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การวิจัยในครั้งนี้กําหนดวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาระดับการมีส่วนร่วม จิตสํานึกของประชาชน
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา และเพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการสร้าง
จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดย
เก็บแบบสอบถามจาก 400 กลุ่มตัวอย่าง และทําการสัมภาษณ์ประชาชนและผู้นําขับเคลื่อนตลาดน้ํา 
จํานวน 30 คน พบว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําท้ัง 5 แห่ง มีการเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม โดยเฉพาะกลุ่มออมทรัพย์มากท่ีสุด การดํารงอยู่มีความเป็นเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันได้
พบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้ยเคยกันอย่างสมํ่าเสมอ
เข้าร่วมกิจกรรมในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันเข้าพรรษา ประเพณีนิยม เช่น วันปี
ใหม่ วันสงกรานต์ วันแม่ วันพ่อ นอกจากนี้ทุกคนมีความพึงพอใจในชุมชนท่ีมีความสะดวกสบายใน
เรื่องการมีไฟฟ้า น้ําประปา โทรศัพท์ และสุขภาวะมีอย่างสมบูรณ์ รวมถึงมีความรักผูกพันต่อชุมชน
เสมอเป็นบ้านอีกหลังหนึ่งท่ีร่วมกันคอยดูแลปกป้อง เพราะทุกคนมีอิสระ พูดคุยสนทนากันได้อย่างมี
ความเป็นกันเอง ในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนมีพ้ืนท่ีพักผ่อนหย่อนใจ
เป็นตลาดน้ํา สามารถท่องเท่ียวและนําผลผลิตและสินค้าจากการเกษตรมาข่ายได้เช่นเดียวกัน ส่วน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ปกติประชาชนมีการใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ สงกรานต์ ฯ และมีการใช้คลองในการประกอบพิธีกรรม 
การขมาแม่น้ํา หรือการไหว้แม่ย่านางเรืออีกด้วย ประชาชน มีส่วนร่วมโดยรวมอยู่ระดับปานกลาง แต่
มีด้านความรับผิดชอบต่อสาธารณะ สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตริมน้ําเป็นมีระดับสูง และประชาชน
ตระหนักในคุณค่าของน้ําว่า “เป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต” เราไม่ควรท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงใน
แม่น้ําลําคลองเพราะจะทําให้เกิดการเน่าเสีย พร้อมกับควรฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็นนิสัยอีก
ด้วย สิ่งหนึ่งประชาชนต้องปฏิบัติเป็นเหมือนสัญญาประชาคม คือ การให้คําแนะนําหรือปลูกจิตสํานึก
คนในครอบครัวให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา และการตระหนักใน
การเตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” จนสามารถกําหนดเป็นรูปแบบแนวทางการ
พัฒนาจิตสํานึกของประชาชนบนฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสาธารณะนั่นเอง 



ABSTRACT 
 

Research Title : Guidelines for Social Network Development towards  

Environmental Conservation and Ways of People’ Lives at Floating  

Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, Bangkok. 

Researchers :     Mr. Phusit  Phukamchanoad 

Year of research :     2016 

------------------------------------------------- 

This research aims to find the level of people’s awareness towards 

environmental conservation and ways of live along the canal in order to develop the 

awareness model for people. 400 people as samplings and other 30 driven leaderships 

were interviewed. The result showed that people dwelling in the 5 floating market areas 

were members of the social groups, especially Saving (AomSab) Group. Traditionally, 

each member is accustomed to one another and joins Buddhist activities regularly e.g. 

Makhabucha Day, Buddhist Lent Day, and Traditional Customs: New Year Day, Songkarn 

Day, Father Day, and Mother Day. Besides everyone is satisfied with facilities and 

accommodations in each community including water supply, electricity, and telephone.  

Importantly friendship among them provoked to live peacefully and happily. On 

weekends or holidays, people come to the floating market as a recreational tourist 

attraction, and some bring agricultural products to sell. About environmental 

conservation, people have conserved traditional activities and rituals such as Loy Kra 

Tong Festival (Floating floral decorated banana cut stem), Chak Pra Festival (Pulling 

Image of Buddha on the barge), Paying respect to Mother Goddess of the River, and so 

on. The findings showed that people participated in each activity in the medium level 

but were aware of environment and ways of lives in the high level. People realized that 

water was important to survive for all lives; hence, no one should litter garbage that led 

to water pollution and save water habitually. Those local people had commitment to 

elucidate children in families to conserve water from guidelines provided and be aware 

of social responsibility in the community and for the country. 



กิตติกรรมประกาศ 

  

รายงานการวิจัยเรื่อง แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (Guidelines 
for Social Network Development towards Environmental Conservation and Ways of 
People’ Lives at Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, 
Bangkok.) สําเร็จได้ด้วยการสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ซ่ึงมีบทบาทสําคัญในการสนับสนุนงบประมาณและการพัฒนาการวิจัยของคณาจารย์อย่างดียิ่ง 

ท้ังนี้คณะผู้วิจัยขอขอบพระคุณทีมงานลุงชวน ชูจันทร์ ผู้ก่อตั้งตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร และประชาชนใน 5 ตลาดน้ํา ได้แก่ คลองลัดมะยม วัดตลิ่งชัน ตลิ่งชัน วัด
สะพาน และวัดจําปา และทีมผู้ช่วยวิจัยภาคสนาม โดยมี นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ นางสาวเบญจ
รัตน์ บุญมี นางสาวอมรรัตน์ พลอยมุกดา และนางสาวน้ําทิพย์ ทักเกสร ท่ีได้ให้การสนับสนุนในการ
เก็บข้อมูลอย่างดียิ่งด้วยความอดทน  

ท้ายสุดนี้ ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จท้ังหมดจากการทํางานวิจัยในครั้งนี้
แด่สถาบันวิจัยและพัฒนา รวมถึงสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ซ่ึงสนับสนุนงบประมาณ 
สถานท่ี และกระบวนการทํางานจนประสบผลสําเร็จด้วยความสมบูรณ์ รวมถึงส่งมอบความสําเร็จ
ท้ังหมดจากการทํางานวิจัยแด่คุณแม่สมร ขันติกุล คุณน้อย จันทร์สะมอน คุณสิราวรรณ สมเพาะ
พร้อมครอบครัว ผู้ซึ่งเป็นกําลังใจและคอยเสริมสร้างกําลังขวัญในการทํางานวิจัยให้กับผู้วิจัยอย่างดียิ่ง
มาโดยตลอด 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
 

การพัฒนาประเทศไทยให้มีความยั่งยืนเป็นเป้าหมายท่ีสําคัญอยู่ท่ีการพัฒนาคน เพราะถือว่า 
“คน” เป็นผู้ขับเคลื่อนสําคัญในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 
11 บ่งชี้ในพันธกิจท่ี 2 ระบุว่า พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีคุณธรรม เรียนรู้ตลอดชีวิต มีทักษะและการ
ดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถ่ินมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัว รู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ, 2554: 8) นั่นหมายความว่า เป้าหมายสําคัญยังคงเป็นการให้ความสําคัญกับ “คน” 
“ท้องถิ่น” ให้มีความเข้มแข็ง และยั่งยืนอยู่ช่วงทศวรรษท่ีผ่านมา การสร้างจิตสํานึกของคนมี
ความสําคัญต่อการพัฒนาท้องถ่ิน เพราะจิตสํานึกเป็นสิ่งท่ีปลูกฝังกันมายาวนานต้องใช้ช่วงเวลาหลาย
สิบปีท่ีจะเกิดข้ึนได้ เช่น จิตสํานึกรักท้องถ่ิน จิตสํานึกการรักษ์ประเพณี จิตสํานึกในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม จิตสํานึกรักคุณธรรม เป็นต้น ดังนั้นการสร้างจิตสํานึกจึงมีการปลูกฝังกันมาตั้งแต่
ครอบครัว โรงเรียน และชุมชนต้องมีกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
กระแสการท่องเท่ียวในโลกมีทิศทางท่ีดีข้ึนจากข้อมูลการเพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว องค์การการ
ท่องเท่ียวโลก (World Tourism Organization : UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเม่ือถึงปีพ.ศ. 2563 จะมี
นักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจํานวน 1,600 ล้านคน ภูมิภาคท่ีมีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยม
คือ ภูมิภาคเอเชียตะวันออก และแปซิฟิคและกลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นจุดหมาย
การท่องเท่ียวแห่งใหม่ท่ีมีผู้นิยมเดินทางเข้ามาเพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่องโดยมีนักท่องเท่ียวเป็น 1 ใน 3 
ของนักท่องเท่ียวภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค (กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา, 2554: 6) รัฐบาลจึงกําหนด
แผนพัฒนาการท่องเท่ียวแห่งชาติพ.ศ. 2555–2559 ข้ึนเพ่ือเป็นการรองรับนักท่องเท่ียวระหว่าง
ประเทศท่ีนับวันจะมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้นการพัฒนาท่ีรัฐบาลได้สร้างความตระหนักและความสําคัญ
ประเด็นหนึ่งท่ีสามารถสร้างท้ังรายได้และความเข้มแข็งให้กับประชาชนในชุมชนท้องถ่ิน นั่นคือการ
พัฒนาการท่องเท่ียวด้วยการทุนสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนขับเคลื่อนและส่งเสริมให้เกิดกิจกรรม 
หรือโครงการต่าง ๆ ในการท่องเท่ียว จนทําให้การท่องเท่ียวของประเทศไทยมีกระแสท่ีดีอย่างมาก 
เกิดการขยายตัวของอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวอย่างรวดเร็ว และยังส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในเชิง
บวกอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เกิดการสร้างงาน สร้างอาชีพ ทําให้มีการกระจายรายได้สู่ท้องถ่ินต่าง ๆ 
ท่ัวประเทศอย่างรวดเร็วและท่ัวถึง รวมท้ังยังมีการพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐาน เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า ประปา ในท้องถ่ินท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวด้วย สร้างความเข้าใจอันดี
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ระหว่างคนในท้องถ่ิน และคนไม่ท้ิงถ่ินฐานไปทํางานท่ีอ่ืน ๆ ซ่ึงการนําทุนทางสังคม เกิดจากการ
รวมตัว ร่วมคิด ร่วมทํา บนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจ สายใยผูกพันและวัฒนธรรมท่ีดีงามของ
สังคมไทยผ่านระบบความสัมพันธ์ท่ีมีการสะสมในลักษณะเครือข่ายขององค์ประกอบหลัก ได้แก่ คน 
สถาบัน วัฒนธรรม และองค์ความรู้ ซ่ึงจะเกิดเป็นพลังในชุมชนและสังคม (สุวรรณี คําม่ัน และคณะ, 
2551: 5) เม่ือกระแสการพัฒนาการท่องเท่ียวเกิดข้ึนในชุมชนหรือท้องถ่ินใด สิ่งท่ีหลีกเลี่ยงไม่ได้นั่น
คือ เชิงบวกการสร้างรายได้ของชุมชนจากผลิตภัณฑ์ของท้องถ่ิน เชิงลบคือการทําลายทรัพยากรทาง
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้น้อยลงหรืออาจสูญหายไปได้ ซ่ึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในแหล่ง
ท่องเท่ียวเป็นสิ่งท่ีฟ้ืนฟูได้ยากเนื่องจากต้องอาศัยระยะเวลาโดยธรรมชาติ และการปลูกจิตสํานึกของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใกล้แหล่งท่องเท่ียวและนักท่องเท่ียวด้วย ซ่ึงหน่วยงานรัฐไม่สามารถดูแลได้เพียง
ฝ่ายเดียวต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเข้ามาช่วยเหลือ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีเก่ียวกับทรัพยากรทางน้ําในเขตเมือง ยิ่งต้องปลูกจิตสํานึกเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ให้มากข้ึน ซ่ึงการปลูกจิตสํานึกของประชาชนนั้นเป็นทุนทางสังคมและวัฒนธรรมท่ีสําคัญของคนไทย
ท่ีมีหลักธรรมการเมตตา กรุณาต่อผู้อ่ืนโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน และการนึกถึงประโยชน์ต่อส่วนรวม
เป็นท่ีตั้ง เม่ือปลูกจิตสํานึกด้านความเมตตากรุณา และการยังประโยชน์ต่อส่วนร่วมให้มากแล้วนั้น ก็
สามารถเป็นแนวทางหนึ่งในการช่วยให้สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้อยู่กลับแหล่งท่องเท่ียว
ได้อย่างยั่งยืน  

พ้ืนท่ีเป้าหมายของการวิจัยคือ แหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ซ่ึง
เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีสําคัญของคนเมืองหลวง ได้อาศัยช่วงเวลาวันหยุดสุดสัปดาห์มาพักผ่อนหย่อนใจ 
ล่องเรือ ซ้ือของจากชาวบ้าน โดยมีจํานวนแหล่งท่องเท่ียวท่ีสามารถเชื่อมโยงกันในเขตตลิ่งชัน 5 
แหล่ง ได้แก่ 1) ตลาดน้ําตลิ่งชัน หรือคลองชักพระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางขุนศรี เป็นตลาดน้ํากลาง
เมืองหลวงท่ีคงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิของชาวบ้านริมน้ําไว้อย่างดี 2) ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
เป็นคลองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเชื่อมระหว่าง 2 คลองหลัก คือ ทิศเหนือเชื่อมคลองบางระมาด ทิศใต้
เชื่อมคลองบางพรม ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้างประมาณ 6 เมตร 3) ตลาดน้ําวัดสะพาน 
ตั้งอยู่ในวัดสะพาน ริมคลองบางน้อย เป็นตลาดเล็ก ๆ รวมตัวอยู่ในคูคลองหน้าวัดสะพาน 4) ตลาด
น้ําวัดจําปา อุทยาน ร.3 อยู่ติดกับคลองบางระมาด อยู่ภายในบริเวณวัดจําปา ตลาดสร้างเลียบคลองมี
ท่ีนั่งกินอาหารอยู่ริมคลองเพ่ือให้ได้บรรยากาศของตลาดน้ํา 5) ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เพ่ิงดําเนินการเปิด
ตลาดเม่ือ 12 มกราคม 2556 เป็นตลาดน้ําท่ีให้ผู้มีภูมิเลาน้ําในเขตตลิ่งชันนําสินค้ามาจําหน่าย ซ่ึงท้ัง 
5 ตลาดน้ําเปิดบริการทุกวันเสาร์-อาทิตย์และวัดหยุดนักขัตฤกษ์ ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. การท่ี
ชุมชนหรือท้องถ่ินใดมีการท่องเท่ียวท่ีเป็นตลาดน้ํา เป็นเรื่องท่ีดีต่อการสร้างเศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วย
แต่ต้องระมัดระวังคือผลกระทบทางลบท่ีจะตามคือปัญหาขยะ ปัญหาน้ําเสีย ปัญหาลุกล้ําลําคลองเพ่ือ
สร้างท่ีพัก การแย่งชิงลูกค้า หรือนักท่องเท่ียว ความสะอาด ความขัดแย้งได้ผลประโยชน์ พ้ืนท่ีจอดรถ 
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ห้องน้ํา รวมถึงปัญหาการขยายพ้ืนท่ีเชิงธุรกิจทําลายพ้ืนท่ีสีเขียวของชุมชนไป ดังนั้นการทําให้ตลาด
น้ํามีความยั่งยืนและคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ดั่งในอดีตคือการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมท่ีมีอยู่ให้คงสภาพ
ดั้งเดิมไว้ให้นานท่ีสุด จึงจําเป็นต้องค้นหารูปแบบกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพ่ือปลูก
จิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมกับกระตุ้นให้หน่วยงานในท้องถ่ินท้ัง
ภาครัฐและเอกชน รวมถึงนักท่องเท่ียวช่วยกันปกป้อง ดูแล รักษาสิ่งแวดล้อมทางน้ําและวิถีชีวิตคน
ริมน้ําให้คงสภาพเดิม ซ่ึงสอดคล้องกับกลยุทธ์แนวทางการพัฒนาการท่องเท่ียวในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2557 ไว้ว่า อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรการท่องเท่ียวอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน โดยการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐาน ภูมิทัศน์ทางการท่องเท่ียว สิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือการท่องเท่ียว อนุรักษ์และ
ฟ้ืนฟู ทรัพยากรการท่องเท่ียว พัฒนาและส่งเสริมความปลอดภัยของแหล่งท่องเท่ียวให้ได้ตามเกณฑ์
มาตรฐาน และพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวและกิจกรรมการท่องเท่ียวอย่าง
สร้างสรรค์และมีอัตลักษณ์จากภูมิปัญญาท้องถ่ิน (แผนปฏิบัติราชการประจําปี พ.ศ. 2557 สํานักงาน
เขตตลิ่งชัน, 2557: 19) เม่ือพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชันกําลังกําลังถูกท้าทายของกระแสการท่องเท่ียวจาก
นักท่องเท่ียวท่ีหลั่งไหล่เข้ามาจํานวนมาก ย่อมก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมบ้างแล้ว ขาดการกําหนดทิศทางในการอนุรักษ์สิ่งท่ีดีงามของรุ่นปู่ยา ตายาย พ่อแม่ไว้ให้กับ
รุ่นลูกหลานได้เรียนรู้ ขาดการปลูกจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมท่ีดีงาม
ของท้องถ่ินไว้ ท้ังนี้หากภาคประชาชนหรือองค์กรชุมชนไม่ได้เตรียมความพร้อมกับการจัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน หรือค้นหารูปแบบของการสร้างจิตสํานึกให้กับภาคีเครือข่ายทางการท่องเท่ียวท่ี
สอดคล้องกับวิถีชีวิตของท้องถ่ินเอง อาจส่งผลให้นักท่องเท่ียวหายไปอย่างไม่หวนคืนได้ และผู้วิจัย
คาดการณ์ว่า การเปิดพ้ืนท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียวในเขตตลิ่งชันอย่างเป็นทางการทําให้พ้ืนท่ีได้ท่ีเป็นสวน 
คลองคูน้ําหายไปจนจะทําให้วิถีชีวิตดั้งเดิมท่ีผูกโยงกับความเป็นชาวสวนในพ่ึงพาธรรมชาติในการ
ดํารงชีวิตกับสายน้ําเริ่มเลือนหายไปในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมอีกท้ังกระแสแห่งการไหลบ่าของทุนนิยมได้
เข้ามาในชุมชนย่านนี้ จนหลายพ้ืนท่ีกลายเป็นท่ีพัก ปรับบ้านเก่าเป็นบ้านใหม่ เป็นท่ีพักของ
นักท่องเท่ียวจนไม่เหลือโครงสร้างดั้งเดิม ผู้คนกลายท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีกลับเป็นนักธุรกิจจากภายนอก
มากกว่าคนท่ีอยู่ดั้งเดิม ทุนทางสังคมและวัฒนธรรมเริ่มเลือนหาย กิจกรรมท่ีตอบสนองความเป็น
รากเหง้าของท้องถ่ินเพ่ือสนับสนุนการท่องเท่ียวโดยชุมชนเองไม่มี แต่จะพบกิจกรรมท่ีได้รับการ
สนับสนุนเฉพาะของเจ้าของท่ีพักนั้น ๆ เป็นส่วนใหญ่ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องพัฒนา
รูปแบบการสร้างจิตสํานึกร่วมกันของคนในพ้ืนท่ี เพ่ือฟ้ืนฟู อนุรักษ์และส่งเสริมกิจกรรมดั้งเดิมท่ี
ผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวตลิ่งชันให้เป็นเครื่องมือสําคัญในการสร้างความสมัครสมานสามัคคีกันและ
สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน ร่วมกันจัดส่งเสริมกิจกรรมการท่องเท่ียวท่ีเป็นของชุมชน โดยชุมชน 
เพ่ือชุมชนได้อย่างแท้จริง 
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1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 

การวิจัยเก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึง
กําหนดวัตถุประสงค์ไว้ ดังนี้ 

1. เพ่ือค้นหาระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของ
ประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

2. เพ่ือศึกษาจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของ
ประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

3. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการ
รักษาวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 
1.3 ขอบเขตของการวิจัย 

 
ผู้วิจัยกําหนดขอบเขตของการวิจัยในครั้งนี้ ประกอบด้วย 

1. ด้านเนื้อหา เป็นการรวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่อง
จิตสํานึก จิตสาธารณะ การมีส่วนร่วม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสังคมและวิถีชีวิตริมน้ําโดย
การศึกษาในรูปแบบของการวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed research) ระหว่างการศึกษาเอกสาร 
(Documentary research) และศึกษาข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative research) และ 
การศึกษาเชิงคุณภาพ (Qualitative research) 

2. ด้านประชากร/ผู้ให้ข้อมูล  
2.1 ด้านพ้ืนท่ี ได้แก่เขตการปกครองของเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มี

พ้ืนท่ี 32.855 ตารางกิโลเมตร แบ่งเขตการปกครองย่อยออกเป็น 6 แขวง ได้แก่ แขวงคลองชักพระ 
แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงบางเชือกหนัง 

2.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 106,309 คน 
ครัวเรือน 38,442 ครัวเรือน (ข้อมูลชุมชนปละประชากรเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556) ได้กลุ่มตัวอย่าง
ด้วยการคํานวณตามสูตรของทาโร่ ยามาเน่ (Yamane, 1973: 125) ท้ังสิ้น 400 กลุ่มตัวอย่าง สําหรับ
เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถาม  

2.3 เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์ผู้ อํานวยการเขตตลิ่งชัน หรือฝ่าย
สิ่งแวดล้อมและสุขาภิบาล กลุ่มผู้นําชุมชน สัมภาษณ์เจ้าอาวาสวัดท่ีตลาดน้ําท้ัง 5 แห่งตั้งอยู่ใกล้เคียง 
กลุ่มเครือข่ายอนุรักษ์ลําคลองหรือคณะกรรมดูแลรับผิดชอบตลาดน้ํา และผู้ท่ีประชาชนเคารพนับถือ 
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รวม 30 คน เพ่ือค้นหารูปแบบการสร้างจิตสํานึกและกระบวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา  

3. ดําเนินการทําวิจัยปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558-กันยายน 2559) รวม 1 
ปีงบประมาณ 

 

1.4 นิยามศัพท์เฉพาะ 
 

จิตสํานึก (Consciousness) หมายถึง ภาวะท่ีจิตตื่นตัว รู้ตัว ภาวะแห่งการรู้สึกท่ีมีเหตุผล
ประกอบเสมอก่อนลงมือปฏิบัติอาจเป็นเชิงบวกหรือลบก็ได้ จิตสํานึกท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต เป็นภาวะของการตระหนักรู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตท่ีเป็นอยู่ และ
ตัดสินใจกระทําลงไปในการรักษาไว้ให้เกิดความยั่งยืนในทางท่ีดี 

การมีส่วนร่วม (Participation) หมายถึง การทํางานร่วมของชุมชนโดยการท่ีประชาชนใน
ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของชุมชนท้ังในเรื่องของ
การแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกันวางแผน การดําเนินงาน 
การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซ่ึงการกระทําทุกอย่างมักสะท้อน
เป้าหมายสําคัญคือความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติข้ึนในชุมชน ซ่ึงในท่ีนี้
หมายความถึงการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการพัฒนาของท้องถ่ิน ท้ังด้านการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรม และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นภาค
ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทสําคัญในการร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเท่ียวในเชิง
อนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเป็นภูมิสังคมของชุมชนไว้จึงจะสําเร็จได้ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) หมายถึง การรักษาสิ่งท่ีอยู่รอบ
ตัวอย่างให้สามารถใช้ประโยชน์ได้นานท่ีสุด สมบูรณ์ท่ีสุด ยั่งยืนท่ีสุด ให้รู้จักการใช้ การถนอม การ
เก็บรักษา ทรัพยากรแวดล้อมให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด เกิดความสูญเสียโดยเปล่า
ประโยชน์ให้น้อยท่ีสุด 

วิถีชีวิตชุมชน Community Way of Life) หมายถึง วิถีชีวิตชุมชนใดชุมชนหนึ่งมักมีความ
แตกต่างกันออกไปและเป็นท่ียอมรับถือปฏิบัติจนเคยชินของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงปัจจัยแห่งความแตกต่าง
มักจะมาจากเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ วัฒนธรรม 
ซ่ึงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือให้เข้าใจจึงมีกรอบโดยท่ัวไปในการศึกษาคือ ด้านสภาพพ้ืนฐานของ
ชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม 
 เครือข่ายสังคม หมายถึง โครงสร้างของกระบวนเชื่อมโยงท่ีเป็นแบบถาวร ในการปฏิสัมพันธ์
กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีต้องเกิดข้ึนร่วมกัน เช่น เกิดการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม ร่วมมือกัน การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างกัน อาจอยู่ในรูปแบบบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน ซ่ึงการ
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ปฏิสัมพันธ์อยู่ภายใต้เง่ือนไขการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการ ความตระหนักในสิ่งเดียวกัน
มีผลต่อสังคมส่วนใหญ่ 
 
1.5 ประโยชน์ที่จะได้รับจากการวิจัย 

 
 การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยคาดผลลัพธ์ท่ีจะเกิดข้ึนจริงในผลการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ 

1. สร้างองค์ความรู้ใหม่เพ่ือพัฒนาท้องถ่ินท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําในชุมชนเมือง เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

2. หน่วยงานรัฐ (สํานักงานเขต และโรงเรียน) ในเขตตลิ่งชันได้แนวทางการสร้าง
จิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําให้กับประชาชน เยาวชน และนักเรียน 

3. เป็นกรอบในการกําหนดนโยบายการการปลูกจิตสํานึกของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกับตลาดน้ํา 5 แห่งในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

4. คณะกรรมการชุมชนตลาดน้ํา กลุ่มอาชีพ (พ่อค้า แม่ค้าในตลาดน้ํา) ได้ร่วมกัน
เรียนรู้ และเกิดความตระหนักในการนําแนวทางการอนุรักษ์ไปสร้างสร้างจิตสํานึก จิตสาธารณะให้กับ
นักท่องเท่ียวท่ีเข้ามาท่องเท่ียวเพ่ือการอนุรักษ์ร่วมกัน 

5. นําผลงานเผยแพร่ในวารสารวิจัยและการประชุมวิชาการท้ังในและนอกประเทศ 
6. ผลการวิจัยในครั้งนี้เป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญในการพัฒนานักศึกษาด้านการน้อม

นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจําวันเพราะสอดคล้องกับรายวิชาท่ีผู้วิจัยได้ทํา
การสอนในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา คือ เศรษฐกิจ สังคมตามแนวพระราชดําริ ในชั้นปีท่ี 2 
และรายวิชากระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมพ้ืนฐาน ชั้นปีท่ี 1 สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 
แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม ภาคสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 



 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

การศึกษาวิจัยนี้ได้ค้นคว้า รวบรวมแนวคิดทฤษฎี วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องท่ี
สอดคล้องกับแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตสํานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต
ชุมชนเมืองและเครือข่ายสังคมไว้เพ่ือเป็นแนวทางในการสร้างกรอบแนวคิดในการวิจัยแนวทางการ
พัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียว
อย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยผู้วิจัยนําเสนอตามประเด็นดังต่อไปนี้ 
 1. แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
 2. แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึก และจิตสาธารณะ 
 3. แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 4. แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 5. แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม 

6. งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  

2.1.1 ความสําคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
คําว่า “การมีส่วนร่วม (Participation)” เป็นสิ่งท่ีสําคัญอย่างยิ่งในการพัฒนาท้ังในระดับ

ท้องถ่ินและระดับชาติ ถือเป็นเง่ือนไขท่ีสําคัญอันเป็นตัวจักรของการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ 
โดยเฉพาะประเทศท่ีพัฒนาแล้วจะเห็นว่าระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนยิ่งสูง เช่นเดียวกับใน
ประเทศไทยจะเห็นว่ารัฐให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ยิ่งเห็นได้ชัดเจนนั่นคือการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 
87 รัฐต้องดําเนินการตามแนวนโยบายด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังต่อไปนี้ (ราชกิจจา
นุเบกษา, 2550: 28) 

1) ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายและวางแผนพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคมท้ังในระดับชาติและระดับท้องถ่ิน 

2) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตัดสินใจทางการเมือง 
การวางแผนพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม รวมท้ังการจัดทําบริการสาธารณะ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการใช้อํานาจ
รัฐทุกระดับ ในรูปแบบองค์กรทางวิชาชีพหรือตามสาขาอาชีพท่ีหลากหลาย หรือรูปแบบอ่ืน 
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4) ส่งเสริมให้ประชาชนมีความเข้มแข็งในทางการเมือง และจัดให้มีกฎหมายจัดตั้ง
กองทุนพัฒนาการเมืองภาคพลเมืองเพ่ือช่วยเหลือการดําเนินกิจกรรมสาธารณะของชุมชน รวมท้ัง
สนับสนุนการดําเนินการของกลุ่มประชาชนท่ีรวมตัวกันในลักษณะเครือข่ายทุกรูปแบบให้สามารถ
แสดงความคิดเห็นและเสนอความต้องการของชุมชนในพ้ืนท่ี 

5) ส่งเสริมและให้การศึกษาแก่ประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาการเมืองและการ
ปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมท้ังส่งเสริมให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิเลือกตั้งโดยสุจริตและเท่ียงธรรม 

การมีส่วนร่วมของประชาชนตามมาตรานี้ต้องคํานึงถึงสัดส่วนของหญิงและชายท่ีใกล้เคียงกัน 
นอกจากนี้ยังพบว่ารัฐธรรมนูญได้ให้ความสําคัญกับสิทธิของชุมชนในการบริหารจัดการดูแลสิ่งท่ีมีอยู่
ในชุมชนด้วยตนเองเพ่ือให้ตรงกับความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริง โดยได้ตราไว้ในมาตรา 66 
และมาตรา 67 กล่าวคือ มาตรา 66 บุคคลซ่ึงรวมกันเป็นชุมชน ชุมชนท้องถ่ิน หรือชุมชนท้องถ่ิน
ดั้งเดิม ย่อมมีสิทธิอนุรักษ์หรือฟ้ืนฟูจารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน
และของชาติและมีส่วนร่วมในการจัดการ การบํารุงรักษา และการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม รวมท้ังความหลากหลายทางชีวภาพอย่างสมดุลและยั่งยืน ส่วน
มาตรา 67 สิทธิของบุคคลท่ีจะมีส่วนร่วมกับรัฐและชุมชนในการอนุรักษ์ บํารุงรักษาและการได้
ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ และในการคุ้มครอง ส่งเสริม และ
รักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ดํารงชีพอยู่ได้อย่างปกติและต่อเนื่องในสิ่งแวดล้อมท่ีจะไม่ก่อให้เกิด
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย สวัสดิภาพ หรือคุณภาพชีวิตของตน ย่อมได้รับความคุ้มครองตามความ
เหมาะสม การดําเนินโครงการหรือกิจกรรมท่ีอาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงท้ัง
ทางด้านคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ และสุขภาพ จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้ศึกษา และ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชนในชุมชน และจัดให้มี
กระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียก่อน รวมท้ังได้ให้องค์การอิสระซ่ึง
ประกอบด้วยผู้แทนองค์การเอกชนด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ และผู้แทนสถาบันอุดมศึกษาท่ีจัดการ
การศึกษาด้านสิ่งแวดล้อมหรือทรัพยากรธรรมชาติหรือด้านสุขภาพ ให้ความเห็นประกอบก่อนมีการ
ดําเนินการดังกล่าว สิทธิของชุมชนท่ีจะฟ้องหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ ราชการส่วน
ท้องถ่ิน หรือองค์กรอ่ืนของรัฐท่ีเป็นนิติบุคคล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีตามบทบัญญัตินี้ ย่อมได้รับความ
คุ้มครอง (ราชกิจจานุเบกษา, 2550: 18-19) 

ดังนั้นเม่ือแนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชนมีความสําคัญอย่างมากอย่างท่ีปรากฏ
ในรัฐธรรมนูญของไทย และโดยท่ัวไปได้มีนักวิชาการจํานวนมากได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วมไว้
อย่างหลากหลายดังนี้ 
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2.1.2 ความหมายของการมีส่วนร่วม 
“การมีส่วนร่วม” ถือว่าเป็นแนวคิดท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดต่อการพัฒนาไม่ว่าระดับชาติ 

หรือระดับท้องถ่ิน ถือว่าการมีส่วนร่วมถูกกําหนดให้มีผลต่อการพัฒนาของพ้ืนท่ีต่าง ๆ ได้อย่าง
สมบูรณ์แบบ รวมถึงยังนับว่าเป็นแนวคิดท่ีเปิดกว้างในการศึกษาไว้อย่างมากมาย ท้ังการมีส่วนร่วม
เป็นกระบวนการท่ีให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเก่ียวข้องในการดําเนินงานพัฒนา ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตัวเอง เน้นการมีส่วนเก่ียวข้องอย่างแข็งขันกับประชาชน ใช้ความคิดสร้างสรรค์และ
ความชํานาญของประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการท่ีเหมาะสมและสนับสนุน ติดตามการ
ปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้อง (Erwin William, 1976: 138) ยังคงสะท้อนถึงการมี
ส่วนร่วมในการพบปะสังสรรค์ทางสังคม ซ่ึงรวมท้ังการมีส่วนร่วมของปัจเจกบุคคลและการมีส่วนร่วม
ของกลุ่ม (Reeder, 1974: 39) ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ในชุมชนท่ีเข้ามามี
บทบาทในการดําเนินการพัฒนาเพ่ือเป็นการร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมลงทุนลงแรง (อรพินท์ สพ
โชคชัย, 2538: 2) ยังต้องพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจของประชาชนต่อโครงการใด
โครงการหนึ่ง ซ่ึงเป็นโครงการสาธารณะต่าง ๆ รวมถึงจะเกิดให้เกิดการท่ีประชาชนจะมีท้ังสิทธิและ
หน้าท่ีท่ีจะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาทางสุขภาพของเขา มีความรับผิดชอบมากข้ึนท่ีจะสํารวจตรวจสอบ
ความจําเป็นเรื่องสุขภาพอนามัย การระดมทรัพยากรท้องถ่ิน และเสนอแนะแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ 
(นรินทร์ชัย พัฒนพงศา, 2533: 19-20)  

นอกจากนี้ยังมีนักวิชาการหลายท่านท่ีร่วมสะท้อนความหมายของการมีส่วนร่วมไว้ว่า การมี
ส่วนร่วมอย่างแท้จริงว่าจะต้องเป็นการมีส่วนร่วมชนิดท่ีประชาชนเป็นตัวตั้งคือเจ้าของโครงการ ส่วน
บุคคลภายนอกเป็นฝ่ายสนับสนุน ชาวบ้านเป็นผู้วางแผนดําเนินตามรูปแบบ และวิธีการท่ีชาวบ้าน
คุ้นเคย ตัดสินใจเม่ือต้องการทางเลือกแบบต่างๆ ในการแก้ปัญหา ภูมิรู้ ภูมิปัญญา และภูมิธรรม
รวมท้ังด้านตัวบุคคลในการระดมความคิดในการแก้ปัญหา ต้องมาจากชุมชนเป็นส่วนใหญ่ รวมท้ังเป็น
ผู้แก้ไขข้อผิดพลาดหรือความขัดแย้งอันอาจจะเกิดข้ันตามวิธีการของตัวเองด้วย(กาญจนา แก้วเทพ, 
2538: 99) และสิ่งสําคัญท่ีสุดควรเป็นกระบวนการท่ีรัฐส่งเสริม ชักนําสนับสนุน และสร้างโอกาสให้
ประชาชน ท้ังในรูปส่วนบุคคล กลุ่มชน ชมรม สมาคม มูลนิธิ และองค์กรอาสาสมัครรูปแบบต่าง ๆ ให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินงานเรื่องใดเรื่องหนึ่ง หรือหลายเรื่องร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
และนโยบายการพัฒนาท่ีกําหนดไว้ (พีระพล ไชยพงศ์, 2539: 8) รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่ม การพิจารณาตัดสินใจ การร่วมปฏิบัติและร่วมรับผิดชอบในเรื่องต่าง ๆ 
อันมีผลกระทบท้ังตัวประชาชนเอง (ยุวัฒน์ วุฒิเมธี, 2536: 20) โดยท่ีกระบวนการท่ีสมาชิกของชุมชน
ท่ีกระทําการออกมาในลักษณะของการทํางานร่วมกันท่ีจะแสดงให้เห็นถึงความต้องการร่วม ความ
สนใจร่วมมีความต้องการท่ีจะบรรลุถึงเป้าหมายร่วมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง หรือ
ดําเนินงานร่วมกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจมติชน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือทางอ้อม หรือการ
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ดําเนินงานกันเพ่ือให้เกิดอิทธิพลต่อรองอํานาจทางการเมือง เศรษฐกิจ การปรับปรุงสถานภาพทาง
สังคมในกลุ่มชุมชน (ดิเรก ฤกษ์หร่าย, 2524: 71) นอกจากนี้ยังต้องคํานึงถึงการทํางานร่วมของชุมชน
โดยการท่ีประชาชนในชุมชนเข้ามามีบทบาทในการกระทําบางสิ่งบางอย่างร่วมกับคณะกรรมการของ
ชุมชนท้ังในเรื่องของการแสดงความคิดเห็นในการดําเนินงาน การค้นหาสาเหตุปัญหา การร่วมกัน
วางแผน การดําเนินงาน การรับผลประโยชน์ การติดตามประเมินผล และการร่วมรับผิดชอบซ่ึงการ
กระทําทุกอย่ามักสะท้อนเป้าหมายสําคัญคือความต้องการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เกิดความสันติ
ข้ึนในชุมชน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 11) จากการให้ความหมายของนักวิชาการ นักวิจัย พบว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการเชื่อมต่อกิจกรรมท่ีสอดประสานกันอย่างลงตัวของตัวกิจกรรม ของ
ประชาชน ของชุมชน โดยเริ่มแต่กระบวนการร่วมรับรู้ เข้าใจ ร่วมคิดวิเคราะห์ สังคมเคราะห์ ร่วม
วางแผน ร่วมตัดสินใจหาทางแก้ไข พัฒนา ปรับปรุง ร่วมลงมือทําปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และ
ร่วมรับผิดชอบในสิ่งท่ีเกิดข้ึนจากการทํางานร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมทํา จนก่อให้เกิดความเข้มแข็ง หรือ
การเปลี่ยนแปลงทางหนึ่งทางใดได้ ซ่ึงการมีส่วนร่วมนั้นเป็นพลังบางอย่างท่ีทําให้เกิดการขับเคลื่อน
งานได้ให้สําเร็จสมบูรณ์ 
 

2.1.3 กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม 
กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถือเป็นสิ่งท่ีมีความสําคัญอย่างยิ่งท่ีต้องรู้และเข้าใจให้

ถ่องแท้เพ่ือผลลัพธ์ในการวิเคราะห์เป็นไปอย่างถูกต้อง โดยกระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมมี
โครงสร้างพ้ืนฐานจําแนกเป็น 3 มิติได้แก่ (Cohen and Uphoff, 1977: 7-26)  

มิติท่ี 1 การมีส่วนร่วมเก่ียวกับเรื่องอะไร (What participation are we concerned 
with?) หรือท่ีเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า ลักษณะของการมีส่วนร่วม (kinds of participation) ซ่ึงท้ังสอง
กล่าวว่ามี 4 ลักษณะ ได้แก่ 

1. การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (participation in decision making) 
2. การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติ (participation in implementation) 
3. การมีส่วนร่วมในผลประโยชน์ (participation in benefits) 
4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล (participation in evaluation) 

มิติท่ี 2 การมีส่วนร่วมเก่ียวข้องกับใคร (Whose participation are we concerned 
with?) ซ่ึงคําท่ีใช้นี้มีความหมายกว้างคําหนึ่ง คือ “การมีส่วนร่วมของประชาชน” (popular 
participation) และยังได้จําแนกเป็นกลุ่มบุคคลท่ีชัดเจนยิ่งข้ึน โดยจําแนกออกเป็น 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 

1. ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในท้องถ่ิน (local residents or local people) 
2. ผู้นําท้องถ่ิน (local leaders) 
3. เจ้าหน้าท่ีของรัฐ (government personnel) 
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4. คนต่างชาติ (foreign personnel) 
คุณลักษณะของบุคคลท้ัง 4 กลุ่ม ท่ีควรพิจารณาอย่างชัดเจน คือ เพศ, อายุ, สถานภาพของ

ครอบครัว, การศึกษา, การแบ่งกลุ่มในสังคม ได้แก่ กลุ่มชนชาติ เผ่า เชื้อชาติ ศาสนาท่ีนับถือ ชั้น
วรรณะ ภาษาท่ีใช้ แหล่งกําเนิด และอ่ืน ๆ อาชีพ, รายได้, ระยะเวลาท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน, ระยะทาง
ของท่ีพักกับท่ีตั้งของโครงการความร่วมมือ, สถานภาพของการถือครองท่ีดิน, สถานภาพของการได้รับ
จ้างงาน (เช่น ทํางานเต็มเวลาหรือไม่เต็มเวลา) 

มิติท่ี 3 การมีส่วนร่วมเกิดข้ึนได้อย่างไร (How is participation occurring within the 
project?) ในมิตินี้มีประเด็นท่ีควรพิจารณาท่ีสําคัญอยู่ 4 ประเด็นดังนี้ 

1. พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับ 
1.1 แรงท่ีกระทําให้เกิดการมีส่วนร่วมมาจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง 
1.2 แรงท่ีส่งเสริมการมีส่วนร่วมมาจากท่ีใด 

2. รูปแบบของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับ 
2.1 รูปแบบขององค์กร 
2.2 การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม 

3. ขอบเขตของการมีส่วนร่วม พิจารณาเก่ียวกับ 
3.1 ระยะเวลาท่ีเข้ามามีส่วนร่วม 
3.2 ช่วงของกิจกรรม 

4. ประสิทธิผลของการมีส่วนร่วมพิจารณาเก่ียวกับ 
4.1 การให้อํานาจแก่ผู้เข้ามามีส่วนร่วม 
4.2 ปฏิสัมพันธ์ของคุณลักษณะต่าง ๆ ของสิ่งท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

นอกจาก 3 มิติ ของการมีส่วนร่วมนี้แล้วยังต้องมีการวิเคราะห์การมีส่วนร่วมถึงความเป็นจริง
ของเง่ือนไขต่างๆ ซ่ึงจําแนกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ คือ (Cohen and Uphoff, 1977: 122-138, 144-
158) 

1. คุณลักษณะของโครงการท่ีกระทบต่อการมีส่วนร่วม (effects of project 
characteristics on participation) ได้แก่ 

1.1. ผลกระทบของสิ่งนําเข้าสู่โครงการ (entry effects) ได้แก่ ความซับซ้อนของ
เทคโนโลยีท่ีใช้ในโครงการ เช่น โครงการท่ีใช้เทคโนโลยีท่ีซับซ้อนมากจะเป็นข้อจํากัดในการเข้ามามี
ส่วนร่วมของบางคน และทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ เช่น โครงการเงินกู้ท่ีให้โอกาสเฉพาะผู้มี
ท่ีดินมาคํ้าประกันการกู้เงิน 

1.2 ผลกระทบท่ีเป็นประโยชน์จากโครงการ (benefits effects) ได้แก่ 
ผลประโยชน์ท่ีสามารถสัมผัสได้หรือผลประโยชน์ท่ีมีตัวตนให้สัมผัสได้ (tangibility), ความเป็นไปได้
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ของผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ (probability), ผลประโยชน์ท่ีได้รับทันที (immediacy), การกระจาย
ผลประโยชน์ (distribution) 

1.3 ผลกระทบของการออกแบบ (design effects) ได้แก่ การเชื่อมโยงโครงการ 
(programme linkages), ความยืดหยุ่นของโครงการ (programme flexibility), ความสามารถใน
การเข้าถึงได้ในแง่บริหาร (administrative accessibility) และความครอบคลุมในแง่บริหาร 
(administrative coverage) 

2. ผลกระทบของสิ่งแวดล้อมต่อกิจกรรมการมีส่วนร่วม (task environment) ได้แก่ 
2.1 ปัจจัยด้านกายภาพและชีวภาพ (physical and biological factors) 
2.2. ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ (economic factors) 
2.3 ปัจจัยด้านการเมือง (political factors) 
2.4 ปัจจัยด้านสังคม (social factors) 
2.5 ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (cultural factors) 
2.6 ปัจจัยด้านประวัติความเป็นมา (historical factors) 

 นอกจากนี้มิติท้ัง 3 ประการดังกล่าวข้างยังพบว่าการมีส่วนร่วมจะต้องมีลักษณะ 5 ลักษณะ
ด้วยกัน ได้แก่ (ทศพล กฤตยพิสิฐ, 2538: 13) 
    1. การมีส่วนร่วมในข้ันริเริ่มการพัฒนา 
    2. การมีส่วนร่วมในข้ันการวางแผนการพัฒนา 
    3. การมีส่วนร่วมในข้ันการดําเนินงานการพัฒนา 
    4. การมีส่วนร่วมในข้ันรับผลประโยชน์จากการพัฒนา 
    5. การมีส่วนร่วมในข้ันประเมินผล 
 สรุปได้ว่า กระบวนการวิเคราะห์การมีส่วนร่วม หากพิจารณาจากสิ่งท่ีจะเกิดข้ึน กระบวนการ
การมีส่วนร่วม ได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ ได้แก่  

1) การมีส่วนร่วมเชิงรุก หมายความถึง การมีส่วนร่วมท่ีผู้ประสงค์ต้องการสิ่งหนึ่งใดให้เกิดข้ึน
จากความสําเร็จ จึงต้องรุกเข้าหากลุ่มเป้าหมายเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมเกิดข้ึน ภายใต้เง่ือนไข เรื่อง
อะไร วิธีการอย่างไร ใครผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับการมีส่วนร่วมครั้งนี้ และผลจะเกิดข้ึนกับใครบ้าง 
ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานเอกชน ธุรกิจ รัฐวิสาหกิจ  

2) การมีส่วนร่วมเชิงรับแบบรอคอย หมายความถึง การมีส่วนร่วมท่ีรอให้กลุ่มเป้าหมายมาก
ใช้บริการหรือเข้ามามีส่วนร่วม ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาท่ีช้าและไม่เกิดข้ึนจากความต้องการท่ีเป็นจริงแต่
เกิดจากความจํายอมและจําเป็นของกลุ่มเป้าหมายท่ีมามีส่วนร่วม เช่น ต้องเป็นไปตามกฎหมาย 
ต้องการอํานาจทางราชการช่วยเหลือในชีวิตประจําวัน ส่วนมากจะเป็นหน่วยงานราชการท่ีมักทํางาน
แบบเช้าชามเย็นชาม 
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ดังนั้นการวิเคราะห์กระบวนการการมีส่วนร่วม จึงต้องเริ่มท่ี การมีความต้องการ(เรื่อง)ท่ี
ตรงกัน กําหนดบทบาทโครงสร้างหน้าท่ีท่ีทุกคนต้องร่วมรับผิดชอบ (ประชาพิจารณ์) สอดคล้องกับ
กลุ่มเป้าหมายท่ีได้รับผลโดยตรง มีกระบวนการร่วมมือ ร่วมทํา ร่วมใจกัน ร่วมรับสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนท้ังดี
และไม่ดีร่วมกัน และร่วมกันผ่าทางทันร่วมกัน 
 

2.1.4 รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม 
เม่ือกล่าวถึงรูปแบบและระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนท่ีสําคัญมีอยู่ 6 ระดับ ได้แก่ (สุนีย์  

มัลลิกะมาลย์, 2545: 57-62)  
ระดับท่ี  1    ร่วมรับรู้ 
ระดับท่ี  2    ร่วมคิด  ร่วมแสดงความคิดเห็น 
ระดับท่ี  3    ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ 
ระดับท่ี  4    ร่วมดําเนินการ 
ระดับท่ี  5    ร่วมติดตาม  ตรวจสอบและประเมินผล 
ระดับท่ี  6    ร่วมรับผล 

ระดับท่ี  1 ร่วมรับรู้ หมายถึง  รัฐได้ให้ข้อมูลข่าวสารท่ีเก่ียวข้องกับโครงการหรือกิจกรรมแก่
ประชาชน  เม่ือรัฐมีความคิดริเริ่มหรือมีนโยบายท่ีจะให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ แล้วเปิดโอกาส
ให้ประชาชนได้รับรู้โดยการให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน  หรือให้สิทธิแก่ประชาชนในการเข้าถึง
ข้อมูลข่าวสารของราชการท่ีมอบให้แก่ประชาชนนั้น  นับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการให้ประชาชนได้มี
โอกาสเข้ามีส่วนร่วมด้วย  เนื่องจากข้อมูลข่าวสารจะบอกถึงโครงการหรือกิจกรรมท่ีกําลังจะเกิดข้ึน  
ความจําเป็นและความสําคัญท่ีจะต้องให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้น  รวมถึงการดําเนินการและ
มาตรการต่าง ๆ ท่ีจะนํามาใช้เพ่ีอการป้องกัน  แก้ไขปัญหาผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนต่อสิ่งแวดล้อมจาก
โครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ซ่ึงการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารนี้ถือว่าเป็นสิทธิประการหนึ่งของประชาชนใน
การเข้ามามีส่วนร่วม  ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ระดับท่ี  2 ร่วมคิด ร่วมแสดงความคิดเห็น หมายถึง  เม่ือประชาชนได้ร่วมรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
จากรัฐแล้วประชาชนก็จะร่วมค้นหาปัญหา  สาเหตุของปัญหา  ความจําเป็นและความต้องการท่ีต้อง
ให้มีโครงการหรือกิจกรรมนั้นพร้อมร่วมแสดงความคิดเห็น  เพ่ือหน่วยงานเจ้าของโครงหรือกิจกรรม 
หรือหน่วยงาน  หรือผู้มีอํานาจตัดสินใจนําไปใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป 

ระดับท่ี  3 ร่วมพิจารณา  ร่วมตัดสินใจ  หมายถึง ร่วมพิจารณาเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับ
โครงการหรือกิจกรรม  การเลือกพ้ืนท่ีตั้งโครงการ  โดยเฉพาะประชาชนท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะตั้งโครงการ
ควรจะมีส่วนร่วมพิจารณารับหรือปฏิเสธไม่ให้โครงการตั้งในพ้ืนท่ีหากเห็นว่ามาตรการท่ีจะใช้ในการ
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ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม  และมาตรการติดตามตรวจสอบไม่ชัดเจนและไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วมตรวจสอบด้วย 

ระดับท่ี  4 ร่วมดําเนินการ  หมายถึง  ร่วมในการลงทุน  ร่วมในการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานหรือ
ร่วมปฏิบัติงานเอง   ในระดับการมีส่วนร่วมนี้อาจจะทําไม่ได้ในทุกประเภทของโครงการเช่น  หากเป็น
โครงการท่ีจําเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้เฉพาะด้านผู้ชํานาญการหรือเทคโนโลยีชั้นสูงแล้ว  บางครั้งเป็น
ความยุ่งยากท่ีจะให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วมปฏิบัติงานได้แต่หากเป็นโครงการหรือกิจกรรมระดับ
ท้องถ่ิน เช่น การจัดการป่า ลุ่มน้ําหรือทรัพยากรอ่ืนท่ีใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านได้   ชาวบ้านหรือ
ประชาชนในท้องถ่ินก็เข้าร่วมดําเนินการได้  หรือเป็นการร่วมดําเนินการด้วยการลงทุนถือหุ้นก็ย่อม
ถือว่ามีการร่วมดําเนินการได้ 

ระดับท่ี 5  ร่วมติดตาม  ตรวจสอบ และประเมินผล หมายถึง การร่วมตรวจสอบ และติดตาม
การดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมนั้น ๆ ว่าเป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์หรือไม่ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นโครงการหรือกิจกรรมท่ีส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วได้นํามาตรการลด
ผลกระทบมาใช้หรือไม่ มีการใช้ระบบการติดตามตรวจสอบเพ่ือป้องกันปัญหาเกิดข้ึนหรือไม่การมีส่วน
ร่วมของประชาชนในระดับนี้  จะเป็นประโยชน์ต่อการพิทักษ์รักษาทรัพยากรธรรม- ชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างมาก เพราะประชาชนจะทําหน้าท่ีคอยเฝ้าระวังและเตือนภัย (Watch dog) การ
ดําเนินงานโครงการเพ่ือป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีก่อนท่ีจะมีผลร้ายเกิดข้ึน และเม่ือมีการ
ดําเนินการตามโครงการหรือกิจกรรมแล้ว ก็ต้องมีการประเมินผลว่าการดําเนินการนั้น ๆ บรรลุตาม
เป้าหมายและวัตถุประสงค์มากน้อยเพียงใด มีการนํามาตรการการป้องกันแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมมา
ใช้หรือไม่ และผลของการดําเนินการเป็นอย่างไร เพ่ือจะได้เป็นแนวทางในการพิจารณานําเอา
มาตรการท่ีเหมาะสมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ระดับท่ี  6   ร่วมรับผล  หมายถึง  การดําเนินการโครงการหรือกิจกรรมท่ีดําเนินไปแล้ว  
ย่อมได้มาซ่ึงผลประโยชน์และผลกระทบท้ังท่ีเป็นผลกระทบด้านบวกและผลกระทบด้านลบท้ังต่อ
ประชาชนและต่อสิ่งแวดล้อม  โดยท่ีประชาชนหลีกเลี่ยงไม่พ้นท่ีจะต้องรับเอาผลท่ีเกิดข้ึนมานั้น 
 สรุปได้ว่า รูปแบบและระดับการมีส่วนร่วม ในความเป็นจริงรูปแบบการมีส่วนร่วม ก็คือ ทุก
คนในพ้ืนท่ีเป้าหมายท่ีมีส่วนได้ส่วนเสียต้องร่วมมือร่วมใจ สอดประสานหรือเชื่อมต่องานกันและกัน 
ส่วนระดับการมีส่วนร่วม หากพูดถึงความสําคัญท่ีสุด คือ การลงมือทํา สําคัญท่ีสุด ครั้นให้ระบุถึง
ระดับนั้นกําหนดได้เป็น 7 ระดับ ได้แก่ ระดับท่ี 1 ร่วมรับรู้ เข้าใจ ระดับท่ี 2 ร่วมค้นหา คิดวิเคราะห์ 
สังเคราะห์ ระดับท่ี 3 ร่วมวางแผน ตัดสินใจ ระดับท่ี 4 ร่วมปฏิบัติ ลงมือทํา ระดับท่ี 5 ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ ประเมินผล และแก้ไข ระดับท่ี 6 ร่วมรับผลประโยชน์ร่วมกัน และระดับท่ี 7 ร่วม
รับผิดชอบร่วมกัน ซ่ึงมีรูปแบบของการสอดประสานการทํางานท่ีแยกออกจากกันไม่ได้ ดังภาพท่ี 2.1 
 



 
ภาพท่ี 

 
2.1.5 ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม

 ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสําคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ รีดเดอร์ ได้
กําหนดไว้ 11 ประการ ดังนี้ 

1. การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน 
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง

2. มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ
มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง

3. เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมป้องกัน และรักษาเป้าหมายของ
ตนเอง 

4. ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา

5. ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว่า
จะต้องประพฤติในสถนการณ์เช่นนั้น ท้ังยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะท่ีคาดหวังจากผู้อ่ืนเช่นกัน

6. การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าตัวเองควร
กระทําเช่นนั้น  

7. การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูก
บังคับให้ทํา 

ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์
ร่วมกัน

ร่วมรับผิดชอบ
ร่วมกัน
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ภาพท่ี 2.1 การเชื่อมโยงการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม 
ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสําคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ รีดเดอร์ ได้

ประการ ดังนี้ (Reeder, 1963: 2) 
การปฏิบัติตนให้สอดคล้องตามความเชื่อถือพ้ืนฐาน บุคคลและกลุ่มบุคคลดู

เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง
มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

มาตรฐานคุณค่าของตัวเอง 
เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมป้องกัน และรักษาเป้าหมายของ

ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางครั้งมี
รากฐานมาจากประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา 

ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว่า
สถนการณ์เช่นนั้น ท้ังยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะท่ีคาดหวังจากผู้อ่ืนเช่นกัน

การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าตัวเองควร

การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูก

ร่วมรับรู้ เข้าใจ

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือทํา
ร่วมติดตาม 
ตรวจสอบ 

ประเมินผล และแก้ไข

ร่วมรับผลประโยชน์

ร่วมรับผิดชอบ

 

ปัจจัยต่าง ๆ ท่ีสําคัญอันมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนตามแนวคิดของ รีดเดอร์ ได้

บุคคลและกลุ่มบุคคลดู
เหมือนจะเลือกแบบวิธีการปฏิบัติ ซ่ึงสอดคล้องและคล้ายคลึงกับความเชื่อพ้ืนฐานของตัวเอง 

มาตรฐานคุณค่า บุคคลและกลุ่มบุคคลจะปฏิบัติในลักษณะท่ีสอดคล้องกับ

เป้าหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะส่งเสริมป้องกัน และรักษาเป้าหมายของ

ประสบการณ์ท่ีผิดปกติธรรมดา พฤติกรรมของบุคคลและกลุ่มบุคคลบางครั้งมี

ความคาดหมาย บุคคลและกลุ่มบุคคลจะประพฤติตามแบบท่ีตนคาดหมายว่า
สถนการณ์เช่นนั้น ท้ังยังชอบปฏิบัติต่อผู้อ่ืนในลักษณะท่ีคาดหวังจากผู้อ่ืนเช่นกัน 

การมองแต่ตัวเอง บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ท่ีคิดว่าตัวเองควร

การบีบบังคับ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ด้วยความรู้สึกว่าตนถูก

ร่วมค้นหา คิด
วิเคราะห์ สังเคราะห์

ร่วมวางแผน 
ตัดสินใจ

ร่วมปฏิบัติ ลงมือทํา



16 

8. นิสัยและประเพณี บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะทําสิ่งต่าง ๆ ซ่ึงเรามีนิสัยชอบ
กระทําเม่ืออยู่ในสถานการณ์นั้น ๆ  

9. โอกาส บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมในรูปแบบการปฏิบัติของ
สังคม โดยเฉพาะในทางท่ีเก่ียวข้องกับจํานวนและชนิดของโอกาส ซ่ึงโครงการของสังคมเอ้ืออํานวย
เข้ามามีส่วนร่วมกันในการกระทําเช่นนั้นเท่าท่ีพวกเขาได้รับรู้มา 

10. ความสามารถ บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเข้ามามีส่วนร่วมกันในกิจกรรม
บางอย่างท่ีตนเองเห็นว่าสามารถทําในสิ่งท่ีต้องการให้ทําในสถานการณ์เช่นนั้น 

11. การสนับสนุน บุคคลและกลุ่มบุคคลมักจะเริ่มปฏิบัติเม่ือรู้สึกว่าตัวเองได้รับการ
สนับสนุนท่ีดีพอในการกระทําเช่นนั้น 
  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนจึงมีความสําคัญอย่างยิ่งยวดในการขับเคลื่อนการพัฒนา
ของท้องถ่ิน ท้ังด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม และการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน ดังนั้นงานวิจัยใด ๆ 
หากเป็นการวิจัยท่ีเชื่อมโยงกับท้องถ่ินต้องใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของท้องถ่ินจึงจะประสบ
ความสําเร็จได้ เช่นเดียวกันงานวิจัยนี้ต้องอาศัยผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นภาคประชาชนในท้องถ่ินเข้า
มามีบทบาทสําคัญในการร่วมมือกันขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเท่ียวในเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีเป็นภูมิ
สังคมของชมุชนไว้จึงจะสําเร็จได้เช่นเดียวกัน  

สรุปได้ว่า ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วม จะสามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 
1) ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ การศึกษา อาชีพ รายได้รายจ่าย 

การอบรมเลี้ยงดู(ครอบครัว) ภาวะจิตใจ ระดับคุณธรรมความดี ทัศนคติ การเก้ือกูล(ทําบุญ) จิตสํานึก 
รวมถึงการปฏิสัมพันธ์ 

2) ปัจจัยแวดล้อมสังคมวัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง เทคโนโลยี เช่น การอาศัย
อยู่ในชุมชน บทบาทหน้าท่ีในชุมชน ฐานะตําแหน่งหน้าท่ีการงาน อุดมการณ์การเมือง ภาวะ
เศรษฐกิจ การติดตามข่าวสาร การใช้เทคโนโลยี การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 
2.2 แนวคิดเกี่ยวกับจิตสํานึก และจิตสาธารณะ 
  
 2.2.1 จิตสํานึก 

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (ราชบัณฑิตยสถาน, 2546: 312) จิตสํานึก คือ ภาวะท่ี
จิตตื่นตัว รู้ตัว สามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ รูป รส กลิ่น เสียง และการ
สัมผัสด้วยกาย ท้ังนี้สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2549) ได้ให้นิยามคําว่า จิตสํานึก (Conscious) ไว้อย่าง
น่าสนใจไว้ว่า ความคิด ความรู้สึกท่ีอยู่ส่วนลึกของบุคคล ติดตัวติดใจอยู่ตลอดเวลา คงทนและไม่
เปลี่ยนโดยง่าย หากรวมคําว่าจิตสํานึกเข้า กับคําว่าสาธารณะ (Public) ซ่ึงหมายถึง กิจ สมบัติ สิ่งของ 
สถานท่ีซึ่งไม่ใช่ของบุคคลใดแต่เป็นของส่วนรวมหรือสังคม “จิตสํานึกสาธารณะ” จึงเก่ียวข้องกับการ
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รู้สํานึกถึงการเป็นเจ้าของในสิ่งท่ีเป็นสาธารณะ การให้ความสําคัญกับส่วนรวมหรือสิ่งสาธารณะซ่ึงใน
สังคมจะต้องมี เช่น สวนสาธารณะ ทางหลวง อาคาร โดยสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นของส่วนรวมเป็นของใช้
ร่วมกัน เป็นเจ้าของร่วมกันท้ังสังคมนอกจากนี้ จิตสํานึก ยังเป็นสภาวะจิตใจท่ีเก่ียวกับความรู้ สึก 
ความคิด และความปรารถนาต่างๆ โดยเกิดจากการประเมินค่าและตระหนักถึงความสําคัญท่ีตนมีต่อ
สิ่งนั้น ซ่ึงเป็นสิ่งท่ีเกิดจากความสนใจ ทัศนคติ ความเชื่อ ค่านิยม และความเห็น (อรวรรณ จิตตวานิช, 
2543: 11) ยังเกิดข้ึนจากการอบรมเลี้ยงดู การศึกษา ประสบการณ์ทางสังคม ประสบการณ์การ
ทํางาน การขัดเกลาทางสังคม ซ่ึงจะเห็นเป็นรูปธรรมได้จากพฤติกรรมท่ีแสดงออก (สุนัฏฐา สุขเวช, 
2542: 6 − 7) สํานึกยังเป็นตัวชี้นํา กํากับ กลั่นกรองพฤติกรรมของคน ตลอดจนองค์ประกอบ
ท้ังหลายในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว กลุ่มคน องค์กร ชุมชน หรือสังคมโดยรวม ล้วนได้รับอิทธิพล
จากสํานึกของคนไม่ทางตรงก็ทางอ้อม (ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม และสังคม สัญจร, 2543: 5)  

นักวิชาการต่างประเทศได้ให้ความหมายไว้ว่า จิตสํานึก เป็นสภาวะท่ีบุคคลได้รับความรู้ หรือ
ประสบการณ์แล้วมีการประเมินค่าและตระหนักถึงความสําคัญท่ีตนเองมีต่อสิ่งนั้นๆ ซ่ึงเป็นเรื่องของ
สภาวะตื่นตัวทางจิตใจ (Nelson, 1967: 122) นอกจากการเกิดการรับรู้ของบุคคล ยังเป็นพฤติกรรม
ท่ีบุคคลแสดงความรู้สึกรับผิดชอบต่อปัญหาต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน (Good, 1973: 54)  

หลวงวิเชียร แพทยาคม (2505: 9) กล่าวไว้ว่า จิตสํานึกมีองค์ประกอบสําคัญ ดังนี้  
1) องค์ประกอบด้านความคิด (Cognition) เป็นส่วนท่ีเก่ียวข้องกับความคิด เป็นส่วนรับรู้

หรือเกิดการรับรู้ของสํานึกเป็นหลัก เช่น การรับรู้ (Perception) ความทรงจํา (Memory) ความมี
เหตุผล (Reasoning) และการใช้ปัญญา (Intellect) เป็นต้น 

2) องค์ประกอบด้านความรู้สึก (Affection) เป็นส่วนประกอบทาง ด้านอารมณ์ ความรู้สึก 
ซ่ึงจะเป็นสิ่งกระตุ้น “ความคิด” อีกต่อหนึ่ง เป็นส่วนของความรู้สึกทางใจของความสํานึกท่ีรวมเอา
ความรู้สึกของบุคคลในด้านบวกหรือด้านลบ เป็นต้น 

3) องค์ประกอบด้านการปฏิบัติหรือการกระทํา (Psychomotor) เป็นองค์ประกอบท่ี
ก่อให้เกิดแนวโน้มทางปฏิบัติหรือปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือมีสิ่งเร้าท่ีเหมาะสม ซ่ึงส่วนนี้ต้องอาศัยความ
เข้าใจ หรือความคิดรวบยอด (Concept) เก่ียวกับสิ่งนั้นเป็นพ้ืนฐาน 

บุญสม หรรษาศิริพจน์ (2539: 27) ได้แบ่งประเภทของจิตสํานึกออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้  
1) จิตสํานึกของรัฐ รัฐควรสร้างศรัทธาและสร้างความร่วมมือจากประชาชน ตลอดจน

ประสานงานในด้านต่างๆ กับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชน ควรรับฟังเสียงของประชาชน เม่ือ
เกิดมีการร้องเรียน ร้องทุกข์เรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน ไม่ว่าจะเกิดจากภาคการผลิต 
อุตสาหกรรม ภาคเอกชน หรือจากชุมชน รัฐควรรับฟังและหาแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีจะเกิดข้ึนและเร้ง
ขจัดปัญหาแต่ละเรื่องให้หมดไป และควรเร่งขจัดปัญหาให้เกิดผลเป็นรูปธรรมอย่างทันท่วงที เพ่ือให้
ประชาชนได้เห็นถึงความเอาใจใส่ของรัฐ และหันมาสนใจ ใส่ใจในปัญหาสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ให้ความ
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ร่วมมือมากข้ึนอันจะก่อให้เกิดความเชื่อม่ันและศรัทธาในการทํางานของรัฐ และเกิดจิตสํานึกร่วมใน
สังคม การแก้ปัญหาของรัฐ ควรมีการศึกษาถึงสาเหตุและความสําคัญของปัญหาท่ีเกิดข้ึนจาก
หน่วยงานเล็กๆ (Macro) เช่น ชุมชน ท้องถ่ิน จังหวัด โดยยึดผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึน กับประชาชนผู้มี
ส่วนรวมเป็นประการแรก เม่ือหน่วยเล็กมีความสมบูรณ์และมีปัญหาน้อยแล้ว จะทําให้สังคมใหญ่มี
ปัญหาน้อยลงตามไปด้วย รัฐควรสร้างความรู้และความเข้าใจ ตลอดจนศึกษาผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจาก
การดําเนินโครงการต่างๆ ท่ีรัฐจัดทําข้ึนเพ่ือประโยชน์ของประชาชน โดยการให้ประชาชนแสดงความ
คิดเห็นต่างๆ ท่ีประชาชนมีส่วนได้รับผลประโยชน์หรือได้รับผลกระทบโดยตรง  

2) จิตสํานึกส่วนเอกชน ภาคเอกชนควรมีจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อม  
- ปฏิบัติตามกฎระเบียบของกฎหมายท่ีมีผลบังคับใช้ต่อการดําเนินกิจการนั้นๆ  
- มีความรับผิดชอบต่อสังคมโดยส่วนรวม ควรคํานึงถึงมลพิษท่ีจะเกิดข้ึนจากกิจกรรมของตน

ไม่ว่าจะเป็นมลพิษทางน้ํา ขยะ อากาศ หรือเสียง และหามาตรการบรรเทา หรือขจัดปัญหาต่างๆ ท่ีจะ
ก่อให้ เ กิดมลพิษ ต้องมุ่งเน้นการปรับปรุง ขีดความสามารถและเทคโนโลยี  โดยเฉพาะใน
ภาคอุตสาหกรรม เพ่ือลดปัญหามลพิษท่ีเกิดข้ึนให้มีน้อยท่ีสุด  

3) จิตสํานึกส่วนประชาชน การสร้างจิตสํานึกส่วนประชาชนต้องเริ่มตั้ง แต่ความรับผิดชอบ 
ความเป็นผู้มีระเบียบวินัยในตนเอง รู้จักรักษาและไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม ท้ังบริเวณบ้านของตนและ
ภายในชุมชน พึงระลึกว่าตนเป็นผู้หนึ่งท่ีจะร่วมสร้างสังคม บทบาทหน้า ท่ีท่ีพึงปฏิบัติให้เกิดผลดีแก่
ส่วนรวมและสังคม ได้แก่  

- รู้จักบทบาทหน้าท่ีของตน  
- ซ่ือสัตย์ต่อตนเองและหน้าท่ีรับผิดชอบท่ีตนมี  
- เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและรับรู้ถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมท่ีเกิดข้ึน  
- ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ในการท่ีจะไม่ทําลายหรือก่อให้เกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมต่อ

ครอบครัวและต่อชุมชนของตนเอง  
- ช่วยกันรักษากฎระเบียบของสังคม รักษาสาธารณะสมบัติซ่ึงเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อ 

ส่วนรวมให้เปรียบเสมือนบ้านของตน ไม่ทําลาย แต่คอยเป็นหูเป็นตาให้ กับบ้านเมือง 
- รู้จักเสียสละกําลังสมอง กําลังกาย และกําลังทรัพย์ เพ่ือสังคมส่วนรวมตามความสามารถ

ของตน 
นอกจากนี้จิตสํานึกมีกระบวนการเกิดท่ีน่าสนใจดังท่ี เมธี ปิลันธนานนท์ (2546: 42 − 48) 

ได้อธิบายกระบวนการเกิดจิตสํานึกไว้ว่ามีอยู่ 5 ลําดับ ดังต่อไปนี้ 
1) ความรู้สึก เป็นความรู้สึกสะดุดใจจากสิ่งท่ีตนกระทําอยู่หรือเคยมีประ สบการณ์ ก่อให้เกิด

การคิดคํานึงถึงค่านิยมท่ีตนมีอยู่  
2) ความคิดเห็น แบ่งออกเป็นหลายประเภท ได้แก่  
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2.1 ความคิดเห็นท่ีมีระดับ ประกอบด้วย 7 ระดับ คือ ความจํา การแปลความ การ
ประยุกต์ใช้ การตีความ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมิน  

2.2 ความคิดเห็นแบบวิพากษ์วิจารณ์ ซ่ึงแยกแยะข้อเท็จจริงจาก ความคิดเห็น
ส่วนตัวท่ีมีอคติ แยกเอาความลําเอียงและความขัดแย้งออกจากสิ่งท่ีเป็นสัจจะหรือ ข้อเท็จจริง รวมถึง
การวิพากษ์วิจารณ์ การโฆษณาชวนเชื่อ และพฤติกรรมท่ีทําตามๆ กันมา เป็นต้น  

2.3 ความคิดเห็นตามหลักตรรกวิทยา ความคิดแบบสร้างสรรค์ ความคิดเห็นจากทักษะและ
ความรู้ความเข้าใจ เช่น การใช้ภาษา การคํานวณ และการวิจัย ส่วนท่ีเป็นลําดับของความคิดเห็นนี้จะ
ปรากฏออกมาเนื่องจากการท่ีเราเกิด สะดุดใจ ซ่ึงเกิดจากความรู้สึกและความคิดเห็นประเภทใด
ประเภทหนึ่ง หรือบูรณาการกันก็ได้  

3) การติดต่อสื่อสารและการถ่ายทอด สามารถทําได้ท้ังโดยคําพูด และ ทางอ่ืนๆ เช่น การส่ง
ข่าวด้วยถ้อยคําท่ีเขียน การฟัง การวาดรูป การถาม การรับข้อมูล การส่ง ข้อมูลป้อนกลับ และการถก
ปัญหาข้อขัดแย้ง เป็นต้น  

4) การเลือกเชื่อและการเกิดศรัทธา ในลําดับนี้เป็นการพิจารณาหาข้อ สรุปจากทางเลือก
ต่างๆ มีการพิจารณาสิ่งท่ีเก่ียวข้องต่างๆ ท้ังท่ีชอบ และไม่ชอบ เลือกการ กําหนดเป้าหมาย การ
รวบรวมข้อมูล การแก้ปัญหา การวางแผน และการเลือกอย่างอิสระ สําหรับข้ันตอนนี้ เม่ือได้มีการ
ติดต่อสื่อสารและถ่ายทอดกันแล้ว การเห็นพ้องต้องกัน การ สนับสนุนกัน การนิยมชมชอบร่วมกัน จะ
ทําให้คนเลือกเชื่อ และเกิดศรัทธาในการพ่ึงตนเองว่า เป็นสิ่งท่ีดี และยึดม่ันไว้ในใจ  

5) เป็นลําดับข้ันตอนท่ีทําตามซํ้ากับท่ีเคยทํามา หรือจากท่ีเลือกใหม่ เม่ือมาถึงข้ันตอนนี้ จะ
เกิดความเชื่อถือศรัทธาในพฤติกรรม และพยายามถ่ายทอดความเชื่อนี้ ออกมาเป็นการประพฤติ
ปฏิบัติด้วยตนเองบ้าง เป็นพฤติกรรมท่ีสังเกตได้ของบุคคลนั้นๆ 

ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นชี้ให้เห็นว่า จิตสํานึก เป็นภาวะของจิตใจท่ีเกิดข้ึนในกมลสันดานของ
บุคคลท่ีตระหนักรู้ในคุณค่า เข้าใจและทําในสิ่งท่ีดีงาม เพ่ือก่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนร่วม เวลาบุคคล
ได้กระทําในสิ่งไม่ดีต่อสังคม หรืสาธารณะมักจะถูกถามถึง จิตสํานึก อยู่บ่อย ๆ ดังนั้นจิตสํานึกจึงมี
ภาวะท่ีสะท้อนถึงสิ่งท่ีทํา ความรู้สึกท่ีได้ทําสิ่งนั้นลงไป 
 
 2.2.2 จิตสาธารณะ 

คําว่า “จิตสาธารณะ” หมายถึง ความคิดท่ีไม่เห็นแก่ตัว มีความปรารถนาท่ีจะช่วยเหลือ 
ช่วยแก้ปัญหาให้แก่ผู้อ่ืนหรือสังคม พยายามฉวยโอกาสท่ีจะช่วยเหลืออย่างจริงจังและมองโลกในแง่ดี
บนพ้ืนฐานของความเป็นจริงและคําท่ีมีความหมายใกล้เคียงในเชิงพฤติกรรม ได้แก่ การทําประโยชน์
เพ่ือสังคม การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม จิตสํานึกทางสังคม จิตสํานึกต่อสาธารณสมบัติ จิตสํานึกต่อ
ส่วนรวมหรือจิตสํานึกสาธารณะ และจิตสาธารณะ (เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์, 2543: 17)  



20 

วิรัตน์ คําศรีจันทร์ (2544: 6) ให้ความหมายจิตสํานึกสาธารณะ หมายถึง กระบวนการคิด
และลักษณะของบุคคล ท่ีมีการปฏิบัติโดยมีกระบวนการในระดับบุคคลไปสู่สาธารณะ มีความรักและ
รู้สึกเป็นเจ้าของสาธารณะต้องการท่ีจะทําประโยชน์มากกว่าท่ีจะรับจากสาธารณะ 

ลัลธริมา เก้ือสกุล (2547: 15) ให้ความหมาย จิตสํานึกสาธารณะ หมายถึงสภาวะท่ีจิต
สามารถรู้ตัวและสามารถตอบสนองต่อสิ่งเร้าจากประสาทสัมผัสท้ัง 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส และ
สัมผัสไดด้วยกายท่ีเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม โดยผ่านทางความคิดและพฤติกรรมการแสดงออกซ่ึง
หมายถึง พลเมืองผู้รู้ตื่น และตระหนักในสิทธิและความรับผิดชอบท่ีจะสร้างสรรค์สังคมส่วนร่วมของ
คน เป็นพลเมืองท่ีรุก เรียกร้องการมีส่วนร่วมและต้องการท่ีจะจัดการดูแล กําหนดชะตากรรมของ
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมของตนและชุมชนร่วมกัน โดยเริ่มจากศรัทธาในการอุทิศตนและเสียสละแก่
ผู้อ่ืนในสังคม 

นิกิจ พลายชุม (2540: 60-61) ได้อธิบายประมวลแนวคิดเชิงจริยธรรมและจิตสํานึก ได้ว่า
เก่ียวข้องกับ ความรักความเมตตา มีสติรู้จักควบคุมตนเอง รู้จักหักห้ามใจจากสิ่งยั่วยุ ไม่ประมาท รู้สึก
สํานึกตน มีวินัยในตนเอง มีความอดทน กล้าหาญ ขยันหม่ันเพียร สํารวจตนเอง มีความเชื่อม่ันมี
ความละอายใจ รู้จักเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ แบ่งปัน ช่วยเหลือผู้อ่ืนและสังคม มีความซ่ือสัตย์จริงใจ มีความ
เสมอภาค ยุติธรรม เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม ไม่เบียดเบียน ทําลายธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีความ
เสียสละ มีวัตรปฏิบัติท่ีจะไม่ทําอะไรให้ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมเสียหายจนเกิดมลพิษ การปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อตกลง การไม่ท้ิงขยะมูลฝอย มูลสัตว์ลงไปในแม่น้ํา การไม่ปล่อยน้ําเสีย น้ํามีสารพิษบงไป
ในแม่น้ํา ความร่วมรักสามัคคีในการกําจัดผักตบชวา และสิ่งท่ีทําให้น้ําเน่าเสียได้ ไม่ใช้ยาฆ่าแมลงใน
การเกษตรมากไป การมีความสํานึกในคุณค่า (บุญคุณ) ของแม่น้ํา กตัญญูต่อแม่น้ํา การเคารพใน
ธรรมชาติ สิ่งเหนือธรรมชาติ การไม่ล่วงละเมิดในสิทธิของบุคคล ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การมี
น้ําใจร่วมกันเป็นหนึ่งเดียวในอุดมการณ์ และการปฏิบัติตามพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ซ่ึงสิ่งเหล่านี้เป็นจริยธรรมอันควรประพฤติปฏิบัติ แต่ท้ังนี้ท้ังนั้นอยู่ท่ี “จิตสํานึก” ของ
ประชาชน จึงจะช่วยให้การอนุรักษ์ พิทักษ์ ป้องกัน แก้ไข ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการลดมลพิษได้ 

นอกจากนี้ในงานวิจัยท่ีเก่ียวกับการนําจิตสํานึกไปอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม มีประเด็นท่ีเก่ียวกับ
จิตสํานึกและพฤติกรรมในการอนุรักษ์ คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นแกนสําคัญในการสร้าง
จิตสํานึกและสะท้อนพฤติกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่วนในงานวิจัยของนิกิจ พลายชุม (2540: 
158) พบว่า แนวคิดเชิงจริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ํานครชัยศรีท่ีมีต่อการ
รักษาสภาพแวดล้อมและการลดมลพิษของแม่น้ํา ท่ีสูงสุดอันดับ 1 คือ “สิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
ทรัพยากรบริเวณลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่ง จึงควรรักและ
หวงแหน” อันดับท่ีสอง คือ “ถ้ามีผักตบชวาในแม่น้ํานครชัยศรีบริเวณใดมากเกินไป ประชาชน 
ข้าราชการ องค์กรบริหารส่วนท้องถ่ินและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ควรร่วมมือกันหาวิธีการเก็บผักตบชวา
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ข้ึนฝั่ง เพ่ือป้องกันน้ําเสียและอาจใช้ประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ปุ๋ย เครื่องจักสาน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วน
ลําดับท่ีสาม คือ “การรู้จักตนเอง การรู้จักควบคุมตนเองได้ ความไม่ประมาท การมีวัยในตนเอง ความ
ขยันหม่ันเพียร การรู้จักประมาณ ความภาคภูมิใจ ความเชื่อม่ันในตนเอง การรักฟังความคิดเห็นของ
ผู้อ่ืน ๆ ความละอายใจ ในสิ่งท่ีควรทํา การทําประโยชน์ต่อตนเอง ส่วนรวมและสังคมเป็นจริยธรรมท่ี
ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดมลพิษในบริเวณและในแม่น้ํานครชัยศรีได้” 
 ดังนั้นจิตสาธารณะ หมายความถึง ความตระหนักของใจท่ีมุ่งสร้างประโยชน์แก่ส่วนรวม แก่
ผู้อ่ืน ชุมชน สังคม ความรู้สึกเต็มในจิตใจท่ีจะเก้ือกูลผู้อ่ืน ช่วยเหลือผู้อ่ืน สังคมได้อย่างเต็มใจไม่หวัง
สิ่งใดตอบแทน การรู้สึกนึกดีของตนเองท่ีมีต่อสังคม 
 
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
 
 2.3.1 ความหมายของชุมชน 
 คําว่า “ชุมชน” มีนิยามในพจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ไว้
หมายความถึงชุมชน หมายถึง หมู่ชน กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณา
บริเวณเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน (ชุมชน, 2559: ออนไลน์) ส่วนแนวคิดของกาญจนา แก้ว
เทพ (2538: 14) ท่ีได้ให้ความหมายไว้ว่า กลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่ในอาณาเขตบริเวณเดียวกัน มี
ความสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐานะและอาชีพท่ีเหมือนหรือคล้ายคลึงกัน (Homogeneous) มีลักษณะของ
การใช้ชีวิตร่วมกัน มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชน
เดียวกัน นอกจากนี้ ยังมีการดํารงรักษาคุณค่าและมรดกทางวัฒนธรรมและศาสนา ถ่ายทอดไปยัง
ลูกหลานอีกด้วย เช่น ชุมชน หรือหมู่บ้านในชนบท เป็นต้น นอกจากนี้แนวคิดของ จินตนา สุจจานันท์ 
(2549: 44) ท่ีกล่าวไว้ว่า คนท่ีอยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน มีความสัมพันธ์กันและมีวัฒนธรรมเดียวกัน 
นั่นเอง มีลักษณะของความหมายใกล้เคียงกัน ส่วนราษฎรอาวุโส คือ ประเวศ วะสี (2541: 32) ได้ให้
ความหมายของความเป็นชุมชน ไว้ว่า การท่ีคนจํานวนหนึ่งเท่าใดก็ได้มีวัตถุประสงค์ร่วมกัน มีการ
ติดต่อสื่อสารหรือรวมกลุ่มกัน มีความเอ้ืออาทรต่อกัน มีการเรียนรู้ร่วมกันในการกระทํารวมถึงการ
ติดต่อสื่อสารกัน มีการจัดการเพ่ือให้เกิดความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ร่วมกันนั้น ท้ังนี้ ชยันต์ วรรธนะ
ภูติ (2536: 23-25) ก็ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้อย่างน่าสนใจว่า การอยู่รวมกันของกลุ่มคน
จํานวนหนึ่ง ในพ้ืนท่ีแห่งหนึ่ง เพ่ืออาศัยทรัพยากรธรรมชาติในบริเวณนั้นในการดํารงชีวิต โดยเหตุท่ีมี
คนกลุ่มดังกล่าวอาศัยอยู่ร่วมกัน ใช้ทรัพยากรเพ่ือการผลิต จึงมีการกําหนดรูปแบบความสัมพันธ์ซ่ึง
กันและกัน มีองค์กรหรือสถาบันของชุมชนและกฎเกณฑ์ต่างๆ  

นอกจากนี้สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 6) ได้กล่าวถึงชุมชนท่ีหมายรวมถึง องค์การทาง
สังคมอย่างหนึ่งท่ีมีอาณาเขตครอบคลุมท้องถ่ินหนึ่ง และปวงสมาชิกสามารถบรรลุถึงความต้องการ
พ้ืนฐาน ส่วนใหญ่ได้และสามารถแก้ไขปัญหาส่วนใหญ่ในชุมชนของตนเองได้ เช่นเดียวกับดันแฮม ได้
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ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า กลุ่มมนุษย์ กลุ่มหนึ่ง ตั้งภูมิลําเนา อยู่ในอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ท่ี
ค่อนข้างแน่นอนและติดต่อกันและกัน และมีส่วนสําคัญของชีวิตท่ัว ๆ ไปอย่างเดียวกันเช่นมารยาท 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและแบบแห่งการพูด (ดันแฮม, 2559: ออนไลน์) และมีทิศทางเดียวกันกับ
แนวคิดของสมสมัย เอียดคง ได้ให้ความหมายของชุมชน หมายถึง ถ่ินฐานท่ีอยู่ ของกลุ่มคน ถ่ินฐานนี้
มีพ้ืนท่ีอ้างอิงได้ และกลุ่มคน นี้มีการอยู่อาศัยร่วมกัน มีการทํากิจกรรม เรียนรู้ ติดต่อสื่อสาร ร่วมมือ
และพ่ึงพา อาศัยกัน มีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาประจําถ่ิน มีจิตวิญญาณและ ความผูกพันอยู่กับ พ้ืนท่ี
แห่งนั้น อยู่ภายใต้การปกครองเดียวกัน (สมสมัย เอียดคง, 2559: ออนไลน์) ส่วนเพคก์ ได้กล่าวต่าง
ออกไปว่าชุมชนเป็นเพียง ปัจเจกชน ซ่ึงเรียนรู้ถึงความสัมพันธ์ของความซ่ือสัตย์และเป็นผู้มีความ
ใกล้ชิดสนิทสนมกันอย่างแน่นแฟ้น และมีความสัมพันธ์ร่วมกันอย่างมีนัยสําคัญ ท่ีจะร่วมสุขร่วมทุกข์
และเก้ือกูล โดยมองว่าชุมชนท่ีดีนั้น ไม่ใช่จะเกิดข้ึนได้อย่างง่ายดาย หรือไม่ได้เกิดข้ึนและดํารงอยู่
อย่างง่าย ได้ให้ความหมายของชุมชน ไว้ว่า ๆ เพราะชุมชนนั้นจะต้องมีเป้าหมาย และการท่ีจะไปสู่
เป้าหมายนั้นจะต้องหาหนทางด้วยการใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันด้วยความรักและสันติสุขเพ่ือชุมชนนั้นจะ
สร้างความเป็นชุมชนได้อย่างสําเร็จ ความรู้สึกของสมาชิกในชุมชนนั้นรู้สึกว่าอบอุ่นและปลอดภัย 
(เพคก์, 2559 : ออนไลน์) รวมถึงแนวคิดของ ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2552: 16) ได้สรุปความหมาย
ชุมชน ไว้ว่าชุมชนหมายถึงกลุ่มคนท่ีมารวมตัวกันตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป มีปฏิสัมพันธ์กัน มีแบบแผนแนว
ทางการปฏิบัติคล้ายคลึงกัน มีพ้ืนท่ีการตั้งถ่ินฐานท่ีชัดเจนแน่นอน มีความรู้สึกว่าเป็นคนชุมชน
เดียวกัน รวมถึงมีการถ่ายทอดวัฒนธรรมแก่รุ่นต่อ ๆ ไปด้วย ดังท่ีกล่าวมาข้างต้น พบว่า ชุมชนคือการ
อยู่ร่วมกับบุคคลอ่ืนโดยมีการปฏิสัมพันธ์ สื่อสารระหว่างกัน เพ่ือให้เป็นการสร้างความรู้สึกเป็น
อันหนึ่งอันเดียวกัน มีวิถีการดํารงชีวิตไม่แตกต่างกันทําจนเป็นนิสัยกลายเป็นวัฒนธรรมท่ีเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชนนั้น ๆ ท้ังนี้ชุมชนยังหมายถึง ความผูกพันของผู้คนให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
การร้อยภูมิสังคมของคนให้เป็นหนึ่งเดียวกัน 
  

2.3.2 ลักษณะของชุมชน 
 ชุมชนมีท้ังเป็นกลุ่มคนขนาดเล็ก ไม่ก่ีคนไปจนถึงกลุ่มคนขนาดใหญ่ หรือท้ังโลก และอาจ
เกิดข้ึนในสถานท่ีและสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น ในครอบครัว ในท่ีทํางาน ในแวดวงวิชาการ ในหมู่สงฆ์ 
ชุมชนทางอากาศ เพราะใช้วิทยุติดต่อสื่อสารกัน ชุมชนทางอินเทอร์เน็ต เป็นต้น (ประเวศ วะสี, 
2541: 13) นอกจากนี้ชุมชนยังมีลักษณะท่ีสําคัญ ดังนี้ (สนธยา พลศรี, 2545: 22-23) 

 1) การร่วมกันของกลุ่มคน (Group of People) ในรูปของกลุ่มสังคม (Social 
Group) กล่าวคือ สมาชิกมีการปฏิบัติต่อกันทางสังคม หรือมีปฏิกิริยาโต้ตอบกันทางสังคม (Social 
Interaction) เอ้ืออาทรต่อกันและพ่ึงพาอาศัยซ่ึงกันและกัน 

 2) สมาชิกของชุมชนมีลักษณะทางประชากรศาสตร์ เช่น โครงสร้างของประชากร
ประกอบด้วย เพศ อายุ อัตราการเกิด อัตราการตาย การอพยพโยกย้ายถ่ิน เป็นต้น 
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 3) มีอาณาบริเวณ (Area) สําหรับเป็นท่ีอยู่อาศัย หรือเป็นท่ีประกอบกิจกรรมต่าง ๆ 
ของสมาชิกและกลุ่มสังคม ส่วนขนาดของชุมชนอาจมีท้ังขนาดเล็กและขนาดใหญ่ โดยข้ึนอยู่กับ
จํานวนของสมาชิกในกลุ่มสังคมและขนาดของอาณาบริเวณเป็นสําคัญ เช่น เผ่าชน ครอบครัวละแวก
บ้าน (Neighborhood) หมู่บ้าน ตําบล ไปจนถึงประเทศและโลก 

 4) มีลักษณะเป็นการจัดระเบียบทางสังคม (Social Organization) เพ่ือควบคุม
ความสัมพันธ์ของสมาชิกในชุมชน เช่น บรรทัดฐานทางสังคม (Social Norms) สถาบันทางสังคม 
(Social Institution) และวัฒนธรรมท่ีมีอยู่ในชุมชน 

 5) สมาชิกมีความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationship) คือมีการติดต่อสัมพันธ์
กันมีความสนใจทางสังคมร่วมกัน มีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน มีความสนิทสนมกัน มีความสัมพันธ์แบบ
พบปะกันโดยตรง (Face to Face) ซ่ึงจะนําไปสู่การใช้ชีวิตในด้านต่าง ๆ ร่วมกัน ไม่ใช่ต่างคนต่างอยู่ 
หรือแบบตัวใครตัวมัน 

 6) สมาชิกมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการดําเนินชีวิตร่วมกัน 
 7) สมาชิกได้รับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนในชุมชนร่วมกัน 
 8) สมาชิกมีระบบการติดต่อสื่อสารและการเรียนรู้ร่วมกัน เพ่ือทําให้มีความรู้ความ

เข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ร่วมกัน 
 นอกจากนี้ สมศักดิ์ ศรีสันติสุข (2534: 9-12) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามประเภทของ
ชุมชนซ่ึงจะทําให้เข้าใจลักษณะของชุมชนลึกซ้ึงมากยิ่งข้ึน ดังนี้ 
 1. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามการบริหารการปกครอง (Administration Unit) แบ่งออกเป็น 
6 ชุมชน โดยพิจารณาจากการปกครองของไทยตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องท่ี พ.ศ. 
2457 ได้แก่ 
  - ชุมชนหมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านหลายบ้านในท้องท่ีเดียวกัน อย่างน้อยไม่ต่ํากว่า 
5 บ้านหรือยึดเอาท่ีจํานวนคนประมาณ 200 คน สามารถจัดตั้งเป็นหมู่บ้านได้ 
  - ชุมชนเขตสุขาภิบาล ต้องคํานึงถึงเนื้อท่ีของเขตควรมีขนาดประมาณ 1-4 ตาราง
กิโลเมตร มีร้านค้าอย่างน้อย 10 ห้อง ประชาชนในเขตมีอย่างน้อย 1,500 คน สามารถจัดตั้งเป็นเขต
สุขาภิบาลได้ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลตําบล ชุมชนเขตสุขาภิบาลท่ีมีความเจริญ มีความหนาแน่นยก
ฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลโดยมีการจัดสาธารณูปโภคมากข้ึนและการปกครองตนเองมากยิ่งข้ึน 
และลักษณะจะเป็นชุมชนใหญ่และมักจะอยู่ในเขตอําเภอ 
  - ชุมชนเขตเทศบาลเมือง ชุมชนท่ีมีราษฎรในท้องท่ีตั้งแต่ 10,000 คนข้ึนไป ซ่ึง
ชุมชนเขตเทศบาลเมืองมักจะตั้งในเขตของตัวจังหวัดตั้งอยู่ 
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  - ชุมชนเขตเทศบาลนคร ชุมชนจากเทศบาลเมืองสามารถยกฐานะข้ึนมาเป็น
เทศบาลนครได้โดยท้องท่ีมีราษฎรตั้งแต่ 50,000 คนข้ึนไป ชุมชนในเขตเทศบาลนครมักจะเป็นเมือง
ขนาดใหญ่และเป็นศูนย์กลางของการบินพาณิชย์และอ่ืน ๆ 
  - ชุมชนเขตกรุงเทพมหานคร เป็นชุมชนท่ีประชาชนอยู่กันอย่างหนาแน่มากและเป็น 
เอกนคร (Primate City) มีการปกครองตนเอง มีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและ
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ประชาชนมีอยู่อย่างหนาแน่น 
 2. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามกิจกรรมทางสังคม (Social Activity) แบ่งออกเป็น 5 ชุมชน 
ได้แก่ 
  - ชุมชนเกษตรกรรม ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
  - ชุมชนศูนย์การค้า ชุมชนท่ีเป็นศูนย์กลางของการค้า เช่นตามหัวเมืองต่าง ๆ อาจ
เป็นอําเภอเมือง หรือตําบล มักจะมีร้านค้าจําหน่ายของใช้ประจําวัน และตลาดสนจําหน่ายอาหารผัก
สดในตอนเช้า เป็นต้น 
  - ชุมชนศูนย์กลางขนส่ง ชุมชนท่ีเกิดข้ึนตามเส้นทางคมนาคมหรือเส้นทางขนส่งทาง
รถยนต์ ทางเรือ หรือทางอากาศ มักจะมีรายอาหาร ร้านกาแฟและร้านข้าวแกงให้บริการแก่ผู้โดยสาร 
  - ชุมชนเขตอุตสาหกรรม จะมีโรงงานอุตสาหกรรมต่าง ๆ ตั้งอยู่ และบ้านของ
คนงานจะอยูใ่นเขตของชุมชนอุตสาหกรรม  
  - ชุมชนศูนย์กลางของการบริการ ตั้งข้ึนเพ่ือเป็นศูนย์กลางของการบริการต่าง ๆ 
เช่น ชุมชนในเขตตัวเมืองหาดใหญ่ จะเป็นชุมชนศูนย์กลางของการท่องเท่ียว 
 3. ลักษณะของชุมชนแบ่งตามความสัมพันธ์ของบุคคลในสังคม (Social Relation) แบ่ง
ออกเป็น 2 ชุมชนใหญ่ ได้แก่ 1) ชุมชนชนบท และชุมชนเมือง 
 อนึ่งความเป็นชุมชนเป็นคําท่ีมีความเป็นนามธรรมซ่ึงอาจเป็นเรื่องของศักดิ์ศรี คุณค่า สิทธิ 
อุดมการณ์ อํานาจ ความสัมพันธ์ เป็นต้น หรืออาจเก่ียวข้องกับ 4 ลักษณะ ดังนี้ (อานันท์ กาญจน
พันธุ์, 2543 อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71-74) 

 1) ทุนทางสังคม ได้แก่ วิธีคิด ระบบความรู้ในการจัดการวิถีของความเป็นชุมชน 
เช่น การจัดการใช้ทรัพยากร การจัดระบบความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันในสังคมชุมชนความสัมพันธ์
ระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มนุษย์กับธรรมชาติ หรือมนุษย์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ ซ่ึงต้องอาศัยวิธีคิด
เชิงซ้อน ระบบความรู้ ภูมิปัญญา กฎเกณฑ์ท่ีกํากับการใช้ความรู้ เช่น จารีตประเพณี กฎหมาย หรือ
กฎเกณฑ์ทางสังคม โดยมีองค์กรเข้ามาทําหน้าท่ีจัดการเรื่องการใช้ทรัพยากรต่าง ๆ การจัดการทุน 
เป็นต้น 

 2) คุณค่า เป็นเรื่องของความเอ้ืออาทร การช่วยเหลือกัน การให้คุณค่ากับสิ่งท่ีเป็น
ของจริง เช่น เรื่องข้าวปลาอาหาร สําคัญกว่าเรื่องความซ่ือสัตย์ หรือการให้ความสําคัญกับจริยธรรม
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ของการยังชีพ เช่น การพ่ึงตนเองในการผลิต การบริโภค ซ่ึงคุณค่าเหล่านี้เป็นคุณค่าในจารีตดั้งเดิม
ของชุมชนท้องถ่ิน 

 3) ความเป็นสังคมจําเป็นต้องมีท่ียืนให้กับทุกคน ท้ังคนชั้นกลาง ผู้ใช้แรงงาน
เกษตรกร ชนกลุ่มน้อย ท่ีแตกต่างทางศาสนา ความเชื่อหรือประเพณี วัฒนธรรม การเคลื่อนไหวหรือ
ปรากฏการณ์ของท้องถ่ินท่ีเกิดข้ึนนั้น สะท้อนว่า ยังมีตัวตนอยู่จริงในชุมชน อีกมุมหนึ่งอาจเป็นเรื่อง
ของการสร้างตัวตนหรืออัตลักษณ์ (identity) ปรากฏในหลายรูปแบบหลายความหมาย เพ่ือให้คนอ่ืน
รู้ว่า เราเป็นใคร ซ่ึงเป็นเรื่องท่ีเก่ียวกับมิติความสัมพันธ์เชิงอํานาจหรือสิทธิ นั่นคือการยอมรับว่าตัวเอง
มีความชอบธรรม 

 4) การปรับตัว ความเป็นชุมชนจะเก่ียวข้องกับอุดมการณ์อํานาจและความสัมพันธ์
ทางสังคม ซ่ึงมีท้ังกลมกลืนและขัดแย้ง เปลี่ยนแปลง ผลิตซํ้า และผลิตใหม่ได้ ไม่ใช่เรื่องของหน่วยท่ี
อยู่ติดพ้ืนท่ี แต่ปรากฏในหน่วยความสัมพันธ์ ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน จนเป็นเครือข่ายท่ีกว้างขวาง
และอยู่ในความสัมพันธ์กับรัฐและตลาด ความเป็นชุมชนจึงเป็นเรื่องของความขัดแย้งและการปรับตัว
ด้วย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.2 ความเป็นชุมชน 
ท่ีมา: อานันท์ กาญจนพันธุ์ (2543, อ้างถึงใน ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์, 2553: 71) 
 

ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ (2548: 16) ได้สรุปลักษณะของชุมชนจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎี
หลังสมัยใหม่เก่ียวกับชุมชนไว้ว่า ลักษณะของชุมชนและความเป็นชุมชนหลังสมัยใหม่จะเกิดข้ึนจาก
รูปแบบทางสังคมท่ีไม่เป็นทางการ ชีวิตประจําวัน เครือข่ายมิตรภาพท่ีไร้พรมแดน ปฏิกิริยาตอบสนอง 
ความคิดสร้างสรรค์และความตระหนักในขีดจํากัด (ท่ีไม่มีขีดจํากัด) ชุมชนในรูปแบบนี้จึงไม่เพียงเป็น

คุณค่า 

อํานาจ 

การปรับตัว 

ทุนทางสังคม 

- ความเป็นมนุษย ์
- เอื้ออาทร 

- วธิีคิด ระบบความรู้ 
การจัดการ(เชิงซ้อน) 
- กฎเกณฑ์ 
- องค์กร/สถาบัน 

- ขัดแย้ง/กลมกลืน 
- กฎเกณฑ์ทางศีลธรรมใหม่ 

สิทธิ - 
(ความชอบธรรม) 

- อัตลักษณ์ (สถานภาพทางสังคม เพศ 
ชาติพันธุ์ ศาสนา) 
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สิ่งท่ีปรากฏให้เห็น (Presence) หากแต่เปิดกว้างสําหรับสิ่งท่ีหายไป (Absence) และลื่นไหลไปมาใน
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวตนกับคนอ่ืน ๆ และเติมเต็มความเป็นชุมชนด้วยสุนทรียศาสตร์และ
วัฒนธรรมจากทางเลือกของปัจเจกบุคคลท่ีหลากหลายและกระจัดกระจายในสังคม นอกจากนี้ เกรียง
ศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์ (2544: 42-64) ได้อธิบายลักษณะของชุมชนตามแนวคิดชุมชนนิยม ประกอบด้วย
ลักษณะสําคัญหลายประการ ดังต่อไปนี้ 

1) ชุมชนท่ีมีขนาดเหมาะสมท่ีทุกคนรู้จักกัน ทําให้เกิดความยึดโยงรับผิดชอบต่อกัน 
2) ชุมชนท่ีตอบสนองความต้องการของสมาชิกทุกด้าน 
3) ชุมชนท่ีรวมตัวตามความสนใจร่วมกัน 
 - กลุ่มท่ีมีความสนใจประเด็นต่าง ๆ ในพ้ืนท่ีท่ีตนอาศัยอยู่ คนในพ้ืนท่ีนั้น ๆ จะ

รวมตัวกันเป็นชุมชนหมู่บ้าน ชุมชนประจําตรอก ซอก ซอย เพ่ือร่วมกันดูแลสภาพความเป็นอยู่ใน
พ้ืนท่ีของตน เป็นต้น 

 - กลุ่มท่ีมีความสนใจในสิ่งท่ีเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน คนกลุ่มนี้ซ่ึงเป็นชุมชนใน
แนวตั้ง ซ่ึงจะรวมตัวเพ่ือทํากิจกรรมท่ีตอบสนองความต้องการของตนและคนในกลุ่ม ๆ เช่น ชมคนรัก
ดนตรี กลุ่มเพ่ือนสลัม เป็นต้น 

4) ชุมชนท่ีมีเป้าหมายร่วมกัน และทํากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
5) ชุมชนท่ีสมาชิกผูกพันตัว ซ่ึงแนวคิดนี้ให้ความสําคัญกับความผูกพันตัวมากเป็นพิเศษ 

เพราะสมาชิกท่ีผูกพันตัวจะเป็นขุมกําลังแท้จริงของชุมชน ชุมชนใดยิ่งมีสมาชิกผูกพันตัวมาก ชุมชน
นั้นยิ่งแข็งแกร่ง และสามารถทําสิ่งท่ีมีประโยชน์ส่งผ่านไปถึงสังคมภายนอกได้มากยิ่งข้ึน การผูกพันตัว
ของสมาชิกจะเป็นคําตอบของความสําเร็จในการธํารงรักษาชุมชนเอาไว้ต่อไปภายภาคหน้า 

6) ชุมชนท่ีสมาชิกทุกคนมีส่วนร่วม 
7) ชุมชนท่ีรับผิดชอบแก้ปัญหาตนเองก่อนพ่ึงพารัฐ 
8) ชุมชนท่ีเชื่อมโยงกับสังคม 
9) ชุมชนท่ีพลวัต เป็นชุมชนท่ีต้องพร้อมต่อการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองเสมอ เพ่ือเตรียม

ชุมชนให้สอดรับกับสภาพแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงไป 
10) ชุมชนท่ีเหมาะสมกับบริบทท้องถ่ิน 
11) ชุมชนท่ีมีการถ่ายทอดแบบแผนการดําเนินชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น โดยให้ความสําคัญกับการ

ดํารงอยู่ของชุมชนจากรุ่นสู่รุ่น จึงมีลักษณะเป็น ชุมชนท่ียั่งยืน (sustainable community) 
กระบวนการถ่ายทอดวิถีการดํารงชีวิต (socialization) จะช่วยรักษาแบบแผนการปฏิบัติของชุมชน 
(pattern maintenance) ให้คนรุ่นต่อไปรับรูปและเข้าถึงแนวทางปฏิบัติอย่างถูกต้องในชุมชน 

12) ชุมชนท่ีมีเอกภาพท่ามกลางความแตกต่าง ซ่ึงชุมชนต้องมีจุดสนใจท่ีสําคัญร่วมกันอย่าง
น้อยหนึ่งจุด แต่เรื่องอ่ืน ๆ สามารถมีความหลากหลายได้ไม่จํากัด 
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13) ชุมชนท่ีมีลักษณะเชิงซ้อน ซ่ึงจะมีกลุ่มย่อย ๆ หรือชุมชนย่อย จะช่วยให้สมาชิกของ
ชุมชนได้รับการดูแลอย่างท่ัวถึงและอย่างใกล้ชิด เกิดการแบ่งปันและลงลึกในรายละเอียดของชีวิต มี
ความสนิทสนมและความสัมพันธ์ท่ีลึกซ้ึง เต็มไปด้วยบรรยากาศของความรักความผูกพัน สมาชิกแต่
ละคนได้รับการเอาใจใส่ในทุกด้านอย่างครบถ้วน 

การจัดโครงสร้างชุมชนท่ีมีลักษณะเชิงซ้อนหรือชุมชนย่อย เช่น โครงสร้างจํานวนคนระดับ 
300 หรือระดับชุมชนนิยม จะมีลักษณะดังนี้ 

 - เป็นระดับท่ีรู้จักกัน ไม่จําเป็นต้องสนิทสนมอย่างท่ีสุด แต่ยินดีช่วยเหลือซ่ึงกันและ
กันอย่างจริงใจ สามารถดูแลกันเองภายในชุมชนได้อย่างครบถ้วนทุกคน  

- มีความหลากหลายของประเภทกลุ่มคน เช่น คนทํางาน นักเรียน แม่บ้าน 
- หล่อหลอมวัฒนธรรมชุมชนท่ีแตกต่างจากภายนอกสร้างเอกลักษณ์ร่วมท่ีมี

ลักษณะเฉพาะของชุมชน เช่น กลุ่มคนรักนกเขา เป็นต้น 
ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 48) ได้สรุปลักษณะของชุมชน ไว้ว่า ชุมชนมีลักษณะท่ีแตกต่าง

กันออกไปตามพ้ืนท่ีตั้ง และกลุ่มคนท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงชุมชนเป้าหมายการวิจัยนี้จะมีลักษณะของชุมชน
เมืองของพ้ืนท่ี และวิถีชีวิตของคน แต่มีลักษณะของกลุ่มคนท่ีอาศัยอยู่มีลักษณะยึดการดํารงชีพตาม
แบบประเพณีดั้งเดิมท่ีติดตัวมาในถ่ินเดิมด้วย 

สรุปได้ว่า ลักษณะของชุมชนแต่ละชุมชนแตกต่างกันตามลักษณะภูมิสังคมท่ีมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ชีวภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมท่ีมาร่วมกันอยู่ ณ ท่ีหนึ่งใดท่ีชัดเจนจน
กลายเป็นชุมชน ลักษณะชุมชนจะเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ๆ บางครั้งจะเป็นลักษณะการเกิดข้ึน ตั้งอยู่ 
และดับไปตามสภาพแวดล้อมท่ีตั้งม่ันของชุมชนนั้น ๆ ลักษณะของชุมชนจึงมีองค์ประกอบท่ีมีผลต่อ
ชุมชน เช่น คน วิถีชีวิต วิธีคิด อาชีพ วัฒนธรรม ความเชื่อ การปฏิบัติของกลุ่มคน การอบรมของ
ครอบครัว โครงสร้างผู้นํา บริบททางสังคม เป็นต้น 

 
 2.3.3 ประเภทของชุมชน 
 การแบ่งชุมชนมีวิธีการแบ่งอยู่หลายประเภท เป็นต้นว่าแบ่งตามจํานวนประชากรไว้ 7 
ประเภท ได้แก่ 1) หมู่บ้านเล็ก (ประชากรไม่เกิน 250 คน) 2) หมู่บ้าน (ประชากรระหว่าง 250-1,000 
คน) 3) เมือง (ประชากรระหว่าง 1,000-5,000 คน) 4) นครเล็ก (ประชากรระหว่าง 5,000-25,000 
คน) 5) นครขนาดกลาง (ประชากรระหว่าง 25,000-100,000 คน) 6) นครขนาดใหญ่ (ประชากร
ระหว่าง 100,000-1,000,000 คน) และ 7) มหานคร (ประชาชนมากกว่า 1,000,000 คน) (ลําพอง 
บุญช่วย, 2524: 6) นอกจากนี้มีการแบ่งประเภทชุมชนไว้ตามลักษณะความสัมพันธ์ของคนในชุมชน มี 
2 ประเภท เช่นกัน ได้แก่ (สนธยา พลศรี, 2545: 31-33)  
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1) ชุมชนชนบท (Rural Community) เป็นชุมชนท่ีอยู่ในเขตชนบท ซ่ึงมีความ
หนาแน่นของประชากรน้อย ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน มีชีวิตความเป็นอยู่คล้ายคลึงกัน ยึด
ม่ันในขนบธรรมเนียมประเพณี มีอาชีพเกษตรกรรม  

2) ชุมชนเมือง (Urban Community) เป็นชุมชนท่ีมีความหนาแน่นของประชากร
มาก อาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สิ่งแวดล้อมเป็น
สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างข้ึนมากกว่าสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ อาชีพมีมากมายหลายอาชีพ ส่วนใหญ่
เก่ียวข้องกับอุตสาหกรรม การค้าขายและการบริการ สมาชิกมีความเป็นอิสระ หรือปัจเจกบุคคลสูง 
ทําให้ความสัมพันธ์ทางสังคมเป็นแบบตัวใครตัวมัน คือเป็นทางการมากกว่าส่วนตัว สมาชิกมีความ
แตกต่างกันในด้านต่าง ๆ และขาดความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน แต่อยู่ร่วมกันได้เพราะผลประโยชน์ท่ี
แต่ละคนจะได้รับ เป็นต้น นอกจากนี้ ณรงค์ เส็งประชา (2528: 138) ได้อธิบายชุมชนเมืองว่า เกิดข้ึน
ได้ในหลายลักษณะ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ท้ังท่ีเจริญก้าวหน้าข้ึน และเสื่อมลงและถูก
แทนท่ีโดยผู้คนท่ีประกอบกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้ 

 - การแบ่งแยก (Segregation) เช่น ย่านค้าปลีก ย่านค้าเครื่องเหล็ก 
 - การบุกรุก (Invasion) เช่น การบุกรุกของคนร่ํารวยเข้าไปแทนท่ีคน

ยากจน การบุกรุกของผู้คนเข้าไปตั้งร้านค้า โรงงานอุตสาหกรรมย่านท่ีพักอาศัย การรื้อถอนแหล่ง
เสื่อมโทรมเพ่ือใช้เป็นสถานท่ีราชการ  

 - การกระจายออกจากศูนย์กลางของเมือง (Decentralization)  เนื่องจาก
ความหนาแน่นของประชากรสูง ท่ีดินราคาแพง ผู้คนไปอาศัยอยู่ชานเมืองมากกข้ึน 

 - การเดินทางเข้าออกประจํา (Routinization) การเคลื่อนย้ายของผู้คน
แบบเดินทางไป-กลับเป็นประจํา ระหว่างบ้านพักอาศัยกับสถานท่ีทํางาน ปัจจุบันมีปริมาณสูงมากข้ึน 

นอกจากนี้ยังได้อธิบายการแบ่งชุมชนตามระดับของการพัฒนา ไว้ 5 ประการ ดังนี้ (สนธยา 
พลศรี, 2545: 34-35) 

1) ชุมชนด้อยพัฒนา เป็นชุมชนท่ีสมาชิกยังไม่พร้อมในการพัฒนา ด้อยการศึกษา 
ล้าหลังในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ท่ีอยู่นอกเหนือปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติ ต่างคนต่างอยู่ ขาดความสัมพันธ์ และการโต้ตอบกันทางสังคม มุ่งผลประโยชน์ของตนเป็น
สําคัญ 

2) ชุมชนพร้อมพัฒนา เป็นชุมชนท่ีสมาชิกมีความพร้อมพ้ืนฐานในการพัฒนา เช่น มี
การศึกษาสูง ยอมรับในวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เชื่อในเหตุผล มีความสัมพันธ์ทางสังคมและการ
โต้ตอบต่อกันทางสังคม มีผู้นํา มีกลุ่มและองค์กรเพ่ือทํากิจกรรมร่วมกัน มุ่งผลประโยชน์ส่วนรวมก่อน
ส่วนตัว เป็นต้น 



3) ชุมชนกําลังพัฒนา เป็นชุมชนท่ีสมาชิกร่วมมือร่
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนท้ังภาคเอกชน 
และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ
กระบวนการพัฒนาท่ีเหมาะสมกับชุมชน

4) ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนท่ีต่อเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนาปัจจัยทางการ
พัฒนาท้ังบุคคล ทรัพยากร ผู้นํา กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกําลังกัน
พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นําไปใช้ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
และไม่มีผลกระทบในทางเสียหาย

5) ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สามารถ
ดํารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพา
ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน 

การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนามีลักษณะดังภาพดังนี้
 

 

ภาพท่ี 2.3 การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนา
ท่ีมา : สนธยา พลศรี (2545: 35)
 

ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด 
นักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย 
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ชุมชนกําลังพัฒนา เป็นชุมชนท่ีสมาชิกร่วมมือร่วมใจผนึกกําลังกันเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนท้ังภาคเอกชน 
และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ

พัฒนาท่ีเหมาะสมกับชุมชน  
ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนท่ีต่อเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนาปัจจัยทางการ

พัฒนาท้ังบุคคล ทรัพยากร ผู้นํา กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกําลังกัน
พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นําไปใช้ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชน
และไม่มีผลกระทบในทางเสียหาย 

ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สามารถ
ดํารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพา
ชุมชนอ่ืน ๆ ต่อไปจัดเป็นการพัฒนาแบบยั่งยืน  

การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนามีลักษณะดังภาพดังนี้ 

การแบ่งชุมชนตามระดับการพัฒนา 
2545: 35) 

ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559: 50) ได้สรุปได้ว่า ระดับของชุมชนท่ีน่าสนใจในการแบ่งของ
นักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย 

5.ชุมชนพัฒนา

4.ชุมชนเร่งรัดพัฒนา

3.ชุมชนกําลังพัฒนา

2.ชุมชนพร้อม
พัฒนา

1.

ชุมชนด้อย
พัฒนา

วมใจผนึกกําลังกันเพ่ือปรับปรุง
เปลี่ยนแปลง พัฒนาชุมชนของตนเองโดยบุคคล กลุ่มองค์กรในชุมชน และนอกชุมชนท้ังภาคเอกชน 
และภาครัฐบาล ให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร่วมกัน ด้วยเทคนิควิธีการและ

ชุมชนเร่งรัดพัฒนา เป็นชุมชนท่ีต่อเนื่องจากชุมชนกําลังพัฒนาปัจจัยทางการ
พัฒนาท้ังบุคคล ทรัพยากร ผู้นํา กลุ่มและองค์กร เทคนิควิธีการ มีความรู้ความเข้าใจ ผนึกกําลังกัน
พัฒนาชุมชนจนเกิดความรู้และประสบการณ์ นําไปใช้ในการดําเนินงานพัฒนาชุมชนให้อย่างลุล่วง

ชุมชนพัฒนา เป็นชุมชนท่ีบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ สามารถ
ดํารงลักษณะดังกล่าวไว้ได้ตลอดไป ด้วยศักยภาพภายในชุมชนเอง เป็นชุมชนเข้มแข็ง ไม่ต้องพ่ึงพา

 

ได้ว่า ระดับของชุมชนท่ีน่าสนใจในการแบ่งของ
นักวิชาการ คือชุมชนชนบทและชุมชนเมือง หรือชุมชนตามจารีตประเพณีและชุมชนตามกฎหมาย 
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หรือชุมชนด้อยพัฒนา กําลังพัฒนาและพัฒนา ครั้นถ้าหากสรุปสั้นจะเป็นชุมชนในเมือง และชุมชนใน
ชนบท ก็ย่อมมีความชัดเจน  

 
 2.3.4 วิถีชีวิตชุมชนเมือง 
  นฤมล นิราทร และคณะ (2550: 101-102) ได้อธิบายเก่ียวกับวิถีชีวิตแบบเมือง ซ่ึงเป็นผล
มาจากการศึกษาวิจัยเศรษฐกิจนอกภาคทางการในเมืองเพ่ือการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง เฉพาะ
ลึกท่ีเขตดินแดงไว้อย่างน่าสนใจว่า ความเป็นวิถีชีวิตแบบเมืองทําให้เกิดเป็นจุดอ่อนบางประการใน
การขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงในเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ท่ีผู้อยู่อาศัยมีความแปลกแยกกันสูง 
ต่างคนต่างอยู่ รู้จักกันน้อยมากจากเง่ือนไขของสภาพท่ีอยู่อาศัย และวิถีชีวิต ทําให้บุคคลมีพ้ืนท่ีของ
ความสัมพันธ์เชิงสังคมท่ีจะช่วยลดความเครื่องเครียดจากความแปลกแยก แตกต่าง อย่างจํากัด 
นอกจากนี้ยังมีข้อจํากัดของบริบทเมืองอีกประการคือ ลักษณะท่ีพยายามสร้างแบบแผนท่ีเหมือนกัน 
(Convergence) ทําให้เกิดข้อจํากัดในบางมิติและพ้ืนท่ีท่ีจะตอบสนองต่อความหลากหลายอันเป็น
ลักษณะพ้ืนฐานของสังคมสมัยใหม่ซึ่งมีความหลากหลายสูงมาก บริบทเหล่านี้กลายเป็นปัจจัยเชิงบวก
ต่อเศรษฐกิจนอกภาคทางการ ซ่ึงมีลักษณะหลากหลายสูง (Divergence) โดยเฉพาะในบริบทของเขต
ดินแดงซ่ึงอาจกล่าวได้ว่าเป็นชุมชนทางของความหลากหลาย เช่น เป็นท่ีรวมของหน่วยงานราชการ 
สถาบันการศึกษา บริษัทห้างร้าน แหล่งบันเทิงยามราตรี ท่ีอยู่อาศัย เป็นเส้นทางต่อรถโดยสารประจํา
ทาง เป็นต้น จึงเป็นสถานท่ีรวมคนต่างระดับ รายได้ การศึกษา รสนิยม ภูมิลําเนา ความหลากหลายท่ี
ปรากฏชัดเจนอีกประการคือ ความหลากหลายของชนิดอาหาร รูปแบบการจําหน่าย มีท้ังหาบเร่แผง
ลอย ร้านกาแฟ หรูหรา ภัตตาคาร เป็นต้น ปัจจัยเหล่านี้เอ้ือให้เศรษฐกิจนอกภาคทางการโดยเฉพาะ
การผลิตอาหารอยู่รดได้มากข้ึน เนื่องจากวัฒนธรรมการกินของสังคมไทยมีพ้ืนฐานความหลากหลาย
อย่างยิ่ง ส่วนในระดับบุคคล พบว่าผู้มีความสามารถในฝีมืออาหาร และอัธยาศัยดี สามารถอยู่รอด 
“ขาดหมดทุกวัน” ได้อย่างน่าแปลกใจ  
 ชี้ให้เห็นว่า วิถีชีวิตแบบเมือง จะมีลักษณะของผู้ท่ีแตกต่างในลักษณะการดํารงชีวิตกันอย่าง
มาก ซ่ึงจะสามารถเห็นได้ในตลอดเวลาว่า ในชุมชนหนึ่งจะมีท้ังคนรวย คนจน คนมีกินทุกม้ือ คนอด
อยาก คนมีท่ีหลับนอนสบาย คนไร้ท่ีพักพิง(นอนข้างถนน ตามป้ายรถเมล์) มีความหลากหลาย ความ
แปลกแยกแตกต่างทางสังคมจํานวนมากมาย ลักษณะท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน ความต่างคนต่างอยู่จะ
มากในชุมเมือง ความเห็นแก่ตัว ความเร่งรีบ วิถีการกินแบบรวดเร็ว อยู่กับการทํามาหากินเป็นหลัก มี
เงินตัวกลางในการกระทําต่าง ๆ ของการดํารงชีพ เป็นต้น 
 นอกจากนี้ลักษณะชุมชนในเมืองจะมีลักษณะท่ีสะท้อนของการอยู่อาศัยของคนจนในเมือง
เป็นจํานวนมาก ดังผลการวิจัยของกลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม สถาบันวิจัยสังคม 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2555: 5) ชี้ให้เห็นลักษณะของชุมชนหลวงวิจิตร เขตคันนายาว ไว้ว่า 
ชุมชนหลวงวิจิตรเป็นชุมชนขนาดเล็กท่ีมีบ้านเรือนตั้งอยู่ริมคลองหลวงวิจิตร ซ่ึงเป็น “ลําราง” หรือ
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คลองขนาดเล็ก พ้ืนท่ีชุมชนรวมท้ังหมด 1 ไร่ 3 งาน 38 ตารางวา ปัจจุบันมีจํานวนประชากรอยู่ 27 
หลังคาเรือน บ้านเรือนปลูกสร้างอยู่ค่อนข้างแออัด ส่วนใหญ่ไม่ค่อยม่ันคงด้วยแผ่นไม้เก่า ๆ และ
สังกะสีเก่าตามกําลังของชาวบ้านท่ีจะหาได้ ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นแรงงานรับจ้างก่อสร้าง หรือรับจ้าง
ในโรงงานและห้างร้านในบริเวณใกล้เคียงและบางส่วนทําอาชีพค้าขาย ขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง และ
รับจ้างปักเลื่อมชุดของนักแสดง ท้ังนี้มีผลการศึกษาท่ีชี้ให้เห็นลักษณะของคนจนในเมืองท่ีอยู่ในชุมชน
ต่าง ๆ กระจายกันอยู่ ท่ัวกรุงเทพมหานคร ดังนี้ (กลุ่มวิจัยสิทธิและความเป็นธรรมทางสังคม 
สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555: 24-25) 
 1. ไม่มีความม่ันคงในท่ีอยู่อาศัย คนจนเมืองส่วนใหญ่อาศัยในชุมชนท่ีตนเองไม่มีกรรมสิทธิ์ใน
ท่ีอยู่อาศัย บางชุมชนมีการทําสัญญาเช่าระยะเวลา 30 ปีกับเจ้าของท่ีดินในโครงการบ้านม่ันคงของ
รัฐบาล การไม่มีเอกสารยืนยันสิทธิในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยของชาวชุมชน ทําให้ชาวชุมชนมีความ
กังวล และหวาดกลัวต่อนโยบายการไล่รื้อของผู้อ้างสิทธิในท่ีดินท่ีอยู่อาศัยท่ีเปลี่ยนแปลงไปตามความ
ต้องการการใช้ท่ีดินท่ีนับวันจะสูงข้ึนตามมูลค่าของท่ีดิน 
 2. ความยากจนเป็นสาเหตุหลักของการไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยของคนจนเมือง คนจน
เมืองในหลาย ๆ ชุมชนต่างเป็นผู้ท่ีมีถ่ินฐานเดิมอยู่ต่างจังหวัด ส่วนมากจะเป็นคนจนท่ีประสบกับ
ความล้มเหลวในการประกอบอาชีพเดิม และแสวงโอกาสในการประกอบอาชีพใหม่จึงเดินทางเข้า
แสวงโชคในกรุงเทพมหานคร อย่างไรก็ตาม คนจนท่ีมีต้นทุนเดิมท้ังเรื่องการศึกษา ทุน และเครือข่าย
น้อย ส่วนมากต้องประกอบอาชีพท่ีมีรายได้น้อยและไม่แน่นอน รายได้ของครอบครัวจะไม่มากพอท่ีจะ
หาท่ีอยู่อาศัยท่ีเป็นกรรมสิทธิ์ของตนเอง จึงพาครอบครัวเข้ามาอยู่อาศัยในท่ีรกร้างว่างเปล่าท่ีไม่ต้อง
จ่ายเงินหรือท่ีเช่าราคาถูก บางครั้งคนจนท่ีเคยอยู่อาศัยต้องกลายเป็นผู้บุกรุก และถูกไล่รื้อให้ออกจาก
พ้ืนท่ี จนทําให้มีการรวมตัวกันต่อสู้เพ่ือเรียกร้องสิทธิในการอยู่อาศัยให้มีความม่ันคงมากข้ึนในหลาย
ลักษณะ เช่น การทําสัญญาเช่าท่ีดินระยะยาว หรือโครงการโฉนดชุมชน อย่างไรก็ตาม คนจนอีก
ส่วนมากยังเป็นผู้ท่ีต้องเผชิญกับความหวาดวิตกต่อการไล่รื้อตนเองและครอบครัวออกจากท่ีอยู่อาศัย
ต่อไป 
 3. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยทําให้คนจนต้องซ้ือสาธารณูปโภคราคาแพง คนจนเมืองท่ีไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดในประเทศไทยต้องมีภาระค่าใช้จ่ายในการดําเนินชีวิตข้ันพ้ืนฐานท่ี
ราคาแพงมากกว่ากลุ่มคนอ่ืน ๆ ในสังคมไทย เช่น ต้องซ้ือน้ําประปา และไฟฟ้าราคาแพงมากกว่าคน
อ่ืน ๆ เนื่องจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่ยินยอมท่ีจะจ่ายน้ําประปาและฟ้าให้กับครัวเรือนท่ีไม่มี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัย คนจนท่ีไม่มีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยู่อาศัยท้ังหมดต้องทํา คือ การขอต่อน้ําประปา 
และต่อไฟฟ้าจากผู้ท่ีมีน้ําประปาและไฟฟ้าซ่ึงเป็นเจ้าของสามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ายได้ตามท่ีต้องการ 
และจะเป็นราคาท่ีสูงกว่าครัวเรือนท่ีมีมิเตอร์น้ําประปา-ไฟฟ้าของตอนเองมาก นอกจากนี้ การไม่มี
กรรมสิทธิ์ในทะเบียนบ้านเป็นของตนเอง เม่ือเด็กจะเข้าโรงเรียน หรือผู้ใหญ่จะไปทํางานต้องไปขอ
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อาศัยขอใส่ชื่อในทะเบียนบ้านของคนอ่ืน ๆ ทําให้คนจนเหล่านั้นต้องเผชิญกลับความลําบากในการ
ดํารงชีวิตท่ีต้องพ่ึงพาคนอ่ืนเป็นอย่างมาก 
 4. คนจนมีรายได้น้อย และไม่แน่นอน คนจนเมืองท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดเป็นผู้ท่ีประกอบ
อาชีพท่ีมีรายได้น้อยและมีรายได้ไม่แน่นอน ท้ังนี้เนื่องจากคนจนเมืองเหล่านี้มักเป็นผู้ท่ีมีพ้ืนฐานท่ีขาด
โอกาส เช่น เรียนหนังสือน้อยทําให้มีโอกาสในการเลือกงานได้น้อย มีทุนน้อยเนื่องจากส่วนใหญ่มา
จากครอบครัวท่ียากจนท้ังยังไม่มีแหล่งทุน การประกอบอาชีพของคนจนเมืองส่วนใหญ่จึงเป็นอาชีพ
อิสระท่ีลงทุนน้อย เช่น แรงงานรับจ้างรายวัน เก็บของเก่า บริการขับรถ หรือขายของเล็ก ๆ น้อย ๆ 
ซ่ึงรายได้ท่ีได้รับจะเป็นรายได้รายวัน และมีรายได้ไม่แน่นอน ท้ังเม่ือไม่ได้ทํางานจะทําให้ไม่มีรายได้ 
ในขณะท่ีมีรายจ่ายต้องจ่ายเป็นประจําเช่นเดียวกับประชากรกลุ่มอ่ืน ๆ การท่ีคนจนมีรายได้น้อยและ
ไม่แน่นอน ทําให้พวกเขาไม่มีเงินออมไว้ใช้จ่ายยามฉุกเฉินหรือเม่ือไม่สามารถทํางานได้ พบว่า คนจน
เมืองส่วนใหญ่จะมีหนี้สินมากยิ่งข้ึน เนื่องไม่มีรายได้ ในขณะท่ีมีภาระท่ีต้องใช้จ่ายจึงต้องหยิบยืมเงิน
จากนายทุน หรือคนอ่ืน ๆ ในชุมชน ซ่ึงส่วนมากจะเป็นการกู้ยืมเงินท่ีมีดอกเบี้ยสูงมากกว่าการกู้ยืมใน
ระบบในประกรกลุ่มอ่ืน ๆ ซ่ึงส่งผลให้คนจนจะยิ่งมีภาวะทางเศรษฐกิจท่ีลําบากมากยิ่งข้ึน 
 ถึงอย่างไรก็ตามลักษณะความเป็นคนเมืองท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตเมือง มักจะมีลักษณะ
เป็นพ้ืนท่ีแออัด ผู้คนอาศัยอยู่กันหนาแน่น มีอาชีพท่ีหลากหลาย ลักษณะต่างคนต่างอยู่ มีวัฒนธรรมท่ี
หลากหลาย มีความสัมพันธ์ในลักษณะทุติยภูมิ ประชากรมีการเคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วไม่แน่นอน 
ความเอ้ือเฟ้ือกันน้อย แข่งขันกันสูง เป็นต้น ดังนั้นลักษณะของสังคมเมืองโดยท่ัวไปมีดังนี้ (วรวุธ 
สุวรรณฤทธิ์ และคณะ, 2549: 37) 
 1. มีความสัมพันธ์กันในลักษณะทุติยภูมิ คือติดต่อกันด้วยตําแหน่งหน้าท่ีการงานมากกว่าเป็น
การส่วนตัว โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ตอบแทนจากความสัมพันธ์นั้น ความสนิทสนมรักใคร่และความ
จริงใจต่อกันมีน้อย 
 2. ความผูกพันกันในครอบครัวมีน้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความผูกพันกันกับเพ่ือนบ้านมีน้อย
มาก แม้บ้านติดกันอาจไม่รู้จักกันก็ได้ ท้ังนี้เพราะความจําเป็นทางเศรษฐกิจ สมาชิกในครอบครัว มี
ภาระท่ีต้องทํามาก ไม่ค่อยมีเวลาสังสรรค์กัน 
 3. อาชีพของชาวเมืองมีมากมาย ต่างคนต่างมีอาชีพท่ีแตกต่างกันออกไป แต่ละคนก็มีความ
ชํานาญพิเศษในอาชีพของตน ซ่ึงต่างกับชาวชนบท 
 4. การเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็นไปอย่างรวดเร็วเนื่องจากความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาการ
ต่าง ๆ ความใกล้ชิดกับวัฒนธรรมตะวันตก ทําให้ชาวเมืองสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ข้ึนทําให้เปลี่ยนแปลง
อยู่ตลอดเวลา 
 5. เป็นศูนย์รวมของการศึกษา การปกครอง ธุรกิจการค้าและอ่ืน ๆ  
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 6. ชาวเมืองส่วนใหญ่อยู่ภายใต้ระบบการแบ่งงานกันทํา เพราะมักจะมีความรู้ความสามารถ
เฉพาะอย่าง ดังนั้นจึงต้องมีชีวิตอยู่โดยอาศัยซ่ึงกันและกัน เช่น ผู้ท่ีมีอาชีพนักบัญชี ก็คงซ่อมแซมบ้าน
ของตนเองไม่ได้ ปรุงอาหารเองอาจไม่เป็น ผิดกับชาวชนบทซ่ึงมักจะช่วยตนเองได้มากกว่า 
 7. เป็นสังคมท่ีมีประชากรเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรุงเทพมหานคร และเมือง
หลักของแต่ละภูมิภาคเพราะมีสิ่งจูงใจมาก ทําให้ชาวชนบทอพยพเข้ามาในเมือง 
 8. คนในเมืองไม่ค่อยมีความเห็นใจและไม่ค่อยเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ท้ังนี้เพราะการท่ีต้องแข่งขัน
ยิ่งชิงกัน 
 9. ค่านิยมบางประการท่ีสังเกตเห็นได้ เช่น ความโอ่อ่า วัตถุนิยม เป็นต้น 
 ลักษณะท่ีกล่าวมาข้างต้นน่ าจะสามารถสั ง เกตเห็นได้ ในชุมชนเมืองใหญ่  ๆ เช่น 
กรุงเทพมหานคร พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ เป็นต้น 
 ท้ังนี้ชุมชนเมืองท่ีตั้งอยู่ในเขตดุสิต กรุงเทพมหานครก็ย่อมไม่ต่างจากชุมชนเมืองอ่ืน ๆ 
เนื่องจากชุมชนเมืองส่วนใหญ่จะมีความหนาแน่นของผู้อยู่อาศัย มีอาชีพท่ีหลากหลาย มีวิถีการดําเนิน
ชีวิตท่ีเร่งรีบ มักเป็นครอบครัวเดี่ยว พฤติกรรมการกินไม่ค่อยตรงเวลาตามสะดวกและนิยมอาหารจาน
เดียวเป็นหลัก ดังผลการวิจัยการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
โดยภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2552: 152-155) พบว่า ในชุมชนประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้าง 
ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว เนื่องจากพ้ืนท่ีชุมชนเป็นพ้ืนท่ีไม่กว้างขวางมากนักและเป็นชุมชนเมืองส่วนใหญ่
พ้ืนท่ีจะปลูกเป็นอาคารบ้านเรือนท่ีพักอาศัยมากกว่าการท่ีจะปลูกพืชต่าง ๆ ได้ดังนั้นอาชีพในชุมชน
ของคนในพ้ืนท่ีได้แก่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ ลูกจ้างหน่วยงานของกรุงเทพมหานคร หน่วยงานรัฐ
และพนักงานบริษัทเอกชน ซ่ึงอาชีพเหล่านี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงวิถีการบริโภคอาหารของประชาชนใน
ชุมชนด้วย คนส่วนใหญ่ต้องทํางานนอกบ้าน การรับประทานอาหารมักจะไม่เป็นเวลาท่ีตายตัว เน้น
ความสะดวกของแต่ละบุคคลเป็นหลัก ส่วนอาหารจะเป็นอาหารท่ีรวดเร็วใช้เวลาทําไม่มากนัก เช่น 
อาหารตามสั่ง ประเภทอาหารจานเดียว ได้แก่ ผัดกระเพรา ข้าวผัด ผัดคะน้าหมูกรอบ เป็นต้น 
ลักษณะสภาพท่ัวไปของบ้านเรือนและสถานต่าง ๆ ในชุมชน จะพบว่า บ้านเรือนของประชาชนจะ
สร้างติดกันซ่ึงมีลักษณะเป็นท้ังอาคารพานิชย์ (พักและค้าขาย) และลักษณะเป็นบ้านเรือนไม้ 2 ชั้น (ท่ี
พักอย่างเดียว) รวมถึงลักษณะท่ีเป็นท่ีพักอาศัยชั่วคราว (ท่ีพักอย่างเดียว) มีสิ่งอํานวยความสะดวก
มากมายนับเป็นชุมชนท่ีมีความเจริญมากอีกชุมชนหนึ่งในเขตดุสิต เช่น โทรศัพท์สาธารณะ ตู้
ไปรษณีย์ในชุมชน ระบบไฟฟ้าในชุมชน ระบบน้ําประปาท่ีใช้ในชุมชน ร้านของชํา, ร้านอาหารตามสั่ง, 
ร้านซ่อมและร้านซักรีด มีศูนย์สุขภาพประจําชุมชนและศูนย์สุขภาพผู้สูงอายุ มีร้านเสริมสวย/ความ
งาม มีร้านคาราโอเกะหรือสถานบันเทิง 
 การเป็นดํารงชีวิตอยู่ในชุมชนเมืองใหญ่ ประชาชนมักจะเกิดการใช้ชีวิตแบบคนเมืองตาม
แบบสมัยนิยมอย่างชัดเจนมีให้เห็นมากข้ึนเสมอ มีการใช้วัตถุนิยมทันสมัยมากข้ึน ติดความเป็น
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ผู้บริโภคนิยมสูงข้ึนตามลําดับพัฒนาการของเทคโนโลยีท่ีหลั่งไหลเข้าสู่ชุมชน ทําให้วิถีชีวิตของแต่ละ
ครัวเรือนตกอยู่ในลักษณะต่างคนต่างอยู่ ต่างคนต่างต้องดิ้นรนทํามาหากิน พยายามให้พลังกาย พลัง
ปัญญาของตัวเองเลี้ยงชีพจนละเลยความเป็นวิถีชีวิตแบบไทย แบบวิถีชีวิตทางสายกลางของพุทธ
ศาสนา แบบวิถีชีวิตพอเพียง อิงการใช้ชีวิตประจําวันด้วยการอาศัยความทันสมัยของเทคโนโลยีเข้ามา
แทนท่ีในการดําเนินชีวิตของประชาชนจนทําให้สิ่งดีงามเริ่มเลือนหายไปจากคนในชุมชนเพ่ิมข้ึนอย่าง
ชัดเจน (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 161) ท้ังนี้มักจะเกิดลักษณะการควบคุมทางสังคมของคนในชุมชน
เมืองจะยากข้ึนในอนาคต เนื่องมาจากหลายสาเหตุ ดังนี้ (ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2552: 165) 

1. เยาวชนรุ่นใหม่ของชุมชนไม่ให้ความสําคัญกับการพัฒนาชุมชน ขาดจิตสาธารณะในการให้
ความร่วมมือ เนื่องจาก ความเจริญทางด้านวัตถุทําให้เยาวชนเริ่มหนีห่างจากครอบครัวและชุมชน มี
ความเป็นตัวเองสูงเพ่ิมข้ึน ไม่นึกถึงหลักคุณธรรมและศีลธรรมในการดําเนินชีวิต จนทําให้ถูกชักจูงไป
ในทางท่ีไม่ดีได้ง่ายข้ึน 

2. ประชาชนในชุมชนรุ่นใหม่ ๆ ได้รับการศึกษาสูงข้ึน ทําให้มีความทะเยอทะยานในการ
ประกอบอาชีพ หารายได้ใหม่ ๆ ทําให้คนเหล่านั้นมักจะใช้ชุมชนเป็นท่ีพักอาศัยเพียงชั่วคราวเท่านั้น 
และออกไปทํางานในหน่วยงานอ่ืน ๆ ท่ีอยู่นอกชุมชน โอกาสท่ีจะร่วมกิจกรรมในชุมชนจึงมีน้อยลง 

3. การได้รับวัฒนธรรมจากภายนอก (ต่างประเทศ) เข้ามาโดยไม่ได้กลั่นกรองถึงความดีงาม 
ความเหมาะสมของวัฒนธรรมไทยหรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันความเจริญท่ีถาถมเข้ามาจากภายนอก
ส่วนใหญ่เป็นวัฒนธรรมท่ีมีความเจริญทางด้านวัตถุเท่านั้น จนทําให้ประชาชนในชุมชนได้รับอิทธิพล
นั้น ทําให้คนขนขวายแต่เพียงวัตถุบริโภคนิยม จนก่อให้เกิดการเห็นแก่ตัวเห็นประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าท่ีจะนึกถึงประโยชน์ส่วนรวม ทําให้สะท้อนถึงความต่างคนต่างอยู่ของประชาชนในชุมชน
ประชาระบือธรรมได้อย่างชัดเจน 
 ดังนั้นสรุปได้ว่าลักษณะของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเมืองมักจะมีเป้าหมายด้านการ
ประกอบอาชีพเป็นหลัก ไม่ว่าจะประกอบอาชีพท่ีบ้าน หรือนอกบ้านก็มักจะอยู่ในภาวะท่ีเร่งรีบเสมอ 
อาชีพข้ึนอยู่กับความถนัดและกําลังทุนทรัพย์ในการลงทุนของแต่ละคนแต่ละครอบครัวเป็นสําคัญ 
เยาวชนมักมีส่วนร่วมในชุมชนน้อย ติดการบริโภคนิยม นิยมวัตถุเทคโนโลยี ครอบครัวมีความสัมพันธ์
ระหว่างกันน้อย ท่ีสําคัญท่ีมีผลต่อการดํารงชีพแบบพอเพียงอีกประเด็นคือประชาชนมีความแก่งแย่ง
แข่งขันกันสูงในการประกอบอาชีพ ลักษณะของประชาชนวัยทํางานมักจะเป็นตื่นแต่เช้า เข้าบ้านมืด 
จิตใจผู้คนมักจะเห็นแก่ตัว มือใครยาวสาวได้สาวเอา ต่างคนต่างอยู่ มีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันน้อยลงใน
ชุมชน การใช้ชีวิตไม่มีรูปแบบตายตัว ยืดหยุ่น ปรับเปลี่ยนได้ตามการเปลี่ยนแปลงของภาวะทางสังคม 
เศรษฐกิจและการเมืองท่ีเปลี่ยนไปด้วย ท้ังนี้ความเป็นชุมชนเมือง โหยหา “เงินตรา” เป็นสําคัญภาวะ
คนจะมีความกดดัน ความเครียด ความอิจฉาริษยากันสูงมาก 
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ส่วนคําว่า “วิถีชีวิตริมน้ํา” เป็นวิถีชีวิตของชุมชนท่ีประชาชนคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงศรี
อยุธยาแล้วท่ีประชาชนมีความผูกพันกับสายน้ําท้ังอุปโภคและบริโภค ซ่ึงในสมัยอดีตประชาชนส่วน
ใหญ่ใช้สายน้ําเป็นเส้นทางสัญจรหลัก ท้ังการเดินทางจากเมืองหนึ่งไปสู่อีกเมืองหนึ่ง การค้าขาย
แลกเปลี่ยนสินค้า การขนส่งสินค้า ทําให้ประชาชนนิยมปลูกบ้านริมน้ําเพ่ือความสะดวกในการ
ประกอบอาชีพ จนหลายพ้ืนท่ีกลายเป็น “ตลาดน้ํา” เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนสินค้า ซ้ือ
ขายสินค้า ส่งสินค้าไปขายในต่างพ้ืนท่ี เม่ือประชาชนรวมกันอยู่หนาแน่นมากข้ึนทําให้กลายเป็นชุมชน
ริมน้ํา หรือตลาดน้ําของชุมชนโดยปริยาย นอกจากนี้ยังเป็นท่ีรวมของศิลปวัฒนธรรม ประเพณีต่าง ๆ 
เก่ียวกับสายน้ําจนกลายเป็นเสน่ห์และเอกลักษณ์ของคนไทย 
    จากทรรศนะของนักวิชาการได้สรุปแนวคิดเก่ียวกับวิถีชีวิตชุมชน ไว้ว่า วิถีชีวิตชุมชนใดชุมชน
หนึ่งมักมีความแตกต่างกันออกไปและเป็นท่ียอมรับถือปฏิบัติจนเคยชินของชุมชนนั้น ๆ ซ่ึงปัจจัยแห่ง
ความแตกต่างมักจะมาจากเชื้อชาติ ศาสนา ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี และท่ีสําคัญท่ีสุดก็คือ 
วัฒนธรรม ซ่ึงการศึกษาวิถีชีวิตชุมชนเพ่ือให้เข้าใจจึงมีกรอบโดยท่ัวไปในการศึกษาคือ ด้านสภาพ
พ้ืนฐานของชุมชน ด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้านวัฒนธรรม 

 
2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
 

พระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 มาตรา 4 ได้กล่าว
ไว้ว่า สิ่งแวดล้อม หมายถึงสิ่งต่าง ๆ ท่ีมีลักษณะทางกายภาพและชีวิภาพท่ีอยู่รอบตัวมนุษย์ ซ่ึงเกิดข้ึน
โดยธรรมชาติและสิ่งท่ีมนุษย์ได้ทําข้ึน ส่วนคําว่า คุณภาพสิ่งแวดล้อม หมายถึงดุลยภาพของธรรมชาติ 
อันได้แก่ สัตว์ พืช และทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ และสิ่งท่ีมนุษย์ได้ทําข้ึน ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ต่อการ
ดํารงชีพของประชาชนและความสมบูรณ์สืบไปของมนุษยชาติ สําคัญท่ีคําว่า “การอนุรักษ์” ซ่ึงอัลเลน 
(Allen, 1959: 15 อ้างถึงในจุฑามาศ อ่อนวงศ์. (2554: 10) กล่าวไว้อย่างน่าสนใจว่า การรู้จักใช้
ทรัพยากรให้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนมากท่ีสุด ใช้ให้นานท่ีสุด และสูญเสียทรัพยากรโดยเปล่า
ประโยชน์ให้น้อยท่ีสุด 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (Environmental Conservation) เป็นแนวทางท่ีสําคัญของการ
พัฒนาอย่างยั่งยืน ซ่ึงเป็นการพัฒนาท่ีไม่ทําลายทรัพยาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีจะส่งผลต่อคนรุ่น
ต่อไปในอนาคต ดังนั้นการใช้สิ่งแวดล้อม อย่างมีเหตุผล เพ่ืออํานวยให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดีตลอดไปแก่
มนุษย์ มีแนวคิดท่ีจะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอยู่ 6 ประการคือ (การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม, 2559: ออนไลน์) 

1) ต้องมีความรู้ในการท่ีจะรักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจะให้ผลแก่มนุษย์ท้ังท่ี เป็นประโยชน์
และโทษ และคํานึงถึงเรื่องความสูญเปล่าในการจะนําทรัพยากรธรรมชาติไปใช้ 
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2) รักษาทรัพยากรธรรมชาติท่ีจําเป็นและหายากด้วยความระมัดระวัง ตระหนักเสมอ ว่าการ
ใช้ทรัพยากรมากเกินไปจะเป็นการไม่ปลอดภัยต่อสภาพแวดล้อม ฉะนั้นต้องทําให้อยู่ในสภาพเพ่ิมพูน
ท้ังด้านกายภาพและเศรษฐกิจ 

3) รักษาทรัพยากรท่ีทดแทนได้ให้มีสภาพเพ่ิมพูนเท่ากับอัตราท่ีต้องการใช้เป็นอย่างน้อย 
4) ประมาณอัตราการเปลี่ยนแปลงของประชากรได้ พิจารณาความต้องการใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสําคัญ 
5) ปรับปรุงวิธีการใหม่ ๆ ในการผลิตและใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพยายาม

ค้นคว้าสิ่งใหม่ ๆ ทดแทนการใช้ทรัพยากรจากแหล่งธรรมชาติให้เพียงพอต่อความต้องการใช้ของ
ประชากร 

6) ให้การศึกษาแก่ประชาชนเพ่ือเข้าใจถึงความสําคัญในการรักษาสมดุลธรรมชาติ ซ่ึงมีผลต่อ
การทําให้สิ่ งแวดล้อมอยู่ ในสภาพท่ีดี  โดยปรับความรู้ ท่ีจะเผยแพร่ให้เหมาะแก่วัย คุณวุฒิ 
บุคคล สถานท่ีหรือท้องถ่ิน ท้ังในและนอกระบบโรงเรียน เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจในหลักการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม อันจะเป็นหนทางนําไปสู่อนาคตท่ีคาดหวังว่ามนุษย์จะได้อาศัยในสิ่งแวดล้อมท่ีดีได้ 

หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คือ การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมและ

ทรัพยากรธรรมชาติอย่างชาญฉลาดและใช้ให้เกิดประโยชน์ หลักการและวิธีการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติ มีดังนี้ 

1. การถนอมรักษาคือ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติให้คงสภาพท้ังปริมาณ
และคุณภาพเอาไว้ โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ท่ีมีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น กรณีแร่เหล็กแทนท่ี
จะนํามาใช้โดยตรงก็นําไปผสมกับแร่ธาตุอ่ืน ๆ เพ่ือใช้เป็นเหล็กกล้า ซ่ึงนอกจากจะลด ปริมาณการใช้
เนื้อเหล็กให้น้อยลงแล้วยังช่วยยืดอายุการใช้งานให้ยาวนานออกไปอีกด้วย เป็นต้น 

2. การบูรณะฟ้ืนฟูคือ การทําให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกลับคืนมาใช้ประโยชน์
ได้เหมือนเดิม เช่น ดินท่ีนํามาใช้เพ่ือการเพราะปลูกพืชชนิดเดียวกันติดต่อกันเป็นเวลานานจะทําให้
คุณภาพของดินเสื่อมลง การบูรณะฟ้ืนฟูจะทําได้โดยการใส่ปุ๋ยปลูกพืชคลุมดิน หรือพักหน้าดินไว้สัก
ช่วงระยะหนึ่ง เป็นต้น 

3. การนํากลับมาใช้ใหม่ หรือท่ีเรียกว่า รีไซเคิล นอกจากการถนอมรักษาและการบูรณะฟ้ืนฟู
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติแล้ว การนําทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีใช้ไปแล้ว
กลับมาใช้ใหม่ถือเป็นการอนุรักษ์อีกวิธีหนึ่ง ซ่ึงการอนุรักษ์ชนิดนี้จะทําได้ดีกับทรัพยากรน้ําและแร่
ธาตุบางชนิด เช่น การนําเศษกระดาษ พลาสติก อลูมิเนียม สังกะสี ตะก่ัว ทองแดง และเหล็กท่ีท้ิง
แล้วกลับมาหลอมหรือเปลี่ยนสภาพ ให้นํากลับมาใช้ได้อีก เป็นต้น 
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4. การเพ่ิมประสิทธิภาพในการใช้งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดจะไม่
สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้มาก เช่น น้ําท่ีไหลลงมาตามลําน้ํา ถ้าหากสร้างเข่ือนขวางก้ันลําน้ําเพ่ือ
ยกระดับของน้ําให้เข่ือนสูงข้ึน แล้วนําพลังงานน้ํานั้นมาใช้ผลิตกระแสไฟฟ้า ซ่ึงเป็นการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการใช้งานอีกวิธีหนึ่ง 

5. การนําสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนการนําสิ่งอ่ืนมาใช้ทดแทนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
บางชนิดอาจทําได้ เช่น การนําก๊าซธรรมชาติ มาใช้ทดแทนน้ํามันเชื้อเพลิงในรถยนต์ การใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์ทดแทนพลังงานไฟฟ้า ซ่ึงทําให้ประหยัดค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการผลิตกระแสไฟฟ้า เป็น
ต้น 

6. การสํารวจแหล่งทรัพยากรเพ่ิมเติมเป็นการค้นหาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
ให้เกิดประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เช่น การใช้เครื่องตรวจสอบรังสีในการสํารวจแร่
ยูเรเนียม การใช้ระบบคลื่นแผ่นดินไหวเทียมเพ่ือสํารวจหาน้ํามันและก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น 

7. การประดิษฐ์ของเทียมข้ึนใช้ ความเจริญก้าวหน้าด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทําให้
มนุษย์สามารถผลิตของเทียมข้ึนใช้แทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น ยางเทียม ไหมเทียม เป็นต้น 
ความสามารถดังกล่าวจึงช่วยลดปริมาณการใช้ทรัพยากรธรรมชาติบางชนิดให้น้อย 

สามัคคี บุญยะวัฒน์และคณะ (2552) ได้อธิบายวิธีการอนุรักษ์ 8 ประการ ดังนี้ 
1. การใช้ 
2. การเก็บกัก 
3. การรักษาซ่อมแซม 
4. การฟ้ืนฟู 
5. การพัฒนา 
6. การป้องกัน 
7. การสงวน 
8. การแบ่งเขต เช่น อุทยานแห่งชาติ เขตอนุรักษ์พันธ์สัตว์ป่า เป็นต้น 

สรุปได้ว่า การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นสิ่งท่ีต้องให้ทุกคนตระหนักรู้ 
เข้าใจ ทํา เพ่ือการดูแล ปกป้อง รักษา สงวน พิทักษ์ พัฒนาให้ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมคงอยู่
ตลอดไป หรือหากมีการเปลี่ยนแปลงต้องเป็นไปในทิศทางท่ีดีข้ึนยั่งยืนตลอดไป 
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2.5 แนวคิดเกี่ยวกับเครือข่ายทางสังคม 
 

2.5.1 ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
คําว่า “เครือข่าย” หมายความถึง  ความสัมพันธ์ท่ีเชื่อมโยง ระหว่างสมาชิกซ่ึงอาจจะเป็น

บุคคลต่อบุคคล บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่าย กลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้
เครือข่ายใหญ่การเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นการรวมตัวกันแบบท่ัวไปธรรมดา แต่มีเป้าหมายใน
การทํากิจกรรมร่วมกัน ท่ีเกิดจากความสนใจร่วมกัน พบปะสังสรรค์และพัฒนาไปสู่การลงมือร่วมทํา
กิจกรรมโดยมีเป้าหมายและจุดประสงค์เดียวกัน (สนธยา พลศรี, 2550: 207) ซ่ึงสามารถสะท้อน
ความเป็นขบวนการทางสังคมอันเกิดจากการสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคล กลุ่ม องค์กร สถาบัน 
ซ่ึงมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการบางอย่างร่วมกัน ร่วมกันดําเนินกิจกรรมบางอย่างโดย
ท่ีสมาชิกของเครือข่ายยังความเป็นเอกเทศไม่ข้ึนต่อกัน (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 8) ซ่ึงนิยามไม่แตกต่าง
จาก Schuler (1996: 9 อ้างถึงใน ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว, 2556: 8) ได้อธิบาย เครือข่ายไว้ว่า เป็นสายใย
ของความสัมพันธ์ทางสังคม มีความเป็นเอกภาพ มีพลังความยึดโยง และการสนับสนุนเก้ือกูลซ่ึงกัน
และกัน ทํานองเดียวกันกับเทคโนโลยี คือ สายใย ท่ีเชื่อมโยงความสัมพันธ์ และการสื่อสารของผู้คน
ต่าง ๆ ในสังคม ซ่ึงสมาชิกในเครือข่ายมารวมตัวกันโดยไม่จํากัดเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ เพศ วัย ศาสนา 
และฐานะทางเศรษฐกิจ ท้ังนี้ ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556: 8) ได้สรุปความหมายของ เครือข่ายทางสังคม 
หมายถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคมของปัจเจกบุคคล กลุ่ม ผ่านรูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม 
โดยการทํากิจกรรมร่วมกันตลอดจนมีเป้าหมายเดียวกัน อนึ่งสิ่งท่ีเป็นภาพรวมของ “เครือข่ายทาง
สังคม (Social Network)” หมายรวมถึง รูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม (Pattern of Social 
Relationship) ของปัจเจกบุคคล (Individual) กลุ่ม (Group) และองค์กร (Organization) ผ่าน
รูปแบบของปฏิสัมพันธ์ทางสังคม (Social Interaction) เช่น การทํากิจกรรม การสื่อสาร ความ
ร่วมมือ การพ่ึงพาอาศัย การแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ท้ังท่ีมีโครงสร้างและรูปแบบหลากหลาย แต่มี
เป้าหมายร่วมกัน (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร, 2547: 6) 

สรุปได้ว่า “เครือข่ายทางสังคม” หมายถึง โครงสร้างของกระบวนเชื่อมโยงท่ีเป็นแบบถาวร 
ในการปฏิสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสําคัญท่ีต้องเกิดข้ึนร่วมกัน เช่น เกิดการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรม 
ร่วมมือกัน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสื่อสารระหว่างกัน อาจอยู่ในรูปแบบบุคคล กลุ่ม องค์กร 
สถาบัน ซ่ึงการปฏิสัมพันธ์อยู่ภายใต้เง่ือนไขการมีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการ ความ
ตระหนักในสิ่งเดียวกันมีผลต่อสังคมส่วนใหญ่ 

 
2.5.2 ประเภทและลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
Martin Kilduff และ Wenpin Tsai (2003: 4-8) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายตามระดับ

ของการศึกษาวิเคราะห์เครือข่าย (Network Analysis) โดย แบ่งได้เป็น 4 ประเภท คือ เครือข่าย
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ระดับปัจเจกบุคคล (Individual Level Network) เครือข่ายระดับหน่วยธุรกิจ (Business Unit 
Level Network) เครือข่ายระดับองค์กร (Organization Level Network) และ เครือข่ายระดับอ่ืนๆ 
(Other Level Network) หรือระดับระหว่างองค์กร ส่วน นฤมล นิราทร (2543: 18-21) ได้จําแนก
ประเภทของเครือข่ายทางสังคม ตามมิติ 4 มิติ ดังนี้  

1) จําแนกตามพ้ืนท่ีดําเนินการ เช่น เครือข่ายระดับหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด 
ภาค และประเทศ  

2) จําแนกตามกิจกรรมหรือประเด็นปัญหา เช่น เครือข่ายท่ีทํางานด้านเด็ก สตรี 
สาธารณสุข เศรษฐกิจ พัฒนาชุมชน สิทธิมนุษยชน สิ่งแวดล้อม  

3) จําแนกตามอาชีพหรือสถานภาพทางสังคม เช่น เครือข่ายด้านแรงงาน เครือข่าย
กลุ่มพระสหธรรม เครือข่ายครูพิทักษ์สิทธิเด็ก เครือข่ายสารวัตรนักเรียน  

4) จําแนกตามรูปแบบโครงสร้างหรือความสัมพันธ์ ทําให้เกิดเครือข่ายใน 2 ลักษณะ 
คือ เครือข่ายตามแนวตั้ง คือ (1) เครือข่ายท่ีมีโครงสร้างเป็นช่วงชั้น ทําให้ความสัมพันธ์ระหว่าง
องค์กรภายในเครือข่ายไม่เท่ากัน และ (2) เครือข่ายตามแนวนอน เป็นเครือข่ายท่ีความสัมพันธ์
ระหว่างองค์กรภายในเครือข่ายเท่าเทียมกัน  

สนธยา พลศรี (2550: 229-242) ได้แบ่งประเภทเครือข่ายท่ีเป็นท่ีนิยมกัน ดังนี้ 
1) การแบ่งตามความซับซ้อนของกลไกการทํางาน มีเครือข่ายชั้นเดียว และ

เครือข่ายหลายชั้น 
2) การแบ่งตามสถานภาพและบทบาทของสมาชิก มีเครือข่ายแนวนอน และ

เครือข่ายแนวตั้ง นอกจากนี้เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดข้ึนจากการสื่อสาร แลกเปลี่ยน รวมถึงการเกิดข้ึน
จากการทําวิจัย การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด เป็นต้น (เสรี พงศ์พิศ, 2548: 
198-199) 

3) การแบ่งตามระดับการรวมตัวของสมาชิก มีระดับบุคคล ระดับกลุ่มหรือองค์กร 
ระดับบุคคลกับกลุ่มหรือองค์กร ระดับชุมชน ระดับสถาบัน 

4) การแบ่งตามลักษณะการเป็นศูนย์กลางขงเครือข่าย มี เครือข่ายรวมศูนย์ 
เครือข่ายกระจายศูนย์ เครือข่ายผสม เครือข่ายเชิงซ้อน  

 5) การแบ่งตามระดับความสัมพันธ์กับศูนย์กลาง มี เครือข่ายใกล้ชิด เครือข่ายรอง 
เครือข่ายขยาย 

 6) การแบ่งตามขนาดของเครือข่าย มีขนาดใหญ่ หรือเครือข่ายรวม และเครือข่าย
ขนาดเล็กหรือเครือข่ายย่อย 

 7) การแบ่งตามแหล่งกําเนิดของเครือข่าย มีเครือข่ายธรรมชาติ และเครือข่ายจัดตั้ง
เกิดจากการจัดตั้งของมนุษย์ 
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8) การแบ่งตามลักษณะของสมาชิกท่ีเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย มีเครือข่ายประเภท
เดียวกัน เครือข่ายต่างประเภทกัน 

9) การแบ่งตามลักษณะความสัมพันธ์กับรัฐบาล มี เครือข่ายภาครัฐ เครือข่าย
ภาคเอกชน เครือข่ายองค์กรพัฒนาเอกชน 

10) การแบ่งตามลักษณะของงาน มีเครือข่ายพ้ืนท่ี เครือข่ายกิจกรรม ซ่ึงรวมถึง
เครือข่ายตามโครงสร้างหน้าท่ี (พระมหาสุทิตย์ อาภากโร (อบอุ่น), 2547: 84-90) 

11) การแบ่งตามกฎหมาย มีเครือข่ายไม่เป็นนิติบุคคล และเครือข่ายเป็นนิติบุคคล  
12) การแบ่งตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างสมาชิก มีเครือข่ายเป็นทางการ และ

ไม่เป็นทางการ 
13) การแบ่งตามคุณสมบัติของเครือข่าย มีเครือข่ายเทียม และเครือข่ายแท้ 
14) การแบ่งตามลักษณะของเครือข่าย มีเครือข่ายการเรียนรู้ เครือข่ายกิจกรรม 

และเครือข่ายทรัพยากร 
15) การแบ่งตามวิชาชีพของสมาชิก เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจากลักษณะการ

ประกอบอาชีพของสมาชิกเครือข่ายเป็นสําคัญ ซ่ึงเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายครู เครือข่าย
นักวิชาการ เครือข่ายนักการเมือง เครือข่ายกํานัดผู้ใหญ่บ้าน เครือข่ายแพทย์แผนไทย เครือข่าย
นักวิจัย เป็นต้น 

16) การแบ่งตามลักษณะกิจกรรมของเครือข่าย เป็นการแบ่งโดยพิจารณาจาก
ลักษณะของกิจกรรม หรืองานท่ีดําเนินการ ซ่ึงแบ่งออกเป็นหลายประเภท เช่น เครือข่ายสตรี 
เครือข่ายเด็กและเยาวชน เครือข่ายคนพิการ เครือข่ายผู้สูงอายุ เครือข่ายสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภูมิ
ปัญญาชาวบ้าน เครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภค เครือข่ายสุขภาพ เครือข่ายสิทธิมนุษยชน เครือข่ายการ
เรียนรู้ร่วมกันของชุมชน เป็นต้น 

ส่วนลักษณะของเครือข่ายทางสังคม ต้องประกอบด้วยการมีแกนนําและสมาชิกท่ีเข้มแข็ง มี
ภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย มีสัมพันธภาพท่ีดี มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก การทํา
กิจกรรมและความต่อเนื่อง ทรัพยากรและการแบ่งปัน การเรียนรู้และนวัตกรรม การสื่อสาร การ
บริหารจัดการท่ีดี และมีระบบการติดตาม ประเมินงาน (สนธยา พลศรี, 2550: 264-265) ซ่ึงใกล้เคียง
กับแนวคิดของ เสรี พงศ์พิศ (2548: 201) ว่า เครือข่ายมีลักษณะเป็นกลุ่มองค์กรและหรือบุคคลท่ี
ร่วมกันเพ่ือดําเนินการตามวัตถุประสงค์และความสนใจท่ีตั้งข้ึน เป็นเวทีเพ่อกิจกรรมทางสังคม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดํารงอยู่ได้ยาวนาน มีความรู้สึกผูกพันกับโครงสร้างท่ีพัฒนามาร่วมกัน มีฐานอยู่ท่ี
ความเป็นเจ้าของร่วมกันและมุ่งม่ันทําตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ร่วมกัน รวมท้ังเครื่องมือหรือวิธีการใน
การดําเนินการท่ีคิดไว้ร่วมกัน ลักษณะของเครือข่ายสังคมสะท้อนความมีองค์ประกอบของเครือข่ายไว้
เช่นกัน ดังองค์ประกอบของเครือข่ายทางสังคม ประกอบด้วย (1) สมาชิกของเครือข่าย (2) มี
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จุดมุ่งหมายร่วมกัน (3) การปฏิบัติหน้าท่ีของสมาชิกในเครือข่าย (4) การสื่อสารภายในเครือข่าย (5) 
การมีปฏิสัมพันธ์เชิงแลกเปลี่ยน (ภัทรภร พลพนาธรรม และคณะ, 2553: 14)  

ผู้วิจัยขอสรุปให้เห็นว่า ทุกเครือข่ายแต่ละประเภท ลักษณะต้องมีองค์ประกอบของเครือข่าย
ทางสังคมเหมือนกันหรือแบบเดียวกัน ได้แก่ 

(1) มีบุคคลมากกว่า 2 คนข้ึนไป  
(2) เป้าหมาย วัตถุประสงค์ ความต้องการตรงกัน  
(3) มีส่วนร่วม ปฏิสัมพันธ์ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีองค์ความรู้ของกลุ่มชัดเจน  
(4) การลงมือทํากิจกรรมทางสังคมร่วมกัน  
(5) ร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมจากกิจกรรมท่ีเกิดข้ึน 
(6) มีความรักผูกพันในเครือข่ายอย่างเหนี่ยวแน่นและมีความเป็นเจ้าของ 
(7) เกิดการเชื่อมโยงหรือปฏิสัมพันธ์กับเครือข่ายอ่ืน ๆ ท่ีมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์

เหมือนกัน 
(8) เกิดการสร้างสมาชิกใหม่ของเครือข่ายเพ่ือสานต่อเจตนารมณ์ 
 
2.5.3 ปัจจัยวัดความสําเร็จของเครือข่ายทางสังคม 
ความสําเร็จของเครือข่ายทางสังคมมีปัจจัยท่ีสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า ความสําเร็จมี

เกิดข้ึนในการรวมกลุ่ม การทํากิจกรรม บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของเครือข่ายหรือเปล่า มี
นักวิชาการให้ปัจจัยวัดความสําเร็จ ดังนี้ 

สมกูล ถาวรกิจ (ม.ป.ป.: 15-16 อ้างถึงในสนธยา พลศรี, 2550: 265, ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว, 
2556: 18-19) ได้นําเสนอให้เห็นว่า การดําเนินงานของเครือข่ายจะประสบความสําเร็จหรือไม่ มาก
น้อยเพียงใดข้ึนอยู่กับปัจจัยท้ัง 14 ประการ ดังนี้ 

1) ความเป็นหนึ่งเดียวกัน ท้ังจิตใจ และความสามัคคีของสมาชิกเครือข่าย 
2) สมาชิกมีขวัญ กําลังใจ และเจตนารมณ์ร่วมกัน ท่ีจะปฏิบัติงานให้บรรลุความสําเร็จ 
3) ความเสียสละของสมาชิก ท้ังแรงกาย สติปัญญา และทุนทรัพย์ หรือทรัพยากร 
4) มียุทธศาสตร์ระบบการจัดการและการวางแผนท่ีดี เหมาะสมกับสถานการณ์สมาชิก

รวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น 
5) มีการติดตามและประเมินผล การดําเนินงานของเครือข่ายเป็นระยะๆ สมํ่าเสมอ 
6) ใช้กระบวนการดําเนินงาน ตามวงจรคุณภาพ 
7) ผู้นําเครือข่ายมีวิสัยทัศน์ มีความสามารถในการตัดสินใจ และประสานงานได้ดี 
8) สมาชิกเครือข่ายมีคุณภาพ ทุกคนมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 
9) กิจกรรมของเครือข่าย มีการจัดการอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 
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10) สมาชิกและผู้เก่ียวข้องทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเครือข่าย 
11) มีการดํารงรักษาเครือข่ายเดิมไว้และขยายเครือข่ายใหม่ เพ่ิมเติมข้ึนตลอดเวลาไม่หยุดนิ่ง 
12) สมาชิกมีความจริงใจ จริงจัง มีความศรัทธาต่อกันและกันและต่อเครือข่ายดําเนินการ

อย่างต่อเนื่อง ให้เกียรติซึ่งกัน และกันมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
13) ระเบียบกฎเกณฑ์ของเครือข่าย มีความเหมาะสมกับสมาชิก และการดําเนินงานของ

เครือข่าย 
14) มีทรัพยากรเพียงพอต่อการดําเนินงานของเครือข่าย มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ 
นอกจากนี้ ธีรพงศ์ แก้วหาวงษ์ (2544: 257-258) กล่าวว่าปัจจัยความสําเร็จของเครือข่าย 

เกิดจากการบริหารเครือข่ายท่ีต้องอาศัยปัจจัย 6 ประการ ได้แก่ (1) กระบวนการติดต่อสื่อสารข้อมูล
ข่าวสาร เทคนิค วิธีการ ประสบการณ์ ตลอดจนการพัฒนา (2) การให้ความสําคัญแก่สมาชิกในด้าน
ต่างๆ (3) องค์กรความร่วมมือและโครงสร้างเครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ (4) การส่งเสริมบทบาทและ
การตัดสินใจของสมาชิก (5) การพัฒนาและระดมทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ และ(6) 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บทบาทของเครือข่ายและมวลสมาชิก แต่สําหรับ สิน สื่อสวน (2530: 23) 
เสนอว่าปัจจัยแห่งความสําเร็จของเครือข่าย มี 6 ประการท่ีสะท้อนถึงความเก่งของผู้นําเป็นสําคัญ 
ได้แก่ (1) ปกป้องคุ้มครองสมาชิกได้ (2) สมาชิกมีความรู้สึกเป็นเจ้าของเครือข่าย (3) มีผู้นําท่ีดี 
เครือข่ายมีผู้นําท่ีดี มีภาวะผู้นํา สามารถแสดงบทบาทของผู้นําได้อย่างเหมาะสม (4) มีความสามารถ
ในการพ่ึงตนเอง (5) ความสามารถในการควบคุมปัจจัยต่างๆ และ(6) การปรับตัว ส่วนแนวคิดของ 
เสรี พงศ์พิศ (2546: 134) ได้เพ่ิมเติมว่า เครือข่ายของชุมชนจะเจริญเติบโต และประสบความสําเร็จ
ต้องพิจารณาปัจจัยภาพรวมด้วยปัจจัยสําคัญ 6 ประการ ดังนี้ 

1) มีวัฒนธรรมเครือข่าย คือ มีความสัมพันธ์แนวราบมากกว่าแนวดิ่ง สมาชิกทุกคนเคารพให้
เกียรติกัน ไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเจ้านาย ไม่มีหัวหน้าลูกน้อง แต่เป็นพ่ีน้องกัน สัมพันธ์กันด้วยใจ 
ด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่ด้วยผลประโยชน์ 

2) สมาชิกมีการพบปะกัน ไปมาหาสู่กันเป็นประจําอย่างสมํ่าเสมอ 
3) เครือข่ายมีเป้าหมายชัดเจน ท่ีสมาชิกทุกคนเข้าใจตรงกัน 
4) มีแผนงานและกิจกรรมหรือลงทุนร่วมกัน เป็นเง่ือนไขให้สมาชิกพบปะ และทํางานร่วมกัน

อย่างต่อเนื่อง 
5) มีกลุ่มแกนนํา ทําหน้าท่ีนํา และประสานงานของเครือข่ายด้วยความมุ่งม่ัน 
6) สมาชิกเครือข่ายร่วมมือ ช่วยเหลือเก้ือกูลกัน ไม่แข่งขันกันเอง 
ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556: 24-27) ได้สรุปแนวคิดของนักวิชาการเพ่ือให้มีความเข้าใจมากข้ึน 

ชี้ให้เห็นถึงปัจจัยความเจริญเติบโตของเครือข่าย และปัจจัยท่ีสนับสนุนให้เครือข่ายประสบ
ความสําเร็จท่ีกล่าวมาแล้ว มีอยู่หลายประการ คือ 
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1) สมาชิกของเครือข่าย และระบบความสัมพันธ์ท่ีดี ท่ีสนับสนุนให้เครือข่ายประสบ
ความสําเร็จ ควรมีลักษณะดังนี้ 

(1) สมาชิกมีวิสัยทัศน์ร่วมกัน มีเป้าหมายร่วมกันท่ีจะรวมพลังกันเพ่ือความสําเร็จ
ร่วมกัน 

(2) สมาชิกมีผู้นํามีกลุ่มแกนนําท่ีมีภาวะผู้นําท่ีเหมาะสม เช่น มีวิสัยทัศน์ ท่ีดี มี
คุณธรรม มีความรู้ความสามารถ กล้าตัดสินใจ และตัดสินใจได้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์
สามารถจูงใจ และประสานงานได้ดี เป็นต้น 

(3) สมาชิกมีความรัก ความเมตตา ความเอ้ืออาทร สมานฉันท์ สามัคคีกันไม่แข่งขัน
กันหรือขัดแย้งกัน เสียสละไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม 

(4) สมาชิกรวมกลุ่มกันอย่างเหนียวแน่น มีพันธสัญญาท่ีหนักแน่น และรักษา
พันธกรณี มีความจริงใจ จริงจัง ศรัทธาต่อกัน และกัน และมีความม่ันคงต่อเครือข่าย 

(5) สมาชิกมีค่านิยมร่วมกัน มีความเข้าใจกัน ให้เกียรติกัน และกัน มีความสัมพันธ์
กันแบบพ่ีน้อง สัมพันธ์กันด้วยใจด้วยจิตวิญญาณไม่ใช่เพ่ือผลประโยชน์เพียงอย่างเดียว 

(6) การให้ความสําคัญแก่สมาชิกในด้านต่างๆ เพ่ือสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของ
เครือข่าย และความผูกพันต่อเครือข่าย 

(7) มีการส่งเสริมให้สมาชิกได้แสดงบทบาทและโอกาส ในการตัดสินใจในกิจกรรม
ของเครือข่ายด้วยตนเอง และร่วมกับผู้อ่ืน 

(8) สมาชิกให้การสนับสนุน ส่งเสริมช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน มีขวัญ และกําลังใจท่ีดี 
ไม่ท้อแท้ หรือหมดกําลังใจโดยง่าย 

(9) การพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะต่างๆ ของสมาชิกให้มีความสามารถ
ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ ของเครือข่ายได้ด้วยตนเอง 

(10) ผู้นํากลุ่มแกนนําและสมาชิกมีความซ่ือสัตย์สุจริต โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ท่ี
รับผิดชอบงานเก่ียวกับการเงิน และการพัสดุต้องเป็นผู้ท่ีสมาชิกให้ความเชื่อถือ และไว้วางใจ 

2) กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกัน ปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีทําให้เครือข่าย
เจริญเติบโต และประสบความสําเร็จในการดําเนินงาน คือ กระบวนการมีส่วนร่วม และการเรียนรู้
ร่วมกันของสมาชิกเครือข่ายต้องมีลักษณะดังต่อไปนี้ 

(1) เครือข่ายมีลักษณะเป็นองค์กรแห่งความร่วมมือ มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกไม่ใช่การบังคับบัญชา หรือสั่งการ 

(2) เปิดโอกาสให้สมาชิกและผู้เก่ียวข้องในเครือข่ายทุกคนทุกฝ่ายมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมอย่างกว้างขวาง ไม่ผูกขาดโดยบุคคล หรือกลุ่มคนเพียงคนใดคนหนึ่ง หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง 
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(3) มีความสัมพันธ์แบบแนวราบ สมาชิกมีความสัมพันธ์แบบเท่าเทียมกันหรือเสมอ
ภาคกันเคารพในศักดิ์ศรีของกัน และกัน ไม่มีใครเหนือกว่าใคร 

(4) สมาชิกมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันและอย่างสมํ่าเสมอ จนกลายเป็น
วัฒนธรรมของเครือข่าย 

(5) มีองค์ความรู้ท่ีเกิดข้ึนจากเวทีของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และความสามารถใน
การแสวงหาความรู้ร่วมกันของสมาชิก ไม่ใช่โดยการชี้นําของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

(6) มีการเรียนรู้ท่ีเกิดจากผลของการปฏิบัติจริงหรือการทํากิจกรรมร่วมกัน ไม่ใช่ผล
ของการศึกษาจากชุมชนอ่ืน หรือบุคคลภายนอกเพียงฝ่ายเดียว 

(7) มีลักษณะเป็นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้แบบธรรมชาติ ไม่ใช่เพราะการจัดตั้ง 
การถูกบังคับ หรือความเกรงใจ แต่เกิดจากจิตสํานึกร่วมกันของสมาชิกอย่างแท้จริงไม่ใช่การแสแสร้ง 
หรือแกล้งทํา 

(8) เครือข่ายมีกิจกรรมอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอไม่ขาดตอนทําให้สมาชิกได้มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมเครือข่ายอย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอน 

(9) บรรยากาศในการดําเนินงานของเครือข่ายส่งเสริมให้สมาชิกมีความกล้าและ
ม่ันใจท่ีจะร่วมในกิจกรรม ซ่ึงเป็นบรรยากาศแบบกัลยาณมิตร เพ่ิมพูนความรู้ และทักษะให้สมาชิก
อย่างแท้จริง 

(10) มีเทคนิควิธีการท่ีนํามาใช้ในการเรียนรู้ร่วมกันหลายๆ วิธี เหมาะสมกับสมาชิก 
และกิจกรรมท่ีจัดในแต่ละครั้ง ไม่ซ้ําซากอยู่เพียงเทคนิควิธีการเดียว 

3) การบริหารจัดการเครือข่ายท่ีดี เป็นอีกปัจจัยสําคัญประการหนึ่งท่ีสนับสนุนความสําเร็จ
ของเครือข่าย ท่ีประกอบด้วย 

(1) มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารจัดการ ท่ีเหมาะสมกับสภาพ หรือ
ลักษณะของเครือข่าย 

(2) มีกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติของเครือข่ายท่ีเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ 
(3) มีโครงสร้างในการบริหารเครือข่ายท่ีเหมาะสมกับคุณลักษณะของเครือข่าย 
(4) มีทรัพยากรท่ีเหมาะสมและเพียงพอในการดําเนินงาน ท้ังบุคลากร เงิน วัสดุ

อุปกรณ์ และอ่ืนๆ 
(5) มีระบบในการปกป้องคุ้มครองสมาชิกให้มีความม่ันคงและปลอดภัย รวมท้ังการ

จูงใจ การเสริมพลัง การสร้างขวัญ และกําลังใจให้แก่สมาชิก 
(6) มีการบริหารงานแบบประชาธิปไตย ท่ีเปิดโอกาสให้สมาชิกมีส่วนร่วมในการ

บริหาร และการดําเนินงาน ยอมรับในเสียงข้างมาก เชื่อม่ันในอิสรภาพ และเสรีภาพของสมาชิกมี
ความยืดหยุ่นในการดําเนินงาน เป็นต้น 
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(7) มีการระดมทรัพยากรต่างๆ มาใช้อย่างเต็มท่ี และมีประสิทธิภาพ ไม่ปล่อยหรือ
ละเลยให้สูญเสียไปโดยไม่นํามาใช้ประโยชน์ สามารถควบคุมปัจจัยต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องท้ังภายในและ
ภายนอกเครือข่ายได้ 

(8) มีการปรับปรุงพัฒนาเครือข่ายตลอดเวลาตามสถานการณ์ ท่ีไมยึดม่ันอยู่กับ
ระบบบริหารแบบใดแบบหนึ่งเพียงระบบเดียว หรือมีความสามารถในการปรับตัว ให้เหมาะสมกับ
สถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างดี 

(9) มีระบบการติดต่อสื่อสารท่ีเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ท้ังภายในเครือข่ายและ
หน่วยงานภายนอกเครือข่าย 

(10) มีระบบการติดตามและประเมินผลท่ีเหมาะสม มีประสิทธิภาพ เป็นระยะ และ
สมํ่าเสมอ และนําผลท่ีได้มาใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และพัฒนาเครือข่ายร่วมกัน 

4) การขยายเครือข่าย เป็นการคงอยู่ให้นานท่ีสุดเป็นปัจจัยหนึ่งท่ีสําคัญ ซ่ึงต้องดําเนินการ
ตามปัจจัยดังนี้ 

(1) พยายามดํารงรักษาสมาชิกเครือข่ายท่ีมีอยู่ไว้ไม่ให้ละท้ิงเครือข่าย หรือไม่เลิก
เป็นสมาชิกภาพของเครือข่าย 

(2) สร้างความสัมพันธ์อันดี กับบุคคล กลุ่ม องค์กรอ่ืนๆ ท้ังท่ีมีอยู่ในชุมชน และ
ภายนอกชุมชน 

(3) ดําเนินงานในลักษณะของการเป็นเครือข่ายของความร่วมมือ ด้วยการเป็น
พันธมิตร หรือภาคีกับบุคคล กลุ่ม องค์กรอ่ืนๆ ไม่ใช่เป็นคู่แข่งขันท่ีต้องการแพ้ชนะ 

(4) การประชาสัมพันธ์เพ่ือเผยแพร่บทบาทของเครือข่าย และความสําเร็จท่ีเกิดข้ึน
ไปสู่บุคคล กลุ่ม และองค์กรอ่ืนๆ ท่ียังไม่ได้เป็นสมาชิกของเครือข่ายเพ่ือสร้างการยอมรับในเครือข่าย 

(5) ผู้นํา กลุ่มแกนนํา และสมาชิกของเครือข่ายต้องช่วยกันขยายไปสู่สมาชิกใหม่ๆ
ท้ังโดยการใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัว ความสัมพันธ์ทางสังคม และวัฒนธรรม 

(6) กฎ ระเบียบต่างๆ ของเครือข่าย เปิดโอกาสให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกับเครือข่าย
ได้ และมีข้ันตอนไม่ยุ่งยาก 

(7) ใช้การประชุม การสัมมนา การฝึกอบรมร่วมกัน เป็นเครื่องมือในการหาสมาชิก
ใหม่ของเครือข่าย เพราะกิจกรรมข้างต้นจะนําไปสู่การร่วมมือกันในลักษณะเครือข่ายได้ง่าย 

(8) เปลี่ยนวิกฤติให้เป็นโอกาส กล่าวคือ เม่ือบุคคล กลุ่ม องค์กร หรือชุมชนประสบ
ปัญหา หรือเกิดวิกฤติการณ์ข้ึน เครือข่ายต้องเข้าไปสนับสนุน ช่วยเหลือ ซ่ึงจะนําไปสู่การเป็นสมาชิก
ใหม่ของเครือข่ายได้ 
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(9) ให้บุคคล กลุ่ม หรือองค์กรท่ีเป็นเป้าหมายได้รู้ และเข้าใจว่าถ้าหากมาร่วมเป็น
สมาชิกใหม่ของเครือข่ายแล้วจะมีสถานภาพ และบทบาทในเครือข่ายอย่างไร มีโอกาส ท่ีจะพบ
ความสําเร็จในการดําเนินงานอย่างไร 

(10) แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาสมาชิกใหม่โดยตรง เพ่ือให้การขยาย
เครือข่ายเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย มีแผนงาน และดําเนินงานอย่างจริงจัง 

ผู้วิจัยสรุปได้ว่า ปัจจัยความสําเร็จของเครือข่ายทางสังคม ข้ึนอยู่ (1) ผู้นํา มีภาวะความเป็น
ผู้นําสูง (2) สมาชิก มีเป้าหมาย วัตถุประสงค์ และความต้องการท่ีชัดเจนตรงกัน (3) มีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมด้วยจิตสาธารณะ มิใช่เพราะหน้าท่ีอย่างเดียว (4) มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่าง
สม่ําเสมอต่อเนื่อง (5) ผูกพัน รักสมัครสมานสามัคคี เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน (6) มีการจัดทํา
กฎระเบียบและบทบาทหน้าท่ีของทุกคนให้มีความเป็นเจ้าของร่วมกัน (7) ประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
พร้อมกับการสร้างเครือข่ายสังคมกับภายนอก (8) สร้างพลังของเครือข่ายให้รุ่นต่อไป เพ่ือสานต่องาน
ให้เกิดความต่อเนื่อง ซ่ึงท้ัง 8 ปัจจัยมีผลต่อการสร้างเครือข่ายให้ประสบผลสําเร็จแน่นอน 

 
2.6 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ภัทรภร พลพนาธรรมและคณะ (2553: 75-83) ได้ทําการศึกษาเรื่อง เครือข่ายทางสังคมเพ่ือ
ส่งเสริมการท่องเท่ียวตลาดน้าบางน้อย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า การวิเคราะห์
เครือข่ายทางสังคมของการท่องเท่ียวตลาดน้ําบางน้อย เพ่ือวิเคราะห์ความเป็นศูนย์กลางของเครือข่าย
ทางสังคม จากเส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) และเส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) แบ่ง
ออกเป็น 3 องค์ประกอบ คือ  

1) ความร่วมมือ 
- ความร่วมมือด้านบริหารนโยบายตลาดน้ําบางน้อย พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล 

(Out Degree) ด้านบริหารนโยบายตลาดน้ําบางน้อย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มี
อิทธิพลด้านบริหารนโยบายตลาดน้ําบางน้อยต่อ 30 คนคิดเป็น 93.750% ส่วนเส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้า
หา (In Degree) ด้านบริหารนโยบายตลาดน้ําบางน้อย ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ C1(รัตนา) เป็นบุคคล
สําคัญด้านบริหารนโยบายท่ีคนต้องเข้ามาพ่ึงพาถึง 18 คนคิดเป็น 56.250% G(ณิกุล)  

- ความร่วมมือด้านกลุ่มแกนนําแม่ค้า พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) 
ด้านการร่วมงานด้านกลุ่มแกนนําแม่ค้า ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ C1 (รัตนา) เป็นผู้มีอิทธิพลด้านกลุ่ม
แกนนําแม่ค้าต่อ 27 คนคิดเป็น84.375% ส่วนเส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) ด้านการร่วมงาน
ด้านกลุ่มแกนนําแม่ค้า ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ C3 (วรุณ) เป็นบุคคลสําคัญด้านกลุ่มแกนนําแม่ค้าท่ี
คนต้องเข้ามาพ่ึงพาถึง15 คนคิดเป็น46.875% A3 (ธงชัย)  
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- ความร่วมมือด้านปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ําและสะพาน พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่ง
อิทธิพล (Out Degree) ด้านการร่วมงานด้านปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ําและสะพาน ท่ีมีจํานวนมาก
ท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพลด้านปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ําและสะพาน ต่อ 30 คนคิดเป็น
93.750 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) ด้านการร่วมงานด้านปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ําและ
สะพาน ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A5 (ดนัย) เป็นบุคคลสําคัญด้านปรับภูมิทัศน์ทางเดินริมน้ําและ
สะพาน ท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาถึง15 คนคิดเป็น46.875 % 

- ความร่วมมือด้านการปรับภูมิทัศลานจอดรถ พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out 
Degree) สําหรับการร่วมงานด้านปรับภูมิทัศลานจอดรถ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด ดังนี้ คือ I (เจ้าอาวาส
วัดเกาะแก้ว) เป็นผู้มีอิทธิพลด้านปรับภูมิทัศลานจอดรถต่อ 31 คนคิดเป็น96.875 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่ง
เข้าหา (In Degree) สําหรับการร่วมงานด้านปรับภูมิทัศลานจอดรถท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ G (ณิกุล) 
เป็นบุคคลสําคัญด้านปรับภูมิทัศลานจอดรถท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาจํานวน 5 คนคิดเป็น15.625% 

- ความร่วมมือด้านประชาสัมพันธ์ พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) 
สําหรับการร่วมงานด้านประชาสัมพันธ์ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1(สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพล(Out 
Degree) ด้านประชาสัมพันธ์ต่อ 25 คนคิดเป็น78.125 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree)ท่ีมี
จํานวนมากท่ีสุด  คือ B10 (สท.สราวุต) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านประชาสัมพันธ์จํานวน
ถึง 30 คนคิดเป็น 93.750% 

2) เครือข่ายชุมชนในพ้ืนท่ี 
- เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนกระดังงาร่วมใจ พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out 

Degree) สําหรับการเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านกระดังงาร่วมใจ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A2 (วัจน
นันท์) เป็นผู้มีอิทธิพลด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีกระดังงาร่วมใจต่อ 24 คนคิดเป็น75.0% เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่ง
เข้าหา (In Degree) สําหรับการเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนบ้านกระดังงาร่วมใจ ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 
A5 (ดนัย) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีกระดังงาร่วมใจจํานวนถึง 25 คน
คิดเป็น 78.125%  

- เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้ว พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) 
สําหรับเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้วท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพลด้าน
เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้วต่อ17 คน คิดเป็น 53.125 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) 
สําหรับเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้วท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ B5 (อิทธิวัฒน์) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคน
เข้ามาพ่ึงพาด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้วจํานวน 8 คนคิดเป็น 25.000% 

- เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out 
Degree) สําหรับเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ C5 (ศิริชัย) เป็นผู้มี
อิทธิพลด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะใหญ่พัฒนา ต่อ 18 คนคิดเป็น 56.250 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่ง
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เข้าหา (In Degree) สําหรับเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะใหญ่พัฒนาท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A5 
(ดนัย) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชนเกาะแก้วจํานวน 8 คนคิดเป็น 
21.875% 

- เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชน789 พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) 
สําหรับเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชน789ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ B1 (ระวีวรรณ) เป็นผู้มีอิทธิพลด้าน
เครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชน789 ต่อ 22 คนคิดเป็น 68.750 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) ท่ีมี
จํานวนมากท่ีสุด คือ C1 (รัตนา) เป็นบุคคลสําคัญท่ีมีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านเครือข่ายในพ้ืนท่ีชุมชน789 
ต่อ5คนคิดเป็น 15.625% 

3) การพ่ึงพากัน 
- การพ่ึงพากันด้านทรัพยากร พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) 

สําหรับการพ่ึงพากันด้านทรัพยากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพลในการพ่ึงพา
กันด้านทรัพยากรต่อ 27 คน คิดเป็น 84.375 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) สําหรับการ
พ่ึงพากันด้านทรัพยากรท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ G(ณิกุล)เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้าน
ทรัพยากรจํานวน32 คน คิดเป็น 100 % 

- การพ่ึงพากันด้านข่าวสาร พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) สําหรับ
การพ่ึงพากันด้านข่าวสาร ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพลในการพ่ึงพากันด้าน
ข่าวสาร ต่อ 26 คน คิดเป็น 81.250 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ 
G (ณิกุล) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านข่าวสารจํานวน 32 คนคิดเป็น 100.000% 

- การพ่ึงพากันด้านอํานาจ พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out Degree) สําหรับ
การพ่ึงพากันด้านอํานาจท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพลด้านอํานาจ ต่อ27 คน
คิดเป็น 84.375 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree) สําหรับการพ่ึงพากันด้านอํานาจท่ีมีจํานวน
มากท่ีสุด คือ G (ณิกุล) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านอํานาจ ต่อ 8 คนคิดเป็น 25.000 % 

- การพ่ึงพากันด้านความร่วมมือเชิงภาคี พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่งอิทธิพล (Out 
Degree) สําหรับการพ่ึงพากันด้านความร่วมมือเชิงภาคี ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ E (สว.สุรจิต) เป็นผู้มี
อิทธิพลในการพ่ึงพากันด้านความร่วมมือเชิงภาคี ต่อ 11 คนคิดเป็น 34.375 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้า
หา (In Degree) สําหรับการพ่ึงพากันด้านความร่วมมือเชิงภาคี ท่ีมีจํานวนมากท่ีสุด คือ G (ณิกุล) 
เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านความร่วมมือเชิงภาคี จํานวน 32 คนคิดเป็น 100.00% 

- การพ่ึงพากันด้านความช่วยเหลือด้านนโยบาย/กิจกรรม พบว่า เส้นสัมพันธ์ท่ีส่ง
อิทธิพล (Out Degree) สําหรับการพ่ึงพากันด้านความช่วยเหลือด้านนโยบาย/กิจกรรมท่ีมีจํานวน
มากท่ีสุด คือ A1 (สมภพ) เป็นผู้มีอิทธิพล (Out Degree) ในการพ่ึงพากันด้านความช่วยเหลือด้าน
นโยบาย/กิจกรรมต่อ 11 คนคิดเป็น 34.375 % เส้นสัมพันธ์ท่ีมุ่งเข้าหา (In Degree)ท่ีมีจํานวนมาก
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ท่ีสุด คือ A5 (ดนัย) เป็นบุคคลสําคัญท่ีคนเข้ามาพ่ึงพาด้านความช่วยเหลือด้านนโยบาย/กิจกรรม
จํานวน 27 คนคิดเป็น 84.375% 

ธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การสร้างครือข่ายทางสังคม: 
กรณีศึกษา นักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ พบว่า เครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอล
สมัครเล่นในกลุ่มกรุงเทพเหนือ มี 3 ประเภท คือ 1) เครือข่ายแนวราบ 2) เครือข่ายเชิงพ้ืนท่ี และ3) 
เครือข่ายระดับชุมชน โดยเกิดจากการรวมกลุ่มของบุคคลท่ีมีความสนใจในการทํากิจกรรมร่วมกัน
อย่างต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ มีเป้าหมายเพ่ือเป็นการออกกําลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ท่ีดีต่อกัน และ
มีเง่ือนไขท่ีส่งผลต่อความสําเร็จในการสร้างเครือข่ายทางสังคมของนักฟุตบอลสมัครเล่นในกลุ่ม
กรุงเทพเหนือ ดังนี้ 1) สมาชิกทุกคนมีส่วนร่วมในกิจกรรม 2) กิจกรรมมีความต่อเนื่อง สมํ่าเสมอ 3) 
ความสามัคคีของสมาชิก 4) สมาชิกมีความจริงใจ มีความศรัทธาต่อกันและกัน 5) มีการดํารง
เครือข่ายเดิม และขยายเครือข่ายใหม่ 6) สมาชิกมองเห็นประโยชน์ร่วมกัน ผลของเครือข่ายทางสังคม
ก่อให้เกิดการรวมกลุ่มเพ่ือดําเนินกิจกรรมข้ึนอย่างต่อเนื่องสมํ่าเสมอ ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี
จนกลายเป็นส่วนหนึ่งของทุนทางสังคม 

วิมลสิริ เหมทานนท์ (2546: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว : กรณีศึกษาชุมชนย่านบางลําพู ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้นโยบาย
ด้านการท่องเท่ียวของกรุงเทพมหานคร, การรับรู้เรื่องกระแสโลกในนโยบายด้านการมีส่วนร่วม, ความ
ต้องการรักษาวิถีชีวิตเดิม, ความต้องการรักษาโบราณสถานและระดับการรักษาผลประโยชน์ มี
ความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียว ส่วนการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวในพ้ืนท่ีบางลําพูท่ีผู้วิจัยทําการศึกษามี 4 ข้ันตอน คือ การคิด
แก้ไขปัญหา, การวางแผนและโครงการ, การปฏิบัติงานและการติดตามผลงาน บํารุงรักษาและร่วม
รับผิดชอบ พบว่า กลุ่มตัวอย่างจะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติงานมากท่ีสุด รองลงมาคือ การคิดแก้ไข
ปัญหา, การวางแผนและโครงการ ติดตามผลงาน บํารุงรักษาและร่วมรับผิดชอบ ตามลําดับ ดังนั้น 
เพ่ือให้การส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเท่ียวในท้องถ่ินของประชาชนมีมากข้ึน หน่วยงานท่ี
เก่ียวข้องจึงควรส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมและการร่วมวางแผนโครงการ 
การติดตามผลงาน และร่วมแก้ไขปัญหาให้มากข้ึน 

สุรีพร พงษ์พานิช (2544: 4-6) ได้ศึกษาเรื่อง "การมีส่วนร่วมของประชาชน" บทบาทใหม่ของ
ประชาชนกับการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน โดยได้กล่าวไว้ว่า ปัญหาในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมท่ีทวีความรุนแรงมากข้ึน แม้จะใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยเข้ามาช่วยก็ไม่
สามารถแก้ปัญหาให้หมดไปได้ ทําได้เพียงชะลอระยะเวลาชะลอความรุนแรงเท่านั้น เม่ือการพัฒนา
โครงการต่างๆ เกิดจากการสั่งการจากเบื้องบน (Top-down Approach) ทําให้ไม่ตรงตามความ
ต้องการของท้องถ่ิน อีกท้ังประชาชนท้องถ่ินยังไม่เข้าใจเหตุผลของภาครัฐจึงไม่ปฏิบัติตาม 
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คณะกรรมการองค์การสหประชาชาติเห็นความสําคัญของปัญหานี้จึงได้กําหนดบทบาทของประชาชน
ปรากฏในแผนปฏิบัติการท่ี 21 (Agenda 21) ซ่ึงเป็นแผนปฏิบัติการเพ่ือให้เกิดการดูแลจัดการ
สิ่งแวดล้อมและสังคมอย่างยั่งยืน ได้กําหนดให้ "การมีส่วนร่วมของประชาชน" เป็นกลยุทธ์สําคัญของ
แผนดังกล่าว ดังนั้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในด้านการท่องเท่ียวนั้น ส่วนใหญ่มักจะเป็นการ
ร่วมกันใช้ประโยชน์ หรือได้รับประโยชน์ ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งเท่านั้น การมีส่วนร่วมท่ีจะก่อให้เกิด
ความยั่งยืนในการพัฒนาได้ ต้องครบองค์ประกอบ 5 ประการ ได้แก่ 

 1) ร่วมกันวางแผน เป็นการร่วมคิดร่วมวางแผนจัดการเตรียมความพร้อมและสิ่ง
อํานวยความสะดวกในชุมชน 

 2) ร่วมกันปฏิบัติตามแผน เม่ือมีการวางแผนแล้วสมาชิกในชุมชนทุกคนต้องร่วมกัน
ปฏิบัติหน้าท่ีท่ีตกลงกันไว้ 

 3) ร่วมกันใช้ประโยชน์ สมาชิกทุกคนจะต้องมีสิทธิ์ใช้ประโยชน์จากทรัพยากร
ท่องเท่ียวในท้องถ่ิน จะต้องมีการจัดการผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและวัตถุให้ประชาชนในท้องถ่ิน
อย่างท่ัวถึงและเหมาะสม โดยคํานึงถึงความยุติธรรมและความเท่าเทียมกันเป็นหลัก 

 4) ร่วมติดตามและประเมินผล เม่ือมีการดําเนินการแล้วย่อมจะมีปัญหาความไม่
เข้าใจต่างๆ เกิดข้ึน จึงต้องร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นถ่ายทอดประสบการณ์ และร่วมกันประชุมหา
วิธีการแก้ไขปัญหาเหล่านั้น 

 5) ร่วมบํารุงรักษา เม่ือมีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรแล้ว ทุกคนต้องร่วมกัน
บํารุงรักษาด้วย หากละเลยปล่อยให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่เสื่อมโทรมลง นักท่องเท่ียวก็จะไม่มาเยี่ยมเยือน 
ผลประโยชน์ท่ีเคยได้รับก็จะหมดไปเช่นกัน 

วิไลพร สมบูรณ์ชัย (2543: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของผู้นําอาสา
พัฒนาชุมชน ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม จังหวัดลําปาง พบว่า ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนส่วนใหญ่มีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับการ
อนุรักษ์ทรัพยากรในระดับปานกลาง นอกจากนี้จากความคิดของผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนกับผู้นําใน
หมู่บ้านเพ่ือเพ่ิมความม่ันใจให้กับผู้นํา 

นิกิจ พลายชุมชน (2540: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวความคิดเชิง
จริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ํานครชัยศรีท่ีมีต่อการรักษาสภาพแวดล้อม
และการลดมลพิษของแม่น้ํา พบว่า แนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนบริเวณสอง
ฝั่งแม่น้ํานครชัยศรีฯ โดยรวมสูงสุด ได้แก่อันดับท่ี 1 คือ แนวความคิดท่ีว่า “สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะ
ทรัพยากรน้ําบริเวณลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นของประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งจึงควรรัก
และหวงแหน” รองลงมา คือ “ถ้ามีผักตับชาในแม่น้ํานครชัยศรีบริเวณใดมากเกินไป ประชาชน 
ข้าราชการ องค์การบริหารท้องถ่ินและองค์กรเอกชนอ่ืน ๆ ควรร่วมมือกันหาวิธีการเก็บผักตบชวาข้ึน
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ฝั่ง เพ่ือป้องกันน้ําเสียและอาจใช้ทําประโยชน์อย่างอ่ืน เช่น ทําปุ๋ย เครื่องจักสาน เลี้ยงสัตว์ เป็นต้น” 
และแนวคิดท่ีเก่ียวกับ “การรู้จักตนเอง การรู้จักควบคุมตนเองได้ ความไม่ประมาท การมีวินัยใน
ตนเอง การรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืน ความละอายใจในสิ่งท่ีไม่ควรทํา การทําประโยชน์ต่อตนเอง 
ส่วนรวมและสังคม เป็นจริยธรรมท่ีจะช่วยรักษาสภาพแวดล้อมและลดมลพิษในบริเวณและในแม่น้ํา
นครชัยศรีได้” ส่วนแนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชน โดยรวมค่อนข้างน้อยกว่า
ด้านอ่ืน ๆ ได้แก่ ลําดับท่ี 1 แนวคิดว่า “ประชาชนท่ีอยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งแม่น้ํานครชัยศรีต้องไม่ท้ิง
ขยะมูลฝอย ไม่ปล่อยมูลสัตว์ อุจจาระและของเน่าเสียลงในแม่น้ําและหามีของเน่าเสียอยู่ในแม่น้ําก็
ช่วยกันกําจัด เพราะสิ่งเหล่านี้จะทําให้เกิดมลพิษในแม่น้ํา” รองลงมา คือ “โรงงานของรัฐ-เอกชน 
บริเวณสองฝั่งแม่น้ํานครชยศรีต้องมีบ่อพักน้ําเสียและผ่านกรรมวิธีท่ีถูกต้องก่อน เม่ือเห็นว่าปลอดภัย
แล้วจึงปล่อยน้ําลงแม่น้ํา เพราะแม่น้ําเป็นของทุกคน ส่วนปัจจัยด้านเพศ อายุ อาชีพ ระดับการศึกษา
และภูมิลําเนาท่ีอยู่ จะมีแนวคิดท่ีเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ประชาชนทุกประเภทมีความคิดเห็น
สอดคล้องกัน ในส่วนการแก้ไขป้องกันรักษาสภาพแวดล้อมและการลดมลพิษของแม่น้ําต้องอาศัย
แนวคิดทางจริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนเป็นสําคัญ รวมถึงต้องได้รับความร่วมมือ ชี้แนะ
ช่วยเหลือจากประชาชนในจังหวัดใกล้เคียงท่ีแม่น้ําไหลผ่าน ต้องได้รับความร่วมมือชี้แนะจากองค์การ
บริหารท้องถ่ิน องค์กรต่าง ๆ สถาบันการศึกษาและท่ีสําคัญอย่างยิ่งต้องได้รับความเอาใจใส่จาก
เจ้าหน้าท่ีของรัฐและรัฐบาล 

สาธิตา สําราญรมย์ (2553: 74) ได้ศึกษาเรื่อง การพัฒนาแบบวัดจิตสํานึกการอนุรักษ์
ทรัพยากร สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร พบว่า แบบวัด
จิตสํานึกการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ํามีค่าความเชื่อม่ัน ด้านการรับรู้ มีค่า 0.826 ด้านเจตคติ มีค่า 0.823 
ด้านการปฏิบัติ มีค่า 0.756 และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.898 ส่วนแบบวัดจิตสํานึกการ
ประหยัดพลังงานไฟฟ้า ด้านการรับรู้ มีค่า 0.781 ด้านเจตคติ มีค่า 0.815 ด้านการปฏิบัติ มีค่า 0.810
และค่าความเชื่อม่ันท้ังฉบับ เท่ากับ 0.915 

อรวรรณ บุญส่ง (2551: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ผลการพัฒนาจิตสํานึกในการ
อนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 โดยใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษา
ประกอบการประเมินตามสภาพจริง พบว่า นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 ท่ีได้รับการใช้กิจกรรม
สิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพจริงมีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิงแวดล้อม
ท้ัง 2 ด้านสูงข้ึนทุกสัปดาห์ และหลังจากใช้กิจกรรมสิ่งแวดล้อมศึกษาประกอบการประเมินตามสภาพ
จริง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 3 มีจิตสํานึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมท้ัง 2 ด้าน สูงข้ึน
กว่าก่อนได้รับกิจกรรม อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ศรีประไพร คุ้มศัตรา (2558: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การอนุรักษ์ป่าชุมชน: ศึกษากรณีตําบลช่องสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี พบว่า 
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ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง (mean=2.96) ส่วน
ปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ รวมถึงการมีระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชนมีความสัมพันธ์กับความรู้
ความเข้าใจเก่ียวกับการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวม พบว่า มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับน้อย (r 
= 0.16) ผลท่ีได้ยอมรับสมมติฐาน 4) ข้อเสนอแนะจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้นําชุมชน และสมาชิกใน
ชุมชนควรร่วมกันจัดทําแผน และหาแนวทางการอนุรักษ์ป่าชุมชนโดยการจัดทาโครงการรักษาป่าต้น
น้ํา โครงการปลูกป่า โครงการบวชป่า โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน 

นิธินาถ เจริญโภคราช (2554: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อมของชุมชนริมคลอง เพ่ืออนุรักษ์ความหลากหลายของชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลอง ตําบล
บางนางลี่ อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมท้ังในด้านการตัดสินใจใน
การพัฒนาสิ่งแวดล้อม การปฏิบัติงานกิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อม การได้รับผลประโยชน์ในการพัฒนา
สิ่งแวดล้อม และการประเมินผลการพัฒนาสิ่งแวดล้อม ในภาพรวมอยู่ในระดับการมีส่วนร่วมบ่อยครั้ง 
จากการสํารวจชนิดนกและพันธุ์ไม้ริมคลองท้ัง 3 คลอง พบชนิดนก จานวน 53 ชนิดและพันธุ์ไม้ 
จํานวน 19 ชนิด โดยบริเวณริมคลองบางแค จะมีชนิดนกและพันธุ์ไม้ชนิดเด่นบริเวณริมคลอง 
มากกว่าคลองอ่ืนๆ คือ มีจํานวนนก 50 ชนิด และ 19 ชนิดตามลําดับ ซ่ึงจากการสํารวจพบประชากร
บริเวณริมคลอง มีแนวทางในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพโดยจัดกิจกรรมรักษาความ
สะอาดลําคลองและรักษาพันธุ์ไม้ชายคลอง ท้ังกิจกรรมเก็บขยะ ผักตบชวา สาหร่าย ในคลอง การ
ปลูกต้นกล้าลําพู และต้นโกงกาง และการทําสวนผลไม้โดยใช้ปุ๋ยชีวภาพ 

พระครูวินัยธรสุธินันท์ กนฺตวีโร (ล้อประโคน) (2556: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พบว่า 
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
พบว่า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (mean = 4.06) เม่ือพิจารณารายละเอียดในแต่ละข้อ พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกข้อ ส่วนปัจจัยท่ีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสีย ได้แก่ เพศ 
ส่วนข้อเสนอแนะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี พบว่า  

1) องค์การบริหารส่วนตําบลควรมีการมีสุ่มตัวอย่างสอบถามความต้องการของประชาชนเพ่ือ
น้ําไปประกอบในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 เพ่ิมข้ึนกว่าเดิม  

2) ควรให้มีการเลือกประชาชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารงานขององค์การ
บริหารส่วนตําบล ในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานีเพ่ิมข้ึน  

3) องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีได้จัดทําแผนงาน/โครงการท่ีเก่ียวกับการจัดการน้ําเสีย
ของชุมชนคลอง 5 ให้กับประชาชนในชุมชนเพ่ิมมากข้ึนและให้มีการประสานงานท่ีชัดเจน  
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4) องค์การบริหารส่วนตําบลในพ้ืนท่ีควรให้ประชาชนจะมีส่วนร่วมในการตรวจสอบความ
โปร่งใสของการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตําบลในการจัดการน้ําเสียของชุมชนคลอง 5 
อําเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ให้ต่อเนื่อง เพ่ือท่ีจะเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 

พันธุ์พงษ์ คงเดชอดิศักดิ์ (2557: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง 
จังหวัดตราด พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมใน
เขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยเม่ือแยกเป็นรายด้าน 
พบว่า การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติมีส่วนร่วมในระดับมาก เป็นอันดับแรก รองลงมาด้านการมีส่วนร่วม
ในการรับผลประโยชน์มีส่วนร่วมในระดับน้อย ด้านการมีส่วนร่วมในการประเมินผลมีส่วนร่วมในระดับ
น้อย และสุดท้ายด้านการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจมีส่วนร่วมในระดับน้อย และเม่ือส่วนประชาชนท่ีมี
ระดับการศึกษาต่างกัน มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตอุทยาน
แห่งชาติหมู่เกาะช้าง จังหวัดตราด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จุฑามาศ อ่อนวงศ์ (2554: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความรู้ ความตระหนักและการมี
ส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่าชายเลน กรณีศึกษา : บ้านธารน้ําร้อน ตําบลเขาถ่าน 
อําเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความรู้เก่ียวกับป่าชายเลนอยู่ในระดับมาก 
โดยมีผลสูงสุด คือ การอนุรักษ์มีความรู้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุดและ
ยาวนานท่ีสุด ความตระหนักเก่ียวกับป่าชายเลนอยู่ในระดับมาก โดยชาวบ้านมีความเห็นในด้านการ
ตัดไม้มาทําประโยชน์ควรปลูกต้นไม้ทดแทน การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่าชาย
เลนโดยรวมในระดับมาก การมีส่วนร่วมในริเริมอยู่ในระดับมาก โดยมีส่วนร่วมในการเข้าประชุม
เก่ียวกับโครงการปลูกป่าชายเลนของชุมชน การมีส่วนร่วมในการวางแผนอยู่ในระดับปานกลาง โดย
การส่วนร่วมศึกษาปัญหาลางแผนป้องกันรักษาป่าชายเลนของชุมชน การมีส่วนร่วมในการดําเนินการ
อยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาป่าชายเลนของชุมชน และการมีส่วนร่วมในการ
ติดตามผลอยู่ในระดับมาก โดยการมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและข้อบกพร่องในโครงการอนุรักษ์ป่า
ชายเลนของชุมชน และศึกษาปัจจัยท่ีมีความสัมพันธ์ระหว่างความรู้และความตระหนักของชุมชน
ท้องถ่ินในการอนุรักษ์ป่าชายเลน พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับการมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ินใน
การอนุรักษ์ป่าชายเลนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 สรุปได้ว่า ข้อมูลท้ังหมดจากแนวคิดของนักวิชาการ งานวิจัยท่ีได้ศึกษาเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถีชีวิต จิตสํานึก จิตสาธารณะ เครือข่ายสังคมทําให้ทราบว่า ทุกอย่างถูก
เริ่มต้นท่ี “คน” “ชุมชน” “เครือข่าย” เพราะคนเป็นจุดเริ่มต้นสําคัญในการสร้างจิตสํานึก ทําให้เกิด
การมีส่วนร่วมกับเครือข่ายกับชุมชนภายใต้เง่ือนไขการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนจึงสามารถนําไปสู่
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การอนุรัก ษ์สิ่ งแวดล้อมหรือวิ ถีชี วิ ตตามเป้ าหมายของงานวิจัย ใน พ้ืน ท่ีตลาดน้ํ าตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานครได้อย่างสมบูรณ์ จึงจําเป็นต้องศึกษาค้นคว้า วิจัยให้เข้าใจ เข้าถึง แล้วจึงนําไปสู่การ
พัฒนา ตามพระราชดํารัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช นั่นเอง 



บทท่ี 3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 
การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ

ประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (Guidelines for 
Social Network Development towards Environmental Conservation and Ways of 
People’ Lives at Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, 
Bangkok.)” การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยแบบผสมผสาน (Mix research) ท้ังวิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative research) และวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ซ่ึงได้กําหนดไว้เป็น 2 
ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่  

1. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยเอกสาร (Documentary research) โดยการ
รวบรวมแนวคิด วรรณกรรม และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตสํานึก 
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสังคมและวิถีชีวิตชุมชนเมืองเพ่ือใช้เป็นแนวทางในการออกแบบการ
วิจัยและกําหนดตัวแปร  

2. การศึกษาข้อมูลจากการวิจัยภาคสนาม (Field research) โดยทําการทดสอบ
จากการสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) และแบบสอบถาม (Questionnaires) 
เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วม การปฏิบัติและความคิดเห็น รวมถึงพฤติกรรมท่ีแสดงออกถึงลักษณะของ
จิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม การดําเนินการวิจัยโดยบทนี้จะนําเสนอหลักการและแนวทางใน
การดําเนินการวิจัยอย่างเป็นข้ันตอนต่อเนื่องไปตามลําดับ ดังนี้  

1) กรอบแนวคิดในการวิจัย  
2) หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
3) เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
4) การเก็บรวบรวมข้อมูล  
5) การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
6) รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
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3.1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

เม่ือพิจารณาจากแนวคิดดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยได้สังเคราะห์แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึก การมี
ส่วนร่วม การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เครือข่ายสังคมและวิถีชีวิต  เพ่ือเป็นแนวทางในการวิจัยดังต่อไปนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 แสดงความสัมพันธ์ของกรอบแนวคิดในการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทาง
สังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่าง
ยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร” 

 
 
 
 

 
ปัจจัยพ้ืนฐานของประชาชน 
ภูมิสังคมและเครือข่ายสังคม 

การมีส่วนร่วมของประชาชน 

- ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 

- ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 

- ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ 
- ด้านการร่วมดําเนินการ 

- ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและ
ประเมินผล 
- ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 
- ด้านการร่วมรับผิดชอบ 

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

ตลาดน้ํา 5 แห่ง 

จิตสํานึก/จิตสาธารณะ 
- การตระหนักในคุณค่าการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
- การปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ํา 

รูปแบบการสร้าง
จิตสํานึกอนุรักษ์

ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ําของประชาชน 
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3.2 หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย 
  
 การศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดหน่วยในการวิเคราะห์ คือ ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ใน 6 แขวง 
ได้แก่ แขวงคลองชักพระ แขวงตลิ่งชัน แขวงฉิมพลี แขวงบางพรม แขวงบางระมาด แขวงบางเชือก
หนัง โดยมีประชากร มีจํานวนประชากรท้ังสิ้น 106,309 คน ครัวเรือน 38,442 ครัวเรือน (ข้อมูล
ชุมชนปละประชากรเม่ือเดือนกรกฎาคม 2556) ท่ีครอบคลุม 5 ตลาดน้ํา ได้แก่  
 1) ตลาดน้ําตลิ่งชัน หรือคลองชักพระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางขุนศรี เป็นตลาดน้ํากลางเมือง
หลวงท่ีคงความเป็นธรรมชาติและวิถีชีวิของชาวบ้านริมน้ําไว้อย่างดี  

2) ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เป็นคลองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเชื่อมระหว่าง 2 คลองหลัก คือ 
ทิศเหนือเชื่อมคลองบางระมาด ทิศใต้เชื่อมคลองบางพรม ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร กว้าง
ประมาณ 6 เมตร  

3) ตลาดน้ําวัดสะพาน ตั้งอยู่ในวัดสะพาน ริมคลองบางน้อย เป็นตลาดเล็ก ๆ รวมตัวอยู่ในคู
คลองหน้าวัดสะพาน  

4) ตลาดน้ําวัดจําปา อุทยาน ร.3 อยู่ติดกับคลองบางระมาด อยู่ภายในบริเวณวัดจําปา ตลาด
สร้างเลียบคลองมีท่ีนั่งกินอาหารอยู่ริมคลองเพ่ือให้ได้บรรยากาศของตลาดน้ํา  

5) ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เพ่ิงดําเนินการเปิดตลาดเม่ือ 12 มกราคม 2556 
ผู้วิจัยกําหนดกลุ่มเป้าหมายในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ โดยกําหนดเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1) กลุ่มท่ี 1 ประชากรท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ท้ังชาย และ
หญิงมีจํานวนท้ังสิ้น 106,309 คน โดยกําหนดกลุ่มตัวอย่างดังนี้ 
   - กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การวิจัยครั้งนี้มีการกําหนดประชากรท่ีใช้ในการวิจัยมี
จํานวนท่ีแน่นอน (Finite Population) จึงทําการคํานวณตามสูตรของ ทาโร ยามาเน่ (Taro 
Yamane, 1973: 125) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน ตามวิธีการดังนี้ 
                  N 
            1 + N(e)2  
                          เม่ือ n =   จํานวนตัวอย่าง  
   e    =    ค่าเปอร์เซ็นต์ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับ 5 
% ฉะนั้น ค่า e = 0.05 

N =   จํานวนประชากร แทนค่าสูตรได้ดังนี้ 
         106,309 
              1 + 106,309 (0.05)2 
             106,309 
              1 + 106,309 (0.0025)  

= 

= 

= 

n 
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                106,309 
                    1 + 265.7725 

      106,309 
         266.7725 
=   398.5005 หรือ 399 กลุ่มตัวอย่าง โดยเก็บให้ได้จํานวน

มากท่ีสุดของกลุ่มตัวอย่างท่ีเหมาะสมและใกล้เคียงกันคือ 400 กลุ่มตัวอย่าง 
2) กลุ่มท่ี 2 ผู้นําชุมชน ท่ีมีตําแหน่งประธานชุมชนหรือคณะกรรมการชุมชนอย่าง

เป็นทางการ และหรือเป็นผู้ขับเคลื่อนงานของชุมชน ตลาดน้ําท้ัง 5 แห่ง ทําการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured Interview) จํานวน 30 คน 
 ดังนั้น ผู้วิจัยจึงกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน สําหรับเก็บข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลแบบวัดผลเพียงครั้งเดียว 
(One-shot Case Study) ท้ังนี้ผู้วิจัยได้กําหนดวิธีการสุ่มตัวอย่างในการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น (Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยพิจารณากําหนดตามอายุของกลุ่มตัวอย่างตั้งแต่อายุ 18 ปีข้ึนไป ซ่ึง
สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานของชุมชนและตลาดน้ําได้ นับเป็นกลุ่มเยาวชนท่ีมีพลังใน
การทํางานระดับเบื้องต้น 
 ท้ังนี้ได้กําหนดผู้ให้ข้อมูล (key informants) สําหรับการเก็บรวมรวมข้อมูลการสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เพ่ือค้นหาข้อมูลเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/คลอง/
ตลาดน้ํา วิถีชีวิตริมน้ํา การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา การสร้างจิตสํานึก
ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา เป็นลักษณะการสุ่มตัวอย่างโดยไม่อาศัยความน่าจะเป็น 
(Non-Probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบเจาะจง (Purposive Sampling) สําหรับสัมภาษณ์
กับกลุ่มประธานชุมชน/ผู้นําชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนท่ีประชาชนเคารพนับถือ หรือผู้
ขับเคลื่อนงานของตลาดน้ํา โดยการสัมภาษณ์ตั้งเกณฑ์ตามความเหมาะสมตามระยะเวลา ความ
สะดวกของผู้นําในการให้ข้อมูลและงบประมาณ ซ่ึงไม่ต่ํากว่าจํานวน 30 คนรวมท้ัง 5 ตลาดน้ํา เพ่ือให้
ได้ข้อมูลท่ีมีความชัดเจนและมีความสมบูรณ์ท่ีสุดในการวิเคราะห์รูปแบบการสร้างจิตสํานึกอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และแนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์
สิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ํ าสู่การท่องเ ท่ียวอย่างยั่ งยืนในเขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานคร 
 
 
 
  

= 

= 
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3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 
 
 การสร้างเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้นผู้วิจัยได้ดําเนินการตามข้ันตอน ดังนี้ 
 1. ทําการสํารวจแนวคิด วรรณกรรมและศึกษาจากหนังสือ ผลงานวิจัย และเอกสารต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน จิตสํานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
เพ่ือนําข้อมูลมาประมวลรวมกันสร้างเป็นแบบสอบถามท่ีมีเนื้อหาครอบคลุมทุกประเด็นท่ีต้องการและ
ประเด็นในการศึกษา ส่วนเครื่องมือท่ีเป็นแบบสัมภาษณ์นั้นได้กําหนดข้อคําถามด้วยการกําหนดให้ข้อ
คําถามให้สอดคล้องตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยท้ังหมดโดยกําหนดให้มีข้อคําถามหลักตาม
โครงสร้างและประเด็นท่ีน่าสนใจอ่ืน ๆ ประกอบ 
 2. แบบสอบถามสําหรับเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จํานวน 400 คน แบ่งข้อมูลแบบสอบถาม
เป็น 5 ส่วน ได้แก่  

2.1 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ
การศึกษา อาชีพ ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน ภูมิลําเนาเดิม รายได้ต่อเดือน รายจ่ายต่อเดือน 
จํานวนสมาชิกในครอบครัว ตําแหน่งทางสังคม สถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย ผลประโยชน์ท่ี
ได้รับจากชุมชน การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจาก
เพ่ือนบ้าน การมีเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและ
ขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้าน และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน ข้อ
คําถามปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) มีจํานวน 17 ข้อคําถามใหญ่ 

2.2 ส่วนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ี
อยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 
โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 20 ข้อคําถาม 

2.3 ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพัน
กับชุมชน มีจํานวน 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันในสถานท่ี ด้านความรู้สึกรักชุมชน ด้านความ
เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน ด้านความผูกพันด้านการทําหน้าท่ี ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม แลด้าน
ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 30 
ข้อคําถาม  

2.4 ส่วนท่ี 4 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําใน
ชีวิตประจําวัน โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 20 ข้อ
คําถาม 

2.5 ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ํา มีจํานวน 7 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ ด้านการร่วมคิดและแสดงความ
คิดเห็น ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ ด้านการร่วมดําเนินการ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบ
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และประเมินผล ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ และด้านการร่วมรับผิดชอบ โดยข้อคําถามเป็นแบบวัด
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 36 ข้อคําถาม 

2.6 ส่วนท่ี 6 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีจํานวน 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 เป็นแบบวัดวัดคุณค่าการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มี
จํานวน 10 ข้อคําถาม ตอนท่ี 2 เป็นแบบวัดการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
โดยข้อคําถามเป็นแบบวัดมาตราส่วนประเมินค่า (Rating scale) มีจํานวน 10 ข้อคําถาม 

2.7 ส่วนท่ี 7 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับเป็นแบบสอบถามแบบปลายเปิดเก่ียวกับ
ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

2.8 เกณฑ์ในการวัดแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 1 จะใช้วิธีการวัด 3 ประเภท ได้แก่ ข้อคําถาม

ปิดแบบตรวจสอบรายการ (Check-list) สําหรับข้อคําถามท่ีมีตัวเลือกคําตอบตั้งแต่ 2 ตัวเลือกข้ึนไป 
ข้อคําถามเปิดโดยการเติมคําลงในช่องว่างให้ผู้ตอบเขียนคําตอบลงในช่องว่างด้วยตนเอง และสําหรับ
ข้อท่ี 17 เป็นการการมีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีใช้เกณฑ์การวัด 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือนานครั้ง และไม่เคยเลย  

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพใน
ชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน มีการกําหนดระดับ
มาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ พึงพอใจมากท่ีสุด พึงพอใจมาก เฉย ๆ พึงพอใจน้อย ไม่พึงพอใจ โดยมี
การให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  พึงพอใจมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 
  พึงพอใจมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  เฉย ๆ   เท่ากับ  3 คะแนน 

พึงพอใจน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่พึงพอใจ  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง เฉย ๆ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวก
ต่าง ๆ ในชุมชนท้ัง 20 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9371) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 3 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพันกับชุมชน มีการ
กําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็นด้วยมาก ปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่
เห็นด้วย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2549: 77) 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 
  เห็นด้วยมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  ปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

      
  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 
5 ระดับ ดังนี้ 

 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องความคิดเห็นของประชาชนต่อ
ความผูกพันกับชุมชน ท้ัง 30 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9411) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ัน
ของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 4 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน มีการ
กําหนดระดับมาตราส่วน 4 ระดับ ได้แก่ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง บางครั้งหรือนานครั้ง และไม่เคยเลย 
โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  ทุกครั้ง   เท่ากับ  4 คะแนน 
  เกือบทุกครั้ง  เท่ากับ  3 คะแนน 

บางครั้งหรือนานครั้ง เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่เคยเลย  เท่ากับ  1 คะแนน 
คํานวณเป็นค่าร้อยละในแต่ละระดับพิจารณาระดับใดร้อยละมากน้อยสามารถ

อธิบายได้ตามจํานวนค่าร้อยละนั้น ๆ เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องการ
ดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน ท้ัง 20 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 
0.9266) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 5 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยกําหนดวัดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มี
การกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด การมีส่วนร่วมมาก การมีส่วน
ร่วมปานกลาง การมีส่วนร่วมน้อย การมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  การมีส่วนร่วมมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 
  การมีส่วนร่วมมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  การมีส่วนร่วมปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

การมีส่วนร่วมน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
การมีส่วนร่วมน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
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  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนนออกเป็น 5 ระดับ 
ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

  เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําท้ัง 36 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.9645) นับว่ามีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก 

- เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 6 จะใช้วิธีการวัดแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating scale) โดยแบบวัดเก่ียวกับจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ํา  

โดยแบบสอบถามได้แบ่งออกเป็น 2 ตอน ได้แก่ ตอนท่ี 1 วัดคุณค่าการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีการกําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ เห็นด้วยอย่างยิ่ง เห็น
ด้วยมาก ปานกลาง เห็นด้วยน้อย ไม่เห็นด้วย โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2549: 77) 
  เห็นด้วยอย่างยิ่ง  เท่ากับ  5  คะแนน 
  เห็นด้วยมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  ปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

เห็นด้วยน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
ไม่เห็นด้วย  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 
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  อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง เห็นด้วยมาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง เห็นด้วยน้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง ไม่เห็นด้วย 

เม่ือวิเคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ํา ท้ัง 10 ข้อ พบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.8167) นับว่ามีค่าความเชื่อม่ันของ
แบบสอบถามสูงมาก 

ส่วนตอนท่ี 2 วัดการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีการ
กําหนดระดับมาตราส่วน 5 ระดับ ได้แก่ ปฏิบัติมากท่ีสุด ปฏิบัติมาก ปฏิบัติปานกลาง ปฏิบัติน้อย 
ปฏิบัติน้อยท่ีสุด โดยมีการให้ระดับคะแนน ดังนี้  
  ปฏิบัติมากท่ีสุด  เท่ากับ  5  คะแนน 
  ปฏิบัติมาก  เท่ากับ  4 คะแนน 
  ปฏิบัติปานกลาง  เท่ากับ  3 คะแนน 

ปฏิบัติน้อย  เท่ากับ  2 คะแนน 
ปฏิบัติน้อยท่ีสุด  เท่ากับ  1 คะแนน 

โดยการคํานวณค่าคะแนนเฉลี่ยใช้สถิติในการหาอัตราภาคชั้น ซ่ึงมีวิธีการดังนี้ 
      

  อัตรภาคชั้น  =   
 

 อัตรภาคชั้น  =      = 0.80 
 

เกณฑ์ในการแปลผลค่าเฉลี่ยของคะแนน  ผู้วิจัยกําหนดเกณฑ์โดยแบ่งระดับคะแนน
ออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ 

5 – 1 

5 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด 

จํานวนชั้น 

5 – 1 

5 
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คะแนน  ระดับคุณภาพ 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.21 - 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.41 - 4.20 หมายถึง มาก 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.61 - 3.40 หมายถึง ปานกลาง 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.81 - 2.60 หมายถึง น้อย 
ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.00 - 1.80 หมายถึง น้อยท่ีสุด 

เม่ือวิ เคราะห์ค่าความเชื่อม่ันของแบบสอบถามในเรื่องการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ท้ัง 10 ข้อพบว่า มีค่าความเชื่อม่ัน (alpha= 0.8444) นับว่ามีค่าความ
เชื่อม่ันของแบบสอบถามสูงมาก       

       - เกณฑ์ในการวัดของแบบวัดส่วนท่ี 7 เป็นแบบปลายเปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค 
และข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ส่วนข้อคําถามเปิดสําหรับแสดงความ
คิดเห็นเก่ียวกับข้อเสนอแนะ 
 3. แบบสัมภาษณ์กับผู้ให้ข้อมูล (key informants) สําหรับกลุ่มประธานชุมชน/ผู้นําชุมชน 
หรือคณะกรรมการชุมชนท่ีประชาชนเคารพนับถือ หรือผู้ขับเคลื่อนการทํางานของตลาดน้ําท้ัง 5 แห่ง 
จํานวน 30 คน โดยแบ่งแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) ได้แก่ 

1) เครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/คลอง/ตลาดน้ํา จํานวน 7 ข้อคําถาม  
2) วิถีชีวิตริมน้ํา จํานวน 10 ข้อคําถาม  
3) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา จํานวน 10 ข้อคําถาม 
4) การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา จํานวน 10 ข้อ

คําถาม 
 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล  
 
3.4.1 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคเอกสาร เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารในรูปแบบ

เอกสารราชการ วรรณกรรม หนังสือและเอกสาร ท่ีมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
จิตสํานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนเมือง วิเคราะห์และสังเคราะห์ผลของวรรณกรรม
ให้เกิดตัวแปรท่ีจะนําไปใช้ในการวิจัยครั้งนี้ 

3.4.2 เก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม 
- ลงพ้ืนท่ีสํารวจภูมิสังคม บริบททางสังคมต่าง ๆ โดยการล่องเรือและทางรถ 
- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามในประเด็นต่าง ๆ ท้ังเรื่องการ

มีส่วนร่วมของประชาชน จิตสํานึก การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
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- การดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในชุมชน
พ้ืนท่ีเป้าหมาย โดยเฉพาะประธานชุมชน/ผู้นําชุมชน หรือคณะกรรมการชุมชนท่ีประชาชนเคารพนับ
ถือ หรือผู้ ขับเคลื่อนงานของตลาดน้ําโดยการสัมภาษณ์เก่ียวกับข้อมูลเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม/คลอง/ตลาดน้ํา วิถีชีวิตริมน้ํา การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
และเก่ียวกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา  

- วิธีการและข้ันตอนการลงพ้ืนท่ีเก็บข้อมูลภาคสนามมีข้ันตอนดังนี้ 
1) หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลถึงประธานชุมชนหรือผู้ขับเคลื่อน

งานของตลาดเน้นท่ีตลาดท่ีเป็นทางการคือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองรัดมะยม กําหนดให้
นักศึกษาลงเก็บข้อมูลในชุมชน และสัมภาษณ์ข้อมูลท่ีกําหนดในเครื่องมือวิจัย ซ่ึงก่อนจะลงเก็บข้อมูล
ทุกครั้งต้องโทรศัพท์ประสานงานก่อนล่วงหน้าทุกครั้ง 

2) อาจารย์และนักศึกษาลงชุมชนสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสําคัญจนครบตามท่ีกําหนด 
3) อาจารย์และนักศึกษาเก็บข้อมูลแบบสอบถาม 
4) หากพบว่าประธานชุมชนใดไม่มีเวลาให้ลงสัมภาษณ์ ใช้วิธีการโทรศัพท์แทน

จนกว่าจะได้ครบตามท่ีกําหนด 
  การลงพ้ืนท่ีในการเก็บข้อมูลมีลําดับข้ันตอนสามารถสรุปภาพแผนผังได้ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.2 ภาพแผนผังข้ันตอนในการเก็บข้อมูลสําหรับการวิจัย 
 

 

ผู้วิจัย 
คณะ/มหาวิทยาลัย 

ประธาน/ผู้นําชุมชน 

หน่วยงานรัฐในท้องถ่ิน 

ทําหนังสือขอความร่วมมือ 

ประชุมทีมวิจัย 

นัดประชุมทีมวิจัยเตรียมเครื่องมือ 

ติดต่อประสานงานเพ่ือเตรียมความ
พร้อมลงพ้ืนที่ 

5 ตลาดน้ํา ลงพ้ืนที่ 

แบบสัมภาษณ ์

30 ผู้นําชุมชน/ผู้ขับเคลื่อน 

แบบสอบถาม 

400 กลุ่มตัวอย่าง 



67 

 
3.5 การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
  

ในการประมวลผลข้อมูล ผู้วิจัยดําเนินการ ดังนี้ 
1) ตรวจสอบความครบถ้วนของแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมมาได้และคัดเลือกฉบับท่ีสมบูรณ์ 

(Editing) 
2) ลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ และตรวจสอบการลงรหัส 
3) นําข้อมูลท่ีตรวจและลงรหัสแล้วไปวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

(Statistical Package for the Social Sciences) (Demo) 
 4) เพ่ือให้ข้อมูลท่ีได้มีความเท่ียงตรงสอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชน ผู้วิจัยยังได้เก็บ
ข้อมูลด้วยการลงภาคสนามโดยวิธีสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้างกับประธานชุมชน/ผู้นําชุมชน หรือ
คณะกรรมการชุมชนท่ีประชาชนเคารพนับถือ หรือผู้ขับเคลื่อนงานของตลาดน้ํา 
 ส่วนการวิเคราะห์ข้อมูลตามข้อ 3) นั้นผู้วิจัยนําแบบวัดท่ีเก็บรวบรวมมาได้ ลงรหัสด้วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปสําหรับการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (Statistical 
Package for the Social Science: SPSS) โดยวิเคราะห์ข้อมูลพร้อมท้ังนําเสนอข้อมูลเป็น 3 
รูปแบบ ดังนี้ 
  1) ใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี (Frequency) ค่า
ร้อยละ (Percentage) ค่ามัชฌิมเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพ่ือบรรยายข้อมูลท่ัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2) สถิติอนุมาน (Inductive Statistics) หรือ สถิติอ้างอิง (Inferential Statistics) 
เพ่ือทําการเปรียบเทียบและทดสอบข้อมูล ได้แก่ Independent - Samples T test (T-test), One-
Way ANOVA (F-test) และทดสอบค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s Product 
Moment Correlation Coefficient: r) เพ่ือวิเคราะห์ระดับและทิศทางของความสัมพันธ์ระหว่างตัว
แปรอิสระและตัวแปรตาม โดยมีเกณฑ์กําหนดค่าไว้ดังนี้ (ผู้วิจัยประยุกต์จากแนวคิดของวัชรี ด่านกุล, 
2541: 64, ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2550: 314, ยุทธ ไกยวรรณ์, 2553: 117 และภูสิทธ์ ภูคําชะโนด, 2553: 
157) 

  0.71 ถึง 1.00 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับสูง 
  0.31 ถึง 0.70 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับปานกลาง 
  0.01 ถึง 0.30 มีความสัมพันธ์เชิงบวกระดับต่ํา 
  0.00 ไม่มีความสัมพันธ์ต่อกัน 
  -0.01 ถึง -0.30 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับต่ํา 
  -0.31 ถึง -0.70 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับปานกลาง 
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  -0.71 ถึง -1.00 มีความสัมพันธ์เชิงลบระดับสูง 
3) การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) โดยวิเคราะห์ข้อมูล

โดยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) ตามโครงสร้างเนื้อหาจากข้อมูลเชิงคุณภาพท่ี
ได้รับจากคําสัมภาษณ์ของประธานชุมชน/ผู้นําชุมชน หรือผู้ขับเคลื่อนงานตลาดน้ํา ตามจํานวนท่ี
กําหนดไว้ ในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 
3.6 รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 
  

การเขียนรายงานวิจัยแบ่งออกเป็น 6 บท ดังนี้ 
1) บทท่ี 1 บทนํา ได้แก่  

  - ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา 
  - วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
  - ขอบเขตของการวิจัย 
  - นิยามศัพท์เฉพาะ 
  - ประโยชน์ท่ีจะได้รับจากการวิจัย 

2) บทท่ี 2 แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
- แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
- แนวคิดเก่ียวกับจิตสํานึก และจิตสาธารณะ 
- แนวคิดเก่ียวกับชุมชนและวิถีชีวิตชุมชนเมือง 
- แนวคิดเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 
- แนวคิดเก่ียวกับเครือข่ายทางสังคม 
- งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

3) บทท่ี 3 กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย  
- กรอบแนวคิดในการวิจัย  
- หน่วยในการวิเคราะห์ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย  
- เครื่องมือท่ีใช้ในการรวบรวมข้อมูล  
- การเก็บรวบรวมข้อมูล  
- การวิเคราะห์และการประมวลผลข้อมูล  
- รูปแบบการเขียนรายงานการวิจัย 

4) บทท่ี 4 ผลการวิจัย: ข้อมูลพ้ืนฐาน ความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อพ้ืนท่ี
ในแหล่งท่องเท่ียว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

- ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
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- การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน  
- ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 
- ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 

จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
- การสํารวจพ้ืนท่ีตลาดน้ําชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

5) บทท่ี 5 ผลการวิจัย: การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน การมีส่วน
ร่วม จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

- การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน 
- การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา  
- จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
- การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
- การสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนหรือเครือข่ายตลาดน้ําเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

6) บทท่ี 6 สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
  - สรุปผลการวิจัย 
  - การอภิปรายผล 
  - ข้อเสนอแนะ 

 
 



 

บทท่ี 4 
 

ผลการวิจัย: ข้อมูลพ้ืนฐาน ความพึงพอใจและความผูกพันของประชาชนต่อ
พ้ืนท่ีในแหล่งท่องเท่ียว เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

ของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (Guidelines for 
Social Network Development towards Environmental Conservation and Ways of 
People’ Lives at Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, 
Bangkok.)” ซ่ึงในการวิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ได้ทําการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามจํานวนท่ีกําหนดตามกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ตลาดน้ํา จํานวน 30 คนโดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
2. การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน  
3. ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค 

สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 
4. ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
5. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตาม

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
6. การสํารวจพ้ืนท่ีตลาดน้ําชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ผลการศึกษามีรายละเอียดสําคัญดังต่อไปนี้ 

 

4.1 ข้อมูลเกี่ยวกับพ้ืนฐานบุคคล (ผู้ตอบแบบสอบถาม) 
  
 ผู้วิจัยเก็บข้อมูลจากประชาชนท่ีเป็นกลุ่มตัวอย่างในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 
400 คนและนําข้อมูลมาวิเคราะห์ผลโดยจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลท่ัวไปของประชาชน
ผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 4.1 จํานวนและร้อยละข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 

ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

เพศ   
ชาย 152 38.0 
หญิง 248 62.0 

อายุ   
อายุไม่เกิน 30 ปี 112 28.0 
อายุตั้งแต่ 31-40 ปี 89 22.3 
อายุตั้งแต่ 41-50 ปี 91 22.8 
อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึนไป 108 27.0 

สถานภาพสมรส   
โสด 127 31.8 
สมรส 252 63.0 
ม่าย/หย่าร้าง 14 3.5 
แยกกันอยู่ 7 1.8 

ระดับการศึกษา   
ระดับประถมศึกษา(ป.1-6) 64 16.0 
ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 109 27.3 
ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.) 88 22.0 
ระดับปริญญาตรี 125 31.3 
ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 14 3.5 

อาชีพ   
พ่อบ้าน แม่บ้าน 11 2.8 
รับจ้าง 72 18.0 
ค้าขาย 144 36.0 
ลูกจ้างบริษัทเอกชน 65 16.3 
พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ 39 9.8 
นักเรียน/นักศึกษา 40 10.0 
เกษียณราชการ 6 1.5 
ธุรกิจส่วนตัว 20 5.0 
อ่ืน ๆ ระบุ 3 0.8 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน(ตลิ่งชัน) 
อาศัยอยู่ไม่เกิน 15 ปี 137 34.3 
อาศัยอยู่ระหว่าง 15-30 ปี 128 32.0 
อาศัยอยู่ตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป 135 33.8 

ภูมิลําเนาเดิม 
กรุงเทพฯ 337 84.3 
กาญจนบุรี 3 0.8 
ขอนแก่น 2 0.5 

 จันทบุรี 1 0.3 
 ชลบุร ี 1 0.3 
 เชียงใหม่ 3 0.8 
 นครนายก 1 0.3 
 นครปฐม 4 1.0 
 นครสวรรค์ 5 1.3 
 นนทบุรี 5 1.3 
 ปทุมธานี 6 1.5 
 ระยอง 1 0.3 
 ราชบุรี 1 0.3 
 ลพบุรี 2 0.5 
 ลําปาง 3 0.8 
 ลําพูน 2 0.5 
 ศรีสะเกษ 1 0.3 
 สงขลา 1 0.3 
 สมุทรสาคร 3 0.8 
 สิงห์บุรี 1 0.3 
 สุพรรณบุรี 3 0.8 
 สุรินทร์ 1 0.3 
 อยุธยา 7 1.8 
 อุดรธานี 2 0.5 
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ตารางท่ี 4.1 (ต่อ) 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล จํานวน ร้อยละ 

ภูมิลําเนาเดิม 
 อุตรดิตถ์ 1 0.3 
 อุบลราชธานี 3 0.8 
รายได้ต่อเดือน   

ไม่เกิน 5,000 บาท 30 7.5 
5,001 – 10,000 บาท 70 17.5 
10,001 – 15,000 บาท 119 29.8 
15,001 – 20,000 บาท 85 21.3 
20,001 – 25,000 บาท 37 9.3 
25,001 บาทข้ึนไป 59 14.8 

รายจ่ายต่อเดือน   
ไม่เกิน 5,000 บาท 67 16.8 
5,001 – 10,000 บาท 168 42.0 
10,001 – 15,000 บาท 97 24.3 
15,001 – 20,000 บาท 42 10.5 
20,001 บาทข้ึนไป 26 6.5 

สมาชิกในครอบครัว  
สมาชิกในครอบครัวไม่เกิน 3 คน 145 36.2 
สมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 4-5 คน 196 49.0 
สมาชิกในครอบครัวตั้งแต่ 6 คนข้ึนไป 59 14.8 

รวม 400 100.00 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.1 ข้อมูลพ้ืนฐานของประชาชน (ผู้ตอบแบบสอบถาม) ใน

พ้ืนท่ีตลาดน้ํา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน (ร้อยละ 100) พบว่า ประชาชนส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.0)  มีอายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 28.0) รองลงมา อายุตั้งแต่ 51 ปีข้ึน
ไป (ร้อยละ 27.0) มีสถานภาพสมรสแล้ว (ร้อยละ 63.0) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 31.3) 
มีอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ (ร้อยละ 36.0) อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมีระยะเวลาท้ัง 15 ปี (ร้อยละ 34.3) 
ระหว่าง 15-30 ปี (ร้อยละ 32.0) และตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 33.8) มีภูมิลําเนาเป็นคน
กรุงเทพมหานครโดยกําเนิด (ร้อยละ 84.3) รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท (ร้อย
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ละ 29.8) รายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 42.0) และมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวระหว่าง 4-5 คน (ร้อยละ 49.0)  

ตารางท่ี 4.2 แสดงความถ่ีและร้อยละปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม จํานวน ร้อยละ 

ตําแหน่งทางสังคม 
ผู้นําชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน 22 5.5 
ไม่มีตําแหน่งหน้าท่ีในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 378 94.5 

สถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
เจ้าของบ้าน/ห้องพัก 76 19.0 
ผู้อยู่อาศัย 308 77.0 

 ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 16 4.0 
ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน ความถี่ ร้อยละ 

การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน 150 37.5 
การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ําให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น กองทุน

หมู่บ้านและชุมชนเมือง กองทุนออมทรัพย์ 
88 22.0 

การมีตําแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นําชุมชน กรรมการ หรือ
คณะผู้บริหารของชุมชน 

26 6.5 

การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
อุปกรณ์รักษาความปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแล
ความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น 

102 25.5 

การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความ
สะดวกสบาย 

125 31.3 

การได้รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินท่ีอาศัยอยู่ใน
ชุมชนแห่งนี้ 

154 38.5 

การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 272 68.0 
การได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจาก

เพ่ือนบ้าน 
175 43.8 
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ตารางท่ี 4.2 (ต่อ) 

ปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของสังคม จํานวน ร้อยละ 

การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความ
ชื่นชมจากเพ่ือนบ้าน (นอกเหนือจากการเป็นกรรมการชุมชน) 

ความถี่ ร้อยละ 

เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 139 34.8 
ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 259 64.8 

กลุ่มทางสังคมท่ีประชาชนเคยเข้าร่วมเป็นสมาชิก ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน 71 17.8 
กลุ่มออมทรัพย์ 101 25.3 
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 74 18.5 
ชมรมผู้สูงอายุ 21 5.3 
กลุ่มตํารวจบ้านในชุมชน 2 0.5 
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.) 9 2.3 
กลุ่ม อปพร. 1 0.3 

 กลุ่มอ่ืน ๆ (ท่ีปรึกษา) 2 0.5 
เพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชน ความถี่ ร้อยละ 

ทุกคนในชุมชน 55 13.8 
มีจํานวนมากแต่ไม่ทุกคน 225 56.3 
มีเพียงเล็กน้อย 116 29.0 
ไม่มีคนท่ีสนิทสนมเลย 4 1.0 

การพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิท
สนมคุ้ยเคยกันภายในชุมชน 

ความถี่ ร้อยละ 

ทุก ๆ วัน 42 10.5 
เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 119 29.8 
นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง) 193 48.3 
เดือนละครั้ง 40 10.0 

 ปีละครั้ง 4 1.0 
 ไม่เคยเลย 2 0.5 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.2 ข้อมูลปัจจัยพ้ืนฐานบุคคลจําแนกตามคุณลักษณะของ

สังคมของประชาชนในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่เป็นลูกบ้าน (ร้อย
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ละ 94.5) เป็นผู้อยู่อาศัยมิใช่เจ้าของบ้านหลัก (ร้อยละ 77.0)  สิ่งท่ีได้รับจากชุมชนคือการมีความ
อบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 68.0) การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (ร้อยละ 
34.8) กลุ่มสมาชิกทางสังคมท่ีประชาชนเป็นสมาชิกคือ กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 25.3) ประชาชนจะมี
เพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนจํานวนมาก (ร้อยละ 56.3) นาน ๆ ครั้ง (สัปดาห์ละครั้ง) 
จะมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้ยเคยกันภายใน
ชุมชน (ร้อยละ 48.3) 

 

4.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 
 
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน 
โดยมีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.3 ร้อยละมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของประชาชนในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร  

ลําดับ กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

1 กลุ่มอาชีพในชุมชนหรือกลุ่ม
แม่บ้านพ่อบ้าน 

2.3 16.8 29.3 51.8 

2 กลุ่มออมทรัพย์ 4.3 25.5 18.8 51.5 
3 สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง 
3.3 23.0 19.3 54.5 

4 กลุ่มตํารวจบ้าน 2.5 3.0 15.0 79.5 
5 กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.) 1.8 5.8 31.3 61.3 
6 ชมรมผู้สูงอายุ 2.5 9.0 20.5 68.0 
7 กิจกรรมพัฒนาชุมชน 3.0 20.3 44.8 32.0 
8 กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด 4.0 15.0 181 45.3 
9 กิจกรรมงานประเพณีของทางวัด

ประจําชุมชน 
3.3 29.0 44.8 23.0 

10 กิจกรรมการละเล่นท้องถ่ิน 1.8 22.3 45.8 30.3 
11 กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวัน

เด็กแห่งชาติ 
8.0 36.5 37.5 18.0 

12 กิจกรรมวันสงกรานต์ 8.3 50.5 23.5 17.8 
13 กิจกรรมวันมาฆบูชา 8.8 49.8 23.8 17.8 
14 กิจกรรมวันเข้าพรรษา 7.8 50.5 22.0 19.8 
15 กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ 6.8 49.8 24.8 18.8 
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ตารางท่ี 4.3 (ต่อ)  

ลําดับ กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

16 กิจกรรมประเพณีชักพระ 3.3 35.3 32.8 28.8 
17 กิจกรรมอ่ืน ๆ (กิจกรรมของทาง

โรงเรียนในชุมชน) 
 0.5 2.0 97.5 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 4.3 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ 

ภายในชุมชนของประชาชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ท่ีค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมทุกครั้งและ
เกือบทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมภายในชุมชน ได้แก่ 

1) กิจกรรมวันมาฆบูชา (ทุกครั้ง ร้อยละ 8.8/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 49.8) 
2) กิจกรรมวันสงกรานต์ (ทุกครั้ง ร้อยละ 8.3/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 50.5) 
3) กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ทุกครั้ง ร้อยละ 8.0/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 

36.5) 
4) กิจกรรมวันเข้าพรรษา  (ทุกครั้ง ร้อยละ 7.8/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 50.5) 
5) กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ (ทุกครั้ง ร้อยละ 6.8/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 49.8) 

 

4.3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนที่อยู่อาศัย อาชีพในชุมชน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 

 

 การวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่ ง อํานวยความสะดวกต่าง  ๆ ในชุมชนเขตตลิ่ งชัน 
กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
ตารางท่ี 4.4 แสดงระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนจําแนกโดย
ภาพรวมและรายด้าน 

การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

Mean S.D. 
ระดับความพึง

พอใจ 
พ้ืนท่ีชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนประชาชนท่ี

อาศัยอยู่ 
3.48 0.68 มาก 

พ้ืนท่ีชุมชนมีความสะดวกในการติดต่อประสานงานกับ
หน่วยงานภายนอก 

3.36 0.77 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 (ต่อ) 
การปฏิบัติในกิจกรรมในระดับบุคคลและครัวเรือนตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
Mean S.D. 

ระดับความพึง
พอใจ 

การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถเข้าได้หลายช่องทาง 3.34 0.79 ปานกลาง 
พ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากพวกโจร ขโมย 3.13 0.95 ปานกลาง 
พ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข 3.11 1.01 ปานกลาง 
การประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนท่ีชุมชน 3.28 0.78 ปานกลาง 
การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือการติดต่อกับคน

ภายนอกชุมชน 
3.37 0.77 ปานกลาง 

การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน 3.75 0.58 มาก 
การบริการน้ําประปาภายในชุมชน 3.79 0.53 มาก 
การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน 3.64 0.64 มาก 
การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน 3.53 0.71 มาก 
การป้องกันและระบบรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน 3.28 0.89 ปานกลาง 
การบริการด้านการศึกษาภายในชุมชน 3.27 0.77 ปานกลาง 
สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของคนภายในชุมชน 3.34 0.72 ปานกลาง 
การรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอยภายใน

ชุมชน 
3.10 0.90 ปานกลาง 

ร้านค้าต่าง ๆ เช่นร้านขายอาหาร ร้านขายของชํา ร้านซ่อม
อ่ืน ๆ  

3.24 0.77 ปานกลาง 

แหล่งจ้างงานภายในชุมชน 3.06 0.82 ปานกลาง 
ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคารบ้านเรือนภายใน

ชุมชน 
3.24 0.85 ปานกลาง 

ระบบน้ําท้ิงภายในชุมชน  3.08 0.96 ปานกลาง 
การมีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีพักผ่อนหย่อนใจภายในชุมชน 3.26 0.89 ปานกลาง 

ผลรวม 3.33 0.54 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.4 พบว่า ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณ
พ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ใน
ชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) เม่ือ
พิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนให้ความความพึงพอใจในสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีสามารถ
มองเห็นได้อย่างชัดเจนและให้ประโยชน์กับตนเอง มีอยู่จริงชุมชนซ่ึงอยู่ในระดับมาก จํานวน 5 ข้อ 
โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 
 1) การบริการน้ําประปาภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.79) 



79 

 2) การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 3) การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
 4) การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
 5) พ้ืนท่ีชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.48) 
 ส่วนรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 4 ข้อ ได้แก่ แหล่งจ้างงานภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.06) 
ระบบน้ําท้ิงภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.08) การรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.10) และพ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข (ค่าเฉลี่ย 3.11) 
 

4.4 ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

 การวิเคราะห์ระดับความผูกพันของประชาชานท่ีมีต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ซ่ึงอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

4.4.1 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน โดยภาพรวมและ
รายด้าน 
ตารางท่ี 4.5 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน โดยภาพรวม 

ความผูกพันต่อชุมชน Mean S.D. ระดับ 
ด้านความผูกพันในสถานท่ี 3.72 0.48 มาก 
ด้านความรู้สึกรักชุมชน 3.59 0.56 มาก 
ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 3.51 0.80 มาก 
ด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี 3.38 0.67 ปานกลาง 
ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3.55 0.62 มาก 
ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 3.73 0.66 มาก 

ผลรวม 3.58 0.48 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.5 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันตามความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.58) เม่ือพิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนอยู่ใน
ระดับมาก มี 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.73) 
 2) ด้านความผูกพันในสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.72) 
 3) ด้านความรู้สึกรักชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.59) 
 4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.55) 
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 5) ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
 ส่วนความผูกพันต่อชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันในการทํา
หน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนเสมือนบ้านหลังท่ีสอง มีความผูกพันท้ังบ้านและ
สถานท่ีต่าง ๆ ของชุมชน สะท้อนว่าประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันในชุมชนมากกว่าการใช้ชุมชนเป็น
เพียงท่ีพักชั่วคราวเพ่ือทํางาน 
 

4.4.2 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความผูกพันในสถานท่ี 
ตารางท่ี 4.6 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความผูกพันในสถานท่ี  
ข้อ ด้านความผูกพันในสถานท่ี Mean S.D. ระดับ 
1 การอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชนจนรู้สึก

ผูกพันกับสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชน 
3.41 0.75 มาก 

2 การได้ดูแลรักษาบ้านท่ีอยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดี
ยิ่ง 

3.83 0.62 มาก 

3 ความรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญ
ต่อการสร้างความผูกพันของคนในชุมชน 

3.80 0.59 มาก 

4 ความรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการ
สร้างความกลมเกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 

3.79 0.59 มาก 

5 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและความ
ปรองดองในการทํากิจกรรมเพ่ือชุมชน 

3.76 0.60 มาก 

ผลรวม 3.72 0.48 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.6 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความผูกพันในสถานท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.72) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อสถานท่ีท่ีอาศัยอยู่ ณ 
ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้  

1) การได้ดูแลรักษาบ้านท่ีอยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดียิ่ง (ค่าเฉลี่ย 3.83) 
2) ความรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความผูกพันของ

คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.80) 
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3) ความรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความกลมเกลียวเหนี่ยว
แน่นของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.79) 

4) สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์รวมใจและความปรองดองในการทํากิจกรรมเพ่ือ
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

5) การอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนมาตั้งแต่มีการก่อตั้งชุมชนจนรู้สึกผูกพันกับสถานท่ีต่าง ๆ ใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันในสถานท่ีท่ีตนอาศัยอยู่อย่างมากท้ังบ้าน และสถานท่ี
ต่าง ๆ ในชุมชน สะท้อนความคงอยู่ในบ้านหรือสถานท่ีนั้นเป็นระยะเวลานานจนเกิดความผูกพันสิ่ง
ต่าง ๆ มาก ไม่ให้เป็นเพียงสถานท่ีพักเพ่ือทํางานเท่านั้น 
 

4.4.3 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความรู้สึกรักชุมชน 
ตารางท่ี 4.7 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความรู้สึกรักชุมชน  

ข้อ ด้านความรู้สึกรักชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องคอยดูแลรักษาชุมชน 3.65 0.76 มาก 
2 ความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือการพัฒนา

ชุมชน 
3.48 0.75 มาก 

3 ความชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้พูดคุยกับเพ่ือนและคน
อ่ืน ๆ 

3.62 0.66 มาก 

4 ความพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนกับ
ชุมชน 

3.60 0.68 มาก 

5 ความรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้องเดินทางไปทํางาน
นอกพ้ืนท่ี 

3.58 0.74 มาก 

ผลรวม 3.59 0.56 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.7 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความรู้สึกรักชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.59) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันด้วยความรักท่ีมีต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องคอยดูแลรักษาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.65) 
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2) ความชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้พูดคุยกับเพ่ือนและคนอ่ืน ๆ (ค่าเฉลี่ย 3.62) 
3) ความพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมีเหตุร้ายเกิดข้ึนกับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.60) 
4) ความรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้องเดินทางไปทํางานนอกพ้ืนท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.58) 
5) ความพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.48) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันโดยรักชุมชนมากด้วยการดูแลรักษาชุมชน มีการพูดคุย 
พร้อมกันนั้นทุกคนจะพิทักษ์และปกป้องชุมชนเม่ือเหตุร้ายข้ึน 
 

4.4.4 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
ตารางท่ี 4.8 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน  

ข้อ ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน Mean S.D. ระดับ 

1 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวสวนโดยมีวิถีการดํารงชีวิต
แบบวัฒนธรรมชาวสวน  

3.48 0.95 มาก 

2 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน 3.52 0.99 มาก 
3 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านในชุมชนมีอาชีพหลักเป็น

ชาวสวน 
3.37 1.04 ปานกลาง 

4 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรมชาวสวน เช่น 
ดํารงชีพแบบเรียบง่าย 

3.56 0.93 มาก 

5 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับความเชื่อสายน้ํา และ
ศาสนา  

3.64 0.88 มาก 

ผลรวม 3.51 0.80 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.8 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ
ผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.51) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันท่ีมีความเห็นต่อ
ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมาก จํานวน 4 ข้อ โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับความเชื่อสายน้ํา และศาสนา (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
2) ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของวัฒนธรรมชาวสวน เช่น ดํารงชีพแบบเรียบง่าย 

(ค่าเฉลี่ย 3.56) 
3) คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็นศาสนาของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.52) 
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4) ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัวชาวสวนโดยมีวิถีการดํารงชีวิตแบบวัฒนธรรมชาวสวน 

(ค่าเฉลี่ย 3.48) 
ส่วนอยู่ในระดับความผูกพันปานกลาง จํานวน 1 ข้อ ได้แก่ ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือน

บ้านในชุมชนมีอาชีพหลักเป็นชาวสวน (ค่าเฉลี่ย 3.37) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีความผูกพันด้วยเห็นว่าชุมชนมีอัตลักษณ์ท่ีเก่ียวพันกับ
สายน้ํา ร่องสวน กับการดํารงชีพแบบเรียบง่าย มีวัฒนธรรมชาวสวน มีศาสนาพุทธเป็นเสาหลักของ
ชุมชน ซ่ึงสวนใหญ่ยังคงอนุรักษ์ความเป็นสวนไว้อย่างสมบูรณ์ 
 

4.4.5 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความผูกพันในการทําหน้าท่ี 
ตารางท่ี 4.9 แสดงระดับผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความ

ผูกพันในการทําหน้าท่ี 

ข้อ ด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี Mean S.D. ระดับ 

1 เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละเวลาและมีความมุ่งม่ันใน
การค้นหาปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

3.36 0.78 ปานกลาง 

2 ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาหารือ พูดคุยร่วมกันใน
การวางแผนพัฒนาชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

3.38 0.78 ปานกลาง 

3 การให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทํากิจกรรมต่าง ๆ 
ของชุมชน 

3.42 0.74 มาก 

4 การยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนและ
ผู้อ่ืนท่ีได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 

3.30 0.89 ปานกลาง 

5 เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายกับชุมชน
ท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมท่ีจะปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชนอย่าง
แน่นอน 

3.45 0.82 มาก 

ผลรวม 3.38 0.67 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.9 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความผูกพันในการทําหน้าท่ี โดยภาพรวมอยู่ในระดับความ
ผูกพันปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันในการทํา
หน้าท่ีต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบันในระดับความผูกพันมาก จํานวน 2 ข้อ โดยเรียงจากมากไป
น้อย ดังนี้ 

1) เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้เกิดความเสียหายกับชุมชนท่านและเพ่ือนบ้านพร้อมท่ีจะ
ปกป้อง พิทักษ์รักษาชุมชนอย่างแน่นอน (ค่าเฉลี่ย 3.45) 
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2) การให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอในการทํากิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.42) 
ส่วนอยู่ในระดับปานกลาง จํานวน 3 ข้อ ดังนี้  
1) ทุกคนในชุมชนมีส่วนร่วมให้คําปรึกษาหารือ พูดคุยร่วมกันในการวางแผนพัฒนาชุมชน

อย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
2) เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละเวลาและมีความมุ่งม่ันในการค้นหาปัญหาและแก้ไข

ปัญหาให้กับชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.36) 
3) การยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนและผู้อ่ืนท่ีได้รับความเดือนร้อน

ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.30) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนยังไม่ค่อยเสียสละท้ังเวลาและทุนทรัพย์เพ่ือช่วยเหลือชุมชนนัก แต่
พร้อมให้คําปรึกษา แนะนําและให้ความร่วมมือเม่ือต้องการทํากิจกรรมบางอย่าง หรือท่ีจะต้องปกป้อง
ชุมชนเท่านั้น 
 

4.4.6 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม 
ตารางท่ี 4.10 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม  

ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม Mean S.D. ระดับ 

1 ท่านมีการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับ
ทุก ๆ คนในชุมชน 

3.55 0.72 มาก 

2 ท่านกับเพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอเม่ือยาม
เดือดร้อน 

3.70 0.79 มาก 

3 การมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนอย่าง
สมํ่าเสมอ 

3.44 0.81 มาก 

4 การให้ความสนใจและความสําคัญกับเหตุการณ์  ต่าง ๆ ท่ี
เกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 

3.53 0.80 มาก 

5 การให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการขอความ
ช่วยเหลือและจัดทํากิจกรรมภายในชุมชน 

3.54 0.83 มาก 

ผลรวม 3.55 0.62 มาก 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.10 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี
อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพัน
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ 
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ปัจจุบันด้วยมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างกันในระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไป
น้อย ดังนี้ 

1) ท่านกับเพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูลกันเสมอเม่ือยามเดือดร้อน (ค่าเฉลี่ย 3.70) 
2) ท่านมีการพบปะพูดคุยสร้างความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับทุก ๆ คนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 

3.55) 
3) การให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชนเสมอเม่ือมีการขอความช่วยเหลือและจัดทํา

กิจกรรมภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.54) 
4) การให้ความสนใจและความสําคัญกับเหตุการณ์  ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายในชุมชนมากกว่า

ภายนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
5) การมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ (ค่าเฉลี่ย 3.44) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนเป็นผู้ท่ีมีความสัมพันธ์ทางสังคมระหว่าง
กันเป็นอย่างมากท้ังเรื่องการช่วยเหลือเก้ือกูลในยามเดือดร้อน การพูดคุย การให้ความร่วมมือในการ
กิจกรรมภายในชุมชน ความสัมพันธ์ทางสังคมเหล่านี้สะท้อนความเป็นวิถีชีวิตไทยมาแต่อดีตท่ีต่างมี
น้ําใจช่วยเหลือซ่ึงกันและกัน 
  

4.4.7 ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน
ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 
ตารางท่ี 4.11 แสดงระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้าน

ความรู้สึกว่าเป็นบ้าน  

ข้อ ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน Mean S.D. ระดับ 

1 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่นเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 3.70 0.77 มาก 
2 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่

อาศัย 
3.71 0.81 มาก 

3 ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีสามารถแสดงความคิดเห็น
ในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

3.75 0.78 มาก 

4 ความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเม่ืออยู่ใน
ชุมชนแห่งนี้ 

3.76 0.74 มาก 

5 ท่านสามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพ่ีน้อง 3.76 0.75 มาก 
ผลรวม 3.73 0.66 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 4.11 พบว่า ระดับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ี

อาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน จําแนกตามด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความผูกพันมาก 
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(ค่าเฉลี่ย 3.73) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนโดยรู้สึกว่าเป็นบ้านท่ี
ท่ีต้องหวงแหนไว้ ซ่ึงมีระดับความผูกพันมากทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็นอิสระเสมอเม่ืออยู่ในชุมชนแห่งนี้ และท่านสามารถ
พูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพ่ีน้อง (ค่าเฉลี่ย 3.76) 

2) ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง ๆ ได้
อย่างอิสระ (ค่าเฉลี่ย 3.75) 

3) ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.71) 
4) ความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่นเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.70) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกแบบเดียวกันว่า ชุมชนแห่งนี้
เสมือนบ้านหลังท่ีสองท่ีอยู่แล้วมความอบอุ่น มีความสุข มีความปลอดภัย สามารถพูดคุยได้ทุกอย่าง
อย่างมีอิสระเหมือนญาติพ่ีน้องนั่นเอง 
 

4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

 

4.5.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามเพศ 
ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนจําแนกตามเพศ เพศชาย เพศหญิง 

t Sig. 
Mean S.D. Mean S.D. 
3.63 0.43 3.55 0.50 1.624 0.105 

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของ

ประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชน
ท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
สรุปคือ ความผูกพันไม่แตกต่างกัน 
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4.5.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามอายุ  
ตารางท่ี 4.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 0.975 3 0.325 1.433 0.233 
ภายในกลุ่ม 89.793 396 0.227     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.13 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีอายุแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนไม่
แตกต่างกัน 
  

4.5.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามสถานภาพสมรส 
ตารางท่ี 4.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามสถานภาพสมรส 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามสถานภาพสมรส 

ระหว่างกลุ่ม 1.765 2 0.882 3.936 0.020* 
ภายในกลุ่ม 89.003 397 0.224     

รวม 90.767 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.14 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ีมีสถานภาพสมรสแล้วมีความผูกพันต่อชุมชนมากกว่า
ผู้ท่ีมีสถานภาพโสด 
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4.5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 4.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 0.807 4 0.202 0.886 0.473 
ภายในกลุ่ม 89.961 395 0.228     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.15 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน  

 
4.5.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 

จําแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 4.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 3.010 7 0.430 1.920 0.065 
ภายในกลุ่ม 87.758 392 0.224     

รวม 90.767 399       

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน

ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way 
ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชน
ไม่แตกต่างกัน  
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4.5.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
ตารางท่ี 4.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.247 2 0.124 0.542 0.582 
ภายในกลุ่ม 90.520 397 0.228     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมี
ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน  

 
4.5.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 

จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 1.337 5 0.267 1.178 0.319 
ภายในกลุ่ม 89.430 394 0.227     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมี
ความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน  
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4.5.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
ตารางท่ี 4.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 4.570 4 1.142 5.235 0.000* 
ภายในกลุ่ม 86.198 395 0.218     

รวม 90.767 399       
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว 
(One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกัน
มีความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกัน โดยเฉพาะประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนตั้งแต่ 21,000 บาทมี
รายจ่ายต่อเดือนมากกว่าทุกระดับรายได้ 
 

4.5.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ตารางท่ี 4.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 0.545 2 0.273 1.200 0.302 
ภายในกลุ่ม 90.222 397 0.227     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวน
ทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีจํานวนสมาชิกใน
ครอบครัวแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน  
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4.5.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามตําแหน่งทางสังคม 

ผลการวิเคราะห์พบว่า ประชาชนท่ีอยู่ในตําแหน่งทางสังคมท่ีเป็น ผู้นํา หรือ ประธานชุมชน 
มีเพียงละร้อยละ 5.5  ซ่ึงเม่ือเทียบกับกลุ่มประชาชนท่ีตอบแบบสอบถามท่ีอยู่ตําแน่งลูกบ้าน 
ชาวบ้านท่ัวไปในชุมชนซ่ึงเป็นกลุ่มใหญ่ท่ีให้ความคิดเห็นคิดเป็นร้อยละ 94.5 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบแล้ว
ถือว่าปัจจัยด้านตําแหน่งทางสังคม เป็นปัจจัยคงท่ี ซ่ึงแม้จะนําไปวัดอย่างไรก็คงท่ีตลอดในปัจจัยนี้ จึง
ไม่จําเป็นต้องนํามาใช้ในการเปรียบเทียบนั่นเอง 

 
4.5.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 

จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
ตารางท่ี 4.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก
ตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

ระหว่างกลุ่ม 0.669 2 0.335 1.475 0.230 
ภายในกลุ่ม 90.098 397 0.227     

รวม 90.767 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพัน
ของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย โดยใช้วิธีการทดสอบความ
แปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีสถานะ
ในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน  
 

4.5.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนก

ตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามการ
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.60 0.41 3.57 0.51 0.489 0.625 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของ

ประชาชนต่อชุมชน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และไม่เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความความ
ผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 หมายความว่า ประชาชนท้ังท่ีเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคมและไม่เป็นมีความผูกพันต่อชุมชนไม่แตกต่างกัน 
 

4.5.13 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 
ตารางท่ี 4.23 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน และ

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 
Correlations 
  ความผูกพัน ความพึงพอใจ 
ความผูกพัน Pearson Correlation 1 0.407** 

Sig. (2-tailed)  0.000 
จํานวน 400 400 

ความพึงพอใจ Pearson Correlation 0.407** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จํานวน 400 400 

**  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 4.23 พบว่า ตัวแปรด้านความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน และ
ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.407 จํานวนความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน และความ
พึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน เท่ากับ 400 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .000 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าประชาชนมีความผูกพันของประชาชนต่อ
ชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .407**) กับความพึงพอใจของประชาชน
ต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 
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4.6 การสํารวจพ้ืนที่ตลาดน้ําชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
 

 การลงพ้ืนท่ีสํารวจพ้ืนท่ีท่ีมีการจัดตั้งเป็นตลาดน้ําจํานวน 5 ตลาดน้ํา โดยเรียงจากตลาดน้ําท่ี
ประชาชนและนักท่องเท่ียวให้ความสนใจและกล่าวถึงมากท่ีสุดตามลําดับ ได้แก่  

1) ตลาดน้ําตลิ่งชัน หรือคลองชักพระ ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ําบางขุนศรี เป็นตลาดน้ํากลางเมือง
หลวงท่ีคงความเป็นธรรมชาติและวถีชีวิของชาวบ้านริมน้ําไว้อย่างดี  

2) ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เป็นคลองท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติเชื่อมระหว่าง 2 คลองหลัก คือ 
ทิศเหนือเชื่อมคลองบางระมาด ทิศใต้เชื่อมคลองบางพรม ความยาวประมาณ 2 กิโลเมตร หว้าง
ประมาณ 6 เมตร  

3) ตลาดน้ําวัดสะพาน ตั้งอยู่ในวัดสะพาน ริมคลองบางน้อย เป็นตลาดเล็ก ๆ รวมตัวอยู่ในคู
คลองหน้าวัดสะพาน  

4) ตลาดน้ําวัดจําปา อุทธยาน ร.3 อยู่ติดกับคลองบางระมาด อยู่ภายในบริเวณวัดจําปา 
ตลาดสร้างเลียบคลองมีท่ีนั่งกินอาหารอยู่ริมคลองเพ่ือให้ได้บรรยากาศของตลาดน้ํา  

5) ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เพ่ิงดําเนินการเปิดตลาดเม่ือ 12 มกราคม 2556 เป็นตลาดน้ําท่ีให้ผู้มี
ภูมิลําเนาในเขตตลิ่งชันนําสินค้ามาจําหน่าย 

ในการลงพ้ืนท่ีเพ่ือสํารวจข้อมูลและร่วมสนทนากลับกลุ่มผู้ขับเคลื่อนงานของตลาดน้ําท่ี
สามารถประสานงานได้ในเบื้องต้นรวมถึงการลงพ้ืนท่ีพบกับผู้อํานวยการเขตตลิ่งชัน 

 
ภาพท่ี 4.1 ทีมนักวิจัยลงพ้ืนท่ีชี้แจงการทํางานวิจัยให้กับหน่วยงานรัฐ (สํานักงานเขตตลิ่งชัน) 

ท่ีมา: สํานักงานเขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 พฤษภาคม 2558 
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นอกจากการเข้าพบทางสํานักงานเขตตลิ่งชัน ได้ลงพ้ืนท่ีสัมภาษณ์กับพระสงฆ์ ประชาชนใน
พ้ืนท่ีเพ่ือเก็บรายละเอียดสําคัญของเส้นทางน้ําของตลาดน้ํารวมถึงความสําคัญของการอนุรักษ์ รักษา
ลําคลอง การมีส่วนร่วม ความผูกพันของประชาชนกับสายน้ํา ดังมีรายละเอียดสําคัญต่อไปนี้ 

ภาพท่ี 4.2-3 สัมภาษณ์ลุงชวน ชูจันทร์ (ผู้กําเนิดตลาดน้ําคลองลัดมะยม)/ผู้ให้ข้อมูลสําคัญ 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2559 

 
 จุดเริ่มต้นของการลงพ้ืนท่ีคือ “ตลาดน้ําคลองลัดมะยม” นับว่าเป็นตลาดบกผสมกับตลาด
น้ํา ซ่ึงมีท้ังการขายของในเรือและการขายของบนบก ส่วนใหญ่ประชาชนเป็นคนในพ้ืนท่ี และมี
บางส่วนท่ีมาจากภายนอก ทําให้ของกินของขาย ของใช้ต่าง ๆ มีความหลากหลายการเข้าถึงง่าย
สบาย ๆ มีการจัดสถานท่ีพอเหมาะกับความเป็นตลาดชุมชน ไม่หรูหราและมีความหลากหลาย ใคร
อยากทานอาหารประเภทไหนสามารถหาเลือกซ้ือได้ทุกโซนของตลาด ซ่ึงขณะนี้มีท้ังหมด 3 โซนใหญ่ 
ส่วนคลองน้ํานั้นประชาชนช่วยกันดูแลรักษาไม่ให้ใครท้ิงขยะลงน้ํามีกฎระเบียบไว้อย่างชัดเจน แม้
ทางเดินจะแคบแต่สามารถเดินกันได้อย่างสะดวกเพราะต่างคนต่างเอ้ือเฟ้ือต่อกัน 

พ้ืนท่ีตลาดน้ําสําคัญต้องมีคลองน้ําพอท่ีเรือจะพายสัญจรค้าขายได้ เช่นเดียวกันกับตลาด
คลองลัดมะยม น้ําสะอาดไม่มีกลิ่นเน่าเสียเลย ซ่ึงส่วนหนึ่งมาจากการบําบัดน้ําซ่ึงได้รับความช่วยเหลือ
จากหน่วยงานภายนอก 

ภาพท่ี 4.4-5 การค้าขายสินค้าทางเรือ 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2559 
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ภาพท่ี 4.6-7 การค้าขายสินค้าบนบกริมคลองลัดมะยม 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2559 

 

ภาพท่ี 4.8-9 การล่องเรือของนักท่องเท่ียวในวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559 

 

ภาพท่ี 4.10-11 การบําบัดน้ําเสียในลําคลอง และการเก็บขยะของประชาชน 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559 
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 ลําคลองท่ีเกิดข้ึนระหว่างตลาดน้ําต่อตลาดน้ําเริ่มมีการพัฒนาและหลายคลองมีขยะ วัชพืช
น้ําจํานวนมาก ซ่ึงจะเป็นหน้าท่ีของสํานักงานเขตตลิ่งชันและประชาชนร่วมกันกําจัดเพ่ือป้องกันความ
เน่าเหม็นของท้องน้ํา การท่ีพ้ืนท่ียังมีคลองน้ําเป็นส่วนใหญ่ทําให้ยังคงเห็นกิจกรรมของประชาชนท่ีใช้
น้ําเป็นการชําระล้างสิ่งของต่าง ๆ เช่นแต่เดิมเหมือนครั้งอดีตท่ีทุกอย่างในการทํากิจวัตรประจําวันมัก
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับน้ําตลอด อาศัยน้ําจากคลองเป็นสําคัญท้ังอุปโภคบริโภค แต่ปัจจุบันจะเห็นเฉพาะ
การใช้ชําระล้างสิ่งของเท่าท่ีจําเป็นเท่านั้น 

ภาพท่ี 4.12-13 เด็ก ๆ เยาวชนยังเล่นน้ําได้เหมือนในอดีต และใช้สัญจรตากปกติ 

ท่ีมา: คลองน้ําในเขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 เมษายน 2559 

 

  
ภาพท่ี 4.14-15 วิถีชีวิตริมน้ํา และคลองน้ํายังคงค้าขายกันปกติ 

ท่ีมา: คลองน้ําในเขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 24 มกราคม 2559 

 
 นอกจากนี้ในพ้ืนท่ีตลาดน้ําต่าง ๆ มีกิจกรรมท่ีมีลักษณะใกล้เคียงกัน ไม่แตกต่างกันนัก แต่
ตลาดอ่ืนจะแตกต่างจากตลาดน้ําคลองลัดมะยมคือ การมีแม่ค้าขายของในเรือจะมีน้อย ส่วนมากจะ
เป็นการค้าขายบนบกริมน้ํามากกว่า และทุกตลาดน้ําจะเป็นตลาดน้ําสําหรับวันหยุดเท่านั้นเพราะ
นักท่องเท่ียวจะเยอะและพ่อค้าแม่ค้าบางคนมีงานทําประจําระหว่างวันจันทร์ถึงศุกร์จึงไม่สะดวก 
นักท่องเท่ียวจะเป็นชาวกรุงเทพมหานครและนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติเป็นส่วนใหญ่นั่นเอง โดยมี
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บรรยายกาศแต่ละท่ีใกล้เคียงกันแต่ทุกทีจะมีการค้าขายบนเรือให้เห็นเช่นกันแต่จะมากหรือน้อยข้ึนอยู่
กับจํานวนสินค้า ระยะทางของแม่ค้าท่ีจะไปขายได้ในพ้ืนท่ีนั้นๆ 

  
ภาพท่ี 4.16-17 การค้าขายบนบกเป็นส่วนใหญ่ และกิจกรรมเล่นดนตรีไทย 

ท่ีมา: ตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

  
ภาพท่ี 4.18-19 การค้าขายอยู่บนบกริมน้ําหน้าสํานักงานเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 

ท่ีมา: ตลาดน้ําตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

  
ภาพท่ี 4.20-21 การค้าขายยังอยู่บนเรือจํานวนมาก 

ท่ีมา: ตลาดน้ําคลองลัดมะยม เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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ภาพท่ี 4.22-23 การค้าขายบนบกเป็นส่วนใหญ่ 

ท่ีมา: ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

  
ภาพท่ี 4.24-25 ตลาดน้ําตั้งอยู่ในวัดตลิ่งชัน 

ท่ีมา: ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

  
ภาพท่ี 4.26-27 ตลาดน้ําวัดจําปา (เงียบเหงามาก) 

ท่ีมา: ตลาดน้ําวัดจําปา เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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ภาพท่ี 4.28 ตลาดน้ําวัดสะพาน  

ท่ีมา: ตลาดน้ําวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 

 
ภาพท่ี 4.29 นักวิจัยลงพ้ืนท่ีตลาดน้ําวัดสะพาน (ครึกครักพอสมควร) 

ท่ีมา: ตลาดน้ําวัดสะพาน เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 
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 สรุปผลการลงพ้ืนท่ีสามารถชี้ได้ว่า ตลาดน้ําท่ียังคงความเป็นตลาดท่ีค้าขายสินค้าบนเรือท่ี
สามารถเห็นได้อย่างชัดเจนคือ ตลาดคลองลัดมะยม และมีการล่องเรือท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถ
ท่องเท่ียวได้โดยสามารถนั่งเรือท่องเท่ียวตามเส้นทางท่ีสวยงามคือท่ีตลาดน้ําคลองลัดมะยมด้วย
เช่นกัน ส่วนตลาดน้ําตลิ่งชัน วัดตลิ่งชัน วัดสะพานและวัดจําปา ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบก พ่อค้า
แม่ค้าขายสินค้ากันริมน้ํา ท้ังนั้นตลอดสองฝั่งคลองน้ําสายสําคัญของเขตตลิ่งชันประชาชนยังคงรักษา
วิถีชีวิตของตนเองไว้โดยเฉพาะคนสูงอายุท่ียังคงใช้เรือเป็นการสัญจร มีการทําเกษตรกรรม มีผลไม้
จากสวนมาค้าขายอยู่เช่นเดิม มีหลายครอบครัวท่ีอยู่ริมน้ําจะเห็นท่าน้ําและการเล่นน้ํา มีท่ีจอดเรือไว้
ริมคลองอย่างชัดเจน และนักวิจัยเชื่อว่า ตลาดน้ําค่อย ๆ ยุบตัวลงเหลือเพียงไม่เกิน 3 แห่งท่ีคาดว่าจะ
ดําเนินการได้ในอนาคต คือ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําตลิ่งชัน และตลาดน้ําสะพาน 
 

 
ภาพท่ี 4.30 วิถีชีวิตริมคลอง (ชาวบ้านจับปลา) 

ท่ีมา: เขตตลิ่งชัน ถ่ายเม่ือวันท่ี 10 มิถุนายน 2559 

 
 



 

บทท่ี 5 
 

ผลการวิจัย: การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมนํ้าในชีวิตประจําวัน การมี
ส่วนร่วม จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมนํ้า 

 
ผลการวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต

ของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (Guidelines for 
Social Network Development towards Environmental Conservation and Ways of 
People’ Lives at Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, 
Bangkok.)” ซ่ึงในการวิจัยได้กําหนดเก็บข้อมูลแบบสอบถามจากประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร ท้ังนี้ได้ทําการวิเคราะห์แบบสอบถามท่ีสมบูรณ์ตามจํานวนท่ีกําหนดตามกลุ่ม
ตัวอย่างไว้ 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 และมีการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของ
ตลาดน้ํา จํานวน 30 คนโดยผู้วิจัยได้เสนอรายละเอียดของผลการวิเคราะห์ข้อมูล ตามลําดับ
ดังต่อไปนี้ 

1. การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน 
2. การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา  
3. จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
4. การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 
5. การสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนหรือเครือข่ายตลาดน้ําเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
ดังมีรายละเอียดสําคัญ ต่อไปนี้ 

 

5.1 การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน 
  
 ประชาชนในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีการดํารงชีวิตประจําวันและการทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ในวิถีชีวิตริมน้ําอยู่ประจํา ท้ังเรื่องการใช้น้ําในการอุปโภคบริโภค การใช้สายน้ําเพ่ือสัญจร จัด
กิจกรรมประเพณี วัฒนธรรม การอนุรักษ์คูคลอง เป็นต้น จึงมีผลการวิเคราะหใ์นแต่ละข้อดังต่อไปนี้ 
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ตารางท่ี 5.1 ร้อยละการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวันของประชาชนในเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  

ลําดับ การดํารงชีวิต/กิจกรรม ทุกครั้ง 
เกือบ 

ทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคย 

1 การใช้น้ําในการบริโภค (กิน ดื่ม ปรุงอาหาร) 20.8 16.0 15.3 48.0 
2 การใช้น้ําในการอุปโภค (ชําระล้าง ทําความ

สะอาดพ้ืน ซักผ้า) 
19.8 18.5 18.0 43.8 

3 การใช้น้ําในคลองเพ่ือรดน้ําต้นไม้ 10.8 28.5 25.8 35.0 
4 การใช้น้ําในคลองอาบน้ํา ชําระร่างกาย 7.0 14.8 19.5 58.8 
5 เป็นพ้ืนท่ีในการเล่นน้ํา หรือพักผ่อนหย่อนใจ 7.8 17.0 47.5 27.8 
6 การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความ

เชื่อส่วนบุคคล เช่นการขมาแม่น้ํา หรือการไหว้
แม่ย่านางเรือ เป็นต้น 

12.3 44.0 29.8 14.0 

7 การใช้คลองในการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน 8.5 21.3 47.5 22.8 
8 หาอาหาร (ตกปลา ทอดแห) จากคลองน้ําท่ีอยู่

ใกล้บ้าน 
5.3 14.5 26.0 54.3 

9 การใช้น้ําในคลองเพ่ือการค้าขาย 9.5 14.8 14.3 61.5 
10 การท้ิงขยะลงในแม่น้ํา 3.5 8.8 11.3 76.5 
11 การใช้น้ําในคลองเพ่ือการเกษตร เช่น สวนผัก 

สวนผลไม้ เป็นต้น 
6.3 19.3 22.0 52.5 

12 การใช้คลองน้ําเพ่ือการทําอาชีพเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกุ้ง เป็นต้น 

5.0 10.8 18.8 65.5 

13 การใช้คลองน้ําเพ่ือการยังชีพด้านเกษตรกรรม 
เช่นปลูกผัก ทําสวนผลไม้ เป็นต้น 

7.0 16.5 28.8 47.8 

14 การใช้คลองน้ําเพ่ือการท่องเท่ียว 9.8 13.3 55.5 21.5 
15 การใช้คลองน้ําในการเดินทางไปทํางาน ไป

เรียน ติดต่อราชการ 
6.5 14.3 42.0 37.3 

16 การใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณีและ
วัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ 
สงกรานต์ ฯ 

11.8 46.3 26.0 16.0 

17 การท้ิงน้ําเสียลงคลอง 5.0 9.5 18.5 67.0 
18 การท้ิงเศษไม้ ปูน กระเบื้องลงในคลองน้ํา 2.5 5.8 20.3 71.5 
19 การให้อาหารปลาในคลองน้ําใกล้บ้าน 10.5 23.8 39.0 26.8 
20 การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม

คลองน้ํา 
33.3 35.0 17.5 14.3 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตารางท่ี 5.1 พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตลิ่งชันพ้ืนท่ีบริเวณ 5 
ตลาดน้ํา ได้แก่ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดจําปา และ
ตลาดน้ําวัดสะพาน มีการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน สะท้อนความจํานวน
ร้อยละของการกระทําเกือบทุกครั้งของกิจกรรมท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันท่ีมีค่าร้อยละสูง ได้แก่ 

1) การใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ 
สงกรานต์ ฯ (ร้อยละ 46.3) 

2) การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อส่วนบุคคล เช่นการขมาแม่น้ํา หรือการ
ไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นต้น (ร้อยละ 44.0) 

3) การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคลองน้ํา (ร้อยละ 35.0) 
4) การใช้น้ําในคลองเพ่ือรดน้ําต้นไม้ (ร้อยละ 28.5) 
5) การให้อาหารปลาในคลองน้ําใกล้บ้าน (ร้อยละ 23.8) 
ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เคยทําให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเลย มีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลาท่ีมี

ร้อยละสูง ได้แก่ การท้ิงขยะลงในแม่น้ํา (ร้อยละ 76.5) การท้ิงเศษไม้ ปูน กระเบื้องลงในคลองน้ํา 
(ร้อยละ 71.5) และการท้ิงน้ําเสียลงคลอง (ร้อยละ 67.0) 
 

5.2 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวถิีชีวิตริมน้ํา 
 
 การวิเคราะห์ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขต
ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 
 

5.2.1 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมและรายด้าน 
ตารางท่ี 5.2 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนจําแนก

โดยภาพรวมและรายด้าน 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา Mean S.D. ระดับ 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 3.31 0.64 ปานกลาง 
ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 2.98 0.76 ปานกลาง 
ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ 2.99 0.81 ปานกลาง 
ด้านการร่วมดําเนินการ 3.12 0.88 ปานกลาง 
ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 3.11 0.80 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.2 (ต่อ) 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา Mean S.D. ระดับ 

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 3.39 0.73 ปานกลาง 
ด้านการร่วมรับผิดชอบ 3.47 0.67 มาก 

ผลรวม 3.19 0.61 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.2 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) เม่ือพิจารณาตามราย
ด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนอยู่ใน
ระดับปานกลาง มี 5 ด้าน ดังนี้ 
 1) ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.39) 
 2) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 3.31) 
 3) ด้านการร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.12) 
 4) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล (ค่าเฉลี่ย 3.11) 
 5) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.99) 

6) ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.98) 
 ส่วนการมีส่วนร่วมท่ีอยู่ในระดับมาก มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับผิดชอบ (ค่าเฉลี่ย 3.47) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนอยู่ใน
ระดับปลางกลางโดยส่วนใหญ่ไม่ได้มุ่งม่ันและตั้งใจท่ีจะทําการอนุรักษ์ อยู่แบบเรื่อย ๆ ทําบ้าง ไม่ทํา
บ้าง ตระหนักมากหน่อย แต่ไม่ค่อยร่วมคิดหรือแสดงความเห็น หรือตัดสินใจใด ๆ ซ่ึงจะร่วมรับ
ผลประโยชน์ รับรู้ และเข้าใจเป็นส่วนมากแต่ไม่ค่อยลงมือทํา 
 

5.2.2 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ 
ตารางท่ี 5.3 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ  

ข้อ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 3.56 0.77 มาก 
2 การรับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตริมคลองน้ํา 3.48 0.78 มาก 
3 การเห็นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา

คลองน้ํา 
3.48 0.77 มาก 
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ตารางท่ี 5.3 (ต่อ) 

ข้อ ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ Mean S.D. ระดับ 

4 การเห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถ่ินด้านวิถีชีวิตริมน้ํา 2.88 1.03 ปานกลาง 
5 การรู้จักกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ดูแลรักษาคลองน้ํา 
3.14 0.84 ปานกลาง 

ผลรวม 3.31 0.64 ปานกลาง 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.3 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.31) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนอยู่ท้ังในระดับมากและปานกลาง โดยเรียงจากมาก
ไปน้อย ดังนี้  

1) การรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.56) 
2) การรับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตริมคลองน้ํา และการเห็นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ

ดูแลรักษาคลองน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.48) 
3) การรู้จักกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยท่ีอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา (ค่าเฉลี่ย 

3.14) 
4) การเห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถ่ินด้านวิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.88) 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน ในเรื่อง
การรับรู้และการเข้าใจในเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาวิถีชีวิตริมน้ําได้อย่างเข้าใจดีมาก 
 

5.2.3 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น 
ตารางท่ี 5.4 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น  

ข้อ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา 

3.20 0.87 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการกิจกรรมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 3.10 0.80 ปานกลาง 
3 การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัดประชุมเก่ียวกับ

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ําทุกครั้ง 

2.96 0.97 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.4 (ต่อ)  

ข้อ ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น Mean S.D. ระดับ 

4 การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา 

2.88 0.87 
ปานกลาง 

5 การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ 
ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

2.89 0.99 ปานกลาง 

6 การร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําให้ยั่งยืน 

2.84 0.92 ปานกลาง 

ผลรวม 2.98 0.76 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.4 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมคิดและแสดงความ
คิดเห็น โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.98) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชน
มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนอยู่ในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา (ค่าเฉลี่ย 
3.20) 

2) การมีส่วนร่วมในการกิจกรรมในการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.10) 
3) การเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัดประชุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําทุกครั้ง (ค่าเฉลี่ย 2.96) 
4) การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการอนุรักษ์

วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.89) 
5) การมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรมการ

อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.88) 
6) การร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา

และการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้ยั่งยืน (ค่าเฉลี่ย 2.84) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิดและร่วมทํากิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําในชุมชน ท้ังนี้หากมีการจัดประชุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ําจะเข้าร่วมกิจกรรมแทบทุกครั้ง 
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5.2.4 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ 
ตารางท่ี 5.5 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ  

ข้อ ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ําและการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

2.85 0.98 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ํา 

2.82 0.93 ปานกลาง 

3 การมีความต้องการในการทําแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.21 0.94 ปานกลาง 

4 การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงาน
เอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์
วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.02 0.94 ปานกลาง 

5 การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา
และนําเสนอปัญหาให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง (ผู้นําชุมชน 
หน่วยงานรัฐ) ให้ทราบ 

3.05 0.98 ปานกลาง 

ผลรวม 2.99 0.81 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.5 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน จําแนกตามด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 2.99) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนในระดับปานกลางทุกข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีความต้องการในการทําแผนพัฒนาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.21) 

2) การมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําและนําเสนอปัญหาให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง (ผู้นําชุมชน หน่วยงานรัฐ) ให้
ทราบ (ค่าเฉลี่ย 3.05) 
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3) การมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะ
ช่วยสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

(ค่าเฉลี่ย 3.02) 
4) การมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและการ

อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.85) 
5) การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง

น้ําและการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.82) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน 
โดยต้องการจัดทําแผนพัฒนา รวมบรวมปัญหา ติดตามและเสนอแนวทางแก้ปัญหาการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา  
 

5.2.5 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ 
ตารางท่ี 5.6 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ 

ข้อ ด้านการร่วมดําเนินการ Mean S.D. ระดับ 

1 การร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.25 0.88 ปานกลาง 

2 การร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.29 0.94 ปานกลาง 

3 การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถี
ชีวิตริมน้ํา 

3.10 0.98 ปานกลาง 

4 การร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

2.95 1.14 ปานกลาง 

5 การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.03 1.02 ปานกลาง 

ผลรวม 3.12 0.88 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.6 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน จําแนกตามด้านการร่วมดําเนินการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
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(ค่าเฉลี่ย 3.12) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการดําเนินการกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง และวิถีชีวิตริมน้ํา โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.29) 

2) การร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.25) 

3) การมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.10) 

4) การมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึง
การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.03) 

5) การร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึง
การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.95) 
 ชี้ให้ เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่จะเข้าตัดสินใจเข้าร่วมส่งเสริมกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา ท้ังการประชาสัมพันธ์และงบ
สนับสนุนด้วย 
 

5.2.6 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
ตารางท่ี 5.7 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล  

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์
วิถีชีวิตริมน้ํา 

2.77 1.03 ปานกลาง 

2 ความต้องการทราบผลการดําเนินงานของการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์
วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.06 1.04 ปานกลาง 

3 ความต้องการร่วมตรวจติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือ
ช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแก่เยาวชน
ต่อไป 

3.20 0.94 ปานกลาง 
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ตารางท่ี 5.7 (ต่อ)  

ข้อ ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล Mean S.D. ระดับ 

4 ความต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์
วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือนํามาวางแผนและช่วยเหลือ
ผู้รับผิดชอบให้การทํางานเกิดความต่อเนื่อง 

3.36 0.92 ปานกลาง 

5 ความต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําไปสู่การพัฒนาเป็น
กิจกรรมประจําของชุมชน/พ้ืนท่ี 

3.15 0.92 ปานกลาง 

ผลรวม 3.11 0.80 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.7 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน จําแนกตามด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล โดยภาพรวม
อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.11) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการร่วม
ติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง และวิถีชีวิตริมน้ํา โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) ความต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือนํามาวางแผนและช่วยเหลือผู้รับผิดชอบให้การทํางานเกิดความ
ต่อเนื่อง (ค่าเฉลี่ย 3.36) 

2) ความต้องการร่วมตรวจติดตามการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุนให้เกิดการถ่ายทอดแก่เยาวชนต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.20) 

3) ความต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมินในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําไปสู่การพัฒนาเป็นกิจกรรมประจํา
ของชุมชน/พ้ืนท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.15) 

4) ความต้องการทราบผลการดําเนินงานของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.06) 

5) การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 2.77) 

ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือนํามาวางแผนและช่วยเหลือใหกับ
คนทํางานและประชาชน เยาวชนให้ได้มากท่ีสุด 
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  5.2.7 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 
ตารางท่ี 5.8 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่ง

ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ 

 ข้อ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน 

3.15 0.96 ปานกลาง 

2 การได้ให้การสนับสนุนบุตรธิดา/เยาวชนท่ีมีจิตอาสาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์
วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.24 0.93 ปานกลาง 

3 การมีความภูมิใจท่ีชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.69 0.93 มาก 

4 การได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําให้คงอยู่สืบไป 

3.47 0.84 มาก 

5 การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําให้แก่นักท่องเท่ียวและบุคคลอ่ืนๆ 

3.42 0.88 มาก 

ผลรวม 3.39 0.73 ปานกลาง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.8 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผลประโยชน์ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.39) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การร่วมรับผลประโยชน์จากผลของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง และวิถีชีวิตริมน้ํา 
โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การมีความภูมิใจท่ีชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึง
การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.69) 

2) การได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้คงอยู่สืบไป (ค่าเฉลี่ย 3.47) 

3) การมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้แก่นักท่องเท่ียวและบุคคลอ่ืนๆ (ค่าเฉลี่ย 3.42) 
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4) การได้ให้การสนับสนุนบุตรธิดา/เยาวชนท่ีมีจิตอาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.24) 

5) การมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือการประชาสัมพันธ์ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.15) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีความรู้สึกภาคภูมิใจในการกิจกรรมและมี
ความยินดีท่ีจะมีส่วนร่วมในการรักษา และเผยแพร่กิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ําวิถีชีวิตริมน้ําให้คงอยู่สืบไป 
 

5.2.8 ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 
ตารางท่ี 5.9 แสดงระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขต   

ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ 

ข้อ ด้านการร่วมรับผิดชอบ Mean S.D. ระดับ 

1 การมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.36 0.91 ปานกลาง 

2 การมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําเพ่ือปรับแก้ไขในครั้งต่อไป 

3.33 0.86 ปานกลาง 

3 ความพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการ
เสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

3.54 0.78 มาก 

4 การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ีจะมีโอกาส
ได้เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน 

3.55 0.75 มาก 

5 การส่งเสริมให้บุตรธิดาท่ีสนใจร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสาใน
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําต่อไป 

3.57 0.78 มาก 

ผลรวม 3.47 0.67 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.9 พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จําแนกตามด้านการร่วมรับผิดชอบ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.47) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
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ร่วมรับผิดชอบจากผลของการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง และวิถีชีวิตริมน้ํา โดยเรียง
จากมากไปน้อย ดังนี้ 

1) การส่งเสริมให้บุตรธิดาท่ีสนใจร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสาในการดําเนินกิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.57) 

2) การมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ีจะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.55) 

3) ความพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัด
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 
3.54) 

4) การมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.36) 

5) การมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือปรับแก้ไขในครั้งต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.33) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนมีส่วนร่วมท่ีจะส่งเสริมให้บุตรหลานให้มี
จิตอาสา ผลักดันให้มีโอกาสเรียนรู้กิจกรรมเพ่ือรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

 
5.3 จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
 

การวิเคราะห์ระดับความคิดเห็นท่ีเป็นจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร มีผลการวิเคราะห์ดังต่อไปนี้ 

5.3.1 ระดับความคิดเห็นท่ีเป็นจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําในชุมชนท่ีเกี่ยวกับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
ตารางท่ี 5.10 แสดงระดับความคิดเห็นท่ีเป็นจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําในชุมชนท่ีเก่ียวกับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

ข้อ คุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา Mean S.D. ระดับ 

1 น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต 4.74 0.57 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
2 ควรฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็นนิสัย 4.69 0.61 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

3 การท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลองทําให้เกิดการ
เน่าเสีย 

4.71 0.63 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 

4 หน่วยงานรัฐควรมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ริมน้ํา คลองน้ํามากกว่าประชาชนท่ัวไป 

4.54 0.72 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
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ตารางท่ี 5.10 (ต่อ) 

ข้อ คุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา Mean S.D. ระดับ 

5 ปลูกต้นไม้ริมน้ําสามารถป้องกันดินพังทลาย 4.52 0.71 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
6 วิธีการซักล้างท่ีดีควรรองน้ําด้วยภาชนะดีกว่าการใช้สายยาง

ฉีดโดยตรง 
3.65 1.27 เห็นด้วย 

7 มนุษย์เป็นตัวการสําคัญในการทําลายสิ่งแวดล้อม 4.55 0.68 เห็นด้วยอย่างยิ่ง 
8 การท้ิงขยะเพียงเล็กน้อยลงใน แหล่งน้าไม่สามารถทําให้น้ํา

เน่าเสียได้ 
3.41 1.62 เห็นด้วย 

9 การสัญจรทางเรือพายจะเป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา
และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลองน้ําด้วย 

3.86 1.04 เห็นด้วย 

10 กิจกรรมริมน้ําหรือตามสายน้ํา ถ้ามีเด็กๆเล่นน้ํา การทํา
พิธีกรรมตามความเชื่อ การใส่บาตรทําบุญตอนเช้า ทําบุญ
ประเพณีต่าง ๆ นับเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้ยั่งยืนได้ 

4.04 0.87 เห็นด้วย 

ผลรวม 4.27 0.57 เห็นด้วยอย่างย่ิง 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.10 พบว่า ระดับความคิดเห็นท่ีเป็นจิตสํานึกของ

ประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนท่ีเก่ียวกับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.27) เม่ือพิจารณาตามรายข้อ
พบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความคิดเห็นในคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา อยู่ใน
ระดับเห็นด้วยและเห็นด้วยอย่างยิ่ง โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ 
 1) น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.74) 
 2) การท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลองทําให้เกิดการเน่าเสีย (ค่าเฉลี่ย 4.71) 
 3) ควรฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็นนิสัย (ค่าเฉลี่ย 4.69) 
 4) มนุษย์เป็นตัวการสําคัญในการทําลายสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.55) 
 5) หน่วยงานรัฐควรมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมน้ํา คลองน้ํามากกว่า
ประชาชนท่ัวไป (ค่าเฉลี่ย 4.54) 

6) ปลูกต้นไม้ริมน้ําสามารถป้องกันดินพังทลาย (ค่าเฉลี่ย 4.52) 
 7) กิจกรรมริมน้ําหรือตามสายน้ํา ถ้ามีเด็กๆเล่นน้ํา การทําพิธีกรรมตามความเชื่อ การใส่
บาตรทําบุญตอนเช้า ทําบุญประเพณีต่าง ๆ นับเป็นการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้ยั่งยืนได้ (ค่าเฉลี่ย 
4.04) 
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 8) การสัญจรทางเรือพายจะเป็นการช่วยอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมคลอง
น้ําด้วย (ค่าเฉลี่ย 3.86) 
 9) วิธีการซักล้างท่ีดีควรรองน้ําด้วยภาชนะดีกว่าการใช้สายยางฉีดโดยตรง (ค่าเฉลี่ย 3.65) 

10) การท้ิงขยะเพียงเล็กน้อยลงใน แหล่งน้าไม่สามารถทําให้น้ําเน่าเสียได้ (ค่าเฉลี่ย 3.41) 
 

 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนเกือบทุกคนเห็นคุณค่าของน้ําท่ีมีความสําคัญต่อชีวิต เราควรช่วยกัน
อนุรักษ์สายน้ําให้สะอาดสําคัญต้องฝึกประหยัดน้ําให้เป็นนิสัย 
 

5.3.2 ระดับการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ภายใต้จิตสํานึก
ของประชาชนในชุมชน 
ตารางท่ี 5.11 แสดงระดับการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ภายใต้จิตสํานึก

ของประชาชนในชุมชน 

ข้อ การปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา Mean S.D. ระดับ 

1 การให้ความร่วมมือในการเก็บขยะข้ึนจากคลองน้ําเพ่ือ
รักษาความสะอาดให้กับแหล่งน้ํา 

4.16 0.72 มาก 

2 เม่ือเห็นคนท้ิงขยะลงในแม่น้ําลําคลองจะเข้าไปเตือนทันที 3.93 0.80 มาก 
3 เม่ือมีการระดมความช่วยเหลือในการอนุรักษ์คูคลองจาก

ชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะเข้าไปช่วยเหลือทันที 
4.00 0.70 มาก 

4 เตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” 4.33 0.65 มากท่ีสุด 

5 การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้
ริมน้ํา 

4.16 0.90 มาก 

6 การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการทํากิจกรรมท่ี
เก่ียวกับคลองน้ํา เช่น วัสดุทํากระทง ฯ 

4.17 0.77 มาก 

7 การใช้เรือพายในการสัญจร 3.51 0.86 มาก 
8 การใช้น้ําในการนันทนาการหรือการพักผ่อน(เล่นน้ํา) 3.53 0.93 มาก 
9 การประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเท่ียวช่วยกันอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
3.99 0.76 มาก 

10 การแนะนําหรือปลูกจิตสํานึกคนในครอบครัวให้มีความ
ตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

4.34 0.75 มากท่ีสุด 

ผลรวม 3.62 0.47 มาก 

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังตารางท่ี 5.11 พบว่า ระดับการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ํา ภายใต้จิตสํานึกของประชาชนในชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 
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3.62) เม่ือพิจารณาตามรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําในระดับมากและมากท่ีสุด โดยเรียงจากมากไปน้อยดังนี้ 
 1) การแนะนําหรือปลูกจิตสํานึกคนในครอบครัวให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 4.34) 
 2) เตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” (ค่าเฉลี่ย 4.33) 
 3) การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในการทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคลองน้ํา เช่น วัสดุทํา
กระทง ฯ (ค่าเฉลี่ย 4.17) 
 4) การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีในการดูแลรักษาต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้ริมน้ํา และการให้ความ
ร่วมมือในการเก็บขยะข้ึนจากคลองน้ําเพ่ือรักษาความสะอาดให้กับแหล่งน้ํา (ค่าเฉลี่ย 4.16) 
 5) เม่ือมีการระดมความช่วยเหลือในการอนุรักษ์คูคลองจากชุมชนหรือหน่วยงานต่าง ๆ จะ
เข้าไปช่วยเหลือทันที (ค่าเฉลี่ย 4.00) 

6) การประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเท่ียวช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
(ค่าเฉลี่ย 3.99) 
 7) เม่ือเห็นคนท้ิงขยะลงในแม่น้ําลําคลองจะเข้าไปเตือนทันที (ค่าเฉลี่ย 3.93) 
 8) การใช้น้ําในการนันทนาการหรือการพักผ่อน(เล่นน้ํา) (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
 9) การใช้เรือพายในการสัญจร (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
 ชี้ให้ เห็นว่า ประชาชนโดยส่วนใหญ่มีท้ังบอกคนอ่ืน และเตือนตนเองในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม และวิถีชีวิตริมน้ํา ให้ช่วยกันอนุรักษ์ให้ยาวนานท่ีสุด 
 

5.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

 
5.4.1 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามเพศ 
ตารางท่ี 5.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามเพศ 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ําของประชาชน จําแนกตามเพศ 

เพศชาย เพศหญิง 
t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.27 0.55 3.15 0.64 1.927 .055 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.12 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามเพศ โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นเพศชายและเพศหญิงมีมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สรุปคือ การมีส่วน
ร่วมไม่แตกต่างกัน 
 

5.4.2 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอายุ  
ตารางท่ี 5.13 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอายุ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอายุ 

ระหว่างกลุ่ม 2.322 3 0.774 2.094 0.100 
ภายในกลุ่ม 146.393 396 0.370     

รวม 148.715 399       
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.13 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอายุ โดยใช้วิธีการทดสอบ
ความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมี
อายุแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําไม่แตกต่างกัน 
  

5.4.3 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานภาพสมรส 
ตารางท่ี 5.14 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานภาพสมรส 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตาม
สถานภาพสมรส 

ระหว่างกลุ่ม 1.659 2 0.830 2.240 0.108 
ภายในกลุ่ม 147.056 397 0.370   

รวม 148.715 399    
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.14 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานภาพสมรส โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําไม่
แตกต่างกัน 
 

5.4.4 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา 
ตารางท่ี 5.15 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามระดับการศึกษา 

ระหว่างกลุ่ม 2.291 4 0.573 1.545 0.188 
ภายในกลุ่ม 146.424 395 0.371 

  
รวม 148.715 399 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.15 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระดับการศึกษา โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนท่ีมีระดับการศึกษาแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของ
ประชาชนไม่แตกต่างกัน  

 
5.4.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอาชีพ 
ตารางท่ี 5.16 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอาชีพ 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามอาชีพ 

ระหว่างกลุ่ม 2.649 7 0.378 1.016 0.419 
ภายในกลุ่ม 146.066 392 0.373 

  
รวม 148.715 399 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.16 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามอาชีพ โดยใช้วิธีการ
ทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชนไม่
แตกต่างกัน  

 
5.4.6 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 
ตารางท่ี 5.17 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน 

ระหว่างกลุ่ม 0.388 2 0.194 0.519 0.596 
ภายในกลุ่ม 148.328 397 0.374 

  
รวม 148.715 399 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.17 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยใน
พ้ืนท่ี/ชุมชน โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชนแตกต่างกันมีการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชนไม่แตกต่างกัน  

 
4.5.7 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 
ตารางท่ี 5.18 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามรายได้ต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 2.135 5 0.427 1.148 0.335 
ภายในกลุ่ม 146.581 394 0.372 

  
รวม 148.715 399 
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ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 4.18 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายได้ต่อเดือน โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนท่ีมีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของ
ประชาชนไม่แตกต่างกัน  
 

5.4.8 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 
ตารางท่ี 5.19 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามรายจ่ายต่อเดือน 

ระหว่างกลุ่ม 2.479 4 0.620 1.674 0.155 
ภายในกลุ่ม 146.236 395 0.370 

  
รวม 148.715 399 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.19 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามรายจ่ายต่อเดือน โดยใช้
วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า
ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของ
ประชาชนไม่แตกต่างกัน 
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5.4.9 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
ตารางท่ี 5.20 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ระหว่างกลุ่ม 1.426 2 0.713 1.922 0.148 
ภายในกลุ่ม 147.290 397 0.371 

  
รวม 148.715 399       

 
ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.20 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน

ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 
โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 
พบว่าประชาชนท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําของประชาชนไม่แตกต่างกัน  
 

5.4.10 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
ตารางท่ี 5.21 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

การเปรียบเทียบความแตกต่าง 
แหล่งความ
แปรปรวน 

SS df MS F Sig. 

การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนก
ตามสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 

ระหว่างกลุ่ม 1.960 2 0.980 2.651 0.072 
ภายในกลุ่ม 146.756 397 0.370 

  
รวม 148.715 399 

   
 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.21 พบว่า การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามสถานะในการครอบครองท่ี
อยู่อาศัย โดยใช้วิธีการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (One-way ANOVA) ท่ีระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ .05 พบว่าประชาชนท่ีมีสถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัยแตกต่างกันมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชนไม่แตกต่างกัน  
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5.4.11 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
ตารางท่ี 5.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม  
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามการเป็น
สมาชิกกลุ่มทางสังคม 

เป็นสมาชิกกลุ่ม
ทางสังคม 

ไม่เป็นสมาชิก
กลุ่มทางสังคม t Sig. 

Mean S.D. Mean S.D. 
3.18 0.61 3.61 0.23 -1.208 0.228 

ผลการวิเคราะห์ดังตารางท่ี 5.22 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน จําแนกตามการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม 
โดยใช้วิธี t-test ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบว่า ประชาชนท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม และไม่
เป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมมีความความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.05 หมายความว่า ประชาชนท้ังท่ีเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมและไม่เป็นมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน ไม่แตกต่างกัน 
 

5.4.12 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยในชุมชน 
ตารางท่ี 5.23 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่
อาศัยในชุมชน 

Correlations 

  
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ความพึงพอใจ 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

Pearson Correlation 1 0.258** 
Sig. (2-tailed)  0.000 
จํานวน 400 400 

ความพึงพอใจ Pearson Correlation 0.258** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จํานวน 400 400 

**  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
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ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5.23 พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน มี
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.258 จํานวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ี
อยู่อาศัยในชุมชน เท่ากับ 400 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .01 แสดงว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .258**) กับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 

5.4.13 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
ตารางท่ี 5.24 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
Correlations 

  
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน ความผูกพัน 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

Pearson Correlation 1 0.325** 
Sig. (2-tailed)  0.000 
จํานวน 400 400 

ความผูกพัน Pearson Correlation 0.325** 1 
Sig. (2-tailed) 0.000  
จํานวน 400 400 

**  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5.24 พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ 
(Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.325 จํานวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําของประชาชน และความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน เท่ากับ 400 และมีระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .000 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 แสดงว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = 
.325**) กับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
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5.4.14 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
ตารางท่ี 5.25 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
Correlations 

  
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

คุณค่าการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถี

ชีวิตริมน้ํา 
การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

Pearson Correlation 1 0.126* 
Sig. (2-tailed)  0.012 
จํานวน 400 400 

คุณค่าการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ํา 

Pearson Correlation 0.126* 1 
Sig. (2-tailed) 0.012  
จํานวน 400 400 

*  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5.25 พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.126 จํานวนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
เท่ากับ 400 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.012 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แสดงว่า
ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มีความสัมพันธ์เชิงบวก
อยู่ระดับระดับต่ํา (r = .126*) กับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
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5.4.15 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ํา 
ตารางท่ี 5.26 การเปรียบเทียบเพ่ือหาความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ํา 

Correlations 

  
การมีส่วนร่วมของ

ประชาชน 

การปฏิบัติตนในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ํา 

การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

Pearson Correlation 1 0.168** 
Sig. (2-tailed)  0.001 
จํานวน 400 400 

คุณค่าการอนุรักษ์
ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ํา 

Pearson Correlation 0.168** 1 
Sig. (2-tailed) 0.001  
จํานวน 400 400 

**  นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

ผลการวิเคราะห์ดังตาราง 5.26 พบว่า ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีค่า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations  Coefficient) เท่ากับ 0.168 จํานวนการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ํา เท่ากับ 400 และมีระดับนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .000 ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 
.01 แสดงว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับต่ํา (r = .168**) กับการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ํา 
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5.5 การสรุปผลบทสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนและผู้ที่ขับเคลื่อนงานตลาดน้ําเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร 

 

 ผลการสังเคราะห์บทการสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนหรือผู้ขับเคลื่อนงานของตลาดน้ํา เขตตลิ่ง
ชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน ซ่ึงเป็นผู้ให้ข้อมูลสําคัญ (Key informants) ผู้วิจัยได้ทําการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณา (Descriptive Analysis) สรุปได้ดังนี้ 

1) เครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม/คลอง/ตลาดน้ํา 
 ด้านเครือข่าย พบว่า ผู้นําชุมชนจาก 5 พ้ืนท่ีส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าแม่ค้าใน
ตลาด เครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าจึงเกิดข้ึนในตลาดอยู่แล้วท่ีจะคอยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ซ่ึงบางคนเป็นกลุ่ม
กิจกรรมชุมชนในตลาดน้ํา กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ แต่มีบทบาทท่ีจะมาช่วยกันดูแล 
ประชาสัมพันธ์ ขุดลอกคูคลอง เก็บขยะในแม่น้ําลําคลอง จัดอบรมให้ความรู้แก่กัน นอกจากนี้ยังมีการ
ทําบ่อบําบัดอย่างง่ายในบ้าน คือกรองน้ําเสียท่ีใช้จากการล้างจาน ทํากับข้าว นอกจากนี้คือไม่ท้ิงกาก
อาหารลงน้ํา ส่วนตลาดน้ําคลองลัดมะยม มีการบําบัดจากหน่วยงานรัฐเข้ามาช่วยเหลือ ถังจุลินทรีย์
เพ่ือบําบัดน้ําเสีย และกังหันน้ํา  

ถึงอย่างไรพบว่า มีกลุ่มเยาวชนมาช่วยกันเก็บขยะในแม่น้ําลําคลอง และจัดกิจกรรมจิตอาสา 
รณรงค์ไม่ท้ิงขยะ บําเพ็ญประโยชน์เก่ียวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หน่วยงานรัฐท่ีเป็นสํานักงานเขต
ตลิ่งชัน ธนาคารออมสิน ทางวัดสะพาน วัดจําปา และศูนย์เด็กเล็ก เข้ามาช่วยเหลือในการทํากิจกรรม
ของตลาดน้ําเช่นกัน ส่วนของปัญหาท่ีเจอคือ ขยะ การท้ิงน้ําเสียจากหมู่บ้านจัดสรร และขาดความ
ร่วมมือในกลุ่มประชาชนด้วยกันเองเพราะมัวแต่ทํามาหากิน 
 # แนวทางในการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียวของ
ชุมชน ควรเริ่มต้นข้ึนด้วยการนัดประชุมปรึกษาหารือร่วมกันของกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน สร้างข้อตกลง 
และจัดกิจกรรมร่วมกันแต่ละเดือน สร้างกลุ่มข้ึนมาเพ่ือเป็นหูเป็นตาแทนชุมชน มีการประชาสัมพันธ์
และสร้างพันธมิตร เครือข่ายชุมชนร่วมกับหน่วยงานไปพร้อมกันด้วย 

2) การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
 ด้านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือการ
ท่องเท่ียว พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนอยู่ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อม โดยมีบางกลุ่มเท่านั้นท่ีให้ความสําคัญกับการไม่ท้ิงขยะลงคลอง ช่วยกันเก็บขยะจากคลอง 
ดูแลคุณภาพของน้ําในคลอง ไม่ท้ิงของเสียลงไปในคลอง ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักศึกษาท่ีเข้าดู
งาน ส่วนประชาชนในชุมชนมีบทบาทเข้ามาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
ต้องเป็นช่วงเทศกาล ประเพณีสงกรานต์ ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้คน
ได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถ่ิน มีการใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เม่ือมีกิจกรรมเก่ียวกับสายน้ํา ส่วน
เยาวชนก็มีการทํากิจกรรมอาสามาพัฒนาคลองน้ํา ทางโรงเรียนจัดกิจกรรมลูกเสือเนตรนารี มา
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บําเพ็ญโยชน์ให้กับสายน้ําเช่นเดียวกัน บางครั้งมาร่วมกิจกรรมและทําวิจัยไปพร้อมด้วย ในส่วนของ
ผู้นําชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานกับสํานักงานเขต อบต. บ้างเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลําคลอง ทํา
ประชาพิจารณ์ คือเข้าร่วมกันประชุมพร้อมหาข้อสรุปและวิธีแก้ไขร่วมกัน จัดประชุมเครือข่าย เป็น
แก่นนําท่ีดีและช่วยชี้แนวทางให้กับชาวบ้านให้รักชุมชนมากท่ีสุด และสิ่งสําคัญ ผู้นําจะต้องทําก่อนให้
สําเร็จ ส่วนการดูแลคลองในพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นหน้าท่ีของประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ยังขาดกฎระเบียบมา
บังคับเป็นจิตสํานึก  

การมีกฎระเบียบใช้ไม่ได้กับวินัยการท้ิงขยะของคน ต้องอาศัยการสร้างจิตสํานึก นอกจากนี้
ยังมีการรณรงค์ของคนในชุมชนในด้านมีการจัดกิจกรรมอบรมให้เห็นถึงความสําคัญของแหล่งน้ํา การ
ประชาสัมพันธ์ข่าวให้ชาวบ้านและนักท่องเท่ียวได้ตระหนัก การเฝ้าระวังการอนุรักษ์น้ําสิ่งแวดล้อม 
การให้ความรู้เรื่องการกําจัดขยะในแหล่งน้ํา แนะนําผู้ท่ีอยู่ภายนอกมาเข้าร่วมพร้อมการท่ีเรามีศูนย์
การเรียนรู้ท่ีพร้อมให้เข้าดูถึงวิถีชีวิตเก่าๆ แต่กิจกรรมเหล่านี้ผลสัมฤทธิ์ยังมีน้อยอยู่ 
 # ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําคือ  

- ความสามัคคี    - การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว  
- การสนใจร่วมกัน    - การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  
- ศักยภาพของผู้นํา    - จิตสํานึกท่ีดี  
- การมีน้ําใจต่อกัน    - เวลา  
- เงิน     - การทําตามขนบจารีตท่ีมีมายาวนาน 

# ทุกฝ่ายในพ้ืนท่ีเคยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทํา ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือดํารงชีวิตริมน้ํา ร่วมท้ังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้
แนวคิดต่างๆในการอนุรักษ์ มีการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีกําจัดน้ําเสีย  

# ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ํา คือ การท่ีมีคนขาด
จิตสํานึกท่ีดี คนในชุมชนละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี การร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคียังมีน้อย ประชาชน
จะดีมีความร่วมมือในช่วงแรก แต่นานไปก็จะหายไปขาดความยั่งยืน คนจริงจังในการทํางานยังน้อย 
คนในชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ํามีความเห็นแก่ตัว 

3) การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
 ด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา พบผลการวิจัยเชิงคุณภาพ
สําคัญดังนี้ 
 # วิธีการสร้างจิตสํานึก ควรเริ่มจากการให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ สร้างความรู้การ
อนุรักษ์ก่อน การประชาสัมพันธ์พร้อมไปกับการประชุมเพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์ การอบรมให้
ความรู้ และจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 
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 # หน่วยงานภายนอกส่วนใหญ่เข้ามาให้ความรู้ ทําวิจัย และมีมาทํากิจกรรมอาสา หรือมาลง
พ้ืนท่ีศึกษาในเรื่องต่างๆ พร้อมทํากิจกรรมเก็บขยะ 
 # การอบรมบ่มเพาะให้กับเยาวชนมีจิตสํานึก ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชนเข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการอนุรักษ์ การพาเด็กมาร่วมกิจกรรมถือเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมท้ังปลูกฝังไปในตัวอยู่ 
ครอบครัวต้องสอนให้ลูกให้หลานมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม 
 # ประชาชนส่วนใหญ่ โดยเฉพาะตลาดคลองลัดมะยมให้ความสําคัญกับการสร้างจิตสํานึกให้
ทุกคนรักบ้านเกิดของตนเอง สร้างจิตสํานึกต่อสิ่งแวดล้อมส่วนรวม ช่วยเหลือเก้ือกูลต่อธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมให้ความร่วมรื่นกลับมา 

# ผลงานวิจัยบ่งชี้ให้เห็นว่า ในตลาดน้ําท้ัง 5 ในเขตตลิ่งชัน ต้องสร้างเครือข่ายภาคชุมชน
แบบจิตสํานึกร่วม ซ่ึงจะเกิดจากทุกภาคส่วนร่วมกันทําหน้าท่ีอย่างเดียวกันคือ การอนุรักษ์ เสริมสร้าง
จิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตริมอย่างยั่งยืน 

4) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 เริ่มท่ีครอบครัว 
 - เตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” 

- พ่อ แม่ ต้องปลูกฝัง สั่งสอนให้ลูกสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ให้รักใน
สิ่งท่ีเก้ือกูลในชีวิตประจําวัน และต้องอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นด้วยความพึงพอใจมากท่ีสุด ให้รู้สึกผูกพันกับ
สถานท่ีอยู่โดยรวมเสมือนเป็นบ้านอีก 1 หลัง 

 - ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ หรือมีการแต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันยิ่งสร้างความผูกพัน และ
ความพึงพอใจท่ีจะอยู่ร่วมกับเครือข่ายและสังคมรอบข้าง เพราะต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน เก้ือกูลซ่ึงกัน
และกัน 

 - การอบรมสั่งสอน เตือนกันและกัน และการนําพาสมาชิกครอบครัวไปร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ท้ังกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชน หรือการร่วมการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อม ยิ่งเพ่ิมความแน่นแฟ้นให้กับเพ่ือนในชุมชน เครือข่ายท่ีจะ
เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชนอีกด้วย ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมากเท่าใด การเข้ามาสร้าง
เครือข่ายจากภายนอกยิ่งมากเท่านั้น 

 - การท่ีพอแม่ทําให้ดู ลงมือทําในสิ่งท่ีดี ๆ จะเป็นตัวอย่างท่ีดีของลูก พยายามสร้าง
จิตสํานึกท่ีว่า “น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต” ต้องช่วยกันรักษาให้ใสสะอาดเสมอ 
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แนวทางท่ี 2 เครือข่ายชุมชน 
 - การพบปะ พูดคุย สนทนา กันเพ่ือสร้างความคุ้นเคยสัปดาห์ละ 1 ครั้งให้รู้จักให้

มากข้ึนของคนในชุมชนยิ่งทําให้มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง วิถีชีวิริมน้ํา
มากข้ึนด้วย 

 - การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ในช่วงการทําบุญวันพระใหญ่ เช่น มาฆะบูชา วิสาขบูชา 
เข้าพรรษา ออกพรรษา โดยให้พระและผู้นําช่วยกันประชาสัมพันธ์จะยิ่งทําให้ได้น้ําใจจากเครือข่าย
มากยิ่งข้ึน เพราะคนส่วนใหญ่ตั้งใจในการมาทําบุญด้วยนั่นเอง 

 - สร้างกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าท่ีมีผลกระทบโดยตรง จะได้เครือข่ายในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของตลาดไว้อย่างดียิ่ง  

 - สร้างแกนนําประชาชน และแกนนําเยาชน เพ่ือจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูและรักษาคลอง
ท่ีตั้งและใกล้เคียงกับตลาดน้ํา 

 - ผู้นําชุมชนท่ีมีพลัง ขอความร่วมมือในเครือข่าย “ม.บวร” คือ มหาวิทยาลัย บ้าน 
วัด โรงเรียน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองของเขตตลิ่งชัน จะทําให้กิจกรรมมีพลังมากในการพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําท่ียั่งยืนได้ 

แนวทางท่ี 3 รณรงค์สู่สังคม 
 - ทุกคนท่ีเป็นพ่อค้า แม่ค้า ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับกลุ่มคน ท่ีอยู่ในตลาดน้ํา

ท่ัวประเทศ แลกเปลี่ยนความคิด แสดงสินค้า และบรรยายกาศ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําอย่างต่อเนื่อง 

 - รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องของน้ําในคลอง ชีวิตท่ี
ต้องอาศัยคูคลอง หน้าบ้านคูคลองน่ามอง การไม่ท้ิงขยะลงในน้ํา การไม่ใช้สารเคมี ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม และสําคัญต้องรณรงค์ถึงการท่ีประชาชนทุกคนร่วมรับผลประโยชน์ในการใช้สายน้ําเดียวกัน 

 - การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิตริมน้ํา ย่อมสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันให้กับประชาชนในชุมชนเองเป็นสําคัญ ยังกระตุ้น
ให้สังคมภายนอกอยากเข้ามาศึกษาเพ่ือนําไปเป็นแบบอย่าง นับเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ี
เหนียวแน่นข้ึน 
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5) การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ํา 

รูปแบบของการพัฒนาจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
ต้องเป็น “รูปแบบการสร้างจิตสํานึกบนฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสาธารณะ” ดังรูปภาพ
ต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 5.1 รูปแบบการสร้างจิตสํานึกบนฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสาธารณะ 
ท่ีมา : ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559) 
 
 

  

คน 

ครอบครัว 

ชุมชน ชุมชน 

ครอบครัว 

คน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จิตสํานึกร่วม

รับผดิชอบ
สาธารณะ 

เสาท่ี 1 ตระหนักในคุณค่า 
เสาท่ี 2 รักษาปฏิบัติ 
เสาท่ี 3 ร่วมรับผิดชอบ 



 
 

บทท่ี  6 
 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของ
ประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (Guidelines for 
Social Network Development towards Environmental Conservation and Ways of 
People’ Lives at Floating Market for Sustainable Tourism in Taling-Chan District, 
Bangkok.)” ซ่ึงในการวิจัยได้สังเคราะห์จากแบบสอบถามท่ีสมบูรณ์จํานวน 400 ฉบับ คิดเป็นร้อยละ 
100 และมีการสัมภาษณ์ประชาชนผู้ขับเคลื่อนกิจกรรมของตลาดน้ํา จํานวน 30 คนโดยมี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังนี้ 

1. เพ่ือค้นหาระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
2. เพ่ือศึกษาจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
3. เพ่ือกําหนดแนวทางการพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้ 
 
6.1 สรุปผลการวิจัย 
 

6.1.1 ข้อมูลพ้ืนฐานบุคคล 
 ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีตลาดน้ํา เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร จํานวน 400 คน ท่ีตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 62.0)  มีอายุไม่เกิน 30 ปี (ร้อยละ 28.0) มีสถานภาพ
สมรสแล้ว (ร้อยละ 63.0) มีระดับการศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 31.3) มีอาชีพค้าขายเป็นส่วนใหญ่ 
(ร้อยละ 36.0) อาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีมีระยะเวลาท้ัง 15 ปี (ร้อยละ 34.3) และตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไป (ร้อยละ 
33.8) มีภูมิลําเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครโดยกําเนิด (ร้อยละ 84.3) รายได้ต่อเดือนอยู่ระหว่าง 
10,001 – 15,000 บาท (ร้อยละ 29.8) รายจ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 5,001 – 10,000 บาท (ร้อยละ 
42.0) และมีจํานวนสมาชิกในครอบครัวระหว่าง 4-5 คน (ร้อยละ 49.0) ประชาชนส่วนใหญ่เป็น
ลูกบ้าน (ร้อยละ 94.5) เป็นผู้อยู่อาศัยมิใช่เจ้าของบ้านหลัก (ร้อยละ 77.0)  สิ่งท่ีได้รับจากชุมชนคือ
การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน (ร้อยละ 68.0) การเป็นสมาชิกกลุ่มทาง
สังคม (ร้อยละ 34.8) กลุ่มสมาชิกทางสังคมท่ีประชาชนเป็นสมาชิกคือ กลุ่มออมทรัพย์ (ร้อยละ 25.3) 
ประชาชนจะมีเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนจํานวนมาก (ร้อยละ 56.3) นาน ๆ ครั้ง 
(สัปดาห์ละครั้ง) จะมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนม
คุ้ยเคยกันภายในชุมชน (ร้อยละ 48.3) 



132 

 
 
 

 6.1.2 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชน 
ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนของประชาชนในเขตตลิ่งชัน 

กรุงเทพมหานคร ท่ีค่าร้อยละของการมีส่วนร่วมทุกครั้งและเกือบทุกครั้งท่ีมีกิจกรรมภายในชุมชน 
ได้แก่ กิจกรรมวันมาฆบูชา (ทุกครั้ง ร้อยละ 8.8/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 49.8) กิจกรรมวันสงกรานต์ 
(ทุกครั้ง ร้อยละ 8.3/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 50.5) กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (ทุก
ครั้ง ร้อยละ 8.0/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 36.5) กิจกรรมวันเข้าพรรษา (ทุกครั้ง ร้อยละ 7.8/เกือบทุก
ครั้ง ร้อยละ 50.5) และกิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ (ทุกครั้ง ร้อยละ 6.8/เกือบทุกครั้ง ร้อยละ 49.8) 
  

6.1 .3 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริ เวณพ้ืน ท่ีอ ยู่อาศัย อาชีพในชุมชน 
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และส่ิงอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนเขตตล่ิงชัน 
กรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู่
ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.33) ซ่ึงประชาชนมีความพึงพอใจต่อชุมชนอยู่ในระดับมาก จํานวน 5 
ข้อ โดยเรียงจากมากไปน้อย ดังนี้ 

 1) การบริการน้ําประปาภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.79) 
 2) การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.75) 
 3) การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.64) 
 4) การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.53) 
 5) พ้ืนท่ีชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับจํานวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ (ค่าเฉลี่ย 3.48) 
 ส่วนรายข้อท่ีมีค่าเฉลี่ยน้อยท่ีสุด 4 ข้อ ได้แก่ แหล่งจ้างงานภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.06) 

ระบบน้ําท้ิงภายในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.08) การรักษาความสะอาดและการกําจัดขยะมูลฝอยภายใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.10) และพ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพติดและอบายมุข (ค่าเฉลี่ย 3.11) 

 
6.1.4 ความผูกพันของประชาชานท่ีมีต่อชุมชนในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร  
ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน

ตามความคิดเห็นของประชาชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (ค่าเฉลี่ย 3.58) เม่ือ
พิจารณาตามรายด้านพบว่า ส่วนใหญ่ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนอยู่ในระดับมาก มี 5 ด้าน ดังนี้ 

 1) ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน (ค่าเฉลี่ย 3.73) 
 2) ด้านความผูกพันในสถานท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.72) 
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 3) ด้านความรู้สึกรักชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.59) 
 4) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (ค่าเฉลี่ย 3.55) 
 5) ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.51) 
 ส่วนความผูกพันต่อชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านความผูกพันในการทํา

หน้าท่ี (ค่าเฉลี่ย 3.38) 
 ชี้ให้เห็นว่า ประชาชนมีความผูกพันต่อชุมชนเสมือนบ้านหลังท่ีสอง มีความผูกพันท้ังบ้านและ

สถานท่ีต่าง ๆ ของชุมชน สะท้อนว่าประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันในชุมชนมากกว่าการใช้ชุมชนเป็น
เพียงท่ีพักชั่วคราวเพ่ือทํางาน 

โดยเฉพาะความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน ท่ีเป็นความรู้สึกว่า
ชุมชนเสมือนเป็นบ้านมีความผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) ซ่ึงเป็นความรู้สึกว่ามีความสุขและมีความ
เป็นอิสระเสมอเม่ืออยู่ในชุมชนแห่งนี้ และท่านสามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้เหมือนญาติพ่ีน้อง 
(ค่าเฉลี่ย 3.76) และความรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีสามารถแสดงความคิดเห็นในทุกกิจกรรมต่าง 
ๆ ได้อย่างอิสระ (ค่าเฉลี่ย 3.75) อีกอย่างหนึ่ง คือ ความผูกพันในสถานท่ีอาศัยอยู่ ณ ปัจจุบัน มีความ
ผูกพันมาก (ค่าเฉลี่ย 3.72) ในประเด็นท่ีว่า การได้ดูแลรักษาบ้านท่ีอยู่ในชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่าง
ดียิ่ง (ค่าเฉลี่ย 3.83) และความรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้าง
ความผูกพันของคนในชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.80) 

 
 6.1.5 การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 
จําแนกตามปัจจัยพ้ืนฐานบุคคล 

ปัจจัยท่ีมีผลต่อความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 
- ประชาชนท่ีมีสถานภาพสมรสแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกัน โดยเฉพาะผู้ท่ี

มีสถานภาพสมรสแล้วมีความผูกพันต่อชุมชนมากกว่าผู้ท่ีมีสถานภาพโสด 
- ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนแตกต่างกันมีความผูกพันต่อชุมชนแตกต่างกัน โดยเฉพาะ

ประชาชนท่ีมีรายจ่ายต่อเดือนตั้งแต่ 21,000 บาทมีรายจ่ายต่อเดือนมากกว่าทุกระดับรายได้ 
ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน และความพึงพอใจของ

ประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน โดยใช้วิธี สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (Correlations 
Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบผลดังนี้ 

- ประชาชนมีความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน มีความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปาน
กลาง (r = .407**) กับความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 

 
 6.1.6 การลงพ้ืนท่ี 
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ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชัน ท้ังหมดมี 5 ตลาดน้ํา ได้แก่ ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
ตลาดน้ําวัดสะพาน ตลาดน้ําวัดจําปา และตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ซ่ึงทุกตลาดน้ําดําเนินกิจกรรมตามปกติ 
เน้นวันหยุดราชการ เสาร์ อาทิตย์ วันนักขัตฤกษ์ แต่ตลาดนัดท่ีได้รับความนิยมและพูดถึงมากท่ีสุด
ของนักท่องเท่ียว คือ ตลาดคลองลัดมะยม รองลงมาคือ ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ซ่ึงยังมี
การล่องเรือท่องเท่ียว นักท่องเท่ียวสามารถท่องเท่ียวได้โดยสามารถนั่งเรือท่องเท่ียวตามเส้นทางท่ี
สวยงาม และปัจจุบันมีท้ังอยู่ในน้ําและบนบก ส่วนใหญ่จะเป็นตลาดบก พ่อค้าแม่ค้าขายสินค้ากัน
ริมน้ํา ท้ังนั้นตลอดสองฝั่งคลองน้ําสายสําคัญของเขตตลิ่งชันประชาชนยังคงรักษาวิถีชีวิตของตนเองไว้
โดยเฉพาะคนสูงอายุท่ียังคงใช้เรือเป็นการสัญจร มีการทําเกษตรกรรม มีผลไม้จากสวนมาค้าขายอยู่
เช่นเดิม มีหลายครอบครัวท่ีอยู่ริมน้ําจะเห็นท่าน้ําและการเล่นน้ํา มีท่ีจอดเรือไว้ริมคลองอย่างชัดเจน 
และนักวิจัยเชื่อว่า ตลาดน้ําค่อย ๆ ยุบตัวลงเหลือเพียงไม่เกิน 3 แห่งท่ีคาดว่าจะดําเนินการได้ใน
อนาคต คือ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําตลิ่งชัน และตลาดน้ําสะพาน 
 

6.1.7 การดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวันของประชาชนในเขตตล่ิง
ชัน กรุงเทพมหานคร 

ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตลิ่งชันพ้ืนท่ีบริเวณ 5 ตลาดน้ํา ได้แก่ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม 
ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดจําปา และตลาดน้ําวัดสะพาน มีการดํารงชีวิตและ
การทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน การกระทําเกือบทุกครั้งของกิจกรรมท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน
ท่ีมีค่าร้อยละสูง ได้แก่ การใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง 
ชักพระ สงกรานต์ ฯ (ร้อยละ 46.3) การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อส่วนบุคคล 
เช่นการขมาแม่น้ํา หรือการไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นต้น (ร้อยละ 44.0) การรณรงค์ในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมตามคลองน้ํา (ร้อยละ 35.0) การใช้น้ําในคลองเพ่ือรดน้ําต้นไม้ (ร้อยละ 28.5) การให้
อาหารปลาในคลองน้ําใกล้บ้าน (ร้อยละ 23.8) ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เคยทําให้เกิดความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อมเลย มีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การท้ิงขยะลงในแม่น้ํา (ร้อยละ 76.5) การท้ิงเศษไม้ 
ปูน กระเบื้องลงในคลองน้ํา (ร้อยละ 71.5) และการท้ิงน้ําเสียลงคลอง (ร้อยละ 67.0) 

 
6.1.8 การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําในชุมชนเขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร 
การมีส่ วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่ งแวดล้อมและวิ ถีชีวิตริมน้ํ า ในชุมชน เขตตลิ่ งชัน 

กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.19) และเกือบทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง ได้แก่ ด้านการร่วมรับผลประโยชน์ (ค่าเฉลี่ย 3.39) ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ (ค่าเฉลี่ย 
3.31) ด้านการร่วมดําเนินการ (ค่าเฉลี่ย 3.12) ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล 
(ค่าเฉลี่ย 3.11) ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ (ค่าเฉลี่ย 2.99) ด้านการร่วมคิดและแสดงความ
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คิดเห็น (ค่าเฉลี่ย 2.98) ส่วนการมีส่วนร่วมท่ีอยู่ในระดับมาก มี 1 ด้าน ได้แก่ ด้านการร่วมรับผิดชอบ 
(ค่าเฉลี่ย 3.47)  

ด้านท่ีแสดงความรับผิดชอบร่วมกัน มีระดับมาก พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในเรื่องการ
ส่งเสริมให้บุตรธิดาท่ีสนใจร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสาในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําต่อไป (ค่าเฉลี่ย 3.57) การมีส่วนร่วมในการให้
การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ีจะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลอง
น้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน (ค่าเฉลี่ย 3.55) และความพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความ
คิดเห็นจากบุคคลอ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 3.54) 

 
6.1.9 จิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
- คุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
ความคิดเห็นท่ีเป็นจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําใน

ชุมชนท่ีเก่ียวกับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง (ค่าเฉลี่ย 4.27) โดยเฉพาะคุณค่าท่ีเก่ียวกับความคิดเห็นในเรื่อง น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการ
ดํารงชีวิต (ค่าเฉลี่ย 4.74) การท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลําคลองทําให้เกิดการเน่าเสีย (ค่าเฉลี่ย 
4.71) ควรฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็นนิสัย (ค่าเฉลี่ย 4.69) มนุษย์เป็นตัวการสําคัญในการ
ทําลายสิ่งแวดล้อม (ค่าเฉลี่ย 4.55) หน่วยงานรัฐควรมีความตระหนักในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมน้ํา 
คลองน้ํามากกว่าประชาชนท่ัวไป (ค่าเฉลี่ย 4.54) และปลูกต้นไม้ริมน้ําสามารถป้องกันดินพังทลาย 
(ค่าเฉลี่ย 4.52) 

- การปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
การปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ภายใต้จิตสํานึกของประชาชนใน

ชุมชน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย 3.62) โดยเฉพาะเรื่องท่ีเก่ียวกับให้คําแนะนําหรือปลูก
จิตสํานึกคนในครอบครัวให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา (ค่าเฉลี่ย 
4.34) และการตระหนักในการเตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” (ค่าเฉลี่ย 4.33) 

 

6.1.10 การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ระหว่างการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม
และวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน และความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยใน
ชุมชน คุณค่าและการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา โดยใช้วิธี สัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์ (Correlations Coefficient) ท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 พบผลดังนี้ 
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- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .258**) กับความพึงพอใจของประชาชนต่อ
บริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัยในชุมชน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับปานกลาง (r = .325**) กับความผูกพันของประชาชนต่อชุมชน 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับต่ํา (r = .126*) กับคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ํา 

- ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําของประชาชน มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอยู่ระดับระดับต่ํา (r = .168**) กับการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ํา 

 
6.1.11 บทการสัมภาษณ์ของผู้นําชุมชนหรือผู้ขับเคล่ือนงานของตลาดน้ํา เขตตล่ิงชัน 

กรุงเทพมหานคร จํานวน 30 คน สรุปได้ดังนี้ 
1) ด้านเครือข่าย พบว่า ตลาดน้ํามีเครือข่ายพ่อค้าแม่ค้าในตลาด กลุ่มกิจกรรมชุมชนในตลาด

น้ํา กลุ่มอาชีพ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ และกลุ่มผู้นําชุมชน นอกจากนี้ยังมีกลุ่มเยาวชน โรงเรียน
หน่วยงานรัฐท่ีเป็นสํานักงานเขตตลิ่งชัน ธนาคารออมสิน และศูนย์เด็กเล็ก เข้ามาช่วยเหลือในการทํา
กิจกรรมของตลาดน้ําเช่นกัน เครือข่ายท่ีสอดประสานประโยชน์ร่วมกันเป็นเครือข่ายภายนอกชุมชนท่ี
ทํางานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ส่วนเครือข่ายภายนอกเป็นเพียงกิจกรรมบางครั้งคราวท่ีเข้ามาร่วมและมา
ช่วยกันเท่านั้น 

2) ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา พบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนอยู่ในระดับปานกลางกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยมีบางกลุ่มเท่านั้นท่ีให้
ความสําคัญกับการไม่ท้ิงขยะลงคลอง ช่วยกันเก็บขยะจากคลอง ดูแลคุณภาพของน้ําในคลอง ไม่ท้ิง
ของเสียลงไปในคลอง ให้ความรู้แก่คนในชุมชนและนักศึกษาท่ีเข้าดูงาน ส่วนประชาชนในชุมชนมี
บทบาทเข้ามาร่วมกิจกรรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ต้องเป็นช่วงเทศกาล ประเพณี
สงกรานต์ ลอยกระทง มีกิจกรรมอาสา มีการจัดกิจกรรมอนุรักษ์ให้คนได้สัมผัสวิถีชีวิตคนท้องถ่ิน มี
การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในส่วนของผู้นําชุมชนจะเป็นผู้ประสานงานกับสํานักงานเขต 
อบต. บ้างเพ่ือขอทุนในการพัฒนาลําคลอง ทําประชาพิจารณ์ คือเข้าร่วมกันประชุมพร้อมหาข้อสรุป
และวิธีแก้ไขร่วมกัน จัดประชุมเครือข่าย เป็นแก่นนําท่ีดีและช่วยชี้แนวทางให้กับชาวบ้านให้รักชุมชน
มากท่ีสุด และสิ่งสําคัญ ผู้นําจะต้องทําก่อนให้สําเร็จ ส่วนการดูแลคลองในพ้ืนท่ีท้ังหมดเป็นหน้าท่ีของ
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ ยังขาดกฎระเบียบมาบังคับเป็นจิตสํานึก  
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 # ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําคือ  
- ความสามัคคี    - การอยู่ร่วมกันแบบครอบครัว  
- การสนใจร่วมกัน   - การร่วมมือร่วมใจของชาวบ้าน  
- ศักยภาพของผู้นํา   - จิตสํานึกท่ีดี  
- การมีน้ําใจต่อกัน   - เวลา  
- เงิน     - การทําตามจารีตท่ีมีมายาวนาน 

# ทุกฝ่ายในพ้ืนท่ีเคยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทํา ร่วมประเมินผล ร่วมรับผลประโยชน์ 
ร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือดํารงชีวิตริมน้ํา ร่วมท้ังมีการจัดกิจกรรมรณรงค์เพ่ือให้
แนวคิดต่างๆในการอนุรักษ์ มีการมาให้ความรู้ และสาธิตวิธีกําจัดน้ําเสีย  

# ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ํา คือ การท่ีมีคนขาด
จิตสํานึกท่ีดี คนในชุมชนละเลยการปฏิบัติหน้าท่ี การร่วมมือร่วมใจ ความสามัคคียังมีน้อย ประชาชน
จะดีมีความร่วมมือในช่วงแรก แต่นานไปก็จะหายไปขาดความยั่งยืน คนจริงจังในการทํางานยังน้อย 
คนในชุมชนอาศัยอยู่ริมน้ํามีความเห็นแก่ตัว 

3) ด้านการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา พบว่า วิธีการสร้าง
จิตสํานึก ควรเริ่มจากการให้สมาชิกในครอบครัวได้เรียนรู้ สร้างความรู้การอนุรักษ์ก่อน การ
ประชาสัมพันธ์พร้อมไปกับการประชุมเพ่ือหาแนวทางการอนุรักษ์ การอบรมให้ความรู้ และจัด
กิจกรรมอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการอบรมบ่มเพาะให้กับเยาวชนมีจิตสํานึก ต้องเปิดโอกาสให้เยาวชน
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการอนุรักษ์ การพาเด็กมาร่วมกิจกรรมถือเป็นการเปิดประสบการณ์พร้อมท้ัง
ปลูกฝังไปในตัวอยู่ ครอบครัวต้องสอนให้ลูกให้หลานมีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม และท่ีสําคัญ
ท่ีสุดชุมชนต้องสร้างเครือข่ายภาคชุมชนแบบจิตสํานึกร่วม ซ่ึงจะเกิดจากทุกภาคส่วนร่วมกันทําหน้าท่ี
อย่างเดียวกันคือ การอนุรักษ์ เสริมสร้างจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและวิถีชีวิตริม
อย่างยั่งยืน 

4) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน
ตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร ดังต่อไปนี้ 

แนวทางท่ี 1 เริ่มท่ีครอบครัว 
 - เตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” 

- พ่อ แม่ ต้องปลูกฝัง สั่งสอนให้ลูกสํานึกรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สังคม ให้รักใน
สิ่งท่ีเก้ือกูลในชีวิตประจําวัน และต้องอยู่ร่วมกับสิ่งนั้นด้วยความพึงพอใจมากท่ีสุด ให้รู้สึกผูกพันกับ
สถานท่ีอยูโ่ดยรวมเสมือนเป็นบ้านอีก 1 หลัง 

 - ถ้าเป็นครอบครัวใหญ่ หรือมีการแต่งงานแล้วอยู่ร่วมกันยิ่งสร้างความผูกพัน และ
ความพึงพอใจท่ีจะอยู่ร่วมกับเครือข่ายและสังคมรอบข้าง เพราะต้องอาศัยซ่ึงกันและกัน เก้ือกูลซ่ึงกัน
และกัน 
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 - การอบรมสั่งสอน เตือนกันและกัน และการนําพาสมาชิกครอบครัวไปร่วมกิจกรรม
ของชุมชน ท้ังกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ประเพณี และวัฒนธรรมของคนในชุมชน หรือการร่วมการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา และรักษาสิ่งแวดล้อม ยิ่งเพ่ิมความแน่นแฟ้นให้กับเพ่ือนในชุมชน เครือข่ายท่ีจะ
เข้ามาร่วมกิจกรรมในชุมชนอีกด้วย ยิ่งการมีส่วนร่วมของประชาชนมากเท่าใด การเข้ามาสร้าง
เครือข่ายจากภายนอกยิ่งมากเท่านั้น 

 - การท่ีพอแม่ทําให้ดู ลงมือทําในสิ่งท่ีดี ๆ จะเป็นตัวอย่างท่ีดีของลูก พยายามสร้าง
จิตสํานึกท่ีว่า “น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต” ต้องช่วยกันรักษาให้ใสสะอาดเสมอ 

แนวทางท่ี 2 เครือข่ายชุมชน 
 - การพบปะ พูดคุย สนทนา กันเพ่ือสร้างความคุ้นเคยสัปดาห์ละ 1 ครั้งให้รู้จักให้

มากข้ึนของคนในชุมชนยิ่งทําให้มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม คูคลอง วิถีชีวิริมน้ํา
มากข้ึนด้วย 

 - การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ในช่วงการทําบุญวันพระใหญ่ เช่น มาฆะบูชา วิสาขบูชา 
เข้าพรรษา ออกพรรษา โดยให้พระและผู้นําช่วยกันประชาสัมพันธ์จะยิ่งทําให้ได้น้ําใจจากเครือข่าย
มากยิ่งข้ึน เพราะคนส่วนใหญ่ตั้งใจในการมาทําบุญด้วยนั่นเอง 

 - สร้างกลุ่มพ่อค้า แม่ค้าท่ีมีผลกระทบโดยตรง จะได้เครือข่ายในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมของตลาดไว้อย่างดียิ่ง  

 - สร้างแกนนําประชาชน และแกนนําเยาชน เพ่ือจัดกิจกรรมฟ้ืนฟูและรักษาคลอง
ท่ีตั้งและใกล้เคียงกับตลาดน้ํา 

 - ผู้นําชุมชนท่ีมีพลัง ขอความร่วมมือในเครือข่าย “ม.บวร” คือ มหาวิทยาลัย บ้าน 
วัด โรงเรียน ร่วมกันกับหน่วยงานปกครองของเขตตลิ่งชัน จะทําให้กิจกรรมมีพลังมากในการพัฒนา
เครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําท่ียั่งยืนได้ 

แนวทางท่ี 3 รณรงค์สู่สังคม 
 - ทุกคนท่ีเป็นพ่อค้า แม่ค้า ใช้เทคโนโลยีในการสื่อสารกับกลุ่มคน ท่ีอยู่ในตลาดน้ํา

ท่ัวประเทศ แลกเปลี่ยนความคิด แสดงสินค้า และบรรยายกาศ รวมถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ําอย่างต่อเนื่อง 

 - รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนตระหนักในเรื่องของน้ําในคลอง ชีวิตท่ี
ต้องอาศัยคูคลอง หน้าบ้านคูคลองน่ามอง การไม่ท้ิงขยะลงในน้ํา การไม่ใช้สารเคมี ท่ีมีผลกระทบต่อ
ส่วนร่วม และสําคัญต้องรณรงค์ถึงการท่ีประชาชนทุกคนร่วมรับผลประโยชน์ในการใช้สายน้ําเดียวกัน 

 - การจัดกิจกรรมเพ่ือประชาสัมพันธ์การร่วมมือร่วมใจในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม วิถี
ชีวิตริมน้ํา ย่อมสร้างความพึงพอใจ และความผูกพันให้กับประชาชนในชุมชนเองเป็นสําคัญ ยังกระตุ้น
ให้สังคมภายนอกอยากเข้ามาศึกษาเพ่ือนําไปเป็นแบบอย่าง นับเป็นการสร้างเครือข่ายทางสังคมท่ี
เหนียวแน่นข้ึน 
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6.1.12 การพัฒนารูปแบบการสร้างจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและ

วิถีชีวิตริมน้ํา 
การพัฒนารูปแบบจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา ต้อง

เป็น “รูปแบบการสร้างจิตสํานึกบนฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสาธารณะ” ดังรูปภาพต่อไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6.1 รูปแบบการสร้างจิตสํานึกบนฐานการมีส่วนร่วมรับผิดชอบสาธารณะ  
ท่ีมา : ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด (2559) (สําเนาจากบทท่ี 5) 
 
6.2 อภิปรายผลการวิจัย 
 

การศึกษาเรื่อง “แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถี
ชีวิตของประชาชนตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างย่ังยืนในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร” ผู้วิจัยได้
อภิปรายผลการศึกษาไว้ว่า ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในเขตพ้ืนท่ีตลิ่งชัน โดยเฉพาะตลาดน้ําท้ัง 5 แห่ง
ประกอบด้วย ตลาดน้ําตลิ่งชัน ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ท่ียังมีความเด่นชัดของ
ความเป็นตลาดน้ําอย่างชัดเจน แต่เริ่มจะข้ึนบกกันพอสมควร ซ่ึงมีการเปิดตลาดในวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ประชาชนยังมีการใช้ลําคลองในการสัญจร และบางครอบครัวอาศัย
อยู่ริมน้ํายังอาศัยน้ําในการอุปโภค ชําระล้างเครื่องมือทางการเกษตร หรือทําความสะอาดบ้าน ลาน

คน 

ครอบครัว 

ชุมชน ชุมชน 

ครอบครัว 

คน การมีส่วนร่วมของประชาชน 

จิตสํานึกร่วม
รับผดิชอบ
สาธารณะ 

เสาท่ี 1 ตระหนักในคุณค่า 
เสาท่ี 2 รักษาปฏิบัติ 
เสาท่ี 3 ร่วมรับผิดชอบ 
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บ้าน ซักผ้า เป็นต้น ยังมีการหาปลาในลําคลองเช่นเดียวกัน แต่ไม่มากแล้ว และประชาชนส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในพ้ืนท่ีชุมชนในวันสําคัญทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมวันมาฆบูชา 
กิจกรรมวันสงกรานต์ กิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรมวันเข้าพรรษา และ
กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมทางทําบุญ ส่งเสริมจิตใจ เป็นสําคัญ นอกจากนี้
ประชาชนท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีส่วนใหญ่มีความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพใน
ชุมชน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชนเขตตลิ่งชัน 
กรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะพึงพอใจกับสิ่งอํานวยความสะดวกท่ีต้องใช้ในชีวิตประจําวันเป็นส่วนใหญ่ 
เช่น มีน้ําประปา บริการไฟฟ้า โทรศัพท์ สุขภาพอนามัย เป็นต้น และแทบทุกคนมีความรู้สึกเดียวกัน
ว่า “ชุมชนนี้เป็นบ้านอีกหลังท่ีมีความผูกพันมาก” สะท้อนว่าประชาชนมีวิถีชีวิตท่ีผูกพันในชุมชน
มากกว่าการใช้ชุมชนเป็นเพียงท่ีพักชั่วคราวเพ่ือทํางาน ส่วนในการใช้ชีวิตประจําวัน จะพบว่า 
ประชาชนส่วนใหญ่ในเขตตลิ่งชันพ้ืนท่ีบริเวณ 5 ตลาดน้ํา ได้แก่ ตลาดน้ําคลองลัดมะยม ตลาดน้ําตลิ่ง
ชัน ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ตลาดน้ําวัดจําปา และตลาดน้ําวัดสะพาน มีการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรม
ริมน้ําในชีวิตประจําวัน การกระทําเกือบทุกครั้งของกิจกรรมท่ีเป็นอยู่ในชีวิตประจําวันท่ีมีค่าร้อยละสูง 
ได้แก่ การใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณีและวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ 
สงกรานต์ ฯ รวมถึงการใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความเชื่อส่วนบุคคล เช่นการขมาแม่น้ํา 
หรือการไหว้แม่ย่านางเรือ เป็นต้น  การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตามคลองน้ํา การใช้น้ําใน
คลองเพ่ือรดน้ําต้นไม้ การให้อาหารปลาในคลองน้ําใกล้บ้าน ส่วนกิจกรรมท่ีไม่เคยทําให้เกิดความ
เสียหายต่อสิ่งแวดล้อมเลย มีการปฏิบัติอยู่ตลอดเวลา ได้แก่ การท้ิงขยะลงในแม่น้ํา การท้ิงเศษไม้ ปูน 
กระเบื้องลงในคลองน้ํา และการท้ิงน้ําเสียลงคลอง ส่วนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
วิถีชีวิตริมน้ําในชุมชน เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกับงานวิจัยของ วิไลพร สมบูรณ์ชัย (2543: บทคัดย่อ) พบว่า ผู้นําอาสาพัฒนาชุมชนส่วน
ใหญ่มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ในระดับปานกลาง และมีความรู้ความเข้าใจ
เก่ียวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรในระดับปานกลาง ถ้าผู้นํามีส่วนร่วมปานกลาง บ่งชี้ถึงประชาชนย่อมมี
ส่วนร่วมไม่แตกต่างกัน เช่นเดียวกับศรีประไพร คุ้มศัตรา (2558: บทคัดย่อ) เรื่อง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการอนุรักษ์ป่าชุมชน: ศึกษากรณีตําบลช่องสะเดา อําเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัด
กาญจนบุรี พบว่า ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าชุมชน โดยภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 

ถึงอย่างไรในเขตตลิ่งชันยังพบว่า ประชาชนยังคงตระหนักในเรื่องการมีส่วนร่วมด้านการร่วม
รับผิดชอบ อยู่ในระดับมากท่ีสุด นั่นเป็นเพราะว่า สิ่งแวดล้อมสําคัญถ้าตนเองมีส่วนร่วมน้อย
จําเป็นต้องสร้างให้บุตรหลานในเรื่อง “การส่งเสริมให้บุตรธิดาท่ีสนใจร่วมกันเป็นกลุ่มท่ีมีจิตอาสาใน
การดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา
ต่อไป พร้อมท้ังต้องให้การอบรมสั่งสอนบุตรธิดาท่ีจะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
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และดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน พร้อมท้ังสร้างความตระหนักให้มี
จิตสํานึกในการเห็นว่า “น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต” และ “การท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงใน
แม่น้ําลําคลองทําให้เกิดการเน่าเสีย” พร้อมกับการต้องฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็นนิสัย เป็น
สําคัญ ซ่ึงขาดไม่ได้เม่ือแนะนําคนอ่ืน ประชาชนต้องมีจิตสํานึกกับตัวเองโดยต้องให้คําแนะนําหรือ
ปลูกจิตสํานึกคนในครอบครัวให้มีความตระหนักถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา และการ
ตระหนักในการเตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลงในคลองน้ํา” มีความรู้สึกหวงแหนในสิ่งท่ีตน
พ่ึงพิงอาศัยอยู่ในปัจจุบัน เช่นเดียวกันกับงานวิจัยของ นิกิจ พลายชุมชน (2540: บทคัดย่อ) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การศึกษาแนวความคิดเชิงจริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนบริเวณสองฝั่ง
แม่น้ํานครชัยศรีท่ีมีต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและการลดมลพิษของแม่น้ํา พบว่า แนวความคิดเชิง
จริยธรรมและจิตสํานึกของประชาชนบริเวณสองฝั่งแม่น้ํานครชัยศรีฯ โดยรวมสูงสุด ได้แก่อันดับท่ี 1 
คือ แนวความคิดท่ีว่า “สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะทรัพยากรน้ําบริเวณลุ่มแม่น้ํานครชัยศรีเป็นของ
ประชาชนทุกคนท่ีอาศัยอยู่บริเวณสองฝั่งจึงควรรักและหวงแหน”  

 

6.3 ข้อเสนอแนะ 
  
 6.3.1 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 1) ต้องเพ่ิมกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนให้มากกว่านี้ ระดับปานกลาง และ
ต่ําอยู่ หากพิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีโดยผลกระทบโดยตรงในการพัฒนาพ้ืนท่ีและการใช้ประโยชน์จาก
พ้ืนท่ีมากข้ึนทุกวันเพราะการอยู่ในเขตปริมณฑล ทําให้ได้รับผลการพัฒนาโดยตรงการกระจายของ
เสียลงสู่แม่น้ําลําคลองจะได้รับผลโดยตรงหากประชาชนยังมีส่วนร่วมระดับปานกลาง ยากนักท่ีจะ
ต้านทานกับความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับแม่น้ําลําคลอง เพราะสายน้ําเชื่อมโยงต่อกันหมดทุกสายในเขต
ตลิ่งชัน 
 2) เครือข่ายทางสังคมน้อยมาก แทบจะไม่มีบทบาทในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําเลย เนื่องจากเครือข่ายแม่ค้า พ่อค้า จํานวนมากมาจากนอกพ้ืนท่ี อาจ
ทําตามกฎระเบียบเท่านั้น แต่ขาดจิตสํานึกในการร่วมกันหวงแหนและอนุรักษ์ ต้องสร้างเครือข่าย
ต้นแบบนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเมือง ข้ึนมาใหม่ 
 3) หน่วยงานภาครัฐในท้องถ่ิน เขตตลิ่งชัน ต้องปรับวิธีการทํางานโดยการลงพ้ืนท่ีสํารวจ
ความต้องการ ความถนัด ภูมิปัญญาของชุมชน เพ่ือเป็นผู้นําของชุมชนในการพัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ลําคลอง สายน้ําต่าง ๆ รวมถึงวิถีชีวิต โดยอาศัยการระเบิดจากข้าง
ในของชุมชนด้วยเช่นกัน 
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  6.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 ครั้งต่อไปสําคัญยิ่งท่ีต้องการศึกษาวิจัยเก่ียวกับการสร้างเครือข่ายใหม่สําหรับการเฝ้าระวัง 
พัฒนา ส่งเสริม อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
พร้อมกับแนวทางการฟ้ืนฟูพ้ืนท่ีลําคลองแบบแนวพระราชดําริ “อธรรมปราบอธรรม”  
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ตลาดน้ําลัดมะยม นายอนุชา งามน้อย    
ตลาดน้ําลัดมะยม ลุงน้อย 
ตลาดน้ําลัดมะยม ลุงประจวบ (ทีมงานของลุงชวน) 
ตลาดน้ําลัดมะยม นายนัด สาครสิน 
ตลาดน้ําสัดสะพาน นางสาวภาวิน ีแซ่ตั้ง 
ตลาดน้ําสัดสะพาน นายจิรายุ ศิลปกร 
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ตลาดน้ําตลิ่งชัน นายประสิทธิ์   
ตลาดน้ําตลิ่งชัน นายชาตรี วงค์ษา 
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน ป้าน้อย 
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน นางประณี อุ่นเงิน 
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน นายธีระ วรรณกาล 
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน นางสาวสมฤทัย ปานทอง 
ตลาดน้ําวัดตลิ่งชัน นายเอกชัย กลวงค์ 
ตลาดน้ําวัดจําปา นางอรพิมพ์ ประยุนเลิศ 
ตลาดน้ําวัดจําปา นายกํ่า ประยุนเลิศ 
ตลาดน้ําวัดจําปา นางปฐิมาภรณ์ สุคมธวิจตร 
ตลาดน้ําวัดจําปา นายนพดล ขําเลิศ   
ตลาดน้ําวัดจําปา นางสาวกนกกร กาศโอสถ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก ก 
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แบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ํา 

สู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร  
(Guideline of Development of Conservation Awareness Pattern in terms of 

Environment and Riverside Way of Life in Taling-Chan District, Bangkok.) 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถาม มีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนท่ี 1 ข้อมูลเก่ียวกับพ้ืนฐานบุคคล 

1. เพศ  � ชาย  � หญิง 
2. อายุ  ........................................................ปี 
3. สถานภาพ 

� โสด � สมรส � ม่าย/หย่าร้าง � แยกกันอยู่ 
4. ระดับการศึกษา 

� ระดับประถมศึกษา(ป.1-6)  
� ระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า (ม.1-6,ปวช.) 
� ระดับอนุปริญญาตรี (ปวส.)  
� ระดับปริญญาตรี   
� ระดับสูงกว่าปริญญาตรี (ปริญญาโท-เอก) 

5. อาชีพ (ตอบอาชีพหลักเพียง 1 อาชีพ) 
� พ่อบ้าน แม่บ้าน   � รับจ้าง    
� ค้าขาย    � ลูกจ้างบริษัทเอกชน   
� พนักงานรัฐวิสาหกิจ/รับราชการ � นักเรียน/นักศึกษา   
� เกษียณราชการ   � ธุรกิจส่วนตัว  

  � อ่ืน ๆ (ระบุ)....................................... 
6. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ี/ชุมชน............…………………………………..ปี 
7. ภูมิลําเนาเดิม............................................................................................................ 

รายได้ต่อเดือน 
� ไม่เกิน 5,000 บาท  � 5,001 – 10,000 บาท   
� 10,001 – 15,000 บาท � 15,001 – 20,000 บาท   
� 20,001 – 25,000 บาท � 25,001 บาทข้ึนไป 

8. รายจ่ายต่อเดือน 
� ไม่เกิน 5,000 บาท  � 5,001 – 10,000 บาท   
� 10,001 – 15,000 บาท � 15,001 – 20,000 บาท   
� ตั้งแต่ 20,001 บาทข้ึนไป  

9. จํานวนสมาชิกในครอบครัว……….....................…………………………..คน 
 
 

แบบสอบถามชุดที่.......... 
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10. ตําแหน่งทางสังคม  
� ผู้นําชุมชน โดยมีรายชื่ออยู่ในคณะกรรมการชุมชน   
� ไม่มีตําแหน่งหน้าท่ีในชุมชน (เป็นลูกบ้าน) 

11. สถานะในการครอบครองท่ีอยู่อาศัย 
� เจ้าของบ้าน/ห้องพัก  � ผู้อยู่อาศัย   
� ผู้เช่าบ้าน/ห้องพัก 

12. ผลประโยชน์ท่ีได้รับจากชุมชน (ตอบได้มากกว่า 1 คําตอบ) 
� การมีธุรกิจหรือการประกอบอาชีพในชุมชน   
� การมีแหล่งทุนดอกเบี้ยต่ําให้กู้ยืมภายในชุมชน เช่น กองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง กองทุนออมทรัพย์  
� การมีตําแหน่งทางสังคม เช่น ผู้นําชุมชน กรรมการ หรือคณะผู้บริหารของ

ชุมชน 
� การได้รับสวัสดิการจากชุมชน เช่น ศูนย์สุขภาพชุมชน อุปกรณ์รักษาความ

ปลอดภัยต่าง ๆ การตรวจตราดูแลความปลอดภัยจากยาเสพติดภายในชุมชน เป็นต้น 
� การคมนาคมขนส่ง ถนนหนทางภายในชุมชนมีความสะดวกสบาย 

 � การได้รับความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพย์สินท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแห่งนี้ 
� การมีความอบอุ่นใจท่ีได้รับมิตรภาพท่ีดี ๆ จากเพ่ือนบ้าน 
�  

13. การเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคมการได้รับการยอมรับเคารพนับถือ และความชื่นชมจาก
เพ่ือนบ้าน 
ท่านเป็นสมาชิกกลุ่มอ่ืน ๆ ในชุมชนของท่าน นอกจากการเป็นกรรมการชุมชนหรือไม่ 

 �  ไม่เป็น 
 �  เป็น  ได้แก่ (ตอบได้มากกว่า 1 กลุ่มสมาชิก) 
  กลุ่มอาชีพในชุมชน/กลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน  กลุ่มออมทรัพย์ 

  สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  ชมรมผู้สูงอายุ 
  กลุ่มตํารวจบ้านในชุมชน    
  กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข(อสส.)  
  กลุ่ม อปพร. 

  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ).......................................................................... 
14. ท่านมีเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนมคุ้นเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 

� ทุกคนในชุมชน   � มีจํานวนมากแต่ไม่ทุกคน 
� มีเพียงเล็กน้อย   � ไม่มีคนท่ีสนิทสนมเลย 
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15. ท่านมีการพบปะพูดคุย สนทนาปรึกษาและขอความช่วยเหลือกับเพ่ือนบ้านท่ีสนิทสนม
คุ้ยเคยกันภายในชุมชนเพียงใด 

� ทุก ๆ วัน    � เกือบทุกวันใน 1 สัปดาห์ 
� นาน ๆ ครั้ง(สัปดาห์ละครั้ง)  � เดือนละครั้ง 
� ปีละครั้ง    � ไม่เคยเลย 

16. ท่านเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ภายในชุมชนเพียงใด 

กิจกรรมหรือกลุ่มต่าง ๆ ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

กลุ่มอาชีพในชุมชนหรือกลุ่มแม่บ้านพ่อบ้าน     
กลุ่มออมทรัพย์     
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง     
กลุ่มตํารวจบ้าน     
กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข (อสส.)     
ชมรมผู้สูงอายุ     
กิจกรรมพัฒนาชุมชน     
กิจกรรมต้านยาเสพย์ติด     
กิจกรรมงานประเพณีของทางวัดประจําชุมชน     
กิจกรรมการละเล่นท้องถ่ิน     
จัดกิจกรรมวันปีใหม่และกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ     
กิจกรรมวันสงกรานต์     
กิจกรรมวันมาฆบูชา     
กิจกรรมวันเข้าพรรษา     
กิจกรรมวันแม่ และวันพ่อ     
กิจกรรมประเพณีชักพระ     
กิจกรรมอ่ืน ๆ (ระบุ............................................)     
 
ส่วนท่ี 2 ความพึงพอใจของประชาชนต่อบริเวณพ้ืนท่ีอยู่อาศัย อาชีพในชุมชน สาธารณูปโภค 
สาธารณูปการ และสิ่งอํานวยความสะดวกต่าง ๆ ในชุมชน 

ลําดับ ข้อความ 
ระดับความพึงพอใจ 

พึงพอใจ
มากท่ีสุด 

พึงพอใจ
มาก 

เฉย ๆ 
พึงพอใจ

น้อย 
ไม่พึง
พอใจ 

1 พ้ืนท่ีชุมชนมีความเหมาะสมเพียงพอกับ
จํานวนประชาชนท่ีอาศัยอยู่ 

     

2 พ้ืนท่ีชุมชนมีความสะดวกในการติดต่อ
ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 
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3 การเข้าถึงชุมชนมีความสะดวกสามารถ
เข้าได้หลายช่องทาง 

     

4 พ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากพวกโจร 
ขโมย 

     

5 พ้ืนท่ีชุมชนมีความปลอดภัยจากยาเสพ
ติดและอบายมุข 

     

6 การประกอบอาชีพของประชาชนใน
พ้ืนท่ีชุมชน 

     

7 การคมนาคม(เดินทาง)ภายในชุมชนหรือ
การติดต่อกับคนภายนอกชุมชน 

     

8 การบริการไฟฟ้าภายในชุมชน      
9 การบริการน้ําประปาภายในชุมชน      
10 การบริการโทรศัพท์ภายในชุมชน      
11 การบริการด้านสุขภาพอนามัยภายใน

ชุมชน 
     

12 การป้องกันและระบบรักษาความ
ปลอดภัยภายในชุมชน 

     

13 การบริการด้านการศึกษาภายในชุมชน      
14 สิ่งแวดล้อมและสภาพความเป็นอยู่ของ

คนภายในชุมชน 
     

15 การรักษาความสะอาดและการกําจัด
ขยะมูลฝอยภายในชุมชน 

     

16 ร้านค้าต่าง ๆ เช่นร้านขายอาหาร ร้าน
ขายของชํา ร้านซ่อมอ่ืน ๆ  

     

17 แหล่งจ้างงานภายในชุมชน      
18 ลักษณะและความคงทนถาวรของอาคาร

บ้านเรือนภายในชุมชน 
     

19 ระบบน้ําท้ิงภายในชุมชน       
20 การมีพ้ืนท่ีสีเขียวและท่ีพักผ่อนหย่อนใจ

ภายในชุมชน 
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ส่วนท่ี 3 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของประชาชนต่อความผูกพันกับชุมชน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่อง � ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นจริง ตรงตามความ
คิดเห็นหรือมความรู้สึกของท่าน 

ลําดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย
มาก 

ปานกลาง 
เห็นด้วย

น้อย 
ไม่เห็น
ด้วย 

ด้านความผูกพันในสถานท่ี 
1 ท่านอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีชุมชนมาตั้งแต่มี

การก่อตั้งชุมชนจนรู้สึกผูกพันกับสถานท่ี
ต่าง ๆ ในชุมชน 

     

2 ท่านได้ดูแลรักษาบ้านของท่านท่ีอยู่ใน
ชุมชนนี้ด้วยความทุ่มเทอย่างดียิ่ง 

     

3 ท่านรู้สึกว่าบ้านและสถานท่ีต่าง ๆ ใน
ชุมชนมีความสําคัญต่อการสร้างความ
ผูกพันของคนในชุมชน 

     

4 ท่านรู้สึกว่าสถานท่ีต่าง ๆ ในชุมชนมี
ความสําคัญต่อการสร้างความกลม
เกลียวเหนี่ยวแน่นของคนในชุมชน 

     

5 สถานท่ีต่าง ๆ ภายในชุมชนเป็นศูนย์
รวมใจและความปรองดองในการทํา
กิจกรรมเพ่ือชุมชน 

     

ด้านความรู้สึกรักชุมชน 
6 ท่านรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งท่ีต้องคอยดูแล

รักษาชุมชน 
     

7 ท่านพร้อมท่ีจะเสียสละเวลาและทุน
ทรัพย์เพ่ือการพัฒนาชุมชน 

     

8 ท่านชื่นชมชุมชนแห่งนี้เสมอเม่ือได้
พูดคุยกับเพ่ือน 
และคนอ่ืน ๆ 

     

9 ท่านพร้อมท่ีจะพิทักษ์และปกป้องเม่ือมี
เหตุร้ายเกิดข้ึนกับชุมชน 

     

10 ท่านรู้สึกคิดถึงและห่วงใยชุมชนเม่ือต้อง
เดินทางไปทํางานนอกพ้ืนท่ี 
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ด้านความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน 
11 ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนครอบครัว

ชาวสวนโดยมีวิถีการดํารงชีวติแบบ
วัฒนธรรมชาวสวน  

     

12 คนในชุมชนนับถือพุทธศาสนาเป็น
ศาสนาของชุมชน 

     

13 ในอดีตจนปัจจุบันท่านและเพ่ือนบ้านใน
ชุมชนมีอาชีพหลักเป็นชาวสวน 

     

14 ทุกคนในชุมชนมีความรู้สึกร่วมกันของ
วัฒนธรรมชาวสวน เช่น ดํารงชีพแบบ
เรียบง่าย 

     

15 ชุมชนแห่งนี้มีวัฒนธรรมดั้งเดิมเก่ียวกับ
ความเชื่อสายน้ํา  และศาสนา  

     

ด้านความผูกพันด้านการทําหน้าท่ี 
16 เม่ือชุมชนเกิดปัญหาข้ึนท่านเสียสละ

เวลาและมีความมุ่งม่ันในการค้นหา
ปัญหาและแก้ไขปัญหาให้กับชุมชน 

     

17 ท่านและเพ่ือนบ้านทุกคนมีส่วนร่วมให้
คําปรึกษาหารือ พูดคุยร่วมกันในการ
วางแผนพัฒนาชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

     

18 ท่านให้ความร่วมมือกับส่วนรวมเสมอใน
การทํากิจกรรม 
ต่าง ๆ ของชุมชน 

     

19 ท่านยินดีเสียสละทุนทรัพย์เพ่ือ
ช่วยเหลืองานพัฒนาชุมชนและผู้อ่ืนท่ี
ได้รับความเดือนร้อนภายในชุมชน 

     

20 เม่ือมีเหตุการณ์ใด ๆ ท่ีจะทําให้เกิด
ความเสียหายกับชุมชนท่านและเพ่ือน
บ้านพร้อมท่ีจะปกป้อง พิทักษ์รักษา
ชุมชนอย่างแน่นอน 

     

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 
21 ท่านมีการพบปะพูดคุยสร้าง

ความสัมพันธ์ใกล้ชิดสนิทสนมกับทุก ๆ 
คนในชุมชน 

     

22 ท่านกับเพ่ือนบ้านมีการช่วยเหลือเก้ือกูล
กันเสมอเม่ือยามเดือดร้อน 
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23 ท่านมีส่วนร่วมในการกระทํากิจกรรม
ต่าง ๆ ภายในชุมชนอย่างสมํ่าเสมอ 

     

24 ท่านให้ความสนใจและความสําคัญกับ
เหตุการณ์  ต่าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนภายใน
ชุมชนมากกว่าภายนอกชุมชน 

     

25 ท่านให้ความร่วมมือหน่วยงานในชุมชน
เสมอเม่ือมีการขอความช่วยเหลือและ
จัดทํากิจกรรมภายในชุมชน 

     

ด้านความรู้สึกว่าเป็นบ้าน 
26 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ีอบอุ่น

เสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 
     

27 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ี
ปลอดภัยเสมอเม่ือได้อยู่อาศัย 

     

28 ท่านรู้สึกว่าชุมชนแห่งนี้คือบ้านท่ี
สามารถแสดงความคิดเห็นในทุก
กิจกรรมต่าง ๆ ได้อย่างอิสระ 

     

29 ท่านรู้สึกว่ามีความสุขและมีความเป็น
อิสระเสมอเม่ืออยู่ในชุมชนแห่งนี้ 

     

30 ท่านสามารถพูดคุยกับทุกคนในชุมชนได้
เหมือนญาติพ่ีน้อง 

     

 
ส่วนท่ี 4 แบบวัดเก่ียวกับการดํารงชีวิตและการทํากิจกรรมริมน้ําในชีวิตประจําวัน 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่อง � ลงในช่องว่างด้านขวามือ ซ่ึงสอดคล้องกับความเป็นจริง ตรงตามความ
คิดเห็นหรืการกระทําของท่าน 
กรุณาทําทุกข้อ โดยมีเกณฑ์การวัดดังนี้ 

4 หมายถึง ทุกครั้ง     3 หมายถึง เกือบทุกครั้ง  
2 หมายถึง บางครั้งหรือนานครั้ง  1 หมายถึง ไม่เคยเลย 

การดํารงชีวิต/กิจกรรม ทุกครั้ง เกือบทุกครั้ง 
บางครั้งหรือ

นานครั้ง 
ไม่เคยเลย 

1) การใช้น้ําในการบริโภค (กิน ดื่ม ปรุงอาหาร)     
-2) การใช้น้ําในการอุปโภค (ชําระล้าง ทําความ
สะอาดพ้ืน ซักผ้า) 

    

3) การใช้น้ําในคลองเพ่ือรดน้ําต้นไม้     
4) การใช้น้ําในคลองอาบน้ํา ชําระร่างกาย     
5) เป็นพ้ืนท่ีในการเล่นน้ํา หรือพักผ่อนหย่อนใจ     
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6) การใช้คลองในการประกอบพิธีกรรมและความ
เชื่อส่วนบุคคล เช่นการขมาแม่น้ํา หรือการไหว้
แม่ย่านางเรือ เป็นต้น 

    

7) การใช้คลองในการเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กัน     
8) หาอาหาร (ตกปลา ทอดแห) จากคลองน้ําท่ีอยู่
ใกล้บ้าน 

    

9) การใช้น้ําในคลองเพ่ือการค้าขาย     
-10) การท้ิงขยะลงในแม่น้ํา     
11) การใช้น้ําในคลองเพ่ือการเกษตร เช่น สวน
ผัก สวนผลไม้ ฯ 

    

12) การใช้คลองน้ําเพ่ือการทําอาชีพเลี้ยงปลา 
เลี้ยงกุ้ง ฯ 

    

13) การใช้คลองน้ําเพ่ือการยังชีพด้าน
เกษตรกรรม เช่นปลูกผักฯ 

    

14) การใช้คลองน้ําเพ่ือการท่องเท่ียว     
15) การใช้คลองน้ําในการเดินทางไปทํางาน ไป
เรียน ติดต่อราชการ 

    

16) การใช้คลองน้ําในการจัดกิจกรรมประเพณี
และวัฒนธรรม เช่น การลอยกระทง ชักพระ 
สงกรานต์ ฯ 

    

-17) การท้ิงน้ําเสียลงคลอง     
-18) การท้ิงเศษไม้ ปูน กระเบื้องลงในคลองน้ํา     
-19) การให้อาหารปลาในคลองน้ําใกล้บ้าน     
20) การรณรงค์ในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมตาม
คลองน้ํา 

    

 
ส่วนท่ี 5 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา  
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถี
ชีวิตริมน้ํา ท่ีตรงกับความเป็นจริง  

ลําดับ ข้อความ 
ระดับการมีส่วนร่วม 

มากท่ีสุด มาก 
ปาน
กลาง 

น้อย น้อยท่ีสุด 

ด้านการร่วมรับรู้และเข้าใจ      
1 ท่านรับรู้การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา

คลองน้ํา 
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2 ท่านรับรู้และเข้าใจวิถีชีวิตริมคลองน้ํา      
3 ท่านเคยเห็นกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

และดูแลรักษาคลองน้ํา 
     

4 ท่านเคยเห็นกิจกรรมการละเล่นท้องถ่ินด้านวิถี
ชีวิตริมน้ํา 

     

5 ท่านรู้จักกลุ่ม องค์กร หรือหน่วยท่ีอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 

     

ด้านการร่วมคิดและแสดงความคิดเห็น      
6 ท่านมีส่วนร่วมในการคิดกิจกรรมการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
     

7 ท่านมีส่วนร่วมในการกิจกรรมในการอนุรักษ์วิถี
ชีวิตริมน้ํา 

     

8 ท่านเข้าร่วมแสดงความคิดเห็นเม่ือมีการจัด
ประชุมเก่ียวกับการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําทุกครั้ง 

     

9 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้เยาวชนมีกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 

     

10 ท่านมีส่วนร่วมในการให้คําปรึกษา ให้
ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นให้ประชาชนมีการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

11 ท่านร่วมคิดหาวิธีการช่วยเหลือให้กิจกรรมการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและ
การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้ยั่งยืน 

     

ด้านการร่วมพิจารณาและตัดสินใจ      
12 ท่านมีส่วนร่วมในการวางแผนการอนุรักษ์

สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ําและการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

13 ท่านมีส่วนร่วมในการตัดสินใจการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา
และการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

14 ท่านมีความต้องการในการทําแผนพัฒนาการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา การ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

15 ท่านมีส่วนร่วมกับหน่วยงานราชการ องค์การ 
หรือหน่วยงานเอกชนอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีจะช่วย
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สนับสนุนให้เกิดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และดูแลรักษาคลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ํา 

16 ท่านมีส่วนร่วมในการรวบรวมปัญหาของ
กิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา การอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําและนําเสนอ
ปัญหาให้กับผู้ท่ีเก่ียวข้อง (ผู้นําชุมชน หน่วยงาน
รัฐ) ให้ทราบ 

     

ด้านการร่วมดําเนินการ      

17 
ท่านร่วมกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ํา 

     

18 ท่านร่วมกิจกรรมท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

19 ท่านมีส่วนร่วมในการส่งเสริมการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

20 ท่านร่วมสนับสนุนงบประมาณในการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

21 ท่านมีส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์การอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

ด้านการร่วมติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล      
22 ท่านมีส่วนร่วมในการประเมินผลการจัดกิจกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

23 ท่านต้องการทราบผลการดําเนินงานของการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

24 ท่านต้องการร่วมตรวจติดตามการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือช่วยเหลือและสนับสนุน
ให้เกิดการถ่ายทอดแก่เยาวชนต่อไป 

     

25 ท่านต้องการทราบปัญหาและอุปสรรคในการ      
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อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือนํามา
วางแผนและช่วยเหลือผู้รับผิดชอบให้การทํางาน
เกิดความต่อเนื่อง 

26 ท่านต้องการมีส่วนร่วมในการนําผลการประเมิน
ในการจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและ
ดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิต
ริมน้ําไปสู่การพัฒนาเป็นกิจกรรมประจําของ
ชุมชน/พ้ืนท่ี 

     

ด้านการร่วมรับผลประโยชน์      
27 ท่านมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์ของกิจกรรม

การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือการ
ประชาสัมพันธ์ชุมชน 

     

28 ท่านได้ให้การสนับสนุนบุตรธิดา/เยาวชนท่ีมีจิต
อาสาการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษา
คลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

29 ท่านมีความภูมิใจท่ีชุมชนมีกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

30 ท่านได้มีส่วนร่วมในการรักษากิจกรรมท่ีเก่ียวกับ
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้คงอยู่สืบไป 

     

31 ท่านมีส่วนร่วมในการเผยแพร่ความรู้ด้านการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําให้แก่
นักท่องเท่ียวและบุคคลอ่ืนๆ 

     

ด้านการร่วมรับผิดชอบ      
32 ท่านมีส่วนร่วมรับผิดชอบท้ังข้อดีและข้อเสียใน

การจัดกิจกรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแล
รักษาคลองน้ํา รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

33 ท่านมีส่วนร่วมในการนําข้อบกพร่องของผลการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําเพ่ือปรับแก้ไขใน
ครั้งต่อไป 
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34 ท่านพร้อมท่ีจะร่วมรับฟังความคิดเห็นจากบุคคล
อ่ืนในการเสนอแนะแนวทางในการจัดกิจกรรม
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา 
รวมถึงการอนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ํา 

     

35 ท่านมีส่วนร่วมในการให้การอบรมสั่งสอนบุตร
ธิดาท่ีจะมีโอกาสได้เรียนรู้กิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําของชุมชน 

     

36 ท่านส่งเสริมให้บุตรธิดาท่ีสนใจร่วมกันเป็นกลุ่มท่ี
มีจิตอาสาในการดําเนินกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและดูแลรักษาคลองน้ํา รวมถึงการ
อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําต่อไป 

     

 
ส่วนท่ี 6 แบบวัดเก่ียวกับจิตสํานึกของประชาชนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่อง� ตามระดับการปฏิบัติและความคิดเห็นการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําท่ีตรงกับความเป็นจริง  
 ตอนท่ี 6.1 วัดคุณค่าการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา โดยใช้เกณฑ์การวัดดังนี้ 

ลําดับ ข้อความ 
ระดับความคิดเห็น 

เห็นด้วย
อย่างย่ิง 

เห็นด้วย
มาก 

ปานกลาง 
เห็นด้วย

น้อย 
ไม่เห็น
ด้วย 

1 น้ําเป็นสิ่งจําเป็นในการดํารงชีวิต      
2 ควรฝึกใช้น้ําอย่างประหยัดให้เกิดเป็น

นิสัย 
     

3 การท้ิงขยะหรือสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ําลํา
คลองทําให้เกิดการเน่าเสีย 

     

4 หน่วยงานรัฐควรมีความตระหนักในการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมริมน้ํา คลองน้ํา
มากกว่าประชาชนท่ัวไป 

     

5 ปลูกต้นไม้ริมน้ําสามารถป้องกันดิน
พังทลาย 

     

6 วิธีการซักล้างท่ีดีควรรองน้ําด้วยภาชนะ
ดีกว่าการใช้สายยางฉีดโดยตรง 

     

7 มนุษย์เป็นตัวการสําคัญในการทําลาย
สิ่งแวดล้อม 

     

8 การท้ิงขยะเพียงเล็กน้อยลงใน แหล่งน้า      
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ไม่สามารถทําให้น้ําเน่าเสียได้ 
9 การสัญจรทางเรือพายจะเป็นการช่วย

อนุรักษ์วิถีชีวิตริมน้ําและอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมคลองน้ําด้วย 

     

10 กิจกรรมริมน้ําหรือตามสายน้ํา ถ้ามี
เด็กๆเล่นน้ํา การทําพิธีกรรมตามความ
เชื่อ การใส่บาตรทําบุญตอนเช้า ทําบุญ
ประเพณีต่าง ๆ นับเป็นการอนุรักษ์วิถี
ชีวิตริมน้ําให้ยั่งยืนได้ 

     

 
 ตอนท่ี 6.2 วัดการปฏิบัติตนในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

ลําดับ ข้อความ 
ระดับการปฏิบัติ 

มากท่ีสุด มาก ปานกลาง น้อย 
น้อย
ท่ีสุด 

1 การให้ความร่วมมือในการเก็บขยะข้ึน
จากคลองน้ําเพ่ือรักษาความสะอาด
ให้กับแหล่งน้ํา 

     

2 เม่ือเห็นคนท้ิงขยะลงในแม่น้ําลําคลอง
จะเข้าไปเตือนทันที 

     

3 เม่ือมีการระดมความช่วยเหลือในการ
อนุรักษ์คูคลองจากชุมชนหรือหน่วยงาน
ต่าง ๆ จะเข้าไปช่วยเหลือทันที 

     

4 เตือนตนเองเสมอว่า “จะไม่ท้ิงสิ่งของลง
ในคลองน้ํา” 

     

5 การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมีในการดูแล
รักษาต้นไม้ท่ีอยู่ใกล้ริมน้ํา 

     

6 การใช้วัสดุท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใน
การทํากิจกรรมท่ีเก่ียวกับคลองน้ํา เช่น 
วัสดุทํากระทง ฯ 

     

7 การใช้เรือพายในการสัญจร      
8 การใช้น้ําในการนันทนาการหรือการ

พักผ่อน(เล่นน้ํา) 
     

9 การประชาสัมพันธ์ให้กับนักท่องเท่ียว
ช่วยกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิต
ริมน้ํา 

     

10 การแนะนําหรือปลูกจิตสํานึกคนใน      
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ครอบครัวให้มีความตระหนักถึงการ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 

 
ส่วนท่ี 7 เป็นแบบสอบถามแบบปลายปิดเก่ียวกับปัญหา อุปสรรค และปลายเปิดเก่ียวกับ
ข้อเสนอแนะ 
คําช้ีแจง โปรดทําเครื่องหมาย�ในช่องว่างความคิดเห็นท่ีตรงกับความเป็นจริง  

7.1 สภาพปัญหา อุปสรรคการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

7.2 ข้อเสนอแนะในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................ 
 

---ขอขอบคุณทุกท่านในการตอบแบบสอบถามในครั้งนี้--- 
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แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 
แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ํา 

สู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 
(สําหรับประธานชุมชนหรือผู้นําชุมชนหรือเครือข่ายทางสังคม) 

 
 

 
 

ชื่อ-สกุลผู้สัมภาษณ์....................................................วันเดือนปีท่ีสัมภาษณ์.........../............./............. 
เวลา................................................สถานท่ี(ชุมชน/ตลาด)................................................................... 
 
สถานภาพท่ัวไปของผู้ถูกสัมภาษณ์ 
ชื่อ-สกุลผู้ถูกสัมภาษณ์
................................................................................................................................................................ 
เพศ...........................อายุ................ปี  สถานภาพสมรส......................ศาสนา....................................... 
อาชีพ................................ระดับการศึกษา...............................รายได้ต่อเดือน..............................บาท 
ข้อมูลในการสัมภาษณ์ (Interview) 
ข้อมูลเครือข่ายเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อม/คลอง/ตลาดน้ํา จํานวน 7 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 
(สําคัญ) 1) ในชุมชนมีกลุ่มหรือเครือข่ายในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลําคลอง ตลาดน้ํา อะไรบ้าง? 
(สําคัญ) 2) แต่ละกลุ่มหรือเครือข่ายมีสมาชิกทําบทบาทหน้าท่ีอย่างไรบ้าง? มีกิจกรรมการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมอย่างไร? 
 3) สมาชิกในกลุ่มมีบทบาทอ่ืนในสังคม/ชุมชน/ตลาดน้ําอะไรบ้าง? 
 4) ในชุมชนมีกลุ่มเยาวชนในการเป็นผู้อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้าง? 
 5) มีหน่วยงานอ่ืน ๆ สนับสนุนการทํากิจกรรมอนุรักษ์ตลาดน้ําหรือคลองน้ําอย่างไรบ้าง? 
 6) ในชุมชนหรือพ้ืนท่ีมีความต้องการอย่างไร? มีปัญหาอย่างไรบ้างท่ีเก่ียวกับการอนุรักษ์ลํา
คลอง/ตลาดน้ํา? 
(สําคัญ) 7) มีแนวทางในการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพ่ือการท่องเท่ียว
อย่างไรบ้าง? 
 
 
 
 

แบบสัมภาษณ์ชุดที่.......... 

แนะนาํก่อนสัมภาษณ์ : สวัสดีครับ/ค่ะ ผม/ดิฉนัมาจากมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนนัทา ขออนุญาต
ทําการสัมภาษณ์ทา่นในฐานะประธานชุมชน/ผูน้ําชุมชน/เครือข่ายทาง
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วิถีชีวิตริมน้ํา จํานวน 10 ข้อคําถาม รายละเอียดมีดังนี้ 
(สําคัญ) 1) มีวิถีชีวิตและความเป็นอยู่เป็นอย่างไรบ้าง (ระยะเวลาท่ีอาศัย การเป็นอยู่ในแต่ละวัน ด้าน
การดํารงชีพ การสัญจร)? 

2) อะไรบ้างท่ีบ่งบอกวิถีชีวิตหรือวัฒนธรรมของท่ีนี่ (การกิน การอยู่ การประกอบอาชีพ การ
ทําบุญ)? 

3) ในอดีตชุมชนเป็นอย่างไร? 
4) มีการใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ําอย่างไรบ้าง? 
5) ในชีวิตประจําวันมีการพ่ึงพิงกับกระแสน้ําอย่างไรบ้าง (หาปลา การสัญจร)? 
6) ปัจจุบันการดํารงชีวิตท่ีเก่ียวกับน้ําเป็นอย่างไรบ้าง? (มีเด็กเล่นน้ํา ใช้อุปโภค บริโภค

หรือไม่อย่างไร)? 
7) การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตทางน้ําเริ่มเม่ือไหร่ และใช้เรือเม่ือไหร่วัตถุประสงค์อย่างไร รถ ใช้

เม่ือไหร่อย่างไร? 
(สําคัญ) 8) ปัญหาในการดํารงชีวิตริมน้ํามีหรือไม่อย่างไรบ้าง? 

9) ความแตกต่างในการดํารงชีวิตริมน้ํา อดีต/ปัจจุบัน เป็นอย่างไร? (อดีตนําใสไหลเย็นเห็น
ตัวปลา ในน้ํามีปลาในนามีข้าว) 
(สําคัญ) 10) ในอนาคตภาพของการดํารงชีวิตริมน้ําจะเปลี่ยนไปอย่างไร? จะเหมือนคลองท่ีอยู่ใจกลาง
กรุงเทพฯหรือไม่? 
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ ดังนี้ 
(สําคัญ) 1) ท่านมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําอย่างไร? 

2) ในชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกับแหล่งน้ําอย่างไรบ้าง? (เช่น งานลอย
กระทง การเก็บขยะ) 

3) เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําอย่างไร?  
4) ผู้นําหรือประชาชนหรือหน่วยงานรัฐในชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถี

ชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
5) การกําจัดขยะมูลฝอยในลําคลอง เป็นบทบาทหน้าท่ีของใคร อย่างไร?  
6) มีการตั้งกฎในการใช้น้ํา หรือแหล่งน้ําธรรมชาติหรือไม่ และหากมีผู้ฝ่าฝืนจะมีวิธีจัดการ

อย่างไร? 
7) ในชุมชนมีการรณรงค์การรักษ์น้ําสําหรับคนท่ีอยู่ในชุมชน และบุคคลภายนอกหรือไม่ 

อย่างไร? 
(สําคัญ) 8) ปัจจัยแห่งความสําเร็จของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําคือ
อะไร? 
(สําคัญ) 9) ทุกฝ่ายในพ้ืนท่ีเคยร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมลงมือทํา ร่วมประเมินผล ร่วมรับ
ผลประโยชน์ ร่วมรับผิดชอบในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
(สําคัญ) 10) ปัญหาในการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หรือวิถีชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
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การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ํา มีข้อคําถามจํานวน 10 ข้อ ดังนี้ 
(สําคัญ) 1) ชุมชนมีวิธีการสร้างจิตสํานึกให้ประชาชน/พ่อค้าแม่ค้าในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
 2) ชุมชนมีการอบรมบ่มเพาะให้กับเยาวชนในพ้ืนท่ีในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
(สําคัญ) 3) หน่วยงานภายในหรือภายนอกชุมชน (สํานักงานเขต/โรงเรียน) ได้เข้ามาช่วยเหลือหรือ
อบรมในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
(สําคัญ) 4) ครอบครัวได้อบรมให้กับเด็ก ๆ ในการมีจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิต
ริมน้ําอย่างไร? 
 5) ท่านหรือประชาชนมีความรู้สึกเป็นเจ้าของ (รัก พอใจ อนุรักษ์ หวงแหน) สถานท่ีต่าง ๆ 
สิ่งแวดล้อม คู คลอง หนอง บึงในพ้ืนท่ี และตลาดน้ํา เพียงใด? 
 6) ทุกคนในชุมชน/ตลาด มีความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
 7) ชุมชน/ตลาดได้มีกฏระเบียบในการสร้างจิตสํานึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการ
ดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 
(สําคัญ) 8) ทุกคนในชุมชน/ตลาด มีความเสียสละเวลา ทรัพย์สินส่วนตัว กําลังกาย กําลังความคิดใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตริมน้ําอย่างไร? 

9) ทุกคนในชุมชน/ตลาด แสดงออกถึงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตริมน้ํา
อย่างไร? 

10) ปัญหาของการขาดจิตสํานึกในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการดํารงชีวิตริมน้ําของพ้ืนท่ี
ตลิ่งชันเป็นอย่างไร? มีมากน้อยเพียงใด? 
 
สําคัญยิ่งข้อคําถามปิดท้าย : วิถีชีวิตริมน้ํา/การท่องเท่ียวทางน้ํา/ตลาดน้ําในเขตตลิ่งชันจะให้คงอยู่
ยั่งยืนท่านคิดเห็นอย่างไร? 

 
 
 

---ขอขอบคุณท่านท่ีได้ให้ข้อมูลในการสัมภาษณ์ครั้งนี้--- 
 
 
 

อาจารย์ภูสิทธ์ ภูคําชะโนด 
อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ภาคสังคมศาสตร์ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบริการวิชาการ 
ผู้วิจัยและออกแบบข้อคําถาม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก  ข 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



169 

 

ภาพกิจกรรมการลงพ้ืนที่เก็บขอ้มลูแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม  
(ส่วนหนึ่งของภาพถ่ายทั้งหมด) 

 

 
 

ภาพที่ 1 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 

 
 

ภาพที่ 2 ร้านค้าในตลาดบกริมนํ้า (ตลาดนํ้าคลองลัดมะยม) 
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ภาพที่ 3 การซื้อขายในลําคลอง 
 

 
 

ภาพที่ 4 นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลกับชาวบ้านที่พายเรือรับจ้าง 
 



171 

 

 
 

ภาพที่ 5 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นท่ีเก็บข้อมูลในตลาดนํ้า 
 

 
 

ภาพที่ 6 สัมภาษณ์ลุงชวนผู้ขับเคล่ือนตลาดนํ้าคลองลัดมะยม 
 
 



172 

 

 
 

ภาพที่ 7 ตลาดนํ้าคลองลัดมะยมคึกคักมากในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ 
 

 
 

ภาพที่ 8 เก็บข้อมูลกับทีมผู้ขับเคล่ือนตลาดนํ้า 
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ภาพที่ 9 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กับแม่ค้าที่ตลาดนํ้าวัดจําปา 
 

 
 

ภาพที่ 10 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับพ่อค้าท่ีตลาดนํ้าวัดจําปา 
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ภาพที่ 11 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับแม่ค้าพายเรือตลาดนํ้าวัดสะพาน 
 

 
 

ภาพที่ 12 นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ (ผู้ช่วยนักวิจัย) ลงพื้นที่สัมภาษณ์กับแม่ค้าตลาดนํ้าตล่ิงชัน 
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ภาพที่ 13 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นท่ีสัมภาษณ์กับประชาชนที่ตลาดนํ้าวัดตล่ิงชัน 
 

 
 

ภาพที่ 14 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับประชาชนท่ีตลาดนํ้าวัดจําปา 
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ภาพที่ 15 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับประชาชนท่ีตลาดนํ้าวัดจําปา 
 

 
 

ภาพที่ 16 ผู้ช่วยนักวิจัยลงพื้นที่สัมภาษณ์กับประชาชนท่ีตลาดนํ้าวัดจําปา 
---------------------------------------- 
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รายนามผู้ช่วยนักวิจัยประจําโครงการวิจัย  

แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชนตลาดน้ํา สู่
การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในเขตตล่ิงชัน กรุงเทพมหานคร 

 
1. นางสาวสิราวรรณ สมเพาะ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ช้ันปีท่ี 2 
2. นางสาวเบญจรัตน์ บุญมี นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ช้ันปีท่ี 2 
3. นางสาวอมรรัตน์ พลอยมุกดา นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ช้ันปีท่ี 2 
4. นางสาวนํ้าทิพย์ ทักเกษร นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม ช้ันปีท่ี 2 

 
---------------------------------------- 

 
 
 
 
 
 



 

ประวัติผู้วิจัย 
 
ช่ือ - นามสกุล    นายภูสิทธ์ ภูคําชะโนด 
     Mr. Phusit Phukamchanoad 
ตําแหน่งปัจจุบัน  อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 
   แขนงวิชาการจัดการพัฒนาสังคม 
สถานท่ีติดต่อ   สาขาวิชาการจัดการสังคมและวัฒนธรรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
E-mail – address: phusit.ph@ssru.ac.th 

ท่ีอยู่    81/7 หมู่ 4 ไอคอนโดศาลายา อาคาร A ตําบลศาลายา อําเภอพุทธมณฑล  
จังหวัดนครปฐม 73170 โทรศัพท์ 083-177-5973 

ประวัติการศึกษา  
 ปริญญาโท  พัฒนาสังคม   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์(นิด้า) 

ปริญญาตรี  การบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
 ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์ท่ัวไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
 สาขาวิชาท่ีเช่ียวชาญ   
       - การพัฒนาสังคม พัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียง 
ภาระงานในปัจจุบันงานประจํา  
  - อาจารย์ประจําสาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมสังคม คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
ผลงานวิจัย 

พ.ศ. 2552 
- การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรม เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการ

วิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- ชุมชนพัฒนาซอยระนองกลาง เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิตชุมชน

ดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนยานเกราะเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร(ภายใต้ชุดโครงการวิถีชีวิต

ชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
- การศึกษาวิถีชีวิตชุมชนกองพันข่าวกรองทางทหารเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร (ภายใต้ชุด

โครงการวิถีชีวิตชุมชนดุสิต “กรุงเทพมหานครใต้พระบรมโพธิ์สมภาร”) 
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พ.ศ. 2553 
- รูปแบบการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร  
- รูปแบบและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน: 

กรณีศึกษา ตําบลท่าคา อําเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 
พ.ศ. 2554 
- รูปแบบความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต 

กรุงเทพมหานคร  
- ผลกระทบต่อพ้ืนท่ีและวิถีชีวิตของประชาชนก่อนการสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ พ้ืนท่ี

แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- ความผูกพันของครอบครัวทหารต่อชุมชนยานเกราะ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- ความสําเร็จของอาชีพผู้บริหารสตรีโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 
- วัฒนธรรมทางการเมืองและการกล่อมเกลาทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของนักเรียน

ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี 5-6 สังกัดสํานักงานเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
- โครงการวิจัยเพ่ือพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ําทางสังคมในกรุงเทพมหานครชุมชนวัด

ประชาระบือธรรม 1-4 เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. 2555 
- การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขต

ดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 - แนวทางการดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนในชุมชน
เมืองเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 
 - การพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมชุมชนบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 
 พ.ศ. 2556 

- การมีส่วนร่วมของชุมชนกับการจัดการฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเท่ียว
ตลาดน้ําบางน้อย อําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 

พ.ศ. 2558 
- แนวทางการพัฒนาทุนทางสังคมเพ่ือสร้างกิจกรรมการท่องเท่ียวโดยกระบวนการมีส่วนร่วม

ของประชาชนอําเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม  
- การพัฒนาและการจัดการทุนทางวัฒนธรรมด้านการละเล่นท้องถ่ินชุมชนดุสิตารามเพ่ือเป็น

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม งบประมาณแผ่นดิน (ผ่านข้อเสนอของ วช.สกอ.) 
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พ.ศ. 2559 
- แนวทางการพัฒนาเครือข่ายทางสังคมเพ่ืออนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของประชาชน

ตลาดน้ําสู่การท่องเท่ียวอย่างยั่งยืนในเขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร (ผ่านข้อเสนอของ วช.) 
- แนวทางการดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนอาเซียน 

กรณีศึกษานครหลวงเวียงจันทร์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
บทความ 
 - บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนกับการพัฒนาชุมชนเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร” ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณีปีท่ี 4 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – พฤษภาคม 2553. 
 - บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนวัดประชาระบือธรรมเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” ในงาน
ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณีระดับบัณฑิตศึกษา “วิจัยเพ่ือการพัฒนาท้องถ่ิน” วันท่ี 14-15 
มิถุนายน 2553 หน้า 314-322  

- บทความเรื่อง “วิถีชีวิตชุมชนเมือง กรณีศึกษาชุมชนวัดประชาระบือธรรม ในงานการ
นําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนเพ่ือการพัฒนาการท่องเท่ียวอย่างยั่งยืน
กรณีศึกษาตําบลท่าคาอําเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม” ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 
2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนบนพ้ืนท่ีเช่ากรณีศึกษาชุมชนพัฒนาซอยระนอง
กลาง” ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 (Thailand Research Expo 2010) 

- บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของกรรมการชุมชนในการพัฒนาชุมชน
เขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี 2 เรื่อง"ราก
หญ้ากับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันท่ี 28 - 
29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “แนวทางการเสริมสร้างขวัญกําลังใจของครูโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนก
สามัญศึกษาในเขตกรุงเทพมหานคร” การประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติครั้งท่ี2 
เรื่อง"รากหญ้ากับการพัฒนาท้องถ่ินอย่างยั่งยืน" มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในวันท่ี 28 - 
29 ตุลาคม 2553  

- บทความเรื่อง “วิ ถีการดําเนินชีวิตของครอบครัวทหารชุมชนยานเกราะเขตดุสิต
กรุงเทพมหานคร” ประชุมวิชาการวิจัยรําไพพรรณีครั้งท่ี 4 "พัฒนาสังคมไทยสู่สังคมคุณภาพ (Social 
Quality)" มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีในวันท่ี 20 - 21 ธันวาคม 2553 
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- บทความเรื่ อง  “ กําลังขวัญของครู โ รงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
กรุงเทพมหานคร” วารสารวิจัยรําไพพรรณีปีท่ี 5 ฉบับท่ี 1 ตุลาคม 2553 – มกราคม 2554 หน้า 43 
– 51 ของมหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณีจังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาแหล่งท่องเท่ียวตลาดน้ําท่าคา” 
หน้า181 – 190 ในการประชุมวิชาการระดับชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครครั้งท่ี2 “สหวิทยาการ
งานวิจัยเพ่ือพัฒนาคนและชุมชนอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันท่ี 10-11 สิงหาคม 2554 ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏพระนคร 

- บทความเรื่อง “ประชาชนเขตดุสิตกับการมีส่วนร่วมทางการเมืองในการพัฒนา
ประชาธิปไตย” หน้า43-49ในภาคบรรยายด้านธรรมาภิบาลและคอร์รัปชันงาน “การนาเสนอ
ผลงานวิจัยแห่งชาติ 2554 (Thailand Research Expo 2011)”ในวันท่ี 26 - 30 สิงหาคม 2554 
ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “ทัศนะทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมืองแบบประชาธิปไตยของ
ประชาชน 44 ชุมชนเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” ในงานการนําเสนอผลงานวิจัยแห่งชาติ 2553 
(Thailand Research Expo 2011) ในวันท่ี 26 - 30 สิงหาคม 2554 ณศูนย์ประชุมบางกอกคอนเวน
ชันเซ็นเตอร์เซ็นทรัลเวิลด์ราชประสงค์กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “แนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชนเขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร หน้า 122 – 129 ในวารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ปีท่ี 7 ฉบับท่ี 13 
มกราคม – มิถุนายน 2554 
 - บทความเรื่อง “ปัจจัยท่ีทรงอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” หน้า 199 – 213 ในวารสารมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีท่ี 3 ฉบับท่ี 1 
มกราคม – มิถุนายน 2554 
 - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” หน้า 256 – 266 ในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติการบริหารการศึกษา
สัมพันธ์แห่งประเทศไทยครั้งท่ี 34 และการประชุมวิชาการและแสดงผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งท่ี 3 
ในระหว่างวันท่ี 22-23 มีนาคม 2555 ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร 
 - บทความเรื่อง “ความผูกพันของประชาชนต่อชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า เขตดุสิต 
กรุงเทพมหานคร” หน้า 48 – 54 ตีพิมพ์ในวารสารวิจัยรําไพพรรณี ปีท่ี 6 ฉบับท่ี 2 กุมภาพันธ์ – 
พฤษภาคม 2555. มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี 

- บทความเรื่อง “ผลกระทบต่อพ้ืนท่ี การดํารงชีวิต และความผูกพันต่อชุมชนของประชาชน
ในชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” หน้า 482 – 495 
ในโครงการสัมมนาทางวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติครั้งท่ี 4 ข้ึนในหัวข้อ 
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“อุดมศึกษาอาเซียนในทศวรรษหน้า” (ASEAN HIGHER EDUCATION IN THE NEXT DECADE) ใน
วันท่ี 21 ธันวาคม 2555. 

- บทความเรื่อง “การดํารงชีวิตอย่างมีสุขตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนใน
ชุมชนเมืองเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร” หน้า 645 – 654 ในการประชุมทางวิชาการ “นเรศวรวิจัย” 
ครั้งท่ี 9 กลุ่มสังคมศาสตร์ในวันท่ี 28-29 กรกฎาคม 2556. 

- บทความเรื่อง “การน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในระดับบุคคลและ
ครัวเรือนของประชาชนและผู้นําชุมชนในชุมชนเมือง” หน้า 368 – 377 ในการจัดการประชุมวิชาการ
ระดับชาติครั้งท่ี 5 “ฐานการวิจัยมหาวิทยาลัยกับการพัฒนาท้องถ่ิน” ในวันท่ี 17-18 กรกฎาคม 
2556. 

- บทความเรื่อง “การประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนของ
ประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร” หน้า 345 – 353 ในการจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ
ราชภัฏเพชรบุรีวิจัยเพ่ือแผ่นดินไทยท่ียั่งยืน ครั้งท่ี 3 “สร้างมูลค่าภูมิปัญญาพัฒนาสู่อาเซียน” ในวันท่ี 
3 สิงหาคม 2556. 

 
บทความนําเสนองานในต่างประเทศ 

- Guideline for Happy Living According to Sufficiency Economy Philosophy of 
People and Community Leaders in Urban Communities. 

- Ways of Life of Undergraduate Students Based On Sufficiency Economy 
Philosophy in SuanSunandhaRajabhat University. 

- Performances and Activities of Urban Communities Leader Based On 
Sufficiency Economy Philosophy in Dusit District, Bangkok Metropolitan. 

- Motivation and Livelihood of Undergraduate Students Based On Sufficiency 
Economy Philosophy in SuanSunandhaRajabhat University. 

- A Study on Local Wisdom towards Career Building of People in Kamchanoad 
Community. 

- A Study of Social and Cultural Context for Tourism Management by 
Community Kamchanoad District, Amphoe Ban Dung, UdonThani Province. 
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