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บทคัดย่อ

  การศึกษาวิจัยในครั้งน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกับอิทธิพลของภาวะผู้นําใฝ่บริการ และจิตสาธารณะท่ีส่งผลต่อการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ของชุมชนบางลําพู กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่าง
ประชากร เลือกโดยวิธีการเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างตามประเภทของประชากร ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัยได้จากแบบ
ประเมินที่มีค่าความเชื่อมั่น ร้อยละ 92.5 จํานวน 400 ราย  ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์สรุปได้ว่า 
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ การมีจิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ในภาพรวมมีความ
สัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ จากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางและค่าสัมประสิทธิ์ของอิทธิพลระหว่างปัจจัย
ในศึกษาทั้งสามตัวแปร สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ  การมีจิตสาธารณะ  มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ และจากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ 
ในภาพรวมของการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม สามารถเลือกใช้การประเมินเพียงตัวแปรด้านการ
เยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ และการลงมือกระทําหรือร่วมมือกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมแค่เพียง 2 ด้าน ก็
สามารถจะทํานายการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมได้ถึงร้อยละ 45.8   

ค�ำส�ำคัญ : ภาวะผูน้าํใฝ่บรกิาร จติสาธารณะ การมส่ีวนร่วม อนรัุกษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรม การวเิคราะห์เส้นทาง
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Abstract

  The purposes of this research are 1) Study on level of Servant Leadership and Public Mind to 
Conserving Cultural Resource through People Participation 2) Study on correlation of Servant Leadership 
and Public Mind to Conserving Cultural Resource through People Participation. 3) Study on effected of 
Servant Leadership and Public Mind to Conserving Cultural Resource through People Participation. 400 
samplings were selected by stratified random sampling. For final analysis processed collected by 
questionaire with 92.5 percent confidence level.
  The correlation result showed that Servant Leadership and Public Mind had positive relationship 
with Conserving Cultural Resource through People Participation at high statistic significant. Path Analysis 
explained about Servant Leadership and Public Mind had Influence to Conserving Cultural Resource 
through People Participation  by direct and indirect effect. Stepwise Regression explained about Servant 
Leadership and Public Mind had Influence to Conserving Cultural Resource through People Participation. 
Even so this research found, no need all factors of Servant leadership and Public mind for explained  
Conserving Cultural Resource through People Participation. Can use only 2 factors for explained the 
Conserving Cultural Resource through People Participation as Emotional healing and Operating and they 
can predicted for Conserving Cultural Resource through People Participation 45.8%

Keywords:  Servant Leadership, Public Mind, People Participation, Conserving cultural resource, Path Analysis,   
     stepwise regression, correlation

กลืนหายไปพร้อมกับความเจริญและเทคโนโลยีที่พัฒนาขึ้น
ตามการเปล่ียนแปลงต่างๆ ทีเ่กิดขึน้ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร 
โดยเฉพาะจากการเน้นนโยบายสนับสนุนการท่องเที่ยวนั้น 
ชุมชนก็ได้รับผลกระทบโดยตรง ทําให้ชุมชนเก่าแก่
  อย่างบางลําพูมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ทั้งสภาพ
ชมุชน ศลิปะและส่ิงปลกูสร้าง รวมถึงค่านยิมทางวฒันธรรม
ของคนในชุมชน มีการเคลื่อนย้ายของแรงงานต่างด้าวและ
นักท่องเที่ยวต่างชาติจากทั่วโลกมาในย่านน้ีตลอดเวลา 
ศิลปหัตถกรรมช้ันสูงและวัฒนธรรมดั้งเดิมท่ีเคยสืบทอด
กันมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษก็ค่อยๆ สูญหายไป เนื่องมาจาก
ขอบเขตการทํางานของผู้วิจัยเป็นงานด้านชุมชนสัมพันธ์ ที่
ต้องมีการทํางานและมีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนบางลําพู
ในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเป็นงานด้านอนุรักษ์ประเพณี ศิลป
วัฒนธรรม งานด้านการเมืองและความม่ันคง โดยกลุ่ม
ประชากรที่มีบทบาทที่เห็นได้ชัดในชุมชนคือกลุ่มของผู้นํา
ชมุชน จงึเป็นแรงจงูใจให้ผูว้จิยัทาํการศกึษาเกีย่วกบัลักษณะ
ของผู้นําแบบใฝ่บริการและการมีจิตสาธารณะว่ามีผลกับ

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา

  จากการประเมินสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มี
ผลต่อการพัฒนาประเทศนั้นประเทศไทยยังต้องเผชิญกับ
สถานการณ์ภายในประเทศ ทั้งในด้านกฎกติกาใหม่ วิกฤติ
เศรษฐกจิและการเงนิ การเปลีย่นแปลงของสิง่แวดล้อมและ
เทคโนโลย ีทรพัยากรต่างๆ ลดลงตลอดเวลา ประชากรต้อง
มีการปรับตัวให้เข้ากับการเปลี่ยนแปลงในทุกทาง ทําให้
เกิดการย้ายถิ่นฐาน การสร้างเขตเศรษฐกิจ เขตท่องเที่ยว 
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นต้นเหตุของการรุกทําลายทรัพยากรที่มี
ในพื้นที่ ทั้งทรัพยากรทางธรรมชาติ และทรัพยากรทาง
วัฒนธรรมที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์ความเป็นไทย 
ปัจจุบันประเทศไทยให้ความสําคัญกับการพัฒนาคน มีการ
กล่าวถึงการมีจิตสาธารณะ ว่าเป็นคุณสมบัติที่พึงประสงค์
ของคนไทย ซึ่งจะช่วยพัฒนาเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ให้
ความสําคัญต่อชุมชนเข้มแข็ง มีการรวมพลังจากทุกภาค
ส่วน เห็นได้ว่าปัจจบุนัทรัพยากรทางวฒันธรรมด้ังเดมิ ได้ถูก
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การมีส่วนร่วมของประชาชนชุมชนบางลําพู ในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย
  1. เพื่อศึกษาระดับของภาวะผู้นําใฝ่บริการ การมี
จิตสาธารณะ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของชุมชนบางลําพู
  2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ ์ของภาวะผู ้ นําใฝ ่
บริการ การมีจิตสาธารณะ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบางลําพู
  3. เพ่ือศึกษาอิทธิพลโดยรวมของภาวะผู ้นําใฝ่
บริการ การมีจิตสาธารณะ ที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของชุมชนบางลําพู

วิธีการดําเนินการวิจัย
  การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ผู้วิจัย
ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ โดยวิธีดําเนินการวิจัยนั้นจะ
ทําการเก็บข้อมูล 2 ข้ัน คือ ข้ันท่ี 1 ข้อมูลข้ันทุติยภูมิ 
เป็นการศึกษาเอกสารต่างๆ ที่เป็นองค์ความรู้พื้นฐานทั่วไป                                                      
และความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรทางวัฒนธรรม ของชุมชน 
บางลําพู และขั้นที่ 2 เก็บข้อมูลปฐมภูมิ โดยการสํารวจ 
การสัมภาษณ์ การสังเกต ทําการบันทึกข้อมูลลงในแบบ 
สอบถามทางการวิจัย ตามระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ
  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
  ได ้ทราบถึงลักษณะภาวะผู ้ นําของผู ้ นําชุมชน      
บางลําพู ระดับของการมิีจิตสาธารณะของประชาชนชาว
บางลําพู ว่าส่วนประกอบทั้งสองอย่างนี้ส่งผลถึงพฤติกรรม
การมีส ่วนร ่วมอนุรักษ ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของ
ประชาชนชุมชนบางลําพูหรือไม่ ควรมีการพัฒนาทางด้าน
ใดบ้าง และเพ่ือเป็นแนวทางในการวางแผนนโยบายเพื่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรมในชุมชนเมืองในส่วน
อื่นๆ ต่อไป 

ทบทวนวรรณกรรม 
  Greenleaf (2000) ได้ให้ความหมายของภาวะ
ผู้นําใฝ่บริการว่า หมายถึง พฤติกรรมท่ีมีพื้นฐานมาจาก
ความรู้สึกที่ต้องการดูแลรับใช้ผู้อื่นเป็นอันดับแรก นอกจาก
นั้นคือมี จิตสํานึก รอบคอบ ในการนําพาสิ่งที่ดีที่สุดต่อผู้ที่

ปรารถนา ต่อผู้นํา การแสดงออกคือการรับใช้ นําความ
เจรญิมาสูบ่คุคลให้สนบัสนุนให้บคุคลรูจ้กัรบัใช้ มสีติปัญญา 
มีอิสระในการทํางาน และเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นผู้รับใช้ด้วย
ตัวเขาเอง  Laub (2004) ได้ให้ความหมายของภาวะผู้นํา
ใฝ่บริการว่า หมายถึง การเข้าใจและการปฏิบัติโดยยึด
ความต้องการของผู้อื่นเป็นหลักเหนือประโยชน์ของตนเอง 
เพิ่มคุณค่า และพัฒนาผู้อื่น สร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่ม ปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมา แสดงภาวะผู้นําเพื่อ
ความต้องการของผู้อื่น และเพื่อการกระจายอํานาจ และ
สถานภาพแก่ความต้องการที่มีส ่วนร่วมกันของแต่ละ
บุคคล การจําแนกคุณลักษณะ และองค์ประกอบภาวะผู้นํา
ใฝ่บริการของ  Irving  พบว่า มีงานวิจัยหลายชิ้นต่างยืนยัน
ผลของการวัดภาวะผู้นําในระดับองค์การที่สร้างโดย Laub 
ที่นํามาเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาภาวะผู้นําใฝ่บริการ 
Spear (1995) และ Barbuto and Wheeler (2002)  
สรปุองค์ประกอบของภาวะผูน้าํแบบผูร้บัใช้ 5 องค์ประกอบ 
ดังนี้ 1) การให้ความช่วยเหลือ หมายถึง ความปรารถนา
แบบหยั่งลึกของผู้นําในการใช้ชีวิตที่แตกต่างจากผู้อื่นใน
เชิงบวก เป็นความสอดคล้องของจิตวิญญาณ และจุด
ประสงค์ในการดําเนินชีวิตที่ปราศจากความเห็นแก่ตัว 
เนื่องจากเป้าหมายสูงสุดคือการได้รับใช้ผู้อื่น บุคคลท่ีมี
ความเป็นผู้นําสูงจะช่วยเหลือและพร้อมสําหรับความสนใจ
ของผู้อื่นมากกว่าของตนเอง และยินดีจะทํางานเพื่อตอบ
สนองความต้องการของผู้ตาม 2) การเยียวยาทางอารมณ์ 
หมายถึง ความมุง่มัน่และทกัษะของผูน้าํในการเยยีวยาฟ้ืนฟู
จติวญิญาณจากความลาํบากหรอืการบาดเจบ็ โดยใช้วธิกีาร
เอาใจเขามาใส่ใจเราและเป็นผู้ฟังที่ดี อํานวยความสะดวก
ในกระบวนการฟ้ืนฟ ูสร้างสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภัย
และส่วนตัวสําหรับผู้อื่นอย่างมืออาชีพ ผู้ตามท่ีได้รับการ
เยียวยาทางอารมณ์เน่ืองจากบาดเจ็บจากประสบการณ์
ส่วนตัวสามารถเป็นผู้นําได้ 3) การมีภูมิปัญญา หมายถึง 
การรับรู้สิ่งรอบตัวและนํามาผสมผสานกับผลที่คาดหมาย
เอาไว้ ผู้นําจะมีความเชี่ยวชาญในสภาพแวดล้อมอย่างต่อ
เนื่อง และความเข้าใจในความหมายของพวกเขา ผู้นําที่มี
ภูมิปัญญาสูงจะมีลักษณะเป็นผู้สังเกต และสามารถคาด
หมายการทํางานกับสิ่งรอบตัวได้ ภูมิปัญญาเป็นความคิดที่
สมบูรณ์แบบและสามารถใช้ได้จริง เกิดจากความรู้และการ
ใช้ประโยชน์ได้สูงสุด  4) การวางแผนในการโน้มน้าว หมาย
ถึง การที่ผู้นําใช้คําพูดที่มีเหตุผลและกรอบทางจิตใจในการ
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จูงใจ มีทักษะในการวางแผนและแนวคิดท่ีเป็นไปได้สูง
ถ่ายทอดเป็นคําพูดในโอกาสเหล่านั้น มีการสนับสนุนผู้อื่น
เกีย่วกบัวสิยัทศัน์ในอนาคตขององค์การ และชักจงู นาํเสนอ
เหตุผลเพื่อกระตุ้นให้ผู้อื่นได้ลงมือทําในสิ่งนั้น 5) การเป็น
เสมือนผู้รับใช้องค์การหมายถึง ผู้นําเตรียมองค์การในการ
ให้สิ่งที่ดีกับสังคมโดยการพัฒนาการจัดโปรแกรม และการ
ประชาสัมพันธ์ให้กับชุมชน ซ่ึงเก่ียวข้องกับจริยธรรมหรือ
ค่านิยม รวมถึงการรับผิดชอบความเป็นอยู่ของชุมชน เพื่อ
ให้กลยุทธ์และการตัดสินใจ 

  จากการศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องกับองค์ประกอบ
ของจิตสาธารณะ ซ่ึงผูว้จัิยได้รวบรวม และสรปุองค์ประกอบ
ของการมจีติสาธารณะ โดยใช้แนวคิดของบญุญานนท์ ศรโีท 
(2554) องค์ประกอบของการมีจิตสาธารณะในงานวิจัยนี้ 
ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบคือ 1) ด้านความตระหนักถึง
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม บุคคลมีการรับรู้ว่าสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง และคิดว่าผลกระทบของปัญหามีต่อ
ตนเอง ครอบครวั สงัคม ประเทศชาต ิ เป็นภาวะทีจ่าํเป็น 
ต้องป้องกันและแก้ปัญหาให้อยู่ในภาวะปกติสุข 2) ด้าน
ความรัก เอื้ออาทร สามัคคี การรวมกลุ่มของบุคคลใน
สงัคมมคีวามหลากหลายจงึ จาํเป็นต้องสร้างข้ึนบนฐานแห่ง
ความรกั ความเมตตา ความเอื้ออาทรและสามัคคี 3) ด้าน 
การคิดวเิคราะห์ วพิากษ์วจิารณ์ สงัเคราะห์ถึงสถานการณ์ 
ในสังคม ทั้งการจําแนก สาเหตุ และสิ่งที่ทําให้เกิดปัญหา
ในสังคม รวมถึงผลกระทบของปัญหาในด้านต่างๆ ว่ามี
ความสัมพันธ์กันอย่างไร และร่วมกันแลกเปลี่ยนความรู้ 
ความคิดเห็นกับผู้อื่นถึงสภาพปัญหาและหาแนวทางการ 
ป้องกันและแก้ไข 4) ด้านการลงมือกระทําหรือร่วมมือกัน
ในการป้องกนัและแก้ไขปัญหาในสงัคม เข้าร่วมในกจิกรรม 
ต่างๆ โดยการริเริ่มของตนเอง หรือเข้าร่วมในกลุ่มต่างๆ
เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยการเสียสละทรัพย์ สิ่งของ เวลา 
แรงกาย การช่วยในการจัดกิจกรรมต่างๆ การช่วยในการ
เสนอความคิด แนวทางการแก้ไขปัญหา หรือการกระทํา
อื่นที่จะส่งผลให้เกิดการผลักดันและการเคลื่อนไหวในการ
พัฒนาสังคมตามความรู้ และความสามารถของตน 5) ด้าน 
การมีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคม ต้อง
มีการประสานเพื่อดําเนินการตามแนวทางในการช่วยเหลือ
สังคม โดยการจัดตั้งกลุ่ม ชมรม เพื่อร่วมมือกับองค์กรของ
รัฐบาลและเอกชน ในการกระทําเพื่อช่วยเหลือสังคม 

  ในที่ประชุมเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ณ องค์การสหประชาชาต ิเม่ือปี ค.ศ. 1975 กลุ่มผูเ้ชีย่วชาญ
ที่ให้ข้อเสนอแนะไว้ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน เป็นคํา
ที่ไม่อาจกําหนดนิยามความหมายเดียวที่ครอบคลุมได้ 
เพราะความหมายของการมีส่วนร่วมอาจแตกต่างกันไปใน
แต่ละประเทศหรือแม้แต่ในประเทศเดียวกันก็ตาม ดังนั้น
การนิยามความหมายของการมีส่วนร่วมของประชาชน 
ควรมีลักษณะจํากัดเฉพาะในระบบเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมืองหนึ่งๆ เท่านั้น อย่างไรก็ดีกลุ่มผู้เชี่ยวชาญดังกล่าว
ได้ขยายความการมีส่วนร่วมของประชาชนว่าครอบคลุม
ประเด็นดังนี้ (กรมอนามัย, 2550) Cohen and Uphoff 
(1980 อ้างใน พิพัฒน์ นนทนาธรณ์, 2559) ได้กําหนดรูป
แบบของการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 รูปแบบ คือ 1) การมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่งอาจจะเป็นการตัดสินใจตั้งแต่
เริ่มการตัดสินใจส่วนกิจกรรม และการตัดสินใจในการ
ดําเนินกิจกรรม 2) การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม  
3) การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ ซึ่งอาจจะเป็นวัสดุ
ทางสังคมหรือทางส่วนตัว 4) การมีส่วนร่วมในการประเมิน
ผลการมีส่วนร่วมของประชาชน Cohen and Uphoff 
(อ้างใน กองการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคําแหง, 2557) ได้
จําแนกกลุ่มบุคคลที่ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยจําแนกออกเป็น 4 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่  ผู้ท่ีอยู่อาศัยในท้องถิ่น  ผู้นําท้องถิ่น       
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  และคนต่างชาติ
  ธนิก เลิศชาญฤทธ์ (2552) กล่าวว่าทรัพยากร
วัฒนธรรมหรือมรดกวัฒนธรรมมี 2 ประเภท ได้แก่ 
ทรัพยากรวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ หมายถึง การปฏิบัติ  
การแสดงออก  การนําเสนอความรู้ ทักษะ รวมทั้งอุปกรณ์ 
วัตถุ สิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ซ่ึ่งชุมชน กลุ่มคน 
และปัจเจกบุคคล ปรากฏออกมาในรูปต่างๆ 5 ประเภท
ดังนี้ 1) ประเพณีมุขปาฐะและการแสดงออก รวมถึงภาษา     
2) ศิลปะการแสดง 3) ข้อปฏิบัติ กฎระเบียบทางสังคม 
พิธีกรรม และเทศกาล 4) ความรู้และการปฏิบัติที่เกี่ยว
เนื่องด้วยธรรมชาติและจักรวาล 5) ทักษะในฝีมือเชิงช่าง 
และทรัพยากรที่จับต้องได้ หมายถึงซากสิ่งของ สิ่งก่อสร้าง 
และวัตถุที่จับต้องและสัมผัสได้ด้วยมือ และมองเห็นด้วยตา 
ของมนุษย์หรือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ส่ิงเหล่าน้ีสัมพันธ์
และเป็นตัวแทนของมนุษย์ วัฒนธรรม กิจกรรม และ
เหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นทั้งในอดีตและปัจจุบันและยัง
หมายความรวมถึง พืช สัตว์ และทรัพยากรธรรมชาติที่
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เกี่ยวข้องกับมนุษย์ สามารถแบ่งเป็นประเภทย่อยๆ ได้ 2 
กลุ่ม คือ ทรัพยากรประเภทอยู่ติดที่ ได้แก่ ร่องรอยต่างๆ 
สิ่งก่อสร้าง แหล่งโบราณคดี ย่าน หรือสถานที่เป็นต้น และ 
ทรัพยากรประเภทที่เคลื่อนที่ได้ ประกอบด้วย โบราณวัตถุ 
และสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมของมนุษย์  ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมท่ีมีความสําคัญของบางลําพู ผ้าปักชุดโขน 
ตรอกเขียนนิวาสน์ ตรอกไก่แจ้ การตีทองคําเปลว และทํา
ธงของชุมชนวัดบวรรังสี การแทงหยวกของชุมชนวัดใหม่
อมตรส การทําข้าวต้มน้ําวุ้นและใบลานของชุมชนวัด
สามพระยา งานช่างทองหลวงย่านมัสยิดจักรพงษ์ ดนตรี
ไทยมูลนิธิดุริยประณีต บ้านดุริยประณีต

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  นฤดม ทิมประเสริฐ (2554) ได้ทําการวิจัยเชิง
คุณภาพเรื่อง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนที่ตั้งอยู่
บนพื้นฐานของสิทธิชุมชนในการจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทางทะเล: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบล ท่าศาลา
จังหวัดนครศรีธรรมราช เกี่ยวกับเรื่องปัจจัยที่ทําให้เกิด
ความสําเร็จในการจัดกระทํา ข้อบัญญัติท้องถ่ินทางทะเล 
ที่สาเหตุเกิดจากปัญหาการลักลอบเข้ามาทําประมงของ
เรือประมงพาณิชย์ จึงนําไปสู่การจัดทําข้อบัญญัติท้องถิ่น
ทางทะเล ถอืเป็นการแสดงออกอย่างหนึง่ของชุมชนทีแ่สดง
ถึงการจัดการแก้ปัญหาทรัพยากรท้องถิ่นของตน โดยการ
รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอนุรักษ์ประมงพื้นบ้าน ผสานกับการ
เป็นเครือข่ายประมงพื้นบ้าน อ่าวท่าศาลา จนทําให้เกิด
กิจกรรมการเรียกร้องและต่อสู้กับกลุ่มเรือประมงพาณิชย์  
เกดิกจิกรรมการอนรัุกษ์และฟ้ืนฟูทรพัยากรชายฝ่ัง จากการ
วิจัยพบว่ามีปัจจัยหลายประการท่ีทําให้ประสบความ
สําเร็จ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกชุมชน ได้แก่ 1) การ
ดําเนินการถูกต้องตามข้ันตอนและหลักการจัดทําข้อ
บัญญัติท้องถิ่น 2) จิตสํานึกและประโยชน์ร่วมกัน คนใน
ชุมชนเห็นประโยชน์ และรวมกลุ่มกันเพราะต้องเผชิญกับ
ปัญหาที่ซับซ้อนเกินกว่าจะกระทําด้วยบุคคลคนเดียวได้ 
ทุกคนประสบปัญหาเดียวกัน และมีผลประโยชน์ร่วมกัน
จากการใช้ทรัพยากรชายฝั่ง นอกจากน้ันยังมีจิตสํานึกใน
การพิพักษ์สิทธิชุมชน และสิทธิธรรมชาติในทางเป็นมนุษย์
เป็นแรงขับเคลื่อนสําคัญในการแก้ปัญหาร่วมกันของชาว
บ้าน 3) ผู้นําที่เข้มแข็ง มีแกนนําชาวประมงพื้นบ้านที่
สนับสนุนการทํางานในทุกเรื่อง ชาวบ้านให้ความไว้วางใจ 

ตลอดจนผู ้ นําของหน ่วยงานที่ปฏิบัติงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ 4) การได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐ มี
กฎหมายและนโยบายสนันสนุนเรื่องสิทธิ ชุมชนและ
กระบวนการมส่ีวนร่วม 5) หน่วยงานต่างๆ ให้การสนบัสนุน  
6) ส่ือมวลชนให้ความสนใจและนาํเสนอปัญหาและกระบวนการ 
ขั้นตอนต่างๆ เพื่อให้สังคมและผู้เกี่ยวข้อง  รับรู้  7)  องค์กร
พฒันาเอกชนให้ความช่วยเหลือ และในการจดัทาํข้อบญัญติั
นี้ประชาชนมีส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1) มีส่วนร่วม
ในการวางแผน 2) มีส่วนร่วมในการดําเนินการ 3) มีส่วน
ร่วมในการจัดสรรผลประโยชน์ 4) มีส่วนร่วมในการติดตาม
และประเมินผล
  ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556) ได้ทําการศึกษาเรื่องการ
มีส่วนร่วมของประชาชน ในการป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศจากหมอกควนัในจงัหวดัแม่ฮ่องสอน ด้วยวธิกีาร
วจิยัเชิงคุณภาพ โดยการเกบ็รวบรวมข้อมลูโดยการสัมภาษณ์
แบบกึ่งโครงสร้างกับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในจังหวัด
แม่ฮ่องสอน ร่วมกันกับการศึกษาเอกสาร ผลจากการวิจัย
ทีก่ล่าวถงึกระบวนการมส่ีวนร่วมของประชาชนและรปูแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ประชาชนมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วม ในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนิน
งานตามมาตรการ กิจกรรมในการป้องกันและแก้ไขมลพิษ
ทางอากาศจากหมอกควัน แต่ไม่มีส่วนร่วมในการวางแผน
กบัหน่วยงานรฐั มเีพยีงผู้นาํชุมชนท่ีรบันโยบายหรอืมาตรการ
มาร่วมวางแผนกับสมาชิกชุมชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน/การปฏิบัติ ปัจจัยที่มี
ผลต่อความสําเร็จของการเข้ามามีส่วนร่วมของประชากร
ประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความตระหนักและ
จิตสํานึก ความรู้ความเข้าใจ และการได้รับผลกระทบจาก
มลพิษทางอากาศ 2) ปัจจัยด้านการจัดการ ได้แก่ศักยภาพ
ของผู้นํา และการสนับสนุนจากหน่วยงาน

วิธีดําเนินการวิจัย
  ตัวแปรด้านภาวะผู ้นําใฝ่บริการใช้แนวคิดของ 
Barbuto and Wheeler (2006) ประกอบด้วย 5 องค์
ประกอบ ได้แก่ การให้ความช่วยเหลอื การเยยีวยาบาดแผล
ทางอารมณ์ การมีสติปัญญา การวางแผนในการโน้มน้าว 
และการเป็นเสมือนผู้รับใช้ขององค์การ
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กรอบแนวคิดกำรวิจัย 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภำพ 3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

กำรเก็บข้อมูล 
 

 การกําหนดกลุ่มตัวอย่างประชากรโดยการสุ่มประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ 
ประชาชนที่อยู่อาศัยในเขตของประชาคมบางลําพู เขตพระนคร จากจํานวนประชากรประมาณ 
17,968 คน การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจากการประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้การกําหนด

ภาวะผู้น าใฝ่บริการ  
(Servant leadership) 

 1. การให้ความชว่ยเหลือ 
 2. การเยยีวยาทางอารมณ ์
 3. การมีภูมิปัญญา 
 4. การวางแผนในการโน้มน้าว 
 5. การเป็นเสมือนผู้รับใช้องค์การ 
 

การมีส่วนร่วม 
(Participation) 

 1. การมีส่วนร่วมในการตดัสินใจ 
 2. การมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรม 
 3. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์ 
 4. การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

จิตสาธารณะ 
 (Public Mind) 

  1. ด  านความตระหนกัถึงป  ญหาที่ เกิดขึ้นในสงัคม 
  2. ด้านความรักเอื้ออาทรสามัคคี 
  3. ดา้นการคดิวเิคราะห  วิพากษ  วิจารณ   
      สถานการณ  ในสังคม 
  4. ด้านการลงมือกระทํา 
  5. ด้านการมเีครือข  ายในการทํากิจกรรมเพื่อช  วยเหลือ 
      สังคม 

 

ภำพ 1  กรอบแนวคดิในการวจิยั

  ตัวแปรด้านจิตสาธารณะ ใช้แนวความคิดของ 
บุญญานนท์ ศรีโท (2554) กล่าวว่าการมีจิตสาธารณะ
ประกอบด้วย ด้านความตระหนกัถงึปัญหาทีเ่กดิขึน้ในสงัคม  
ด้านความรักเอือ้อาทร สามคัค ีด้านการคดิวิเคราะห์ วพิากษ์ 
วิจารณ์ปัญหาสถานการณ์ในสังคม ด้านการลงมือกระทํา 
และด้านการมีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือ
สังคม 
  ตัวแปรด้านการมีส่วนร่วม ใช้แนวคิดของ Cohen 
and Uphoff (1980) คือ  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจซึ่ง
อาจจะเป ็นการตัดสินใจตั้งแต ่ เริ่มการตัดสินใจส ่วน
กิจกรรม และการตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรม การมี
ส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม การมีส่วนร่วมในการรับผล

ประโยชน์ ซึง่อาจจะเป็นวัสดทุางสงัคมหรอืทางส่วนตวั และ
การมีส่วนร่วมในการประเมินผล

สมมติฐานในการวิจัย
  สมมติฐานที่ 1. ภาวะผู้นําใฝ่บริการและการมีจิต
สาธารณะมีผลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนบางลําพูอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ  
  สมมติฐานที่ 2. ภาวะผู้นําใฝ่บริการมีผลต่อการมี
จิตสาธารณะมีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมของประชาชนในชุมชนบางลําพู 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
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การเก็บข้อมูล
  การกําหนดกลุ ่มตัวอย่างประชากรโดยการสุ ่ม
ประชากรที่ทําการศึกษาในครั้งนี้คือ ประชาชนที่อยู่อาศัย
ในเขตของประชาคมบางลําพู เขตพระนคร จากจํานวน
ประชากรประมาณ 17,968 คน การกําหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจากการประมาณค่าขนาดกลุ่มตัวอย่าง ใช้การ
กําหนดกลุ่มตัวอย่าง 
  ตามวิธีของ ยามาเน่ ได้ = 392  คน จากนั้นใช้วิธี
การเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ่มตัวอย่างตามประเภทของ
ประชากร วิธีนี้ทําโดยการแบ่งประชากรออกเป็นกลุ่มๆ 
แล้วทําการเลือกตัวอย่างออกมาตามกลุ่มที่ได้แบ่งไว้ เช่น 
แบ่งประชากรออกเป็น กลุ่มเจ้าหน้าท่ีของรัฐและเอกชน 
กลุ่มผู้นําชุมชน กลุ่มประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนบางลําพู 
หลังจากได้กําหนดจํานวนในแต่ละกลุ่มแล้ว ก็จะใช้วิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบง่ายหรือแบบระบบมาใช้อีกครั้ง (พรทิพย์  
พิมลศิลป์, 2551) ผูว้จัิยมกีารเก็บข้อมลูโดยใช้แบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือด้วยคําถามแบบช่วงมาตร 5 ระดับ ทั้งส้ิน  
450 ชุด และคัดเลือกแบบสอบถามที่สมบูรณ์มาใช้คํานวณ
เป็นจํานวน  400 ชุด  
  การวเิคราะห์ค่า IOC ของแบบสอบถาม เพือ่พจิารณา
คุณภาพของข้อคําถาม ด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ, ด้านการมี
จติสาธารณะ และด้านการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากร
วัฒนธรรม มีค่า IOC อยู่ระหว่าง 0.6 -1.0 ตามลําดับ
  การทดสอบความค่าความเช่ือม่ันของแบบสอบถาม
โดยรวม การหาค่าสมัประสทิธิแ์อลฟ่า โดยใช้วธิขีองครอนบาค 
พบว่าแบบสอบถามมีค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า โดยรวมอยู่ที่  
0.93 ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟ่า ของตัวแปรแต่ละด้าน ที่มีค่า
สูงที่สุด คือ ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม (PAR) ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่น .96 รองลงมา
คือภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .96 
และด้านการมีจิตสาธารณะ (PM) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
.80 จากการศึกษาของผู้วิจัยเกี่ยวกับค่าความเชื่อมั่นแสดง

ว่าแบบสอบถามการวิจัยครั้งน้ีมีค่าความเช่ือม่ันอยู ่ใน
ระดับที่ดีมาก

ผลการวิจัย
  จากตาราง 1 เมือ่พจิารณาค่าสัมประสทิธ์ิสหสมัพนัธ์ 
ระหว่างตัวแปรสังเกตได้ พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก 
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติทิีร่ะดบั 0.01 โดยตัวแปรทีมี่ความ
สัมพันธ์กันสูงสุดคือภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) กับการมี
ส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) มี
ค่า  สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ เท่ากับ 0.545  มีความสัมพันธ์
กันระดับสูง รองลงมาคือ ตัวแปรด้านการมีจิตสาธารณะ 
(PM) กบัการมส่ีวนร่วมในการอนรุกัษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรม 
(PAR) ซึ่งมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เท่ากับ 0.285 มีความ
สมัพนัธ์ระดบัตํา่ และ ตวัแปรด้านภาวะผูนํ้าใฝ่บรกิาร (SVL) 
กับตัวแปรด้านการมีจิตสาธารณะ (PM) มีค่าสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธ์น้อยที่สุดคือ เท่ากับ 0.245  มีค่าความสัมพันธ์
ระดับตํ่าเช่นเดียวกัน เม่ือพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังกล่าวข้างต้น สรุปได้ว่าภาวะ
  ผู้นําใฝ่บริการ (SVL) การมีจิตสาธารณะ (PM) กับ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(PAR) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์เชิงบวกต่อกันอย่างมีนัย
สําคัญทางสถิติ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1 
  ในการวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของตัวแปร
ด้วยวิธีการวิเคราะห์เส้นทาง (Path analysis) ของภาวะ
ผู้นําใฝ่บริการและการมีจิตสาธารณะที่มีอิทธิพลต่อการมี
ส่วนร่วมในการอนรุกัษ์ทรัพยากรทางวฒันธรรม จากผลการ
คํานวณอิทธิพลทางตรง (Direct effect) อิทธิทางอ้อม 
(indirect effect) และผลรวมอิทธิพล (total effect) 
จากโมเดลเส้นทางความสัมพันธ์ของตัวแปร เพื่อดูอิทธิพล
ทางตรง (DirectEffect: DE) อิทธิพลทางอ้อม (Indirect 
Effect: IE) และผลรวมอิทธิพล (Total Effect: TE) 
สามารถแสดงเป็นแผนภาพได้ดังภาพที่ 2

ตำรำง 1  ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์

  M SD SLV PM PAR      

ภาวะผู้นําใฝ่บริการ SVL 3.55 0.82 1  
จิตสาธารณะ PM 4.12 0.48 0.245** 1 
การมีส่วนร่วม PAR 3.38 0.83 0.545** 0.285** 1

หมายเหตุ N=400, ** ststistic significant (P<0.01)
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ภำพ 2  สมัประสทิธิเ์ส้นทางระหว่างปัจจยัด้านปัจจยัทีสั่งเกตได้

ตำรำง 2 ชุดของค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางระหว่างปัจจัยที่สังเกตได้

 ETA  KSI g ETA   ETA g ETA DE IE TE R 2 t    

 PM1 SVLg PM  0.242**  0.242** 0.0583 4.965
 PAR2 SVLg PAR  0.499** 0.040** 0.539** 0.316 11.680
   PMgPAR 0.164**  0.164** 

หมายเหตุ ** t values ≥ 2.576 มีนัยสําคัญทางสถิติในระดับ = 0.01 (p < 0.01)
        1 และ 2   คือ ตัวแปรที่ถูกทํานาย

  เมื่อวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางอิทธิพล ตาม
ภาพ 4 พบว่า ปัจจัยด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) การมี
จิตสาธารณะ (PM) มีอิทธิพลโดยรวมต่อการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) เป็นคําตอบที่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ 2 ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียด
เส้นทางอิทธิพลได้ตามตารางที่ 2 

  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์เส้นทางพบว่า ปัจจัย
ด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) มีอิทธิพลทางตรง (DE) ต่อ
การมีจิตสาธารณะ (PM) เท่ากับ 0.242 ซึ่งอยู่ในระดับตํ่า
อย่างมนียัสาํคญัทางสถติ ิและมอีทิธิพลโดยรวม (TE=0.242)  
อยู่ในระดับตํ่าเช่นเดียวกัน สัดส่วนของความแปรปรวนที่
สามารถถูกอธิบายได้มีค่าเท่ากับ 0.0583 (R2 = 0.0583)  
ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 5.83 ของค่าความแปรปรวนใน
การมจีติสาธารณะ (PM) สามารถถกูอธบิายและทาํนายโดย
ปัจจัยด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ และปัจจัยด้านภาวะผู้นําใฝ่
บริการ (SVL) มีอิทธิพลทางอ้อม (IE) ต่อการมีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรม (PAR) โดยผ่านทางการ
มีจิตสาธารณะ (PM) ที่มีอิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) สามารถรวมผลค่า
อิทธิพลได้ (SVLg PAR + PMgPAR) เท่ากับ 0.703  ซึ่ง

อยู่ในระดับสูงมากอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ สัดส่วนของ
ความแปรปรวนที่สามารถถูกอธิบายได้มีค่าเท่ากับ 0.316 
(R2 = 0.316) ซึ่งหมายความว่าร้อยละ 31.6 ของค่าความ
แปรปรวนในการมีมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (PAR) สามารถถูก อธิบายและทํานายโดยปัจจัย
ด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ 

  เพ่ือทําการอธิบายความสอดคล้องและมีอิทธิพล
ต่อกันของตัวแปรทั้งสามด้านมีรายละเอียดตัวแปรดังนี้
 SVL_1 แทน การให้ความช่วยเหลือ
 SVL_2 แทน การเยียวยาบาดแผลทางอารมณ์ 
 SVL_3 แทน การมีสติปัญญา
 SVL_4 แทน การวางแผนในการโน้มน้าว
 SVL_5 แทน การเป็นเสมือนผู้รับใช้ขององค์การ
 PM_1 แทน ความตระหนกัถงึปัญหาท่ีเกดิขึน้ในสงัคม
 PM_2 แทน  ความรัก เอื้ออาทร สามัคคี
 PM_3 แทน การคดิวเิคราะห์ วจิารณ์ สงัเคราะห์ ถงึ
   สถานการณ์ในสังคม
 PM_4 แทน การด้านการลงมือกระทํา หรือร่วมมือ 
   กันในการป้องกันแก้ไขปัญหาสังคม
 PM_5 แทน การมีเครือข่ายในการทํากิจกรรมเพื่อ 
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   ช่วยเหลือสังคม
 PAR_1 แทน การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในส่วน 
   กิจกรรมและการดําเนินกิจกรรม
 PAR_2 แทน การมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรม
 PAR_3 แทน การมีส่วนร่วมในรับผลประโยชน์ซ่ึง 
   อาจเป็นวสัด ุทางสงัคมหรอืทางส่วนตวั
 PAR_4 แทน การมีส่วนร่วมในการประเมินผลการมี 
   ส่วนร่วมของประชาชน

สัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 0.377, 0.512,-0.260 
ตามลําดับ โมเดลที่ 3 นี้ สามารถทํานายการมีส่วนร่วมใน
การอนุรกัษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรม ในภาพรวมได้ ร้อยละ 
48.7 จากการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Stepwise 
Regression) ในรายละเอียดในภาพรวมและรายองค์
ประกอบย่อย พบว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัวแปรย่อยทุกตัวของ
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) และ การมีจิตสาธารณะ (PM) 
เพื่อการประเมินอิทธิพลที่มีต ่อการมีส ่วนร ่วมในการ

  การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ได้ผลดัง ตาราง 3 
สามารถอธิบายได้ว่า ในโมเดลที่ 1 มีองค์ประกอบย่อยของ 
SVL เพียงตัวเดียวเท่านั้นที่มีความสัมพันธ์กันกับ PAR คือ 
SVL2 มีค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 0.527 มี
ค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.581 สามารถทํานาย
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม ใน
ภาพรวมได้ ร้อยละ 33.7 ในโมเดลที่ 2 มีองค์ประกอบย่อย
จํานวน 2 ตัว ที่มีความสัมพันธ์กันกับ PAR คือ SVL_2 , 
PM_4, มีค่าสัมประสิทธิ์ของความผันแปรเท่ากับ 0.392 
และ 0.417 มีค่าอิทธิพลระหว่างตัวแปรเท่ากับ 0.432 และ 
0.378 ตามลําดับ สามารถทํานายการมีส่วนร่วมในการ
อนรัุกษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรมในภาพรวมได้ ร้อยละ 45.8  
ในโมเดลที่ 3 มีองค์ประกอบย่อยจํานวน 3 ตัว ที่มีความ
สัมพันธ์กันกับ PAR คือ SVL_2, PM_3, PM_4 มีค่า

อนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) ในมุมมองแยกตาม
องค์ประกอบย่อย

สรุปและข้อเสนอแนะ 
  สรปุ
  ตัวแปรที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้ มี 3 ตัวแปร ประกอบ
ด้วย 
  1. ตัวแปรด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) 
  2. ตัวแปรด้านการมีจิตสาธารณะ (PM) 
  3. ตัวแปรด้านการมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR)
  เครื่องมือที่ใช ้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย 
แบบสอบถามซ่ึง ผู ้ วิ จัยจะสร ้ างและพัฒนา ข้ึนตาม
วตัถปุระสงค์ของการศึกษา โดยลักษณะคาํถามจะเป็นคําถาม

ตำรำง 3  การวิเคราะห์สมการถดถอยพหุคูณ

 Model 1 Model 2 Model 3
 Variable
 B SE B β  B SE B β  B SE B β 

 SVL_2 0.527 0.037 0.581 0.392 0.036 0.432 0.377 0.036 0.415

 PM_3       0.512 0.048 0.464

 PM_4    0.417 0.044 0.378 -0.260 0.055 -0.187

 R2 0.337   0.458   0.487

 R2  change 0.337   0.121   0.029

 F for  202.447   88.658   22.042

 change in 

 R2 

หมายเหตุ: Dependent Variable คือ PAR
 Enter Variable คือ SVL_1, SVL_2, SVL_3, SVL_4, SV_L5, PM_1, PM_2, PM_3, PM_4,  PM_5
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ปลายปิด โดยแบ่งแบบสอบถามเป็น 4 ส่วน ดังต่อไปนี้  
ส่วนที่ 1 เป็นข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  ส่วนที่ 2 
เป็นความคิดเห็นด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ ส่วนที่ 3 ประเมิน
ระดับความคิดเห็นด้านการมีจิตสาธารณะ ของประชาชน
ในประชาคมบางลําพู ส่วนที่ 4 เป็นประเมินความคิดเห็น
ด้านการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
โดยมีค่าความเชื่อมั่นครอนบาคของแบบสอบถามอยู ่ที่ 
0.925
  เมื่อพิจารณาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ระหว่าง
ตัวแปรสังเกตได้ ทั้งในภาพรวมและแยกตามองค์ประกอบ
ย่อย พบว่ามีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.01 สรุปได้ว่าภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) 
การมีจิตสาธารณะ (PM) กับการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) ในภาพรวมมีความสัมพันธ์
เชิงบวกต่อกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ แสดงว่า ยอมรับ
สมมติฐานข้อที่ 1 จากค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง และ ค่า
สัมประสิทธิ์ของอิทธิพลระหว่างปัจจัยท่ีสังเกตได้การ
ศึกษาทั้งสามปัจจัย สามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านภาวะ
ผู้นําใฝ่บริการ (SVL)  การมีจิตสาธารณะ (PM)  มีอิทธิพล
ต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม (PAR) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดยปัจจัย
ด้านภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) มีอิทธิพลโดยตรงต่อการมี
จติสาธารณะ (PM) และปัจจัยด้านภาวะผูนํ้าใฝ่บรกิาร (SVL) 
มอีทิธพิลโดยอ้อมโดยผ่านทางการมจีติสาธารณะ (PAR) ต่อ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทาง
วัฒนธรรม (PAR) เป็นการยอมรับสมมติฐานข้อที่ 2 จาก
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทําการอธิบายความ
สอดคล้องและมีอิทธิพลต่อกันของตัวแปรทั้งสามด้าน คือ 
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) การมีจิตสาธารณะ (PM) และ
การมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
(PAR)ในรายละเอียดในภาพรวมและรายองค์ประกอบย่อย 
พบว่าไม่จําเป็นต้องใช้ตัวแปรย่อยทุกตัวของภาวะผู้นําใฝ่
บริการ (SVL) และ การมีจิตสาธารณะ (PM) เพื่อการ
ประเมินอิทธิพลที่ มีต ่อการมีส ่วนร ่วมในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR)
  จากผลการศึกษาวิจัยที่ได้ ผู้วิจัยได้เปรียบเทียบกับ
ผลงานวิจัยของ นฤดม ทิมประเสริฐ (2554) นฤดม 
ทิมประเสริฐ (2554) กล่าวถึงปัจจัยที่ทําให้ประสบความ
สําเร็จ ทั้งปัจจัยภายในและภายนอกชุมชน ได้กล่าวถึงการ

ที่ประชาชนจิตสํานึกและประโยชน์ร่วมกันจากการใช้
ทรัพยากรชายฝั่ง มีผู้นําที่เข้มแข็ง  มีแกนนําชาวประมงพื้น
บ้านที่สนับสนุนการทํางานในทุกเรื่อง ชาวบ้านให้ความไว้
วางใจ ตลอดจนผู้นําของหน่วยงานที่ปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ และในการจัดทําข้อบัญญัติน้ีประชาชนมี
ส่วนร่วมใน 4 ขั้นตอน คือขั้นที่ 1) มีส่วนร่วมในการ
วางแผน  2)  มีส่วนร่วมในการดําเนินการ  3)  มีส่วนร่วมใน
การจัดสรรผลประโยชน์ 4) มีส่วนร่วมในการติดตามและ
ประเมินผล และ งานวิจัยของ ณัฐชยา อุ่นทองดี (2556) 
กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนและรูปแบบ
การมีส่วนร่วมของประชาชน พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ มี
ส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสาร
ผ่านช่องทางการสื่อสารต่างๆ ประชาชนมีบทบาทในการมี
ส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อแนวทางการดําเนิน
งาน ตามมาตรการ/กิจกรรม ในการป้องกันและแก้ไข
มลพิษทางอากาศจากหมอกควัน แต่ไม่มีส่วนร่วมในการ
วางแผนกับหน่วยงานรัฐ มีเพียงผู้นําชุมชนที่รับนโยบาย
หรือมาตรการมาร่วมวางแผนกับสมาชิกชุมชนและผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการดําเนินงาน/การ
ปฏบิตั ิ ปัจจยัทีมี่ผลต่อความสาํเรจ็ของการเข้ามามส่ีวนร่วม
ของประชากรประกอบด้วย 1) ปัจจัยส่วนบุคคล ด้านความ
ตระหนักและจิตสํานึก ความรู้ความเข้าใจ และการได้รับ
ผลกระทบจากมลพิษทางอากาศ  2)  ปัจจัยด้านการจัดการ 
ได้แก่ ศักยภาพของผู้นํา และการสนับสนุนจากหน่วยงาน  
ซึ่งมีผลไปในทางเดียวกันกับการวิจัยฉบับนี้ที่ว่าปัจจัยด้าน
ภาวะผู้นําใฝ่บริการ (SVL) การมีจิตสาธารณะ (PM) มี
อิทธิพลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์
ทรัพยากรทางวัฒนธรรม (PAR) ซึ่งงานวิจัยทั้งสามเรื่องนี้
ได้กล่าวถึงภาวะผู้นํา  การมีจิตสาธารณะ  จิตสํานึกที่ดีของ
ประชาชน มีผลทําให้เกิดความสําเร็จในการมีส่วนร่วมใน
การทํากิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอย่างชัดเจน
  สรุปได้ว่าจากผลการศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลของ
ภาวะผู้นําใฝ่บริการและจิตสาธารณะ ที่ส่งผลต่อการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรทางวัฒนธรรม 
ชุมชนบางลําพู กรุงเทพมหานคร ตามขั้นตอนและหลักการ
วเิคราะห์ค่าทางสถติแิสดงให้เห็นว่า ภาวะผูน้าํใฝ่บริการและ
จติสาธารณะ มอีทิธพิลต่อการมส่ีวนร่วมของประชาชนในการ
อนรุกัษ์ทรพัยากรทางวฒันธรรมอย่างมนียัสําคญัทางสถติิ
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ข้อเสนอแนะ
  1. บทบาทของผู้นําชุมชน นอกจากมีภาวะผู้นําใฝ่
บริการแล้ว ยงัควรความมุง่มัน่ทีจ่ะสร้างและกระตุน้จติสาํนกึ
ให้กับคนในชุมชน ให้มีความตระหนักและหวงแหนใน
ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภายในชุมชน ปฏิบัติตนเป็นแบบ
อย่างพื้นฐานสะท้อนถึงมาตรฐานทางศีลธรรม  มีวิสัยทัศน์
และความซื่อตรง ทําให้สมาชิกในชุมชนได้มองเห็นทิศทาง

การพัฒนา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การสนับสนุน ผสม
ผสานกับการพัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อ
นําไปใช้ในการพัฒนาชุมชนได้ต่อไป
  2. มกีารส่งเสรมิเรือ่งของแรงจงูใจในการร่วมมอืกนั
ของสมาชิกชุมชน โดยการกระตุ้นเตือนและปลูกฝังแนวคิด
ว่าทุกคนเป็นเจ้าของทรัพยากร และมีส่วนได้รับประโยชน์
จากทรัพยากรเหล่านี้ทั้งทางตรงและทางอ้อม 
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