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 การวิจัยคร้ังน้ี เป็นการศึกษาปัจจัยของการมีส่วนร่วมของผู ้น าชุมชนในการพัฒนา                       
พื้นท่ีสร้างสรรค์เพื่อสุขภาวะ เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร โดยมีวตัถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาความรู้              
ความเขา้ใจ การรับรู้ เก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะของผูน้ าชุมชน เขตภาษีเจริญ 2)เพื่อศึกษาปัจจยั
ของการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะ 3)การให้ขอ้เสนอแนะต่อการสร้างการมี
ส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในเขตภาษีเจริญต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึง เป็นการศึกษาเชิงปริมาณโดยใช้
แบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บข้อมูลจากผู ้น าชุมชนจ านวน 451 คน จาก 54 ชุมชนใน                 
เขตภาษีเจริญ สถิติท่ีใช้ ไดแ้ก่ การหาค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ใช้การทดสอบด้วยค่า Chi-Square เพื่อหา
ความสัมพนัธ์ของตวัแปร  และวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพนัธ์แบบ Gamma ท่ีระดบันยัส าคญัทาง
สถิติท่ี 0.05  

ผลการวิจยัพบว่า ผูน้ าชุมชนมีความรู้ ความเขา้ใจ การรับรู้ เก่ียวกบัการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะ  
เขตภาษีเจริญ ในระดบัปานกลาง ทั้งน้ี ปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์ต่อการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนในการ
พฒันาพื้นท่ีสุขภาวะอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไดแ้ก่ ระดบัการศึกษา  รายได ้ สถานภาพ
สมรส ภาวะผูน้ า ความรู้ความเขา้ใจ การรับรู้ข่าวสาร และการสนบัสนุนทางดา้นนโยบายและทางสังคม
เก่ียวกับการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะ  ส่วนข้อเสนอแนะต่อการสร้างการมีส่วนร่วมของผูน้ าชุมชนใน        
เขตภาษีเจริญ คือ ควรสร้างกระบวนการส่งเสริมศกัยภาพภาวะผูน้ าในผูน้ าชุมชน รณรงค์สร้างความรู้ 
ความเขา้ใจในการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะ  ขอ้เสนอแนะในการวิจยัคร้ังต่อไป คือ ควรศึกษาความพึงพอใจ
และปัจจยัการมีส่วนร่วมในการพฒันาพื้นท่ีสุขภาวะของเจ้าหน้าท่ีทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน                
เขตภาษีเจริญ 
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This research aimed at studying the Factors of Community Leaders’ Participation in  
Healthy Space Development, Phasi Charoen District, Bangkok Metropolis. The objectives were to             
1) study the knowledge, understanding and perception of the community leaders with respect to healthy 
space development in the Phasi Charoen district. 2) study the factors that are affecting the community 
leaders participation in healthy  space development. 3) recommend to the community leaders to help 
foster participation among other organizations in the district. The study adopted the quantitative research 
design method where primary data were collected from 451 respondents in  54 communities in the district 
using self-administered questionnaires. The statistical formulas used were frequencies and percentages as 
well as Chi- square test to find the relationships among variables. The direction of the relationships was 
known through Gamma correlation coefficient which was 0.05 level of significance.  

The result was that the study the knowledge, understanding and perception about 
healthy space development of the respondents were at the medium level. The variables which were 
significantly correlated with the leaders were the level of education, income, marital status leadership, 
knowledge, understanding and perceptions of the respondents about healthy space development, social 
support and policies. The study recommended that awareness on participation should be created among 
the respondents and should be strengthened and conceptualized to understand healthy space development 
in context. Also, it was suggested that further studies should be done into the satisfaction and factors 
affecting participation on healthy space development among government staff and the private sectors in 
the study area. 
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