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บทคัดยอ      
 การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสงเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนแออัด ไดแก การเปลี่ยนแปลงของปจจัยที่ศึกษาและผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
และ  2) ศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการในการพัฒนารูปแบบในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา
รวมกิจกรรม รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน   กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ง
นี้คือ ผูปกครองนักเรียนของโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป จํานวน  25  คน พักอาศัยในชุมชน 4 แหง ในแขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหานคร  การคัดเลือกกลุมตัวอยางเปนแบบเฉพาะเจาะจง   
  กระบวนการดําเนินการวิจัย โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการตามแนวทางของเทคนิคเอไอซี แบงออกเปน 5 ขั้นตอน 
ไดแก 1) ขั้นตอนวิเคราะหสภาพการณและกําหนดอนาคต  2) ขั้นตอนการสรางแนวทางพัฒนา  3) ขั้นตอนการสรางแนวทาง
ปฏิบัติ  4) การปฏิบัติตามแผน  และ  5) ขั้นตอนการประเมินผลและปรับปรุงแผน  การเก็บรวบรวมขอมูลดวยวิธีเชิงปริมาณ
และเชิงคุณภาพ  การเก็บขอมูลเชิงปริมาณจากแบบสอบถามทั้งกอนและหลังการดําเนินกิจกรรม  วิเคราะหดวยสถิติเชิง
พรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติ t-test  เพื่อเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาระหวาง
กอนและหลังการดําเนินกิจกรรม และมีการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุมและการสังเกต วิเคราะหโดยการ
วิเคราะหเนื้อหา  
 ผลการวิจัยมีดังนี้ 

1) จากการวิเคราะหผลการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง ไดแก  การรับรู  การเห็นคุณคาในตนเอง ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ  พบวา ภายหลังดําเนินการในการพัฒนารูปแบบ คาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษาสูงขึ้นกวากอนดําเนินการอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติ  (p<.001) 

2) ในการดําเนินการ มีโครงการเกิดขึ้นจํานวน 16  โครงการ โครงการสวนใหญสามารถแกปญหาการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยเฉพาะบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม  การดําเนินกิจกรรมในชุมชนไดรับความรวมมือจากประชาชนไม
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มากนัก  แตก็ทําใหประชาชนมีการตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยเพิ่มขึ้น และมีจํานวน 8 
โครงการ ที่ยังคงดําเนินในชุมชนตอไป 

3) จากการสนทนากลุมกับกลุมตัวอยางที่เขารวมกิจกรรม พบวากลุมตัวอยางเกือบทั้งหมดเขารวมกิจกรรมและมี
ความพึงพอใจในรูปแบบในระดับมาก 

4) การสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนที่ทําการศึกษาทั้ง 4 แหง กอนระยะดําเนินการมีคุณภาพไมดี แต
เมื่อส้ินสุดระยะดําเนินการพบวาบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรมมีคุณภาพดีขึ้นในขอบเขตบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม 
 
คําสําคัญ :  การพัฒนารูปแบบ   พฤติกรรมการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย    ชุมชนแออัด    ชุมชนคลองเตย    
 
Abstract 

The  objectives of this research were as follows : 1) to study the result of  the  model  for  promoting  
household environment and sanitation  behaviors within the slum areas.  These were factors including the 
operating for project activities in the aforementioned community, and  2)  to study the effects on people’s 
satisfaction and the quality  of  household  environment  and  sanitation after the monitor  model.  The samples 
of this study comprised 25 participants who were the parents at Duang Prateep Kindergarten  represented  from 
4 communities in Khlong Toei  Sub-district,  Khlong  Toei  District,  Bangkok  Metropolitan. These  participants  
were selected by purposive sampling.  

 The procedure were organizing the work shop using Appreciation Influence and Control (AIC) Process. 
They  were  divided  into 5 stages : 1) Condition Analysis and Future Provision   2)  Development  Initiation  3) 
Procedure Creation  4) Plan Action  and  5) Evaluation and Improvement.  The  data were collected  by 
quantitative and qualitative methods. The quantitative data were obtained before and after  the model activities 
using questionnaires. The statistical analysis were : percentage, mean and standard  deviation, and inferential  
statistics (t-test) to compare  mean scores   before and after  the  model activities. The qualitative data  from 
group discussion and observation were analyzed using content analysis.  

The results of  this  study  were  concluded  as  follows : 
 1) After the model activities, mean scores of all selected factors associated with household  
environment and sanitation behaviors : perception, self-esteem, self-efficacy expectation,  intension to  practice 
and to practice behaviors were significantly higher than those  before the model activities (p<.001). 
     2) At the action stage, sixteen projects activities were developed and  could  resolve household  
environment and sanitation problems in the action area, although the other people provided  less cooperation  
in these activities. However  it appealed  to these people be awakened to this problems after  the activities and 
there were 8 projects continuous operation  in the communities. 
  3)   During  the focus group discussion proceeded,  it  was found that almost of the participants  in this 
study participated and very satisfied  with  the  model activities.  
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  4)  Before the model  activities,  the household  environment and sanitation quality in  4  communites  
was not  well enough,  but  after  that  it  was better  only  at  the limit  of  action areas. 
 
Keyword :    model development,  household environment and sanitation behaviors,  slum area,   
                     Khlong  Toei  community 
 
บทนํา 

ในปจจุบันพบวา ชุมชนแออัดในประเทศไทยมี
จํานวนมากขึ้นอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชน
แออัดในกรุงเทพมหานคร ประชาชนในชุมชนแออัดสวน
ใหญมีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมไมดีนัก  จึงทําใหไม
มีเวลาในการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย อีก
ทั้งยังกังวลกับการถกูไลที่  ทําใหประชาชนในชุมชนแออัด
มีความมั่นคงในที่อยูในระดับต่ํา  มีผลใหละเลยในการจัด
ที่พักอาศัยใหมีมาตรฐานตามหลักสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ที่พักอาศัย  (อรวรรณ สุทธางกูร, 2540)  จึงทําใหสภาพ
ปญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนแออัดนับวันมีมากขึ้นและไมนาอยู นอกจากนี้ 
ประชาชนในชุมชนยังขาดการสนับสนุน  และไมเห็น
ความสําคัญของการสุขาภิบาล  ทําใหปญหาดังกลาวทวี
ความรุนแรงมากขึ้น และเปนตนเหตุใหเกิดโรคตางๆ 
ตามมา โดยโรคที่เกิดจากการมีสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่
บกพรอง มักเปนโรคที่เกิดขึ้นโดยไมรูตัวหรือคาดไมถึง
จนกวาผลกระทบนั้นจะเกิดขึ้นกับตนเอง  (รุงโรจน พุมร้ิว 
และเฉลิมพล ตันสกุล. 2538 : 9)   สุขาภิบาลสิ่งแวดลอม
ที่พักอาศัยจึงเปนดัชนีหนึ่งที่รัฐใชวัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน  (วสุธร ตันวัฒนกุล, 2542 : 4-5)   เพราะมี
ความตระหนักวา การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดี จะ
กอใหเกิดการปองกันโรคที่มีประสิทธิภาพ  ลดความเสี่ยง
ตอการเจ็บปวยดวยโรคติดเชื้อตางๆ เชน โรคพยาธิ  โรค
อุจจาระร วง  และอาหารเปนพิษ   เปนตน   นับว า
สอดคลองกับการศึกษาของ สิทธิพันธุ  ไชยนันท และ
คณะ (2531 : 27) ที่พบวา มีอุบัติการณโรคอุจจาระรวง
คอนขางสูงในหมูบานที่ มีการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอม

บกพรอง และการศึกษาของพูลศักดิ์ ดุลยสุวรรณ (2540: 
33) พบวาการดําเนินการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่ดีจะ
สามารถปองกันการเกดิโรคตางๆ ได   
 การชวยใหประชาชนเห็นความสําคัญจนเกิดการ
ดําเนินงานเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก
อาศัย ผูวิจัยไดเห็นความสําคัญของทฤษฎีการสรางพลัง 
(Empowerment theory) ตามแนวคิดของวอลเลอรสไตน
และเบอรสไตน  (Wallerstein, & Bersstein, 1988 : 
379-394)   ที่กลาวถึงกระบวนการเสริมสรางใหบุคคล  
องคการ มีพลังในการควบคุมชีวิตของตน โดยการ
สงเสริมชวยเหลือหรือชี้แนะใหบุคคลเกิดความสามารถ
ในการดําเนินการเพื่อใหเกิดการตอบสนองความตองการ 
และแกปญหาของตนเอง  การวิจัยครั้งนี้จึงไดนํา ทฤษฎี
การสรางพลังมาใชในงานวิจัย  ไดแก การใช
ประสบการณ  การระบุสถานการณ  การวิเคราะห  การ
วางแผน และการปฏิบัติ   ทั้งนี้ในระหวางดําเนินการ ได
นํ าทฤษฎีแรงจู ง ใจในการปองกันโ รค  (Protection 
motivation theory) ของโรเจอรส  (Rogers, 1975 : 93-
114)     ไดแก การรับรูอันตราย  และการรับรูโอกาสเสี่ยง
จากสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยที่บกพรอง มา
เสริมสรางดวยเชนกัน   ซึ่งการรับรูดังกลาว จะเปนตัว
เชื่อมโยงไปสูการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและปจจัยที่
เกี่ยวของ  นอกจากนี้การใหประชาชนไดรับการสนับสนุน
ทางสังคมอยางเหมาะสม จะทําใหการแกปญหาตางๆ 
ประสบความสําเร็จไดเปนอยางดี   (House, 1981)  
อยางไรก็ตาม  ในการพัฒนา รูปแบบการส ง เสริม
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
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งานวิจัยครั้งนี้ไดนําเทคนิคเอไอซี (Appreciation  
Influence  Control หรือ AIC)  มาใชเปนแนวทางการ
ดํ า เนิ นกิ จก ร รม  เ นื่ อ ง จาก เป นก ระบวนกา รที่ มี
ประสิทธิภาพในการพัฒนาสังคมดานตางๆ  และมีการ
นํามาใชกันอยางกวางขวาง 
 การวิจัยครั้งนี้เลือกชุมชนแออัด ในเขตคลองเตย 
กรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนชุมชนที่มี
ขนาดใหญและมีประชากรอาศัยอยางหนาแนน  ทั้ง
ประสบปญหาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย
คอนขางมาก (บังอร ฉางทรัพย และคณะ,  2549 : 110-
128)  กลุมตัวอยางเปนผูปกครองนักเรียนในชุมชนซึ่งพัก
อาศัยใน 4 ชุมชน ที่ มีอาณาเขตติดตอกัน  หลังจาก
ดําเนินการตามรูปแบบที่พัฒนาขึ้นนั้น  ทําการวิเคราะห
ไดผลดี  เหมาะสม และมีความเปนไปไดในการแกไข
ปญหาเกี่ยวกับการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนแออัดตามสภาพการณที่เปนจริง โดยพิจารณาจาก
การ เปลี่ ยนแปลงพฤติกรรมการรั กษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  ปจจัยที่เกี่ยวของ และผลการ
ดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน  นอกจากนี้ ไดศึกษาถึง
ผลกระทบที่ เกิดขึ้นภายหลังระยะดําเนินการในการ
พัฒนารูปแบบ  จากการพิจารณาความพึงพอใจของกลุม
ตัวอยางที่ไดเขารวม กิจกรรมและการเปลี่ยนแปลง
คุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน  
ผลการวิจัยที่ไดจะเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของ
ในการพัฒนาคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พัก
อาศัยในชุมชนแออัดของ  กรุงเทพมหานครตอไป                                                  

 
ความมุงหมายของการวจิยั 
 1.  เพื่อศึกษาผลของการพัฒนารูปแบบการสง 
เสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก  
อาศัย  ในชุมชนแออัด  ไดแก  
 1.1  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย และปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง  (ไดแก  การรับรู การเห็นคุณคาใน

ตนเอง ความคาดหวังในความสามารถตนเอง และความ
ตั้งใจในการปฏิบัติ) 

1.2 ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน 
2. เพื่อศึกษาผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนิน 

การในการพัฒนารูปแบบ ไดแก 
2.1 ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา

รวมกิจกรรม 
 2.2   การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน 
 
สมมุติฐานในการวิจัย 
 1. มีการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
ของกลุมตัวอยาง (ไดแก  การรับรู  การเห็นคุณคาตนเอง   
ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจ
ในการปฏิบัติ)   ในทางที่ดีขึ้น   
 2. ผลการดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน
เปนไปในทางที่ดี 

3. ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบกลุม
ตัวอยางมีความพึงพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมเปนไป
ในทางที่ดี 

3. ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบคุณภาพ
การสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  เปล่ียนแปลง
ในทางที่ดีขึ้นกวาเดิม 
  
แนวคิดในการวิจัย 
   การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action  
research)    โดยใชเทคนิคเอไอซี (AIC) ในการ
ดําเนินการเพื่อสรางกิจกรรม  เนนกระบวนการมีสวนรวม
ของกลุมตัวอยาง เพื่อการเรียนรู พัฒนา  ปรับปรุง และ
แกไขปญหารวมกัน   มีการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ   
การปฏิบัติตามแผน   การประเมินผลและปรับปรุงแผน    
กลุมตัวอยางเปนแกนนําในการปฏิบัติดวยตนเอง  แบง
ระยะดําเนินการออกเปน  5  ขั้นตอน (ภาพประกอบ 1)   
ซึ่งทุกขั้นตอนกลุมตัวอยางเกิดการรับรูเกี่ยวกับการรักษา
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สุขาภิบาลที่พักอาศัย  ตามทฤษฎีแรงจูงใจในการปองกัน
โรคของ โรเจอรส (Rogers’ protection motivation 
theory) (Rogers, 1983) นอกจากนี้  มีการนําทฤษฎีการ
สรางพลัง (Empowerment theory) ของวอลสไตลและ
เบอรสไตล  (Wallerstein, & Berstein,  1988 : 379-
394) และทฤษฎีการสนับสนุนทางสังคมของเฮาส 
(House, 1981) เสริมสรางใหแกกลุมตัวอยางแลกเปลี่ยน
และเรียนรูรวมกัน    เพื่อใหกลุมตัวอยางเกิดการ
เปล่ียนแปลงพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่

พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ ไดแก การรับรู   การเห็น
คุณคาในตนเอง  ความคาดหวังในความสามารถตนเอง  
และความตั้งใจในการปฏิบัติ    นอกจากนี้ไดโครงการที่
ใหผลสําเร็จในชุมชน  ผลกระทบตอชุมชนในทางที่ดีที่
ปรากฏ ไดแก ความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่ไดเขา
รวมกิจกรรม และการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยในทางที่ดีขึ้น    ซึ่งสรุป
เปนแนวคิดในการวิจัยดังภาพประกอบ 1 
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วิธีดําเนินการวิจัย 
 กลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้ งนี้  ไดแก  กลุม
ผูปกครองนักเรียนโรงเรียนอนุบาลดวงประทีป จํานวน  
25  คน   ซึ่งมีที่พักอาศัยใน 4  ชุมชน   เปนผูปกครอง
อาสาที่ เห็นความสําคัญของการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย  มีความสนใจที่จะรวมแกปญหา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนของตน และ
สามารถเขารวมในการวิจัยชวงดําเนินการได  ผูปกครอง
นักเรียนที่อาศัยในแตละชุมชน จัดแบงตามพื้นที่ในชุมชน  
5  กลุม ดังนี้ 
 1. หมูบานพัฒนาเจ็ดสิบไร     กลุมละ 4 คน  
จํานวน  2  กลุม    
 2.  ชุมชนคลองเตยลอค 1-2-3   กลุมละ  6  คน  
จํานวน  1  กลุม    
 3.  ชุมชนคลองเตยลอค 4-5-6  กลุมละ 6  คน  
จํานวน  1  กลุม    
 4. ชุมชนโรงหมู กลุมละ 5  คน  จํานวน  1  กลุม      

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 1. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณ  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงปริมาณไดแก 
แบบสอบถาม  ประกอบดวย  6  สวน ไดแก    สวนที่  1  
ขอมูลทั่วไป   สวนที่  2  การรับรูเกี่ยวกับการรักษา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   สวนที่ 3  ความ
คาดหวังในความสามารถตนเองตอการรักษาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   สวนที่  4  การเห็นคุณคาใน
ตนเอง   สวนที่  5   ความตั้งใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
รักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย  และสวนที่  6  
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   
แบบสอบถามดังกลาวไดผานการตรวจสอบคุณภาพของ
เครื่องมือดานความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาและเชิงโครงสราง 
จากผูเชี่ยวชาญจํานวน  5  คน   และการทดสอบระดับ
ความเชื่อม่ันกับประชาชนที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุม
ตัวอยาง  จากนั้นตัดขอคําถามที่มีระดับความเชื่อม่ันต่ํา

ออก   โดยใชสูตรหาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha-coefficient)  (Cronbach,1970 :161) ผล
การวิเคราะหแบบสอบถามสวนที่  2 ถึง  6  มีระดับความ
เชื่อม่ัน เทากับ  .76,  .92,  .86, . 89 และ .92 ตามลําดับ  
แสดงวาแบบสอบถามทั้ง 5 สวน มีคาระดับความเชื่อม่ัน
สูง   

ในการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามชุดเดียวกันทั้ง
กอนและหลังระยะดําเนินการภายใน  1 สัปดาห ยกเวน 
สวนที่  6  กลุมตัวอยางตอบภายหลังระยะดําเนินการ 
เปนเวลา  1 เดือน  
 2. เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ  
       เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลเชิงคุณภาพใน
การวิจัยครั้งนี้ เปนแนวคําถามในการสนทนากลุมเพื่อ
ประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางในการเขารวม
กิจกรรม  และแนวการสังเกตเพื่อประเมินคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยทั้งกอนและหลังระยะ
ดําเนินการ  ซึ่งการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือในเชิง
คุณภาพเนนถึงการปองกันการมีอคติ (Threat) และการ
สงเสริมความเปนจริง (Credibility)  ความเขากันไดของ
บริบท (Fittingness) และความมีเหตุผล  (Adudibility)  
ของขอมูล  (Sandelowski, 1986) 
 
การวิเคราะหขอมูล 
 กา ร วิ เ ค ร า ะห ข อ มู ล ข อ งก า ร วิ จั ย ค รั้ ง นี้    
ประกอบดวย  การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยสถิติ
เชิงพรรณนา ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน   ทําการเปรียบเทียบปจจัยที่ศึกษาระหวาง
กอนและหลังระยะดําเนินการ โดยการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของ
สองกลุมที่ ไม เปนอิสระตอกันดวยสถิติการทดสอบคาที              
(t - test  Dependent)   สวนการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ
เปนไปตามหลักการของการวิ เคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ  
(สุภางค        จันทรวนิช,  2545) 
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ผลการวิจัย 
 ภายหลังดําเนินการพัฒนารูปแบบเพื่อสงเสริม
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   
ผลวิจัยมีดังนี้ 

1. ขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 
 กลุมตัวอยางที่เขารวมในงานวิจัยครั้งนี้ สวน
ใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 84.00)  มีสถานภาพสมรส 
(รอยละ 88.00)  อายุ  20-50  ป (รอยละ 80.00)  ระดับ
การศึกษาตั้งแตต่ํากวาประถมศึกษาถึงปริญญาตรี  (รอย
ละ 82.00) ทุกคนสามารถอานและเขียนหนังสือได  มี
ลักษณะอาชีพแตกตางกันไป ไดแก พนักงานบริษัท รับจาง
ทั่วไป คาขาย/ธุรกิจสวนตัว  และพอบาน/แมบาน  รายได
ตอเดือนทั้งของตนเองและรายไดรวมครอบครัว  มี ไมมาก
นัก  สวนใหญมีรายไดเฉล่ียของตนเองไมเกิน 10,000  
บาท/เดือน (รอยละ 84.00)  และรายไดรวมครอบครัวไม
เกิน  20,000  บาท/เดือน (รอยละ 92.00) ประมาณ
ครึ่งหนึ่งของกลุมตัวอยางมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง 
(รอยละ 52.00)   เกือบทั้งหมดอาศัยในชุมชนไมเกิน  30  ป  
(รอยละ 92.00)   และไมเคยเขารวมโครงการเกี่ยวกับ
ส่ิงแวดลอมมากอน (รอยละ 92.00)  อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยาง
มีความเครียดเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมในระดับปานกลาง (รอยละ 
77.80)  โดยสาเหตุของความเครียดมาจากปญหาทางดาน
เศรษฐกิจ สุขภาพ และส่ิงแวดลอม 

2. ผลของการดําเนินการพัฒนารูปแบบ 
    2.1  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ   
ไดแก   การรับรู   การเห็นคุณคาในตนเอง  ความคาดหวัง
ในความสามารถตนเอง  และความตั้งใจในการปฏิบัติ ของ
กลุมตัวอยาง (ตาราง 1)   พบวา  ภายหลังการดําเนินการ
วิจัย  กลุมตัวอยางมีคาเฉลี่ยปจจัยที่เกี่ยวของเพิ่มขึ้นอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติ  (p< .001))  แสดงใหเห็นถึง
ประสิทธิผลของรูปแบบที่พัฒนา  ทําใหกลุมตัวอยางมี
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยและ
ปจจัยที่เกี่ยวของมากขึ้น 
 2.2 การดําเนินโครงการที่เกิดขึ้นในชุมชน พบวา  
มีโครงการเกิดขึ้นจํานวน 16 โครงการ โครงการสวนใหญ
สามารถแกปญหาการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 
แตยังไมสามารถขยายผลสูพื้นที่โดยรอบ   อยางไรก็ตาม 
การดําเนินกิจกรรมของโครงการตางๆ ทําใหประชาชน
เกิดการตื่นตัวเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่
พักอาศัยเพิ่มขึ้น จากการประเมินผลและปรับปรุงแผน
พบวา มีโครงการที่มีระดับ ความสําเร็จมาก จํานวน 8 
โครงการ ระดับความสําเร็จปานกลาง จํานวน  6 
โครงการ  และระดับความสําเร็จนอย  2  โครงการ    โดย
โครงการที่ดําเนินการตอเนื่องตอไปในชุมชน จํานวน  8 
โครงการ  
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ตาราง 1  แสดงการเปลี่ยนแปลงคาเฉลี่ยของปจจัยที่ศึกษา จากการทดสอบ   t-test Dependent 
 
                     ตัวแปร 

     การ
ทดสอบ 
กอน-หลัง  
ระยะ

ดําเนินการ 

คาสถิติ  (N=25) 

X  SD t-test df p-
valule 

1. พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่ง
แวด   

     ลอมที่พักอาศัย 

กอน 
หลัง 

64.36 
81.16 

16.15 
11.01 

5.72 24 .000* 

2. การรับรูเกี่ยวกับการสุขาภิบาลสิ่ง
แวด     

    ลอมที่พักอาศัย 

กอน 
หลัง 

78.88 
88.00 

10.18 
9.58 

4.75 24 .000* 

3.การเห็นคุณคาในตนเอง กอน 
หลัง 

71.32 
85.00 

7.23 
8.37 

8.58 24 .000* 

4. ความคาดหวังในความสามารถ
ตนเองตอพฤติกรรมการรักษา
สุขาภิบาลสิงแวดลอมที่พักอาศัย 

กอน 
หลัง 

73.56 
84.16 

10.19 
9.78 

5.12 24 .000* 

5. ความตั้งใจในการปฏิบัติเกี่ยวกับการ
รักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 

กอน 
หลัง 

79.60 
89.64 

10.96 
8.16 

4.77 24 .000* 

 
หมายเหตุ      N   หมายถึง     จํานวนตัวอยาง   p-value หมายถึง    ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
      X    หมายถึง      คาเฉลี่ย   *   หมายถึง      p< .001 
           SD หมายถึง      สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  df             หมายถึง    องศาแหงความอิสระ 
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ตาราง 2  สรุประดับความสําเร็จของการดําเนินงานในโครงการที่ไดจากการวิจัย   
 

ช่ือแผนงานหรอืโครงการ 
 

 ระดับความสําเร็จของโครงการ  
ปญหา อุปสรรค 

 
การปรับปรุง
โครงการ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 
  

  กลุม 1 
 1. โครงการทําบานใหอบอุนนาอยู  √  ไมมี ไมมี 
 2.โครงการปลูกตนไมบริเวณ
สนามเด็กเลน 

√   ไมไดรับความรวมมือ
จากรรมการชุมชน 

เปล่ียนมาปลูกที่
โรงเรียนแทน 

3. โครงการรวมมือรวมใจกันทํา  √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 

เพิ่มการ
ประชาสัมพันธ   
เพิ่มจํานวน
สมาชิกในกลุม 
และใหกรรมการ
ชุมชนมีสวนรวม 

  กลุม 2 
1. โครงการสอนลูกรักษาความ
สะอาด * 

√   ไมไดรับความรวมมือ
จากผูปกครองเด็กใน

ระยะแรก 

ทําความเขาใจกับ
ผูปกครองให
เขาใจ 

2.  โครงการทําหมันสัตว  *   √ ไมสามารถติดตอ
หนวยงานที่ใหบริการ

ได 

เปล่ียนเปน
ประชาสัมพันธ
สถานที่ทําหมันฟรี 

  กลุม 3 
1. โครงการขยะในบานขยายผลใน
ชุมชน 

 √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 

เสนอใหสวน
ราชการไดเห็น
ความสําคัญ 
ใหกรรมการชุมชน
มีสวนรวม 
วางแผนให
ยาวนานขึ้น 

2. โครงการปองกันอัคคีภัยใน 
ชุมชน   * 

√    ไมมี  เชนเดียวกับขอ 1 

3. โครงการพัฒนาสุขาภิบาล      
    ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน 

 √  ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 

 เชนเดียวกับขอ 1 
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ตาราง 2  (ตอ) 
 

ช่ือแผนงานหรอืโครงการ 
 

 ระดับความสําเร็จของโครงการ  
ปญหา อุปสรรค 

 
การปรับปรุง
โครงการ 

มาก ปาน
กลาง 

นอย 
  

4. โครงการกําจัดยุงลายปองกัน 
   ไขเลือดออก 

  √ ไมไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน 

 เชนเดียวกับขอ 1 

  กลุม 4 
1. โครงการเขียวสะอาดขยะแลก
ตนไม   * 

√   ตนไมมีราคาแพง  นําไปรวมกับ
โครงการขยะแลก
ของใช   

2. โครงการเสียงตามสาย   * 
     “รักษส่ิงแวดลอม” 

√   ไดรับความรวมมือ
จากเพื่อนบาน
บางสวน 

  

3. โครงการขยะแลกของใช   * √   ไมมีเวลาพอในการ
ทํากิจกรรมให
ตอเนื่อง 

แตงตั้งแกนนําเด็ก
เพื่อสานงานตอ 

  กลุม 5 
1. โครงการขยะเปนทอง   * 
 

√   เพื่อนบานรวมมือนอย 
กรรมการชุมชนไมได
เขารวมโครงการ 

ปรับช่ือโครงการ 

2. โครงการกําจัดยุงลายงายกวาที่คิด  √  เชนเดียวกับขอ 1 ไมปรับปรุง 
3. โครงการสะอาดดีเริ่มที่บานเรา 
    

 √  เชนเดียวกับขอ 1 ไมปรับปรุง 

  ผูวิจัยและครูใหญ 
 1. โครงการตรวจพยาธิเข็มหมุด
ในเด็ก   *  
    นักเรียน 

√   ไมมี   ไมปรับปรุง 

หมายเหต ุ      
  *               หมายถึง   เปนโครงการที่มีการดําเนินตอไปในชุมชน 
      ระดับความสําเร็จของโครงการ 
 มาก           หมายถึง   โครงการที่มีการดําเนินงาน โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
 ปานกลาง  หมายถึง    โครงการที่มีการดําเนินงาน  โดยไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
     นอย    หมายถึง    โครงการที่มีการดําเนินงาน โดยไมไดรับความรวมมือจากเพื่อนบาน 
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3. ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ    
 3.1   ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ
พัฒนารูปแบบ  ในดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยางที่
ไดเขารวมกิจกรรม  (จากการสนทนากลุม) พบวากลุม
ตัวอยางเกือบทั้งหมดเขารวมกิจกรรมและมีความพึง
พอใจในการเขารวมกิจกรรมทุกขั้นตอน ทั้งดาน
กระบวนการจัดการ  ดานการดําเนินกิจกรรม และดาน
ผลกระทบที่เกิดกับส่ิงแวดลอม ยกเวนในขั้นตอนการ
ปฏิบัติตามแผน ที่กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไมมาก
นัก เนื่องจากไดรับความรวมมือจากเพื่อนบานในชุมชน
คอนขางนอย อยางไรก็ตาม กลุมตัวอยางรูสึกพึงพอใจที่
ไดรับความรวมมือจากเด็กในชุมชนเปนอยางดี 

 3.2    ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ ใน
ดานการเปล่ียนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอม
ที่พักอาศัยในชุมชนที่ศึกษา จากการสังเกต   1) ดาน
สรีรวิทยา 2)  ดานจิตวิทยา  3)  ดานการปองกันโรค  
และ 4) ดานการปองกันอุบัติเหตุ (พิชิต สกุลพราหมณ, 
2531)  พบวากอนระยะดําเนินการมีคุณภาพไมดีนัก ใน
ดานขยะที่มีเปนจํานวนมาก ทอระบายน้ําอุดตัน  ความ
เปนระเบียบเรียบรอยของชุมชน และดานอื่นๆ แตเมื่อ
ส้ินสุดระยะดําเนินการพบวา คุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชนดีขึ้นเฉพาะในบริเวณที่มี
การดําเนินกิจกรรมเทานั้น สวนบริเวณอื่นยังคงมีลักษณะ
คงเดิม รายละเอียดตามตาราง 3 

 
ตาราง 3 แสดงการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยบริเวณที่มีการดําเนินกิจกรรม 

               ชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 

(บริเวณที่มีการดําเนนิกิจกรรม) 
 
 

ชุมชนหมูบานพัฒนาเจ็ดสิบไร 

- ปริมาณขยะบริเวณทางเดินเทาลดลง (จากเดิมที่มีอยูมาก) 
- ทอระบายน้ํามีขยะลดลงทําใหน้ําไหลไดสะดวกขึ้น (จากเดิมที่มีขยะเปน
จํานวนมาก) 

- บริเวณลานกิจกรรมมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมที่คอนขางสกปรก) 
-  บริเวณสนามเด็กเลนมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมคอนขางสกปรก) 
-  วัสดุ ส่ิงของ ริมทางเดินเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดิมที่เคยวางทั่วไป) 
-  การจัดวางตนไมเปนระเบยีบมากขึ้น (จากเดิมที่วางไมเปนระเบียบ) 

(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 
 
 
 

ชุมชนคลองเตยลอค 1-2-3 
 

-  บริเวณทางเดินภายในซอยมีขยะลดลงจนเกือบหมดและมีความสะอาดมากขึ้น  
-  บริเวณทางเดินปราศจากมูลสัตว (จากเดิมที่มีอยูเปนจํานวนมาก) 
-  ขยะในทอระบายน้ําหมดไป (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
-  น้ําในทอระบายน้ํามีการระบายมากขึ้น (จากเดิมที่มีการระบายนอย) 
-  วัสดุ ส่ิงของ ที่เคยวางเกลื่อนกลาดหมดไป (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
-  มีไมประดับบริเวณทางเดินเพิ่มขึ้น (จากเดิมที่ไมมี) 
-  ทอระบายน้ํามีฝาปดมิดชิด  (จากเดิมที่ไมมีฝาปด) 
-  แสงแดดสองบริเวณทางเดินไดมากขึ้น (จากเดิมที่เคยมีวัสดุปดกั้นไว) 
-  กล่ินรบกวนจากทอระบายน้ําหมดไป (จากเดิมที่มีกล่ินรบกวนมาก) 
-  ความชื้นในอากาศลดลง (จากเดิมที่มีความชื้นสูง) 

(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
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               ชุมชน 
การเปลี่ยนแปลงคุณภาพการสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย 

(บริเวณที่มีการดําเนนิกิจกรรม) 
 
 
 
 

ชุมชนคลองเตยลอค 4-5-6 
 

 -  มีปริมาณขยะลดลง (จากเดิมที่มีเปนจํานวนมาก) 
- บริเวณทางเดินเทาและหนาบานทั่วไปมีความเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดิม 
  ที่เปนระเบียบนอย) 

- ขยะในทอระบายน้ําลดลง (จากเดิมที่มีอยูเปนจํานวนมาก) 
- การจัดวางถังขยะเปนระเบียบมากขึ้น (จากเดินที่ไมเปนระเบียบมาก) 
- กล่ินรบกวนจากทอระบายน้ําลดลง (จากเดิมที่มีกล่ินรบกวนมาก) 
- สภาพทั่วไปโดยรวมมีความเปนระเบียบเรียบรอยมากขึ้น   
   จากเดิมที่ไมเปนระเบียบเรียบรอยมาก) 

(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 

           ชุมชนโรงหม ู
 

 -    ภายในบานสมาชิกกลุมมีความสะอาดมากขึ้น (จากเดิมที่มีความสะอาด
นอย) 
- บริเวณหนาบานสมาชิกกลุมมีความสะอาดและเปนระเบียบเรียบรอยมาก

ขึ้น (จากเดิมที่สะอาดนอยและไมเปนระเบียบเรียบรอย) 
-    ถังขยะมีการจัดวางเปนระเบียบมากขึ้น 

(สวนอื่นนอกเหนือจากนี้มีลักษณะคงเดิม) 
 

  
การอภิปรายผลการวิจัย 
  1.  จากขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางพบวา  
สอดคลองกับขอมูลทั่วไปในกลุมตัวอยางที่มีการศึกษาใน
ชุมชนคลองเตย  (บังอร  ฉางทรัพย และคณะ,  2549 : 
110-128)   ที่สวนใหญมีระยะเวลาการอยูอาศัยในชุมชน
ไมต่ํากวา 10   ป   ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ 
 
ประชาชนในชุมชนคลองเตย มีลักษณะใกลเคียงกันโดย
อยูในระดับปานกลางถึงต่ํา  ลักษณะทางเศรษฐกิจและ
สังคมที่ไมดีนักทําใหประชาชนตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพ 
เนื่องจากรายไดไมเพียงพอกับคาใชจายในปจจุบันที่
คอนขางสูง ดังนั้น  จึงมีการจัดกลุมประชาชนในชุมชน
แออัดอยูในกลุมผูมีรายไดนอยของประเทศ  ทั้งนี้การ
เคหะแหงชาติไดดําเนินการตางๆ เพื่อชวยเหลือหลาย

โครงการ  เชน โครงการปรับปรุงชุมชนแออัดในที่ดินเดิม 
และโครงการจัดหาที่อยูอาศัยใหม เพื่อปรับปรุงมาตรฐาน
ความเปนอยู และที่ อยู อาศัยในชุมชนแออัด  ให มี
สภาพแวดลอมในการอยูอาศัยใหดีขึ้น เชน การปรับปรุง
ถนน  ระบบระบายน้ํา การจัดเก็บขยะ เปนตน  รวมถึง
การจัดหาที่อยูใหม  ใหแกประชาชนที่ประสบปญหาเรื่อง
ที่ อยู อ าศั ย  เ ช น  การ เกิ ด เพลิ ง ไหม และการ ไล ที่   
ประชาชนผูมีรายไดนอยที่ตองการที่อยูอาศัยใหม เพื่อ
สรางความมั่นคงในการอยูอาศัยและความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต รวมทั้งการพัฒนาชุมชนอยางตอเนื่องเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อยูอาศัยในชุมชน
แออัดใหดีขึ้น (การเคหะแหงชาติ, 2551: ออนไลน) 
อยางไรก็ตามการดําเนินการดังกลาวยังไมเพียงพอตอ
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ความตองการของประชาชนในชุมชน  เนื่องจากใน
ปจจุบันประชากรในชุมชนแออัดทั่วทั้งกรุงเทพมหานครมี
อยูเปนจํานวนมาก ทําใหความชวยเหลือดังกลาวเปนไป
อยางไมทั่วถึง 
 2. รูปแบบของการพัฒนาครั้งนี้ นับไดวาเปน
รูปแบบที่ทําใหเกิดประสิทธิผลในสวนที่เกี่ยวของกับ
ปจจัยที่ศึกษา  เนื่องจากภายหลังระยะดําเนินการ  กลุม
ตั วอย า งมีการ เป ล่ียนแปลงพฤติกรรมการรั กษา
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยและปจจัยที่เกี่ยวของ
สูงขึ้นอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p<.001)  สอดคลองกับ
งานวิจัยอื่น เชน  งานวิจัยของ สมใจ วินิจกุล และสุนันทา  
กระจางแดน  (2551 : ออนไลน)  ที่ไดศึกษาการ
ดําเนินงานดานพัฒนาศูนยสุขภาพชุมชนและอาสาสมัคร
สาธารณสุข โดยใชปฏิบัติการแบบมีสวนรวมพบวา 
ประสบความสําเร็จเปนอยางดี  งานวิจัยของประวรดา  
โภชนจันทร  (2551 : ออนไลน)  ศึกษาพฤติกรรมการมี
สวนรวมในการสงเสริมและรักษาสิ่งแวดลอมชุมชนของ
ประชาชนในจังหวัดนนทบุรี  อยางไรก็ตามเทคนิคในการ
ดําเนินกิจกรรมอาจมีความแตกตางกันตามที่ ผูวิจัย
กําหนดหรือเห็นความสําคัญ  และขึ้นกับสภาพปญหา  
ความเหมาะสมในชุมชน  และกลุมตัวอยางที่ เปน
เปาหมายในการดําเนินการวิจัยอีกดวย  จากการศึกษา
ผลการวิจัยดานการพัฒนาเปนจํานวนมาก พบวามีการ
ดําเนินการในลักษณะใกลเคียงกัน แตกตางกันไปตาม
ทฤษฎีที่นํามาใช และเทคนิคในการดําเนินกิจกรรมหลาย
เทคนิคดวยกัน ยกตัวอยางเชน   เทคนิคเอไอซี (AIC) 
และเทคนิคเอฟเอสซี (FSC) เปนตน   ทั้งนี้ผูวิจัยมี
ความเห็นวา  อาจมีปจจัยอื่นที่ มีส วนเกี่ ยวของกับ
พฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย
นอกเหนือจาก  การรับรู  การเห็นคุณคาในตนเอง ความ
คาดหวังในความสามารถตนเอง และความตั้งใจในการ
ปฏิบัติ ซึ่งควรมีการศึกษาอยางตอเนื่องตอไป 

3. ผลที่ไดจากการพัฒนารูปแบบในครั้งนี้ ทําให
เกิดโครงการตางๆ ที่สามารถนําไปดําเนินการไดในชุมชน

ที่ศึกษาตามสภาพการณที่ เปนจริง   ในการดําเนิน
กิจกรรมในขั้นตอนตางๆ ของระยะดําเนินการ ทําใหได
โครงการเพื่อพัฒนาสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชนคลองเตย  จํานวนทั้ง ส้ิน   16 โครงการ   เปน
โครงการที่มีระดับความสําเร็จมาก 8 โครงการ ไดแก  
โครงการปลูกตนไมรอบบริเวณสนามเด็กเลน  โครงการ
สอนลูกรักษาความสะอาด  โครงการปองกันอัคคีภัยใน
ชุมชน   โครงการเขียวสะอาดขยะแลกตนไม  โครงการ
เสียงตามสาย “รักษส่ิงแวดลอม”  โครงการขยะแลกของ
ใช    โครงการขยะเปนทอง  และโครงการตรวจพยาธิเข็ม
หมุดในเด็กนักเรียน   ทั้งนี้เปนที่นาสังเกตวาโครงการที่
ประสบความสําเร็จในระดับมากนั้น  เปนโครงการที่กลุม
ตัวอยางดําเนินการได เอง  โดยไมตองขอรับความ
ชวยเหลือจากหนวยงานตางๆ   ทั้งนี้จากผลการวิจัยใน
ระยะการปฏิบัติตามแผนนั้น พบวาความสําเร็จของ
โครงการตางๆ ยังขึ้นอยูกับ ลักษณะบุคลิกภาพของ
สมาชิกกลุมวา  มีลักษณะเปนผูรับผิดชอบและเปนผูนํา
มากนอยเพียงใด  ทั้งนี้ยังขึ้นกับสัมพันธภาพของสมาชิก
ในกลุมตัวอยาง เพื่อนบานและคนในชุมชนอีกดวย    

ในขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนพบวา   กลุม
ตัวอยางที่เปนอาสาสมัครหรือสมาชิกในชุมชน  มีสวน
สําคัญที่ทําใหเกิดความสําเร็จของการดําเนินโครงการ   
ทั้งนี้โครงการที่ประสบความสําเร็จในระดับมากนั้น เปน
โครงการที่ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากประชาชนใน
ชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่ง  โครงการที่มีผลตอบแทน เชน 
การแลกขยะกับส่ิงของหรือตนไม นับวาเปนโครงการที่ทํา
ใหเกิดแรงจูงใจใหชาวบานในชุมชนมีการตื่นตัวเกี่ยวกับ
การแยกขยะที่นําไปขายหรือแลกของตางๆ ได   ถึงแมวา
ความสะอาดภายในชุมชนยังไมเกิดขึ้นในทันที แตพบวา  
พฤติกรรมในการทิ้งขยะของประชาชนปรับเปล่ียนในทาง
ที่ดีขึ้น  อยางไรก็ตาม ผลจากการวิจัยครั้งนี้ ทําใหได
โครงการ  8  โครงการ   ยังคงดําเนินตอไปในชุมชน     
นับวาเปนการดําเนินการอยางตอเนื่อง และมีประโยชน
อยางยิ่ง สามารถนําไปเปนตัวอยางหรือแนวทางใหแก
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หนวยงานที่เกี่ยวของในการดําเนินงาน  เพื่อปรับปรุง
คุณภาพการสุขาภิบาล  ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยในชุมชน
แออัดตอไป  

4. ผลกระทบที่เกิดขึ้นภายหลังดําเนินการ ใน
ภาพรวมพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในขั้นตอน
ของการวิเคราะหสภาพการณและกําหนดอนาคต   การ
สรางแนวทางพัฒนา  การสรางแนวทางปฏิบัติ  และการ
ประเมินผลและปรับปรุงแผน คอนขางมาก  เนื่องจาก 
การดํา เนินกิจกรรมทําใหก ลุมตัวอยาง เกิดความ
สนุกสนาน  ไมเครียด  เปนกันเอง และทําใหมีโอกาสใน
การแสดงออกดานความคิดเห็นของตน    สวนในขั้นตอน
การปฏิบัติตามแผนนั้นกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจไม
มากนัก  เนื่องจากประสบปญหาจาก อุปสรรคหลาย
ประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไมไดรับความรวมมือจาก
ชาวบานในชุมชน  อยางไรก็ตามปญหาและอุปสรรค 
ดังกลาวนับเปนเรื่องที่เกิดขึ้นอยูเสมอในการพัฒนา ซึ่ง
อาจเกิดจากการประชาสัมพันธ ไม เพียงพอ   และ
ระยะเวลาในการดําเนินการที่คอนขางนอย    ดังนั้นการ
ดําเนินการครั้งตอไปควรมีการประชาสัมพันธลวงหนา
มากขึ้น  และเชิญบุคคลที่ประชาชนใหความเคารพนับถือ
หรือก ลุมอ างอิ งมาร วมโครงการหรือ เปนแกนนํา    

นอกจากนี้ควรมีระยะเวลาที่ เหมาะสม  เพื่อใหการ
พัฒนาเกิดความสําเร็จไดมากขึ้น 

  5. ผลกระทบดานการเปลี่ยนแปลงคุณภาพการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยภายหลังดําเนินการ 
พบวา  มีคุณภาพดีขึ้นเฉพาะในพื้นที่ดําเนินกิจกรรม
เทานั้น  นับวาเปนดัชนีที่ชี้ ใหเห็นถึงความสําเร็จใน
รูปแบบที่พัฒนา    นอกจากนี้กลุมตัวอยางมีจํานวน
คอนขางนอย จึงไมสามารถดําเนินการไดทั่วทั้งชุมชน  แต
ดําเนินการไดในบางบริเวณเทานั้น  โดยเฉพาะบริเวณที่
กลุมตัวอยางพักอาศัยที่มีคุณภาพของการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัยดีขึ้นอยางชัดเจน   ลักษณะ
ดั ง กล า วย อมแสดง ให เ ห็ น ว า รู ป แบบที่ พัฒนา มี
ประ สิทธิผลมากพอในการยกระดับคุณภาพการ
สุขาภิบาลสิ่ งแวดลอมที่พักอาศัยในบริ เวณดําเนิน
กิจกรรม  ซึ่งหนวยงานที่ เกี่ยวของควรขยายผลการ
ดําเนินการไปทั่วทั้งชุมชน และชุมชนแออัดอื่นๆ   โดยเรง
สรางนโยบาย และการปฏิบัติอยางตอเนื่องตอไป 

  จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยสรุปรูปแบบการ
สงเสริมพฤติกรรมการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมที่พัก
อาศัย ไดตามภาพประกอบ 2 
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ขอเสนอแนะ  

 1.  ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  หนวยงานที่
เกี่ยวของควรสรางนโยบายในการดําเนินการใหเกิด
ความตื่นตัวของประชาชนในการพัฒนาสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย โดยการแตงตั้งอาสาสมัคร ที่
จะเปนแกนนําพัฒนาชุมชน  การสงเสริมใหมีการ
ดําเนินโครงการ   การศึกษาดูงานในชุมชนอื่นที่
ประสบความสําเร็จในการพัฒนา  การประกวดชุมชน  
และบุคลากรดานการพัฒนาชุมชนดีเดน  พรอมทั้ง
ผลักดันดานนโยบาย ใหเห็นความสําคัญของการ
สุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัย   จัดตั้งหนวยงาน
เพื่อรองรับการรองทุกขจากประชาชนดานสิ่งแวดลอม 
และชวยดําเนินการแกไขอยางทันทวงที เชน การ
จัดการปญหาเกี่ยวกับขยะ  น้ําเสีย  การปองกัน
อัคคีภัย  และการปองกันสารพิษตางๆ เปนตน 

 2 .   ขอเสนอแนะเชิงปฏิบัติ  หนวยงานที่
เกี่ยวของสามารถดําเนินการโครงการตางๆ  ที่ไดจาก
การวิจัยอยางตอเนื่องตามสภาพการณที่ เปนจริง 
จํานวน  8 โครงการ   โดยควรใหการสนับสนุน และ
ความชวยเหลือดานบุคลากร  คําแนะนํา  และ

งบประมาณ   ทั้งนี้ควรประสานความรวมมือกับองคกร
เอกชนในชุมชน  ในการพัฒนาคุณภาพการสุขาภิบาล
ส่ิงแวดลอมที่พักอาศัย   เ ร ง สํารวจสภาพปญหาการ
สุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชนแออัดตางๆ พรอมทั้งทําการ 
ปองกันโรคติดตอ ที่อาจมีการระบาดในชุมชน    เชน โรค
ไขเลือดออก โรคฉี่หนู  โรคพยาธิ  และโรคพิษสุนัขบา เปนตน  
นอกจากนี้เนนการปลูกฝงพฤติกรรมที่ถูกตองใหแกประชาชน
โดยเฉพาะในกลุมเด็ก และกลุมแกนนําชุมชน  

 3. ขอเสนอแนะสําหรับการทําวิจัยครั้งตอไป ควรมี
การศึกษาในกลุมตัวอยางกลุมอื่น  ที่ มีศักยภาพในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการรักษาสุขาภิบาลส่ิงแวดลอมในชุมชน
ได เปนอยางดี  เชน  กลุม ผูนํ าชุมชน  กรรมการชุมชน   
อาสาสมัครชุมชน และกลุมเด็ก เปนตน    ทั้งนี้เพื่อสามารถ
วิเคราะหไดวาประชาชนกลุมใดทําใหเกิดผลการดําเนินการที่
ดีที่สุดในการพัฒนาการสุขาภิบาลสิ่งแวดลอมที่พักอาศัยใน
ชุมชน นอกจากนี้ควรมีการศึกษาถึงการนําแนวคิดและ
วิธีการตางๆ มาใชรวมกันมากขึ้น  ตามความเหมาะสมของ
บ ริบทใน เ รื่ อ งต า งๆ  อาจทํ า ใหการพัฒนารูปแบบมี
ความสําเร็จมากขึ้น 
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