) ที่ศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมของ
ผู้นำชุมชนในการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร พบว่า  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีการมีส่วนร่วมในการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ ระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับการศึกษาของวีระ ด้วงชู (2537: 81-94) ที่ศึกษาการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาศัยอยู่
บนเกาะต่อการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐาน การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างประชาชนที่อยู่  
บนเกาะลิบงและเกาะพงัน การมีส่วนร่วมด้านการพัฒนากิจกรรมสาธารณสุขมูลฐานของประชาชน 
โดยเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง และสอดคล้องกับนรินทร์ กาญจนฤกษ์ (2542 : 117) ที่ศึกษาการ 
มีส่วนร่วมของประชาชนในโครงการอนุรักษ์สภาพป่าไม้ในพ้ืนที่อำเภออมก๋อยอันเนื่องมาจาก
พระราชดำริ พบว่า การเข้าไปมีส่วนร่วมของประชาชนนการดำเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์ฯ ใน  
แต่ละข้ันตอนการมีส่วนร่วมแต่ละด้าน ประชาชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง 
 

5.5 ข้อเสนอแนะ 

5.5.1 ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขต 

ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร แม้ในภาพรวมจะอยู่ในระดับมาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านและ  
รายข้อจะพบข้อสังเกตว่า ผลการศึกษารายด้านและรายข้อบางส่วนยังมีผลอยู่ ในระดับปานกลาง 
รวมถึงผลการศึกษาที่พบปัจจัยหลายตัวที่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน
ต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ ทั้งนี้ ผู้วิจัยมีข้อเสนอจากผลการศึกษาที่สำคัญ ดังนี้  

1) ผลการศึกษาเกี่ยวกับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ พบว่า 
ประชาชนในชุมชนยังขาดการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ความร่วมมือ
เป็นสิ่งสำคัญในชุมชน ดังนั้น ในการดำเนินการพัฒนาชุมชน ผู้นำหรือคณะทำงานพัฒนาชุมชนจะต้อง
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สร้างสิ่งจูงใจในการมีส่วนร่วม ด้วยการบอกกล่าว ชักชวนให้เข้าร่วม หรือทำให้ประชาชนมองเห็นว่า
ตนจะได้รับประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ตนทำไป สิ่งสำคัญคือ การเปิดโอกาสให้ทุกคนและทุกกลุ่ม 
ในชุมชนมีโอกาสเข้าร่วมในการพัฒนา ควรประชาสัมพันธ์กิจกรรมการพัฒนาโดยกำหนดเวลาที่แน่ชัด 
เพ่ือให้ผู้เข้าร่วมสามารถกำหนดเงื่อนไขของตนเองได้ รวมทั้งกำหนดลักษณะกิจกรรมที่แน่นอน ทั้งนี้  
ชุมชนจะขับเคลื่อนการพัฒนาไปได้นั้น คนในชุมชนชนต้องร่วมมือกัน 

2) ผลการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา พบว่า 
ประชาชนในชุมชนยังขาดแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา ดังนั้น ในการจัดกิจกรรม  
การพัฒนาต่าง ๆ ผู้นำหรือคณะทำงานพัฒนาชุมชน ต้องสร้างแรงจูงใจทางสังคมให้เกิดขึ้น 
กับประชาชน ซึ่งเกิดจากการเรียนรู้และการเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลในสังคม เช่น ความต้องการ
การยอมรับนับถือจากผู้อ่ืน ต้องการเป็นสมาชิกของกลุ่มหรือชุมชน ต้องการพ่ึงพาอาศัยผู้อ่ืน หรือ
ต้องการมีสัมพันธภาพกับผู้อ่ืน โดยต้องกำหนดรูปแบบกิจกรรมการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน หรือสร้างเงื่อนไขเพ่ือสร้างแรงจูงใจในการเข้าร่วมกิจกรรม อันก่อให้เกิดประโยชน์  
กับประชาชนโดยตรง 

3) ในการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ควรศึกษาบริบทของแต่ละพ้ืนที่อย่างเต็ม
รูปแบบ เนื่องจากแต่ละพ้ืนที่ มีข้อจำกัดแตกต่างกัน โดยเฉพาะระบบการบริหารจัดการของ 
แต่ละชุมชน ซึ่งแต่ละพ้ืนที่นั้นต้องอาศัยคนในชุมชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง 

4) บทเรียนการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะบริบทเมืองนี้  จะมีประโยชน์อย่างยิ่งหากได้รับ 
การขยายผล ขยายพ้ืนที่ดำเนินการสู่ระดับนโยบายของกรุงเทพมหานคร ด้วยข้อเสนอที่สังเคราะห์
จากบทเรียนการดำเนินงานนำร่องในเขตภาษีเจริญที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม 
 

5.5.2 ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั้งต่อไป 
1) เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ เป็นการวิจัยเฉพาะช่วงเวลา (Cross-section research)  

ผลวิจัยนี้ เป็นการศึกษาอยู่ในช่วงระยะที่  4 ของโครงการพัฒนาพ้ืนที่สร้างสรรค์เพ่ือสุขภาวะ 
ปีงบประมาณ 2558 หากนำผลวิจัยไปใช้ในช่วงระยะเวลาอ่ืน ควรคำนึงถึงสภาวะแวดล้อมต่าง ๆ  
ที่อาจเปลี่ยนแปลงไปได้ เช่น บริบทของชุมชน ผู้นำชุมชน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมการพัฒนา และการสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ  

2) ควรมีการศึกษาในเรื่องเดียวกันนี้กับชุมชนอ่ืน ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เพ่ือเป็นการขยายฐานองค์ความรู้ให้กว้างออกไป 

3) ควรมีการศึกษาการดำเนินงานพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ อย่างต่อเนื่อง 
โดยควรทำการศึกษาในระยะยาว เพ่ือทราบถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงพ้ืนที่และการเปลี่ยนแปลง  
เชิงพฤติกรรม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งพ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน 
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แบบสอบถาม 
ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ 

เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 
 
เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
 แบบสอบถามนี้จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อคความสำเร็จในการ
พัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร ซึ่งการศึกษานี้เป็นส่วนหนึ่งของ
วิทยานิพนธ์ระดับปริญญาโท หลักสูตรการบริหารการพัฒนาสังคม คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ผู้วิจัยใคร่ขอความอนุเคราะห์จากท่าน ในการตอบ
แบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริงมากที่สุด เพ่ือให้การศึกษาถูกต้อง เชื่อถือได้ และสามารถใช้
ประโยชน์ได้สูงสุด ซึ่งเป็นงานวิจัยเพื่อศึกษาเท่านั้น และขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้ 
 
 

      นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการพัฒนาสังคม 
     คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 



 

 
 

166 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
คำชี้แจง โปรดทำเครื่องหมายถูก ( √ ) ลงในช่อง      ที่อยู่ข้างหน้าลักษณะที่ตรงกับความเป็นจริง
เกีย่วกับตัวท่านมากที่สุด (กรุณาตอบทุกข้อ) ดังต่อไปนี้ 

1. เพศ     1) หญิง        2) ชาย 

2. อายุ    1) ต่ำกว่า 20 ปี       2) 20 – 25 ปี 

  3) 26 – 30 ปี        4) 31 – 35 ปี 
  5) 36 – 40 ปี         6) 41 – 45 ปี 
  7) 46 – 50 ปี        8) มากกว่า 50 ปี 

3. สถานภาพสมรส 

1) โสด         2) สมรส 
3) หม้าย (สามี/ภรรยา เสียชีวิต)      4) หย่าร้าง/แยกทาง 

4. ระดับการศึกษาสูงสุด 

  1) ต่ำกว่าประถมศึกษา       2) ประถมศึกษา 

  3) มัธยมศึกษาตอนต้น       4) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 

  5) อนุปริญญา/ปวส.        6) ปริญญาตรี 

  7) สูงกว่าปริญญาตรี       8) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)..................... 

5. อาชีพ    1) รับจ้าง         2) รับราชการ  

  3) รัฐวิสาหกิจ         4) ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 

  5) เกษตรกร        6) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).................... 

6. ลักษณะที่อยู่อาศัย  

  1) บ้านในที่ดินตัวเอง       2) บ้านเช่า 

  3) บ้านที่ปลูกในที่ดินของผู้อื่น      4) อื่น ๆ (โปรดระบุ)................. 
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ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านปัจจัยสังคม 
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาประเด็นแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมายถูก ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับ

ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม ใช่ ไม่ใช่ 

ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ 

1 พ้ืนที่สุขภาวะ หมายถึง การพัฒนาพ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ 
ให้เป็นพื้นที่ใช้ประโยชน์ เอ้ือต่อสุขภาวะที่ดีของคนในชุมชน 

  

2 การพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ คือ การจัดการข้อจำกัดเชิงพ้ืนที่ ให้เป็น
พ้ืนที่ทางกายภาพที่เอ้ือต่อการจัดกิจกรรมด้านอาหาร ด้านการออก
กำลังกาย และการจัดการด้านภูมิทัศน์ที่ปลอดภัย 

  

3 การสร้างพ้ืนที่สุขภาวะจำเป็นต้องพิจารณาถึงนโยบาย การวางแผน  
การตัดสินใจ และการพัฒนาที่สามารถเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ 

  

4 ผลลัพธ์ที่สำคัญของพ้ืนที่สุขภาวะ คือ เป็นพ้ืนที่ที่นำไปสู่การพัฒนา
ความสามารถของบุคคลหรือกลุ่มคนในพ้ืนที่ ในการปรับเปลี่ยน
ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่นำไปสู่การมีสุขภาพท่ีดี 

  

5 กระบวนการการมีส่วนร่วม เป็นหัวใจสำคัญเพียงอย่างเดียว ในการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

  

6 ความสำเร็จของการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เกิดจากองค์กร
ภาครัฐเข้ามาวางแผนและจัดการให้ 

  

7 การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะที่ดี จะช่วยให้ทุกคนมีโอกาสบรรลุ  
สุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา 

  

 

ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

ระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินการ  
1 ท่านได้เข้าร่วมประชุมเรื่องการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่  

สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
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ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2 ท่านได้เข้าร่วมเวทีประชาคมและกิจกรรมต่าง ๆ 
เพ่ือพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

3 ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
แนวทางแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของชุมชน 

     

4 ท่านร่วมติดตามผลการดำเนินงานการพัฒนาชุมชน
พ้ืนที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 

     

5 ท่านร่วมระดมภาคีเครือข่ายที่ช่วยในการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

6 ท่านได้มีส่วนร่วมในการคิดหารูปแบบและสร้างวิธี
พัฒนา เพ่ือแก้ไขปัญหาของชุมชน 

     

7 ท่านมี อิสระในการคิด การตัดสิน ใจในการจัด
กิจกรรมพัฒนาสุขภาวะของชุมชน 

     

8 เมื่อมีการประชุมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 
ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจในที่
ประชุม 

     

9 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการบริหารกิจกรรม และ
ประสานงานระหว่างชุมชนกับเจ้าหน้าที่โครงการ 

     

10 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสาธารณะ
สมบัติของชุมชน 

     

11 ท่านได้เข้าไปมีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการ
ชุมชน หรือคณะทำงานพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ หรือจิต
อาสา 

     

ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชน 
1 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน มีการวางแผนการจัดประชุม 

และบริหารจัดการให้สมาชิกในชุมชนมีส่วนร่วมใน
การดำเนินงาน 
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ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

2 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจ
ของท่าน ในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชน 
 

     

3 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน ต้องเป็นผู้มีวิสัยทัศน์ มีความ
เป็นผู้นำ ที่พร้อมไปสู่การเปลี่ยนแปลงในการพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

4 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน ต้องเป็นผู้ที่มีจิตอาสา เสียสละ 
มุ่งม่ันในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

5 ท่ านคิดว่าผู้ นำชุมชน เป็นผู้ มี เครือข่ ายหรือมี
กระบวนการระดมภาคีเครือข่ายหนุนเสริมการ
พัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

6 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน พร้อมที่จะแก้ไขปัญหาร่วมกับ
สมาชิกในชุมชน 

     

7 ท่านคิดว่าผู้นำชุมชน สามารถช่วยแก้ปัญหาความ
ขัดแย้งในชุมชนได้ เมื่อเกิดความขัดแย้งภายใน
ชุมชน 

     

ทัศนคติของประชาชน 

1 ท่านคิดว่าการเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุข
ภาวะ จะก่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนและตัวท่าน
เอง 

     

2 ท่านคิดว่าโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ เขต
ภาษีเจริญ ทำให้ชุมชนน่าอยู่ยิ่งข้ึน 

     

3 ท่านรู้สึกว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ท่านหรือชุมชนได้เข้าร่วม
โครงการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ 

     

4 ท่านพร้อมแบ่งปันความรู้ ประสบการณ์การพัฒนา
ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ให้แก่ผู้ที่สนใจจากพ้ืนที่อ่ืน 
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ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

5 ท่านคิดว่าชุมชนของท่านจะเกิดการพัฒนาที่ดีขึ้น
หลังจากได้เข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุข
ภาวะ 

     

6 ท่านคิดว่าตัวท่านเองสามารถมีสุขภาวะที่ดีได้ โดยไม่
จำเป็นต้องเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุข
ภาวะ 

     

7 ท่านคิดว่าชุมชนของท่านสามารถมีพ้ืนที่สุขภาวะที่ดี
ได้ โดยไม่จำเป็นต้องเข้าร่วมโครงการพัฒนาพ้ืนที่สุข
ภาวะ เขตภาษีเจริญ 

     

แรงจูงใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนา 
1 ท่านต้องการมีสุขภาวะที่ดี ทั้ง 4 มิติ คือ ร่างกาย 

จิตใจ สังคม และปัญญา 
     

2 ท่านต้องการให้พ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงภายในชุมชน 
เปลี่ ยนแปลงเป็น พ้ืนที่ สุ ขภาวะเอ้ือต่อการใช้
ประโยชน์ 

     

3 ท่านต้องการให้ชุมชนของท่านมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม
และปลอดภัย 

     

4 ท่านได้รับโอกาสในการคัดเลือกเป็นผู้นำกลุ่มใน
กิจกรรมการพัฒนา 

     

5 ท่ าน ได้พบปะสั งสรรค์  ได้แลกเปลี่ ยนความรู้  
ตลอดจนปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ กับสมาชิกชุมชนอ่ืน 

     

6 ท่านได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชน ให้เป็นผู้
ติดต่อประสานงานระหว่างสมาชิกกับเจ้าหน้าที่
โครงการ 

     

7 การเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาพ้ืนที่สุขภาวะ ทำให้
ท่านเป็นที่ยอมรับของสมาชิกในชุมชน 
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ลำดับ ประเมินปัจจัยด้านสังคม 
มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

8 การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ท่านมีโอกาสแสดงออกใน
ความรู้ ความสามารถ โดยให้คำแนะนำปรึกษาแก่
สมาชิกในชุมชน 

     

9 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมทำให้ท่านมีโอกาสเผยแพร่
กิจกรรมของชุมชน ให้บุคคลภายนอกหรือชุมชน 
อ่ืน ๆ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

     

 
ส่วนที่ 3 ปัจจัยท่ีสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 
คำชี้แจง ให้ท่านพิจารณาประเด็นแต่ละข้อ แล้วทำเครื่องหมายถูก ( √ ) ลงในช่องที่ตรงกับระดับ
ความคิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียงข้อเดียว 

ลำดับ 
ปัจจัยท่ีสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ 

1 ชุมชนมีสภาพแวดล้อมที่สะอาดและเอ้ือต่อสุขภาวะ
ที่ด ี

     

2 ชุมชนมีการปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ที่สวยงามและ
ปลอดภัย 

     

3 ชุมชนสามารถเปลี่ยนพ้ืนที่รกร้าง สุ่มเสี่ยงเป็นพ้ืนที่
สุขภาวะเอ้ือต่อการใช้ประโยชน์ของสมาชิกในชุมชน 

     

4 ชุมชนสามารถเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่สุ่มเสี่ยงต่อสุขภาวะ
ให้กลับกลายเป็นพื้นที่สุขภาวะของชุมชน 

     

5 การพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ ช่วยให้สมาชิกใน
ชุมชนมีโอกาสบรรลุสู่สุขภาวะที่ดี 

     

6 พ้ืนที่สุขภาวะที่เกิดขึ้นในชุมชน เป็นพ้ืนที่ที่ทุกคน
สามารถเข้าถึงได้ โดยเฉพาะกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
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ลำดับ 
ปัจจัยท่ีสะท้อนความสำเร็จในการพัฒนาชุมชน

ต้นแบบพ้ืนที่สุขภาวะ 

มาก
ที่สุด 

มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

5 4 3 2 1 

7 ชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยนพ้ืนที่เป็น
แหล่งเรียนรู้ของชุมชน 

     

8 สมาชิกชุมชนได้ใช้ประโยชน์จากการปรับเปลี่ยน
พ้ืนที่เพ่ือการออกกำลังกาย 

     

การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

1 ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการจัดการขยะให้เป็น
ระบบด้วยการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพ่ือการมีสุข
ภาวะที่ดี 

     

2 ท่านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหาร ที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วยการปลูกผักกินเอง
หรือบริโภคผักปลอดสารพิษ 

     

3 ท่านมีวิถีชีวิตที่เอ้ือต่อการมีสุขภาพที่ดีมากขึ้น ด้วย
การเลือกอุปโภค-บริโภค สินค้าและอาหารที่สะอาด 
ปลอดภัย ปราศจากสารเคมี 

     

4 ท่านปรับเปลี่ยนภูมิทัศน์ภายในบ้านและบริเวณรอบ
บ้าน ให้สะอาด น่ามอง และปลอดภัยมากยิ่งข้ึน 

     

5 ท่านเกิดความเข้าใจ และมีทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนา
พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชน หลังจากการเข้าร่วมเวที
ประชาคม หรือกิจกรรมการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

     

6 ท่านเข้าร่วมกิจกรรมทางกาย การออกกำลังกาย 
หรือกิจกรรมนันทนาการ ที่จัดขึ้นในพ้ืนที่สุขภาวะ
ของชุมชนอย่างสม่ำเสมอ 

     

7 ท่านช่วยดูแล รักษา พ้ืนที่สุขภาวะของชุมชนอย่าง
สม่ำเสมอ 
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ส่วนที่ 4 ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ในการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ 
1. ปัญหา/อุปสรรค ในการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
2. ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ขอบคุณทุกท่านที่กรุณาให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
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แบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
  
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไป 

1. ชื่อ - สกุล (ใส่คำนำหน้า, ยศ, ตำแหน่ง) 
2. เพศ 
3. อายุ 
4. อาชีพ      
5. สถานภาพ 
6. ระดับการศึกษา 

ส่วนที่ 2 การดำเนินการพัฒนาชุมชนพื้นที่สุขภาวะ 
1. การริเริ่มจนถึงการเข้าร่วมโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กทม. 

1) โครงการพัฒนาฯ นี้เริ่มขึ้นได้อย่างไร 
2) ท่านรู้จักโครงการนี้ได้อย่างไร และท่านมาเข้าร่วมโครงการนี้ได้อย่างไร 
3) ท่านเข้าร่วมโครงการนี้มากี่ปีแล้ว ตั้งแต่ปีไหนจนถึงปีไหน 
4) บทบาทในการเข้าร่วมของท่าน กับชุมชนต้นแบบ 6 ชุมชน 
5) ท่านมีความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะอย่างไร 

 
2. การดำเนินการของโครงการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กทม. 

1) การดำเนินการของโครงการฯ เป็นอย่างไร 
2) การดำเนินงานของ 6 ชุมชน เป็นอย่างไร 

- ชุมชนคลองลัดภาชี  
- ชุมชนพูนบำเพ็ญ 
- ชุมชนเลิศสุขสม 
- ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ 
- ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 
- ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ หลัง ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 

3) การดำเนินงานของท่านร่วมกับชุมชน 
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3. การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา 
1) ท่านมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาอย่างไรบ้าง 
2) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ทั้ง 6 ชุมชน 
3) การมีส่วนร่วมของหน่วยงานต่าง ๆ  

 
4. การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่และการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม 

สำหรับผู้นำชุมชน ( 6 ชุมชน) 
1) ชุมชนของท่านมีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่อย่างไรบ้าง หลังจากได้เข้าร่วมโครงการ

พัฒนาฯ เช่น 
- พ้ืนที่สีเขียวมากขึ้น อย่างไร 
- พ้ืนที่รกร้าง เปลี่ยนเป็นพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
- ชุมชนเกิดพ้ืนที่สำหรับการออกกำลังกาย 
- คนในชุมชนเกิดการปรับภูมิทัศน์รอบบ้านและภายในชุมชน ให้สะอาดและปลอดภัย

มากขึ้น 
- เกิดพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ในชุมชน อย่างไร 
- เกิดแหล่งเรียนรู้ขึ้นในชุมชน อย่างไร 

2) ท่านและสมาชิกในชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างไรบ้าง หลังจากได้เข้า
ร่วมโครงการพัฒนาฯ เช่น 
- มีการออกกำลังกายในพ้ืนที่ใช้ประโยชน์ 
- ปลูกผักกินเอง 
- แยกขยะ 

สำหรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เขตฯ 
1) ชุมชน 6 ชุมชนต้นแบบ มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่อย่างไร 
2) คนใน 6 ชุมชนต้นแบบ มีการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรมอย่างไร 
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ชุมชน การเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ การเปลี่ยนแปลง 
เชิงพฤติกรรม 

1. ชุมชนคลองลัดภาชี  
 
 
 

 
 

 

2. ชุมชนพูนบำเพ็ญ 
 
 

 

  

3. ชุมชนเลิศสุขสม 
 
 

 

  

4. ชุมชนวิจิตรสัมพันธ์ 
 
 

 

  

5. ชุมชนศิรินทร์และเพ่ือน 
 
 

 

  

6. ชุมชนพ้ืนที่สุขภาวะ หลัง 
ม.สยาม รุ่งฟ้า 36 
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5. การสนับสนุนจากชุมชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 

สำหรับผู้นำชุมชน 
1) ทางชุมชนให้การสนับสนุนในกระบวนการพัฒนาอย่างไร 

- คนในชุมชน เช่น การมีส่วนร่วม, แรงจูงใจในการเข้าร่วม, ทัศนคติต่อการเข้าร่วม
กระบวนการพัฒนา 

- ผู้นำชุมชน 
- เจ้าหน้าที่เขต/นักวิจัย ศวพช. 

 
สำหรับนักวิจัยและเจ้าหน้าที่เขต 

2) การสนับสนุนจากหน่วยงานต่าง ๆ ในกระบวนการพัฒนาพื้นที่สุขภาวะ 
- ภาคีเครือข่าย ภาครัฐ ภาคเอกชน เป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาชุมชนให้เกิด

ความสำเร็จ 

ส่วนที่ 3 ปัญหา แนวทางแก้ไข และข้อเสนอแนะในการพัฒนาชุมชนต้นแบบพื้นที่สุขภาวะ เขต
ภาษีเจริญ 

- 6 ชุมชนต้นแบบ มีปัญหาอะไร และแนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ต่อการพัฒนา 
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