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แนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

นครศรีธรรมราช วามีคุณภาพชีวิตระดับใด มีปจจัยอะไรที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต และเพื่อ
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สําหรับตัวแปรคุณภาพชีวิต ท่ีใชเปนเครื่องมือในการสํารวจคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางในครั้งนี้ ไดมาจากการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิต  ประกอบดวยมิติตางๆ 5 ดาน 

ดานชีวิตในชุมชน ไดแก ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และ  



ดานชีวิตในชุมชน 

ผลการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ในดานชีวิต

การทํางาน  มีคาเฉลี่ย 4.04  รองลงมา คือดานชีวิตครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 3.96  ดานชีวิตในชุมชน มี

คาเฉลี่ย 3.74   กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในระดับปานกลาง  ในดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ย 3.47  รองลงมา คือดานสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.37  สวนปจจัยที่มี
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วาตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานตางๆ อยางไร เนื่องจากตัวแปรไมมีความ

แตกตางในตัวเอง  

  สําหรับขอเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางที่คิดวาจะนํามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนนั้น  

เกษตรกรชาวสวนยางไดเสนอในเรื่องราคาผลผลิต มากที่สุด โดยตองการใหมีราคาสูงสม่ําเสมอ ไม

ควรใหราคาลดต่ําลงมาก เพราะผลผลิตที่ขายไดหมายถึงรายไดท่ีจะนํามาเลี้ยงครอบครัว รวมทั้ง

เกษตรกรชาวสวนยางมีภาระเรื่องราคาปุยที่สูงอยูแลว ดานชีวิตการทํางาน ตองการใหหนวยงาน

ภาครัฐเขามาดูแลเรื่องกองทุนการทําสวนยาง รวมถึงใหคําแนะนํา ความรูทางวิชาการแกเกษตรกร

สม่ําเสมอ โดยสรุปแลว เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมสวน

บุคคลของแตละคนมากกวา เนื่องจากแตละคนมีพ้ืนฐาน และความพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกัน 

ส่ิงที่สําคัญ คือ การมีรายไดท่ีเพียงพอ ไมเปนหนี้ และการรูจักพอประมาณตามอัตภาพของตนเอง 

คือสิ่งสําคัญที่จะทําใหการดํารงชีวิตมีความสุขที่สุด 
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 The study of the quality of life of the rubber agriculturists in the economic recession: a 
case study of Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces is the survey research with the 
structured interview.  This research is conducted in order to study the quality of life level and 
factors that affected to the quality of life. In addition, it aims to find ways to develop the rubber 
agriculturists’ quality of life in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces. It emphasized 
on the level of the quality of life, factors related to mentioned quality of life and taking a study 
result as a guideline for suggestion, improvement, managing solving and develop the quality of 
life indicator, including imposing the quality of life development project for further related units. 

In the explored study, a group of rubber agriculturists, amount 400 samples, in the areas 
of Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces was used as the sample group. The data are 
analyzed by using frequency, percentage, means, standard deviation, comparison of the means  
(T-Test), analysis of  Varaince (ANOVA) and comparison of the pair in data analysis. 

In the part of structured interview, it is used to interview the important informants in the 
areas of 2 provinces, 12 persons in total, including to the local or community leader, the people or 
elderly ones who have been given the respect by villagers, and the rubber agriculturists. The 
researcher brought the given information from the interview for descriptive analysis for 
explanation. Researcher took data between April to June, 2010. 



For a variable of the quality of life that used as a tool to explore the quality of life of 

rubber agriculturists based on the study related to the quality of life which consist of 5 dimensions 

as household life, working life, economic stabilization, healthcare and community life.  

The results showed that sample group has the quality of life in high level. In working life, it 

was at average 4.04, the second one was household life at average 3.96 and community life average 

at 3.74, the sample group in the medium level of the quality of life was the economic stabilization at 

average 3.47, and the second one was healthcare at average 3.37. Factors that correlated with a 

quality of life of rubber agriculturists in Surat Thani and Nakhon Si Thammarat provinces were as 

gender, age, education, families, residences, working environment, supplementary occupations, 

income, economic status and frequency of information awareness. The satisfaction of products price 

and the relationship with neighbors cannot explain how variables had the relation with any sides of 

the quality of life because variables itself had no any differences.  

For the suggestion of agriculturists who believed it will bring to the better quality of life, 

the rubber agriculturists offered most of the product’s price that they need to have high price all 

the times. The lower price is not needed because each selling price means incomes for taking care 

of their families. The rubber agriculturists also have their burdens due to rising price of fertilizers.  

Regarding to working life, state organization should always give the assistance to the rubber 

agriculturists in funds for rubber plantation and state units should also give them useful 

suggestions and academic knowledge. In brief, agriculturists will whether have the better quality 

of life depend on personal factors because each person has different satisfaction and basic in life. 

The sufficient incomes, no debts and moderation are considered as the prominent things for 

making a living happily.          
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บทที่ 1 
 

บทนํา 
 

1.1  ความสําคัญของปญหา 
  

ในการพัฒนาประเทศ  เปาหมายสูงสุดคือ  การที่ทําใหคนในสังคมมีชีวิตที่ดี มีความเปนอยู
ที่ดี   มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน นั่นคือคนในสังคมมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั่นเอง การพัฒนา
ประเทศไทยไดมีการวางแผนการพัฒนามาตั้งแต พ.ศ. 2504  เรียกวา แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ  
ตั้งแตฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509)  และไดเปล่ียนมาเปน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
จนถึงปจจุบันคือ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) เพื่อใชเปนหลักในการพัฒนาประเทศ โดยกําหนด
วิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร การพัฒนาดานตางๆ และแนวทางเปาหมาย ไวชัดเจน 
เพื่อประโยชนในการดําเนินงาน การประเมินผลและตรวจสอบผลที่ไดจากการพัฒนา สําหรับ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6  พบวา มุงเนนการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจโดยใชความไดเปรียบดานทรัพยากรธรรมชาติ แรงงานราคาถูก และเงินทุนเปนพื้นฐาน
ในการพัฒนา กลาวคือ 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ 1-ฉบับที่ 6 มีจุดมุงหมายเนนเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ
เปนสําคัญ  เนนการเสริมสรางทางเศรษฐกิจใหสมบูรณยิ่งขึ้นตามลําดับ มีแผนทางดานสังคมเปน
องคประกอบ จนกระทั่งแผนฯ ฉบับที่ 3 มีการวางโครงสรางพื้นฐานการขนสง การชลประทาน 
การเกษตร และการพลังงานไวพอสมควร  ตอมามีการพยายามลดความเหลื่อมลํ้าใหมากขึ้น เนน
การพัฒนาปรับปรุงระบบงานและโครงสรางพื้นฐานทั้งในเขตเมืองและชนบท โดยเนนการพัฒนา
นโยบายและการวางแผน การกระจายอํานาจออกสูชนบท โดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมในการ
แกปญหาเศรษฐกิจของประเทศ จนกระทั่งถึงแผนฯ ฉบับที่ 6 เนนการลงทุนในภาคเอกชนเพิ่มขึ้น 
โดยการกระตุนและสนับสนุนใหทุกฝายตื่นตัวในการผลิตสินคาและบริการที่มีคุณภาพ โดยวิธีการ
ที่มีประสิทธิภาพ 

จากผลของการใชแผนพัฒนาประเทศตั้งแตฉบับที่ 1 ถึงฉบับที่ 6 ทําใหเห็นถึงความ
แตกตางที่เปนผลจากการพัฒนาประเทศ  ทั้งนี้เพราะความเจริญทางดานเศรษฐกิจจะกระจุกตัวอยู
เฉพาะในเขตเมือง ไมไดกระจายออกสูชนบท ซ่ึงเปนภูมิภาคสวนใหญของประเทศ การพัฒนาใน



  
 

2 

ลักษณะดังกลาวจึงไดกอใหเกิดปญหาตามมาหลายประการ โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาการกระจาย

รายได ปญหาความเสื่อมโทรมของธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ปญหาดานสาธารณสุข และปญหา

ดานการศึกษาติดตามมา ฯลฯ (ราเชนทร คุมแถว, 2539: 1) ซ่ึงสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนไทย

และการพัฒนาประเทศใยระยะยาว ทําใหผลของการพัฒนาขาดความสมดุล คือ “เศรษฐกิจดี สังคม

มีปญหา การพัฒนาไมยั่งยืน” (สุเมธ ตันติเวชกุล, 2539 อางถึงใน สมพร เทพสิทธา, 2539: 22) จาก

สภาพปญหาการพัฒนาที่ผานมา ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-

2539) จึงมุงเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยใชเครื่องชี้วัดทางสังคม (Social 

Indicators) ซึ่งมีแนวคิดมาจากการพัฒนาสังคม (Social Development)  

อยางไรก็ตาม  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนท่ีปรับเปลี่ยนอยาง

รวดเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น   การกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศจําตองเสริมสราง

โครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน 

โดยเฉพาะอยางยิ่งการพัฒนาคน   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-

2544) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนการพัฒนาประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคม  และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือ

ชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยก

สวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลอม  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) ไดอัญเชิญ 

“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศควบคูไป

กับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม 

เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย   สงผลให

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนมาก  เนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย 

การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญ

ของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ, 2551)  สําหรับปจจุบัน ในระยะของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 

10 (พ.ศ. 2550-2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ท้ังที่

เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการเตรียมความพรอมของคนและระบบให

มีภูมิคุมกันพรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง”  มาเปนแนวทางปฏิบัติในการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี  “คนเปน

ศูนยกลางการพัฒนา”   ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8  และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และให
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ความสําคัญตอการรวมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหมีสวนรวมดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ 

พรอมทั้งสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการปฏิบัติ รวมทั้งการติดตาม

ตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง 

แนวทางในการพัฒนาประเทศประการหนึ่งตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ

ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) คือ  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มี

สุขภาวะที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิต

อยางมีศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม  โดยมีเปาหมายในการพัฒนาคุณภาพคน คือ ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทาง

รางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

ครอบคลุมทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของ

ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย  (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 

2551)   

กลาวไดวา คุณภาพชีวิตของประชากรนับวาเปนองคประกอบที่สําคัญยิ่งตอการสรางความ

เจริญกาวหนาใหกับสังคม   ทองถิ่น และประเทศชาติ ไมวาจะเปนการพัฒนาในดานใดก็ตาม เพราะ

มนุษยเปนปจจัยสําคัญในการดําเนินการเรื่องตางๆ  คุณภาพชีวิตที่ดีของประชากรยอมหมายถึง การ

มีลักษณะหรือสภาพในดานสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ  มีความเปนอยูท่ีดี อยูในสิ่งแวดลอมที่ดี มี

ความรูหรือการศึกษาดี  มีคุณธรรม จริยธรรมประจําใจ ตลอดจนมีความสุข และความพึงพอใจใน

ชีวิต  แตผลการพัฒนาที่ผานมา อาจกลาวไดวา ประชากรไทยยังไมไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพทั้งทางดานรางกาย  และสติปญญา  ดังจะเห็นไดจากสถานการณเกี่ยวกับคนในสังคมไทย

ปจจุบันที่มีปญหาทั้งดานสังคม เศรษฐกิจ  และสุขภาพ เปนตน  ดวยเหตุนี้จากสภาพการพัฒนา ทํา

ใหคนไทยบางกลุมมีโอกาสและมีศักยภาพสูง ทําใหไดรับประโยชนจากผลของการพัฒนา  แตคน

ไทยที่อยูในกลุมดอยโอกาสอีกจํานวนมาก  ซ่ึงไมสามารถปรับตัวไดทัน ยังตองประสบกับความ

ยากจน  เกิดชองวางคุณภาพชีวิตที่หางและขยายตัวมากขึ้นในสังคม ท้ังดานการกระจายรายได  

ความยากจน  อาชญากรรม  และความไมม่ันคงในชีวิตและทรัพยสิน รวมถึงปญหาความเสื่อม

โทรมของทรัพยากรธรรมชาติ  และสภาพแวดลอมกําลังขยายตัวเพิ่มขึ้น ซ่ึงปญหาดังกลาวนี้จะ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชากรไทย 

เกษตรกรชาวสวนยาง  เปนประชากรอีกกลุมหนึ่งที่ยังตองเผชิญกับปญหาคุณภาพชีวิตใน

ดานตางๆ โดยเฉพาะดานรายได เนื่องจากผลผลิตจากการประกอบอาชีพขึ้นอยูกับราคาผลผลิตที่

ข้ึนๆ ลงๆ ตามภาวะเศรษฐกิจทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะที่เพิ่งเกิดขึ้น นั่นคือจาก

ผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาตกต่ําและจีนชะลอการสั่งซื้อ ซ่ึงตลาดการซื้อขายจะ
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เปนการใชยางจริงเพียงแค 50 % เทานั้น นอกจากนั้นจะเปนการซื้อขายกระดาษหรือการซื้อขาย

ลวงหนา ผันผวนอยางหนักและสงผลกระทบตอตลาดยางที่ซ้ือขายจริงๆ ทันทีและตอเนื่อง 

หนวยงานที่เกี่ยวของจึงควรใหความสําคัญตอปญหาดังกลาวของเกษตรกรอยางจริงจัง เนื่องจาก

ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจของประเทศไทย และเปนพืชยุทธศาสตรในการ

พัฒนาการเกษตรที่มีมูลคารวมกวา 2 แสนลานบาท  นอกจากนี้ ยังเกี่ยวของและมีบทบาทสําคัญตอ

ชีวิตและความเปนอยูของเกษตรกรชาวสวนยาง ไมต่ํากวา 6 ลานคน ในชวง 4-5 ปนี้ ท่ีผานมา

นโยบายภาครัฐมุงเนนการเพิ่มปริมาณการผลิต และการเพิ่มพื้นที่ปลูกยาง  ดังนั้น  ภาครัฐควรให

ความสําคัญตอปญหาซึ่งสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง อาทิ  1. ความผันผวน

ของราคายาง จากปจจัยตาง ๆ เชน สภาวะเศรษฐกิจโลก ผลผลิต ความตองการ การซื้อขายลวงหนา 

สต็อกยาง อัตราดอกเบี้ย คาเงินบาท และราคาน้ํามัน 2. การขาดขอมูลขาวสาร องคความรู ของ

เกษตรกรชาวสวนยาง  3. การขาดการมีสวนรวมของเกษตรกรชาวสวนยาง ท้ังนี้เพื่อใหเกษตรกร

เกิดการเรียนรู  สนใจขอมูลขาวสารที่เกี่ยวของกับยางพาราเพื่อใหเทาทันและสามารถปรับตัวได

ภายใตสถานการณยางพาราที่เปลี่ยนแปลงไป  รวมทั้งเพื่อกอใหเกิดธรรมาภิบาลการตลาดตลอด

สายนับตั้งแตบริษัท พอคา กลุมน้ํายางและชาวสวนยาง (สมาคมยางพาราไทย, 2552)     

ประเทศไทยมีการปลูกยางพารากันมากในบริเวณภาคใต  ดวยการนําเมล็ดยางพาราจาก

ประเทศมาเลเซีย  เขามาปลูกครั้งแรกที่อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง เมื่อป  พ.ศ. 2442  โดยพระยารัษฎา

นุประดิษฐมหิศรภักดี  (คอซิมบี้ ณ ระนอง) ตอมาหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ไดนํายางพาราไป

ขยายพื้นที่ปลูกในภาคตะวันออกเปนครั้งแรกในทองที่จังหวัดจันทบุรี เมื่อป พ.ศ. 2451 จนกระทั่ง

ในป พ.ศ. 2521 กรมวิชาการเกษตร และกรมประชาสงเคราะหไดเริ่มงานทดลองปลูกสรางสวน

ยางพาราตามหลักวิชาการปลูกสรางสวนยางแผนใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยทดลองปลูก

ในจังหวัดหนองคาย บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จ ผลผลิตยางในขณะนั้น

เริ่มเปดกรีดไดและอยูในเกณฑดี  ไมแตกตางจากผลผลิตในภาคใต และภาคตะวันออกนัก  ดวยเหตุ

นี้จึงเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาการปลูกยางในเขตแหงแลง และถือเปนการเริ่มขยายเขตปลูกยางพารา

สูเขตใหมของประเทศไทยอยางจริงจัง  ทําใหปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งประเทศ

ประมาณ 12 ลานไร  กระจายกันอยูในภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปน

แหลงปลูกยางใหม  การพัฒนาอุตสาหกรรมยางของประเทศไดเจริญรุดหนาเรื่อยมาจนทําให

ประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตและสงออกยางไดมากที่สุดในโลก  กลาวไดวาการปลูกยางพาราใน

พ้ืนที่ตางๆ นั้นเกิดผลผลิตประมาณ 2 ลานไรตอป คิดเปนมูลคาทั้งของยาง ผลิตภัณฑยาง และ

เฟอรนิเจอรจากไมยางพารา กวา 150,000 ลานบาท มีเกษตรกรที่ประกอบอาชีพนี้ประมาณ 1.2 ลาน

ครัวเรือน และมีผูท่ีเกี่ยวของในอุตสาหกรรมยางพาราทั้งระบบกวา 6 ลานคน (สํานักงานกองทุน
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สงเคราะหการทําสวนยาง, 2551)  และประเทศไทยยังเปนประเทศผูผลิตยางอันดับ 1 ของโลก ท่ีมี

สัดสวนการผลิตรอยละ 34.4  ของโลก ขณะที่อินโดนีเซีย และมาเลเซีย มีสัดสวนรอยละ 20.2 และ 

9.7 ตามลําดับ และมีอัตราการผลิตเพิ่มรอยละ 4.9 ตอป สูงกวาอินโดนีเซียที่มีอัตราเพิ่มรอยละ 1.50 

ตอป ในขณะที่มาเลเซียมีอัตราการขยายตัวลดลง ในป 2548 ไทยสามารถผลิตยางได 8.85 ลานตัน 

ปริมาณการผลิตสวนใหญประมาณ 2.63 ลานตัน หรือรอยละ 92 ผลิตเพื่อการสงออก ท่ีเหลือรอยละ 

8 ใชในอุตสาหกรรมในประเทศ การสงออกในลักษณะสินคาขั้นปฐม ไดแก ยางแผนรมควัน ยาง

แทง น้ํายางขน และอื่นๆ คิดเปนมูลคา 148,868 ลานบาท และมีการสงออกผลิตภัณฑยาง ไดแก    

ถุงมือยาง  ยางยานพาหนะ ยางยืด ยางรัดของ ประเก็นยาง ซีลยาง ทอยาง และอื่นๆ คิดเปนมูลคา 

94,385 ลานบาท นอกจากนั้นยังมีการสงออกไมยางแปรรูปและเฟอรนิเจอรไมยางอีกประมาณปละ 

29,483  ลานบาท รวมมูลคาสงออกป 2548 จํานวน 272,736 ลานบาท (จิรากร โกศัยเสวี, 2549: 1-2) 

ดังนั้น เมื่อพิจารณาถึงประเด็นปญหาคุณภาพชีวิตเพื่อใหทุกคนไดรับการพัฒนาอยางเต็ม

ศักยภาพ ท้ังทางรางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงใน

การดํารงชีวิต  ตามเปาหมายในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 นั้น ทําใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาวาเกษตรกร

ชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตอยางไรในยุคเศรษฐกิจถดถอยเชนนี้  ซ่ึงการวัดคุณภาพชีวิตนั้น  พบวามี

จํานวนดานการวัดอยูหลายดานดวยกัน ซ่ึงในชวงแรกคณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ ไดใช

ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) มาใชเปนตัววัดระดับคุณภาพชีวิตของคนในสังคม และไดพัฒนาขึ้นมา

เรื่อยๆ จาก 8 หมวด 32 ตัวชี้วัด เปน 9 หมวด 37 ตัวชี้วัด  แตในบางพื้นที่การใช จปฐ. ไมสอดคลอง

กับสภาพแวดลอม คานิยมและวัฒนธรรมแตละทองถิ่น (สุภางค จันทวานิช  และวรรณี ไทยานันท, 

2541: 146-148) การจัดทําเครื่องมือที่ใชวัดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมและมีความครอบคลุม จึงมีความ

จําเปนอยางยิ่งที่จะตองรวบรวมหรือคนหาตัวชี้วัดที่เหมาะสม   มีความสอดคลองกับประชาชนใน

แตละทองถิ่น   เพื่อใหมีความสมบูรณถูกตองเหมาะสมมากที่สุด เพราะการมีเครื่องมือที่ดีจะเปนตัว

วัดผลของการพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพดวย   

การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยจึงไดศึกษาเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตทั้งจากเกณฑความจําเปน

พ้ืนฐาน  และงานวิจัยตางๆ มาสังเคราะหเพื่อใหไดเกณฑการวัดคุณภาพชีวิตที่เหมาะสมสําหรับ

เกษตรกรชาวสวนยาง โดยผูวิจัยเลือกกลุมตัวอยางเกษตรกรในจังหวัดสุราษฎรธานี และ

นครศรีธรรมราช เนื่องจาก 2 จังหวัดดังกลาวมีพ้ืนที่การปลูกยางและเปนแหลงผลิตยางพารามากที่สุด

ติดอันดับ 1 ใน 3 ของพื้นที่ท่ีมีการปลูกยางทั่วประเทศ  โดยจังหวัดสุราษฎรธานี มีพ้ืนที่การปลูกยาง 

1,830,161ไร  และจังหวัดนครศรีธรรมราช มีพ้ืนที่การปลูกยาง 1,400,808 ไร (สถาบันวิจัยยาง, 2552)   
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1.2  วัตถุประสงคในการศึกษา 

 

1  เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรี 

ธรรมราช 

2  เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  ในจังหวัดสุราษฎรธานี

และนครศรีธรรมราช 

 3   เพื่อแสวงหาแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ในจังหวัด     

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราชใหดียิ่งขึ้น 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 

  

1  ขอบเขตดานพื้นที่ : จังหวัดสุราษฎรธานี  และนครศรีธรรมราช 

 2   ขอบเขตดานเนื้อหาสาระ : ศึกษาถึงสภาพทั่วไป ระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่งคงทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และดานชีวิตในชุมชนของ

เกษตรกรชาวสวนยาง  และแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใชตัวแปรในการวัดคุณภาพชีวิต

ตามกรอบแนวคิดที่ไดจากการทบทวนวรรณกรรม 

 3   ขอบเขตดานระยะเวลา : เก็บขอมูลในชวงเดือนเมษายน-มิถุนายน 2553 

 4   ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง : หัวหนาครอบครัวที่เปนเกษตรกรชาวสวนยาง 

ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช (ถาหากหัวหนาครอบครัวไมอยูขณะไปเก็บ

ขอมูล จะสอบถามคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุ 18 ปบริบูรณแทน) จํานวน 400 ตัวอยาง 

 

1.4 นิยามศัพทท่ัวไป 

  

1  คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตของบุคคลที่ไดรับการตอบสนองความ

ตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีความเกี่ยวของกับปจจัยดานตางๆ อาทิ ชีวิตครอบครัว ชีวิตการ

ทํางาน สุขภาพอนามัย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ชีวิต

ในชุมชน  ความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี  เปนตน 

 2   องคประกอบของคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตใน

ชุมชน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และดานชีวิตในชุมชน 
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3  คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว หมายถึง สภาพที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับสมาชิกใน

ครอบครัว ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ การเสริมสรางความเขาใจและความผูกพัน   

การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน การแกไขปญหาครอบครัว การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา    

ผลกระทบในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่มีตอครอบครัว   

4  คุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน หมายถึง  ความรูสึกพึงพอใจที่แตกตางกันออกไปตาม

มิติของการรับรูของแตละคน ในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม สภาพการทํางานที่

คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความมั่นคง การบูรณาการทางสังคมหรือการทํางาน

รวมกัน และความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 

 5   คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดของประชาชนจะตองกระจาย

รายไดตามกลุมและแหลงของรายไดมีเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในสิ่งที่จําเปนแกการดํารงชีวิต

และการออมจะตองไดสัดสวนของคาใชจายความจําเปนพื้นฐาน รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด

และเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีความมั่นคงของรายไดสําหรับเลี้ยงชีพดวย 

   6  คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย หมายถึง ความถี่ในการเจ็บปวย ความรุนแรงของโรค  

ความเครียด  การปองกันดูแลสุขภาพ  ความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาล   

7  คุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน หมายถึง ความสัมพันธกับเพื่อนบาน ความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพยสิน การมีสวนรวมในชุมชน ความสะดวกในการติดตอราชการสําคัญ การอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน   

8  เกษตรกรชาวสวนยาง หมายถึง ผูท่ีประกอบอาชีพการทํางานสวนยาง ไมวาจะเปน

เจาของสวนยางเอง  หรือเปนผูท่ีรับจางกรีดยางทั้งที่เปนคนในพื้นที่ (สุราษฎรธานี หรือ

นครศรีธรรมราช) หรือเปนคนที่ยายมาจากจังหวัดอื่น 

 

1.5  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 

1  ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

นครศรีธรรมราช 

2  ทําใหทราบถึงปจจัยสําคัญบางประการที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช 

3  ทําใหทราบถึงแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตใหดียิ่งขึ้น 
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4  ขอคนพบที่ไดจากการศึกษา หนวยงานที่เกี่ยวของสามารถนําไปใชในการพิจารณา

ปรับปรุงมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมคุณภาพชีวิต ตลอดจนสามารถนําไปใชเปนขอมูลพื้นฐาน

สําหรับการศึกษาวิจัยตอไป  

 

 



บทที่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษากรณี
จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช ผูศึกษาไดทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของ ดังตอไปนี้ 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานตางๆ  
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนพื้นฐาน 
2.4  วิวัฒนาการและองคความรูเกี่ยวกับยางพารา 
2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
2.6  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
  

2.1.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต 
 มีนักวิชาการหลายทานไดใหความหมายหรือคําจํากัดความของคําวา “คุณภาพชีวิต” 
(Quality of Life) ไว สวนใหญความหมายจะคลายคลึงกัน ซ่ึงพอจะรวบรวมได ดังตอไปนี้ 

ชัยวัฒน  ปญจพงษ, ประภาเพ็ญ สุวรรณ และณรงค เทียนสง (2521: 21) ไดใหความหมาย
คุณภาพชีวิตไววา หมายถึง ชีวิตที่ไมเปนภาระและไมกอปญหาทางสังคม เปนชีวิตที่มีความสมบรูณ
ทั้งรางกายและจิตใจ มีความคิดและความสามารถที่จะดํารงสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองได
อยางถูกตอง แกปญหาที่สลับซับซอนได สามารถหาวิธีอันชอบธรรมเพื่อใหไดมาซึ่งสิ่งที่ตนเองพึง
ประสงคภายใตเครื่องมือและทรัพยากรที่มีอยู  
 สิปปนนท เกตุทัต (2525: 9) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตวา หมายถึง ชีวิตที่มีความสุข ชีวิตที่
สามารถปรับตัวเองใหเขากับธรรมชาติและสิ่งแวดลอมได ทั้งส่ิงแวดลอมทางกายภาพและ
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ส่ิงแวดลอมทางสังคม หรือสามารถปรับธรรมชาติหรือสิ่งแวดลอมใหเขากับตัวเองไดโดยไม

เบียดเบียนธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และไมเบียดเบียนสังคมหรือผูอ่ืน 

สุมน อมรวิวัฒน (2525: 119 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 138) 

ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่งมีชีวิตที่อยูรอด อยูดี อยูอยางมีหลักการ และ

บุคคลนั้นสามารถปรับตัว และแกไขปญหาไดเพื่อดําเนินชีวิตไปอยางสงบตามอัตภาพ 

 นิ่มนวล  ทวีสมบูรณ (2526: 48 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 

138-139) ไดใหแนวทางของคุณภาพชีวิตวา คนที่จะไดช่ือวาเปนผูมีคุณภาพชีวิตนั้นจะตองเปน

บุคคลที่มีความอุดมสมบูรณท้ังทางรางกาย จิตใจ สติปญญา ดําเนินชีวิตในทางชอบธรรม มีความ

พอใจในความเปนอยูของตนเอง สามารถปรับตัวใหเขากับสิ่งแวดลอมในสังคมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

 นิพนธ  คันเสวี (2526: 85 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 139) 

ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูของบุคคลในดานรางกาย อารมณ สังคม 

ความคิดและจิตใจ ดังนั้น “คุณภาพชีวิต” ก็คือ ชีวิตที่ดี มีความสุขทั้งทางรางกาย จิตใจ สังคม 

อารมณตามควรแกอัตภาพและสภาวะ 

 ดิเรก  ฤกษหราย (2527: 98-101 อางถึงใน วันเพ็ญ วอกลาง, 2535: 8) กลาววา คุณภาพชีวิต

เปนความคิดรวบยอด ท่ีเกี่ยวของกับปริมาณและคุณภาพความตองการพื้นฐานทางรางกายและ

สังคม วัฒนธรรม ซ่ึงเกี่ยวของทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม จิตวิทยา และสภาพแวดลอมในการ

ดํารงชีวิตทั้งที่เปนธรรมชาติและมนุษยสรางขึ้น  

 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2538: 2) ไดให

ความหมายของคุณภาพชีวิตวา เปนการดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสมตามความจําเปน

พ้ืนฐานในสังคมหนึ่งๆ ในชวงระยะเวลาหนึ่งๆ 

 ฉลอง แนวพานิช (2530: 47) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง สภาพความ

เปนอยูท่ีดีในระดับที่สังคมยอมรับ ซ่ึงคุณภาพชีวิตที่ดียอมประกอบดวยความรูความสามารถ

พลานามัยแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี และมีปจจัยความจําเปนขั้นพื้นฐาน 

 พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2533) ไดใหความหมายไววา คือ คุณสมบัติของชีวิตที่

เปนอยูดี มีสวนรวมเกื้อกูลซึ่งกันและกันกับสังคมและธรรมชาติแวดลอม และสามารถพัฒนาตัวเอง

ใหเจริญงอกงาม มีความสันติสุขและอิสรภาพที่สมบูรณ 

ชัยยะ วิหกเหิร (2534:  34) ใหความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง การไดรับปจจัยสี่ใน

ระดับที่พอเพียง ท่ีจะรักศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษย กลาวคือ มีอาหารบริโภคเพียงพอ ท่ีจะทําให
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รางกายเจริญเติบโต แข็งแรง และปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีเครื่องนุงหมใหความอบอุนแกรางกาย มี

ท่ีอยูอาศัยที่เหมาะสมกับสภาพแวดลอมและถูกสุขลักษณะ และมียารักษาโรคในยามเจ็บปวย 

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร (2534: 19) กลาวถึงคุณภาพชีวิตวา บุคคลที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีคือ รูจัก

ตนเองและผูอ่ืน หรือสิ่งแวดลอม มีความสํานึกในหนาที่รับผิดชอบของตน มีความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ มีพลานามัยสมบูรณ ยึดมั่นในคุณธรรม ศีลธรรม วัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีอันดีงามของสังคม มีความซื่อสัตยสุจริต ขยันหมั่นเพียร รักชาติ ศาสน กษัตริย เสียสละ

เพื่อสวนรวม 

 สุพรรณี ไชยอําพร และ สนิท สมัครการ (2534: 12) ใหความหมายคุณภาพชีวิตไววา

หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตในสังคมที่เจาของชีวิตมีความพึงพอใจในชวงเวลาหนึ่ง และความพึง

พอใจนี้สามารถวัดหรือประเมินไดท้ังทางจิตใจและวัตถุ ปจจัยตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการดํารงชีวิตใน

ชวงเวลานั้น ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว หรือของสังคมก็ตาม 

 กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2535: 10-11) ใหความหมายของคุณภาพชีวิตในแนวกวาง 

ซ่ึงดูเหมือนจะพยายามใหความหมายของคุณภาพชีวิตใหสมบูรณและครอบคลุมใหมากที่สุด ดังนี้ 

คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพความเปนอยูของบุคคลทางดานรางกาย อารมณ สังคม ความคิด และ

จิตใจ ซ่ึงรวมเอาทุกดานของชีวิตไวหมด ซ่ึงชีวิตบุคคลสามารถดํารงอยูรวมกับสังคมไดอยาง

เหมาะสม  

 อัจฉรา นวจินดา และ ขจีรส  ภิรมยธรรมศิริ (2535: 23-5 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 

2548: 104) ไดสรุปคํานิยามของคุณภาพชีวิตไววา คือ ความพึงพอใจของบุคคลที่เกิดจากการไดรับ

การตอบสนองตอสิ่งที่ตองการทั้งทางดานรางกายและจิตใจ และการมีสวนรวมในการพัฒนา

สภาพแวดลอมทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเพียงพอใหเกิดความมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี 

วัชรพงศ โกมุทธรรมวิบูลย (2540:  59-78) กลาวไววา คุณภาพ หมายถึง ลักษณะที่ดี และ 

ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู สรุปรวมไดวา คุณภาพชีวิต หมายถึง ลักษณะความเปนอยูท่ีดี 

UNESCO (1978: 89) ไดสรุปแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตไววา คุณภาพชีวิตเปนความรูสึก

ของการอยูอยางพอใจตอองคประกอบตางๆ ของชีวิตที่มีสวนสําคัญมากที่สุดของบุคคล สรุปไดวา 

คุณภาพชีวิต หมายถึง การดํารงชีวิต อยูในสภาพแวดลอมที่ดี มีความสุข มีความสมบูรณท้ังทาง

รางกายและจิตใจ สามารถปรับตัวใหเขากับสภาวะแวดลอมและสังคมที่ตนอยูไดอยางดี 

ขณะเดียวกันก็สามารถเผชิญปญหาตางๆ ไดอยางเหมาะสม รวมทั้งสามารถใชศักยภาพสวนบุคคล 

สรางสรรคพัฒนาตนเองและสังคมใหอยูรวมกันไดอยางสันติสุข 

Dalkey (1968 อางถึงใน สุทธิลักษณ สุนทโรดม, 2537: 13) อธิบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตวา

มีความหมายเชนเดียวกับคําวา “ความสุข” “ความผาสุก” และคําอื่นๆ ในทํานองนั้น เนื่องจาก
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ความหมายของคําวา คุณภาพชีวิต ยังคลุมเครือ Dalkey ไดสรุปความหมายกวางๆ ของคุณภาพชีวิต 

ไว 3 กลุม คือ คุณภาพชีวิตในแงของวัตถุ เชน รายได วัย  คุณภาพชีวิตในแงของจิตใจ เชน ความพึง

พอใจในการทํางาน  ความพึงพอใจในสถานภาพทางสังคม  และคุณภาพชีวิตในแงของความรูสึก

นึกคิดโดยรวมทั้งหมด เชน ความรูสึกมีความสุข ความทุกข ฯลฯ 

Singer (1971 อางถึงใน สุทธิลักษณ สุนทโรดม, 2537: 13) ไดอธิบายเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต

ไววา ในแงเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตเปนเรื่องที่ผูคนสวนใหญมีความสุขและมีความสะดวกสบาย

ทางดานวัตถุ คุณภาพชีวิตจึงหมายถึง การที่ผูคนมีความสามารถที่จะทํามาหากิน มีรายไดเพียงพอ

สําหรับการใชจายในสิ่งที่จําเปน พ้ืนฐานตอการดํารงชีวิตและมีเวลาวางสําหรับการพักผอน 

ตลอดจนมีโอกาสที่จะนํารายไดไปใชสอยไดตามความพอใจ ซ่ึงกลาวโดยสรุปไดวาเปนการที่

บุคคลมีทางเลือกหลากหลายในการกําหนดรูปแบบหรือวิถีชีวิต 

Wallace (1974 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548:  100) ไดใหความหมายของคุณภาพ

ชีวิตวา หมายถึง สภาพทั้งหลาย ซ่ึงนํามาสูความพึงพอใจแกบุคคลทั้งดานรางกายและจิตใจในชวง

ระยะเวลาหนึ่ง 

Fradier (1976 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 100) ไดใหความหมายของคุณภาพ

ชีวิตวา คือ ความสัมพันธทุกดานระหวางบุคคลกับสิ่งแวดลอมตามธรรมชาติท่ีบุคคลอาศัยอยู โดย

แตละดานจะมีลักษณะเฉพาะในการสนองความตองการของบุคคล 

George and Bereson (1980 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 100) ไดใหความหมาย

ของคุณภาพชีวิตวา หมายถึง มิติของการมีชีวิตที่ดี ประกอบดวยความสุข ความพอใจในชีวิต ความนับ

ถือตนเอง สุขภาพและสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี  

Lennart and Anderson (1975: 64-65 อางถึงใน สุธน โพธิ์เอี่ยม, 2538: 22) ใหความเห็นวา

คุณภาพชีวิต หมายถึง การบรรจบกันพอดีระหวางความตองการกับโอกาสที่ไดรับตามความ

คาดหวังของแตละบุคคล 

Mallman (1984 อางถึงใน อองจิต เมธยะประภาส, 2538: 10) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตวา 

คุณภาพชีวิตของบุคคลนั้นเปนความพึงพอใจที่ไดรับความคาดหวังภายใตการติดตอสัมพันธกับ

สังคมและสภาพแวดลอม โดยบุคคลนั้นๆ มีอิสรภาพ เสรีภาพขั้นพื้นฐาน 

Harland (อางถึงใน กรมการฝกหัดครู, 2526:  14) กลาววา คุณภาพชีวิตรวมถึงความ

ความสามารถในการแสวงหาปจจัยและบริการตางๆ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงสุขภาพ ความคิด 

อารมณ สิทธิ และความยุติธรรมทางกฎหมาย ระดับการศึกษาสําหรับคนทุกวัย และปราศจากผล

ภาวะจากสภาพแวดลอม นอกจากนี้ คุณภาพชีวิตยังเกี่ยวของกับการมีท่ีอยูอาศัยที่ดี การมีโอกาสใน
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การพักผอนหยอนใจและนันทนาการ การมีความสัมพันธท่ีดี มีความรัก ความอบอุนภายใน

ครอบครัว รวมทั้งสามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงในสังคมได 

จากความหมายที่กลาวมาขางตน สรุปไดวาคุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการดํารงชีวิตของ

บุคคลที่ไดรับการตอบสนองความตองการทั้งทางรางกายและจิตใจ  มีความเกี่ยวของกับปจจัยดาน

ตางๆ อาทิ  ชีวิตครอบครัว หนาที่การงาน สุขภาพอนามัย  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  ชีวิตในชุมชน  ความเปนอยูในสภาพแวดลอมที่ดี เปนตน  

 

2.1.2 องคประกอบ/แนวคิด คุณภาพชีวิต 

การที่มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น ตองขึ้นอยูกับหลายๆ ปจจัยเปนองคประกอบ แตละ

องคประกอบจะมีความสําคัญมากนอยเพียงไรยอมขึ้นอยูกับทัศนะของแตละบุคคลหรือแตละสังคม  

ซ่ึงมีนักวิชาการไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไวคลายคลึงและแตกตางกัน ดังนี้ 

กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ (2535: 10-11) ไดแสดงมิติตางๆ ของคุณภาพชีวิตไวดังนี้  

 1)   คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง อาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย สุขภาพ อนามัย 

พลังงาน การออมทรัพย ส่ิงอํานวยความสะดวกในครอบครัวและการประกอบอาชีพ 

 2)   คุณภาพชีวิตดานอารมณ หมายถึง การพักผอนหยอนใจที่มีคุณประโยชน ความนิยม

ชมชอบในศิลปวัฒนธรรมทองถิ่น ความสัมพันธท่ีอบอุนในครอบครัวและชุมชน ความรักและ

ความเปนเจาของที่มีตอหมูคณะ 

 3)   คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง ภาวะแวดลอมที่บริสุทธิ์ สะอาด 

เปนระเบียบ ปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเปนแกการดํารงชีพ และ

การคมนาคมที่สะดวก 

 4)   คุณภาพชีวิตดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม หมายถึง โอกาสในการศึกษาและการ

ประกอบอาชีพที่เทาเทียมกัน การมีสวนรวมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตรางกาย

และทรัพยสิน การปกครองที่ใหสิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเปนธรรมดานรายไดและ

สังคม ความรวมมือรวมใจในชุมชน ความเปนระเบียบวินัย มีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน และ

มีคานิยมที่สอดคลองกับหลักธรรมในศาสนา 

 5)   คุณภาพชีวิตดานความคิด หมายถึง ความรูความเขาใจเกี่ยวกับโลก ชีวิต และ ชุมชน 

การศึกษา วิชาชีพ ความสามารถในการปองกัน แกไชปญหาตางๆ ของตัวเอง ครอบครัวและชุมชน 

การเปนที่ยอมรับของชุมชน การสรางความสําเร็จดวนตนเอง การยอมรับตัวเอง และการมีเปาหมาย

ชีวิตที่เหมาะสม 
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 6)   คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง การมีคุณธรรมในตัวและในสังคม เชน ความซื่อสัตย

สุจริต เมตตากรุณา ชวยเหลือเกื้อกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีตอชาติ ความศรัทธาในศาสนา 

ความเสียสละ และการละเวนจากอบายมุข 

อํานวย สันเทพ (2532: 11-13) ไดกลาวไววา นักวิชาการสาขาตางๆ ไดใหความสนใจศึกษา

คนควาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ทําใหมีแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตแตกตางกันออกไป กลาวคือ  

 1)   นักเศรษฐศาสตร เชื่อวา สภาวะการกินดีอยูดี โดยการพัฒนาเศรษฐกิจจะสามารถ

นําไปสูการมีคุณภาพชีวิตที่ดี กลาวคือ เมื่อไดพัฒนาทางเศรษฐกิจเปนผลใหมีการเจริญเติบโตทาง

เศรษฐกิจ มีการเพิ่มและการสะสมทุน และมีการพัฒนาทักษะของมนุษยใหสูการเพิ่มผลผลิตมนุษย

มีทรัพยสินอยูมาก หลังจากที่ไดใชจายในสิ่งที่จําเปนแลว มีเวลาและโอกาสที่จะหาความรื่นรมยให

ชีวิต และมีทางเลือกตางๆ มากในวิถีชีวิต ในทัศนะนี้ตัวบงชี้สภาพการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ไดแก 

รายไดประชาชาติ ดัชนีราคาผูบริโภค อยางไรก็ตาม การเนนการพัฒนาทางเศรษฐกิจเพื่อบรรลุการ

มีสภาพคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น ถูกทวงติงมากในระยะหลังๆ โดยมีการกลาววา คุณภาพชีวิตนั้นมิได

ข้ึนอยูกับสภาพทางเศรษฐกิจเพียงอยางเดียว 

 2)   นักสังคมวิทยา เห็นวาดัชนีทางดานสังคมมีคุณคาที่จะวัดและอธิบายระดับของคุณภาพ

ชีวิต โดยมีหลายประการที่แตกตางกันออกไป เชน ดัชนีดานสุขภาพอนามัย การศึกษา สวัสดิการ 

ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ รายได ความยากจน อาชญากรรม ความปลอดภัย สถานที่อยูอาศัย การจาง

งาน การผลิตงาน สถานภาพของบุคคล ความเสมอภาค การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี ความ

ผูกพันเปนอันหนึ่งอันเดียวกันในสังคม ครอบครัว และวงจรชีวิตในครอบครัว เปนตน 

 3)   นักสิ่งแวดลอม เชื่อวาคุณภาพชีวิตกับสิ่งแวดลอมมีความสัมพันธกัน ดังนั้น คานิยมทาง

สังคมจะเปนตัวบงชี้คุณภาพชีวิต และระดับคุณภาพชีวิตของสิ่งแวดลอม 

 4)   นักจิตวิทยา เชื่อวา คุณภาพชีวิต เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสภาพจิตใจเปนอยางมาก 

Bennett (1972 อางถึงใน พรรณนาภา ผ่ึงผดุง, 2540:  11) ไดกําหนดไววา คุณภาพชีวิตที่ดี

หรือไมข้ึนอยูกับองคประกอบหรือปจจัย 2 ประการที่มีความสัมพันธกันคือ 

1)  องคประกอบที่จําเปนของชีวิต มีดังนี้ 

 (1)   องคประกอบที่จําเปนต่ําสุดที่มีตออาหาร (ซ่ึงอาหารจําเปนตอสุขภาพ) ท่ีอยูอาศัย 

(มีหองและเครื่องปองกันจากสิ่งตางๆ) และเสื้อผา (สําหรับสวมใสเพื่อความเหมาะสมและปองกัน

ความรอนหนาวของอากาศ 

 (2)   สุขภาพ หมายถึง มีสุขภาพแข็งแรง มีความกระปรี้กระเปรา และไมเจ็บไข 

 (3)   ความมั่นคงและอิสระจากความไมถูกตอง มีเศรษฐกิจที่ดี และสังคมดีและสนใจ

การเมือง 



  
 

15 

 

2)  องคประกอบของความตองการที่สนองความพอใจของแตละบุคคล เมื่อคนเราได

ส่ิงจําเปนดังกลาวมาแลว ก็จะตองการความจําเปนขั้นที่สองใหเปนที่พอใจของแตละบุคคล เพื่อให

มีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีเขาตองมี 

 (1)  คานิยมที่เหมาะสมกลมกลืนกับสังคมวัฒนธรรม การเมือง และเศรษฐกิจ 

 (2)  ความสมดุลและความเปนไปไดท่ีจะบรรลุถึงความปรารถนา 

 (3)  จุดมุงหมายของชีวิต 

 (4)  ชีวิตที่กลมกลืนกับครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม  

Sharma (1975 อางถึงใน ณัฐวุฒิ สนั่นทุง, 2542:  7) ไดแยกองคประกอบของคุณภาพชีวิต

ออกเปน 2 ประเภท คือ  

1)  องคประกอบดานกายภาพ โดยพิจารณาทั้งดานปริมาณและคุณภาพ อันไดแก ความ

ตองการอาหาร น้ํา ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ฯลฯ 

2)  องคประกอบทางดานสังคมและวัฒนธรรม ท้ังที่เปนทางดานปริมาณและคุณภาพ อัน

ไดแก การไดรับการศึกษา การมีงานทํา การบริการทางดานการแพทย สาธารณสุข สภาพแวดลอม

ในการทํางาน ความปลอดภัยในดานคมนาคมขนสง อิสระ เสรีภาพ การพักผอนหยอนใจ โอกาส

สรางสรรคพัฒนาตนเอง 

Cleman and Nixson (1978: 37 อางถึงใน วาสินี พงศชินฤทธิ์, 2540: 18) สรุปวาคุณภาพ

ชีวิตดูจาก 

1)  รายไดของครอบครัวที่พอเพียงแตการดํารงชีวิตขั้นตน 

2)  การมีงานทําพอเพียงแกการดํารงชีพ 

3)  การศึกษาและอัตราการรูหนังสือของประชาชน 

4)  โอกาสการมีสวนรวมในการปกครองประเทศ 

5)  การมีเอกราชของชาติท่ีปราศจากการแทรกแซงครอบงําจากรัฐบาลอื่น 

Cassen (1978 อางถึงใน สมพันธ เตชะอธิก, 2539:  51) กลาวสรุปถึงคุณภาพชีวิตวา

ประกอบดวย “ความจําเปนพื้นฐาน” ในเรื่องของ  

1)  อาหารและโภชนาการ ซ่ึงเกี่ยวของกับการจัดหาอาหาร การจัดสรรระดับของโภชนาการ 

2)  การศึกษา เนนในเรื่องการใชทรัพยากรที่มีอยู ความตองการของมวลชนรูปแบบของ

การศึกษาสําหรับประชาชนทั่วไป 

3)  สาธารณสุข 

4)  บานเรือนที่อยูอาศัย 

5)  การมีงานทํา 
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6)  ความรวมมือใจระดมทรัพยากร 

UNESCO (1981 อางถึงใน ชาญ จูงกระโทก, 2545:  10) ไดกําหนดวา คุณภาพชีวิตจะดี

หรือไมเพียงใด ข้ึนอยูกับองคประกอบ 5 ประการ ดังนี้ 

1)  มาตรฐานการครองชีพ (Standard  of  Living) พิจารณาไดจากรายไดตอบุคคล สุขภาพ 

การศึกษา ท่ีอยูอาศัย การสังคมสงเคราะห 

2)  การเปลี่ยนแปลงของประชากร (Population  Dynamics) ในเรื่องโครงสรางทางอายุและ

เพศ อัตราการเติบโตของประชากร อัตราการเกิด อัตราการตาย การยายถิ่น 

3)  ปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรม (Social-Culture  Factors) พิจารณาจากระบบสังคม 

คานิยมทางศาสนา คานิยมทางวัฒนธรรม และชีวิตความเปนอยู 

4)  กระบวนการพัฒนา (Process if Development) พิจารณาจากลําดับความสําคัญของการ

พัฒนาประสิทธิภาพ และความสามารถของบุคคล การพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม การคา 

5)  ทรัพยากร (Resources) ไดแก ทรัพยากรบุคคล ธรรมชาติ อาหาร เงินทุน ตลอดจน

เทคโนโลยีตางๆ  

Kondo (อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 107) ไดเสนอวา คุณภาพชีวิตประกอบไป

ดวย (1) มาตรฐานความเปนอยูทางรางกาย (Physical Standard of Living) (2) จิต/อารมณ 

(Mental/Emotion) (3) จิตวิญญาณ (Spirit) และไดใหนิยามปฏิบัติไวดังตอไปนี้ 

1)  มาตรฐานความเปนอยูทางรางกาย หมายถึง โภชนาการสุขภาพ ท่ีอยูอาศัย ส่ิงแวดลอม 

ส่ิงอํานวยความสะดวก การศึกษา น้ํา การสุขาภิบาล การขนสง ฯลฯ 

2)  จิต/อารมณ หมายถึง ความรัก ความเปนเพื่อน การสมรสและการมีบุตร สันทนาการ 

ความพึงพอใจในงานและความมั่นคง ฯลฯ 

3)  จิตวิญญาณ หมายถึง ความเปนอิสระจากความเชื่อ ความมีอิสระตอการปฏิบัติตามความ

เชื่อ ฯลฯ 

Hugh (อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 105-106) ไดวาง Conceptual  Model วา

คุณภาพชีวิตประกอบดวยปจจัยตางๆ ดังตอไปนี้  
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ภาพที่ 2.1  Conceptual Model  

แหลงที่มา: Hugh (อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548: 105-106) 

 

Hugh ไดใหตัวอยางของการใหนิยามปฏิบัติของแตละปจจัยไวดังตอไปนี้ 

1)  ความเปนอิสระสวนตัว คือ ทางเลือก การตัดสินใจ การควบคุม และความเปนสวนตัว 

2)  ปจจัยทางวัฒนธรรม คือ อายุ เพศ ชนชั้น เชื้อชาติ ศาสนา 

3)  การบูรณาการทางสังคม คือ เครือขายทางสังคม (ประกอบดวย การติดตอกับครอบครัว 

การติดตอทางสังคม การติดตอในแงสนับสนุน) บทบาททางสังคม (ประกอบดวย การรักษาบทบาท

เดิม การรับเอาบทบาทใหม) สิทธิและความรับผิดชอบทางสังคม (ไดแก การใชสิทธิและความ

รับผิดชอบในฐานะพลเมือง การมีสวนรวมในชุมชน)  

4)  กิจกรรมที่มีความหมาย คือ กิจกรรมประจําวัน การสันทนาการ งาน ความสนใจ  

5)  คุณภาพชีวิตของสิ่งแวดลอม คือ ความอบอุน ความสบาย ความมั่นคง พ้ืนที่ในแงสวน

บุคคล การตบแตง เครื่องอํานวยความสะดวก ความเปนปกติและกฎเกณฑตางๆ  

6)  สถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคม คือ รายได อาชีพในอดีต การเปนเจาของสิ่งของ 

บานที่อยูอาศัย มาตรฐานการครองชีพ โภชนาการ 

7)  สภาพทางรางกายและจิตใจ คือ สุขภาพทางกาย ความทุพลภาพ ความสามารถตาม

หนาที่ การตองพึ่งพาอาศัยผูอ่ืน 

8)  ความพึงพอใจ ไดแก ความพึงพอใจในชีวิต ความสมดุลในความรูสึก สุขภาพทาง

จิตวิทยา การมองภาพตนเองในทางบวก ความคิดเกี่ยวกับการบริโภค 

คุณภาพชีวิต 

ความเปนอิสระ

สวนตัว

ความพึงพอใจ สภาพทางรางกาย 

และจิตใจ 

ปจจัยทางวัฒนธรรม 

การบูรณาการ 

ทางสังคม

กิจกรรมที่มี 

ความหมาย

สถานภาพทาง 

เศรษฐกิจและสังคม

คุณภาพของ 

ส่ิงแวดลอม
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นิพนธ  คันเสวี (2525 อางถึงใน พิชิต พิทักษเทพสมบัติ, 2548:  111) ไดจําแนกองคประกอบ 

ท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตออกเปน 6 ประการ คือ 

1)  ดานรางกาย 

2)  ดานอารมณ 

3)  ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

4)  ดานสภาพแวดลอมทางวัฒนธรรม 

5)  ดานความคิด 

6)  ดานจิตใจ 

เย็นใจ เลาหวณิช (2523: 7-9 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 177) 

กลาววา คุณภาพชีวิตอาจแบงองคประกอบไว 2 สวน คือ 

1)  สิ่งที่จําเปนระดับพื้นฐาน คือ สวนที่ทําใหพอมีชีวิตอยูได ประกอบไปดวยเสรีภาพใน

ขอบเขตแหงกฎหมาย หรือประเพณีของสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู 

2)  ส่ิงที่จําเปนตอการเพิ่มคุณภาพชีวิต เปนสวนที่เพิ่มเติมจากสภาพพออยูไดใหกลายเปน

อยูดี อันไดแก 

      (1)  สภาพแวดลอมที่เหมาะสมเอื้ออํานวยตอการเพิ่มคุณภาพ ไดแก สภาพแวดลอมที่

ไมมีมลภาวะ สงบ เอื้ออํานวยตอการพัมนาตนเอง และอยูใกลชิดกับธรรมชาติ 

      (2)  คุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะสม ซ่ึงทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของบุคคล 

ไดแก การมีจุดมุงหมายในชีวิต การมีความสามารถในการตัดสินใจ การมีพ้ืนฐานความรูเกี่ยวกับ

ตนเองและสิ่งแวดลอม และการมีความพยายามอุตสาหะ และอดทน 

      (3)  คุณสมบัติท่ีสงเสริมการอยูรวมกันโดยสันติ ไดแก การมีความมักนอย ประหยัด ไม

โลภ การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา การมีระเบียบวินัย และการมีจริยธรรมอื่นๆ ท่ีสังคมยอมรับ 

ยุวัฒน วุฒิเมธี (2524: 27-28) กลาววาคุณภาพชีวิตควรประกอบไปดวยอยางนอย 3 ประการ 

คือ 

1)  องคประกอบทางเศรษฐกิจ คือ มีกินมีใชตามสมควรกับสภาพแหงตน 

2)  องคประกอบทางดานสังคม คือ มีการศึกษา มีคุณธรรม มีภาวะผูนําและมีพฤติกรรมที่

สมาชิกในสังคมปฏิบัติตอกัน 

3)  องคประกอบทางดานการเมือง คือ มีโครงสรางทางการเมืองที่ม่ันคงและเปดโอกาสให

ประชาชนเขามามีสวนรวมอยางเต็มที่  

ทวีรัสมิ์ ธนาคม (2533:  1-2) ไดอธิบายถึงองคประกอบหรือลักษณะของการมีคุณภาพชีวิต

ตลอดจนลักษณะสังคมที่จะกอใหเกิดคุณภาพชีวิตได 13 ประการ 
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1)  มีอาหารที่มีคุณคา มีกินและกินเปน 

2)  มีท่ีอยูอาศัยและที่ทํางานที่สะอาด สะดวก สบาย 

3)  มีความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว 

4)  มีสุขภาพดี มีพลานามัย 

5)  มีการศึกษา และมีโอกาสที่จะเรียนรู 

6)  เปนผูผลิตและบริโภคเปน 

7)  มีอาชีพสุจริต 

8)  มีคุณธรรม และจริยธรรม 

9)  รูจักหาความรู แกปญหาและคลายความทุกขดวยกุศลวิธี 

10)   รูจักตัดสินใจ 

11)   ผูกมิตรและอยูรวมกับผูอ่ืนได 

12)   ขวนขวาย ทํากิจที่มีประโยชน 

13)   มีเวลาวาง และใชเวลาวางพัฒนาตนเอง  

นอกจากนี้ไดกลาววาคุณภาพชีวิตจะเกิดขึ้นได สังคมตองมีลักษณะดังตอไปนี้ คือ  

1) สังคมมีระเบียบวินัย มีกฎหมายที่เปนธรรม  

2) สังคมมีการบริการดี ใหสวัสดิการ  

3) ปลอดภัยจากโจรผูราย อบายมุข 4 ธรรมชาติแวดลอมเกื้อกูล 

สมพร เทพสิทธา (2535  อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541:  139) 

พูดถึงเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตวา ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต จําเปนตองพัฒนาทั้งใน

ดานจิตใจ ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนมีการดํารงชีวิตในระดับที่เหมาะสมตาม

ความจําเปนพื้นฐาน คือ มีสัมมาอาชีพ มีรายไดตามสมควรแกอัตภาพ มีปจจัยสี่ในการครองชีพ 

(ดานเศรษฐกิจ) มีการศึกษาตามสมควร มีสุขภาพอนามัยดี มีครอบครัวดี (ดานสังคม) เปนผูมี

คุณธรรม สามารถพึ่งตนเองได ทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สังคม และประเทศชาติ (ดานจิตใจ) 

นอกจากนี้ยังกลาวถึง คนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีวาควรมีดังนี้  

1) มีความรูดี 

2) มีสุขภาพ อนามัยดี 

3) มีความสามารถดี 

4) มีความคิดดี 

5) มีการกระทําดี 

6) มีจิตใจดี 
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ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2537 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 187) 

ไดเสนอคุณภาพชีวิตของสังคมที่พึงปรารถนาวาควรประกอบดวย 

1)  สุขภาพกายและใจของประชาชน 

2)  สุขภาพความเปนอยูของประชาชน 

3)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

4)  สิทธิเสีภาพของประชาชน 

5)  ความยุติธรรมตอบุคคล 

6)  ความสงบรมเย็นในสังคม 

7)  ความเปนปกแผนมั่นคงแหงชาติ 

8)  สภาพแวดลอม 

9)  ความเจริญตอเนื่องสูอนาคต 

สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชาชูปถัมภ (2539 อางถึงใน สมพร เทพ

สิทธา,  2539: 15) ไดกําหนดเปาหมายของการพัฒนาคนไว คือ “เพื่อใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี ให

สามารถพึ่งตนเองได และทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สังคม และประเทศชาติ” คนที่มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี จึงควรมีลักษณะดังนี้ 

1)  มีความรูดี 

2)  มีสุขภาพอนามัยดี 

3)  มีความสามารถดี 

4)  มีความคิดดี 

5)  มีการกระทําดี 

6)  มีจิตใจดี 

  

2.1.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต 

 Wegner  (1948  อางถึงใน สุนันทธนา แสนประเสริฐ, 2540:  15) ไดกําหนดตัวแปรคุณภาพ

ชีวิตไว 9 ดาน คือ 

1)  ความสามารถในการทําภารกิจประจําวัน 

2)  การรับรูสภาพแวดลอมภายนอก 

3)  การปฏิบัติกิจกรรมดานสังคม 

4)  การใชสติปญญา 

5)  ความรูสึกดานอารมณ 
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6)  สถานภาพทางเศรษฐกิจ 

7)  สถานภาพทางสุขภาพ 

8)  ความเปนอยูท่ีดี 

9)  ความพึงพอใจในชีวิต 

Markley (1975 อางถึงใน สมพันธ เตชะอธิก, 2539: 51) ไดระบุถึงการวัดคุณภาพชีวิตโดย

การใชเครื่องชี้วัด (Indicators) ไว 6 กลุมดวยกัน คือ  

1)  เศรษฐกิจ  

2)  สังคม  

3)  การเมือง                        

4)  สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ  

5)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ  

6)  สาธารณสุข  

ท้ังนี้โดยยึดเครื่องชี้วัดที่เกี่ยวกับ “ความจําเปนพื้นฐาน” (basic needs) โดยเนนในเรื่อง  

1)  ความตองการทางรางกาย 

2)  ความมั่นคงปลอดภัย 

3)  ความตองการที่สูงขึ้นไปอีก เชน ความตองการทางสังคม และความตองการที่จะบรรลุ

ความสําเร็จ 

Ling (1978 อางถึงใน สมพันธ เตชะอธิก, 2539:  51) ไดกลาวถึงเครื่องชี้วัดที่จะวัด 

“คุณภาพชีวิต” ไว 21 เครื่องชี้วัด ซ่ึงอาจสรุปรวมได คือ 

1)  ขนาดบานเรือนและบานมีสภาพดี 

2)  การศึกษาของคนในครัวเรือน 

3)  การมีงานทํา 

4)  รายไดครอบครัวตอหัว คาใชจายอาหารตอหัวตอวัน 

5)  จํานวนประชากรตามชวงอายุตางๆ 

6)  รอยละของผูท่ีไดรับบริการสังคม 

7)  รอยละของผูท่ีลาออกจากการเรียนระดับตางๆ  

8)  รอยละของประชากรที่อพยพ 

9)  รอยละของการเกิดอาชญากรรม  

10)   รอยละของปญหาเด็กเกเร 
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Kast and Rozenzweig (1985: 150) กลาวถึงเกณฑช้ีวัดทางสังคมเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของ

บุคคล จะตองมีองคประกอบ 11 ประการ ดังนี้ 

1)  บุคคลและครอบครัว 

2)  สุขภาพอนามัยและภาวะโภชนาการ 

3)  ท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอม 

4)  การติดตอสื่อสาร 

5)  ความปลอดภัย 

6)  การศึกษาและฝกอบรม 

7)  การทํางาน 

8)  สวัสดิการและความมั่นคงทางสังคม 

9)  รายไดและผลผลิต 

10)  การมีสวนรวมในสังคม 

11)  วัฒนธรรมและใชเวลาวางใหเกิดประโยชน 

 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization หรือ UNESCO (1978: 

89) ไดวัดความเปนอยูท่ีดีของประเทศตางๆ โดยใชตัวชี้วัด 8 ดาน คือ  

1)  สุขภาพ 

2)  การพัฒนาของปจเจกบุคคลโดยการเรียนรู 

3)  การจางงานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

4)  เวลาและการใชเวลาวาง 

5)  ความตองการในเรื่องสินคาและบริการ 

6)  ส่ิงแวดลอมทางกายภาพ (บาน ประชากร ประโยชนท่ีประชากรไดรับจากการจัดการ

ส่ิงแวดลอม) 

7)  ความปลอดภัยของบุคคลและการบริการกระบวนการยุติธรรม (Administration Justice) 

8)  โอกาสทางสังคมและความเสมอภาค 

 Economic and Social Commission for Asia and the Pacific หรือ ESCAP (1990: 9-12 อาง

ถึงใน สุดสาคร หงี่อัน, 2544: 9) แนวคิดการวัดคุณภาพชีวิตไดมีการกําหนดตัวแปรหลัก 7 ตัว แยก

เปนตัวชี้วัดรวม 28 ตัว ไดแก 

1)  ความมั่นคงปลอดภัยทางเศรษฐกิจ (รายได การใชจาย การออม ความยากจน) 

2)  สุขภาพ (อายุขัยเฉลี่ย การเปนโรค การตาย การโภชนาการ ภัยพิบัติหรือความหายนะ) 
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3)  ชีวิตดานการใชสติปญญา (การอานออกเขียนได การศึกษานอกโรงเรียน การเรียนรู

ตลอดชีวิต ชีวิตเชิงวัฒนธรรม ชีวิตดานการใชหลักเหตุผล) 

4)  ชีวิตการทํางาน (การวางงาน อุบัติเหตุจากการทํางาน ความขัดแยงทางอุตสาหกรรม 

สภาพการทํางาน) 

5)  สภาพแวดลอมทางกายภาพ (ท่ีอยูอาศัย โครงสรางพื้นฐานในการคมนาคม การ

ติดตอสื่อสาร สภาพแวดลอมทางธรรมชาติ) 

6)  ชีวิตครอบครัว (เด็ก วัยรุน ผูใหญ และความแตกแยกในครอบครัว) 

7)  ชีวิตในชุมชน (การมีสวนรวมในสังคม การมีสวนรวมทางการเมือง ความวุนวายใน

ชุมชน อัตราการเกิดอาชญากรรม) 

ปวย   อ้ึงภากรณ (2530: 135-138) ไดกลาวถึงคุณภาพชีวิตสรุปเปนตัวชี้วัดไดดังนี้ 

1)  การไดรับโภชนาการดี มีคุณประโยชนตอรางกาย 

2)  การไดรับบริการดานสวัสดิการ อนามัยแมและเด็ก 

3)  การมีลูกไมมาก และเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว 

4)  ครอบครัวอบอุน 

5)  โอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน 

6)  ความเสมอภาคในการไดรับการคุมครองทางกฎหมายของรัฐ 

7)  โอกาสในการปะทะสังสรรคกับภายนอกสังคม 

8)  ความเสมอภาคเชิงพาณิชยกับภายนอกสังคม 

9)  การดําเนินชีวิตภายใตสภาวะแวดลอมที่ดี 

10)  การเรียนรูเกี่ยวกับการวางแผนครอบครัว 

11)  การไดรับบริการดานสวัสดิการสังคมและการประกันสังคม 

12)  การเห็นแกประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวนตน 

13)  การดํารงชีวิตตามความเหมาะสมกับอัตภาพ 

14)  โอกาสและความเสมอภาคในดานตางๆ 

 (1)   ดานปจจัยการผลิตของบุคคล 

 (2)   ดานการรับรูขาวสาร และการนันทนาการ  

 (3)   ดานการรับบริการดานสาธารณสุข 

 (4)   ดานการรวมกลุมเพื่อประกอบกิจกรรมใดๆ ท่ีไมขัดตอความสงบสุขและความ

ม่ันคงของรัฐ 

 (5)   ดานการมีสวนรวมทางการเมือง 
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พระเทพเวที (ประยุทธ ปยุตฺโต, 2533) ไดจําแนกคุณภาพชีวิตออกเปน 3 ระดับ คือ 

1)  คุณภาพชีวิตระดับพื้นฐาน คือ ระดับทิฏฐธัมมิกัตถะ มีดังนี้ 

      (1)  สุขภาพดีมีพลานามัย และมีปจจัยเครื่องรักษาสงเสริมสุขภาพ 

      (2)   พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ เชน มีอาชีพ มีความประหยัด ขยันและสุจริต มีเงินใช

และใชเงินเปน เปนผูผลิตและบริโภคเปน 

      (3)  มีอาหารที่มีคุณคา มีกินและกินเปน 

      (4)  มีท่ีอยูอาศัยและที่ทํางานที่เหมาะ ไมแออัด สะอาด สะดวกสบายตอการดําเนินชีวิต 

การทํางานและการเดินทาง 

      (5)  มีครอบครัวซึ่งมีกําลังพอบํารุงเลี้ยงได อยูกันดวยความสุข   อบอุนและรมเย็น 

      (6)  อยูรวมและทํางานรวมกับผูอ่ืนไดดี รับผิดชอบ เอื้อเฟอ มีน้ําใจ เกื้อการุณย ผูกมิตร 

และขวนขวาย ทํากิจที่เปนประโยชน 

      (7)  มีเวลาวางเปนของตนเอง และรูจักใชเวลาวางใหเปนประโยชนในการเสนอความ

ร่ืนรมยบันเทิงที่ไรโทษ ช่ืนชม ซาบซึ้งในสุนทรีย และในการที่จะพัฒนาตนยิ่งขึ้นไปในดานตางๆ  

2)  คุณภาพชีวิตระดับพัฒนาการ คือ ระดับสัมปรายิกัตถะ 

      (1)  มีการศึกษา รูเขาใจเทาทันเหตุการณ มีประสบการณท่ีเปนฐานของการดําเนินชีวิต

และตัดสินใจอยางฉลาด 

      (2)   มีวิจารณญาณ พิจารณาเหตุปจจัย รูจักคิด รูจักแกปญหา ดําเนินชีวิตดวยปญญา มี

กุศลวิธีท่ีจะแกไขคลายทุกขได 

      (3)   มีจิตใจที่จะพัฒนา กอปรดวยคุณธรรมและจริยธรรม เชื่อมั่นในการทําความดี 

ประพฤติดีงาม สุจริตทั้งกาย วาจา ใจ ม่ันใจในคุณคาแหงชีวิตของตน 

      (4)  สุขภาพจิตดี มีความมั่นคงทางจิตใจ มีเจตคติดีงาม จิตใจปลอดโปรง เบิกบาน ผองใส 

เปนสุข มองโลกและชีวิตตามความเปนจริง 

3)  คุณภาพชีวิตระดับเอื้อโอกาส หรือระดับอุภยัตถะ 

      (1)  มีความปลอดภัยทั้งทางกาย ใจ เชน ปราศจากโจรผูราย ละอบายมุข 

      (2)   อยูในสังคมที่มีสวัสดิการและบริการดี อํานวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และ

ไมตรีสงเคราะห 

      (3)  อยูในสังคมที่อํานวยโอกาสในการทํางานที่ตนถนัดโอกาสในการเรียนรูและเขาถึง

วิทยาการตางๆ โอกาสในการมีสวนรวม ในสังคม ในชุมชนและในทางการเมืองและโอกาสในการ

ไดรับความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ 
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      (4)  อยูในสังคมที่มีระเบียบ มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายที่เปน

ธรรมและเอื้อตอการพัฒนาชีวิตและสังคม 

      (5)  มีธรรมชาติแวดลอมที่เกื้อกูล ร่ืนรมย สวยงาม ผืนน้ํา อากาศบริสุทธิ์ ไรมลพิษ 

สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534:  8-11,176-185) ไดปรับปรุงเครื่องชี้วัด

คุณภาพชีวิตของคนไทยใหมีความครบถวนและสมบูรณ โดยกําหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตออกเปน 

13 ดาน คือ 

1)  ครอบครัว  ประกอบดวยความสัมพันธของคนในครอบครัว ส่ิงแวดลอมภายในและ

ภายนอกครอบครัว รวมถึงความสะดวกในการเดินทางไปที่อ่ืน 

2)  สังคม  ประกอบดวยความสัมพันธกับเพื่อน เพื่อนบาน ผูคุนเคยการมีสวนรวมใน

สโมสร องคกร สังคม ความสะดวกสบายในการพบปะสังสรรค 

3)  การงาน ประกอบดวยความมั่นคง ความอิสระ โอกาสในการแสดงความสามารถ 

โอกาสที่จะกาวหนาในหนาที่การทํางาน รวมทั้งคาตอบแทน นอกจากนี้ยังรวมถึงความสัมพันธของ

เพื่อนรวมงานและสภาพของที่ทํางาน  

4)  สุขภาพอนามัย ประกอบดวยความแข็งแรงของสุขภาพรางกาย และการออกกําลังกาย 

5)  เวลาวาง และพักผอนหยอนใจ ประกอบดวยการใชเวลาวางในการเลนกีฬา ทํางาน

อดิเรก ชมรายการบันเทิงตางๆ และความสะดวกในการเดินทางไปพักผอนหยอนใจ 

6)  ความเชื่อศาสนา ประกอบดวย เสรีภาพในการนับถือ การประกอบพิธีกรรมทางศาสนา 

ความศรัทธาตอหลักธรรมทางศาสนาและการปฏิบัติธรรมของสงฆ 

7)  ตนเอง ประกอบดวยความภาคภูมิใจในตัวเอง เกี่ยวกับความสําเร็จในชีวิตทางดานการ

ทํางาน การศึกษา และความสัมพันธกับบุคลอื่น รวมทั้งความเชื่อมั่นในตนเอง 

8)  สาธารณสุข ประกอบดวยการใหบริการสถานพยาบาล ความสามารถของแพทยและ

พยาบาล 

9)  การบริโภคสินคา และการบริการตางๆ ประกอบดวยความหลากหลายของสินคา 

คุณภาพสินคา ราคาสินคา และการใหบริการรานคา 

10)  ทรัพยสิน ประกอบดวย บาน เฟอรนิเจอร ส่ิงอํานวยความสะดวกในบาน ยานพาหนะ 

เครื่องแตงกาย และเครื่องประดับตางๆ  

11)  ทองถิ่น ประกอบดวยการใหบริการของชุมชนทางดานสาธารณสุข สาธารณภัย 

สาธารณูปโภค การศึกษา การขนสง และสวัสดิการอื่นๆ  

12)  รัฐบาลไทย ประกอบดวย นโยบายและการบริหารงานดานเศรษฐกิจ สังคม 

ความสัมพันธระหวางประเทศ  
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13)  ชีวิตในเมืองไทย  ประกอบดวย สิทธิพ้ืนฐานในการไดรับขาวสารความมั่นคง

ปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน ความยุติธรรม คุณภาพการศึกษา การเลือกสถานะในสังคม การ

อนุรักษสภาพแวดลอมธรรมชาติ 

เสรี พงศพิศ (2536) กลาวถึง ดัชนีเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดังนี้ 

1)  มีความพรอม ความสํานึก และความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชน 

2)  ไมมีความทุกขยาก ขาดแคลน ความเจ็บไข ความไมรู 

3)  มีการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหา 

4)  มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม เพื่อกอใหเกิดความสงบบสุขในครอบครัว 

5)  มีหลักศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ 

6)  ใชจารีตประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 

7)  มีสวนรวมอยางแทจริงในกระบวนการพัฒนาและแกปญหา (การมีอํานาจในการ

ตัดสินใจดวยตนเอง) 

8)  มีอํานาจในการคิดวิเคราะห 

9)  ตระหนัก และเห็นคุณคาของศักยภาพของตนเองที่จะนําไปใชในการพัฒนา 

10)  มีความคิดสรางสรรค อดทนในการพัฒนา 

11)  การอยูรวมกันอยางสันติ ชวยเหลือเกื้อกูล พ่ึงพาอาศัยซึ่งกันและกัน 

วิฑูรย ปญญากุล (2535 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท, 2541: 176) 

กลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตวา มีเครื่องชี้วัดดังนี้ 

1)  การยอมรับในศักยภาพของการพัฒนาตนเองของประชาชน 

2)  การยอมรับและการปฏิบัติตามระเบียบและกฎเกณฑของสังคมในการพัฒนา 

3)  การพัฒนาเครือขายขององคกรชาวบาน 

4)  การมีอํานาจในการตัดสินใจประกอบกิจกรรม 

The Statistical Policy Division, Office of Management and Budget (อางถึงใน สุภางค   

จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2541:  87-88) โดย ไดจัดทําเครื่องชี้วัดทางสังคมของประเทศ

สหรัฐอเมริกา ออกเปน 8 หมวด (65 ตัวชี้วัด) มีดังตอไปนี้ 

1)  สุขภาพ 

2)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากอาชญากรรมทั้งปวง 

3)  การศึกษา 

4)  การจางงาน โอกาสในการทํางานและคุณภาพชีวิตในการทํางาน 

5)  รายได 
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6)  บานเรือน ท่ีอยูอาศัย ส่ิงอํานวยความสะดวกและเพื่อนบาน 

7)  เวลาวางและนันทนาการ 

8)  ประชากร 

สุภางค จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล (2541:  89-90) ไดกลาวถึง เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต

ของประเทศฟลิปปนส ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1)  สุขภาพและโภชนาการ (อัตราการตายของทารก ความมีอายุยืนยาว จํานวนวันตอปท่ีไร

ความสามารถอันเนื่องมาจากเจ็บปวย การไดรับแคลอรี่ตอวัน การไดรับสารอาหารโปรตีนตอวัน 

2)  การศึกษาเรียนรู (อัตราการเขาเรียน การเขาเรียนในแตละระดับ คือ ระดับประถมศึกษา 

มัธยมศึกษา) 

3)  รายไดและการบริโภค (รายไดสุทธิ  สัดสวนครอบครัวที่ยากจน อัตราเฉลี่ยของรายได

ของคนที่รวยที่สุดและยากจนที่สุด อัตราเงินเฟอของราคาผูบริโภค) 

4)  การจางงาน (อัตราการไมมีงานทํา ดัชนีคาจางที่แทจริง แรงงาน ประเภทฝมือ/กึ่งฝมือ) 

5)  แหลงทรัพยากร (ท่ีดินทํากิน ท่ีดินปาไม เหมืองแร) 

6)  ท่ีอยูอาศัย การใชประโยชน และสิ่งแวดลอม 

7)  ความปลอดภัยของสวนรวมและความยุติธรรม 

8)  คานิยมทางการเมือง 

9)  การเลื่อนชั้นทางสังคม  

สุภางค จันทวานิช และวิศนี  ศิลตระกูล (2541: 90) ไดกลาวถึง เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ

ประเทศมาเลเซีย ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1)  ประชากร 

2)  ความเปนเอกภาพของชาติ 

3)  การฟนฟูสังคม 

4)  การขจัดความยากจน 

5)  รายได การบริโภคและความมั่งคั่ง 

6)  ท่ีพักอาศัย 

7)  การศึกษา 

8)  สุขภาพและโภชนาการ 

9)  แรงงานและการจางงาน 

10)  ทรัพยากรธรรมชาติ 

11)  ความปลอดภัยของสวนรวม 
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12)  วัฒนธรรมและการใชเวลาวาง 

สุภางค จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล (2541:  91-93) ไดกลาวถึง เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต

ของประเทศเยอรมันนี ประกอบดวยตัวชี้วัด ดังนี้ 

1)  ความพึงพอใจในชีวิตความเปนอยู (จิตวิสัย) 

 (1)   คูสมรส 

 (2)   ชีวิตครอบครัว 

 (3)   การจัดการในครัวเรือน 

 (4)   งาน 

 (5)   การเปนแมบาน (สําหรับแมบานเทานั้น) 

 (6)   การแบงงานในครัวเรือน 

 (7)   มาตรฐานการครองชีพ 

 (8)   ท่ีพักอาศัย 

 (9)   การพักผอน 

 (10)   รายไดของครัวเรือน 

 (11)   สุขภาพ 

 (12)   ระบบประกันสังคม 

 (13)   การศึกษา 

 (14)   ศาสนา 

 (15)   ความปลอดภัยสวนรวม 

 (16)   การจัดการสิ่งแวดลอม 

2)  สภาพความเปนอยู (วัตถุวิสัย) 

 (1)   รายได (การมีเครื่องอํานวยความสะดวกตางๆ) 

 (2)   สุขภาพ (การไปพบแพทย การใชยา การไปพบแพทยควบคูกับการใชยา) 

 (3)   การศึกษา (จํานวนป ระดับการศึกษาสูงสุดที่สําเร็จ) 

 (4)   ตลาดแรงงาน (การมีสวนรวมของแรงงาน การจางงานและผูจางงาน) 

 (5)   ทัศนคติและความพึงพอใจตองาน 

 (6)   ท่ีพักอาศัย 

 (7)   การใชชีวิตในครัวเรือน (ประเภทของครัวเรือน การแบงงานบาน) 

 (8)   การแตงงานและครอบครัว (ความสําคัญของครอบครัว ข้ันตอน ชีวิตกับครอบครัว 

ความขัดแยงในครอบครัว) 



  
 

29 

 

 (9)   แวดวงคนรูจัก (ความถี่ของการติดตอกัน การใหความชวยเหลือซึ่งกันและกัน)  

 (10)   การมีสวนรวมทางสังคม (การมีสวนรวมทางศาสนา ทางการเมือง การเปนสมาชิก

องคกรชุมชน การเปนสมาชิกสหพันธกรรมกร การมีสวนรวมในกิจกรรมกีฬาและดนตรี แบบแผน

ของการมีสวนรวม) 

 (11)   การรักษาสิ่งแวดลอม (การตระหนักเกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม ความรูสึกรวม

รับผิดชอบ และตองการรักษาสิ่งแวดลอม) 

 3)  โครงสรางสังคม 

 (1)  ชวงชั้นและการเลื่อนชั้นทางสังคม (การกําหนดชวงชั้นใหแกตนเอง การเลื่อนชั้น

ระหวางชวงอายุ การเลื่อนชั้นในชวงอายุเดียวกัน) 

 (2)  การสังคมที่มีปญหา (การกําหนดปญหาของกลุม สภาพปญหา ความสัมพันธ

ระหวางกลุม การสั่งสมของปญหา) 

 (3)  แรงงานตางชาติ (ความขัดแยงและการติดตอระหวางแรงงาน ตางชาติกับชาว

เยอรมัน ความรูภาษาเยอรมัน และเอกลักษณ ความเปนชาติ มิตรภาพระหวางกลุมชาติพันธุ 

เครือขายของแรงงานตางชาติ ความประสงคจะกลับบานเกิด 

4) สังคมและการเมือง 

 (1) การเมืองและความเปนพลเมือง (ศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลง และรับความแปลกใหม 

ความสนใจทางสังคมและการเมือง ความสนใจที่จะมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง) 

 (2) การปฏิบัติหนาที่สวนตัวและสวนรวม (ใครเปนผูควรรับผิดชอบหนาที่เหลานี้ 

บทบาทรัฐ) 

UN (1990 อางถึงใน สุภางค จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2541: 90) ไดกลาวถึงเครื่องชี้วัด

คุณภาพชีวิตของประเทศในภูมิภาคเอเชียและแปซิฟก ประกอบดวยเครื่องชี้วัด 9 หมวดใหญ (45 

ตัวชี้วัดยอย) ดังตอไปนี้ 

1)  สุขภาพอนามัย 

2)  ท่ีอยูอาศัย 

3)  ส่ิงแวดลอม 

4)  การศึกษา 

5)  ความปลอดภัยของสาธารณะ 

6)  วัฒนธรรม 

7)  การจางงานและชีวิตการทํางาน 

8)  รายได 
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9)  สวัสดิการสังคม 

ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท (2552) ไดกําหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของคนไทย 

เรียกวา “เกณฑความจําเปนพื้นฐาน” (จปฐ.) ท่ีจะใชจัดเก็บขอมูลในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

(พ.ศ. 2550-2554) มี 6 หมวด 42 ตัวชี้วัด คือ 

1)  สุขภาพดี (ประชาชนมีสุขภาพอนามัยดี)  13 ตัวชี้วัด 

2)  มีบานอาศัย (ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม)  8 ตัวชี้วัด 

3)  ฝกใฝการศึกษา  (ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการดานการศึกษา)  7 ตัวชี้วัด 

4)  รายไดกาวหนา  (ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต)  

3 ตัวชี้วัด 

5)  ปลูกฝงคานิยมไทย  (ประชาชนมีการปลูกฝงคานิยมใหกับตนเองเพื่อใหคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน)  6  ตัวชี้วัด 

6)  รวมใจพัฒนา   (ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันรักษาสิทธิ์ของตนเองเพื่อประโยชน

ของชุมชนหรือทองถิ่น) 5 ตัวชี้วัด 

จากที่กลาวมาในเรื่ององคประกอบ/แนวคิด คุณภาพชีวิต พอสรุปไดวา องคประกอบ

คุณภาพชีวิต ประกอบไปดวย ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตการทํางาน ดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และดานชีวิตในชุมชน  

 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตดานตางๆ  

 

2.2.1  แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัว 

 2.2.1.1   ความหมายของครอบครัว 

 ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 (2546:  220) ไดใหความหมายของครอบครัวไววา 

หมายถึง สถาบันพื้นฐานของสังคมที่ประกอบดวยสามีภรรยาและหมายความรวมถึงลูกดวย 

 ประสบสุข บุญเดช (2531:  1) ไดใหความหมายของครอบครัววา เปนหนวยยอย

พ้ืนฐานของสังคม โดยปกติมักประกอบดวย สามี ภรรยา และบุตร ฐานะการเปนครอบครัวเริ่มขึ้น

เมื่อชายและหญิงไดทําการสมรส และดําเนินตอไปจนกระทั่งเกิดบุตรคนแรก คนที่สองและคนถัดๆ 

ไป ครอบครัวบางครอบครัวอาจไมมีบุตรตลอดชีวิตสามีภรรยาก็ได และในทํานองเดียวกัน

ครอบครัวบางครอบครัวก็มีเพียงบิดา หรือมารดากับบุตรเทานั้น ซ่ึงอาจเกิดขึ้นเพราะสามีหรือ

ภรรยาฝายใดฝายหนึ่งถึงแกความตายหรือหยารางเลิกรากันไป  

 คณะกรรมการสงเสริมและประสานงานสตรีแหงชาติ (2537: 15) ไดกลาววาครอบครัว  
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หมายถึง กลุมบุคคลที่มีความผูกพันกันทางอารมณและจิตใจ มีการดําเนินชีวิตรวมกัน รวมทั้งพึ่งพิง

กันทางสังคมเศรษฐกิจ มีความสัมพันธกันทางกฎหมายและทางสายโลหิต  

 สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2539:  1) ไดใหความหมายของ

ครอบครัววา คือกลุมคนที่มีความผูกพันกันทางจิตใจในการดําเนินชีวิตรวมกัน มีการพึ่งพากันทาง

สังคม เศรษฐกิจ และมีความสัมพันธกันทางกฎหมายและทางสายเลือด บางครอบครัวอาจมีลักษณะ

เปนขอยกเวนจากคํากลาวขางตนก็ยอมได ในครอบครัวที่ดีสมาชิกทุกคนควรมีความรักความผูกพัน 

เอื้ออาทรตอกัน มีสุขภาพและการศึกษาเปนคนดีมีคุณภาพ มีอาชีพสุจริต เลี้ยงตัวเองได จัดใหมี

ความเปนอยูท่ีเหมาะสม และถูกสุขลักษณะ รวมกันบํารุงรักษาสิ่งแวดลอม สังคม และวัฒนธรรม 

 สนิท สมัครการ (2538: 1) ใหความหมายของครอบครัวไววา ครอบครัว คือ กลุม

ของญาติสนิทกลุมหนึ่งซึ่งอยูรวมหลังคาบานเดียวกัน หรืออยูในบริเวณรั้วบานเดียวกัน (ในกรณีท่ีมี

บานมากกวาหนึ่งหลัง) ตามปกติแลวครอบครัวยอมทําหนาที่เบื้องตนที่จําเปนตางๆ เพื่อสนองความ

ตองการพื้นฐาน (Basic Need) ของมนุษย อยางไรก็ดีหนาที่บางประการของครอบครัวอาจ

เปลี่ยนแปลงไปตามวิวัฒนาการของสังคมและวัฒนาธรรม ซ่ึงอาจสงผลกระทบตอภาวะความเปน

ญาติของสมาชิกครอบครัวทั้งแบบชีวภาพและแบบสังคมกําหนดก็ได 

 สุพัตรา สุภาพ (2540: 26) ไดกลาววา ครอบครัวเปนสถาบันที่สําคัญที่สุดของสังคม 

เปนหนวยยอยของสังคมที่มีความสัมพันธและรวมมือกันอยางใกลชิด เปนสถาบันที่คงทุนที่สุดและ

ยังไมเคยปรากฏวา สังคมมนุษยเปนสังคมที่ไมมีสถาบันครอบครัว เพราะมนุษยทุกคนตองอยูใน

สถาบันนี้ เนื่องจากเปนกลุมสังคมกลุมแรกที่มนุษยทุกคนเจอ ตั้งแตแรกเกิดจนกระทั่งเติบโต และมี

ครอบครัวแยกออกมา ครอบครัวจะใหตําแหนง ช่ือ และสกุลซึ่งเปนเครื่องบอกสถานภาพ บทบาท 

ตลอดจนกําหนดสิทธิหนาที่ท่ีสมาชิกมีตอกันและตอสังคม ครอบครัวเปนสถาบันแหงแรกและ

สําคัญของสังคมในการกําหนดพฤติกรรมของมนุษยใหเปนไปตามระเบียบแบบแผน ซ่ึงมีการ

กําหนดมาตรฐานความประพฤติของครอบครัว 

 มูลนิธิโสภาธารน้ําใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย (2543: 20) ไดใหความหมายของครอบครัว

วา ครอบครัวเปนแหลงใหความรักความอบอุนแกสมาชิกและเปนแหลงสรางสมาชิกใหม      

 จากความหมายขางตนสรุปไดวา ครอบครัวเปนหนวยยอยที่เล็กที่สุดในสังคม 

ประกอบดวย กลุมคนที่มีความสัมพันธทางสายโลหิตหรือโดยการแตงงาน มีความผูกพันกันทาง

อารมณและจิตใจ เปนหนวยยอยของสังคมที่มีความคงทนที่สุด เปนสถาบันที่สําคัญในการกําหนด

พฤติกรรมของมนุษย และเปนสถาบันที่จะสรางสมาชิกใหมใหกับสังคมรวมทั้งยังอบรมสมาชิก

ใหมใหเขากับสังคมได  ครอบครัวจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอคุณภาพชีวิตของสมาชิก  เพราะ

ครอบครัวเปนสถาบันทางสังคมสถาบันแรกที่มนุษยมาอยูรวมกัน  และเปนองคประกอบหลักของ
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ชุมชน  สังคม  และประเทศชาติ  ครอบครัวจึงมีความสําคัญมาก  เพราะลักษณะและคุณภาพของ

สถาบันครอบครัวเปนเครื่องบงชี้ถึงทรัพยากรมนุษยในสังคมวามีมาตรฐานเพียงพอที่สามารถ

จรรโลงและพัฒนาประเทศไดมากนอยเพียงใด 

 2.2.1.2   ความสัมพันธ  ปญหาและความขัดแยงในครอบครัว 

 กอ สวัสดิ์พาณิชย (2519: 136-172) ไดกลาวถึงความสัมพันธของครอบครัวไว ดังนี้ 

 1)   ความสัมพันธในระยะเริ่มสรางครอบครัว: การปรับตัวของคูสมรส 

 สามีภรรยาที่แตงงานใหมยอมตองใชเวลาสําหรับเรียนรูชีวิตใหมและหาวิธีสราง

ความสัมพันธอันดีตอกัน ปญหาที่อาจเกิดขึ้นยอมมีหลายอยาง อาทิ  ความสัมพันธทางเพศ  ปญหา

เศรษฐกิจในครอบครัว ปญหาการแบงแรงเกี่ยวกับงานบาน ปญหาการสังคมของครอบครัว  

นอกจากนี้ยังมีความสัมพันธกับเครือญาติ อาจทําใหคูสมรสใหมมีความขัดของบางประการ  เชน 

ความสัมพันธทางการเงินกับครอบครัวเดิม แบบแผนการปฏิบัติของครอบครัวเดิมอาจมีผลกระทบ

กับความสัมพันธในครอบครัวใหมได  เปนตน  

 เมื่อคูสมรสใหมมีปญหาความสัมพันธตอกันเขาควรแสวงหาวิธีสรางความสัมพันธ

ใหไดวิธีการที่ดีไดแกการสรางน้ําใจอันดีใหแกตนและคูสมรส การใชวิธีแกปญหาความสัมพันธท่ีดี

ซ่ึงมีอยูหลายขั้นตอนวิธีแกปญหาโดยคนกลางก็สามารถนํามาใชไดบางคราว วิธีดูตัวอยางจากคู

สมรสอื่นถือวาเปนวิธีการที่ดีอยางหนึ่งและวิธีศึกษาจากหนังสือหรือคําแนะนําจากที่อ่ืนก็จะชวยให

คูสมรสใหมมองเห็นลูทางในการปรับปรุงความสัมพันธของตนไดมากขึ้น 

 2)   ความสัมพันธเมื่อครอบครัวมีสมาชิกเพิ่มขึ้น: การเลี้ยงดูเด็ก 

 เมื่อคูสมรสมีบุตรคนแรก สมาชิกครอบครัวก็เพิ่มขึ้น บุตรที่เกิดขึ้นอีกตอไปจะทําให

ครอบครัวขยายมากขึ้นการขยายตัวของครอบครัวจะทําใหเกิดความสัมพันธอยางหนึ่งขึ้น กลาวคือ 

บิดามารดาจะตองสรางความสัมพันธท่ีดีกับบุตรตั้งแตตอนตน การสรางความสัมพันธนี้เกิดจากการ

อบรมสั่งสอนเด็กของบิดามารดา ผลของการอบรมในระยะตนเปนการวางพื้นฐานแบบแผน

พฤติกรรมที่ถูกตองใหแกเด็ก 

 แบบแผนความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร อาจแบงเปน 3 แบบใหญๆ คือ

ความสัมพันธแบบปลอยตามใจ ความสัมพันธแบบใชอํานาจเด็ดขาด และความสัมพันธแบบอาศัย

เหตุผลหรือทําความเขาใจกัน หรือแบบประชาธิปไตย 

 วิธีอบรมสั่งสอนบุตรนั้น มีขอแนะนําในการอบรมเด็กมีอยู 4 ประการ คือ 

   (1)   บิดามารดาควรรักเด็กและแสดงความรักใหเด็กเห็นอยูเปนประจํา 

   (2)   บิดามารดาควรปฏิบัติตนตอเด็กใหคงเสนคงวา 

   (3)   บิดามารดาควรมีความคิดเห็นที่ตรงกันในเรื่องการอบรมเด็ก และ 
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   (4)   บิดามารดาควรติดตามแกไขความประพฤติของเด็กทุกโอกาส ความเอาใจใส

ของบิดามารดา จะทําใหเด็กประพฤติตนดีข้ึน และทําใหเด็กทราบวาตนเปนที่รักของบิดามารดาใน

เวลาเดียวกัน 

 3)   ความสัมพันธในระยะที่ครอบครัวขยายตัวเต็มที่: บทบาทของสมาชิกใน

ครอบครัว 

 ความสัมพันธในครอบครัวมักมีอุปสรรคและปญหาในระยะที่ครอบครัวขยายตัว

เต็มที่  ในระยะนี้บิดามารดามักมีอายุยางเขาสูวัยกลางคน สวนบุตรก็มีอายุยางเขาวัยรุน ความสนใจ

ท่ีแตกตางกันยอมทําใหสมาชิกในครอบครัวแตละคนหางเหินกันมากกวาที่เคยเปนมาแลว 

 สมาชิกครอบครัวยอมมีบทบาททั้งในบานและนอกบาน การมีบทบาทมากยอมบีบ

บังคับใหสมาชิกในครอบครัวเลือกเอาวาบทบาทประเภทไหนมีความสําคัญแกตัวเขามากกวากัน 

สมาชิกครอบครัวสวนใหญมักใหความสําคัญแกบทบาทในบานนอยกวาบทบาทนอกบาน เมื่อ

ตัดสินเชนนั้น สมาชิกในครอบครัวจึงทุมเทเวลาและความสนใจของตนใหแกกิจกรรมนอกบาน

มากกวา บานจึงถูกทอดทิ้งมากพอสมควร ความสนิทสนมกันระหวางสมาชิกก็ลดนอยลงไป 

 การติดตอสื่อสารระหวางสมาชิกครอบครัวในระยะนี้ก็ทําใหเกิดปญหาเพิ่มขึ้น ใน

เมื่อทุกคนมีความสนใจในกิจการดานอื่นมากวาครอบครัว คนเหลานั้นจึงไมคอยไดพูดจาเพื่อ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอยางตรงๆบอยนัก  บางทีก็ติดตอกันโดยทางออมแทน  

 เพื่อแกไขปญหาความสัมพันธในครอบครัวใหไดผล จึงขอใหขอเสนอแนะ ไว 5 

ประการ คือ  

   (1)   สมาชิกควรยอมรับความสําคัญของครอบครัว เพราะตนตองพึ่งพาอาศัย

ครอบครัวและแสวงหาความอบอุนจากครอบครัวเปนประจํา  

    (2)  สมาชิกควรศึกษาทรรศนะของผูอ่ืนถาเขาสนใจปญหาและความจําเปนของ

ผูอ่ืนเขาอาจมีความเห็นอกเห็นใจคนอื่นมากขึ้น 

    (3)  สมาชิกควรรวมกันปรึกษาหารือปญหาครอบครัว การไดชวยเหลือกันไดทํา

ใหสมาชิกรักใครกันและสนิทสนมกัน 

   (4)  สมาชิกควรพักผอนหยอนใจรวมกันใหมาก การกระทําเชนนี้จะทําใหสมาชิก

สนิทสนมกันดี และ  

    (5)  สมาชิกควรหาลูทางสรางความสนิทสนมตอกันดวยวิธีตางๆ ซ่ึงมีอยูหลายวิธี 

 กอ สวัสดิ์พาณิชย (2519: 114-118 ) ยังไดกลาวถึงปญหาความสัมพันธในครอบครัว 

ไววาปญหาความสัมพันธท่ีไมราบรื่นในครอบครัว อาจเกิดจากเหตุหลายอยาง แตตนเหตุเหลานั้น

มักไมใชเรื่องใหญ แตเปนเรื่องเล็กๆ  ซ่ึงหมักหมมกันทุกวี่ทุกวัน ถาไมแกไขดวยความเขาใจกัน
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แลว สาเหตุเล็กเหลานี้จะทําใหความสัมพันธเสียหายได และถาไมจํากัดการแกไขโดยเร็วผลเสียหาย

จะยิ่งเพิ่มขึ้นตามลําดับ  ท้ังนี้ ปญหาความสัมพันธในครอบครัวเกิดจาก 

 1)   ความไมปรองดองกันของสามีภรรยา   สามีภรรยามักเริ่มตนชีวิตครอบครัวดวย

ความรัก เมื่ออยูดวยกันนานเขาบางคูอาจมองเห็นความบกพรองของกันมากขึ้น ถาฝายใด ทนความ

บกพรองของอีกฝายไมได   ก็อาจมีเรื่องตอวากันเปนธรรมดา  ถายังทําความเขาใจกันไมได ความ

ขัดแยงเพียงเล็กนอย อาจทําใหเกิดความระหองระแหงได  พฤติกรรมที่แสดงออกมีท้ังการใชถอยคํา

ท่ีไมสมควรตอกัน การลงมือทุบตีกัน การหนีออกจากบานไปอยูกับบิดามารดา หรือไปอยูกับผูอ่ืน

เปนเวลาหลายวัน เมื่อหายโกรธแลวก็กลับมาอยูดวยกันดังเดิม พฤติกรรมเชนนี้ยอมกอใหเกิดความ

ไมสงบสุขในบาน บุตรซึ่งเติบโตมาในบานประเภทนี้จะมีความกังวลใจเพราะไมทราบวาชีวิตตนจะ

มีความมั่นคงแคไหน 

 2)  บานแตก  สภาพของบานแตกอาจเกิดจากการหยารางของสามีภรรยาหรืออาจเกิด

จากการตายของหัวหนาครอบครัวฝายใดผายหนึ่งก็ได  บานแตกที่เกิดจากความหยารางทําให

พัฒนาการเด็กเสียไปมาก  ถาฝายหนึ่งฝายใดไปแตงงานใหม จะทําใหมีอุปสรรคและปญหาเกี่ยวกับ

ความสัมพันธในครอบครัวอยางใหมข้ึนได  

 3)  ชองวางระหวางวัย   เมื่อบุตรยังเล็กอยูบิดามารดาสามารถควบคุมความประพฤติ

ของบุตรไดตามใจตน  แตเมื่อบุตรเติบโตเขาสูวัยรุน บุตรมักจะแข็งขอกับบิดามารดาเปนครั้งคราว 

การขัดใจกันมักเกิดในเมื่อตางฝายตางใชความรุนแรงเขาหากัน เด็กยอมมีอารมณความรุนแรงอยู

แลว ถาบิดามารดาใชอํานาจบังคับโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ฝายเด็กมักมีความนอยอกนอยใจ 

ถึงแมจะยอมก็ยอมดวยความไมเต็มใจ หรือหนีออกจากบาน  

 ชองวางระหวางวัยอาจเกิดจากตางฝายตางเหินหางกันไดอีกทางหนึ่ง ถาบิดา

มารดากับบุตรไมมีเวลาอยูใกลชิดกันพอสมควร บุตรมักมีความคิดวาบิดามารดาไมรักตน เด็กพวก

นี้ยอมออกไปแสวงหาความสุขและความอบอุนใจนอกบาน ความเหินหางซึ่งเปนทุนเดิมอยูแลวก็

เพิ่มสูงขึ้น ถาบิดามารดาไมรีบแกไข 

 4)   บานซึ่งขาดระเบียบแบบแผนอันดีงาม การขาดระเบียบแบบแผนอันดีงาม

ประกอบกับไมมีการควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกอยางสม่ําเสมอ ยอมทําใหความสัมพันธใน

ครอบครัวเปนไปอยางหละหลวม เด็กที่เติบโตจากบานประเภทนี้มักควบคุมตนเองไมได และ

ความสัมพันธในบานก็มักไมราบรื่นเทาที่ควร 

 กมลา แสงสีทอง และปาริชาติ สุขุม  (2529: 122-124) ไดกลาวถึงการพัฒนาดานความ 

สัมพันธภายในครอบครัวไว ดังนี้ 
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 ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลในครอบครัว ยอมจะทําใหสมาชิกของครอบครัว

เกิดความมั่นคง รูสึกอบอุนใจ มีกําลังใจในการตอสูอุปสรรคและปญหาที่อยูรอบขางไดโดยไม

ทอถอย 

 ในสภาวะแวดลอมแบบเมือง ครอบครัวคอนขางจะมีลักษณะเปนครอบครัวเดี่ยว

แยกตัว กลาวคือ มีลักษณะที่แยกอยูเพียงลําพังขาดความสนใจในผูอ่ืนมากขึ้น  ดังนั้น  ครอบครัวใน

เมืองจึงเปนกลุมสังคมเล็กๆ ซ่ึงคบหาสมาคมใกลชิดกันเฉพาะกลุมภายในครอบครัวเสียเปนสวน

ใหญ เมื่อเปนเชนนี้แลวอาจกลาวไดวาถาความสัมพันธภายในครอบครัวของสมาชิกไมราบรื่นแลว

ชีวิตครอบครัวจะหาความสุขไดยาก 

 ความสัมพันธท่ีไมราบรื่นในครอบครัวอาจเนื่องมาจากสาเหตุหลายประการอัน

ไดแก  ความขัดแยงในเรื่องคาใชจาย  ความคาดหวังในชีวิตสมรส   ความขัดแยงกันในคานิยมของ

การดํารงชีวิตครอบครัว ฯลฯ  ความสัมพันธภายในครอบครัว จะเริ่มมีความหางเหินมากขึ้นจนถึง

ขั้นสุดทายที่ทําใหเกิดการหยารางขึ้นได 

 แนวทางที่จะพัฒนาครอบครัวใหคลี่คลายปญหาตางๆ ไดนั้นขึ้นอยูกับตัวสามีและ

ภริยาเปนสําคัญ ท้ังสามีและภริยาจะตองมีการปรับตัวในดานตางๆ อันไดแก 

 1)   การปรับดานเศรษฐกิจ เปนสวนสําคัญมากเพราะเปนปจจัยหนึ่งที่จะยึดเหนี่ยวคู

สมรสไวดวยกัน กอนแตงงานภริยามักจะมีความหวังเกี่ยวกับความมั่นคงทางเศรษฐกิจไวกับสามี 

สามีจึงควรคํานึงความสําคัญของความรับผิดชอบดานเศรษฐกิจ และวางแผนสําหรับการครองชีพ 

การจับจายใชสอยอยางรอบคอบเพื่อปองกันปญหาที่จะเกิดขึ้นไดในภายหลัง 

 2)   การปรับพฤติกรรม ในชวงระยะเวลาแตงงานกันใหมๆ ท้ังสามีและภริยา ยอมจะ

พยายามทําตัวใหสอดคลอง หรือคลอยตามกันใหมากที่สุดเทาที่จะมากได และมองขามสิ่งที่เปน

ขอเสียของแตละฝายไปหมด เมื่อระยะเวลาลวงเลยมานานเขา พฤติกรรมตางๆ อันเปนธรรมชาติ จะ

แสดงออกมาชัดเจนสิ่งที่แตละฝายคาดหวังอาจไมไดรับการตอบสนองก็จะทําใหเสียกําลังใจและ

เปนปญหาของความสัมพันธท่ีไมราบรื่น  การแกไขนั้น  แตละฝายตองพยายามเขาใจถึงธรรมชาติ

ของกันและกันวาบุคคลแตละคนนั้นจะมีพฤติกรรมเรียนรูมาจากครอบครัวดั้งเดิมของแตละฝาย  จึง

ตองใชเวลาในการปรับตัวใหเขากันโดยพยายามตกลงกันถึงบทบาทและหนาที่ของแตละฝายควร

ปฏิบัติ 

 3)   การปรับความสัมพันธทางเพศ เปนสิ่งที่สําคัญในชีวิตสมรสอยางหนึ่งครอบครัว

ไทยไทย หากละเลยมากเกินไป จะเปนหนทางนําไปสูปญหาครอบครัวสลาย หรือคูสมรสหันเห

ไปสูบุคคลที่ใหความเอาใจใสแทนได  

 4)   การปรับใหเขากับญาติพ่ีนองของแตละฝาย   ในสังคมเมืองแมวาสวนใหญจะมีลักษณะ 
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แยกกันอยูตามลําพังไมอยูปะปนกับญาติพ่ีนองของคูสมรสก็ตาม  แตความสําคัญของเครือญาติก็

ยังคงมีอยูเสมอ คูสมรสจึงจําเปนตองสรางความสัมพันธกับครอบครัวแตละฝาย ท้ังนี้การมี

ความสัมพันธกับญาติยอมสรางความรูสึกที่ดี เปนสุขใหเกิดขึ้นในครอบครัว 

 5)   การเขาใจในบทบาทที่เปลี่ยนแปลง โดยเหตุท่ีครอบครัวในเมืองเปนครอบครัว

เดี่ยวบิดามารดาจึงเปนผูสําคัญยิ่งตอลูก  เพราะบิดามารดาจะเปนตัวแบบสําคัญของลูกบุคลิกภาพ

ของบิดามารดาในครอบครัวเดี่ยวนั้นสําคัญ เนื่องจากในครอบครัวไมมีผูใหญอ่ืนที่จะมาชวยใน

กระบวนการอบรมบมนิสัยลูกใหดําเนินตามแบบที่สังคมตองการไดบิดามารดาจึงจําเปนตองเขาใจ

บทบาทที่ควรปฏิบัติ เพราะหากบิดามารดาละเลยหรือมองขามบทบาทที่สําคัญนี้แลว ลูกจะเกิดความ

วาเหว ขาดที่พ่ึง ไมมีแบบที่จะทําตามไดถูกตอง ฉะนั้นการจะพัฒนาครอบครัวใหดําเนินไปดวยความ

ราบรื่น ถูกตอง บิดามารดาจําเปนตองเขาใจบทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพของตนดวย 

 เกรียงศักดิ์  เจริญวงศศักดิ์ (2543: 23) กลาววา ครอบครัวเปนจุดเริ่มตนแหงพลังการ

สรางสรรค  และจรรโลงสิ่งที่งดงาม  อันเนื่องมาจากสมาชิกในครอบครัวตางไดรับการอบรมเลี้ยงดู  

ส่ังสอนดวยความรัก  ความอบอุน ความเขาใจ  ไดเรียนรูและมีพัฒนาการทั้งในดานรางกาย จิตใจ  

สติปญญา  อารมณ  และสังคมรอบดาน  สมดุลและเหมาะสมกับวัย ดวยความสัมพันธท่ีใกลชิดและ

ลึกซึ้งระหวางสมาชิกในครอบครัวที่มีความหวงใย  เอื้ออาทรตอกัน และมีความผูกพันกันดวยความ

รัก  และความเขาใจตามวิถีธรรมชาติ  ทุกคนในครอบครัวเรียนรูท่ีจะไมเปนภัยตอกัน  การหลอ

หลอมของครอบครัว  สงผลใหสมาชิกในครอบครัวนั้นเจริญเติบโตขึ้นเปนประชากรที่ดีมีคุณภาพ

ของสังคมตอไป  รวมทั้งจะเปนผูท่ีสามารถสรางครอบครัวใหมของตนเอง ท่ีมีคุณภาพในอนาคตได

อีกดวย 

 ในทางตรงกันขาม หากความผูกพันสนิทสนมดวยความรักความหวงใยของ

ครอบครัวเริ่มเหือดหายและคอยๆ เจือจางลงไป  สมาชิกในครอบครัวไมไดดําเนินชีวิตตามบทบาท

หนาที่ท่ีควรจะเปน  ครอบครัวไมไดเปนแหลงรวมความรักความอบอุน ความไววางใจซึ่งกันและ

กัน  และหากครอบครัวเต็มไปดวยความแตกราว ความขมขื่น ความรุนแรงและความเกลียดชัง

ระหวางครอบครัว  เชนนี้ยอมไมสามารถสรางสรรคสมาชิกที่กอใหเกิดคุณประโยชนตอสังคมและ

ประเทศชาติได  ประการสําคัญ  แมวาครอบครัวเปนสถาบันที่เล็กที่สุดก็จริง แตจุดกําเนิดของ

ปญหาสังคมจํานวนมาก  ลวนมีสาเหตุอันเนื่องมาจากครอบครัวเปนสวนใหญ โดยเฉพาะครอบครัว

ท่ีอยูรวมกันอยางปราศจากความรัก ความเขาใจ ความผูกพัน และความสํานึกในหนาที่ท่ีรับผิดชอบ

ของพอแมอยางที่ควรจะเปน 

 ปจจุบันปญหาครอบครัวในสังคม นับเปนปญหาที่ซับซอนและเปนตนเหตุของ

ปญหาสังคมอื่นๆ ท้ังนี้เนื่องจากสถาบันครอบครัวดํารงอยูในลักษณะของการปฏิสัมพันธระหวาง



  
 

37 

 

มนุษยกับมนุษย  และมนุษยกับสิ่งแวดลอม  ดังนั้นสภาพแวดลอมตางๆ จึงมีผลกระทบตอมนุษย

และความสัมพันธของครอบครัวดวย ปจจุบันมีปจจัยหลายประการที่เปนสาเหตุใหความผูกพันและ

ความรัก ความหวงใยของครอบครัวคอยๆ เริ่มเหือดหายไป โดยเกรียงศักดิ์ เจริญวงศศักดิ์ (2543: 

24) ไดสรุปไวดังนี้ 

 ประการที่ 1  ปจจัยความอยูรอดทางเศรษฐกิจ  ซ่ึงนับเปนปจจัยหลักที่ทําใหสภาพ

ของครอบครัวแตกตางไปจากเดิม  ซ่ึงพบวา หลายครอบครัวในชนบทนั้น  พอแมตางตองไปทํางาน

ในเมือง  และเปนตนเหตุใหท้ิงลูกไวกับตายายในชนบท  ทําใหเด็กเกิดความเหงา  ขาดความรัก

ความอบอุน  ขาดที่พ่ึง  และหลายครอบครัวทั้งสามีและภรรยาตองทํางานอยางเต็มที่  ทําใหมีเวลา

อยูรวมกันนอยลง  การที่ทุกคนมุงการทํางานเพื่อใหไดมาซึ่งทรัพยสินมากที่สุดและเพื่อความอยู

รอดนั้น  สงผลใหเกิดปญหาเด็กถูกทอดทิ้ง  หรือเด็กที่ไดรับการเลี้ยงดูท่ีไมถูกตอง หรือเลี้ยงลูกผาน

ทรัพยส่ิงของราคาแพง  มากกวาการเลี้ยงผานความรัก  และความอบอุนทางใจ  ลวนเปนสาเหตุ

กอใหเกิดปญหาสังคมตามมา 

 ประการที่ 2  ปจจัยดานคานิยมทางสังคม  สังคมปจจุบันเปนสังคมวัตถุนิยม  ซ่ึงให

คุณคาแกทรัพยสมบัติและความมั่งคั่งสูง  ทําใหคนในเมืองตางดิ้นรนเพื่อใหไดมาซึ่งงานที่มีเงิน

มากๆ  สังคมมองวาใครทํางานและร่ํารวยมากก็จะไดรับการยกยอง  การดําเนินชีวิตมุงเนนความ

เจริญทางดานวัตถุมากกวาจิตใจ  ทําใหสังคมไทยใหความสําคัญกับคนเปนเพียงผูท่ีทําใหเกิดผล

ผลิตเทานั้น  อันเปนที่มาของการจะตองสูญเสียศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  หรือคุณคาของความ

เปนคน (อําพล  จินดาวัฒนะ, 2536: 5) การแสวงหาการยอมรับจากสังคมผานทางวัตถุ  เปนเหตุให

ทุกคนตางมุงหาชองทางเพื่อที่จะเอาชนะผูอ่ืน  จนมีแนวโนมใหคนในสังคมประเมินคุณคาของเงิน

สูงกวาความผิดชอบชั่วดี  โดยเฉพาะคนหนุมสาวมักละทิ้งครอบครัวในชนบทเพื่อหาโอกาสทาง

เศรษฐกิจที่ดีข้ึน 

 นอกจากนั้นการเริ่มตนครอบครัว  นับเปนสิ่งสําคัญตอการดําเนินชีวิตครอบครัว  

หากการเริ่มตนของครอบครัวที่ดี  ยอมสงผลใหการดําเนินชีวิตครอบครัวราบรื่นมากกวาการเริ่มตน

ครอบครัวอยางไมม่ันคง  ปจจุบันชายหญิงไมนอยคบกันอยางฉาบฉวย  บางรายตัดสินใจใชชีวิต

รวมกันในขณะที่ยังไมรูจักกันลึกซึ้งดีพอ แตใชการตัดสินใจจากคุณลักษณะชีวิต  และบุคลิกภาพ

ของสองคนที่จะไปกันได  ทําใหเกิดความไมเขาใจกัน  ปรับตัวเขาหากันไมได จึงเปนที่มาของ

ความขัดแยงในครอบครัว  ความราวฉานที่อาจสงผลกระทบตอการทําหนาที่เลี้ยงดูสมาชิก รวมทั้ง

สงผลตอปญหาอื่นๆ ตามมาไดโดยงาย 

 โดยสรุป  การดําเนินชีวิตครอบครัวจะสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยตรง คุณภาพชีวิตจะ

ดีหรือไมเพียงใดยอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายประการ ไมวาจะเปนภาวะเศรษฐกิจครอบครัว  คานิยม
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ของครอบครัว  คานิยมทางสังคม การเริ่มตนของครอบครัว  รูปแบบการตัดสินใจปญหาใน

ครอบครัว  ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ลวนแลวแตเปนประเด็นที่สําคัญที่จะนําไปสูคุณภาพชีวิตของ

ครอบครัวทั้งสิ้น 

 2.2.1.3   แนวทางการเสริมสรางความสัมพันธในครอบครัว 

 สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว (2539: 2-11) ไดกลาวถึงเปาหมาย

ของสังคมที่บงบอกถึงคุณลักษณะของครอบครัวไทยที่พึงประสงค ดังตอไปนี้ 

  1)   สมาชิกทุกคนในครอบครัวมีความรักใครกลมเกลียว สมานฉันท 

ชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทร  มีการพูดจาใหเกิดความเขาใจซึ่งกันและกัน  มีการแกไขปญหารวมกัน

อยางสรางสรรค 

   2)   สมาชิกในครอบครัว มีการทํากิจกรรมรวมกันและรูจักใชเวลาใหเปน

ประโยชน 

   3)   พอ แม และสมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบ  ประกอบอาชีพ

สุจริต  รูจักประหยัด  และการออม  รวมกันสรางฐานะของครอบครัวใหม่ันคง 

   4)   พอ แม หรือหัวหนาครอบครัว ทําตนเปนแบบอยางในการดําเนินชีวิต

อยางมีคุณธรรม  ปฏิบัติตามหลักคุณธรรมของศาสนา  ไมเลือกปฏิบัติ  ไมทํารายกันและกัน  

ครอบครัวจึงควรมีลูกเมื่อพรอม  และเวนชวงหาง 2-3 ป จะไดอบรมเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัวให

เปนคนดี  คนเกง  มีความสุขและประโยชนตอสังคม 

   5)   พอ แม หัวหนาครอบครัวหรือผูใหญในครอบครัวถายทอดความรูและ

ภูมิปญญาแกสมาชิก  และสงเสริมใหมีการศึกษาอยางตอเนื่อง  มีความสนใจใฝรู  พัฒนาตนเอง

อยางตอเนื่อง มีความคิดริเริ่ม สรางสรรค  และรูจักใชเหตุผล 

   6)   สมาชิกในครอบครัวมีสุขภาพดี  รูจักดูแลการกินอาหาร  และความ

เปนอยูอยางมีสุขภาพอนามัย  ดูแลรักษาสุขภาพของตนเอง  ชวยกันทําที่อยูอาศัยใหสะอาดถูก

สุขลักษณะ  และเปนระเบียบ 

   7)   สมาชิกในครอบครัวบําเพ็ญตนเปนประโยชนตอสังคม  มีสวนรวมใน

การบํารุง รักษา ส่ิงแวดลอม ศิลปะ และวัฒนธรรมไทย 

   8)   สมาชิกปฏิบัติตนตามครรลองประชาธิปไตยในครอบครัว  เคารพ

กฎหมาย รูจักใชสิทธิ และการปฏิบัติตามหนาที่พลเมืองดี  มีความเชื่อมั่น และปฏิบัติตนสงเสริม

การปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

 นอกจากนี้ สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว  ยังไดกําหนดวิธีการ

เสริมสรางใหครอบครัวดีมีความสุข ตามเปาหมายการพัฒนาครอบครัวแบบองครวม ท้ังนี้ วิธีการสราง 
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ความสุขในครอบครัว มีดังตอไปนี้ 

   1)   การเสริมสรางความรักความเขาใจและความผูกพัน  สามารถทําไดโดย 

    (1)   เอาใจใสดูแลไตถามทุกขสุข รับฟง และรวมแกปญหา ไมนิ่งดูดาย

หรือซ้ําเติมกัน 

    (2)   ดูแลเอื้อเฟอกันในเรื่องอาหารการกิน และอํานวยความสะดวก

ตางๆ ในกิจวัตรประจําวัน การเรียนและการงาน 

    (3)   มีน้ําใจ และใหกําลังในซึ่งกันและกัน  พรอมที่จะใหและรับความ

ชวยเหลือทั้งในเวลาปกติและเจ็บปวย 

   (4)   สรางบรรยากาศที่ดีในครอบครัวดวยการทักทาย ยิ้มแยมแจมใส ฟง

ดนตรี เลนกีฬา และมีอารมณขัน 

    (5)   เขาใจและยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล  รูจักปรับตัวเพื่อ

ความปกติสุขของครอบครัว ใหโอกาสและมุมสงบแกสมาชิกแตละคนเพื่อความเปนอิสระและการ

พัฒนาตนเอง 

 2)   การสื่อความหมายหรือการสื่อสารในทางสรางสรรค  การสื่อสารที่ดีจะ

ชวยใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น  ความรูสึก  การปรึกษาหารือ  ทําใหเกิดความเขาใจและเห็น

คุณคาของกันและกัน  ซ่ึงนําไปสูความรัก ความผูกพันตอกัน   

 3)   ใชเวลาและทรัพยากรรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ  กลาวคือ มีการใช

เวลาอยางรูคุณคา  อยาปลอยเวลาใหลวงเลยไปโดยเปลาประโยชน  การจัดเวลาใหกับครอบครัว  ทํา

กิจกรรมรวมกัน  การดูแลความเปนอยูของครอบครัว และที่อยูอาศัย  การพักผอนรวมกัน เปนตน 

 4)   ดูแลสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว  ครอบครัวดีมีสุขไดจะตองมี

สุขภาพดี ซ่ึงหมายถึงการดูแลดานรางกายและดานจิตใจ ไดแก อาหารและโภชนาการตามวัยให

รางกาย  รวมถึงการสรางใหสมาชิกในครอบครัวมีความสุขสมหวังในชีวิต  สามารถปรับตัวไดดีใน

ข้ันตอนตางๆ ของชีวิต และภาวะสังคมที่เปลี่ยนแปลง 

 5)   การใหการศึกษาเพื่อชีวิต  พอแมและผูใหญในครอบครัวจะตองทํา

หนาที่เปน “ครู” หรือแบบอยางแกลูกหลาน  

 6)   การประกอบอาชีพและรูจักใชเงิน  มีการประกอบอาชีพที่สุจริต มีรายได

เพียงพอกับการเปนอยูในครอบครัวจะทําใหมีความมั่นคง และมีความสุข  มีท่ีอยูอาศัยเปนหลัก

แหลง มีอาหารและสิ่งจําเปนในการดํารงชีวิต รูจักใชเงินอยางรอบคอบ  มีการรูจักการเก็บออมเงิน

ไวใชในเวลาที่จําเปน เชน คราวเจ็บปวย ทุนการศึกษาของลูกหลาน การลงทุนในอาชีพ เปนตน 
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 7)   การปฏิบัติตามหลักธรรม คุณธรรมเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนทุกเพศ

ทุกวันใหมีความสงบสุข รูรับผิดชอบชั่วดี  ฝกการควบคุมตนเอง และตระหนักในคุณคาของคุณ

ความดีของบุคคลมากกวาทรัพยสินเงินทอง  นอกจากนี้  การประกอบพิธีกรรมตามศาสนาที่ตนนับ

ถือ  รวมกันในครอบครัวและในชุมชนจะชวยในการพัฒนาจิตใจ มีความสามัคคี และรักชุมชนของ

ตนทั้งยังเปนการสืบสานศาสนาใหยั่งยืนตอไป 

 8)   การมีสวนรวมในกิจกรรมสังคมวัฒนธรรมทองถิ่น  มีการรวมกิจกรรม

ทางสังคม วัฒนธรรม ประเพณีท่ีดีงามในชุมชน มีการชวยเหลือซึ่งกันและกัน  ครอบครัวที่รวมทํา

ส่ิงที่เปนประโยชนตอสวนรวมมากกวาสวนตน ทําใหมีเพื่อน ไมรูสึกแปลกแยก โดดเดี่ยว  

นอกจากนั้นการมีความกตัญูรูคุณ การทําคุณประโยชนตอสังคม ประเทศชาติและมนุษยชาติ จะ

กอใหเกิดความรูสึกภาคภูมิใจในเอกลักษณและทองถิ่นของตน 

 9)   การปฏิบัติตามกฎหมายและเคารพสิทธิผูอ่ืน การใชประชาธิปไตยใน

ครอบครัว มีการปกครองดูแลกันอยางประชาธิปไตย คือยอมรับในสิทธิและหนาที่ของแตละคน รับ

ฟงความคิดเห็นของสมาชิกในครอบครัวทุกเพศ  ทุกวัย ใชเหตุผล รวมกันปรึกษาหารือในการ

ตัดสินใจเรื่องของครอบครัว แทนการใชอํานาจ บังคับขูเข็ญ หรือการทํารายรางกายหรือจิตใจ 

 ศิริรัตน แอดสกุล (2546:  60-70) ไดกลาวถึงครอบครัวที่มีคุณภาพสงผลตอความ 

สัมพันธท่ีดีในครอบครัว ซ่ึงการพิจารณาวาครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง หรือครอบครัวของเราเองเปน

ครอบครัวที่มีคุณภาพหรือไมนั้น มีเกณฑท่ีจะพิจารณาไดดังตอไปนี้ 

 1)   ทุกคนมีความสําคัญ สมาชิกทุกคนในครอบครัวพึงระลึกอยูเสมอวา  “เราคือคนที่

สําคัญคนหนึ่งของครอบครัว” “ทุกคนสําคัญเทากันหมด” หากคิดไดเชนนี้ ยอมทําใหทุกคนมีสวน

รวมในความเปนเจาของบาน เจาของครอบครัว และรวมกันชวยสรางครอบครัวใหดีมีคุณภาพยิ่งขึ้น

ตอไป ส่ิงนี้คือพื้นฐานที่สําคัญอันหนึ่งที่จะทําใหครอบครัวมีคุณภาพ 

 2)   รวมทุกขรวมสุขดวยกัน  สมาชิกทุกคนภายในครอบครัวจะตองมีความเปนเนื้อ

เดียวกัน  (Homogeneous Group) ไมแตกแยก ทุกคนจะตองรวมทุกขรวมสุขดวยกัน 

 3)   มีการปรับความเขาใจกัน  เปนเรื่องธรรมดาเสียเหลือเกินที่บรรดาสมาชิกของ

ครอบครัวจะตองมีเรื่องทะเลาะวิวาทกัน มีปากมีเสียง มีความขัดแยงตอกันบาง ไมวาเรื่องนั้นจะเกิด

ข้ึนกับใครก็ตาม  ประเด็นสําคัญอยูท่ีวาจะตองมีคนมาทําหนาที่ในการไกลเกลี่ยใหคูท่ีขัดแยงกัน 

อภัยใหกันและกันใหหันกลับมาทําความเขาใจกัน รักใครปรองดองกันปรับความเขาใจตอกัน  

 4)   พอแมตองเปนแบบที่ดีใหแกลูก   ครอบครัวที่ดีมีคุณภาพก็สืบเนื่องมาจากการที่มี

พอแมเปนแมแบบที่ดีใหแกลูกๆ ไมวาจะเปนเรื่องของระเบียบวินัย การใชเหตุผล การรูจักประหยัด
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มัธยัสถ การเปนคนดีมีศีลธรรม ฯลฯ  เมื่อลูกไดเห็นไดสัมผัสกับพอแมแบบที่ดีมีคุณภาพเชนนี้ ก็

เทากับวาเปนการขัดเกลาโดยออมใหแกลูกนั่นเอง (Indirect Socialization) 

 5)   พอแมตองพรอมที่จะรับฟงลูก   ครอบครัวที่มีคุณภาพตองมีลักษณะพรอมที่จะ

รับฟงลูกเสมอ ควรใหความสําคัญกับความคิดเห็นของลูกอยามองขามวาไรสาระ หากพอแมไมรับ

ฟงลูก ลูกอาจหาที่ระบายที่อ่ืนหรือกับคนอื่น ซ่ึงจะเปนผลเสียมากกวาผลดี  การที่พอแมพรอมที่จะ

รับฟงทุกเรื่องทุกสิ่งทุกอยางจากลูกนั้นเปนสิ่งที่ดี เพราะนอกจากจะเปนการฝกลูกใหเปนคนกลา

พูด กลาแสดงออก และมีความเชื่อมั่นในตนเองแลว ยังเปนวิธีการอันหนึ่งที่พอแมสามารถรับรู

ความในใจของลูกไดเปนอยางดีดวย  ซ่ึงจุดนี้สําคัญมากทีเดียว 

 6)   พอแมควรสื่อภาษาเดียวกับลูก   การสื่อภาษาเดียวกันกับลูกทําใหพอแมเกิดความ

เขาใจตรงกัน เขาใจถึงอารมณ ความรูสึกของลูก  พอแมควรเปนฝายเขาใจลูกมากกวา เพราะถึง

อยางไรพอแมก็คือผูท่ีอาบน้ํารอนมากอนลูก 

 7)   พอแมตองมีเวลาใหลูกเสมอ  ในฐานะที่คุณเปนพอเปนแม  จะตองตระหนักใน

หนาที่ความรับผิดชอบตอลูกๆ ดวยการแบงเวลาใหเหมาะสม  เวลาที่ใหลูกนั้นมีความสําคัญมาก

เพราะมันเปนสื่อที่บอกใหลูกรูวา พอแมนั้นไดใหความรักความอบอุนแกลูก  

 8)   พอแมตองรูจักขอโทษลูกเปน  การขอโทษลูกนั้นไมใชเปนสิ่งที่เด็กตองกระทํา

ตอผูใหญเทานั้น เพราะผูใหญก็มีการทําผิดพลาดไดบางเหมือนกัน การขอโทษลูกไมใชส่ิงที่นาอาย

หรือทําใหเสียหนาแตอยางใด แตอยางนอยก็ทําใหลูกรูวาลูกเขาทําถูก  เปนตน การขอโทษเปนการ

ชวยลดความตึงเครียด ชวยแกไขสถานการณตางๆ ไดบางเหมือนกัน ชวยทําใหเรื่องใหญกลายเปน

เรื่องเล็ก 

 9)   พอแมไมควรเห็นลูกเปนกระโถนทองพระโรง  หากคุณพอคุณแมทานใดที่มี

ความเครียด  ไมควรนําความทุกขความเครียด ไมวาจะเปนเรื่องสวนตัว เรื่องงาน เรื่องเศรษฐกิจ ไป

ใสอารมณกับลูกเพราะลูกไมใชกระโถนทองพระโรงที่สามารถจะรองรับอารมณ ความทุกขของพอ

แมไดทุกเรื่อง  

 10)   ทุกคนสุขภาพจิตแจมใส  ครอบครัวจะอยูกันอยางมีความสุขหรือเปนครอบครัว

ท่ีมีคุณภาพไดนั้น ก็ตอเมื่อสมาชิกภายในครอบครัวทุกคนมีสุขภาพจิตแจมใส สุขภาพจิตดีสุขภาพ

กายก็มักจะดีตามไปดวย  ส่ิงหนึ่งที่ทําใหบรรยากาศภายในครอบครัวดีก็คือ การมีอารมณขัน การมี

อารมณขันทําใหทุกคนไมเครียด ทําใหทุกคนมีความสุข และยังเปนการคลายสมอง คลาย

ความเครียดไดเปนอยางดีอีกดวย 

 ท้ัง 10 ขอนี้ นับวาเปนเรื่องที่เราสามารถนําไปปฏิบัติไดเลยโดยไมยากนัก ท้ังนี้เพื่อ

ตองการสรางครอบครัวของเราใหเปนครอบครัวหนึ่งที่ไดชื่อวาเปนครอบครัวที่มีคุณภาพ 
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ครอบครัวที่มีคุณภาพยอมมีผลกระทบตอสังคม กลาวคือ หากสมาชิกของสังคมมาจากครอบครัวที่

มีคุณภาพ ยอมสงผลทําใหปญหาสังคมลดนอยลงไปไดบางเหมือนกัน 

 จากการทบทวนแนวคิดเกี่ยวกับชีวิตครอบครัวในประเด็นตางๆ ผูวิจัยไดสังเคราะห

แลววา  การที่ครอบครัวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดี  จําเปนจะตองอาศัยองคประกอบหลายองคประกอบ

เพื่อเสริมสรางใหครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี อันไดแก สภาพที่อยูอาศัย ความสัมพันธกับสมาชิก

ในครอบครัว  ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ  การเสริมสรางความเขาใจและความผูกพัน   

การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน การแกไขปญหาครอบครัว การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา    

ผลกระทบในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจที่มีตอครอบครัว โดยผูวิจัยไดนําแนวคิดดังกลาวไปสรางเปน

เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตดานครอบครัว  เพื่อนําไปใชวัดระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ท่ี

ศึกษาตอไป      

  

 2.2.2   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตการทํางาน 

 ภูวนัย นอยวงศ (2541) ไดใหสรุปความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง 

ปฏิกิริยาของบุคคลตอการทํางานหรือผลที่เกิดขึ้นกับบุคคล อันเนื่องมาจากประสบการณในการ

ทํางาน นั่นคือคุณภาพชีวิตการทํางาน หมายถึง ความรูสึกทั้งหลายของบุคคลเกี่ยวกับทุกมิติของการ

ทํางาน เชน ความรูสึกเกี่ยวกับผลตอบแทนหรือผลประโยชนในทางเศรษฐกิจ ความมั่นคง 

สภาพแวดลอมในการทํางาน ความสัมพันธเกี่ยวของกับองคการและความสัมพันธระหวางบุคคล 

และคุณคาที่แฝงอยูภายในการทํางานในชีวิตของบุคคล 

 สรวงสรรค ตะปนตา (2541) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตการทํางานวาเปนคุณลักษณะ

ของบุคคลที่มีการทํางานที่ทําใหชีวิตมีคุณคาหรือมีงานทําจะทําใหความเปนอยูดีข้ึนและเปนที่

ยอมรับของสังคม ซ่ึงเปนการผสมผสานกันระหวางงานและชีวิต โดยบุคคลจะมีความรูสึกพึงพอใจ

ในการทํางาน และการดําเนินชีวิตที่มีความสุขอันนําไปสูการมีคุณคาของชีวิต 

 ติน ปรัชญพฤทธิ์ (2530:  155) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง 

ชีวิตการทํางานที่มีศักดิ์ศรีเหมาะกับเกียรติภูมิของความเปนมนุษยของบุคลากรซึ่งเปนชีวิตการ

ทํางานที่ไมถูกเอารัดเอาเปรียบ และสามารถสนองความจําเปนพื้นฐานของมนุษยในแตละยุคสมัย 

 ผจญ เฉลิมสาร (2540) ไดใหความหมายของคุณภาพชีวิตในการทํางานวา หมายถึง เปน

ความหมายที่กวาง ครอบคลุมไปในทุกดานที่เกี่ยวโยงกับชีวิตในการทํางาน ของปจเจกบุคคลและ

สภาพแวดลอมในการทํางานภายในองคการทั้งรางกายและจิตใจ ซ่ึงเปนกลไกสําคัญในการ

ปรับปรุงคุณภาพชีวิตในสถานที่ทํางานและสภาพของการทํางานที่ปจเจกบุคคลมีความรูสึก

ท้ังหลายเกี่ยวกับสภาพการทํางาน และผลกระทบตอสุขภาพ รวมทั้งความคาดหวังในการทํางาน 
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 จากความหมายตางๆ จะเห็นวา คุณภาพชีวิตในการทํางาน หมายถึง ความรูสึกพึงพอใจที่

แตกตางกันออกไปตามมิติของการรับรูของแตละคน ในดานคาตอบแทนที่เพียงพอและยุติธรรม 

สภาพการทํางานที่คํานึงถึงความปลอดภัยและสงเสริมสุขภาพ ความมั่นคง การบูรณาการทางสังคม

หรือการทํางานรวมกัน และความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว  

 

 2.2.3   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

 ประยูรศักดิ์  จันทรทอง (2529:  2) กลาววา เศรษฐศาสตร หมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับการ

จัดสรรทรัพยากร เพื่อเปนปจจัยในการผลิตใหมีประสิทธิภาพมากที่สุด และหาวิธีการในการ

กระจายสินคา และบริการอยางเปนธรรมที่สุด ซ่ึงการทําใหเกิดความสอดคลองระหวางทรัพยากรที่

มีอยู และความตองการในการใชของมนุษยอยางเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

 นอกจากนี้ ประยูรศักดิ์ จันทรทอง ไดกลาวถึงปญหาทางเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากความไม

สมดุลของความตองการของมนุษยและทรัพยากร 2 ประการ คือ 

 1)   ความตองการ (Wants) ไมส้ินสุด ตอนแรกมนุษยเราตองการเพียงปจจัยสี่ในการ

ดํารงชีวิตเทานั้น ตอมาเมื่อมีรายไดเพิ่มขึ้น มนุษยเราก็มีความตองการสิ่งอํานวยความสะดวก ส่ิง

ฟุมเฟอยตางๆ เพิ่มขึ้น ยิ่งประชากรเพิ่มมากขึ้น ความตองการในสินคาและบริการยิ่งนับวันจะเพิ่ม

สูงขึ้นอยางไมมีท่ีส้ินสุด 

 2)   ปจจัยการผลิตจํานวนจํากัด (Scarcity) ปจจัยในการผลิตที่สําคัญ ไดแก ท่ีดิน แรงงาน 

ทุน และผูประกอบการ ซ่ึงจะนําไปสูการผลิตโดยกระทําใหเปลี่ยนรูปในลักษณะที่จะบริโภค หรือ

บริการไดในแตละแหง และในระยะเวลาที่ผูบริโภคตองการ ปจจัยในการผลิตเหลานี้มีอยูจํากัด ไม

เพียงพอตอความตองการ วิชาเศรษฐศาสตรสวนใหญจึงเกี่ยวกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไดแก การ

ผลิต การบริโภค การแลกเปลี่ยน และการกระจายผลประโยชนระหวางกลุมตางๆ  

 บุญยืน  ชัยสุโรจน (2533: 12-14) กลาววาปจจัยสําคัญที่ทําใหประเทศบรรลุจุดมุงหมายทาง

เศรษฐกิจ ไดแก 

 1)   การมีกําลังการผลิตสูง หมายถึงการมีความสามารถในการผลิตสินคาและบริหารตางๆ 

ไดจํานวนมาก ประชาชนมีโอกาสเลือกบริโภคสินคาและบริการไดตามความสามารถ 

 2)   การมีรายไดประชาชาติสูง หมายถึง รายไดท่ีเกิดแกเจาของปจจัยการผลิตในการผลิต

สินคาและบริการ เปนรายไดรวมของประเทศ 

 3)   การมีการกระจายรายไดท่ีเปนธรรม หมายถึง การที่ประชาชนในประเทศไมมีความ

เหลื่อมล้ําในการกระจายรายได  รายไดของประชาชนอาจแตกตางกันบางตามความสามารถของแต

ละคน แตจะตองไมมากจนกระทั่งเกิดชองวางทั้งแนวตั้งและแนวนอน 



  
 

44 

 

 4)   การมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ หมายถึง  เศรษฐกิจของประเทศมีความมั่นคง ไม

เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว  

 แตงออน  ม่ันใจตน (2533:  179) กลาวถึง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจวาหมายถึง การ

เพิ่มสูงขึ้น หรือขยายตัวมากขึ้นของรายไดประชากรตอหัว   ซ่ึงสามารถวัดออกมาเปนปริมาณ  หรือ

ตัวเลขที่ชัดเจนได  นอกจากนี้ แตงออน  ม่ันใจตน ไดกลาวถึง การพัฒนาเศรษฐกิจวาหมายถึง  

ความพยายามที่จะใหมีความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  โดยการวางแผนพัฒนาเพื่อใหประชาชนมี

รายไดตอหัวสูงขึ้น  นอกจากนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจยังอาจรวมถึงการแบงปนความสุข  และความ

ทุกขท่ีเกิดจากผลพวงของการพัฒนาใหเทาเทียมกัน  และเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวม

ทางการเมืองในกระบวนการตัดสินใจกําหนดชะตากรรมของประเทศชาติ  พรอมกับสงเสริม

ศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย  สิทธิมนุษยชน  และคุณภาพชีวิตใหดีข้ึน  เฉพาะอยางยิ่งในสวนที่

เกี่ยวกับการลด หรือขจัดความยากจน ความไมรู  ความเจ็บไขไดปวย และความหิวโหยใหนอยลง

หรือหมดไป มองในแงนี้ การพัฒนาเศรษฐกิจนอกจากจะพยายามเพิ่มความเจริญเติบโตในทาง

เศรษฐกิจแลวยังตองดําเนินการในเรื่องอื่นๆ ดวย 

 โดยสรุปแลว ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง รายไดของประชาชนจะตองกระจาย

รายไดตามกลุมและแหลงของรายไดมีเพียงพอสําหรับเปนคาใชจายในสิ่งที่จําเปนแกการดํารงชีวิต

และการออมจะตองไดสัดสวนของคาใชจายความจําเปนพื้นฐาน รูจักใชทรัพยากรอยางประหยัด

และเกิดประโยชนสูงสุด  รวมทั้งมีความมั่นคงของรายไดสําหรับเลี้ยงชีพดวย 

 

 2.2.4   แนวคิดเกี่ยวกับดานสุขภาพอนามัย 

 คณะกรรมการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (คปรส.) (2545: 9) ไดกลาววา สุขภาพ คือ สุข

ภาวะที่ดีท้ังทางกาย ทางใจ ทางสังคมและทางจิตวิญญาณ อยูในสังคมที่มีศานติสุข ไมเฉพาะการไม

พิการหรือไมมีโรคเพียงเทานั้น แตยังรวมถึงการมีสุขภาพดีเปนสิทธิของทุกคน ทุกคนควรมีโอกาส

ท่ีจะเขาถึงการมีสุขภาพดีไดอยางแทจริง โดยทุกคน ทุกสวนจะตองมีสวนรวมสรางสุขภาพดี  

นอกจากนี้ คปรส. ไดกลาวถึงแผนยุทธศาสตรและแผนงานการปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ สรุป

ไดวา สุขภาพมีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับระบบตางๆ อยางกวางขวาง และเปนพลวัต ไมวาจะเปน

ระบบการเมือง ระบบเศรษฐกิจ ระบบสังคม ระบบอาหาร ระบบสิ่งแวดลอม ระบบยา ระบบ

วัฒนธรรม และอื่นๆ อีกมาก มิใชมีความหมายแคบๆ อยูกับระบบบริการสุขภาพ โรงพยาบาล 

แพทย พยาบาล ยา เทคโนโลยีและวิทยาการทางการแพทยเพียงเทานั้น ดังนั้น จะตองมีการจัดทํา

ระบบสุขภาพอยางเปนองครวม เปนระบบ 
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 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) (2545) ไดกลาวถึงนิยาม สุขภาพ ใน

ธรรมนูญสุขภาพคนไทย วาหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณและเชื่อมโยงเปนองครวม อยางสมดุล ท้ัง

กาย จิต สังคม และทางวิญญาณ  โดยตองเขาใจวา สุขภาพ เปนคุณคาภายในของปจเจกบุคคล เปน

ส่ิงที่มนุษยทุกคนพึงมีในอันจะนําไปสูคุณภาพชีวิตที่ดี  นอกจากนี้ สปรส. ยังไดกลาวถึง ปจจัยหรือ

ตัวกําหนดของสุขภาพ วานอกจากจะเปนสิ่งที่สัมพันธหรือมีผลตอสถานะสุขภาพ  (Health  State) 

ของมนุษยแลว อาทิ สภาพที่อยูอาศัย แหลงน้ําสะอาด อาหาร เชื้อโรค ซ่ึงเปนปจจัยภายนอกแลว 

ปจจัยหรือตัวกําหนดจํานวนหนึ่งยังเปนสภาวะของมนุษยเองอีกดวย ท้ังที่เปนสภาวะภายใน 

(Intrinsic Factors/Determinants) เชน พันธุกรรม ความผิดปกติท่ีมีมาแตกําเนิด และที่เปนผลจาก

ปฏิสัมพันธระหวางมนุษยกับระบบภายนอก เชน พฤติกรรม วิถีชีวิต ระดับการศึกษา เปนตน 

 สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ (สปรส.) (2546:  25) ไดเสนอประเภทการวัดสําหรับ

การประเมินการดําเนินการของระบบสุขภาพของประเทศไทย ในดานสถานะสุขภาพ ประกอบดวย 

สมรรถภาพรางกาย  ความสามารถในการปฏิบัติ ปญญา  บุคลิกภาพและความสามารถทางอารมณ  

เครือขายทางสังคมที่สนับสนุนการดูแลดานสุขภาพ  และภาวะโภชนาการ 

 ประเวศ วะสี (2542) ไดกลาวถึงสุขภาพ โดยใหความสําคัญกับการสงเสริมสุขภาพหรือสุข

ภาวะ และมองสุขภาพเปนมงคลชีวิต เปนสุขภาวะที่สมบูรณ ท้ังทางกาย จิตใจและสังคม ซ่ึงรวมถึง

สุขภาวะทางจิตวิญญาณ และสุขภาวะทางปญญาดวย 

 ศิริ  ฮามสุโพธิ์ (2543: 218) ไดสรุปไววา สุขภาพอนามัย หมายถึง สภาพทางรางกายและจิตใจ

ของบุคคลที่สามารถดํารงอยูและดําเนินกิจกรรมตางๆ ใหเกิดประโยชนกับตนเองและสังคมได ใน

ขณะเดียวกัน เมื่อเกิดปญหาดานสุขภาพ จึงหมายถึง ปญหาที่ทําใหบุคคลเกิดความไมสบายกาย

หรือไมสบายใจ เนื่องจากกายและใจของบุคคลมีความสัมพันธกันอยางใกลชิด ดังนั้น ความไม

สบายทางใจของบุคคลจะนําไปสูความเจ็บปวยทางกายในโอกาสตอไปได ในทํานองเดียวกัน ความ

เจ็บปวยไมสบายทางกายก็จะนําไปสูความไมสบายทางใจดวย เชน ความเครียด อารมณหงุดหงิด 

เปนตน สวนสาเหตุท่ีทําใหเกิดความเจ็บปวยทางกาย ความไมสบายกายและความไมสบายใจ 

สาเหตุมักเกิดจากพฤติกรรมของบุคคลเปนหลัก ซ่ึงสามารถสรุปพฤติกรรมของบุคคลที่เปนสาเหตุ

ของปญหาสุขภาพได 3 ประเด็น คือ ความไมรู รูแตไมปฏิบัติ และปฏิบัติแตไมสม่ําเสมอ (สมจิตต 

สุพรรณทัสน และนิภา มนุญปจุ, 2525: 125 อางถึงใน ศิริ  ฮามสุโพธิ์, 2543: 218)  

 บุญคง หันจางสิทธิ์ (2549: 323) ไดกลาวถึงการที่มีสุขภาพดีอนามัยที่ดีสามารถเอื้อประโยชน

ไดหลายอยาง ดังนี้ 

 1)   ในวัยทารกจะทําใหเซลลสมองเจริญเติบโตเต็มที่ รางกายและจิตใจจะสมบูรณ 

 2)   ทําใหศึกษาเลาเรียนไดดี  
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 3)   ผูมีการศึกษาและมีรางกายและจิตใจที่สมบูรณ ยอมมีชีวิตยืนยาว จะทํางานหรือ

ประกอบการงานอะไรก็มีประสิทธิภาพ ยอมมีรายไดตลอดชีวิตมากกวาคนที่มีสุขภาพไมดี  

 4)   ผูมีสุขภาพอนามัยที่ดี รางกายแข็งแรงยอมไมคอยจะเจ็บปวย จึงไมเปนพาหะนําเชื้อโรค

กระจายใหแกสังคม  

 5)   สุขภาพอนามัยของประชาชนในประเทศมีความสําคัญตอการเจริญเติบโตและการ

พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศมาก กลาวคือ  

  (1)  ถาสุขภาพอนามัยของประชาชนดีจะลดการสูญเสียอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยของ

แรงงาน สามารถทําการผลิตไดอยางเต็มที่  

  (2)  สุขภาพอนามัยของประชาชนดี ทําใหเด็กๆ สามารถเขาศึกษาเลาเรียนไดในอัตราที่

สูงขึ้น และทําใหเขาสามารถเลาเรียนไดดี  

  (3)  ทรัพยากรหรือเงินทองถาหากไมตองใชรักษาคนเจ็บปวยสามารถจะนําไปใชหรือ

พัฒนาในดานอื่นๆ ไดมาก 

 6)   การลงทุนในสุขภาพอนามัยเปนรูปหนึ่งของการลงทุนในทรัพยากรมนุษย ซ่ึงเปน

ปจจัยพื้นฐานที่จะทําใหการพัฒนาประเทศในอนาคตมีความสําเร็จมากยิ่งขึ้น 

 7)   สุขภาพอนามัยที่ดี มีผลตออนุชนรุนหลัง หรือกลาวไดวา สุขภาพอนามัยของคนรุน

หนึ่งจะมีผลกระทบตอคนอีกรุนหนึ่ง 

 8)   สุขภาพอนามัยและโภชนาการที่ดีมีความจําเปนสําหรับเด็ก จําเปนจะตองไดรับอาหาร

แรธาตุ หรือสารที่จําเปนสําหรับชีวิต ถาบกพรองจะสรางปญหาอยางยิ่ง ท้ังนี้เพราะเด็กที่ขาดธาตุ

เหล็กจะลดประสิทธิภาพในการเรียนรู ขาดสารไอโอดีจะทําใหเปนโรคปญญาออนได เปนตน ซึ่ง

จะสรางปญหาที่ตามมาใหแกสังคม 

 วิชัย  วนดุรงควรรณ (2549 อางถึงใน บุญคง หันจางสิทธิ์, 2549:  354) ไดกลาวถึงบัญญัติ 

10 ประการ คือ “10 อ” เพื่อสุขภาพอนามัยที่ดี สรุปไดดังนี้ 

 1)   อาหาร คือ รับประทานอาหารที่มีประโยชนถูกสุขภาพอนามัยใหครบทั้ง 5 หมู และ

รับประทานใหเปนเวลาดวย  

 2)   ออกกําลังกาย คือ ออกกําลังกายเปนประจําและสม่ําเสมอ จะทําใหรางกายแข็งแรง 

สุขภาพอนามัยดี 

 3)   อากาศ คือ อยูในอากาศบริสุทธิ์ ไมวาที่บาน หรือที่ทํางาน จะตองมีอากาศบริสุทธิ์

ถายเทและสิ่งแวดลอมที่ดีเสมอ 

 4)   อุจจาระ คือ อุจจาระใหเปนเวลาอยางนอยวันละ 1 ครั้ง เปนการขจัดของเนาเสียออกจาก

รางกาย 
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 5)   อาบน้ํา คือ การชําระรางกาย ขจัดสิ่งสกปรกออกจากรางกายเปนประจําและสม่ําเสมอ 

 6)   อาคาร คือ อาคารบานเรือน จะตองรักษาความสะอาดอยูเสมอ อยาใหมีหนู แมลงสาป 

ยุง แหลงเพาะยุง หรือขยะสะสม และบานควรจะมีอากาศถายเทที่ดีดวย 

 7)   อาภรณ คือ เสื้อผาที่สวมใสจะตองมีขนาดที่เหมาะ ไมคับหรือหลวมจนเกินไป ใสแลว

สบาย 

 8)   อารมณ  คือ พยายามรักษาสุขภาพจิต มีอารมณแจมใส ทําสมาธิและบริหารจิตบาง อยา

ใหมีความโกรธ ดีใจ หรือเสียใจจนเกินไป พยายามใหจิตมีความสงบ เยือกเย็นเสมอ 

 9)   อบายมุข คือ ส่ิงที่ช่ัว ส่ิงที่ปราศจากความเจริญ ควรจะลด ละ และเลิกใหได ไมวาจะ

เปนดื่มสุราน้ําเมา ยาเสพติด เที่ยวกลางคืน คบคนชั่วเปนมิตร เปนตน 

 10)   อุบัติเหตุ คือ ส่ิงที่เปนสาเหตุการตาย และบาดเจ็บจํานวนมากสําหรับประเทศไทย การ

ขับขี่ยานพาหนะตางๆ จะตองขับขี่ดวยความระมัดระวัง ไมประมาทอยางเด็ดขาด 

  Beenstock (1980: 2) กลาววา การลงทุนดานสุขภาพนั้นในแงหนึ่งแลว ไมตางไปจากการ

ลงทุนในรูปตัวเงินอื่นๆ อยางนอยก็ในหลักการ ดังนั้น สุขภาพที่ดีข้ึนของประชาชนนาจะสงผลใน

ทางบวกตอการผลิตของประเทศ 

 จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จะครอบคลุมทั้ง

สภาพทางดานรางกาย  จิตใจ และสังคม นั่นคือ คนที่มีสุขภาพอนามัยที่ดี หมายถึง คนมีความเจริญ

เติบตามเกณฑปกติมาตรฐาน ไมเจ็บปวย ไมมีโรคภัย  มีอารมณและความคิดแจมใส ไมมี

ความเครียดหรือวิตกเกินควร และที่สําคัญ สามารถอยูรวมในสังคมกับผูอ่ืนอยางเปนประโยชนได 

  

 2.2.5   แนวคิดเกี่ยวกับชีวิตในชุมชน 

 ประเวศ  วะสี (2540: 6) ไดนิยามคําวา “ชุมชน” หมายถึง การที่ประชาชนจํานวนหนึ่งมี

วัตถุประสงครวมกัน มีอุดมคติรวมกันหรือความเชื่อรวมกันในบางเรื่อง มีการติดตอสื่อสารกัน 

หรือมีการรวมกลุมกัน จะอยูหางกันก็ได มีความเอื้ออาทรตอกัน มีเรื่องจิตใจเขามาดวย มีความรัก มี

มิตรภาพ มีการเรียนรูรวมกัน ในการกระทําในการปฏิบัติบางสิ่งบางอยาง จะเรื่องใดก็แลวแต และมี

การจัดการ ท้ังนี้เพื่อนําไปสูเปาหมาย 3 ประการ คือ 

 1)   เกิดความสุข เปนความสุขของคนที่มาอยูรวมกัน 

 2)   มีประสิทธิภาพที่จะทําใหงานประสบความสําเร็จ ซ่ึงตองอาศัยการเรียนรูรวมกันในทาง

ปฏิบัติ เพราะจะทําใหเกิดปญญาอันเปนพลังที่จะทําใหเกิดความสําเร็จ 

 3)   มีการจัดการ เพื่อใหเกิดมีการเรียนรูรวมกันที่จะนําไปสูปญญาที่ทรงพลัง ท่ีจะมีการ

จัดการทําใหส่ิงที่เปนไปไมไดใหเปนไปได  ซ่ึง ประเวศ วะสี ไดอางถึงงานเขียนของ นอรแมน ที 
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อัพฮอฟพ (Norman  T.  uphoff) ซ่ึงวิจัยในละตินอเมริกา  แอฟริกา และเอเชีย  ไววา หัวใจของการ

พัฒนาแบบยั่งยืนอยูท่ีความเปนชุมชน ซ่ึงจะตองประกอบดวย (1) Community Organization มีการ

รวมตัวกันเปนชุมชน  (2) Learning ตองเปน Active  Learning ซ่ึงสงเสริมใหชุมชนเรียนรูเอง (3) 

Knowledge คือตัวความรู ซ่ึงตองมาจากการเรียนรูกันในชุมชน เพื่อใหเกิดความรูใหม  

 นิธิ  เอียวศรีวงศ (2540: 54) ใหความหมายคําวา “ชุมชน” ไววา คือที่ซ่ึงเราตองมี

ความสัมพันธกันโดยตรง มีความเอื้อเฟอตอกัน 

 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2540: 160) ใหความหมายคําวา “ชุมชน” ไววาหมายถึง กลุมคนที่มี

วิถีชีวิตเกี่ยวพันกัน และมีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกันอยางเปนปกติตอเนื่อง อันเนื่องมาจากการ

อยูในพื้นที่รวมกันหรือการมีอาชีพรวมกัน หรือการประกอบกิจกรรม ซึ่งมีวัตถุประสงครวมกัน 

หรือการมีวัฒนธรรมความเชื่อ หรือความมั่นใจรวมกัน  

 สีลาภรณ  นาครทรรพ (2539: 241) ใหขอคิดเห็นวาคําวา “ชุมชน” มีความหมายในเชิง

กระบวนการที่มีพลวัต กลาวคือ ความเปนชุมชนจะวัดหรือดูไดจากกิจกรรมหรือการเคลื่อนไหว

ของกลุมคน ท่ีรวมตัวกันวามีลักษณะอยางไร นั่นคือ ลําพังเพียงการรวมตัวกันของคนในหมูบาน

หรือพื้นที่หนึ่งพื้นที่ใดไมเพียงพอที่จะกลาวไดวาที่นั่นมีความเปนชุมชน  หรือมีองคกรชุมชน  แต

การรวมตัวนั้นจะตองพิจารณาถึงวัตถุประสงคกิจกรรม การมีสวนรวมของคนในกลุมและการ

จัดการกลุม  หรือองคกรนั้นๆ ดวย องคกรชุมชนหรือองคกรประชาชน นับเปนกลไกที่สําคัญยิ่งใน

การพัฒนากระบวนการของการพัฒนา  

 จากความสําคัญของชุมชนตอการพัฒนาที่มุงไปสูความยั่งยืน ช้ีใหเห็นถึงความจําเปนในการ

กําหนดเครื่องชี้วัดเกี่ยวกับชุมชน  เพื่อเปนจุดบงชี้ถึงสภาพความเขมแข็งของชุมชน  ศักยภาพของ

ชุมชนอันหมายถึงคุณภาพชีวิตดานชุมชนนั่นเอง อเนก นาคะบุตร (อางถึงใน สีลาภรณ  นาครทรรพ,  

2539: 243) ไดสรุปบทเรียนของชุมชนที่มีความเขมแข็งและสามารถจัดการกับทรัพยากรดิน น้ํา ปา 

ของชุมชนไดวา มีองคประกอบที่สําคัญ 3 ประการ คือ 

 1)   ภูมิปญญาและความรูที่สืบสวน  และประยุกตไดสอดคลองตอการเปลี่ยนแปลงจาก

ภายนอก 

 2)   องคกรชุมชนและกลุมผูนําที่มีคุณธรรมและภูมิปญญา 

 3)   เวทีการเรียนรูและกระบวนการเรียนรูท่ีเทาทันตอการเปลี่ยนแปลง และการบุกรุกจาก

ภายนอก 

 นอกจากนี้ จากการประชุมระดมความคิดและประสบการณของนักพัฒนาชนบทของไทย  

เกี่ยวกับตัวชี้วัดสําหรับงานพัฒนาชนบท   (สีลาภรณ  นาครทรรพ, 2539: 243) มีขอสรุปเกี่ยวกับ

กรอบตัวชี้วัดความเขมแข็งขององคกรชุมชนวา มีลักษณะดังนี้ 
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 1)   มีการนํามิติดานวัฒนธรรมมาผสมผสานในการทํากิจกรรม  เพราะการมีฐานการรวมตัว

ทางวัฒนธรรมจะเปนเครื่องยึดโยงใหสามารถสรางองคกรชุมชนที่มีคุณภาพได 

 2)   มีประสิทธิภาพในการตอบสนองตอปญหา 

 3)   มีการพัฒนากระบวนการเรียนรู 

 4)   มีการจัดกลุม 

 5)   มีผูนําที่ไดรับการยอมรับจากสมาชิกและชุมชน 

 6)   มีการกระจายผลประโยชนแกสมาชิกอยางยุติธรรม 

 7)   ไดรับการยอมรับนับถือจากองคกรภายนอก 

 8)   มีการขยายผล หรือ ขยายกิจกรรม หรือ ขยายเครือขาย 

 สีลาภรณ  นาครทรรพ (2539: 244) ไดเสนอกรอบสําหรับเครื่องชี้วัดองคกรชุมชนโดยแบง

ออกเปน 4 หัวขอ ดังนี้ 

 1)   ภูมิปญญาระบบความเชื่อ ระบบคุณคา ระบบคิดของชุมชน 

  ภูมิปญญา ถือเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการสรางความเขมแข็งของชุมชน  เนื่องดวยปญญา

ตลอดจนระบบความเชื่อ ระบบคุณคา ระบบคิดของชุมชนนั้น  คือ เครื่องยึดเหนี่ยวเชื่อมโยงคนใน

ชุมชนเอาไวดวยกัน  ภูมิปญญาที่มีอยูในชุมชน  หรือมักเรียกกันวาภูมิปญญาทองถิ่น  ภูมิปญญา

ชาวบาน  หรือภูมิปญญาพื้นบานนั้น  หมายถึง องคความรูตางๆ ท่ีสัมพันธกับการดํารงชีวิตของคน

ในชุมชน ไดแก การทํามาหากิน  การกินอยูหลับนอนในชีวิตประจําวัน การจัดการเกี่ยวกับปจจัยที่

ไดแก  บานเรือนที่อยูอาศัย  เครื่องนุงหม  อาหาร และยารักษาโรค  ภูมิปญญาเหลานี้เปนบอเกิดของ

พฤติกรรมของบุคคลและสังคม  ซ่ึงถูกถายทอดมาเปนระบบความเชื่อ ระบบคุณคาและระบบคิด

ของสมาชิกในชุมชน  และเปนปจจัยสําคัญที่ชวยยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชนเอาไวดวยกัน  

ประเวศ วะสี (อางถึงใน สีลาภรณ  นาครทรรพ, 2539: 246) ไดช้ีวาการเชื่อมโยงกับระบบคุณคาอัน

สูงสง ซ่ึงอาจเปนศาสนา มนุษยชาติ  ส่ิงแวดลอมหรืออุดมการณจะเปนเครื่องสรางใหเกิดพลังของ

ความรวมมือของสมาชิกในองคกรหรือชุมชน  และเปนหัวใจสําคัญในการแกไขปญหาทุกดานของ

ชุมชน เปนการเริ่มจากจิตสํานึกของคน  และนําไปสูพฤติกรรมที่แสดงออกตอระบบเศรษฐกิจ  

ระบบสังคม  และระบบนิเวศ  การชี้วัดวาชุมชนใดมีภูมิปญญาหรือไมอยางไรนั้น  นาจะสามารถได

จากการสืบทอดองคความรูหรือการสรางสรรค  ปรับและพัฒนาองคความรูนั้นใหเหมาะสมกับยุค

สมัยและเงื่อนไขสภาพของชุมชน  ท้ังนี้เพราะภูมิปญญาเปนสิ่งที่จะมีพลังตอเมื่อมีการเคลื่อนไหว  

หมายถึง การสังเกตเห็นไดตอเมื่อไดมีการนําเอามาใช  ซ่ึงอาจจะตองสังเกตไดจากผูนําทางความคิด  

ซ่ึงมิไดหมายถึงผูนําที่เปนทางการที่มีอํานาจดานการบริหารจัดการหมูบาน  แตหมายถึงผูนําดาน

ความคิดของสมาชิกในชุมชนเปนผูท่ีเชื่อมโยง  สืบทอดภูมิปญญามาสูพิธีกรรมและกิจกรรมตางๆ 
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ท่ีควบคุมพฤติกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม  และการเมืองของสมาชิกในชุมชน  การมีผูนํา

ท่ีหลากหลายทั้งหลายคนและหลายดานเพื่อเปนเครื่องประกันความมั่นคงและการพึ่งตนเองไดของ

ชุมชน  เพราะการที่ชุมชนไมตองพึ่งผูนําคนหนึ่งคนใด  ยอมทําใหมีโอกาสมากขึ้นในการ

ตรวจสอบผูนํา  และการหาตัวตายตัวแทนผูนําในกรณีท่ีจําเปนได  นอกจากนั้นยังสามารถวัดภูมิ

ปญญาไดจากความคิดและพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน  ซ่ึงสมาชิกในชุมชนเปนที่จะสะทอนได

ดีวามีการสืบทอดภูมิปญญาหรือไมเพียงไร  โดยอาจดูไดจาก  ทัศนคติ  หรือความคิดเปนของ

สมาชิกเกี่ยวกับความเชื่อ  คุณคา  พิธีกรรมตางๆ และพฤติกรรมของสมาชิกในการถือปฏิบัติตาม

พิธีกรรมความเชื่อเหลานั้น 

 2)  การจัดการกลุมหรือองคกรชุมชน 

  กลุมหรือองคกรชุมชน  ถือเปนกลไกที่สําคัญยิ่งในการพัฒนาชุมชนใหเกิดความยั่งยืน  

ซ่ึง ประเวศ วะสี (อางถึงใน สีลาภรณ    นาครทรรพ, 2539:  249) ไดใหขอสรุปไววาองคกรชุมชน

หรือองคกรชาวบานในระดับหมูบาน  หรือเล็กกวาหมูบาน  คือกุญแจสําคัญของความยั่งยืนของ

สังคมทั้งหมด  เพราะองคกรดังกลาว คือรูปแบบของการรวมตัวทางสังคมที่ทําใหเกิดอํานาจทาง

สังคมที่จะตองถวงดุลกับอํานาจรัฐและอํานาจเงิน  การรวมกลุมอาจมีไดหลายระดับหรือตาม

ลักษณะพัฒนาการ ซ่ึงบัณฑร ออนดํา (อางถึงใน สีลาภรณ นาครทรรพ, 2539:  250) ไดช้ีวา

พัฒนาการของการรวมกลุมในวัฒนธรรมไทย  มักจะเริ่มตนจากการรวมกลุมทางสังคม  วัฒนธรรม

มากกวา การรวมกลุมดวยเหตุผลทางเศรษฐกิจ  คือ รวมกันเพื่อวัตถุประสงคในการชวยเหลือซึ่งกัน

และกันกอนแลวคอยคิดเรื่องการเพิ่มรายได  เชน กรณีการตั้งธนาคารขาว ธนาคารควาย  เปนตน  

ซ่ึงเริ่มจากการคนหาแนวทางชวยเหลือคนในกลุมดวยกัน  กอนจะคิดหารายไดเขากลุม  การ

รวมกลุมอาจเริ่มจากกลุมสนใจและพัฒนาไปเปนกลุมศึกษา  และกลุมกิจกรรมตามลําดับ  เครื่องชี้

วัดการจัดการกลุมหรือองคกรชุมชน จึงนาจะมี 6 ประการหลักๆ คือ วัตถุประสงคของการรวมกลุม  

กฎกติกาของกลุม  สมาชิกของกลุม  กรรมการกลุม กิจกรรมของกลุม  และกองทุนของกลุม 

 3)   กระบวนการเรียนรูและการขยายเครือขายการเรียนรูของชุมชน 

  กระบวนการเรียนรูของชุมชน  นับเปนหัวใจสําคัญที่ทําใหชุมชนเขมแข็งได  เนื่องจาก

เปนการยกระดับความสามารถในการคิดวิเคราะหปญหา  สาเหตุ  หาทางเลือกของการแกปญหา  

การตัดสินใจ  ทางเลือกในการแกปญหาและการสรุปบทเรียนเพื่อยกระดับสติปญญาใหสูงขึ้น  

กระบวนการดังกลาวเปนกระบวนการที่ครอบคลุมทั้งเรื่องการปลุกจิตสํานึกของคน  ในการมุงมั่น

แกปญหาและพึ่งตนเองและของการพัฒนาความรูและทักษะในการจัดการกับปญหาใหมๆ ท่ีเกิดขึ้น

ไดอยางเทาทันการเปลี่ยนแปลง  จากประสบการณของนักพัฒนาชนบทไดใหขอสรุปถึง

กระบวนการเรียนรูท่ีชวยยกระดับสติปญญาของปจเจกบุคคลและชุมชนวา มี 3 ข้ันตอน  คือ 
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  ข้ันที่ 1  การแสวงหาคุณคาใหมของปจเจกบุคคลหรือผูนําชุมชนโดยผานกระบวนการ

เสวนา ศึกษาดูงานเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลใหม  แลวนํามาทดลองปฏิบัติจนเห็นผลและไดรับบทเรียน

ท่ีเปนรูปธรรม  จนสรุปเปนระบบคุณคาใหมท่ีสอดคลองกับตนเองและสมาชิก  และเปนแบบอยาง

ใหคนอื่นได 

  ข้ันที่ 2  การเชื่อมโยงผูนําชุมชนที่มี “ระบบคุณคาใหม” โดยการเปดเวทีแลกเปลี่ยนให

เกิดการวิเคราะหและเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ในชุมชนและเชื่อมโยงขอมูลตางๆ ในชุมชน และการทํา

กิจกรรมรวมกันของกลุมกิจกรรมตางๆ ในเชิงพัฒนา    การเรียนรูจากการปฏิบัติงานรวมกันที่เปน

จริงนี้ จะสงผลใหเกิดความเปนองคกรของชุมชนนั้นเกิดการตั้งกฎระเบียบ กติกา และการจัดการ

ของชุมชน 

  ข้ันที่ 3  การเชื่อมโยงองคกรชุมชนและผูนําแตละชุมชน แตละทองถิ่นที่มีปญหา

รวมกัน  โดยการเปดเวทีชาวบานใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูขอมูลซึ่งกันและกัน  พัฒนาขีด

ความสามารถในการจัดการตนเองของชุมชน  และพัฒนามาเปนเครือขายการเรียนรู  และความ

รวมมือระหวางองคกรที่มีความสนใจหรือปญหารวมกัน 

 4)   ผลกระทบจากการดําเนินงานขององคกรชุมชนในดานตางๆ  

  ผลการดําเนินงานขององคกรชุมชน คือเครื่องสะทอนที่ดีประการหนึ่งถึงระดับความ

เขมแข็งของชุมชน  อาจวัดจากระดับปจเจกบุคคลหรือระดับครัวเรือน  รวมทั้งระดับชุมชน ท้ังนี้

การรวมตัวของคนเปนองคกร  หรือกลุมในชุมชนขึ้นมานั้นเปนการสรางกลไกและกระบวนการที

ทําใหคนเหลานั้นสามารถรวมกันคิด  และรวมกันหาทางออกสําหรับปญหาที่เผชิญอยู  หากขาด

กลไกและกระบวนการดังกลาว  การหาทางแกปญหาของแตละคนก็จะขาดพลังความคิด  และพลัง

ของการระดมทรัพยากรใชรวมกัน  การวัดการมองผลกระทบไมวาจะเปนดานเศรษฐกิจ  สังคม 

วัฒนธรรม การเมือง หรือสิ่งแวดลอม  ควรมองอยางเชื่อมโยงสัมพันธกัน  เพื่อสะทอนใหเห็นความ

เขมแข็ง  หรือประสิทธิภาพของกลุมองคกรชุมชน  ซ่ึงตัวชี้วัดผลกระทบจากการดําเนินงานของ

องคกรชุมชน  อาจแบงเปน 3 ดานหลัก คือ (1) ดานเศรษฐกิจ และอาชีพ (2) ดานสังคมวัฒนธรรม 

และ (3) ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จากที่กลาวมาขางตน พอสรุปไดวา คุณภาพชีวิตในชุมชน หมายถึง กลุมคนที่มีวิถีชีวิต

เกี่ยวพันกัน  มีการติดตอสื่อสารเกี่ยวของกัน มีกิจกรรมรวมกัน ตลอดจนคนในชุมชนสามารถ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน หรือชวยกันแกปญหาตางๆ ของชุมชนได 
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2.3  แนวคิดเกี่ยวกับความจําเปนพื้นฐาน 

  

 ความจําเปนพื้นฐานของมนุษยแปรเปลี่ยนไปตามระบบสังคม เวลาและสถานที่ อายุ เพศ 

สถานภาพทางสังคม คานิยมทางสังคมและวัฒนธรรม  ความจําเปนและการตอบสนองจึงถูก

กําหนดโดยเงื่อนไขทางสังคมและวัฒนธรรม  และแสดงแบบแผนที่ตางกันในแตละสังคม 

วัฒนธรรม และภูมิภาค  ดังนั้น การประเมินความจําเปนของมนุษยในเวลาและสถานที่หนึ่งเฉพาะ 

จึงไมสามารถระบุใหเปนความจําเปนที่เปนสากลได 

 กฤช  เพิ่มทันจิตต (2528: 20) กลาววา ความจําเปนพื้นฐานของมนุษย หมายถึง ส่ิงซึ่งมนุษย

ไมสามารถดํารงชีวิตอยูได โดยปราศจากการตอบสนองดวยความจําเปนพื้นฐาน ท่ีเกิดจากการ

วินิจฉัยของมนุษยเอง การตอบสนองตอความจําเปนพื้นฐานนี้ จึงเปนเงื่อนไขที่จําเปนตอการ

สะทอนถึงความเปนอยูของมนุษย 

 ทฤษฎีความตองการของมนุษย ท่ีมีการยอมรับมากที่สุดทฤษฎีหนึ่งคือ ทฤษฎีความตองการ

พ้ืนฐานของมนุษย ของ Maslow (Maslow’s Hirarchy of Need Theory) ซ่ึงสรุปไดวา ความตองการ

ของมนุษยนั้น มีการพัฒนาเปนลําดับขั้น มนุษยทุกคนจะพยายามหาทางสนองความตองการตั้งแต

ระดับต่ําสุด   เมื่อความตองการระดับต่ําสุดไดรับการตอบสนองจนเกิดความพึงพอใจแลว ความ

ตองการขั้นที่สองจะเกิดขึ้น และเปนตัวกระตุนใหเกิดแรงจูงใจที่จะหาทางสนองความตองการนั้น 

เมื่อความตองการขั้นที่สองไดรับการตอบสนองบรรลุเปาหมายแลว ความตองการขั้นที่สามก็จะถูก

พัฒนา และกระตุนเปนแรงจูงใจทําใหเกิดความตองการในระดับตอไป 

 ลําดับขั้นความตองการของมนุษยตามแนวคิดของ Maslow (1954: 25) มี 5 ข้ัน ดังตอไปนี้ 

 1)   ความตองการขั้นพื้นฐานของรางการ (Physiological  Needs) เปนความตองการขั้น

พ้ืนฐานของมนุษย ไดแก ความตองการในเรื่องอาหาร น้ํา เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรค และ

ความตองการทางเพศ เปนตน 

 2)   ความตองการความมั่นคงปลอดภัย (Safety and Security Needs) ไดแก ความตองการที่

จะอยูอยางปลอดภัยทั้งทางดานรางกาย จิตใจ ทรัพยสิน และผลประโยชน รวมถึงความมั่นคงใน

การทํางาน และการมีชีวิตอยูอยางมั่นคงในสังคม 

 3)   ความตองการทางดานสังคม (Social Needs) ไดแก ความตองการความรัก ความตองการ

ท่ีจะใหสังคมยอมรับวาตนเปนสวนหนึ่งของสังคม 

 4)   ความตองการเกียรติยศชื่อเสียง และการไดรับการยกยองในสังคม (Self-esteem Needs) 

ไดแก ความภาคภูมิใจ ความตองการดีเดนในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่จะไดรับการยกยองจากบุคคลอื่น 
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ความตองการดานนี้เปนความตองการระดับสูงที่เกี่ยวกับความมั่นใจตนเองในเรื่องของความรู 

ความสามารถและความสําคัญของบุคคล 

 5)   ความตองการความสําเร็จแหงตน (Self-actualization  Needs) เปนความตองการสูงสุด

ของมนุษย   การไดแสดงใหบุคคลอื่นประจักษหรือยอมรับในความสามารถของตน เปนความเขาใจ

และยอมรับตัวเอง ตองการทราบถึงจุดเดน และขอบกพรองของตนเองเพื่อที่จะไดปรับปรุงตนเอง 

และตองการทํางานจนสุดความสามารถใหไดรับความพึงพอใจสูงสุด และประสบความสําเร็จใน

งานที่ทํา 

 ดิเรก  ฤกษหราย (2525: 192-208) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งจําเปนที่เพียงพอแกการดํารงชีวิต  

หรือสิ่งจําเปนของมนุษย  มีปจจัยดังนี้ คือ 

 1)   ความตองการขั้นต่ําของครอบครัวทางดานบริโภคจํานวนหนึ่ง ซ่ึงจะเกี่ยวกับการมีส่ิง

ตางๆ ท่ีพอเพียงที่จําเปนแกการดํารงชีวิต คือ อาหาร เสื้อผา ท่ีอยูอาศัย เครื่องมือเครื่องใช และ

สิ่งของเบ็ดเตล็ดในครัวเรือน  ตลอดจนสิ่งอํานวยความสะดวก 

 2)   บริการตางๆ ท่ีจําเปนสําหรับชุมชนที่รัฐบาลจัดใหกับประชาชนโดยสวนรวม เชน น้ํา

ดื่ม น้ําใช ไฟฟา การสาธารณสุข การศึกษาภาคบังคับ  การสื่อสาร การคมนาคม และการขนสง 

ตลอดจนความปลอดภัยในสังคม 

 3)   สิทธิข้ันพื้นฐานของมนุษย เชน สิทธิของการมีสวนรวมของประชาชน ความเชื่อมั่นวา

ตนเองยอมชวยตัวเองไดของคนในชุมชน 

 Johan  Galtung  ( อางถึงใน ชิดชัย สนั่นเสียง, 2529: 30)  โดยจําแนกความคิดเปนพื้นฐาน

ออกเปนองคประกอบหลัก 2 ประการดวยกัน คือ  

 1)   องคประกอบที่มุงเนนตอบสนองความจําเปนทางดานวัตถุ (Material  Components) ซ่ึง

แบงออกเปนองคประกอบยอยๆ คือ 

 (1)   ความจําเปนดานความมั่นคงปลอดภัย (Security  Needs) ซ่ึงหมายถึง ความจําเปนที่

จะอยูรอดในสังคมอยางปลอดภัย หรือหลีกเลี่ยงการคุกคามประทุษรายทุกรูปแบบ 

 (2)   ความจําเปนดานสวัสดิการ (Welfare  Needs) ซ่ึงหมายถึง ความจําเปนในดานการ

ดํารงชีวิตอยูดวยปจจัยอยางเพียงพอ หรือการหลีกเลี่ยงความทุกขรอน องคประกอบนี้เปนความ

จําเปนดานอาหาร น้ําดื่ม น้ําใช อากาศ เครื่องนุงหม ท่ีอยูอาศัย ยารักษาโรคและริการทางการแพทย 

การศึกษา การคมนาคม การสื่อสารและความสะดวกสบายขั้นต่ํา (เชน เครื่องมือที่ชวยประหยัด

แรงงานทั้งหลาย เปนตน) 

 2)  องคประกอบที่ตอบสนองความจําเปนทางดานจิตใจ (Non-  Material  Components) ซ่ึง

อาจแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
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 (1)   ความจําเปนดานเอกลักษณ (Identify  Needs) ซ่ึงหมายถึง ความจําเปนในการอยู

รวมกันเปนกลุมอยางใกลชิดและการหลีกเลี่ยงความแปลกแยก (Alienation) 

 (2)   ความจําเปนทางดานเสรีภาพ (Freedom  Needs) ซ่ึงหมายถึง ความจําเปนในการมี

เสรีภาพในการเลือกกระทําหรือหลีกเลี่ยงการกดขี่ (Repression) 

 ILO  หรือ International Labour Organization (1976 อางถึงใน กุหลาบ รัตนสัจธรรม และคณะ, 

2535: 11-12) ไดใหความหมายของความจําเปนพื้นฐานไวในป ค.ศ. 1976 วาประกอบดวย 

 1)   ความจําเปนขั้นต่ําในการบริโภคของครอบครัวหนึ่งๆ ในเรื่องของการมีอาหารเพียงพอ 

ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม เครื่องมือ เครื่องใชในบานและเฟอรนิเจอร 

 2)   การบริโภคที่จําเปนที่จัดใหแกชุชนโดยสวนรวม ในเรื่องของการคมนาคม การศึกษา

และวัฒนธรรม สาธารณสุข น้ําสะอาดบริโภค เปนตน 

 3)   ความจําเปนพื้นฐานที่กําหนดขึ้น ยังคงเกี่ยวของกับเปาหมายของการเพิ่มความ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจายรายได และการบริการออกไปใหท่ัวถึง 

 4)   นโยบายที่ใชความจําเปนขั้นพื้นฐานเปนหลัก จะเกี่ยวของกับการตัดสินใจของ

ประชาชน โดยผานองคกรประชาชน โดยการเลือกของเขาเอง เกี่ยวกับสิทธิมนุษยข้ันพื้นฐานและ

การมีงานทํา 

 5)   แนวความคิดของความจําเปนพื้นฐาน มีบทบาทในการวางแผนพัฒนาชนบทและมี

เปาหมายจะลดการวางงาน การเพิ่มผลผลิต การจัดหาสาธารณูปโภคใหเพียงพอตามมาตรฐาน 

 6)   แนวคิดความจําเปนพื้นฐาน จะมีการเปลี่ยนแปลงระดับความจําเปน เมื่อเวลาและ

สภาพแวดลอมเปลี่ยนไป ดังนั้น สังคมไมวาจะอยูในระดับใด ก็ยังมีความจําเปนพื้นฐาน 

 7)   พ้ืนฐานความคิดในการใชความจําเปนพื้นฐาน ในการวางแผนพัฒนา คือ ใชในกรณีท่ีมี

ทรัพยากรจํากัดและตองการที่จะมีการใชทรัพยากรในการพัฒนาอยางบังเกิดผล รวมทั้งจัดสรร

ทรัพยากรใหท่ัวถึง 

 8)   แกนนําของดัชนีทางสังคมที่จะวัดความจําเปนพื้นฐานนั้น อยางนอยตองเกี่ยวของกับ

เรื่องตอไปนี้ คือ สาธารณสุขในเรื่องจองโภชนาการ สุขาภิบาล อันตรายที่มีสาเหตุจากโรคภัยไขเจ็บ

ตางๆ ทางดานการศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาภาคบังคับ 

 คณะกรรมการนโยบายกระจายความเจริญไปสูภูมิภาคและทองถิ่น ไดกําหนด เกณฑ

พ้ืนฐาน 10 ประการในการดํารงชีวิตของคนไทย ท่ีรัฐบาลถือเปนมาตรฐานชีวิตขั้นต่ําที่คนไทย

จะตองบรรลุภายใน 6 ปขางหนา ดังนี้ (วิฑูรย  สิมะโชคดี, 2546: 9) 

 1)   ทุกคนไดรับการศึกษาในระบบโรงเรียนไมนอยกวา 12 ป และมีโอกาสเรียนรูตลอด

ชีวิตเพื่อพัฒนาความรู ทักษะฝมือ และวิชาชีพที่จําเปนในการดํารงชีวิต 
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 2)   ทุกคนไดรับการประกันสุขภาพที่ไดมาตรฐาน 

 3)   ผูท่ีมีอายุ 60 ปข้ึนไป และไมมีรายไดเพียงพอในการยังชีพ ไดรับหลักประกันความ

ม่ันคงในการดํารงชีวิต 

 4)   ทุกคนไดรับอาหารที่เพียงพอตอความตองการของรางกาย 

 5)   ทุกคนมีความมันคงในที่พักพิง 

 6)   ทุกคนจะมีน้ําสะอาดเพื่อดื่มอยางนอย 5 ลิตร/คน/วัน และมีน้ําใชอยางนอย 45 ลิตร/คน/วัน 

 7)   ทุกครัวเรือนมีไฟฟาใช 

 8)   ทุกคนมีโอกาสรับรูขอมูลขาวสารที่จําเปนตอการประกอบอาชีพ 

 9)   ทุกคนมีโอกาสเขาถึงทรัพยากรและแหลงทุนในการประกอบอาชีพ 

 10)   ทุกครัวเรือนมีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต และปลอดจายาเสพติด 

 

2.4  วิวัฒนาการและองคความรูเกี่ยวกับยางพารา  

  

 2.4.1  ความเปนมา 

 ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางและอเมริกาใตเรียกตนไมท่ีใหยางวา คาอุทชุค (Caoutchouc) 

แปลวาตนไมรองไห   จนถึงป พ.ศ. 2313 (1770) โจเซฟ  พริสลี่   จึงพบวา ยางสามารถลบ รอยดํา

ของดินสอไดโดยที่กระดาษไมเสีย   จึงเรียกยางวา ยางลบหรือตัวลบ (Rubber) ซึ่งเปน คําเรียกยาง

เฉพาะในอังกฤษและฮอลแลนดเทานั้น สวนในประเทศยุโรปอื่นๆ ในสมัยนั้น ลวนเรียกยางวา คา

อุทชุค ท้ังสิ้น  จนถึงสมัยที่โลกไดมีการปลูกยางกันมากในประเทศแถบอเมริกาใตนั้น  จึงไดคนพบ

วา  พันธุยางที่มีคุณภาพดีท่ีสุดคือยางพันธุ Hevea Brasiliensis ซึ่งมีคุณภาพดีกวาพันธุ Hevea 

ธรรมดามาก    จึงมีการปลูกและซื้อขายยางพันธุดังกลาวกันมาก   และศูนยกลางของการซื้อขายยาง

ก็อยูท่ีเมืองทาชื่อ พารา (Para)  บนฝงแมน้ําอเมซอน ประเทศบราซิล ดวยเหตุดังกลาว ยางพันธุ 

Hevea Brasiliensis จึงมีช่ือเรียกอีกอยางหนึ่งวา ยางพารา  และเปนชื่อที่ใชเรียกกันแพรหลายจนถึง

ทุกวันนี้  

           ยางมีคุณสมบัติพิเศษหลายอยางที่มีความสําคัญตอมนุษยคือ  มีความยืดหยุน (Elastic) กัน 

น้ําได เปนฉนวนกันไฟได เก็บและพองลมไดดี เปนตน  ดังนั้นมนุษยจึงยังจะตองพึ่งยางตอไปอีก

นาน  แมในปจจุบัน มนุษยสามารถผลิตยางเทียมไดแลวก็ตาม แตคุณสมบัติบางอยาง ของยางเทียม

ก็สูยางธรรมชาติไมได  ในโลกนี้ยังมีพืชอีกมากมายหลายชนิดที่ใหน้ํายาง (Rubber Bearing Plant)   

ซ่ึงอาจจะมีเปนพันชนิดในทวีปตางๆ ท่ัวโลก แตน้ํายางที่ไดจากตนยางแตละชนิดก็จะมีคุณสมบัติท่ี

แตกตางกันไป  บางชนิดก็ใชทําอะไรไมไดเลย แตยางบางชนิดเชน ยางกัตตาเปอรชาที่ไดจากตนกัต
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ตา (Guttar  Tree) ใชทํายางสําเร็จรูป  เชน ยางรถยนต หรือรองเทาไมได  แตใชทําสายไฟได หรือ

ยางเยลูตง  และยางบาลาตา ท่ีไดจากตนยางชื่อเดียวกัน  ถึงแมจะมีความเหนียวของยาง (Natural 

Isomer of Rubber) อยูบาง แตก็มีเพียงสูตรอณู (Melecular Formula) เทานั้นที่เหมือนกัน  แตโดยที่มี 

High Rasin  Content   จึงเหมาะที่จะใชทําหมากฝรั่งมากกวา ยางที่ไดจากตน Achas Sapota ใน

อเมริกากลาง  ซ่ึงมีความเหนียวกวายางกัตตาเปอรชาและยางบาลาตามาก คนพื้นเมืองเรียกยางนี้วา    

ชิเคิ้ล (Chicle) ดังนั้น บริษัทผูผลิตหมากฝรั่งที่ทํามาจากยางชนิดนี้จึงตั้งชื่อหมากฝรั่งนั้นวา Chiclets 

 

 2.4.2   วิวัฒนาการของยาง 

 โลกมีโอกาสรูจักและใชประโยชนจากยางเมื่อประมาณปลายคริสตศตวรรษที่ 15 ในขณะที่ 

คริสโตเฟอร โคลัมบัส   ผูคนพบโลกใหมเดินทางไปอเมริกาในครั้งที่ 2 ในป พ.ศ.2036 (1493) ก็ได

พบวา มีชาวพื้นเมืองบางเผาทั้งในอเมริกากลางและอเมริกาใต ไดรูจักและใชประโยชนจากยางกัน

บางแลว  เชน  ชาวพื้นเมืองในอเมริกากลางที่ทํารองเทาจากยางโดยการใชมีดฟนตนยาง    แลวรอง

น้ํายางใสภาชนะ  หลังจากนั้นจึงเอาเทาจุมลง ไปในน้ํายางนั้น หรือเอาเทาวางไวบนภาชนะแลวเท

น้ํายางราดลงบนเทา   ก็จะไดรองเทา ท่ีเขากับเทาพอดี หรือบางเผาในอเมริกาใตทําเสื้อกันฝนและ

ผากันน้ําจากยาง  หรือเผามายันในอเมริกาใต ท่ีทําลูกบอลดวยยาง แลวนํามาเลนโดยการใหกระเดง

ข้ึนลงเพื่อเปนการสักการะเทพเจา  จึงทําใหโคลัมบัสและคณะมีความแปลกใจเปนอันมาก และคิด

กันไปวาในลูกกลมๆ  ท่ีเดงไดนั้น  ตองมีตัวอะไรอยูขางในเปนแน หลังจากนั้นเมื่อโคลัมบัส

เดินทางกลับยุโรป  ก็ไดนําวัตถุประหลาดนั้นกลับไปดวย โคลัมบัสจึงเปนชาวยุโรปคนแรกที่ไดมี

โอกาสสัมผัสยาง  และนํายางเขาไปเผยแพรในยุโรป 

           การสงยางเขามาในยุโรปในระยะแรกนั้นตองใชเวลานานมาก  ดังนั้น ยางที่เขามาในยุโรป

สมัยแรกๆ นั้น  จึงเปนยางที่ผลิตเปนสินคาแลวเนื่องจากมนุษยยังไมรูจักวิธีท่ีจะทําใหยางที่จับตัว

กันเปนกอน ใหละลายและทําเปนรูปทรงที่ตองการไดอยางไร การผลิตยางจึงตองทําทันทีหลังจาก

ไดน้ํายางมากอนที่ยางจะจับตัวกันเปนกอน   

           การคนพบกรรมวิธีในการทําใหยางคงรูปไดนั้น นับไดวามีความสําคัญเปนอยางมาก 

สําหรับวิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร ซ่ึงในชวงเวลานั้นมีการคนพบและมีส่ิงประดิษฐใหมๆ ทาง

วิทยาศาสตรเกิดขึ้นมากมาย  เชน การสรางเครื่องจักรไอน้ํา  การสรางเครื่องจักรเรือไอน้ํา  การสราง

หัวรถจักรไอน้ํา   การสรางเครื่องกําเนิดไฟฟา   การสรางเครื่องสงโทรเลข เปนตน ซ่ึงความสําเร็จ

ตางๆ เหลานั้น คงจะขาดความสมบูรณไป  หากขาดความรูเรื่องการทํายางใหคงรูป   เพราะยางที่คง

รูปแลว (Vulcanized Rubber) จะชวยเติมความไมสมบูรณเหลานั้นใหเต็มเชน เปนตัวหามลอรถไฟ

หรือทําสายไฟ และสายเคเบิ้ลใตน้ํา  เปนตน   
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 2.4.3   การสรางสวนยางในเอเชีย 

การผลิตยางในโลกสมัยกอนป พ.ศ. 2443 (1900) นั้น สวนมากจะเปนยางที่ปลูกในประเทศ

แถบอเมริกาใต  คือ บราซิล โคลัมเบีย และปานามาเปนสวนใหญ  และมีบางที่ไดจากรัสเซีย  

และอัฟริกา  ในชวงเวลากอนหนานั้น ยางเริ่มมีความสําคัญ ตอการดํารงชีวิตของมนุษยมากขึ้นแลว 

โลกจึงมีความตองการใชยางเปนจํานวนมาก โธมัส แฮนคอก จึงมีความคิดวาถาโลก (หมายถึง

ยุโรป)  ยังคงตองพึ่งยางที่มาจากแหลงตางๆ  เหลานั้นเพียงอยางเดียว ในอนาคตอาจจะเกิดความ

ขาดแคลนยางขึ้นได ตอมา  เซอรคลีเมนส มารคแฮม ผูชวยเลขาธิการประจําทําเนียบ ผูวาการประจํา

อินเดีย  จึงมีความพยายามที่จะนํายางมาปลูกในเอเชียจึงเกิดขึ้นเปนครั้งแรก  ในชวงเวลาเดียวกัน

นั้น  สถานการณยางในประเทศแถบอเมริกาใตไมคอยดีนัก เนื่องจากในสภาวะที่โลกมีความ

ตองการยางสูงมาก ชาวสวนยางในโคลัมเบียและปานามาจึงโหมกรีดยางกันอยางหนัก จนในที่สุด

ตนยางในประเทศนั้นจึงไดรับความบอบช้ํามาก  และตายหมดจนไมมีตนยางเหลืออยูในแถบนั้น 

          เซอรคลีเมนส จึงนําพันธุยางมาทดลองปลูกในอินเดียเปนครั้งแรก แตไมประสบ

ความสําเร็จ   จึงไดทดลองปลูกยางในดินแดนตางๆ  ท่ีเปนอาณานิคมของอังกฤษ ในที่สุดจึงพบวา 

ในดินแดนแหลมมลายูเปนที่ท่ียางจะเจริญเติบโตไดดีท่ีสุด  และยังพบวา พันธุยางที่ดีท่ีสุดคือยาง

พันธุ Hevea Brasiliensis หรือยางพารา  ดังนั้น ตั้งแตป พ.ศ. 2425 (1882) ยางพาราจึงเปนที่นิยม

ปลูกกันอยางแพรหลายในแหลมมลายูในระยะแรกเริ่ม   ยางพาราจะปลูกกันมากในดินแดนอาณา

นิคมของอังกฤษและฮอลแลนดเปนสวนใหญ  นอกจากนั้น เยอรมันก็ปลูกยางไวท่ีอัฟริกาบาง และ

บางสวนเปนยางในรัสเซีย   เหตุท่ียางพาราเปนที่นิยมปลูกกันมากในเอเชีย  อาจเนื่องมาจาก ใน

เอเชียมีองคประกอบตางๆ  ท่ีเหมาะสมในการปลูก ท้ังสภาพดินฟาอากาศ ภูมิประเทศ สภาพดิน 

และปริมาณฝน รวมทั้งแรงงานที่หาไดงาย ประกอบกับคุณสมบัติทางการเกษตรและการพาณิชย

ของยางเอง  เชน  

1)  พ้ืนที่สวนใหญเปนควนเขา ไมสามารถปลูกพืชอื่นไดแตปลูกยางได  

2)  ยางเปนพืชที่ปลูกงาย ไมตองดูแลรักษามากนัก โรคและศัตรูพืชนอย  

3)  ไมตองมีการเฝารักษา  เพราะผลผลิตของยางไมสามารถขโมยกันได  

4)  ผลผลิตยางสามารถขายไดทุกคุณภาพ ไมวาจะเปนยางคุณภาพเลวเพียงใดก็ขายได เปน

ยางปนกรวด  ปนดิน  ปนทราย ก็ขายได แมแตข้ีของขี้ของขี้ของยาง ก็ขายได  

5)  ไมตองงอคนซื้อ  เพราะผลผลิตไมเนาเสีย (ในอดีต)   

6)  เปนสินคาที่ขายไดคลอง และขายไดจนหมดไมมีเหลือ (ในอดีต)  

7)  ใหผลผลิตที่ยาวนาน  และแนนอน 
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2.4.4  ยางพาราในประเทศไทย 

ตนยางพาราเขามาปลูกในประเทศไทย   ตั้งแตสมัยที่ยังใชช่ือวา “สยาม” ประมาณหลัง  

พ.ศ. 2425  ซ่ึงชวงนั้น ไดมีการขยายเมล็ดกลายางพาราจากพันธุ 22 ตน นําไปปลูกในประเทศ   

ตางๆ  ของทวีปเอเชีย  และมีหลักฐานเดนชัดวาเมื่อ ป พ.ศ. 2442  พระยารัษฎานุประดิษฐมหิศร

ภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง)  เปนผูเหมือนหนึ่ง “บิดาแหงยาง” เปนผูท่ีไดนําตนยางพารามาปลูกที่

อําเภอกันตัง  จังหวัดตรัง เปนครั้งแรก 

จากนั้น พระยารัษฎานุประดิษฐ ไดสงคนไปเรียนวิธีปลูกยางเพื่อมาสอนประชาชน 

นักเรียนของทานที่สงไปก็ลวนแตเปนเจาเมือง  นายอําเภอ  กํานัน และผูใหญบานทั้งสิ้น พรอมกัน

นั้นทานก็ส่ังใหกํานัน  ผูใหญบาน นําพันธุยางไปแจกจาย และสงเสริมใหราษฎรปลูกทั่วไป   ตอมา

ราษฎรไดนําเขามาปลูกเปนสวนยางมากขึ้นและไดมีการขยายพื้นที่ปลูกยางไปในจังหวัดภาคใต

รวม 14 จังหวัด    

กลาวไดวา  การปลูกยางในประเทศไทย  มีการขยายวงกวางขึ้น ตามลําดับ  กลาวคือ 

ในป พ.ศ. 2451 หลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ไดนํายางไปปลูกที่จังหวัดจันทบุรี จึงไดมีการ

ขยายการปลูกยางพาราในภูมิภาคนี้อยางตอเนื่อง   จนกระทั่งมีการปลูกกันทั่วไปใน 3 จังหวัด ภาค

ตะวันออก คือ จันทบุรี ระยอง และตราด และกลายเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของภาคตะวันออก 

ตอมาก็มีผูพยายามที่จะนําพันธุยางไปปลูกทั้งในภาคกลาง   ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และ

ภาคเหนือ เปนระยะๆ แตก็ยังไมประสบความสําเร็จเหมือนกับที่ปลูกของภาคใต และภาค

ตะวันออก 

ในปพ.ศ. 2503  มีการออก พระราชบัญญัติกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง และในป พ.ศ. 

2504 ไดมีการจัดตั้งสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  จนกระทั่งในป พ.ศ.2508  มีการ

จัดตั้งศูนยวิจัยการยางขึ้นที่ตําบลคอหงส  อําเภอหาดใหญ  จังหวัดสงขลา ข้ึน 

ในป 2508  ดร.เสริมลาภ วสุวัต  ผูวางรากฐานการวิจัยและพัฒนายาง ไดรวมพัฒนาการวิจัย

ยางดานตางๆ เชน ดานพันธุยาง โรคและศัตรูยางดานดินและปุย การดูแลรักษาสวนยางการกําจัด

วัชพืช การปลูกพืชคลุม การปลูกพืชแซมเพื่อเพิ่มพูนรายไดใหแกชาวสวนยาง  มีการเนนการพัฒนา

สวนยางขนาดเล็ก เชน การกรีดยางหนาสูง การใชยาเรงน้ํายาง การสงเสริมการแปลงเพาะและ

ขยายพันธุยางของภาคเอกชน การรวมกลุมขายยางและการปรับปรุงคุณภาพยางและการใชประโยชน

ไมยางพารา มีการออกวารสารยางพาราเพื่อเผยแพรความรูไปสูชาวสวนยางและผูเกี่ยวของ รวมทั้งจัด

หลักสูตรการฝกอบรมและการจัดสัมมนายางเพื่อถายทอดความรูใหแพรหลายยิ่งขึ้น 

จนกระทั่งในป พ.ศ. 2521 กรมวิชาการเกษตร และกรมประชาสงเคราะหไดเริ่มงานทดลอง

ปลูกสรางสวนยางพาราตามหลักวิชาการปลูกสรางสวนยางแผนใหมในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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โดยทดลองปลูกในจังหวัดหนองคาย บุรีรัมย และจังหวัดสุรินทร ซ่ึงก็ประสบความสําเร็จ ผลผลิต

ยางในขณะนั้นเริ่มเปดกรีดไดและอยูในเกณฑดี  ไมแตกตางจากผลผลิตในภาคใต และภาค

ตะวันออกนัก  ดวยเหตุนี้จึงเริ่มมีการวิจัยและพัฒนาการปลูกยางในเขตแหงแลง และถือเปนการเริ่ม

ขยายเขตปลูกยางพาราสูเขตใหมของประเทศไทยอยางจริงจัง 

นอกจากนี้ยังมีการรวมมือกับองคกรยางระหวางประเทศในการวิจัยและพัฒนายางอยาง

กวางขวาง   ในระยะตอมาศูนยวิจัยการยางไดเปลี่ยนชื่อเปนศูนยวิจัยยางสงขลาในป พ.ศ. 2527 และ

มีการกอตั้งศูนยวิจัยขึ้นใหมอีก 3 ศูนย คือที่สุราษฎรธานี ฉะเชิงเทรา หนองคาย และนราธิวาสเพื่อ

ขยายงานวิจัย  และพัฒนายางใหครอบคลุมพื้นที่ปลูกยางของประเทศ  การวิจัยและพัฒนายาง

เหลานี้เปนพื้นฐานที่สําคัญทําใหการปลูกแทนในพื้นที่ปลูกยางเดิมและการปลูกใหมในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือประสบความสําเร็จมากขึ้น 

ปจจุบันประเทศไทยมีพ้ืนที่ปลูกยางทั้งประเทศประมาณ 12 ลานไร  กระจายกันอยูใน

ภาคใต ภาคตะวันออก และภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเปนแหลงปลูกยางใหม  การพัฒนา

อุตสาหกรรมยางของประเทศไดเจริญรุดหนาเรื่อยมาจนทําใหประเทศไทยเปนประเทศที่ผลิตและ

สงออกยางไดมากที่สุดในโลก  

 

2.4.5  สรุปสถานการณยางพารา 

 ยางพาราเปนพืชที่มีความสําคัญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย  โดยสามารถผลิต

เปนอันดับหนึ่งของโลกตั้งแตป พ.ศ.2534 มาอยางตอเนื่อง  โดยเฉพาะในป พ.ศ.2550 ประเทศไทย

สามารถผลิตยางไดจํานวน 3.1 ลานตัน คิดเปนรอยละ 31 ของผลผลิตยางทั่วโลก  แตนํามาแปรรูป

เปนผลิตภัณฑยางภายในประเทศเพียง 373,659 ตัน คิดเปนรอยละ 12 ของผลผลิต และคิดเปนมูลคา

สงออกผลิตภัณฑ 126,211 ลานบาท สวนที่เหลือ 2.7 ลานตัน สงออกในรูปของยางดิบ สามารถนํา

เงินเขาประเทศ รวม 194,357 ลานบาท ซึ่งยางพาราเปนสินคาสงออกสําคัญที่ทํารายไดเขาประเทศ

สูงเปนอันที่ 3 (ผูจัดการ, 2552)  

 แตเมื่อมองในภาพยอยลงมาจะพบวา ตั้งแตเดือนตุลาคม 2551 เกษตรกรชาวสวนยางตอง

ประสบกับปญหาราคายางพาราตกต่ําเรื่อยมา  โดยเฉพาะเดือนธันวาคม 2551 ราคายางอยูท่ีระดับ 

30 บาทตอกิโลกรัม ขณะที่ดัชนีป 2550 คํานวณตนทุนการผลิตยางพารา อยูท่ีกิโลกรัมละ 56 บาท 

บวกกับกําไรที่เกษตรกรควรไดอีก 15% ดังนั้น ราคาที่เกษตรกรควรไดรับคือ ไมต่ํากวา 56 บาท

บวก 15%  (ประชาธรรม สถานีขาวประชาชน, 2551) ดังตาราง 
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ตารางที่ 2.1  สรุปราคายางแผนดิบเฉลี่ยรายเดือน ป 2548-2552 

หนวย : บาท 

2548  2549  2550   2551   2552  เดือน/ป 

ทอง 

ถ่ิน 

ตลาด

กลาง 

ทอง 

ถ่ิน 

ตลาด

กลาง 

ทอง 

ถ่ิน 

ตลาด

กลาง 

ทอง 

ถ่ิน 

ตลาด

กลาง 

ทอง 

ถ่ิน 

ตลาด

กลาง 

ม.ค.  39.20 40.32 67.06 68.90 65.43 67.50  78.35  80.15  44.69  46.32  

ก.พ.  42.68 43.90 71.59 73.47 73.10 74.84  81.93  83.61  44.93  46.37  

มี.ค.  44.90 46.25 73.68 75.20 70.19 72.24  79.84  81.83  44.49  46.46  

เม.ย.  46.14 47.64 75.43 67.98 73.35 75.33  81.88  83.83  49.56  51.64  

พ.ค.  48.59 50.24 85.85 88.89 74.67 76.87  90.31  92.30  52.74  54.46  

มิ.ย.  54.37 56.13 95.36 97.58 70.56 72.43 98.45  100.56  52.60 54.14 

ก.ค.  62.89 64.85 82.28 84.92 61.87 63.67 99.43  100.98  -  - 

ส.ค.  58.71 60.66 70.82 73.17 64.90 66.60 90.37  92.40  -  - 

ก.ย.  62.61 64.23 56.58 59.50 66.46 67.92 90.09  91.93  -  - 

ต.ค.  63.05 64.46 58.90 60.54 71.72 73.27 58.13  61.20  -  - 

พ.ย.  58.14 59.97 49.30 51.02 76.22 78.46 50.97  53.29  -  - 

ธ.ค.  62.00 64.07 52.73 54.99 74.58 76.54 34.51  36.75  -  - 

 
ตารางที่ 2.2  สรุปราคาน้ํายางสดเฉลี่ยรายเดือน ป 2548-2552 

หนวย : บาท 

เดือน/ ป 2548  2549  2550  2551  2552  

ม.ค.  36.40  65.28  64.59  77.05  41.11  

ก.พ.  43.08  71.21  72.45  82.14  47.21  

มี.ค.  47.69  76.48  74.23  77.98  52.70  

เม.ย.  47.96  76.65  73.24  77.50  52.70  

พ.ค.  48.02  82.36  73.05  86.81  52.18  

มิ.ย.  52.79  90.50  64.65  97.16  50.14  

ก.ค.  57.38  77.42  58.22  98.23  49.34  

ส.ค.  57.31  67.35  62.62  84.47   -  

ก.ย.  59.48  50.10  65.18  84.98   -  

ต.ค.  62.32  57.93  67.43  57.90   -  

พ.ย.  57.43  48.47  72.05  52.24   -  

ธ.ค.  60.33  50.85  68.39  32.56   -  
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ตารางที่ 2.3  สรุปราคายางแผนรมควันชั้น 3 เฉลี่ยรายเดือน ป 2548-2552 

หนวย : บาท 

เดือน/ ป 2548  2549  2550  2551  2552  

ม.ค.  41.46  71.13  69.89  82.99  48.50  

ก.พ.  45.46  76.07  77.01  86.16  48.63  

มี.ค.  47.91  77.80  74.75  84.09  48.80  

เม.ย.  49.28  75.38  77.42  86.62  53.42  

พ.ค.  52.13  92.30  79.31  95.30  56.86  

มิ.ย.  58.17  99.19  74.41  103.34  56.51  

ก.ค.  66.74  87.20  65.94  103.94  52.12  

ส.ค.  62.91  75.61  68.56  95.23   -  

ก.ย.  66.09  61.95  70.18  94.46   -  

ต.ค.  66.22  62.77  75.68  64.29   -  

พ.ย.  61.84  53.90  80.68  56.04   -  

ธ.ค.  66.36  57.20  79.10  38.83   -  

 

แหลงที่มา: สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง, 2552 

  

นอกจากนี้ ท่ีผานมา มีเครือขายและองคกรตางๆ มากมาย อาทิ เครือขายองคกรชุมชนรัก

เทือกเขาบรรทัด  เครือขายภาคประชาชนใน จังหวัดตรัง เครือขายหมอพื้นบาน เครือขายลุมน้ํา กลุม

ปฏิรูปการเมือง กลุมรักษถ่ินทุงคาย สมาพันธชาวประมงพื้นบานภาคใต เครือขายพิทักษสิทธิ์

อุทยานหาดเจาไหม ชมรมชาวประมงพื้นบาน โครงการเสริมสรางจิตสํานึกนิเวศวิทยาโครงการ

เครือขายความรวมมือเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืนของชุมชน ในนามเครือขายเกษตรกรชาวสวนยาง

ชุมชนทองถิ่นและคนจนเมือง (ประชาธรรม สถานีขาวประชาชน, 2551)  การรวมตัวของชาวสวน

ยางใน 14 จังหวัดภาคใต ท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช (ผูจัดการ, 2552) เปนตน ท่ีออกมา

เรียกรองใหรัฐบาลใหมเรงแกปญหาราคายางพาราตกต่ํา  เพราะทําใหชาวสวนยางไดรับความ

เดือดรอนอยางหนัก  ดังนั้น เมื่อราคาผลผลิตตกต่ํา  ทําใหรายไดของเกษตรกรลดต่ําลง ประกอบกับ

สินคา คาครองชีพ เครื่องอุปโภคบริโภค และบริการสาธารณะมีราคาแพงจากการฉกฉวยโอกาส

ของกลุมบริษัทผูประกอบการ รวมทั้งปญหาหนี้สินของเกษตรกรชาวสวนยางชุมชนทองถิ่นที่พอก

พูนขึ้นอยางตอเนื่อง  เหลานี้ยอมทําใหระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรลดต่ําลงดวย    
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2.4.6  ยุทธศาสตรยางพารา ป 2552-2556 

 ยุทธศาสตรยางพารา ป 2552-2556  มีกรอบการดําเนินงาน 6 แนวทางหลัก คือ  

 1)   เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตยางและคุณภาพยาง 

 2)   พัฒนาระบบตลาดยางในประเทศและตางประเทศ 

 3)   พัฒนาดานอุตสาหกรรมแปรรูปยางผลิตภัณฑยางและไมยาง 

 4)   ปรับปรุงระบบบริหารจัดการภาครัฐ โดยตั้งเปาจัดตั้งคณะกรรมการยางแหงชาติข้ึน 

 5)   พัฒนาบุคลากรทุกภาคสวนทั้งดานการผลิต การแปรรูปและการตลาดเพื่อรองรับ

การขยายตัวของอุตสาหกรรมยางในระยะสั้นและระยะยาว 

 6)   สนับสนุนการวิจัยยางของประเทศเพื่อพัฒนาการผลิต การตลาด และอุตสาหกรรมยาง

ใหสอดคลองกับความสอดคลองของเกษตรกร ผูประกอบธุรกิจ และภาคอุตสาหกรรม  

ท้ังนี้ปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณไดมุงยกระดับการผลิตยางธรรมชาติใหมีคุณภาพ

สูงขึ้น  เนนใหเกษตรกรลดตนทุนต่ําลงเพื่อจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 

  

2.5  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป (2526: บทคัดยอ) ไดทําการศึกษา การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิตของผู

อาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง โดยทําการศึกษาปจจัยที่เปน

ตัวกําหนดคุณภาพชีวิต และสิ่งที่มีผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิต โดยแบงมิติสุขภาวะ 14 มิติ 

คือ อาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรคและสุขภาพ ท่ีอยูอาศัย รายได สวัสดิการสังคม การมีงานทํา 

ช่ือเสียงเกียรติยศ สิทธิเสรีภาพ การศึกษา สังคม ส่ิงแวดลอม ศาสนา และขนบธรรมเนียม กลุม

ตัวอยางเปนผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง จํานวน 336 คน จาก

ผลการศึกษาพบวา ปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิตนั้น ข้ึนอยูกับการรับประทานอาหารที่ปรุง

สะอาด ถูกหลักอนามัย การมีเครื่องนุงหมเพียงพอ  การที่เจ็บปวยและมีโรงพยาบาลและสถานี

อนามัยอยางเพียงพอ  การมีท่ีอยูอาศัยที่พอหลับนอนไดเปนที่เปนทาง การมีรายไดเพียงพอสําหรับ

ใชจายที่จําเปน การมีรถโดยสารบริการใหความสะดวก การมีความมั่นคงและความกาวหนาใน

หนาที่การงาน การเปนผูบําเพ็ญคุณงามความดีจนไดรับการยกยองชมเชยโดยทั่วไป  การมีเสรีภาพ

ในการนับถือศาสนาประจําชาติ  และการมีความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณี  และวัฒนธรรม

เปนอันดับแรกของแตละปจจัย และอยูในเกณฑมากเกือบทั้งหมด ผลการเปรียบเทียบการรับรูเรื่อง

คุณภาพชีวิต ของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง มีการรับรูใน

เรื่องนี้ไมแตกตางกันตามตัวแปรขางตนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ท้ังกรณีพิจารณาแยก
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แตละปจจัยและพิจารณารวมทั้งหมด สําหรับเรื่องที่มีผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิตนั้น พบวา 

ผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหมีการรับรูในเรื่องนี้โดยสวนรวมไมแตกตางกันตามตัวแปรขางตน 

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตเมื่อพิจารณาแยกรายขอ พบวา ผูที่อยูในอาคารสงเคราะห

ของการเคหะแหงชาติ ในเขตหวยขวางมีการรับรูแตกตางกัน ตามตัวแปรเพศอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

อุทุมพร จามรมาน (2528: บทคัดยอ อางถึงใน วาสินี พงศชินฤทธิ์, 2540: 36) ไดทําการศึกษา

วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงคหลัก เพื่อศึกษาคําวา “คุณภาพชีวิต” 

ใหชัดเจน วามีความหมายครอบคลุมปจจัยอะไรบาง การวัดคุณภาพชีวิตทําอยางไร และคุณภาพ

ชีวิตของคนกรุงเทพฯ มีคาต่ําสุดเทาไร นอกจากนี้ยังเปรียบเทียบคาคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ  

ท่ีอยูในเขตชั้นใน ช้ันกลาง และชั้นนอกวามีความแตกตางกันมากนอยอยางไร ผลการวิจัยสรุปได

ดังนี้ คือ คนกรุงเทพฯ โดยทั่วไปสวนมากมีความเปนอยูแบบครอบครัวเดี่ยว ขนาดของครอบครัว 

4-6 คน ยายมาอยูในกรุงเทพฯ อยางตอเนื่องเปนเวลานาน ครอบครัวของคนกรุงเทพฯ เปน

ครอบครัวที่มีสุขภาพแข็งแรงพอควร มีความสะดวกจากไฟฟา น้ําใชและน้ําดื่ม ตลอดจนถนนและ

ทางเทา คนกรุงเทพฯ มีความรักบานและรักงานที่ทํา คนกรุงเทพฯ มองกรุงเทพฯในทางคอนขางดี 

เชน มองวาคนกรุงเทพฯ เปนคนรวย หาเงินคลอง แตเปลี่ยนงานยาก คนกรุงเทพฯ สวนใหญมีวิทยุ 

โทรทัศน แตขาดโทรศัพท  บริการจากหนวยงานของรัฐและเอกชนจัดอยูในสภาพดีพอสมควร 

องคประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ท้ัง 10 ตัว คือ ทัศนคติตอการมีชีวิต

ในกรุงเทพฯ ลักษณะความเปนอยู  การเปนเจาของ อาชีพหลัก นันทนาการ บริการจากรัฐ การถือ

ครองบานและที่ดิน อาชีพรอง การใชเวลาวางที่บาน สุขอนามัย ซ่ึงคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ มี

คา 13.13 หนวย เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ ท่ีอาศัยอยูในเขตชั้นใน ช้ันกลาง 

และชั้นนอก ปรากฏวา คนกรุงเทพฯ ในเขตชั้นนอก มีคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมาคือชั้นใน 

สุดทาย ไดแก ในเขตชั้นกลาง   คาต่ําสุดของคุณภาพชีวิต มีคา 3.512 หนวย ซ่ึงพิจารณาจากตัวแปร

ท่ีสําคัญๆ 9 ตัว คือ การออกกําลังกาย ชวงเวลาที่ใชในการออกกําลังกาย การพักผอน ชวงเวลาที่ใช

ในการพักผอน จํานวนวันทํางานในหนึ่งสัปดาห เวลาที่ใชเดินทางไปทํางานในชวงปกติ เวลาที่ใช

ไปทํางานในชวงจราจรติดขัด  การถือครองบาน/ท่ีอยูอาศัย 

เสาวนีย ตนะดุลย (2533: บทคัดยอ) ไดศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร โดยไดศึกษา ระดับความพึงพอใจในชีวิตของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร 

ความพึงพอใจในงานอาชีพ ครอบครัวหรือชีวิตสมรส ท่ีอยูอาศัย ส่ิงแวดลอม และความพึงพอใจใน

สุขภาพ นอกจากนี้ยังไดศึกษาการใหความสําคัญที่สุดแกมิติตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต และ

วิเคราะหปจจัยที่คาดวามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ไดแก แรงสนับสนุนทางสังคม ความเครียด 
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ความศรัทธาในศาสนา ความเชื่อในไสยศาสตร กลุมตัวอยางเปนประชากรในหมูบานปญญา เสนา

นิเวศน แฟลตดินแดงและชุมชน ส.พัทยา จํานวน 288 คน  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสวนใหญ

มีคุณภาพชีวิตดี   กลาวคือ มีความรูสึกวาพึงพอใจในชีวิต นอกจากนั้น เมื่อพิจารณาความพึงพอใจ

ในมิติตางๆ พบวา โดยเฉลี่ยแลวประชาชนมีความพึงพอใจในงานอาชีพ และสุขภาพในระดับปาน

กลาง ในมิติครอบครัวหรือชีวิตสมรส  และมิติท่ีอยูอาศัยในระดับสูง และมีความพึงพอใจใน

สภาพแวดลอมของกรุงเทพมหานครในระดับต่ํา สําหรับการใหความสําคัญแกมิติตางๆ  พบวา 

ประชาชนสวนใหญใหความสําคัญกับครอบครัว หรือชีวิตสมรสมากที่สุด รองลงมาไดแก สุขภาพ 

งานอาชีพ และที่อยูอาสัย ตามลําดับ 

การวิเคราะหความสัมพันธ พบวา รายไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม

และความพึงพอใจในมิติตางๆ อยางมีนัยสําคัญ ยกเวน ความพึงพอใจในทุกมิติ สําหรับการ

วิเคราะหระดับการศึกษา พบวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับความพึงพอใจในทุกมิติเชนกัน 

แตไมพบความสัมพันธระหวางระดับการศึกษา กับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม  นอกจากนั้น 

พบวาแรงสนับสนุนทางสังคม ความศรัทธาในศาสนา ความเครียด มีความสัมพันธกับความพึง

พอใจชีวิตโดยรวม  แตไมพบความสัมพันธระหวางความเชื่อทางไสยศาสตรกับความพึงพอใจใน

ชีวิต 

สุพรรณี ไชยอําพร และ สนิท สมัครการ (2534)  ไดศึกษาวิจัยคุณภาพชีวิตของคนไทย : 

ศึกษาเปรียบเทียบระหวางชาวเมืองและชาวชนบท โดยใชกลุมตัวอยางในเขตกรุงเทพฯ 200 ราย 

แยกออกเปนนอกเขตชุมชนแออัด 100 ราย และเขตชุมชนแออัดอีก 100 ราย ตัวอยางในจังหวัดภาค

กลาง 400 ราย แยกออกเปนผูอยูในเขตเทศบาล 200 ราย และอยูในชุมชนชนบท คือ หมูบานตางๆ 

นอกเขตเทศบาลอีก 200 ราย  โดยใชแบบสอบถามความพึงพอใจเกี่ยวกับมิติท่ีเปนตัวกําหนด

คุณภาพชีวิต 13 มิติ  คือ ครอบครัว การงานสังคม การพักผอน สุขภาพ สาธารณสุข สินคาบริการ 

ความเชื่อ ศาสนา ทรัพยสิน ตนเอง ทองถิ่น รัฐบาล และประเทศ พบวา คนไทยในกรุงเทพมหานคร

และตางจังหวัดภาคกลาง สวนมากมีความพึงพอใจในชีวิตโดยรวมของตน และคอนขางสูงมากใน

มิติท่ีเกี่ยวกับความเชื่อดวยศาสนา ครอบครัว และตนเอง จึงนาจะหมายความวาคนไทยสวนใหญ

เหลานี้มีคุณภาพชีวิตที่ดีดวย 

เพชรนอย  สิงหชางชัย  (2539: บทคัดยอ)  ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่น

ในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิม

กับขณะอยูถ่ินปจจุบัน  รวมทั้งศึกษาปจจัยทางประชากร สังคม เศรษฐกิจและปจจัยการทํางานที่มี

อิทธิพลตอคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่น  พบวา จากองคประกอบคุณภาพชีวิต 12 ดาน ซ่ึงมี

ตัวชี้วัดทั้งหมด 98 ตัว เมื่อวิเคราะหดวยสถิติ วิเคราะหองคประกอบ  พบวา เหลือตัวชี้วัดตามเกณฑ
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เพียง 54 ตัว ใน 12 องคประกอบเดิม ไดแก องคประกอบดานสุขภาพรางกาย (6 ตัวชี้วัด) สุขภาพจิต 

(5 ตัวชี้วัด) ส่ิงแวดลอม (4 ตัวชี้วัด) ความปลอดภัย (6 ตัวชี้วัด) ความมั่นคงในเศรษฐกิจ (2 ตัวชี้วัด)  

ชีวิตครอบครัว (6 ตัวชี้วัด) ชีวิตการทํางาน (5 ตัวชี้วัด) สภาพสังคมของตนเอง (3 ตัวชี้วัด)  การมี

กิจกรรมทางวัฒนธรรม (4 ตัวชี้วัด) การรับรูการเมือง (3 ตัวชี้วัด) และความรูสึกเสมอภาค (5 

ตัวชี้วัด)  

คุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยูในถิ่นเดิมต่ํากวาขณะอยูในถิ่นปจจุบันอยู 7 ดาน 

ไดแก ดานสุขภาพ ความปลอดภัย ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชีวิตการทํางาน ชีวิตการศึกษา การรับรู

การเมืองและความเสมอภาค และคุณภาพชีวิตเมื่ออยูถ่ินเดิมสูงกวาขณะอยูในถิ่นปจจุบัน มีอยู 4 

ดาน ไดแก ชีวิตครอบครัว  สภาพสังคมตนเองและการมีกิจกรรมทางวัฒนธรรม แตคุณภาพชีวิต

ดานสิ่งแวดลอมขณะที่อยูเดิมและถิ่นที่อยูปจจุบัน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ 

ปจจัยที่มีอิทธิพลตอคุณภาพของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา พบวามีเพียง 9 

ปจจัย  นั่นคือ แรงงานยายถิ่นเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตดีกวาเพศชาย  และแรงงานยายถิ่นที่มีอายุนอย 

มีการศึกษาสูง มีรายไดมากขึ้น มีลักษณะการจางงานแบบลูกจางประจําทํางานโดยไมตองสัมผัสกับ

สารเคมี  ไมตองเขาทํางานเปนกะ  มีสวัสดิการดี และทํางานในโรงงานขนาดใหญ  มีคุณภาพชีวิต

ดีกวาแรงงานยายถิ่นที่มีอายุมาก  มีการศึกษาต่ํา มีรายไดนอย มีการจางงานแบบลูกจางรายวัน  

ทํางานสัมผัสสารเคมี เขาทํางานเปนกะ ไมพอใจในสวัสดิการ และทํางานในโรงงานอุตสาหกรรม 

วาสินี  พงศชินฤทธิ์ (2540: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝง

คลองแสนแสบ  ผลการศึกษาพบวา ประชาชนสองฝงคลองแสนแสบมีคุณภาพชีวิตดานการใช

สติปญญาอยูในระดับสูง ดานชิวตครอบครัวและชีวิตการทํางานอยูในระดับคอนขางสูง ดาน

สุขภาพอนามัย ดานความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ และชีวิตในชุมชนอยูในระดับปานกลาง สวน

ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพอยูในระดับที่คอนขางต่ํา  สวนปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสองฝงคลองแสนแสบ ไดแก อาชีพ  พฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ อัตราการพึ่งพิง ขนาด

ครัวเรือน ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย และการอยูในชุมชนที่ไดรับการสนับสนุนจากองคกรภายนอก 

สวนลักษณะผูนําในชุมชนไมมีผลโดยตรงตอคุณภาพชีวิต  

ชนิกานต  สมจารี (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการใช

สติปญญาของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท  อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส   ผลการศึกษาพบวา

สภาพปจจุบันดานสุขภาพ  ครัวเรือนมีการดูแลเอาใจใสสุขภาพ  หากมีการเจ็บปวยก็จะไดรับการ

รักษาอยางถูกตองและเหมาะสม  พบวา  ภายหลังรับการรักษาการปวยหายเปนปกติ  โดยใชจายเงิน

ในการดูแลรักษาพยาบาลเพียงเล็กนอย  เนื่องจากทุกครัวเรือนมีหลักประกันสุขภาพในรูปแบบ

ตางๆ เชน บัตรสวัสดิการประชาชนดานการรักษาพยาบาล  บัตรประกันสุขภาพ  บัตรผูพิการ  บัตร
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ผูสูงอายุ  และการดูแลเด็ก 0-12 ป เปนตน จึงชวยลดภาระคาใชจายไดในระดับหนึ่ง  มีสมาชิกใน

ครัวเรือนที่ไดรับผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  คือ ฝุนละอองบาง  แตก็ไดรับการศึกษาที่ถูกวิธีและ

เหมาะสม  ครัวเรือนมีสมาชิกที่มีอาการทางจิตประสาท โดยแสดงออกออกในรูปของอาการปวย

ทางกาย  แตก็ไดรับการรักษาที่ถูกวิธีเชนกัน  ครัวเรือนมีพฤติกรรมอนามัยที่แสดงออกถึงการ

สงเสริมสุขภาพ  และมีการติดตามขาวสารทางสุขภาพ  คุณภาพชีวิตดานสุขภาพในภาพรวมอยูใน

ระดับคอนขางสูง 

นงนุช เหมหิรัญพงศ (2541:  118-119) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและการใช

สติปญญาของชาวไทยมุสลิมในชุมชนเมือง อําเภอเมือง จังหวัดยะลา คุณภาพชีวิตดานสุขภาพมี

ตัวชี้วัด ไดแก การเจ็บปวย การดูและรักษา คาใชจายในการรักษาพยาบาล  การสงเสริมปองกันโรค  

ผลการศึกษาสภาพทั่วไป  พบวา เมื่อสมาชิกในครอบครัวเจ็บปวย  ถึงขั้นตองไปหาหมอ  จะไป

รักษาในสถานบริการของรัฐทุกคน  ในชุมชนมีโอกาสเขาถึงสถานบริการสาธารณสุขของรัฐ  และ

มีหลักประกันดานสุขภาพ  ครอบคลุมรอยเปอรเซ็นต  ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติท่ีเกี่ยวของกับ

สุขภาพอนามัยที่มีหลักการปฏิบัติท้ังตอตนเองตอผูอ่ืน  เกี่ยวของกับคนในครอบครัว  ตลอดจน

สังคมภายนอก  โดยสวนรวมครอบคลุมทั้งการปองกันโรค  การรักษาพยาบาล  และการฟนฟูสภาพ

รางกาย เชน  การรักษาสุขภาพอนามัยสวนบุคคล  จะเนนในเรื่องความสะอาดของรางกายเปน

พ้ืนฐานตั้งแตศีรษะ  ผม ความสะอาดมือ ตลอดจนอวัยวะเพศ  การรักษาความสะอาดเครื่องแตงกาย  

การโภชนาการ และการพักผอนตลอดจนการรักษา  สุขภาพจิต  ฝกสมาธิในการทําละหมาด  ผล

การศึกษาคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ  ซ่ึงประกอบดวยตัวชี้วัด 5 ดาน พบวามีคุณภาพชีวิตอยูใน

ระดับสูง 4 ดาน ดวยกัน คือ ดานการเจ็บปวย (รอยละ 91.9) การดูแลรักษา (รอยละ 90.5) คาใชจาย

ในการรักษาพยาบาล (รอยละ 99.1) และดานสุขภาพจิต (รอยละ 95.8) มีคุณภาพชีวิตในระดับปาน

กลางเพียงดานเดียว คือ การสงเสริมปองกันโรค (คาเฉลี่ย 2.88 ) คุณชีวิตดานสุขภาพโดยรวมอยูใน

ระดับสูง  และไมมีความแตกตางระหวางกลุมอาชีพรับจางและกลุมอาชีพอื่นๆ  

อารีย อองสวาง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ

และชีวิตการทํางานของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : กรณีศึกษา บานตันหยง ตําบลบาตง 

อําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส  โดยทําการศึกษาเปรียบเทียบระหวางกลุมตัวอยางที่มีอาชีพทําสวน

ยาง และอาชีพอื่นๆ หนวยในการศึกษาแบงออกเปน 2 ระดับ คือ ระดับชุมชน ศึกษาสภาพของ

ชุมชนทั่วไป และสภาพของชุมชนดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตการทํางาน สวนระดับ

ครัวเรือน ศึกษาระดับคุณภาพชีวิต โดยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน มีครัวเรือนที่ใชใน

การศึกษา 108 ครัวเรือน แยกเปน อาชีพทําสวนยาง 66 ครัวเรือน และอาชีพอื่นๆ จํานวน 44 

ครัวเรือน มีผูใหขอมูลที่สําคัญ 7 คน ในการเก็บขอมูลใชการสังเกตการณและการสัมภาษณ  ผล
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การศึกษา พบวา  สภาพการดํารงชีวิตของชุมชน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจและชีวิตการทํางาน 

เปนชุมชนที่มีลักษณะการดําเนินชีวิตแบบเรียบงายในภาคการเกษตร อาชีพทําสวนยางพารา มี

รูปแบบการดํารงชีวิตในเชิงเศรษฐกิจแบบพึ่งพากันเองในชุมชน และมีปฏิสัมพันธกับภายนอกใน

การดํารงชีวิตเทาที่จําเปน มีลักษณะของความยืดหยุน และใชชีวิตในชุมชนแบบพอมีพอกิน ระบบ

การทํางานมีชวงเวลาในการทํางานที่แตกตางจากสังคมโดยทั่วไป คือ เริ่มการทํางานตั้งแตหลังเที่ยง

คืนไปจนถึงกอนเที่ยงวัน สวนปจจัยภายนอกอื่นๆ ไมมีอิทธิพลตอการดํารงชีวิตดานความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจและชีวิตการทํางานมากนัก 

 ดานคุณภาพชีวิตพบวา  ระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของกลุมตัวอยาง 

ท่ีมีอาชีพทําสวนยาง มีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับปานกลาง สวนอาชีพอื่นๆ มีระดับคุณภาพ

ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ คอนขางสูง  สวนระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ปรากฏ

วาทั้งอาชีพทําสวนยางและอาชีพอื่นๆ มีระดับคุณภาพชีวิต อยูในระดับสูง ซ่ึงผลการศึกษาระดับ

คุณภาพชีวิตโดยรวม ระหวางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และชีวิตการทํางาน 

ปรากฏวา อาชีพทําสวนยาง มีคุณภาพชีวิตโดยรวมทั้ง 2 ดาน อยูในระดับคอนขางสูง สวนกลุม

อาชีพอื่นๆ อยูในระดับสูง และเมื่อพิจารณาโดยรวมทั้งหมด พบวา มีระดับคุณภาพชีวิตอยูใน

ระดับสูง 

ชัยวัฒน  ปานบุญทอง (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวและ

ชุมชนของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : กรณีศึกษาบานตันหยง ตําบลบาตง อําเภอรือเสาะ 

จังหวัดนราธิวาส  ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและการเปลี่ยนแปลงของชุมชนชาวไทยมุสลิมเขต

ชนบท ในดานชีวิตครอบครัว พบวาครัวเรือนเปนครอบครัวขนาดกลางมากที่สุด นิยมการแตงงาน 

ตามหลักศาสนาอิสลามและการแยกครอบครัวออกไปสรางครอบครัวใหญ ครัวเรือนสวนใหญเปน

คนที่มีถ่ินฐานเดิมในหมูบาน ปญหาการหยารางมีนอย ในดานชีวิตชุมชน พบวาเปนชุมชนที่มีความ

เจริญและฐานะทางเศรษฐกิจปานกลาง เมื่อเปรียบเทียบกับชุมชนอื่นในบริเวณใกลเคียง ไดรับ

บริการขั้นพื้นฐานจากรัฐพอสมควร ปญหาความขัดแยงและปญหายาเสพติดในชุมชนมีนอย 

สําหรับคุณภาพชีวิตทั้งสองดานที่ศึกษา  พบวาคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวอยูในระดับคอนขาง

สูง และคุณภาพชีวิตดานชีวิตชุมชนอยูในระดับคอนขางสูงเชนเดียวกัน สวนขอเสนอแนะของ

การศึกษาครั้งนี้ คือ ภาครัฐ ซ่ึงเปนหนวยงานที่รับผิดชอบดานการศึกษา ดานการพัฒนาชุมชน ดาน

การเกษตรในอําเภอรือเสาะ จังหวัดนราธิวาส ควรรวมมือกับองคการบริหารสวนตําบลบาตง ใน

การจัดตั้งองคกรหรือดําเนินการสงเสริมในชุมชนชนบท  ในดานการศึกษา การเผยแพรขาวสารสู

ประชาชน การเพิ่มและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร โดยชุมชนไดมีสวนรวมในการดําเนินการ 

เพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนตอไป 
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ทัศนีย สุขวารี (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวและชุมชน

ของชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท : ศึกษากรณี ตําบลลิดล อําเภอเมือง จังหวัดยะลา ผลการศึกษา

พบวา เปนชุมชนชนบทที่ยึดหลักศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวในการดํารงชีวิตประจําวัน 

ความสัมพันธในหมูญาติพ่ีนอง แบบครอบครัวขยาย มีบาน ท่ีดินเปนของตนเอง เพื่อใชในการ

ประกอบอาชีพ หาเลี้ยงครอบครัว ทําใหฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวมีความมั่นคง ระดับการศึกษา

สวนใหญจบชั้นประถมศึกษา ทําใหการรับรูขาวสารขอมูลตางๆ และศักยภาพของชุมชนในการ

พัฒนา คอนขางต่ํา อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิตตามเกณฑช้ีวัดพบวา คุณภาพชีวิตทั้งดาน

ชีวิตครอบครัวและชีวิตชุมชนอยูในระดับคอนขางสูง และไมแตกตางกันระหวางกลุมอาชีพตางๆ  

สวนขอเสนอแนะของการศึกษาครั้งนี้ คือ (1) ผูนําชุมชนควรเขามามีบทบาท โดยรวมมือกับ

องคการบริหารสวนตําบล ใหความรูทางดานการศึกษา โดยเฉพาะความรูดานภาษาไทยควบคูกับ

การศึกษาทางดานศาสนา ควรมีศูนยการศึกษานอกโรงเรียน  มีหอกระจายขาวที่รวดเร็วและทันสมัย 

มีท่ีอานหนังสือพิมพประจําหมูบาน จัดเอกสาร ความรูท่ีอานเขาใจในภาษาไดงายไวประจําหมูบาน 

เพื่อชวยใหการรับรูขอมูลขาวสารมีระดับคุณภาพชีวิตที่ดี  (2) สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมใน

กิจกรรมของชุมชน ใหประชาชนไดคิดเอง ทําเอง โดยรัฐเขาไปสนับสนุนดานความรูทางวิชาการ 

ใหคําแนะนําใหประชาชนไดรูจักใชทรัพยากรในทองถิ่นใหเกิดประโยชนแกชุมชน  

ธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์  (2541:  บทคัดยอ)  ไดศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานชาว

ไทยมุสลิม: ศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา ในเขตเทศบาลยะลา จังหวัดยะลา  ปจจัยที่มี

ผลตอระดับคุณภาพชีวิตการทํางานไดแก อายุ และสภาพแวดลอมในการทํางาน สวนปจจัยที่ไมมี

ผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน ไดแก เพศ ระดับการศึกษา รายได ประสบการณการทํางาน และการ

ติดตอกับผูใชแรงงานภายนอก สําหรับปญหาอุปสรรคในการสงเสริมคุณภาพชีวิตการทํางานและ

แนวทางแกไขในทัศนะของแรงงานไทยมุสลิมแบงออกเปน 2 ดาน คือ ปญหาที่เกิดกับแรงงานชาว

ไทยมุสลิม สวนใหญเปนปญหาดานการเงินอันเนื่องจากรายไดไมพอเพียง  เพราะไดคาจางเปน

รายวัน  วันไหนไมไดทํางานอันเนื่องมาจากการเจ็บปวยหรือมีกิจธุระสวนตัวก็ขาดรายไดในวันนั้น

ไป  การแกไขสวนใหญใชวิธีหยิบยืมจากญาติพ่ีนอง ปญหาประการสุดทายเปนปญหาเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมในการทํางาน ไดแก ฝุนละอองและเสียงดังจากเครื่องจักร ซ่ึงทางโรงงานไมไดจัด

อุปกรณปองกันฝุนละอองไวใหกับแรงงาน 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยใน

ภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ จํานวน 7,789 คน พบวา คุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับที่ดี 20.5% ปาน

กลาง 78.3% และในระดับที่ไมดี 1.2% คุณภาพชีวิตดานจิตใจดีอยูในระดับดีสูงที่สุด (33.5%) 

รองลงมาคือ ดานสุขภาพรางกาย (23.9%) สวนคุณภาพชีวิตดานสัมพันธภาพทางสังคมจะอยูใน
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ระดับที่ไมดีมากที่สุด (15.0%) รองลงมาคือ ดานสิ่งแวดลอม (6.4%) ปจจัยที่มีผลตอการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี คือ เพศชาย คนอายุมากกวา สถานภาพสมรสที่เปนคนโสดหรือแตงงานแลว การศึกษาใน

ระดับสูง จํานวนบุตรนอย อาชีพธุรกิจสวนตัว รายไดสูง การมีบานหรือที่ดินเปนของตนเอง สถานะ

ทางการเงินที่พอกินพอใช ครอบครัวที่รักใครกันดี และสมาชิกในครอบครัวไมมีปญหาทางจิต 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  สํานักวิจัย (2541:  154-156) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพ

ชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใตของประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนามาตรวัดคุณภาพชีวิต  

เพื่อสํารวจคุณภาพชีวิตของคนในเขตเมือง เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางตัวแปรภูมิหลังกับตัว

แปรคุณภาพชีวิต  และเพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนในเมืองภาคใตกับกรุงเทพฯ และภาค

อ่ืนๆ กลุมตัวอยาง 1,500 ตัวอยาง ในจังหวัดนครศรีธรรมราช  ปตตานี ระนอง สงขลา สุราษฎรธานี 

และภูเก็ต  

ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตในภาพรวมกลุมตัวอยางรอยละ 77.9 อยูในเกณฑท่ีมีคุณภาพชีวิต 

“ดี” รอยละ 1.7 มีคุณภาพชีวิต “ไมดี” และอีกรอยละ 20.4 เปนกลุมที่สรุปผลระดับคุณภาพชีวิต

ไมได เมื่อพิจารณาจากดานความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง พบวา โดยเฉลี่ยแลวคนในเขตเมือง

ภาคใตมีความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของตนระดัปานกลาง มีความเครียดต่ํา มีคุณภาพชีวิตดาน

ครอบครัวในเกณฑดี และคนสวนใหญไมมีปญหาดานสิ่งแวดลอม ยกเวนผูท่ีอาศัยอยูในที่ท่ีมี

ปญหา ซ่ึงประชาชนกลุมนี้มีประมาณรอยละ 20 ของกลุมตัวอยาง 

ในการวิเคราะหปจจัยที่กระทบความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใต

ดวย Linear Probability  Model นั้นสรุปไดวา ความพึงพอใจในการดําเนินชิวตในปจจุบันจะถูก

กําหนดดวยคุณภาพชีวิตที่ตนไดรับในอดีตและการวางแผนวาจะอยูตอในอนาคต มากกวาที่จะ

ข้ึนอยูกับตัวแปรภูมิหลัง คือ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา สถานภาพสมรส สถานภาพในครอบครัว 

และรายได  และตัวแปรคุณภาพชีวิตดานการทํางาน ดานความเครียด ดานชีวิตในครอบครัว และ

ดานสิ่งแวดลอม  ตัวแปรภูมิหลังที่มีความสัมพันธกับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตปจจุบัน 

ไดแก เพศและสถานภาพสมรส โดยเพศหญิงจะมีความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตมากกวาผูท่ีมี

สถานภาพสมรสอื่น สวนตัวแปรคุณภาพชีวิต 4 มิติ ท่ีศึกษา พบวา ตัวแปรที่มีอิทธิพลตอการดําเนิน

ชีวิตในปจจุบัน ไดแก ความพึงพอใจในการทํางาน และความพึงพอใจในดานสิ่งแวดลอม ผูท่ีมี

ความพึงพอใจในดานการทํางานจะมีความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตปจจุบันดวย  ในขณะที่ปญหา

ส่ิงแวดลอมถึงแมวาผูตอบจะรูสึกวามีปญหานอย  แตก็มีผลกระทบตอความพึงพอใจในการดําเนิน

ชีวิตดวย 

วราภรณ  รัตนเวสส (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม : ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา   โดยศึกษาคุณภาพ
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ชีวิต 7 ดานไดแก  ดานครอบครัว ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ  

ดานความเสมอภาค ดานการพักผอนหยอนใจ และดานความเชื่อทางศาสนา พบวา  แรงงานใน

โรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอมีคุณภาพชีวิตในดานครอบครัวสูง ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจต่ํา 

สวนชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ ดานความเสมอภาค ดานการพักผอนหยอนใจ และดานความเชื่อ

ทางศาสนา ในระดับปานกลาง และในภาพรวมของคุณภาพชีวิตทั้ง 7 ดาน พบวาแรงงานเหลานี้มี

คุณภาพชีวิตระดับปานกลาง   

ปจจัยที่มีผลตอระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอแตกตางกัน ไดแก 

ปจจัยดานสถานภาพสมรส รายไดและความเครียด สวนปจจัยที่ไมมีผลตอระดับคุณภาพชิวตของ

แรงงานในโรงงานอุตสาหกรรมสิ่งทอ ไดแก อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณการทํางาน และ

ช่ัวโมงการทํางานลวงเวลา   

สุทน  มานะสุวรรณ (2542: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง  คุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขและการ

ใชสติปญญาของประชาชนชาวไทยมุสลิมในชุมชนชนบท: กรณีศึกษา ตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง 

จังหวัดปตตานี โดยกลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ หัวหนาครอบครัว จํานวน 160 ครัวเรือน ผล

การศึกษาดานคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานสาธารณสุข พบวา มีระดับคุณภาพชีวิตคอนขางสูง  

โดยมีตัวชี้วัดทั้งหมด 6 ตัว คือ ผลกระทบจากสิ่งแวดลอมที่สงผลตอสุขภาพและสุขภาพจิตมีระดับ

คุณภาพสูง  การมีสุขภาพอนามัยดี การปองกันโรคและการสงเสริมสุขภาพจิตมีระดับคุณภาพ

คอนขางสูง  การรักษาพยาบาลและคาใชจายในการรักษาพยาบาลมีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง  

สวนคุณภาพชีวิตดานการใชสติปญญา  มีระดับคุณภาพชีวิตคอนขางสูง โดยมีตัวชี้วัด 8 ตัว  คือ 

การศึกษาเรียนรูมีระดับคุณภาพชีวิตสูง  การใชหลักศาสนา การใชหลักวิทยาศาสตร         ชีวทัศน 

ทัศนคติคานิยม และความเชื่อ การอบรมจิตใจ มีระดับคุณภาพชีวิตคอนขางสูง สวนโลกทัศน/

วิสัยทัศน และการสูชีวิต มีระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 

ทาคาฮาชิ  ยาไชคิ (1979 อางถึงใน แสงรัตน เดชอุดม, 2543:  46-45) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง  

คุณภาพชีวิตในประเทศไทย วิเคราะหทางเศรษฐกิจและสังคม  โดยไดเก็บขอมูลรวบรวมสถิติ

ขอมูลจากจังหวัดตางๆ 70 จังหวัดมาวิเคราะหตามปจจัย 16 ปจจัย ท่ีเขากําหนดขึ้น คือ 1) ปจจัยดาน

องคประกอบทั่วไป 2) การบริการของชุมชน 3) ศาสนา 4) เศรษฐกิจ 5) ส่ิงแวดลอม 6) อุบัติเหตุ

การจราจร 7) ภาวะเจริญพันธุ  8) การใชแรงงานเด็ก 9) ความเปนอุตสาหกรรม 10) การคมนาคม 

11) การศึกษาขั้นพื้นฐาน 12) ภาวะการตาย 13) อาชญากรรม 14) การเคลื่อนยายทางประชากร 15) 

ผูสูงอายุ และ 16) สุขภาพอนามัย เมื่อเขานําปจจัยตางๆ เหลานี้มาหาคาและบงชี้วาจังหวัดใดมีคา

ดัชนีสูงที่สุด ต่ําที่สุด ผลการวิจัยพบวา จังหวัดตราดและจันทบุรี เปนจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิต

สูงที่สุด สวนจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ําที่สุด คือ จังหวัดแมฮองสอนและจังหวัดพิจิตร และ
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พบวาจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงๆ นั้น มักจะมีรายไดประชากรสูงเปนเมืองที่เจริญหรือเปน

เมืองตากอากาศ เปนตน  สวนจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ํามักจะเปนจังหวัดที่มีสภาพแวดลอมไม

ดี   มีภาวะการเจริญพันธุสูงและมีการศึกษาต่ํา  เปนตน และเขาไดสรุปวากรุงเทพฯ ซึ่งเปนเมือง

หลวงที่คนรูจักดีกลับไมไดเปนจังหวัดที่มีคุณภาพชีวิตสูงสุด 

ประนอม  พรหมสุย  (2544: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิตของชาวชนบท: ศึกษากรณี  

ชุมชนฌอบานกลาง  ตําบลโนนตาล  อําเภอทาอุเทน  จังหวัดนครพนม  พบวา กลุมตัวอยางสวน

ใหญเปนเพศชาย มีอายุต่ํากวา 40 ป มีรายไดตอปต่ํากวา 10,000 บาท ประกอบอาชีพเกษตรกรรม

และอาชีพหัตถกรรม (ปนหมอ ปนไห) สัดสวนเทากัน สมรสแลว จบการศึกษาระดับต่ํากวา

มัธยมศึกษาและอาศัยอยูในชุมชนนี้ต่ํากวา 40 ป  กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยูในระดับ

ดี เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานที่มีคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตสูงที่สุด คือ ดานศาสนา 

รองลงมา คือ ดานสังคม ดานครอบครัว และดานสาธารณสุข สวนดานที่มีคาเฉลี่ยต่ําที่สุด คือ ดาน

เศรษฐกิจ   

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก รายได อาชีพและสถานภาพสมรส สวนปจจัยที่ไมมีผล

ตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษาและระยะเวลาที่อยูในชุมชน 

สุทธิพร  บุญมาก (2544: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของพยาบาล: ศึกษาเฉพาะ

กรณีโรงพยาบาลสังกัดกรมการแพทย สวนกลาง กระทรวงสาธารณสุข  พบวา  ระดับคุณภาพชีวิต

โดยรวมของพยาบาล คุณภาพชีวิตดานการทํางาน ดานสุขภาพ และดานครอบครัว (รอยละ 93.5, 

86.5, 92.0 และ 72.5 ตามลําดับ) อยูในระดับปานกลางทั้งหมด เมื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของ

พยาบาลจําแนกตามเวลาการทํางาน พบวา คุณภาพชีวิตของพยาบาลกลุมที่ทํางานในเวลาราชการ

ปกติมีคุณภาพชีวิตที่สูงกวาคุณภาพชีวิตของพยาบาลกลุมที่ทํางานเปนเวร  ในดานภาพรวม ดาน

การทํางาน และดานสุขภาพ สวนคุณภาพชีวิตดานครอบครัวทั้งสองกลุมใกลเคียงกัน  ปจจัยดาน

ครอบครัว พบวา สภาพแวดลอมกายภาพที่บาน และการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว อยูใน

ระดับสูง ปจจัยดานที่ทํางาน พบวา สภาพแวดลอมกายภาพที่ทํางาน และการสนับสนุนทางสังคม

จากเพื่อนรวมงาน อยูในระดับปานกลาง 

คุณภาพชีวิตโดยรวม และคุณภาพชีวิตดานการทํางานขึ้นอยูกับปจจัยดานที่ทํางานเปน

อันดับแรก รองลงมา ไดแก ปจจัยดานครอบครัว และปจจัยสวนบุคคล ตามลําดับ สวนคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพและดานครอบครัวขึ้นอยูกับปจจัยดานครอบครัวเปนอันดับแรก  รองลงมา ไดแก ปจจัย

ดานที่ทํางาน  และปจจัยสวนบุคคล ตามลําดับ   

การเปรียบเทียบปจจัยที่สงผลตอคุณภาพชีวิตของพยาบาลกลุมที่ทํางานในเวลาราชการ

ปกติและกลุมที่ทํางานเปนเวร  พบวา ปจจัยสวนบุคคลสงผลตอคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกดาน
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เฉพาะพยาบาลกลุมที่ทํางานในเวลาราชการปกติเทานั้น  ปจจัยดานครอบครัวสงผลตอคุณภาพชีวิต

โดยรวม  คุณภาพชีวิตดานการทํางาน  ดานสุขภาพและดานครอบครัว ของพยาบาลกลุมที่ทํางานใน

เวลาราชการปกติสูงกวาพยาบาลกลุมที่ทํางานเปนเวร  ปจจัยดานที่ทํางานสงผลตอคุณภาพชีวิต

โดยรวม  คุณภาพชีวิตดานการทํางาน  และดานสุขภาพของพยาบาลกลุมที่ทํางานเปนเวรสูงกวา

พยาบาลกลุมที่ทํางานในเวลาราชการปกติ ยกเวนคุณภาพชีวิตดานครอบครัว 

วันเพ็ญ วอกลาง, สิทธิเดช  นิลสัมฤทธิ์ และมนตรี เกิดมีมูล (2545: บทคัดยอ) ไดวิจัยเรื่อง

คุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย  เปนการสํารวจคุณภาพชีวิตของคน

กรุงเทพฯ ครั้งที่สอง ตอเนื่องมาจากการสํารวจครั้งแรกเมื่อป 2536  โดยคุณภาพชีวิตของคน

กรุงเทพฯ ครั้งนี้เปนการศึกษาจากมาตรวัดที่ไดจากการประเมินของบุคคลในดานความพึงพอใจใน

องคประกอบตางๆ ของการดํารงชีวิต  ไดแก ดานการงาน ครอบครัว สุขภาพจิต ส่ิงแวดลอมและ

ชีวิตในเมือง  มาตรวัดดังกลาวไดพัฒนามาจากการศึกษาเมื่อป 2536 ผลการศึกษาเปรียบเทียบ

ระหวางป 2543 กับป 2536 พบวา ในป 2543 คุณภาพชีวิตโดยรวมและคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของ

คนกรุงเทพฯ มีคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจสูงกวาป 2536 เล็กนอย แตขณะเดียวกันขอเท็จจริง

เกี่ยวกับชีวิตความเปนอยูของคนกรุงเทพฯ กลับพบวา ในป 2543 คนกรุงเทพฯ มีรายไดคงที่ และ

รายไดลดลงเมื่อเปรียบเทียบรายไดกับชวงกอนวิกฤติเศรษฐกิจ  ในกรุงเทพฯ มีคนจนเพิ่มขึ้น คน

รวยลดลง การเปนเจาของรถยนตก็ลดลง  เมื่อเปรียบเทียบกับป 2536 และเมื่อเปรียบเทียบชีวิตความ

เปนอยูในชวง 5 ปท่ีผานมา ประมาณครึ่งหนึ่งของคนกรุงเทพฯ  มีชีวิตที่ไมเปลี่ยนแปลง  และ 1 ใน 

5  มีชีวิตที่ตกต่ําลง  จะเห็นไดวาถึงแมวาคนกรุงเทพฯ จะไดรับผลกระทบจากเศรษฐกิจถดถอย ทํา

ใหคนกรุงเทพฯ มีชีวิตความเปนอยูคงที่ และตกต่ําลง แตคนกรุงเทพฯ สามารถปรับตัวไดและมี

ความพึงพอใจในการดํารงชีวิต โดยคนกรุงเทพฯ สวนใหญยังตองการอยูในกรุงเทพฯ ตอไป ท้ังนี้

เพราะกรุงเทพฯ เปนแหลงทํามาหากิน 

ความสัมพันธระหวางภูมิหลังกับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ขอคนพบที่สําคัญ คือ คุณภาพชีวิต

ดานการทํางานมีความสัมพันธกับเพศ อายุ อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน และมีความสัมพันธแบบ

โตตอบกับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว สุขภาพจิต ชีวิตในเมือง และคุณภาพชีวิตโดยรวม กลาวคือ 

ถาคุณภาพชีวิตดานการทํางานดี จะสงผลตอคุณภาพชีวิตดานอื่นๆ ดีไปดวย ขณะเดียวกันคุณภาพ

ชีวิตดานอื่นๆ ก็สงผลตอคุณภาพชีวิตดานการทํางานเชนเดียวกัน  ขอคนพบดังกลาวแสดงใหเห็นวา 

ชีวิตการทํางานเปนองคประกอบที่สําคัญของการดํารงชีวิต  ภาครัฐควรสงเสริมและใหความสําคัญ

กับการดูแลเกี่ยวกับการทํางานภาคประชาชน  ในดานรายได  สวัสดิการ  การพัฒนาทักษะในการ

ทํางานและความปลอดภัยในการทํางาน เปนตน 
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ธาริณี  ทัศนนารา  (2547: บทคัดยอ) ไดศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษ

ใต จํากัด สาขายะลา  พบวา คนงานมีคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง โดยมีคุณภาพชีวิต

ดานครอบครัวเพียงดานเดียวที่อยูในระดับสูง สวนคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  ดานการทํางาน 

และดานสังคม  อยูในระดับปานกลาง  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ สวัสดิการใน

หนวยงาน  สภาพแวดลอมในหนวยงาน  ความสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน และความสัมพันธกับ

หัวหนางาน สวนอายุ การศึกษา สถานภาพสมรส  จํานวนสมาชิกในครอบครัวที่ตองรับผิดชอบ  

ระยะเวลาปฏิบัติงานในบริษัท  และรายได  ไมมีผลตอคุณภาพชีวิต  ปญหาอุปสรรคตอการ

เสริมสรางคุณภาพชีวิตของคนงาน  ไดแก การมีรายไดไมเพียงพอ มีภาระดานคาใชจายมาก รางกาย

ไมแข็งแรง ครอบครัวไมอบอุน ไมไดรับความเปนธรรมในการทํางาน หัวหนางานไมมีเหตุผลและ

ไมรับความคิดเห็น ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  

ขอเสนอแนะจากการศึกษา  

1)  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหกับบุคลากรและองคกร บริษัทควรมีนโยบายและการบริหาร

จัดการที่ดีในทิศทางที่จะเสริมสรางคุณภาพชีวิตของบุคลากร  เชน นําหลักธรรมาภิบาลมาใช

สงเสริมการมีสวนรวมในองคกร เปนตน 

2)  บริษัทควรเพิ่มกิจกรรมที่สงเสริมคนงานใหมีคุณภาพดีข้ึน เชน จัดสถานที่ออกกําลัง

กายในโรงงาน จัดใหมีการออกกําลังกายกอนหรือหลังเลิกงาน ขอความรวมมือจากหนวยงาน

ภาครัฐมาใหความรูเกี่ยวกับการสงเสริมสุขภาพ  และความรูความเขาใจในการดําเนินชีวิต

โดยทั่วไปใหกับคนงาน 

3)  จากผลการศึกษาพบวา คนงานเพศหญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนงานเพศชาย เพื่อชวย

ใหคนงานเพศชายมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน บริษัทอาจปรับเปลี่ยนงานและเพิ่มคาจางใหเหมาะสมกับ

คนงานเพศชายมากขึ้น  ใหสามารถใชศักยภาพไดเต็มที่  คาดวาจะทําใหคนงานเพศชายซึ่งสวนใหญ

เปนหัวหนาครอบครัวมีรายไดเพียงพอที่จะใชจายในครอบครัวได  เพื่อชวยใหคนงานเพศชายมี

คุณภาพชีวิตดีข้ึน 

4)  ปรับปรุงสวัสดิการในหนวยงานใหดีข้ึน ไดแก การมีสถานที่รับประทานอาหารที่

เหมาะสม การใหบริการน้ําดื่ม  หองน้ําที่สะอาด มียาและอุปกรณในตูยาเพียงพอ 

5)  ปรับปรุงสภาพแวดลอมทางกายภาพในหนวยงานใหดีข้ึน ใหมีแสงสวางเพียงพอ 

สถานที่ท่ีเหมาะสม  มีอุปกรณชวยปองกันอันตรายในการทํางาน เครื่องจักรอยูในสภาพที่ปลอดภัย

ตอการใชงาน 

6)  เพิ่มความสัมพันธในหนวยงานใหสูงขึ้น เพื่อเสริมสรางความสามัคคี ความเขาใจที่ดีตอ

กันในองคกร 
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7)  รัฐควรทบทวนนโยบายเรื่องราคากระแสไฟฟาที่จําหนวยใหแกโงงานอุตสาหกรรมใน

ราคาถูกในชวงเวลากลางคืนและวันหยุด หลายโรงงานเริ่มทํางานในวันเสารอาทิตยและกลางคืน

เพิ่มลดตนทุน  สรางปญหาอุปสรรคตอคุณภาพชีวิตของคนงาน คนงานจํานวนหนึ่งมีปญหาจากการ

ท่ีมีวันหยุดไมตรงกับคนอื่นในครอบครัว  ซ่ึงไมเอื้อตอการสรางครอบครัวที่อบอุน  คนงานขาด

โอกาสที่จะใกลชิดและอบรมสั่งสอนบุตรหลาน  ทําลายสุขภาพและคุณภาพชีวิตของคนงาน 

ชัชวาลย  ผองพักตร (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ซ่ึงมีวัตถุประสงคเพื่อ

ศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และปจจัยที่มีความสัมพันธกับระดับ

คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษามีจํานวนทั้งสิ้น 255 คน ใช

วิธีรวบรวมขอมูลโดยใชการสัมภาษณ ผลการศึกษาพบวา 

1)  กลุมตัวอยางรอยละ 44.31 มีอายุระหวาง 27.37 ป เกินครึ่งหนึ่งจบการศึกษาระดับ

มัธยมศึกษา 1-6 หรือคิดเปนรอยละ 51.76 สวนใหญรอยละ 68.24 เปนคนตางจังหวัด และรอยละ 

68.24 มีญาติพ่ีนองอยูในกรุงเทพฯ สําหรับจํานวนสมาชิกในครัวเรือน พบวา รอยละ 35.29 มี

สมาชิกในครัวเรือนอยูระหวาง 4-5 คน และเกินครึ่งจะไปขอรับความชวยเหลือจากหนวยงาน

ราชการเมื่อจําเปนเทานั้น คือ คิดเปนรอยละ 57.65 ดานการรับรูขาวสารทางเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมือง พบวา กลุมที่ติดตามเปนประจํา และกลุมที่ติดตามบางมีจํานวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 

50.59 และ 49.41 ตามลําดับ ดานพฤติกรรมเสี่ยงดานสุขภาพ พบวา อยูในระดับปานกลาง และขอที่

มีพฤติกรรมเสี่ยงสูงที่สุด คือ มีการดื่มเครื่องดื่มชูกําลัง สวนขอที่มีพฤติกรรมเสี่ยงต่ําที่สุด คือ ขณะ

ขับขี่รถจักรยานยนตจะสวมหมวกนิรภัย และเปดไฟหนารถเสมอ 

2)  เมื่อพิจารณาคุณภาพชีวิทางเศรษฐกิจ พบวา อยูในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาราย

ขอ พบวาขอที่กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงที่สุด คือ รายจาย

เฉลี่ยตอเดือน  คิดเปนคาเฉลี่ย 3.96 รองลงมา คือ การมีหนี้สิน 

3)  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไดแก ระดับการศึกษา 

ภูมิลําเนา การมีญาติพ่ีนองในเขตกรุงเทพฯ ขนาดครัวเรือน การเขาถึงความชวยเหลือจากหนวยงาน

ราชการ และการรับรูขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง  

พูลศักดิ์  อินทรโยธา  (2548: บทคัดยอ) ไดศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวน

ยาง  ในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  โดยกําหนดกรอบแนวความคิดการศึกษาใน 8 

มิติ ไดแก มิติดานครอบครัว  มิติดานการงาน  มิติดานสังคม  มิติดานสุขภาพ  มิติดานทรัพยสิน  มิติ

ดานชีวิตตนเอง มิติดานชีวิตในทองถิ่น  และมิติดานชีวิตในเมืองไทย  ผลการศึกษา พบวา เกษตรกร

ชาวสวนยางที่เขารวมโครงการสงเคราะหปลูกยางพารา สวนใหญเปนเพศชาย มีอายุระหวาง 41-50 
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ป มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา มีอาชีพหลัก คือทําสวนยางและทํานา มีสมาชิกในครอบครัว

อยูรวมกันประมาณ 4-6 คน มีรายไดและรายจายในแตละเดือนพอกัน ประมาณ 4,000-6,000 บาท 

โดยสรุปแลว เกษตรกรชาวสวนยางสวนใหญมีความพอใจในมิติดานตางๆ อยูในเกณฑปานกลาง

เกือบทุกมิติ  ซ่ึงอาจจะเปนไปไดวาในชวงเวลา (ป พ.ศ.2547) ท่ีทําการสํารวจขอมูลคุณภาพชีวิตอยู

นั้น  เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศกําลังอยูในชวงขาขึ้น โดยเฉพาะราคายางแผนดิบอยูในระดับสูง

มาก (กิโลกรัมละประมาณ 48-50 บาท) ทําใหเกษตรกรชาวสวนยางมีรายไดสูง สงผลใหมีฐานะอยู

ในเกณฑดี เมื่อทุกคนมีเงินเพียงพอก็มีความพึงพอใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน แตก็มีบางใน

บางประเด็นยอยๆ ท่ีเกษตรกรมีความพึงพอใจคอนขางต่ํา เชน มิติชีวิตของตนเอง  ชีวิตในทรัพยสิน 

ชีวิตในสังคม และชีวิตสุขภาพ เปนตน  ซ่ึงประเด็นยอยๆ เหลานี้ในอนาคตอาจจะมีผลตอชีวิตใน

สังคม  และชีวิตสุขภาพที่มีผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางที่เขารวมโครงการ

สงเคราะหปลูกแทนกับสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง 

ขอเสนอแนะ 

1)  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ควรจัดทําโครงการใหความ

ชวยเหลือ  หรือใหทุนการศึกษาแกลูกหลานของเกษตรกรชาวสวนยาง  ซ่ึงเปนเยาวชนที่อยูในวัย

เรียน ใหไดมีโอกาสในการศึกษาหาความรูท่ีทันสมัย ใหมีความรูในการใชเทคโนโลยีสมัยใหมให

สอดคลองกับลักษณะงานของ สกย. เชน งานพัฒนาสถาบันเกษตรกร หรือ กลุมเกษตรกร ท่ีจะ

กอใหเกิดจิตสํานึกรักในอาชีพการทําสวนยางที่คงอยูเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญของประเทศไทยดวย 

และยังจะสรางความสําพันธท่ีดีกับครอบครัวและสังคมญาติพ่ีนองในชุมชนชนบทอีกดวย อันจะ

กอใหเกิดทุนทางสังคมที่จะสรางความแข็งแกรงแกเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร รวมถึงสงผล

ประโยชนแกชุมชนที่จะสงผลที่ดีตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 

2)  ควรใหความสําคัญตอโครงการที่เนนการรวมกลุม และเนนการมีสวนรวมในชุมชน ท่ี

จะสงผลใหเกิดปฏิสัมพันธท่ีดีในการคบหาสมาคมที่จะสรางความพึงพอใจในชีวิต ดานชีวิตตนเอง 

และทรัพยสิน รวมถึงสรางความสัมพันธท่ีดีตอกัน ในมิติดานชีวิตทํางาน ดานชีวิตสุขภาพ  ดาน

ชีวิตในทองถิ่น และ ดานชีวิตในเมืองไทย เปนตน 

 3)   ควรเรงการประชาสัมพันธดานขอมูลขาวสารในกิจกรรมของ สํานักงานกองทุน

สงเคราะหสวนยาง (สกย.) ท่ีจะประสานเพื่อการสรางความสัมพันธท่ีดีท้ังผูใหบริการ (พนักงาน 

สกย.) และผูรับบริการ (เกษตรกรชาวสวนยาง) ท้ังในผลสําเร็จของงานตามโครงการตางๆ และผลที่

มีตอการประกอบอาชีพหลักการทําสวนยางพาราที่จะทําใหเกิดประสิทธิผลในการใหบริการของ 

สกย. อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยางในอนาคต 
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 ศูนยวิจัยยางสงขลา (อางถึงใน อภินันท  วัฒนรัตน, 2534:  15) ไดทําการศึกษาเรื่อง

เศรษฐกิจรายไดรายจายของชาวสวนยางขนาดยอม จํานวน 199 ราย ในจังหวัดสงขลา และจังหวัด

ยะลา ศึกษาตามขนาดเนื้อที่สวนยาง เปน 3 กลุม คือ กลุมเนื้อที่นอยกวา 11 ไร กลุมเนื้อที่ 11-25 ไร 

และกลุมเนื้อที่ 26-50 ไร ตามลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจ คือ อายุ ระดับการศึกษา ขนาด

ครอบครัว จํานวนแรงงานในครอบครัว ขนาดของประเภทที่ดินที่ถือครองเพื่อการเกษตร การใช

แรงงานกรีดยางและทํายางแผน ลักษณะการขายผลผลิต รายไดรายจายของครัวเรือน  ภาวะหนี้สิน  

สภาพความเปนอยูของเจาของสวน ศึกษาในป 2529 สรุปไดดังนี้ ลักษณะทางสังคมของเจาของ

สวนทั้ง 3 กลุม มีอายุเฉลี่ย 45 ป ไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดครอบครัวมีสมาชิกใน

ครัวเรือนเฉลี่ย 5 คน   และสมาชิกอยูในวัยทํางานมากกวาสมาชิกที่ไมอยูในวัยทํางาน ลักษณะทาง

เศรษฐกิจ การถือครองที่ดินเพื่อการเกษตร  คือทําสวนยาง สวนผลไม และทํานา ตามลําดับ การใช

แรงงานในการกรีดและทํายางแผน  ชาวสวนขนาดเล็กจะใชแรงงานครอบครัวเพียงอยางเดียว  จะมี

การจางแรงงานกรีดและทํายางแผนสําหรับสวนขนาดใหญ  การขายผลผลิตชาวสวนขนาดเล็กจะ

นิยมขายยางแผนผานพอคาคนกลางระดับหมูบานมากกวาขายผานพอคาระดับอําเภอ  ภาวะหนี้สิน  

โดยเฉลี่ยทุกกลุมเนื้อที่   ชาวสวนยางจะมีหนี้สินไมเกินรอยละ 50  ของชาวสวนยางทั้งหมด แหลง

เงินกูสวนใหญคือ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ  ธนาคารพาณิชย และสหกรณการเกษตร 

รายไดเฉลี่ยชาวสวนกลุมขนาดเนื้อที่ 11-25 ไร มีรายไดเฉลี่ยปละ 35,599 บาท รายจายเฉลี่ยปละ 

29,280 บาท สภาพความเปนอยูของชาวสวนยางโดยทั่วไปมีรายไดจากการประกอบอาชีพทําสวน

ยางเปนอาชีพหลัก   รองลงมามีการทํางานประจําและการรับจาง  สวนรายจายของชาวสวนยาง จะ

ใชจายเพื่อการบริโภค คาเสื้อผา เครื่องแตงตัว คารักษาพยาบาล และคาใชจายเพื่อการเกษตร 

 ศูนยวิจัยยางฉะเชิงเทรา  (อางถึงใน  อภินันท  วัฒนรัตน,  2534:  15)  ศึกษาตนทุนการทํา

ยางแผน  และคาเสื่ออุปกรณในเนื้อที่ 14 ไร สรุปผลการศึกษาไดดังนี้ อุปกรณในการกรีดยาง 

ตนทุน/ป/ไร = 14.08 บาท อุปกรณเก็บน้ํายาง  ตนทุน/ป/ไร = 24.06 บาท อุปกรณในการทํายางแผน 

ตนทุน/ป/ไร = 71.51 บาท ดังนั้น การที่เกษตรกรขายน้ํายางดิบไมตองทําเปนยางแผน  เกษตรกรจะ

ลงทุนหรือใชตนทุนในการผลิตน้ํายางสดเพียง 38.14 บาท/ป/ไร แตถาเกษตรกรทํายางแผนจะลงทุน

ในการผลิตยางแผนถึง 109.65   บาท/ป/ไร  ซ่ึงตนทุนในการผลิตน้ํายางสดนอยกวาตนทุนในการ

ผลิตยางแผนถึง 71.15 บาท/ป/ไร  เวลาที่เหมาะสมสําหรับกรีดยาง คือ โดยปกติชาวสวนนิยมกรีด

ยางตอนกลางคืน (เวลา 01.00-04.00 นาฬิกา) เพราะเขาใจวาการกรีดยางตอนเชาจะใหน้ํายางนอย

กวาตอนกลางคืน โดยเฉลี่ย 4-5 เปอรเซ็นตเทานั้น  แตในเขตภูมิอากาศที่ 3 อาจมีอุปสรรคเกี่ยวกับ

ความกดดันของบรรยากาศที่กระทบตอการไหลของน้ํายาง จึงไมควรกรีดยางหลังจาก 08.00 น. 
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2.6  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

ตารางที่ 2.4  ความสัมพันธระหวางตัวแปรและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

1. เพศ คุณภาพชีวิตของคนงาน

บริษัท ยางไทยปกษใต 

จํากัด สาขายะลา   

พบวา ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก 

เพศ 

ธาริณี  ทัศนนารา,  2547 

2. อายุ คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร  

 

พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตความพึงพอใจในครอบครัวหรือ

ชีวิตคู  และความพึงพอใจในสุขภาพ  

กลาวคือ คนในวัยกลางคนให

ความสําคัญแกครอบครัวมากที่สุด  

ขณะที่ผูสูงอายุใหความสําคัญกับสุขภาพ

ตนเองมากที่สุด) 

เสาวนีย ตนะดุล, 2533 

 

 

 

 คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของแรงงานชาวไทย

มุสลิม: ศึกษาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมไมยางพารา 

ในเขตเทศบาลยะลา 

จังหวัดยะลา   

พบวา อายุมีผลตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน 

ธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์, 2541 

 คุณภาพชีวิตของคนไทย

ในภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ 

พบวา  คนอายุมากกวามีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล 

และคณะ, 2541 

3. ระดับ

การศึกษา 

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร   

ไดขอสรุปวา ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความ

พึงพอใจในมิติงานอาชีพ ความพึงพอใจ

ในครอบครัว  และความพึงพอใจใน

สุขภาพในทางบวก   

เสาวนีย ตนะดุล, 2533 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

 คุณภาพชีวิตของแรงงาน

ยายถิ่นในอุตสาหกรรม

ยางพารา จังหวัดสงขลา  

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยู

ถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ิน

ปจจุบัน  

ไดขอสรุปคือ แรงงานยายถิ่นยิ่งมี

การศึกษาสูงยิ่งมีคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น 

เพชรนอย  สิงหชางชัย,  

2539 

 คุณภาพชีวิตของคนไทย

ในภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ  

พบวา  คนที่มีการศึกษาระดับสูงกวาจะมี

คุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนที่มีระดับ

การศึกษาต่ํากวา 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล 

และคณะ, 2541 

 คุณภาพชีวิตของคนเมือง

ในเขตภาคใต  

 

พบวา  การศึกษามีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตความพึงพอใจในการทํางาน  

โดยผูที่มีการศึกษาสูงจะมีความพึงพอใจ

ในการทํางานมากกวากลุมผูที่มี

การศึกษาต่ํา 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริ

หารศาสตร, สํานักวิจัย, 

2541 

 คุณภาพชีวิตดานความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจของผู

ขับขี่รถจักรยานยนต

รับจางในเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร 

พบวา ระดับการศึกษามีผลตอคุณภาพ

ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  โดยผู

ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีมี

คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจสูงกวาผูที่จบการศึกษาระดับ

ประถมศึกษา 

ชัชวาลย  ผองพักตร, 2548 

4. ลักษณะ

ครอบครัว 

คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนสองฝงคลอง

แสนแสบ 

พบวา ผูที่อาศัยอยูในครัวเรือนขนาดเล็ก

มีระดับคุณภาพชีวิตสูง ทั้งดานสุขภาพ

อนามัย  ดานชีวิตครอบครัว  ดานความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานชีวิตการทํางาน 

ดานการใชสติปญญา ดาน

สภาพแวดลอมทางกายภาพ และดาน

ชีวิตในชุมชน 

วาสินี  พงศชินฤทธิ์, 2540 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

5. ลักษณะ

ที่อยูอาศัย 

การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิต

ของผูอาศัยอยูในอาคาร

สงเคราะหของการเคหะ

แหงชาติ เขตหวยขวาง  

พบวา การมีที่อยูอาศัยที่พอหลับนอนได

เปนที่เปนทาง ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป, 

2526 

 คุณภาพชีวิตของคนไทย

ในภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ  

พบวา  การมีบานหรือที่ดินเปนของ

ตนเองมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล 

และคณะ, 2541  

6. สภาพ 

แวด ลอม  

ในการ

ทํางาน 

คุณภาพชีวิตการทํางาน

ของแรงงานชาวไทย

มุสลิม: ศึกษาจากโรงงาน

อุตสาหกรรมไมยางพารา 

ในเขตเทศบาลยะลา 

จังหวัดยะลา   

พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีผล

ตอคุณภาพชีวิตการทํางาน   

ธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์, 2541 

 คุณภาพชีวิตของคนงาน

บริษัท ยางไทยปกษใต 

จํากัด สาขายะลา   

พบวา สภาพแวดลอมในที่ทํางานมีผลตอ

คุณภาพชีวิต 

ธาริณี  ทัศนนารา,  2547 

7. ความพึง

พอใจใน

ราคา

ผลผลิต 

เนื่องจากราคาผลผลิตที่

ขายได หมายถึงรายไดที่

หามาได ซึ่งรายได

ดังกลาวจะเปนสวนที่

นํามาใชจายในดานตางๆ 

อันจะทําใหคุณภาพชีวิตดี

ขึ้นนั่นเอง 

  

8. อาชีพ

เสริม 

คุณภาพชีวิตของคน

กรุงเทพมหานคร  

 

พบวา ผูที่มีอาชีพรอง  ทําใหคุณภาพชีวิต

ดีขึ้น 

อุทุมพร จามรมาน, 2528  

อางถึงใน วาสินี พงศชิน

ฤทธิ์, 2539 

9. รายได การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิต

ของผูอาศัยอยูในอาคาร

สงเคราะหของการเคหะ

แหงชาติ เขตหวยขวาง   

พบวา การมีรายไดเพียงพอสําหรับใชจาย

ที่จําเปน ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น 

ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป, 

2526 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

 คุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในเขต

กรุงเทพมหานคร 

พบวา รายไดมีความสัมพันธกับความพึง

พอใจในชีวิตโดยรวม  โดยผูที่มีรายได

สูงจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง  

นอกจากนี้รายไดยังมีความสัมพันธกับ

ความพึงพอใจในมิติงานอาชีพ  

ครอบครัวชีวิตสมรสดวย   

เสาวนีย ตนะดุล,  

2533 

 คุณภาพชีวิตของแรงงาน

ยายถิ่นในอุตสาหกรรม

ยางพารา จังหวัดสงขลา  

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิต

ของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยู

ถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ิน

ปจจุบัน 

พบวา รายไดเปนปจจัยที่จะทําให

คุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น   

เพชรนอย  สิงหชางชัย,  

2539 

 คุณภาพชีวิตของคนเมือง

ในเขตภาคใต 

ไดขอสรุปวา รายไดมีความสัมพันธกับ

คุณภาพชีวิตในครอบครัว โดยผูที่ที

รายไดสูงมีคุณภาพชีวิตในครอบครัว

ดีกวาผูที่มีรายไดปานกลางและต่ํา  และมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  

ซึ่งมีรายไดมากมีความพึงพอใจในงาน

มากกวาผูที่มีรายไดนอย    

สถาบันบัณฑิตพัฒน 

บริหารศาสตร, สํานักวิจัย, 

2541 

 คุณภาพชีวิตของแรงงาน

ในโรงงานอุตสาหกรรม: 

ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอ

ในอําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา 

พบวา คนที่มีรายไดดีกวาจะมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีกวาคนงานที่มีรายไดนอยกวา 

วราภรณ รัตนเวสส, 2542 

 คุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง  ในพื้นที่

ภาคใตและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวา เมื่อทุกคนมีเงิน (รายได) เพียงพอก็

มีความพึงพอใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น 

พูลศักดิ์  อินทรโยธา,  2548 
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ตารางที่ 2.4  (ตอ) 
 

ตัวแปร งานวิจัยที่เกี่ยวของ ขอคนพบ ผูวิจัย 

 คุณภาพชีวิตของชาว

ชนบท: ศึกษากรณี  ชุม

ชนฌอบานกลาง  ตําบล

โนนตาล  อําเภอทาอุเทน  

จังหวัดนครพนม   

พบวา ชาวชนบทที่มีรายไดแตกตางกัน

จะมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน โดยชาว

ชนบทที่มีรายไดสูงจะมีระดับคุณภาพ

ชีวิตดีกวาชาวชนบทที่มีรายไดตํ่า   

ประนอม  พรหมสุย, 2544  

10. ฐานะ

ทาง

เศรษฐกิจ 

เนื่องจากผูที่มีฐานะทาง

เศรษฐกิจพอกินยอมสื่อวา

มีรายไดที่เพียงพอ หรือมี

หนี้สินนอย หรือไมมีเลย 

  

11. ความ 

สัมพันธ

กับเพื่อน

บาน 

เนื่องจากเพื่อนบานเปน

คนที่อยูใกลเคียงเรา หรือ

มีความสนิทชิดใกล

รองลงมาจากญาติ ยอม

เปนที่ปรึกษาหารือใหเรา

ได  ทั้งเรื่องอาชีพและ

เรื่องทั่วไป 

  

12. การ

รับรู

ขาวสาร 

คุณภาพชีวิตดานความ

มั่นคงทางเศรษฐกิจของผู

ขับขี่รถจักรยานยนต

รับจางในเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร  

พบวา การรับรูขาวสารดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองมีผลตอคุณภาพชีวิต

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ชัชวาลย  ผองพักตร, 2548 

 



บทที่ 3 

 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณี

จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช   มีระเบียบวิธีวิจัย ดังตอไปนี้ 

 

3.1  วิธีวิจัยที่ใช 

 

 การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพประกอบกัน  ซ่ึงใชวิธีการสํารวจ

โดยการสุมตัวอยาง  (Survey Research) และการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) 

 ผูวิจัยไดเก็บขอมูลในเชิงปริมาณ เพื่อนําผลที่ไดมาวิเคราะหใหทราบถึง ขอมูลพื้นฐาน และ

ปจจัยตางๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  และใชวิธีการสัมภาษณแบบมี

โครงสราง  เพื่อใหไดความชัดเจนของขอมูลเพิ่มเติม 

 

3.2  การวิจัยเชิงปริมาณ 

 

3.2.1  ตัวแปรท่ีใชในการวิจัย 

 3.2.1.1   ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) คือ 

1)   ปจจัยสวนบุคคล ไดแก  

(1)  เพศ   

(2)  อายุ 

(3)  ระดับการศึกษา   

(4)  ลักษณะครอบครัว    

(5)  ลักษณะที่อยูอาศัย  

2)  ปจจัยดานอาชีพ ไดแก  

(1)  สภาพแวดลอมในการทํางาน   

(2)  ความพึงพอใจในราคาผลผลิต    
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(3)  อาชีพเสริม   

(4)  รายได 

(5)  ฐานะทางเศรษฐกิจ 

3)  ปจจัยดานอื่นๆ  ไดแก  

 (1)  ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  

 (2)  ความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 3.2.1.2   ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คือ คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง

ในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณี จังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช แบงเปน 5 ดาน ไดแก  

1)  ชีวิตครอบครัว ตัวชี้วัดยอย คือ  

  (1)  สภาพที่อยูอาศัย 

 (2)  ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว 

 (3)  ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ 

 (4)  ความเขาใจและความผูกพันในครอบครัว  

 (5)  การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน 

 (6)  การแกไขปญหาครอบครัว 

 (7)  การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา 

2)  ชีวิตการทํางาน ตัวชี้วัดยอย คือ 

 (1)  ความสามารถในการทํางาน 

 (2)  การรับรูขาวสารดานอาชีพ   

 (3)  ความพึงพอใจในงานที่ทํา 

3)  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ตัวชี้วัดยอย คือ 

 (1)  ความเพียงพอของรายได 

 (2)  ความมั่นคงของรายได 

 (3)  ความสม่ําเสมอของราคาผลผลิตที่ขายได 

 (4)  ฐานะทางการเงิน 

4)  สุขภาพอนามัย ตัวชี้วัดยอย คือ 

 (1)  ความเครียด 

 (2)  การปองกันดูแลสุขภาพ 

 (3)  ความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาลใกลบาน 
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5)  ชีวิตในชุมชน  ตัวชี้วัดยอย คือ 

 (1)  ความสัมพันธกับเพื่อนบาน 

 (2)  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

 (3)  การมีสวนรวมในชุมชน 

 (4)  ความสะดวกในการติดตอราชการสําคัญ 

 (5)  การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน 

 

3.2.2  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 จากการทบทวนวรรณกรรม และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถสังเคราะหเปนกรอบ

แนวคิดในการวิจัย โดยแสดงความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ดังตอไปนี้ 
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ตัวแปรอิสระ (IV)     ตัวแปรตาม (DV) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

3.2.3  สมมติฐานการวิจัย 

 

 

ภาพที่ 3.1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3.2.3  สมมติฐาน 

 1)   สมมติฐานที่ 1  ชายนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาหญิง 

   ผูวิจัยเห็นวาเพศจะเปนตัวแปรในการกําหนดลักษณะของงาน  หากเปนงานที่

ตองใชกําลัง  นาจะทําใหคนงานที่เปนเพศชายซึ่งมีกําลังกายมากกวา  สามารถทํางานไดดีกวา

คนงานเพศหญิงที่มีกําลังกายนอยกวา  สวนงานที่ตองการความประณีต  คนงานที่เปนเพศหญิง

นาจะทําไดดีกวา  

ปจจัยสวนบุคคล 

1.   เพศ 

2. อายุ  

3. ระดับการศึกษา 

4. ลักษณะครอบครัว 

5. ลักษณะที่อยูอาศัย คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง   

ในยุคเศรษฐกิจถดถอย 

- ดานชีวิตครอบครัว 

- ดานชีวิตการทํางาน 

- ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

- ดานสุขภาพอนามัย 

- ดานชีวิตในชุมชน 

ปจจัยดานอาชีพ 

6. สภาพแวดลอมในการทํางาน 

7. ความพึงพอใจในราคาผลผลิต 

8. อาชีพเสริม 

9. รายได 

10. ฐานะทางเศรษฐกิจ 

ปจจัยดานอื่นๆ  

   11.   ความสัมพันธกับเพื่อนบาน 

   12.   ความถี่ในการรับรูขาวสาร 
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   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ ธาริณี  ทัศนนารา  (2547: บทคัดยอ) ได

ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขายะลา พบวา ปจจัยที่มีผลตอ

คุณภาพชีวิต ไดแก เพศ โดยคนงานที่เปนเพศหญิง มีคุณภาพชีวิตที่สูงกวาคนงานเพศชายในทุกดาน 

ไดแก ดานครอบครัว ดานสุขภาพอนามัย ดานการทํางาน และดานสังคม 

 2)   สมมติฐานที่ 2  ผูท่ีมีอายุมากกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา 

   ผูวิจัยเห็นวาการมีอายุมากกวาทําใหมีประสบการณดานตางๆ มากพอ มีฐานะทาง

เศรษฐกิจคอนขางมั่นคง มีการตัดสินใจและมีความมั่นคงทางอารมณ สามารถปรับตัวและแกไข

ปญหาไดดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา  

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของเสาวนีย ตนะดุลย (2533: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตความพึง

พอใจในครอบครัวหรือชีวิตคู  และความพึงพอใจในสุขภาพ  กลาวคือ คนในวัยกลางคนให

ความสําคัญแกครอบครัวมากที่สุด  ขณะที่ผูสูงอายุใหความสําคัญกับสุขภาพตนเองมากที่สุด  งานวิจัย

ของธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์  (2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานชาวไทยมุสลิม: 

ศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา ในเขตเทศบาลยะลา จังหวัดยะลา  พบวา อายุมีผลตอ

คุณภาพชีวิตการทํางาน โดยคนงานที่มีอายุมากกวา 40 ปข้ึนไป จะมีคุณภาพชีวิตการทํางานแตกตาง

จากคนที่มีอายุนอย (นอยกวาหรือเทากับ 40 ป) เนื่องจากอายุเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหคนมีความ

แตกตางในเรื่องความคิดและพฤติกรรม ท้ังนี้โดยทั่วไปคนที่มีอายุมากกวามักมีความคิด  และตอง

รับผิดชอบครอบครัว จึงทุมเทใหกับงาน ประกอบกับการทํางานมานานจึงมีประสบการณทํางานได

ไมยาก และงานวิจัยของสุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของ

คนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา  คนอายุมากกวามีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา 

 3)   สมมติฐานที่ 3  ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวา 

   ผูวิจัยเห็นวาคนที่มีการศึกษาดียอมมีความรูความเขาใจในชีวิตทํางานไดเฉลียว

ฉลาด และไดผลดีกวา มีเหตุผล สามารถแกปญหา ติดตามขาวสารมาใชวิเคราะหในการทํางานไดดี

วาคนที่มีการศึกษาต่ํากวา 

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ เสาวนีย ตนะดุลย (2533: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา 

คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ท่ีไดขอสรุปวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตดานความพึงพอใจในมิติงานอาชีพ ความพึงพอใจในครอบครัว  และความพึงพอใจ

ในสุขภาพในทางบวก  เชนเดียวกับงานวิจัยของ เพชรนอย สิงหชางชัย  (2539: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา

เรื่อง คุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพ
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ชีวิตของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ินปจจุบัน ท่ีไดขอสรุปเหมือนกันคือ แรงงานยาย

ถ่ินยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งมีคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น  งานวิจัยของสุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ 

(2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา  คนที่มี

การศึกษาระดับสูงกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  งานวิจัยของสถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. สํานักวิจัย (2541: 156-160) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในเขต

ภาคใต พบวา  การศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตความพึงพอใจในการทํางาน  โดยผูท่ีมี

การศึกษาสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวากลุมผูท่ีมีการศึกษาต่ํา  และงานวิจัยของ 

ชัชวาลย  ผองพักตร (2548: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู

ขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา ระดับการศึกษามีผลตอคุณภาพ

ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  โดยผูท่ีจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจสูงกวาผูท่ีจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

 4)   สมมติฐานที่ 4  ผูท่ีอาศัยในครอบครัวเดี่ยวนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีอาศัยอยู

ในครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน) 

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ วาสินี  พงศชินฤทธิ์ (2540: บทคัดยอ) ท่ี

ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝงคลองแสนแสบ พบวา ผูท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนขนาด

เล็กมีระดับคุณภาพชีวิตสูง ท้ังดานสุขภาพอนามัย ดานชีวิตครอบครัว ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ดานชีวิตการทํางาน ดานการใชสติปญญา ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ และดานชีวิตในชุมชน 

 5)   สมมติฐานที่ 5  ผูท่ีมีบานเปนของตนเองนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบาน

ของผูอ่ืน 

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป (2526: บทคัดยอ) 

ท่ีศึกษา การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวย

ขวาง พบวา การมีท่ีอยูอาศัยที่พอหลับนอนไดเปนที่เปนทาง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน และงานวิจัย

ของ สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะ

วิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา การมีบานหรือที่ดินเปนของตนเองมีผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

 6)   สมมติฐานที่ 6  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยนาจะมีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่ไมเอื้ออํานวย 

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ ธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์  (2541:  บทคัดยอ) ท่ี

ศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานชาวไทมุสลิม: ศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา 

ในเขตเทศบาลยะลา จังหวัดยะลา พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการ

ทํางาน งานวิจัยของ ธาริณี ทัศนนารา (2547: บทคัดยอ) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยาง
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ไทยปกษใต จํากัด สาขายะลา พบวา สภาพแวดลอมในหนวยงานมีผลตอคุณภาพชีวิต โดยที่คนงาน

ท่ีมีสภาพแวดลอมในหนวยงานระดับสูงจะมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยและดานการทํางาน

ดีกวาคนงานที่มีสภาพแวดลอมในหนวยงานระดับต่ําถึงปานกลาง 

 7)  สมมติฐานที่ 7  ผูท่ีมีความพึงพอใจในราคาผลผลิตที่ขายไดนาจะมีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาผูท่ีไมมีความพึงพอใจในราคาผลผลิตที่ขายได 

   เนื่องจากราคาผลผลิตที่ขายได หมายถึงรายไดท่ีหามาได ซ่ึงรายไดดังกลาวจะ

เปนสวนที่นํามาใชจายในดานตางๆ อันจะทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึนนั่นเอง 

 8)   สมมติฐานที่ 8  ผูท่ีมีอาชีพเสริมนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการ

ทําสวนยางเพียงอยางเดียว  

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ อุทุมพร จามรมาน (2528: บทคัดยอ อาง

ถึงใน วาสินี พงศชินฤทธิ์, 2540: 36) ท่ีศึกษาวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร พบวา ผู

ท่ีมีอาชีพรอง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 

 9)   สมมติฐานที่ 9  ผูท่ีมีรายไดสูงกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 

    ผูวิจัยเห็นวารายไดเปนตัวกําหนดสภาพความเปนอยูของเกษตรชาวสวนยางได

สวนหนึ่งทําใหมีเงินใชจายในสิ่งที่ตองการมากกวาคนที่มีรายไดนอย  ซ่ึงสามารถซื้อความ

สะดวกสบาย เก็บออมได  และทําใหมีภาระหนี้สินนอยกวาได  กลาวไดวา รายไดเปนตัวกําหนด

ภาวะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนอยางหนึ่งที่มีผลตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

   สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป (2526: บทคัดยอ) 

ท่ีศึกษา การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวย

ขวาง  พบวา การมีรายไดเพียงพอสําหรับใชจายที่จําเปน ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน งานวิจัยของ 

เสาวนีย ตนะดุลย (2533: บทคัดยอ) ท่ีศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร 

พบวา รายไดมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม  โดยผูท่ีมีรายไดสูงจะมีความพึง

พอใจในชีวิตสูง  นอกจากนี้รายไดยังมีความสัมพันธกับความพึงพอใจในมิติงานอาชีพ  ครอบครัว

ชีวิตสมรสดวย  งานวิจัยของ เพชรนอย  สิงหชางชัย  (2539: บทคัดยอ)  ท่ีศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต

ของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงาน

ยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ินปจจุบัน พบวา รายไดเปนปจจัยที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนดีข้ึน  งานวิจัยของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  สํานักวิจัย (2541: 156-160) ท่ี

ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนเมืองในเขตภาคใต ไดขอสรุปวา รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตใน

ครอบครัว โดยผูท่ีทีรายไดสูงมีคุณภาพชีวิตในครอบครัวดีกวาผูท่ีมีรายไดปานกลางและต่ํา  และมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในงาน  ซ่ึงมีรายไดมากมีความพึงพอใจในงานมากกวาผูท่ีมีรายได
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นอย  งานวิจัยของ วราภรณ รัตนเวสส (2542: 75) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม: ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวา คนที่มีรายได

ดีกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนงานที่มีรายไดนอยกวา และงานวิจัยของ พูลศักดิ์  อินทรโยธา

(2548) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่ภาคใตและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

พบวา เมื่อทุกคนมีเงิน (รายได) เพียงพอก็มีความพึงพอใจที่สงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 

 10)   สมมติฐานที่ 10  ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ 

     เนื่องจากผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินยอมสื่อวามีรายไดท่ีเพียงพอ หรือมี

หนี้สินนอย หรือไมมีเลย 

 11)   สมมติฐานที่ 11  ผูท่ีมีความสัมพันธดีกับเพื่อนบานนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผู

ท่ีมีความสัมพันธไมดีกับเพื่อนบาน 

     เนื่องจากเพื่อนบานเปนคนที่อยูใกลเคียงเรา หรือมีความสนิทชิดใกลรองลงมา

จากญาติ ยอมเปนที่ปรึกษาหารือใหเราได  ท้ังเรื่องอาชีพและเรื่องทั่วไป 

 12)  สมมติฐานที่ 12  ผูท่ีไดรับรูขาวสารมากกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีรับรู

ขาวสารนอยกวา 

 สมมติฐานดังกลาวมาจากงานวิจัยของ ชัชวาลย  ผองพักตร (2548: บทคัดยอ) ท่ี

ศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผูขับขี่รถจักรยานยนตรับจางในเขตบึงกุม 

กรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองมีผลตอคุณภาพชีวิต

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยผูท่ีมีการติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปน

ประจํา มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดีกวาผูท่ีมีการติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมือง เปนบางครั้งบางคราว 

 

3.2.4   วิธีการศึกษา 

 3.2.4.1   หนวยในการวิเคราะห (Unit of Analysis) ใชหนวยการวิเคราะหระดับบุคคล 

เนื่องจากเปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสาวนยาง 

 3.2.4.2   แหลงขอมูล ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก 

 1)  ขอมูลเอกสาร (Documentary Data) เปนขอมูลที่ไดจากคนควาจากหนังสือ

รายงานวิจัย ขอมูลทางอินเทอรเน็ต และขอมูลจากหนวยงานราชการตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 

 2)  ขอมูลสนาม (Field  Data) เปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจโดยการสุม

ตัวอยาง (Survey Research) 
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3.2.5  ประชากรและการสุมตัวอยาง  

 3.2.5.1  ประชากร (Population) ท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ หัวหนาครอบครัวที่เปน

เกษตรกรชาวสวนยาง ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช (ถาหากหัวหนาครอบครัวไม

อยูขณะไปเก็บขอมูล จะสอบถามคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุ 18 ปบริบูรณแทน)  

 กําหนดขนาดตัวอยางโดยใชสูตรในการคํานวณของ Taro Yamane ดังนี้ 

      n     =      N          

    1+Ne2      

   n  =  จํานวนกลุมตัวอยาง 

      e  =   0.05 (คลาดเคลื่อนได 5%)  

   N =  จํานวนประชากร 

 จํานวนประชากรของทั้งสองจังหวัดรวม 162,407 ครัวเรือน โดยที่จังหวัดสุราษฎร

ธานี มีจํานวนเกษตรกรชาวสวนยาง 73,916 ครัวเรือน และจังหวัดนครศรีธรรมราช  มีจํานวน

เกษตรกรชาวสวนยาง 88,491 ครัวเรือน (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2552) 

 ดังนั้น จะได 

      n     =          162,407              

    1+162,407  (0.05) 2      

             =            162,407          

        407.0175       

             =         399.02 

 ดังนั้น  ขนาดของกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้เทากับ 400 คน  

 3.2.5.2  การสุมตัวอยางของการวิจัย  ผูวิจัยใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 

(Multistage Sampling) ดังนี้ 

 ข้ันที่ 1 สุมตามกลุมหรือตามพื้นที่ (Cluster  Sampling) ซ่ึงผูวิจัยไดกําหนด

พ้ืนที่คือ จังหวัดสุราษฎรธานี และจังหวัดนครศรีธรรมราช 

 ข้ันที่ 2 ในแตละจังหวัดผูวิจัย จะใชวิธีสุมอยางเปนระบบ (Systematic 

Sampling) นั่นคือ การสุมอําเภอ โดยเรียงอําเภอตามขอมูลของกรมการปกครอง (ยกเวนอําเภอเมือง

สุราษฎรธานี  อําเภอเกาะสมุย อําเภอเกาะพะงัน  อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช) ซ่ึงจะทําการสุม

จังหวัดละ 5 อําเภอ  
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 ข้ันที่ 3 ในแตละอําเภอ จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random 

Sampling) คือ ทําการสุมตําบลในเขตอําเภอนั้นๆ อําเภอละ 2 ตําบล 

 ข้ันที่ 4 ในแตละตําบล จะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย (Simple  Random 

Sampling) คือ ทําการสุมหมูบานในเขตตําบลนั้นๆ ตําบลละ 2 หมูบาน 

 ข้ันที่ 5 ข้ันสุดทาย  จะใชวิธีการสุมโดยบังเอิญ  ซ่ึงจะเลือกสุมครัวเรือนที่

ประกอบอาชีพการทําสวนยางในหมูบานนั้นๆ เปนลําดับสุดทาย โดยสุมหมูบานละ 10  ครัวเรือน 

 ดังนั้น จะไดตัวอยางในการศึกษาทั้งหมด 400 ครัวเรือน โดยที่แบงเปน

จังหวัดสุราษฎรธานี 200 คน และจังหวัดนครศรีธรรมราช 200 คน ซ่ึงในแตละครัวเรือนจะแจก

แบบสอบถามครัวเรือนละ 1 คน โดยสอบถามหัวหนาครัวเรือน และหากในกรณีท่ีหัวหนาครัวเรือน

ไมอยู จะสอบถามคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุ 18 ปบริบูรณแทน 

  

3.2.6  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเชิงปริมาณ คือ แบบสอบถาม  (Questionnaires)  รายละเอียด ดังนี้ 

 1)   การสรางแบบสอบถาม  

      (1)  ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ และขอคําแนะนําจากอาจารยท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธเพื่อเปนแนวทางการกําหนดกรอบแบบสอบถาม 

      2)  จัดสรางแบบสอบถามตามกรอบที่กําหนด โดยพิจารณาเนื้อหาตาม

วัตถุประสงคท่ีศึกษา 

      (3)  นําแบบสอบถามเสนอผูทรงคุณวุฒิพิจารณาตรวจสอบ พรอมขอคําแนะนํา

เพื่อแกไขปรับปรุงขอบกพรอง 

      (4)  นําแบบสอบถามที่แกไขแลวไปทดสอบกับเกษตรชาวสวนยางใน จ.ชุมพร 

 2)   รายละเอียดของแบบสอบถาม แบงแบบสอบถามออกเปน  4 ตอน  ดังนี้ 

        ตอนที่ 1  เปนคําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก  

เพศ  อายุ(เต็ม) ระดับการศึกษา(ข้ันสูงสุด) สถานภาพการสมรส ลักษณะครอบครัว จํานวนสมาชิก

ในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย สถานภาพในของครอบครัว  และภูมิลําเนาเดิม ซ่ึงเปนคําถามแบบ

เลือกตอบ  และเติมคําในชองวาง 

       ตอนที่ 2  เปนคําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการประกอบอาชีพ ไดแก ลักษณะสวนยาง

ท่ีเปดกรีด  จํานวนแรงงานในบานที่ชวยทําอาชีพสวนยาง จํานวนพื้นที่การทําสวนยาง การไดรับการ

สงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) ลักษณะการขายผลผลผลิต ราคา

ผลผลิตที่ขายได สภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอใจในราคาผลผลิต อาชีพเสริม รายไดตอ
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เดือน  ฐานะทางเศรษฐกิจ ความสัมพันธกับเพื่อนบาน ชองทางการรับขอมูลขาวสาร และความถี่ใน

การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเกษตร  ซ่ึงเปนคําถามแบบเลือกตอบ  และเติมคําในชองวาง 

      ตอนที่ 3   เปนคําถามความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพชีวิตดานตางๆ ไดแก 

ดานชีวิตครอบครัว ชีวิตการทํางาน ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  สุขภาพอนามัย  และชีวิตในชุมชน  

ลักษณะคําถามจะเปนทั้งเชิงบวกและเชิงลบ   

     ตอนที่ 4  เปนคําถามปลายเปด ใหผูตอบแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นหรือ

ขอเสนอแนะที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง 

  3)   การทดสอบแบบสอบถาม 

  เมื่อสรางแบบสอบถามเสร็จแลวกอนที่จะนําไปใชสอบถามเกษตรกรชาวสวนยางใน

จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดทําการหาคาความเที่ยงตรง (Validity)  และหาคา

ความเชื่อถือได (Reliability) ดังนี้ 

  (1)   การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity)   

  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ และ

เจาหนาที่สวนวิจัยและพัฒนา ฝายวิจัยและแผน  สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) 

เพื่อตรวจสอบความถูกตองและความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content  Validity) วาแบบสอบถามที่

สรางขึ้นั้นตรงกับเนื้อหาที่ตองการวัดหรือไป รวมทั้งตรวจสอบดานภาษาที่ใช การวางรูปแบบ

ขอความตางๆ แลวนํามาปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น  

  (2)   การทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

  ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามที่ผานการแกไขปรับปรุงแลว ไปทดสอบ (Pre-

test) กับเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดใกลเคียง ซ่ึงไมใชเปนกลุมตัวอยาง แตมีคุณสมบัติใกลเคียง

กับกลุมตัวอยาง ซ่ึงผูวิจัยไดนําแบบสอบถามไปทดสอบกับเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดชุมพร 

จํานวน 30 คน หลังจากนั้นไดนําแบบสอบถามดังกลาวมาตรวจใหคะแนน วิเคราะหหาคุณภาพของ

เครื่องมือ โดยการหาคาอํานาจจําแนก โดยใชวิธี Item Total Correlation (r) วิเคราะหหาความ

เชื่อมั่น โดยหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Alfa Coefficient) ตามวิธีการของครอนบาค และวิเคราะหหา

ขอบกพรอง แลวจึงปรับปรุงแกไขแบบสอบถามเพื่อใหมีความสมบูรณมากยิ่งขึ้น ผลการทดสอบ

ปรากฏดังตารางที่ 3.1 ซ่ึงในสวนที่มีคาความเชื่อมั่นต่ํา ผูวิจัยไดปรับปรุง และ/หรือ ตัดขอคําถาม

ออก สําหรับแบบสอบถามที่นําไปใชเก็บขอมูลจริง 
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ตารางที่ 3.1  แสดงผลการทดสอบเพื่อหาคาความเชื่อมั่น 

 

ตัวชี้วัด Alpha  

ดานชีวิตครอบครัว  

สภาพที่อยูอาศัย .8181  

ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว .7531  

ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ .7849  

การเสริมสรางความเขาใจและความผูกพัน .6602  

การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน .5433  

การแกไขปญหาครอบครัว .8054  

การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา .7707  

ดานชีวิตการทํางาน  

ความสามารถในการทํางาน .7822  

การรับรูขาวสารอาชีพ .8345  

ความพึงพอใจในงานที่ทํา .7355  

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

รายไดเพียงพอสําหรับครอบครัว .6323  

รายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางมีความมั่นคง .5606  

สามารถขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป .6768  

ฐานะทางการเงินของครอบครัวมีรายไดมากกวารายจาย .6663  

ดานสุขภาพอนามัย  

ความเครียด .8172  

การปองกันดูแลสุขภาพ .5996  

ความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาล .3424  

ดานชีวิตในชุมชน  

ความสัมพันธกับเพื่อนบาน .7779  

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน .6985  

การมีสวนรวมในชุมชน .9328  

ความสะดวกในการติดตอราชการสําคัญ .8745  

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน -.1653  
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 4)   เกณฑการใหคะแนน 

                     ขอที่เปน Likert Scale มีเกณฑการใหคะแนน ดังนี้ 

   (1)  ขอคําถามแบบมาตรประเมินคา โดยขอความประกอบดวยขอความในเชิงบวก  

และเชิงลบ วิธีการใหคะแนนแตละคําตอบ เปนไป 2 ทาง คือ   

   ระดับความคิดเห็น  ขอความเชิงบวก     ขอความเชิงลบ 

   มากที่สุด   5   1 

   มาก    4   2 

   ปานกลาง   3   3 

   นอย    2   4 

   นอยที่สุด   1   5 

  (2)   นําคะแนนไปวิเคราะห โดยใชโปรแกรมทางสถิติ สถิติท่ีใชในกาวิเคราะห 

คือ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนําไปเปรียบเทียบกับเกณฑของระดับที่ตั้งไว  และแปล

ผลตามเกณฑการแปลความหมาย ดังนี้ (บุญชม  ศรีสะอาด,  2535: 101) 

   คาเฉลี่ย    ระดับความเห็น  

   4.51  –  5.00   มากที่สุด 

   3.51  –  4.50   มาก 

   2.51  –  3.50   ปานกลาง 

   1.51  –  2.50   นอย 

   1.00  –  1.50   นอยที่สุด 

  

 3.2.7   การรวบรวมขอมูล 

 การรวบรวมขอมูลจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยใชวิธีการลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม  โดยให

ผูตอบกรอกคําตอบเอง หรือสัมภาษณตามแบบสอบถาม (ข้ึนอยูกับความสะดวกของผูตอบ)  ซ่ึง

ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บขอมูลระหวางเดือนเมษายน - มิถุนายน 2553 ท้ังนี้อัตราการตอบที่นําไปใช

ในการวิเคราะหได  คือรอยละ 80 จึงจะถือวาใชได  (พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ,  2550: 345) ปรากฏวา

แบบสอบถามทั้งหมดมี 400 ชุด สามารถเก็บขอมูลไดท้ัง 400 ชุด คิดเปนรอยละ 100 โดยแบงพื้นที่

ในการเก็บขอมูล ดังนี้ 
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ตารางที่ 3.2  แสดงพื้นที่ในการเก็บขอมูล 

 

จังหวัด อําเภอ ตําบล หมูท่ี จํานวนกลุมตัวอยาง 

สุราษฎรธานี ไชยา ปาเว 2  และ 5  20 

  โมถาย 2  และ 5  20 

 บานตาขุน เขาวง 2  และ 6  20 

  พรุไทย 1  และ 4  20 

 บานนาสาร พรุพี 1  และ 4  21 

  ลําพูน 1  และ 2  19 

 เวียงสระ เวียงสระ 4  และ 8  20 

  บานสอง 3  และ 13  20 

 ชัยบุรี ชัยบุรี 1  และ 3  20 

  ไทรทอง 1  และ 2  20 

นครศรีธรรมราช พิปูน พิปูน 1  และ 8  20 

  กะทูน 5  และ 6  20 

 ทุงสง ควนกรด 1  และ 11  20 

  เขาขาว 1  และ 5  20 

 รอนพิบูลย เสาธง 2  และ 3 20 

  หินตก 4  และ 5  20 

 บางขัน บางขัน 6  และ 13  21 

  บานลํานาว 2  และ 3  19 

 นบพิตํา นบพิตํา 1  และ 3  20 

  นาเหรง 2  และ 4  20 

รวมกลุมตัวอยาง 400  

 

 3.2.8  การประมวลผล 

 เมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถาม  ผูวิจัยนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหโดยใชโปรแกรมคํานวณ

สําเร็จรูป ซ่ึงทําการปอนขอมูลเพื่อใหโปรแกรมดังกลาวทําการประมวลผล  และผูวิจัยจะดําเนินการ

แปรผลการคํานวณตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว    

 



  
 

96 

 

3.2.9  การวิเคราะหขอมูล 

 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยใชวิธีหาความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระและตัว

แปรตาม  โดยใชการประมวลผลดวยเครื่องคอมพิวเตอร  ดังนี้ 

 1)  สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพื่ออธิบายขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะห ไดแก ความถี่ (Frequencies) รอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 2)  สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื่อทดสอบสมมติฐาน และหาความสัมพันธ

ระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ดาน สถิติท่ีใช ไดแก การเปรียบเทียบคาเฉลี่ย       

(T-Test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว Analysis of Variance (ANOVA) และการเปรียบเทียบ

ความแตกตางเปนรายคู 

ท้ังนี้ ในการวิเคราะหตัวแปรตามและตัวแปรอิสระที่นํามาวิเคราะหจะตองมีความแตกตาง

ในตัวเอง  ดังนั้น  แตละรายการของตัวแปร จะตองมีสัดสวนไมแตกตางกันมากเกินไป  เชน 50:50 

ดีท่ีสุด  30:70 พอใชได  20:80 สมเหตุสมผล/รับได  (พิชิต  พิทักษเทพสมบัติ, 2550: 423) 

 

3.3  การวิจัยเชิงคุณภาพ 

 

 ผูวิจัยไดใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (In-Depth  Interview) 

หลังจากเก็บขอมูลเชิงปริมาณแลว ซ่ึงมีจุดมุงหมายเพื่อใหทราบขอมูลดานตางๆ ในเชิงลึกมากยิ่งขึ้น 

และเพื่อใหทราบวาขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามมีความเชื่อมโยง/ตรงกัน/ขัดแยงกัน จากขอมูลที่ได

จากการสัมภาษณ มากนอยเพียงใด  

 

3.3.1  วิธีการศึกษา 

ใชวิธีการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview)  โดยผูวิจัยจะสัมภาษณผูให

ขอมูลสําคัญในพื้นที่  ท้ังสองจังหวัด รวม 12 คน  ซ่ึงผูวิจัยไดเลือกผูใหขอมูลสําคัญ ประกอบไป

ดวย ผูนําทองถิ่นหรือชุมชน ผูท่ีชาวบานใหความเคารพนับถือในหมูบานหรือผูอาวุโสในหมูบาน 

และเกษตรกรชาวสวนยาง เนื่องจากผูนําในทองถิ่นหรือชุมชน คือบุคคลในพื้นที่ท่ีจะรูขอมูล

พ้ืนฐานดานตางๆ ของชาวบานเปนอยางดี  สวนผูท่ีชาวบานใหความเคารพนับถือหรือผูอาวุโสใน

หมูบาน คือผูท่ีอยูในพื้นที่มานาน ยอมสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในผูท่ีอาศัยอยูในหมูบาน และ

เกษตรกรชาวสวนยาง คือบุคคลที่มีความรูดานการทําสวนยางเปนอยางดี 

รายละเอียดขอมูลพื้นฐานของผูท่ีใหขอมูล เปนดังนี้ 



  
 

97 

 

ตารางที่ 3.3  แสดงขอมูลพื้นฐานของผูท่ีสัมภาษณ 

 

คนที่ บุคคลที่สัมภาษณ อายุ (ป) อาชีพ พ้ืนที่ 

จังหวัดสุราษฎรธานี 

1 นามสมมติ 1  สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลโมถาย 

35 รับราชการ, สวนยาง,  

สวนผลไม 

หมู 2 ต.โมถาย 

อ.ไชยา 

2 นามสมมติ 2 ผูอาวุโสในหมูบาน   58 สวนยาง, สวนผลไม หมู 2 ต.ปาเว 

อ.ไชยา 

3 นามสมมติ 3 สมาชิกองคการ  

บริหารสวนตําบลเขาวง  

32 รับราชการ, รานขายของ

ชํา, สวนยาง 

หมู 2 ต.เขาวง 

อ.บานตาขุน 

4 นามสมมติ 4 อดีตผูใหญบาน 62  สวนยาง (ซึ่ง ลูกๆ ดูแล) หมู 4 ต.พรุพี 

อ.บานนาสาร 

5 นามสมมติ 5 ชาวบาน (ชาย)  45  สวนยาง หมู 3 ต.บานสอง 

อ.เวียงสระ 

6 นามสมมติ 6 ผูชวยผูใหญบาน 50  รับราชการ, สวนยาง,    

สวนปาลม 

หมู 1 ต.ชัยบุรี 

อ.ชัยบุรี 

จังหวัดนครศรีธรรมราช 

7 นามสมมติ 7 ชาวบาน (หญิง)  37  สวนยาง หมู 1 ต.พิปูน 

อ.พิปูน 

8 นามสมมติ 8  อดีตผูชวยผูใหญบาน   52 รับเหมากอสราง,   สวน

ยาง 

หมู 6 ต.กะทูน 

อ.พิปูน 

9 นามสมมติ 9  ผูอาวุโสในหมูบาน   69 สวนยาง (ซึ่งแบงใหลูกๆ 

ดูแล), สวนปาลม (ซึ่ง 

แบงใหลูกๆ ดูแล) 

หมู 1 ต.เขาขาว 

อ.ทุงสง 

10 นามสมมติ 10  ชาวบาน (หญิง)  42  เปดปมน้ํามัน (แบบถัง

กิโล), สวนยาง 

หมู 4 ต.หินตก 

อ.รอนพิบูลย 

11 นามสมมติ 11 สมาชิกองคการ

บริหารสวนตําบลบางขัน 

38 รับราชการ, เปดราน     

ลาง อัด ฉีด รถ, สวนยาง, 

สวนผลไม 

หมู 6 ต.บางขัน 

อ.บางขัน 

12 นามสมมติ 12 ทีมผูชวยผูใหญบาน  45 สวนยาง หมู 1 ต.นบพิตํา 

อ.นบพิตํา 
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3.3.2  การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดการสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured  Interview) มาวิเคราะห

ในเชิงพรรณนา (Description Analysis) เพื่อประกอบการอธิบาย 

 



บทที่ 4 

 

ผลการศึกษา 

 
 การศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย: ศึกษากรณี

จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช มีผลการศึกษา ดังตอไปนี้ 

 

4.1  ผลการศึกษาเชิงปริมาณ 

  

ประกอบดวย 

4.1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง  และปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

4.1.2  ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช 

ดานตางๆ 

4.1.3  ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

นครศรีธรรมราช 

4.1.4  ขอเสนอหรือแนวทางที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง 

 

 4.1.1   ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง และปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

 4.1.1.1  ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง 

 กลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรชาวสวนยาง  ในพื้นที่จังหวัด        

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน โดยแยกตาม  เพศ อายุ  ระดับการศึกษา  สถานภาพ

การสมรส ลักษณะครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย  และภูมิลําเนาเดิม    ดังนี้ 

 เพศ  กลุมตัวอยางสวนใหญ เปนเพศชายรอยละ 71.0 (284 คน) เพศหญิง รอยละ 

29.0 (116 คน) 

 อายุ กลุมตัวอยางสวนใหญ มีอายุ 41-50 ป มากที่สุด รอยละ 34.5 รองลงมา  อายุ 

51-60 ป รอยละ 26.3 อายุ 31-40 ป รอยละ 25.0 อายุ 21-30 ป รอยละ 2.5 อายุ 60 ปข้ึนไป รอยละ 1.3



และอายุไมเกิน 20 ป รอยละ 0.3 
 ระดับการศึกษา  กลุมตัวอยางสวนใหญ จบการศึกษาในระดับ  ต่ํากวาประถมศึกษา

ปท่ี 6 รอยละ 43.0   รองลงมา คือ มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา รอยละ 25.0  ประถมศึกษาที่ 6  

รอยละ 21.0   อ่ืนๆ (ไมไดเรียน ประถมศึกษาปท่ี 7 มัธยมศึกษาปท่ี 3 และปริญญาโท) รอยละ 4.5  

ปริญญาตรี หรือเทียบเทา  รอยละ 3.8   และอนุปริญญาตรี หรือเทียบเทา รอยละ 2.8  

 สถานภาพการสมรส  กลุมตัวอยางสวนใหญ มีสถานภาพ สมรส รอยละ 85.5 

รองลงมา คือ โสด รอยละ 8.3   อ่ืนๆ (หมาย  และสามีเสียชีวิต) รอยละ 2.8   หยาราง  รอยละ 2.3  

และแยกกันอยู  รอยละ 1.3  

 ลักษณะครอบครัว  กลุมตัวอยางสวนใหญ   มีลักษณะครอบครัวเปน

ครอบครัวเดี่ยว   รอยละ 86.5 รองลงมา คือ ครอบครัวขยาย รอยละ 9.5  และครอบครัวซอน รอยละ 4.0 

 จํานวนสมาชิกในครอบครัว  กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4-5 คน  มากที่สุด  รอยละ 53.5  รองลงมา  จํานวนสมาชิก 2-3 คน  รอยละ 28.8  จํานวนสมาชิก 6-7 

คน  รอยละ 16.0  และจํานวน 8 คนขึ้นไป  รอยละ 1.8 

 ลักษณะที่อยูอาศัย  กลุมตัวอยางสวนใหญ  มีลักษณะที่อยูอาศัยเปนของตัวเอง 

รอยละ 88.8 รองลงมา คือ  เปนบานของพอแม  รอยละ 10.5  และอื่นๆ รอยละ 0.8  

 ภูมิลําเนาเดิม  กลุมตัวอยางสวนใหญ  เปนคนในพื้นที่  รอยละ 90.3  รองลงมา 

คือ ยายมาจากจังหวัดอื่น (ซึ่งเปนจังหวัดใกลเคียง คือ สุราษฎรธานี  นครศรีธรรมราช และพัทลุง) 

รอยละ 9.8 

 

ตารางที่ 4.1  รอยละของลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง   

 
ขอมูลสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

เพศ  

 ชาย 71.0 (284)

 หญิง 29.0 (116)

      รวม 100.0 (400)

อายุ  

 ต่ํากวา 21 ป 0.5 (2)  

 21-30 ป 12.5 (50)  

 

100 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
ขอมูลสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

 31-40 ป 25.0 (100)

 41-50 ป 34.5 (138)

 51-60 ป 26.3 (105)  

 60 ป ข้ึนไป 1.3 (5)  

      รวม 100.0 (400)

ระดับการศึกษา  

 ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 43.0 (172) 

 ประถมศึกษาปท่ี 6 21.0 (84) 

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.  25.0 (100)

 อนุปริญญา หรือ ปวส.  2.8 (11) 

 ปริญญาตรี 3.8 (15)  

 อ่ืนๆ  4.5 (18) 

      รวม 100.0 (400)

สถานภาพการสมรส   

 โสด 8.3 (33) 

 สมรส 85.5 (342)

 แยกกันอยู 1.3 (5)  

 หยาราง 2.3 (9)  

 อ่ืนๆ  2.8 (11) 

      รวม 100.0 (400)

ลักษณะครอบครัว   

 ครอบครัวเดี่ยว 86.5 (346)

 ครอบครัวขยาย 9.5 (38) 

 ครอบครัวซอน 4.0 (16)  

      รวม 100.0 (400)
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ตารางที่ 4.1  (ตอ) 

 
ขอมูลสวนบุคคล รอยละ (จํานวน) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว   

 2-3 คน 28.8 (115)

 4-5 คน 53.5 (214)

 6-7 คน 16.0 (64)  

 8 คนขึ้นไป 1.8 (7)  

      รวม 100.0 (400)

ลักษณะที่อยูอาศัย   

 บานของตัวเอง 88.8 (355)  

 บานของพอแม 10.5 (42)  

 อ่ืนๆ 0.8 (3)  

      รวม 100.0 (400)

ภูมิลําเนาเดิม  

 เปนคนในพื้นที่ 90.3 (361)

 ยายมาจากจังหวัดอื่น  9.8 (39) 

      รวม 100.0 (400)

 

 4.1.1.2   ปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

  จากการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีลักษณะสวนยางที่เปดกรีด  เปนของตัวเอง 

รอยละ 84.5 รองลงมา คือ  เปนของพอแม รอยละ 11.5 และรับจางกรีด รอยละ 4.0 

   กลุมตัวอยางมีแรงงานในบานที่ชวยทําอาชีพสวนยาง จํานวน 1-2 คน รอยละ 

80.0 รองลงมา คือ จํานวน 3-5 คน รอยละ 13.3 ประกอบอาชีพนี้คนเดียว รอยละ 5.3 และ จํานวน

มากกวา 5 คน รอยละ 1.5 

   กลุมตัวอยางมีจํานวนพื้นที่การทําสวนยางที่เปดกรีด จํานวน 11-20 ไร รอยละ 

36.0  รองลงมา คือ นอยกวา 11 ไร  รอยละ 23.3  จํานวน 21-30 ไร  รอยละ 20.3  จํานวน 31-40 ไร 

รอยละ 11.5 จํานวน 50 ไรข้ึนไป รอยละ 4.8  และจํานวน 41-50 ไร รอยละ 4.3 

   กลุมตัวอยางไดรับการสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวน

ยาง (สกย.) รอยละ 53.4  และไมไดรับการสงเคราะหจาก สกย. รอยละ 46.6 
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   กลุมตัวอยางขายผลผลิตในลักษณะของแผนยาง รอยละ 68.9   รองลงมา คือ 

เศษยาง รอยละ 29.1 และน้ํายาง รอยละ 16.3 

   กลุมตัวอยางที่ขายผลผลิตในลักษณะของแผนยาง  ขายไดโดยเฉลี่ยในราคา  

80-89  บาทตอกิโลกรัม รอยละ 29.5 รองลงมา คือ ราคา 70-79 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 29.1  ราคา 

90-99 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 16.4 ราคา 100 บาทขึ้นไปตอกิโลกรัม รอยละ 11.6  ราคาต่ํากวา 60 

บาทตอกิโลกรัม รอยละ 8.0  และราคา 60-69 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 5.5  เศษยาง ขายไดโดยเฉลี่ย

ในราคา  40-49  บาทตอกิโลกรัม รอยละ 43.1 รองลงมา คือ ราคา 30-39 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 

41.4 ราคา 50-59 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 12.1  ราคาต่ํากวา 30 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 2.6  และ

ราคา 60 บาทขึ้นไปตอกิโลกรัม รอยละ 0.9  น้ํายาง ขายไดในราคา 90-99 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 

32.3 รองลงมา ราคา 60-69 บาทตอกิโลกรัม รอยละ 26.2  ราคาต่ํากวา 60 บาทตอกิโลกรัม  รอยละ 

24.6  ราคา 80-89 บาทตอกิโลกรัม  รอยละ 10.8  และราคา 100 บาทขึ้นไปตอกิโลกรัม รอยละ 6.2 

   กลุมตัวอยางอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี ระดับมาก รอยละ 64.0 

รองลงมา คือ ระดับมากที่สุด รอยละ 25.5  และระดับปานกลาง รอยละ 10.5   

   กลุมตัวอยางมีความพึงพอใจในราคาผลผลิต ระดับปานกลาง รอยละ 49.4 

รองลงมา คือ ระดับมาก รอยละ 40.6 ระดับมากที่สุด รอยละ 8.0  ระดับนอย  รอยละ 1.8  และระดับ

นอยที่สุด รอยละ 0.3 

   กลุมตัวอยางไมไดประกอบอาชีพอื่น (ประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียง

อยางเดียว) รอยละ 69.5  และประกอบอาชีพอื่นดวย (คาขาย สวนปาลม  สวนผลไม  รับจางทั่วไป  

รานขายของชํา ธุรกิจสวนตัว เลี้ยงสัตว  ปลูกผัก รานเสริมสวย ชางไม ชางซอมรถ) รอยละ 30.5    

   กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือน จํานวน 10,001-15,000 บาท รอยละ 24.5 

รองลงมาคือ จํานวน 20,001-30,000 บาท รอยละ 21.8  จํานวน 15,001-20,000 บาท รอยละ 16.3 จํานวน 

5,001-10,000 บาท รอยละ 11.3  จํานวน 30,001-40,000 บาท รอยละ 10.8  จํานวน ต่ํากวา 5,000 บาท 

รอยละ 7.0 จํานวน 40,001-50,000 บาท รอยละ 5.5 และจํานวน 50,001 บาทขึ้นไป รอยละ 3.0 

   กลุมตัวอยางมีฐานะทางเศรษฐกิจ  พอกิน รอยละ 84.5 รองลงมา คือ ไมคอยพอ 

รอยละ 9.0  และเหลือกิน รอยละ 6.5 

   กลุมตัวอยางมีความสัมพันธกับเพื่อนบาน ระดับดีมากที่สุด รอยละ 58.5 

รองลงมา คือ ระดับดีมาก รอยละ 39.8 ระดับเฉยๆ รอยละ 1.5 และมีความสัมพันธไมดี รอยละ 0.3 

   กลุมตัวอยางมีชองทางการรับขอมูลขาวสาร จากโทรทัศน มากที่สุด รอยละ 

98.7 รองลงมา คือ เพื่อนบาน รอยละ 0.8  วิทยุและอินเตอรเน็ตเทากัน รอยละ 0.3  
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   กลุมตัวอยางมีความถี่ในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเกษตร ทุกวัน รอยละ 

57.0 รองลงมา คือ สัปดาหละ1-2 วัน รอยละ 22.8 สัปดาหละ 3-4 วัน รอยละ 19.5 และไมไดติดตาม

ขาวสารเลย รอยละ 0.8  

 

ตารางที่ 4.2  รอยละของปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

 

ปจจัยดานการประกอบอาชีพ รอยละ (จํานวน) 

ลักษณะสวนยางที่เปดกรีด   

 เปนของตัวเอง 84.5 (338) 

 เปนของพอแม 11.5 (46)  

 รับจางกรีด 4.0 (16)  

      รวม 100.0 (400)  

จํานวนแรงงานในบานที่ชวยทําอาชีพสวนยาง   

 ประกอบอาชีพนี้เพียงคนเดียวในบาน 5.3 (21)  

 1-2 คน 80.0 (320)  

 3-5 คน 13.3 (53)  

 มากกวา 5 คน 1.5 (6)  

       รวม 100.0 (400)  

จํานวนพื้นที่การทําสวนยางที่เปดกรีด   

 นอยกวา 11 ไร 23.3 (93)  

 11-20 ไร 36.0 (144)  

 21-30 ไร 20.3 (81)  

 31-40 ไร 11.5 (46)  

 41-50 ไร 4.3 (17)  

 50 ไรข้ึนไป 4.8 (19)  

       รวม 100.0 (400)  

การไดรับการสงเคราะหจาก สกย.     

 ไมไดรับ 53.4 (212)  

 ไดรับ  46.6 (185) 

       รวม 100.0 (397)  
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 

 
ปจจัยดานการประกอบอาชีพ รอยละ (จํานวน) 

ลักษณะการขายผลผลิต (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)  

 น้ํายาง 16.3 (65)  

 แผนยาง 68.9 (275)  

 เศษยาง  29.1 (116)  

ราคาผลผลิตโดยเฉลี่ยที่ขายได (บาท/กิโลกรัม)   

 น้ํายาง  

 ต่ํากวา 60 บาท 24.6 (16)  

 60-69 บาท 26.2 (17)  

 70-79 บาท 0.0 (0)  

 80-89 บาท 10.8 (7)  

 90-99 บาท 32.3 (21)  

 100 บาทขึ้นไป 6.2 (4)  

       รวม 100.0 (65)  

 แผนยาง  

 ต่ํากวา 60 บาท 8.0 (22)  

 60-69 บาท 5.5 (15)  

 70-79 บาท 29.1 (80)  

 80-89 บาท 29.5 (81)  

 90-99 บาท 16.4 (45)  

 100 บาทขึ้นไป 11.6 (32)  

       รวม 100.0 (275)  

 เศษยาง  

 ต่ํากวา 30 บาท 2.6 (3)  

 30-39 บาท 41.4 (48)  

 40-49 บาท 43.1 (50)  

 50-59 บาท 12.1 (14)  

 60 บาทขึ้นไป 0.9 (1)  
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 
ปจจัยดานการประกอบอาชีพ รอยละ (จํานวน) 

      รวม 100.0 (116)  

สภาพแวดลอมในการทํางาน  

 มากที่สุด 25.5 (102)  

 มาก 64.0 (256)  

 ปานกลาง 10.5 (42)  

       รวม 100.0 (400)  

ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางโดยเฉลี่ยในชวง 1 ปท่ีผานมา   

 มากที่สุด 8.0 (32)  

 มาก 40.6 (162)  

 ปานกลาง 49.4 (197)  

 นอย 1.8 (7)  

 นอยที่สุด 0.3 (1)  

            รวม 100.0 (399)  

การประกอบอาชีพอื่น  

 ไมไดประกอบอาชีพอื่น 69.5 (278)  

 ประกอบอาชีพอื่น 30.5 (122)  

       รวม 100.0 (400)  

รายไดเฉลี่ยตอเดือน (จํานวนเงินที่ไดรับจากการทํางานทั้งหมด)   

 ต่ํากวา 5,000 บาท 7.0 (28)  

  5,001 - 10,000 บาท 11.3 (45)  

  10,001 - 15,000 บาท 24.5 (98)  

 15,001 - 20,000 บาท 16.3 (65)  

  20,001 - 30,000 บาท 21.8 (87)  

  30,001 - 40,000 บาท 10.8 (43)  

  40,001 - 50,000 บาท 5.5 (22)  

 50,001 บาทขึ้นไป 3.0 (12)  

       รวม 100.0 (400)  
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ตารางที่ 4.2  (ตอ) 
 

ปจจัยดานการประกอบอาชีพ รอยละ (จํานวน) 

ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว   

 เหลือกิน 6.5 (26)  

 พอกิน 84.5 (338)  

 ไมคอยพอ 9.0 (36)  

       รวม 100.0 (400)  

ความสัมพันธกับเพื่อนบาน   

 ดีมาก 39.8 (159)  

 ดี 58.5 (234)  

 เฉยๆ 1.5 (6)  

 ไมดี 0.3 (1)  

       รวม 100.0 (400)  

ชองทางการรับรูขอมูลขาวสาร   

 โทรทัศน 98.7 (374)  

 วิทยุ 0.3 (1)  

 อินเตอรเน็ต 0.3 (1)  

 เพื่อนบาน 0.8 (3)  

       รวม 100.0 (379)  

ความถี่ในการติดตามขาวสารเกี่ยวกับเกี่ยวกับการเกษตร   

 ทุกวัน 57.0 (228)  

 สัปดาหละ 3-4 วัน 19.5 (78)  

 สัปดาหละ 1-2 วัน 22.8 (91)  

 ไมเลย 0.8 (3)  

      รวม 100.0 (400)  
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  4.1.2   ระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานี  และ 

                นครศรีธรรมราช ดานตางๆ  

  4.1.2.1   ดานชีวิตครอบครัว 

 ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตดานครอบครัว ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด 7 ดาน  

คือ สภาพที่อยูอาศัย  ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว  ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือ

ญาติ  ความเขาใจและความผูกพันในครอบครัว   การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน  การแกไข

ปญหาครอบครัว  และการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมี

ระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวโดยภาพรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย 3.96  โดยพบวา กลุม

ตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวเฉลี่ยสูงสุดระดับมากในดาน  ความสัมพันธกับสมาชิกใน

ครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 4.18  รองลงมา ดานความเขาใจและความผูกพันในครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 4.14  

ดานการแกไขปญหาครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 4.06  ดานสภาพที่อยูอาศัย  มีคาเฉลี่ย 3.99  ดาน

ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ  มีคาเฉลี่ย 3.89  ดานการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  

มีคาเฉลี่ย 3.79  และดานการใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน  มีคาเฉลี่ย 3.67  (ตาราง 4.3) 

 

ตารางที่ 4.3  ระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. สภาพที่อยูอาศัย      

1.1 สภาพบานคงทนถาวร  17.5  68.0  13.5   0.8   0.3   100.0(400)

1.2 บานมีเครื่องอํานวยความสะดวก 33.0  54.0  12.8  -  0.3  100.0(400)

1.3 พ้ืนที่ใชสอยภายในบานมีกวางขวาง

เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนสมาชิก 

20.0  59.5  18.0   2.3  0.3  100.0(400)

1.4 บริเวณบานมีตนไมรมรื่น  17.0  52.8  24.3  4.8  1.3  100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 3.99  S.D  0.52    มาก

2. ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว       

2.1 สมาชิกในครอบครัวชวยเหลือซึ่งกัน

และกัน 

24.3  64.3  10.8   0.8   -   100.0(400)

2.2 สมาชิกในครอบครัวมีความรับผิดชอบ

ตอกัน 

21.0  69.3  9.5  -  0.3  100.0(400)

2.3 รูสึกมีความสุขเมื่ออยูกับครอบครัว  30.0  63.8  6.0  -  0.3  100.0(400)
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม

2.4 ไดรับความอบอุนจากครอบครัว  30.8  63.0  6.0  -  0.3  100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 4.18  S.D  0.52    มาก

3. ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ      

3.1 คูสมรสกับพอแมมีความ สัมพันธที่ดีตอ

กัน 

21.8  66.3  10.3   1.8   -   100.0(400) 

3.2 ปู ยา ตา ยาย มีโอกาสดูแลลูกๆ   14.3  48.3  31.5   4.8   1.3   100.0(400)  

3.3 ญาติ ๆมีโอกาสไปมาหาสูกัน  15.0  56.0  27.5   1.5   -   100.0(400)  

3.4 สามารถขอความชวยเหลือจากญาติได 15.0  66.8  16.0   2.3   -   100.0(400)  

รวม คาเฉลี่ย 3.89  S.D  0.53    มาก

4. ความเขาใจและความผูกพันใน       

    ครอบครัว      

4.1 ครอบครัวสอนใหรูจักการมีนํ้าใจ  เอื้อเฟอ

ตอกันอยูเสมอ 

22.0  67.5  10.5   -   -   100.0(400)

4.2 ครอบครัวสอนใหไววางใจซึ่งกันและ

กัน 

22.5  67.5   9.8   0.3   -   100.0(400)

4.3 สมาชิกในครอบครัวมีความเขาใจกันดี 23.0  67.3  9.8  -  -  100.0(400)

4.4 สมาชิกในครอบครัวมีความผูกพันตอ

กัน 

25.5  68.0   6.5   -   -   100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 4.14  S.D  0.48    มาก

5. การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน       

5.1 รับประทานอาหารรวมกับครอบครัว

เปนประจํา 

11.0  41.8  41.0   5.5  0.8  100.0(400) 

5.2 เมื่อมีเวลาวาง  ไปเที่ยวกับครอบครัว

อยูเสมอ  

5.3   32.3  50.0  10.0  2.5   100.0(400) 

5.3 ครอบครัวมีเวลาเอาใจใสอบรมสมาชิก

ในครอบครัว 

10.0  66.3  22.3   1.0  0.5  100.0(400) 

5.4 ครอบครัวถือวาการมีเวลาให

ครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ 

17.8  64.0  17.0   1.0  0.3  100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 3.67  S.D  0.53    มาก
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ตารางที่ 4.3  (ตอ) 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม

6. การแกไขปญหาครอบครัว       

6.1 เมื่อเกิดปญหา  ครอบครัวปรึกษาหารือ

ปญหารวมกัน 

16.8  72.0   9.0   2.0  0.3  100.0(400) 

6.2 สมาชิกในครอบครัวพรอมชวย

แกปญหาในครอบครัว 

17.3  73.0   9.0   0.8   -   100.0(400) 

6.3 เมื่อเกิดปญหา  สมาชิกในครอบครัวให

กําลังใจซึ่งกันและกัน 

16.3  73.8   9.0   0.8  0.3  100.0(400) 

6.4 ทุกครั้งที่เกิดปญหา  ครอบครัว

สามารถชวยกันแกปญหาใหผานพนไปได 

18.5  71.3  10.0   -   0.3   100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 4.06  S.D  0.49    มาก

7. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา       

7.1 ครอบครัวเขาใจหลักการปฏิบัติตาม

ศาสนาที่นับถือเปนอยางดี 

16.8  56.5  26.0   0.8   -   100.0(400) 

7.2 ครอบครัวไดประกอบพิธีกรรมตาม

หลักศาสนาอยูบอยครั้ง 

11.0  37.5  44.0   7.0  0.5  100.0(400) 

7.3 ครอบครัวใชหลักคุณธรรมเปนเครื่อง

ยึดเหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเอง 

13.5  58.0  27.0   1.3  0.3  100.0(400) 

7.4 ครอบครัวเนนการทําความดีมากกวา

การมีทรัพยสินเงินทอง 

18.3  57.8  23.5   0.5   -   100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 3.79  S.D  0.56    มาก

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   

 
  4.1.2.2   ดานชีวิตการทํางาน 

 ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด 3  

ดาน  คือ ความสามารถในการทํางาน  การรับรูขาวสารอาชีพ  และความพึงพอใจในงานที่ทํา  จาก

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับมาก  มีคาเฉลี่ย  4.04  โดยพบวา 

กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ในดาน ความพึงพอใจใน
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งานที่ทํา  มีคาเฉลี่ย  4.27   ดานความสามารถในการทํางาน มีคาเฉลี่ย 4.10 และการรับรูขาวสาร

อาชีพ  มีคาเฉลี่ย 3.74  (ตาราง 4.4) 

 

ตารางที่ 4.4  ระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. ความสามารถในการทํางาน       

1.1 มีความชํานาญในการประกอบอาชีพ

ทําสวนยาง 

29.3  60.8   9.0   0.8  0.3  100.0(400) 

1.2 รูหลักและวิธีการกรีดยางที่ถูกตอง  28.3  60.0  10.5  0.8  0.5  100.0(400) 

1.3 รูวิธีการดูแล บํารุง รักษาสวนยางอยาง

ถูกตอง 

26.5  60.8  12.0   0.5  0.3  100.0(400) 

1.4 สามารถแนะนําบุคคลอื่นในการกรีด

ยางที่ถูกตองได 

20.5  55.8  21.5   2.0  0.3  100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 4.10  S.D  0.59    มาก

2. การรับรูขาวสารอาชีพ       

2.1 มีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพสวนยางเปนประจํา 

16.5  52.0  26.0   5.3  0.3  100.0(400) 

2.2 ใชประโยชนจากการรับรูขาวสาร

เกี่ยวกับการประกอบอาชีพสวนยางอยู

เสมอ 

17.5  50.8  27.5   4.0  0.3  100.0(400) 

2.3 ไดรับขาวสารเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพการทําสวนยางจากเพื่อนบานของ

ทาน 

15.0  45.0  33.8   5.8  0.5  100.0(400) 

2.4 เมื่อรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประกอบ

อาชีพการทําสวนยาง จะถายทอดตอให

เพื่อนบานของทานเปนประจํา 

12.8  48.0  33.0   5.3  1.0  100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 3.74  S.D  0.68    มาก

3. ความพึงพอใจในงานที่ทํา       

3.1 อาชีพการทําสวนยางทําใหมีชีวิตที่ดี

ขึ้น 

23.5  66.8   9.8   -   -   100.0(400) 

3.2 รูสึกสนุกกับงานและรูสึกชีวิตมีคุณคา 31.0  59.8   8.8   0.5   -   100.0(400)  

3.3 ภูมิใจในอาชีพการทําสวนยางของทาน 43.8  50.5  5.3  0.5  -  100.0(400) 
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ตารางที่ 4.4  (ตอ) 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

3.4 อยากทําอาชีพนี้ตอไป 45.0  47.3  7.5  0.3  -  100.0(400)  

รวม คาเฉลี่ย 4.27  S.D  0.51    มาก

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   

 
 4.1.2.3   ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

  ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผูวิจัยไดกําหนด

ตัวชี้วัด 4   ดาน  คือ ความเพียงพอของรายไดท่ีหามาได  ความมั่นคงของรายไดจากการประกอบ

อาชีพการทํางานสวนยาง  การขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป  และการมีรายไดมากกวา

รายจาย จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง  มี

คาเฉลี่ย 3.47 โดยพบวา กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจสูงสุดในระดับ

มาก ในดานความมั่นคงของรายไดจากการประกอบอาชีพการทํางานสวนยาง  มีคาเฉลี่ย 3.88  และ

ดานความเพียงพอของรายไดท่ีหามาได มีคาเฉลี่ย 3.54  และกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในระดับปานกลาง ในดานการขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป  

มีคาเฉลี่ย 3.28  และมีรายไดมากกวารายจาย มีคาเฉลี่ย 3.19 (ตาราง 4.5) 

 
ตารางที่ 4.5  ระดับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. ความเพียงพอของรายไดที่หามาได 4.8  48.5  43.5  2.8  0.5  100.0(400)  

รวม คาเฉลี่ย 3.54  S.D  0.66    มาก

2. ความมั่นคงของรายไดจากการ 9.0  71.5  18.3  1.0  0.3  100.0(400)  

     ประกอบอาชีพการทํางานสวนยาง         

รวม คาเฉลี่ย 3.88  S.D  0.67    มาก
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ตารางที่ 4.5  (ตอ) 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

3. การขายผลผลิตไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป 8.3   23.   56.5  10.3   1.3   100.0(400)  

รวม คาเฉลี่ย 3.28  S.D  0.80    ปานกลาง

4. การมีรายไดมากกวารายจาย    6.3   25.3  50.5  16.8   1.3   100.0(400)  

รวม คาเฉลี่ย 3.19  S.D  0.83    ปานกลาง

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   

 
 4.1.2.4   ดานสุขภาพอนามัย 

 ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด 3 

ดาน  คือ  ความเครียด  การปองกันดูแลสุขภาพ  และความสะดวกในการเขารับบริการจาก

สถานพยาบาลใกลบาน  จากการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับ

ปานกลาง  มีคาเฉลี่ย 3.37  โดยพบวา กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยเฉลี่ยสูงสุดใน

ระดับมาก ในดานการไมมีความเครียด  มีคาเฉลี่ย 3.98  และกลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยเฉลี่ยในระดับปานกลาง ในดานความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาลใกล

บาน  มีคาเฉลี่ย 3.29  และดานการปองกันดูแลสุขภาพ  มีคาเฉลี่ย 2.85  (ตาราง 4.6) 

 

ตารางที่ 4.6  ระดับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. การไมมีความเครียด      

1.1 ไมมีปญหาเกี่ยวกับการนอนไมหลับ  24.8  46.8  21.0  6.3  1.3  100.0(400) 

1.2 ไมคิดมากหรือไมกังวลใจ  29.0  42.8  20.8  6.3  1.3  100.0(400) 

1.3 ไมรูสึกปวดศีรษะโดยไมทราบสาเหตุ 36.5  42.8  16.0  3.8  1.0  100.0(400) 

1.4  เมื่อมีปญหาที่แกไมตก  ไมมีอาการเบื่ออาหาร

หรือทานขาวไมลง  

28.5  51.3  15.0   4.3  1.0  100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 3.98  S.D  0.75    มาก
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ตารางที่ 4.6  (ตอ) 

 
ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม

2. การปองกันดูแลสุขภาพ       

2.1 รับประทานอาหารครบ 5 หมูทุกวัน 4.8   18.8  53.5  21.8  1.3   100.0(400) 

2.2 รับประทานอาหารตรงเวลาอยูเสมอ 3.5  25.0  47.3  21.8  2.5   100.0(400) 

2.3 ออกกําลังกายสม่ําเสมอ 3.3  20.0  42.5  28.8  5.5   100.0(400) 

2.4 ตรวจสุขภาพประจําปทุกป 5.3  15.3  22.0  34.8  22.8   100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 2.85  S.D  0.69    ปานกลาง

3. ความสะดวกในการเขารับบริการจาก

สถานพยาบาลใกลบาน   

     

3.1 เมื่อเจ็บปวย ทานสามารถเดินทางไป

สถานพยาบาลใกลบานไดทันที 

7.8  74.8  16.3  1.0  0.3  100.0(400) 

3.2 สะดวกในการเดินทางไป

สถานพยาบาลใกลบานทั้งชวงกลางวัน

และกลางคืน 

8.0  69.8  19.8  2.5   -   100.0(400) 

3.3 ตองไหววานบุคคลอื่น (ที่ไมใชสมาชิก

ในครอบครัว) เมื่อตองเดินทางไป

สถานพยาบาลใกลบาน 

2.3   28.3  20.5  32.5  16.5   100.0(400) 

3.3 มีรถโดยสารประจําทางแลนผาน

สถานพยาบาลใกลบาน 

5.0   29.8  21.3  25.3  18.8   100.0(400) 

รวม คาเฉลี่ย 3.29  S.D  0.56    มาก 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   

 
 4.1.2.5   ดานชีวิตในชุมชน 

 ในการวัดระดับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  ผูวิจัยไดกําหนดตัวชี้วัด 5 

ดาน  คือ ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  การมีสวนรวมในชุมชน  

ความสะดวกในการติดตอราชการ และการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน  จาก

การศึกษา พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมเฉลี่ยในระดับมาก มีคาเฉลี่ย 3.74 โดย

พบวา กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก  ในดานความปลอดภัย
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ในชีวิตและทรัพยสิน  มีคาเฉลี่ย 4.34   ดานความสัมพันธกับเพื่อนบาน  มีคาเฉลี่ย  3.85  ดานการมี

สวนรวมในชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.64   ดานความ สะดวกในการติดตอราชการ มีคาเฉลี่ย 3.63   และ

กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนในระดับปานกลาง ในดานการอนุรักษธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในชุมชน  มีคาเฉลี่ย 3.24  (ตาราง 4.7) 

 

ตารางที่ 4.7  ระดับคุณภาพดานชีวิตในชุมชน 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

1. ความสัมพันธกับเพื่อนบาน       

1.1 มีเพื่อนบานคอยปรึกษาหารือฯ 6.0  67.5  23.0  3.3  0.3  100.0(400)

1.2 เพื่อนบานมีอัธยาศัยไมตรีที่ดีตอทาน  11.0  73.3  14.8  0.8  0.3  100.0(400)

1.3 สามารถไหววานเพื่อนบานเมื่อจํา

เปนได (เชน การฝากบาน  การเปนหูเปน

ตาแทนเจาของบาน  เปนตน) 

11.0  67.0  17.0   3.8  1.3  100.0(400)

1.4 รูสึกมีความสุขใจเมื่ออยูกับเพื่อนบาน

ของทาน 

12.3  68.0  16.0   2.8  1.0  100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 3.85  S.D  0.51    มาก 

2. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน        

2.1 ชุมชนมีเรื่องการลักทรัพยเกิดขึ้น

บอยครั้ง 

1.5  5.0  4.0  31.8  57.8   100.0(400)

2.2 ชุมชนมีเรื่องการฆาตกรรมเกิดขึ้น

บอยครั้ง 

0.5  1.8  2.5  25.0  70.3   100.0(400)

2.3 ชุมชนมีอุบัติเหตุบนทองถนนเกิดขึ้น

บอยครั้ง 

1.8  3.8  9.8  60.8  24.0   100.0(400)

2.4 รูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน

จากปญหาโจรผูราย 

2.0  4.3  9.5  27.5  56.8   100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 4.34  S.D  0.68    มาก 

3. การมีสวนรวมในชุมชน        

3.1 มีการรวมกลุมกับคนในชุมชนเพื่อทํา

กิจกรรมของชุมชนอยูเสมอ 

4.3  58.8  30.3  6.0  0.8  100.0(400)

3.2 มีสวนรวมในการประชุมตามที่ทาง

ราชการเรียกประชุมอยูบอยครั้ง 

7.8  54.8  33.3  3.8  0.5  100.0(400)
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ตารางที่ 4.7  (ตอ) 

 

ความเห็นฯ มาก

ที่สุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ที่สุด 

รวม 

3.3 มีสวนรวมในการบริจาคเงินสําหรับ

กิจกรรมของชุมชนอยูบอยครั้ง 

7.0  48.0  37.8  5.5  1.8  100.0(400)

3.4 รูสึกพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมทาง

สังคมกับผูอื่น 

8.5  64.0  24.5  2.5  0.5  100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 3.64  S.D  0.57    มาก 

4. ความสะดวกในการติดตอราชการ        

4.1 สถานที่ราชการอยูไมไกลจากบาน   8.0  50.8  39.3  2.0  -  100.0(400)

4.2 เดินทางสะดวกในการไปติดตอ

ราชการใกลบาน (เชน บานผูใหญบาน, 

บานกํานัน, อบต., ที่วาการอําเภอ/เทศบาล 

ฯลฯ) 

13.0  63.7  22.3   1.0   -   100.0(400)

4.3 ไดรับความสะดวกในการติดตอ

ราชการ 

12.3  61.5  25.5   0.8   -   100.0(400)

4.4 ในชุมชมมีรถโดยสารประจําทางแลน

ผานสถานที่ราชการ  (เชน อบต., ที่วาการ

อําเภอ/เทศบาล ฯลฯ) 

11.5  32.0  24.5  20.8  11.3   100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 3.63  S.D  0.58    มาก 

5. การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใน  

    ชุมชน 

      

5.1 ชุมชนไมมีปญหาน้ําเนาเสีย  14.0  39.5  10.3  16.5  19.8   100.0(400)

5.2 ชุมชนไมมีปญหาเสียงดังรบกวน  14.0  36.5  15.0  17.0  17.5   100.0(400)

5.3 ชุมชนมีสถานที่ทิ้งขยะเปนที่เปนทาง 7.8  39.5  25.8  14.5  12.5   100.0(400)

5.4 คนในชุมชนอาศัยอยูมีความตระหนัก 

เรื่องการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

เปนอยางดี 

16.8  38.3  30.3  12.5  2.3   100.0(400)

รวม คาเฉลี่ย 3.24  S.D  0.99    ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   
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  4.1.2.6   สรุประดับคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ดาน 

 โดยสรุป  พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก 

ดานชีวิตการทํางาน  มีคาเฉลี่ย 4.04  รองลงมา คือดานชีวิตครอบครัว  มีคาเฉลี่ย 3.96  ดานชีวิตใน

ชุมชน มีคาเฉลี่ย 3.74 กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยในระดับปานกลาง  ในดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  มีคาเฉลี่ย 3.47  รองลงมา คือดานสุขภาพอนามัย  มีคาเฉลี่ย  3.37  (ตาราง 4.8) 
 

ตารางที่ 4.8  ระดับคุณภาพชีวิต 5 ดาน 

 
ความเห็นฯ Χ SD ระดับ 

ดานชีวิตครอบครัว 3.96  0.37  มาก 

ดานชีวิตการทํางาน 4.04  0.51  มาก 

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 3.47  0.58  ปานกลาง 

ดานสุขภาพอนามัย 3.37  0.41  ปานกลาง 

ดานชีวิตในชุมชน 3.74  0.42  มาก 

 

หมายเหตุ: คะแนนเต็ม 5 (1.00-1.50 =นอยที่สุด   1.51-2.50 = นอย   2.51-3.50 = ปานกลาง       

 3.51-4.50  =  มาก  4.51-5.00 = มากที่สุด)   

 

  4.1.3   ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ 

  นครศรีธรรมราช  

 เพื่อใหมีคาจําแนกเปนนัยสําคัญทางสถิติและการพิสูจนสมมติฐาน ผูศึกษาไดจัดกลุมตัวแปร

อิสระใหเหมาะสมในการนําไปทดสอบสมมติฐาน ซ่ึงตัวแปรอิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ลักษณะครอบครัว  ลักษณะที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางาน  ความพึงพอใจในราคาผลผลิต  

การมีอาชีพเสริม  รายได  ฐานะทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  และความถี่ในการรับรู

ขาวสาร ดังตารางที่ 4.9 
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ตารางที่ 4.9  รอยละของตัวแปรอิสระที่ใชทดสอบสมมติฐาน 

 

ตัวแปรอิสระ รอยละ 

(จํานวน) 

การ

วิเคราะห 

1. เพศ  T-Test 

 ชาย 71.0 (284)   

 หญิง 29.0 (116)   

      รวม 100.0 (400)   

2. อายุ  ANOVA 

 ต่ํากวา 30 ป 13.0 (52)   

 31-40 ป 25.0 (100)   

 41-50 ป 34.5 (138)   

 51 ปข้ึนไป 27.5 (110)   

      รวม 100.0 (400)   

3. ระดับการศึกษา  ANOVA 

 ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6 43.0 (172)   

 ประถมศึกษาปท่ี 6 21.0 (84)  

 มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือ ปวช.  25.0 (100)  

 อนุปริญญา / ปริญญาตรี / อ่ืนๆ 11.0 (44)   

      รวม 100.0 (400)   

4. ลักษณะครอบครัว  ANOVA 

 ครอบครัวเดี่ยว 86.5 (346)   

 ครอบครัวขยาย 9.5 (38)   

 ครอบครัวซอน 4.0 (16)   

      รวม 100.0 (400)   

5. ลักษณะที่อยูอาศัย  T-Test  

 บานของตัวเอง 89.4 (355)   

 บานของพอแม 10.6 (42)   

      รวม 100.0 (397)   
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ตารางที่ 4.9  (ตอ) 

 
ตัวแปรอิสระ รอยละ 

(จํานวน) 

การ

วิเคราะห 

6. สภาพแวดลอมในการทํางาน  ANOVA 

 มากที่สุด 25.5 (102)   

 มาก 64.0 (256)   

 ปานกลาง 10.5 (42)   

      รวม 100.0 (400)   

7. ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางโดยเฉลี่ยในชวง 1 ปท่ีผานมา   -*  

 มากที่สุด 8.0 (32)   

 มาก 40.6 (162)   

 ปานกลาง 49.4 (197)   

 นอย 1.8 (7)   

 นอยที่สุด 0.3 (1)   

           รวม 100.0 (399)   

8. การประกอบอาชีพอื่น  T-Test 

 ไมไดประกอบอาชีพอื่น 69.5 (278)   

 ประกอบอาชีพอื่น 30.5 (122)   

      รวม 100.0 (400)   

9. รายไดเฉลี่ยตอเดือน (จํานวนเงินที่ไดรับจากการทํางานทั้งหมด)  ANOVA  

 ต่ํากวา 10,000 บาท 18.3 (73)   

 10,001 - 15,000 บาท 24.5 (98)   

 15,001 - 20,000 บาท 16.3 (65)   

 20,001 - 30,000 บาท 21.8 (87)   

 30,001 - 40,000 บาท 10.8 (43)   

 40,001 บาทขึ้นไป 8.5 (34)   

      รวม 100.0 (400)   

10. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว  ANOVA 

 เหลือกิน 6.5 (26)   
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ตารางที่ 4.9  (ตอ) 

 

ตัวแปรอิสระ รอยละ 

(จํานวน) 

การ

วิเคราะห 

 พอกิน 84.5 (338)   

 ไมคอยพอ 9.0 (36)   

      รวม 100.0 (400)   

11. ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  -* 

 ดีมาก 39.8 (159)   

 ดี 58.5 (234)   

 เฉยๆ 1.5 (6)   

 ไมดี 0.3 (1)   

      รวม 100.0 (400)   

12. ความถี่ในการรับรูขาวสาร  ANOVA 

 ทุกวัน 57.4 (228)   

 สัปดาหละ 3-4 วัน 19.6 (78)   

 สัปดาหละ 1-2 วัน 22.9 (91)   

      รวม 92.8 (397)   

 

หมายเหตุ: ตัวแปรที่ 7 ความพึงพอใจในราคาผลผลิตยางโดยเฉลี่ยในชวง 1 ปท่ีผานมา  และตัวแปรที่ 11  

     ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  ท้ังสองไมนํามาวิเคราะหได  เนื่องจากขอมูลไมกระจายตัว  

 

 ผลการทดสอบสมมติฐานเปนดังนี้ 

1)  สมมติฐาน 1 ชายนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาหญิง 

เพศกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

จากตาราง 4.10  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวา 

กลุมตัวอยางที่เปนชาย มีคาเฉลี่ย  3.97 และกลุมตัวอยางที่เปนหญิง มีคาเฉลี่ย 3.93 เมื่อทดสอบดวย

คาสถิติ T-test พบวา  ชายมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวดีกวาหญิง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ที่ระดับ 0.05  (p Value = 0.34)   
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เพศกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

จากตาราง 4.10  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวา 

กลุมตัวอยางที่เปนชาย มีคาเฉลี่ย  4.10 และกลุมตัวอยางที่เปนหญิง มีคาเฉลี่ย 3.89  เมื่อทดสอบดวย

คาสถิติ T-test พบวา  ชายมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.05  (p Value = 0.00)   

เพศกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

จากตาราง 4.10  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวา 

กลุมตัวอยางที่เปนชาย มีคาเฉลี่ย  3.50 กลุมตัวอยางที่เปนหญิง มีคาเฉลี่ย 3.39  เมื่อทดสอบดวย

คาสถิติ T-test พบวา  ชายมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาหญิง อยางไมมี

นัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p Value = 0.07)   

เพศกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

จากตาราง 4.10  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวา 

กลุมตัวอยางที่เปนชาย มีคาเฉลี่ย  3.40 กลุมตัวอยางที่เปนหญิง มีคาเฉลี่ย 3.32  เมื่อทดสอบดวย

คาสถิติ T-test พบวา  ชายมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาหญิง อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05  (p Value = 0.09)   

เพศกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

จากตาราง 4.10  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ พบวา 

กลุมตัวอยางที่เปนชาย มีคาเฉลี่ย  3.77 กลุมตัวอยางที่เปนหญิง มีคาเฉลี่ย 3.66  เมื่อทดสอบดวย

คาสถิติ T-test พบวา  ชายมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาหญิง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.05  (p Value = 0.04)   

 

ตารางที่ 4.10  คุณภาพชีวิต จําแนกตามเพศ 

 

คุณภาพชีวิต ชาย หญิง 

 N  Χ S.D.  N  Χ S.D. 

t  Two-tailed  

P Value 

ดานชีวิตครอบครัว  284  3.97  0.33  116  3.93  0.44  0.96   0.34  

ดานชีวิตการทํางาน  284  4.10  0.48  116  3.89  0.56  3.71   0.00  

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 284  3.50  0.56  116  3.39  0.62  1.80   0.07  

ดานสุขภาพอนามัย  284  3.40  0.39  116  3.32  0.45  1.68   0.09  

ดานชีวิตในชุมชน  284  3.77  0.39  116  3.66  0.47  2.11   0.04  
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2)  สมมติฐาน 2  ผูท่ีมีอายุมากกวานาจะมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูท่ีมีอายุนอยกวา 

อายุกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนก

ตามอายุ จากตารางที่ 4.11  พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.11  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนกตาม 

        อายุ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตครอบครัว ระหวางกลุม  .170  3  .057    

       .213  .888  

 ภายในกลุม 104.473  391  .267    

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

อายุกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนก

ตามอายุ  จากตารางที่ 4.12  พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.12  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนกตาม 

        อายุ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตการทํางาน ระหวางกลุม 1.675  3  .558    

      1.871  .134  

 ภายในกลุม 118.165  396  .298    

 รวม 119.840  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

อายุกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามอายุ จากตารางที่ 4.13 พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางที่ 4.13  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

        จําแนกตามอายุ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ความมั่นคงทาง  ระหวางกลุม  .233  3  .078      

เศรษฐกิจ        .205  .893  

 ภายในกลุม 150.204  396  .379    

 รวม 150.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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อายุกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย จําแนก

ตามอายุ จากตารางที่ 4.14 พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย ไมแตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.14  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนกตาม 

        อายุ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

สุขภาพอนามัย ระหวางกลุม 1.904   3   .635     

      2.194  .088  

 ภายในกลุม 114.534  396  .289     

 รวม 116.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

อายุกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน จําแนก

ตามอายุ จากตารางที่ 4.15  พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p Value = .012) จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธี

ของ Scheffe ตอไป 
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ตารางที่ 4.15  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนกตาม 

         อายุ   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 1.659  3  .553    

       3.679  .012*  

 ภายในกลุม 59.518  396  .150    

 รวม 61.177  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.16   เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน จําแนก

ตามอายุเปนรายคู พบวา อายุท่ีแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน แตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 1 คู ไดแก ผูท่ีมีอายุอยูในกลุมอายุ 41-50 ป มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูท่ีมีอายุอยูในกลุม 31-40 ป 

 

ตารางที่ 4.16  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน   จําแนกตาม 

        อายุ 

 

อายุ Mean  ตํ่ากวา 30 ป 31-40  ป 41-50  ป 51  ปขึ้นไป 

  3.90  3.83  3.99  3.97  

ตํ่ากวา 30 ป 3.90         

31-40 ป 3.83        

41-50 ป 3.99   0.16*    

51 ปขึ้นไป 3.97         
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3)  สมมติฐาน 3  ผูท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมีระดับ

การศึกษาต่ํากวา 

ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนก

ตามระดับการศึกษา  จากตารางที่ 4.17 พบวา ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.17  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนกตาม 

         ระดับการศึกษา 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตครอบครัว ระหวางกลุม 1.146  3  .382    

      1.443  .230  

 ภายในกลุม 103.497  391  .265    

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนก

ตามระดับการศึกษา  จากตารางที่ 4.18  พบวา  ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตการทํางาน แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p Value = .027)  จึงได

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe  ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 
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ตารางที่  4.18  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนกตาม 

         ระดับการศึกษา 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 2.751  3  .917    

      3.101  .027*  

 ภายในกลุม 117.089  396  .296    

 รวม 119.840  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามระดับการศึกษา  จากตารางที่ 4.19  พบวา  ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางที่ 4.19  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

        จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ความมั่นคงทาง  ระหวางกลุม .233  3  .078     

เศรษฐกิจ           .204  .893 

 ภายในกลุม 150.205  396  .379     

 รวม 150.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามระดับการศึกษา  จากตารางที่ 4.20  พบวา  ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพอนามัย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.20  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนกตาม 

         ระดับการศึกษา 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

สุขภาพอนามัย ระหวางกลุม .714   3   .238      

     .815  .486  

 ภายในกลุม 115.723   396   .292      

 รวม 116.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน จําแนก

ตามระดับการศึกษา  จากตารางที่ 4.21  พบวา  ผูท่ีมีระดับการศึกษาที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตในชุมชน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางที่ 4.21  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนกตาม 

         ระดับการศึกษา 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .726   3   .242      

     1.584  .193  

 ภายในกลุม 60.452   396   .153      

 รวม 61.177  399     

 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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4)  สมมติฐานที่ 4  ผูท่ีอาศัยในครอบครัวเดี่ยวจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีอาศัยอยูใน

ครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน)   

ลักษณะครอบครัวกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนก

ตามลักษณะครอบครัว จากตารางที่ 4.22 พบวา ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตครอบครัว ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่  4.22  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว จําแนกตาม 

          ลักษณะครอบครัว   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตครอบครัว ระหวางกลุม 1.325  2  .663    

       2.514  .082  

 ภายในกลุม 103.318  392  .264    

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ลักษณะครอบครัวกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนก

ตามลักษณะครอบครัว จากตารางที่ 4.23 พบวา ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตการทํางาน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
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ตารางที่ 4.23  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนกตาม 

        ลักษณะครอบครัว  

  

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตการทํางาน ระหวางกลุม 1.098  2  .549    

      1.835  .161  

 ภายในกลุม 118.742  397  .299    

 รวม 119.840  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ลักษณะครอบครัวกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามลักษณะครอบครัว จากตารางที่ 4.24  พบวา ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มี

คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (p 

Value = .004) จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.24  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

        จําแนกตามลักษณะครอบครัว   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ความมั่นคงทาง  ระหวางกลุม 4.066  2  2.033     

เศรษฐกิจ        5.515  .004*  

 ภายในกลุม 146.371  397  .369     

 รวม 150.438  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.25 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ   

จําแนกตามลักษณะครอบครัวเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 1 คู ไดแก 

ผูท่ีอาศัยอยูในครอบครัวเดี่ยว  จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีกวาผูท่ีอาศัยอยูใน

ครอบครัวขยาย 

 

ตารางที่ 4.25  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    

         จําแนกตามลักษณะครอบครัวเปนรายคู 

 

ลักษณะครอบครัว Mean  ครอบครัวเดี่ยว ครอบครัวขยาย ครอบครัวซอน 

  3.87  3.53  3.88  

ครอบครัวเดี่ยว 3.87  -   0.34*   0.01  

ครอบครัวขยาย 3.53    -   0.35  

ครอบครัวซอน 3.88      -  

 

ลักษณะครอบครัวกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามลักษณะครอบครัว จากตารางที่ 4.26  พบวา ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพอนามัย  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.26  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนกตาม 

         ลักษณะครอบครัว   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

สุขภาพอนามัย ระหวางกลุม  .237  2  .119    

       .406  .667  

 ภายในกลุม 116.200  397  .293    

 รวม 116.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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ลักษณะครอบครัวกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามลักษณะครอบครัว จากตารางที่ 4.27  พบวา  ผูท่ีมีลักษณะครอบครัวที่แตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตดานชีวิตในชุมชน  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

ตารางที่ 4.27  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนกตาม 

        ลักษณะครอบครัว   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .172  2  .086    

      .561  .571  

 ภายในกลุม 61.005  397  .154    

 รวม 61.177  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

5)  สมมติฐานที่ 5  ผูท่ีมีบานเปนของตนเองจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  

ลักษณะที่อยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

จากตาราง 4.28  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยู

อาศัย พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยบานของตัวเอง  มีคาเฉลี่ย  3.96 และกลุมตัวอยางที่อาศัยบานของ

ผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.92  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ผูท่ีมีบานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตครอบครัวที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p 

Value = 0.48)   

ลักษณะที่อยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

จากตาราง 4.28  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยู

อาศัย พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยบานของตัวเอง  มีคาเฉลี่ย  4.05 และกลุมตัวอยางที่อาศัยบานของ

ผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.90  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ผูท่ีมีบานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตการทํางานที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p 

Value = 0.06)   
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ลักษณะที่อยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

จากตาราง 4.28  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยู

อาศัย พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยบานของตัวเอง  มีคาเฉลี่ย  3.48 และกลุมตัวอยางที่อาศัยบานของผูอ่ืน 

มีคาเฉลี่ย 3.39  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ผูท่ีมีบานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิตดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p Value = 

0.31)   

ลักษณะที่อยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

จากตาราง 4.28  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยู

อาศัย พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยบานของตัวเอง  มีคาเฉลี่ย  3.39 และกลุมตัวอยางที่อาศัยบานของ

ผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.27  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ผูท่ีมีบานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพอนามัยที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p 

Value = 0.08)   

ลักษณะที่อยูอาศัยกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

จากตาราง 4.28  พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามลักษณะที่อยู

อาศัย พบวา กลุมตัวอยางที่อาศัยบานของตัวเอง  มีคาเฉลี่ย  3.76 และกลุมตัวอยางที่อาศัยบานของ

ผูอ่ืน มีคาเฉลี่ย 3.55  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา ผูท่ีมีบานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตในชุมชนที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน  อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 0.05  (p Value = 

0.00) 

   

ตารางที่ 4.28  คุณภาพชีวิต จําแนกตามลักษณะที่อยูอาศัย 

 

คุณภาพชีวิต มีบานเปนของตัวเอง อาศัยบานของผูอื่น 

 N  Χ S.D.  N  Χ S.D. 

t  Two-tailed  

P Value 

ดานชีวิตครอบครัว  355  3.96  0.36  45  3.92  0.45  0.71   0.48  

ดานชีวิตการทํางาน  355  4.05  0.50  45  3.90  0.55  1.90   0.06  

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 355  3.48  0.58  45  3.39  0.57  1.01   0.31  

ดานสุขภาพอนามัย  355  3.39  0.41  45  3.27  0.43  1.74   0.08  

ดานชีวิตในชุมชน  355  3.76  0.40  45  3.55  0.52  3.35   0.00  
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6)  สมมติฐานที่ 6   ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยแตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิต

แตกตางกัน    

สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางาน  จากตารางที่ 4.29 พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 (p Value = .000)  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.29  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม 

         สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 15.330  2  7.665     

       33.643  .000*  

 ภายในกลุม 89.313  392  .228    

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.30 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรายคู พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่

เอื้ออํานวยแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 มีจํานวน 2 คู ไดแก ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมี

คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และ

ระดับปานกลาง 
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ตารางที่ 4.30  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม 

        สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สภาพแวดลอมใน Mean  ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การทํางาน  4.28  4.42  4.84  

ปานกลาง 4.28  -   0.14  0.56*  

มาก 4.42   -  0.42*  

มากที่สุด 4.84      -  

 

สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางาน  จากตารางที่ 4.31  พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05  (p Value = .000) จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.31  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนกตาม 

        สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 14.869  2  7.434     

       28.117  .000*  

 ภายในกลุม 104.971  397  .264    

 รวม 119.840  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.32 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรายคู พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่

แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มี

จํานวน 3 คู ไดแก ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมีคุณภาพชีวิตดาน
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ชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และระดับปานกลาง  

และผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก  จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว

ดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.32  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนกตาม 

         สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สภาพแวดลอมใน Mean  ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การทํางาน  4.14  4.47  4.80  

ปานกลาง 4.14   0.33*  0.66*  

มาก 4.47    0.34*  

มากที่สุด 4.80       

 

สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามสภาพแวดลอมในการทํางาน  จากตารางที่ 4.33  พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่

แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 (p Value = .000)  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.33  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

         จําแนกตามสภาพแวดลอมในการทํางาน   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 13.428  2  6.714    

      19.454  .000*  

 ภายในกลุม 137.010  397  .345    

 รวม 150.438  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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จากตารางที่ 4.34 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    

จําแนกตามสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรายคู พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการ

ทํางานที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 3 คู ไดแก ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะ

มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และ

ระดับปานกลาง  และผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก จะมีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.34  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

        จําแนกตามสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สภาพแวดลอมใน Mean  ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การทํางาน  3.40  3.82  4.07  

ปานกลาง 3.40   0.41*  0.66*  

มาก 3.82    0.25*  

มากที่สุด 4.07       

 

สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางาน จากตารางที่ 4.35 พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่แตกตาง

กัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  จึงได

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 
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ตารางที่ 4.35  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย   จําแนกตาม 

        สภาพแวดลอมในการทํางาน   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 3.449  2  1.725     

      6.060  .003*  

 ภายในกลุม 112.988  397  .285     

 รวม 116.437  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.36 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรายคู พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่

แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มี

จํานวน 1 คู ไดแก ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก 

 

ตารางที่ 4.36  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย    จําแนก 

         ตามสภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สภาพแวดลอมใน Mean  ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การทํางาน  3.50  3.29  3.48  

ปานกลาง 3.50    0.21  0.02  

มาก 3.29    0.19*  

มากที่สุด 3.48       

 

สภาพแวดลอมในการทํางานกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางาน  จากตารางที่ 4.37  พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่
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แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (p 

Value = .000)   จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่  4.37  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน   จําแนกตาม 

          สภาพแวดลอมในการทํางาน   

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 3.321  2  1.660    

      11.393  .000*  

 ภายในกลุม 57.857  397  .146    

 รวม 61.177  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.38 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามสภาพแวดลอมในการทํางานเปนรายคู พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานที่แตกตางกัน มี

คุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 มีจํานวน 2 คู 

ไดแก ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิต

ครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และระดับปานกลาง 

 

ตารางที่ 4.38  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน   จําแนกตาม 

        สภาพแวดลอมในการทํางาน 

 

สภาพแวดลอมใน Mean  ปานกลาง มาก มากที่สุด 

การทํางาน  3.88  3.88  4.09  

ปานกลาง 3.88     0.21*  

มาก 3.88    0.21*  

มากที่สุด 4.09       
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7)  สมมติฐาน 7   ผูท่ีมีความพึงพอใจมากในราคาผลผลิตที่ขายไดนาจะมีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาผูท่ีมีความพึงพอใจนอยในราคาผลผลิตที่ขายได   

ไมนํามาวิเคราะห  เนื่องจากขอมูลไมกระจายตัว 

8)  สมมติฐาน 8  ผูท่ีมีอาชีพเสริมนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวน

ยางเพียงอยางเดียว 

การมีอาชีพเสริมกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

จากตาราง 4.39 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอาชีพ

เสริม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริม มีคาเฉลี่ย  3.98 และกลุมตัวอยางที่ไมมีอาชีพเสริม มี

คาเฉลี่ย 3.95  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา  ผูท่ีมีอาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานชีวิต

ครอบครัวดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.05  (p Value = 0.60)   

การมีอาชีพเสริมกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

จากตาราง 4.39 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอาชีพ

เสริม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริม มีคาเฉลี่ย  3.93 และกลุมตัวอยางที่ไมมีอาชีพเสริม มี

คาเฉลี่ย 4.08  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา  ผูท่ีมีอาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการ

ทํางานดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05  (p Value = 0.00)   

การมีอาชีพเสริมกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

จากตาราง 4.39 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอาชีพ

เสริม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริม มีคาเฉลี่ย  3.46 และกลุมตัวอยางที่ไมมีอาชีพเสริม มี

คาเฉลี่ย 3.47  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา  ผูท่ีมีอาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคง

ทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ี

ระดับ 0.05  (p Value = 0.83)   

การมีอาชีพเสริมกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

จากตาราง 4.39 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอาชีพ

เสริม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริม มีคาเฉลี่ย  3.40 และกลุมตัวอยางที่ไมมีอาชีพเสริม มี

คาเฉลี่ย 3.36  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา  ผูท่ีมีอาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพ

อนามัยดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05  (p Value = 0.44) 
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การมีอาชีพเสริมกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

จากตาราง 4.39 พบวา ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ยของกลุมตัวอยาง จําแนกตามการมีอาชีพ

เสริม พบวา กลุมตัวอยางที่มีอาชีพเสริม มีคาเฉลี่ย  3.69 และกลุมตัวอยางที่ไมมีอาชีพเสริม มี

คาเฉลี่ย 3.73  เมื่อทดสอบดวยคาสถิติ T-test พบวา  ผูท่ีมีอาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตใน

ชุมชนดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว อยางไมมีนัยสําคัญทางสถิติ ท่ีระดับ 

0.05  (p Value = 0.06) 

 

ตารางที่ 4.39  คุณภาพชีวิต จําแนกตามการมีอาชีพเสริม 

 

คุณภาพชีวิต มีอาชีพเสริม ไมมีอาชีพเสริม 

 N  Χ S.D.  N  Χ S.D. 

t  Two-tailed  

P Value 

ดานชีวิตครอบครัว 122  3.98  0.43  278  3.95  0.34  -0.53  0.60  

ดานชีวิตการทํางาน 122  3.93  0.53  278  4.08  0.49  2.74  0.00  

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 122  3.46  0.52  278  3.47 0.60  0.22  0.83 

ดานสุขภาพอนามัย 122  3.40  0.41  278  3.36  0.41  -7.77  0.44  

ดานชีวิตในชุมชน 122  3.68  0.46  278  3.76  0.39  1.86  0.06  

 

9)  สมมติฐาน 9  ผูท่ีมีรายไดสูงกวานาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา   

รายไดกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนก

ตามรายได  จากตารางที่ 4.40  พบวา  ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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ตารางที่  4.40  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม 

          ระดับรายได 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 1.215  5  .243     

      .914  .472  

 ภายในกลุม 103.428  389  .266     

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

รายไดกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนก

ตามรายได  จากตารางที่ 4.41  พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

ตารางที่ 4.41  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  จําแนกตาม 

         ระดับรายได 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 2.480  5  .496    

      1.665  .142  

 ภายในกลุม 117.360  394  .298    

 รวม 119.840  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

รายไดกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามรายได จากตารางที่ 4.42  พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคง
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ทางเศรษฐกิจ    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (p Value = .002) จึงไดทดสอบ

ความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.42  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

         จําแนกตามรายได 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 7.001  5  1.400    

      3.846  .002*  

 ภายในกลุม 143.437  394  .364    

 รวม 150.438  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.43 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    

จําแนกตามรายไดเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 1 คู ไดแก ผูท่ีมีรายได 15,001-

20,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 10,000 บาท 

 

ตารางที่ 4.43  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

        จําแนกตามรายได 

 

รายได Mean  ตํ่ากวา 

10,000 บ. 

10,001 - 

15,000 บ. 

15,001 - 

20,000 บ. 

20,001 - 

30,000 บ. 

30,001 - 

40,000 บ. 

40,001 บ. 

ขึ้นไป 

   3.64  3.91  4.00  3.75  3.79  4.03  

ตํ่ากวา 10,000 บ.   3.64      0.36*       

10,001 - 15,000 บ.  3.91        

15,001 - 20,000 บ.  4.00        

20,001 - 30,000 บ.  3.75        

30,001 - 40,000 บ.  3.79        

40,001 บ. ขึ้นไป 4.03        
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รายไดกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามรายได จากตารางที่ 4.44   พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย    

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (p Value = .000) จึงไดทดสอบความแตกตางเปน

รายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.44  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย จําแนกตาม 

         รายได 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 6.588  5  1.318     

      4.726  .000*  

 ภายในกลุม 109.850  394  .279     

 รวม 116.438  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.45 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย   จําแนก

ตามรายไดเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  แตกตางกัน

อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   มีจํานวน 3 คู ไดแก ผูท่ีมีรายได ต่ํากวา 10,000 บาท จะมี

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูท่ีมีรายได 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 30,000 บาท และ 

30,001 - 40,000 บาท 
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ตารางที่ 4.45  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย จําแนกตาม 

        รายได 
 

รายได Mean  ตํ่ากวา 

10,000 

บ. 

10,001 - 

15,000 

บ. 

15,001 - 

20,000 

บ. 

20,001 - 

30,000 

บ. 

30,001 - 

40,000 

บ. 

40,001 

บ. ขึ้น

ไป 

   3.62  3.38  3.29  3.28  3.23  3.29  

ตํ่ากวา 10,000 บ.  3.62        

10,001 - 15,000 บ.  3.38        

15,001 - 20,000 บ.  3.29  0.32*       

20,001 - 30,000 บ.  3.28  0.34*       

30,001 - 40,000 บ.  3.23  0.38*       

40,001 บ. ขึ้นไป 3.29        

 

รายไดกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามรายได  จากตารางที่ 4.46  พบวา ผูท่ีมีรายไดแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน ไม

แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
 

ตารางที่  4.46  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนกตาม 

         รายได 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 1.295  5  .259     

        1.704  .133  

 ภายในกลุม 59.883  394  .152     

 รวม 61.178  399      

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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10)  สมมติฐานที่ 10   ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน (และเหลือกิน) จะมีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ 

ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนก

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ  จากตารางที่ 4.47  พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ตารางที่ 4.47  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม 

        ฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 1.012  2  .506     

      1.915  .149  

 ภายในกลุม 103.631  392  .264      

 รวม 104.643  394     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนก

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ  จากตารางที่ 4.48 พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานชีวิตการทํางาน   แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  (p Value = .002) จึงได

ทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 
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ตารางที่ 4.48  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนก 

        ตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 7.001  5  1.400    

      3.846  .002*  

 ภายในกลุม 143.437  394  .364    

 รวม 150.438  399     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.49 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนกตาม

ฐานะทางเศรษฐกิจเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  มีจํานวน 2 คู ไดแก ผูท่ีมีฐานะ

ทางเศรษฐกิจเหลือกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน และ

ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไม

คอยพอ 

 

ตารางที่ 4.49  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

        จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

รายได Mean  ไมคอยพอ พอกิน เหลือกิน 

  4.25  4.53  4.73  

ไมคอยพอ 4.25   0.28*  0.48*  

พอกิน 4.53     

เหลือกิน 4.73     

 

ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ  จากตารางที่ 4.50  พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มี
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คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05(p 

Value = .002)   จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 

 

ตารางที่ 4.50  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

        จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม 7.001  5  1.400    

      3.846  .002*  

 ภายในกลุม 143.437  394  .364    

 รวม  150.438  399      

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

จากตารางที่ 4.51 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ    

จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   มีจํานวน 3 คู 

ไดแก ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานที่ดีกวาผูท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจพอกิน และไมคอยพอ  และผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจที่ดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ 

 

ตารางที่ 4.51  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ     

         จําแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจ 

 

รายได Mean  ไมคอยพอ พอกิน เหลือกิน 

  3.22  3.87  4.23  

ไมคอยพอ 3.22   0.65*  1.01*  

พอกิน 3.87    0.36*  

เหลือกิน 4.23     
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ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ จากตารางที่ 4.52 พบวา ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจแตกตางกัน มีคุณภาพชีวิต

ดานสุขภาพอนามัย ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

 

ตารางที่ 4.52  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย    จําแนกตาม 

         ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .920  2  .460    

      1.582  .207  

 ภายในกลุม 115.517  397  .291    

 รวม  116.437  399      

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ฐานะทางเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามฐานะทางเศรษฐกิจ จากตารางที่ 4.53 พบวา ผูทีมีฐานะทางเศรษฐกิจที่แตกตางกัน มีคุณภาพ

ชีวิตดานชีวิตในชุมชน ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  
 

ตารางที่ 4.53  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน    จําแนกตาม 

         ฐานะทางเศรษฐกิจ 
 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .286  2  .143    

      .933  .394  

 ภายในกลุม 60.891  397  .153    

 รวม 61.177  399     

 
หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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11)  สมมติฐานที่  11 ผูท่ีมีความสัมพันธดีกับเพื่อนบานจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีมี

ความสัมพันธไมดีกับเพื่อนบาน  

ไมนํามาวิเคราะห  เนื่องจากขอมูลไมกระจายตัว 

12)  สมมติฐาน 12   ผูท่ีรับรูขาวสารบอยครั้งนาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูท่ีรับรูขาวสารนอย

ครั้ง  

ความถี่ในการรับรูขาวสารกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม

ความถี่ในการรับรูขาวสาร จากตารางที่ 4.54  พบวา ผูท่ีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่แตกตางกัน มี

คุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 
ตารางที่ 4.54  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  จําแนกตาม 

         ความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .242  2  .121    

      .454  .635  

 ภายในกลุม 103.633  389  .266    

 รวม 103.875  391     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ความถี่ในการรับรูขาวสารกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนก

ตามความถี่ในการรับรูขาวสาร จากตารางที่ 4.55  พบวา ผูท่ีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่แตกตาง

กัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p Value = 

.023)  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ตอไป 
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ตารางที่ 4.55  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน จําแนกตาม 

         ความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตการทํางาน ระหวางกลุม 2.247  2  1.123    

      3.788  .023*  

 ภายในกลุม 116.821  394  .297    

 รวม 119.068  396     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
 

จากตารางที่ 4.56 เมื่อทดสอบความแตกตางของคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน    จําแนก

ตามความถี่ในการรับรูขาวสารเปนรายคู พบวา ผูทีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่แตกตางกัน มี

คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05  มี

จํานวน 1 คู ไดแก ผูท่ีมีการรับรูขาวสารทุกวันจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีการรับรู

ขาวสารสัปดาหละ 1-2 วัน 

 

ตารางที่ 4.56  แสดงคาเฉลี่ยเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน    จําแนก 

         ตามความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

รายได Mean  สัปดาหละ 1-2 วัน สัปดาหละ 3-4 วัน ทุกวัน 

  4.41  4.47  4.58  

สัปดาหละ 1-2 วัน 4.41     0.06   0.18*  

สัปดาหละ 3-4 วัน 4.47       0.11  

ทุกวัน 4.58     

 

ความถี่ในการรับรูขาวสารกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

จําแนกตามความถี่ในการรับรูขาวสาร จากตารางที่ 4.57 พบวา ผูท่ีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่

แตกตางกัน มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี
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ระดับ .05 (p Value = .030)  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ปรากฏผลไม

มีความแตกตางรายคู  

 

ตารางที่ 4.57  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  

         จําแนกตามความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ความมั่นคงทาง ระหวางกลุม 2.650  2  1.325    

เศรษฐกิจ       3.534  .030*  

 ภายในกลุม 147.708  394  .375    

 รวม 150.358  396     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

ความถี่ในการรับรูขาวสารกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนก

ตามความถี่ในการรับรูขาวสาร จากตารางที่ 4.58  พบวา ผูท่ีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่แตกตาง

กัน มีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  ไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   

 

ตารางที่ 4.58  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย  จําแนกตาม 

         ความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

สุขภาพอนามัย ระหวางกลุม 1.579  2  .790    

      2.731  .066  

 ภายในกลุม 113.912  394  .289    

 รวม 115.491  396     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 
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ความถี่ในการรับรูขาวสารกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน 

ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนก

ตามความถี่ในการรับรูขาวสาร จากตารางที่ 4.59  พบวา ผูท่ีมีความถี่ในการรับรูขาวสารที่แตกตาง

กัน มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (p Value = 

.048)  จึงไดทดสอบความแตกตางเปนรายคู ดวยวิธีของ Scheffe ปรากฏผลไมมีความแตกตางรายคู 

 

ตารางที่ 4.59  แสดงคาสถิติเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน  จําแนกตาม 

         ความถี่ในการรับรูขาวสาร 

 

คุณภาพชีวิต แหลงความ

แปรปรวน 

Sum of 

Squares 

df  Mean  

Square 

F  P  

ชีวิตในชุมชน ระหวางกลุม .933  2  .467    

      3.053  .048*  

 ภายในกลุม 60.230  394  .153    

 รวม 61.164  396     

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญที่ระดับ .05 

 

4.1.4  ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือแนวทางที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกร 

 ชาวสวนยาง 

 ในขอนี้เปนคําถามแบบเปด  ซ่ึงมีกลุมตัวอยางตอบขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือแนวทางที่

จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง รอยละ 31.3  

 

ตารางที่ 4.60  แสดงคารอยละของจํานวนผูตอบแบบสอบถามปลายเปด 

 
ผูตอบ/ไมตอบ แบบสอบถามปลายเปด จํานวน รอยละ 

ตอบแบบสอบถามปลายเปด 125   31.3  

ไมตอบแบบสอบถามปลายเปด 275   68.7  

รวม 400  100.00  
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แบงขอเสนอแนะ  ขอคิดเห็น  หรือแนวทางออกเปน 3 ดาน สรุปดังนี้ 

  1)  ดานราคาผลผลิต 

 (1)  ตองการใหราคาผลผลิตสูง หรือไมลดต่ําลงมาก และที่สําคัญ คือมีความ

คงที่ โดยราคาผลผลิตที่เหมาะสมคือ แผนยาง  ควรอยูท่ีกิโลกรัมละ 80-100 บาท น้ํายาง ไมควรต่ํา

กวากิโลกรัมละ 50-60 บาท และเศษยาง ไมควรต่ํากวากิโลกรัมละ 45-50 บาท (มีผูตอบ 75 คน คิด

เปนรอยละ 18.75) 

 (2)  ตองการใหรัฐบาลใหความสําคัญในการควบคุมราคายาง เชน มีการ

ประกันราคายาง เปนตน (มีผูตอบ 20 คน คิดเปนรอยละ 5) 

 (3)  ควรใหราคายางสูง  เหมาะสมกับราคาปุยที่แพงขึ้น (มีผูตอบ 70 คน คิด

เปนรอยละ 17.5) 

 (4)  ควรใหราคาปุยถูกลงตามราคาขายผลผลิต  เพราะในบางชวงที่ราคา

ผลผลิตลดต่ําลง แตราคาปุยยังคงเดิม (มีผูตอบ 66 คน คิดเปนรอยละ 16.5) 

 (5)  ตองการใหมีตลาดรับซื้อผลผลิตของหนวยงานภาครัฐในชุมชน เพื่อจะ

ไดไมตองขายผานพอคาคนกลาง (มีผูตอบ 40 คน คิดเปนรอยละ 10) 

 (6)  คุณภาพของเกษตรกรชาวสวนยางจะดีข้ึนไดข้ึนอยูกับรายไดท่ีจะ

นํามาใชจายในดานตางๆ ของครอบครัว ซ่ึงหากขายผลผลิตไดราคาดี ก็จะทําใหมีรายไดดี (มีผูตอบ 

62 คน คิดเปนรอยละ 15.5) 

2)  ดานการสนับสนุนจากภาครัฐ 

 (1)   ตองการใหภาครัฐจัดวิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในชุมชน อยางนอยป

ละ 1 ครั้ง  (มีผูตอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 3) 

 (2)   อยากใหหนวยงานของรัฐสนับสนุนทางวิชาการและตนทุนในการทํา

สวนยางมากขึ้น (มีผูตอบ 35 คน คิดเปนรอยละ 8.75) 

3)  ดานอื่นๆ  

 (1)   เกษตรกรควรเอาใจใสสวนยางตั้งแตเริ่มการเพาะปลูก เชน การเลือกตน

กลายาง  การใสปุยใหสม่ําเสมอ เปนตน  ซ่ึงจะทําใหไดผลผลิตมากและมีคุณภาพ สงผลใหมีรายได

สูงตามมาดวย  (มีผูตอบ 12 คน คิดเปนรอยละ 3) 

 (2)   เกษตรกรควรใชปุยอินทรียผสมกับการใชปุยเคมี  เพื่อลดตนทุนในการ

ผลิต (มีผูตอบ 33 คน คิดเปนรอยละ 8.25) 

 (3)   เกษตรสวนมากที่ทําอาชีพสวนยาง มักใชพ้ืนที่ท้ังหมดที่มีเพื่อปลูกยาง 

ทําใหเมื่อราคาผลผลิตตกต่ํา รายไดลดลง  ทําใหเกิดปญหาตามมา เชน ไมมีเงินผอนงวดรถ ไมมีเงิน
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ซ้ืออาหาร เปนตน ดังนั้น  จึงควรแบงพื้นที่สวนหนึ่ง ไวสําหรับปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทาน

ภายในครัวเรือน  ตามแนวพระราชดําริเศรษฐกิจพอเพียง  (มีผูตอบ 30 คน คิดเปนรอยละ 7.5) 

ผลการวิเคราะหขอมูลผูตอบแบบสอบถามปลายเปด พบวา ผูตอบแบบสอบถาม มี

ขอเสนอแนะ ขอคิดเห็น หรือแนวทางที่จะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง 

จําแนกตามความถี่ของความคิดเห็น เรียงจากมากไปหานอย ไดแก ตองการใหราคาผลผลิตสูง 

(ความถี่ = 75) ตองการใหราคาผลผลิตเหมาะสมกับราคาปุย (ความถี่ = 70) ตองการใหราคาปุยถูก

ลงตามราคาผลผลิต (ความถี่ = 66) คุณภาพชีวิตของเกษตรกรที่ดีข้ึนกับการมีรายไดดี (ความถี่ = 62)

ตองการใหมีตลาดรับซื้อผลผลิตของหนวยงานภาครัฐในชุมชน (ความถี่ = 40)  อยากใหหนวยงาน

ของรัฐสนับสนุนทางวิชาการและตนทุน (ความถี่ = 35) เกษตรกรควรใชปุยอินทรียผสมกับการใช

ปุยเคมี  เพื่อลดตนทุนในการผลิต (ความถี่ = 33) เกษตรกรควรแบงพื้นที่ดินสวนหนึ่ง ไวสําหรับ

ปลูกพืชผักสวนครัวไวรับประทานภายในครัวเรือน เพื่อลดคาใชจายอีกทางหนึ่ง (ความถี่ = 30) 

ตองการใหรัฐบาลควบคุมราคายางเมื่อผลผลิตราคาตกต่ํา (ความถี่ = 20) ตองการใหภาครัฐจัด

วิทยากรใหความรูแกเกษตรกรในชุมชน (ความถี่ = 12) และเกษตรกรเองควรเอาใจใสสวนยาง

ตั้งแตเริ่มการเพาะปลูก  (ความถี่ = 12) 

 

4.2  ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 

 

ผูวิจัยไดสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญในพื้นที่ และเกษตรกรชาวสวนยางทั้งสองจังหวัด รวม 

12 คน สรุปขอมูลได ดังนี้ 

  

4.2.1  คําถามแบบมีโครงสราง ประกอบดวย 

 1)   ระยะเวลาที่อาศัยอยูในพื้นที่ 

 2)   ระยะเวลาในการประกอบอาชีพการทําสวนยางของผูใหสัมภาษณ คนใน

ครอบครัว หรือญาติพ่ีนอง 

 3)   ความเห็นตอการประกอบอาชีพการทําสวนยางของคนในชุมชน  

 4)   ความเห็นตอรายได หรือเศรษฐกิจของครอบครัว ซ่ึงไดมาจากการประกอบอาชีพ

การทําสวนยาง และความเพียงพอตอการเล้ียงดูสมาชิกในครอบครัว 

 5)   สุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง และการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง 
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 6)   ความเห็นตอการใชชีวิตในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยาง เชน มีเวลาพบปะ

สังสรรคกับเพื่อนบาน   มีการทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ 

 7)   ความเห็น และ/หรือ ขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยาง 

 

 4.2.2   ขอมูลของผูใหขอมูลสําคัญ เปนดังนี้ 

 1)   ผูใหขอมูลสําคัญ  ประกอบดวย สมาชิกองคการบริหารสวนตําบล ผูใหญบาน ผูชวย

ผูใหญบาน  ผูอาวุโสในชุมชน  และเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่  รวม 12 คน 

 2)   ผูใหขอมูล  อาศัยอยูในพื้นที่ ตั้งแต 10  –  69 ป  โดยอาชีพสวนใหญของคนในพื้นที่

ท้ังสองจังหวัด คือ ทําสวนยาง  สวนปาลม ทําสวนผลไม  คาขาย ประกอบธุรกิจสวนตัว รับจาง   

 3)   ผูใหขอมูล  มีการประกอบอาชีพการทําสวนยาง เปนอาชีพหลัก รองลงมาประกอบ

อาชีพการทําสวนยางเปนอาชีพเสริม  และญาติพ่ีนองของผูใหสัมภาษณสวนใหญมีการประกอบ

อาชีพการทําสวนยาง โดยมีระยะเวลาในการประกอบอาชีพการทําสวนยาง ประมาณ 6-25 ป 

 

 4.2.3   ผลการสัมภาษณ เปนดังนี้ 

 1)   ความเห็นตอการประกอบอาชีพการทําสวนยางของคนในชุมชน  

 การทําสวนยางในภาคใตมีพัฒนาการมายาวนาน เริ่มตั้งแต ยุคระบบการผลิตแบบ

ดั้งเดิม   หรือปายาง  คือ  การปลูกยางแทนปาไมโดยเฉพาะปาบก  สมัยเริ่มแรกของการปลูกยาง    

จะปลูกยางโดยเมล็ดหรือตนกลาที่เพาะจากเมล็ด  ปลูกไปตามจุดตางๆ ภายในพื้นที่แบบไมเปนแถว

เปนแนว  แลวทําการปลอยใหยางเจริญเติบโตแขงกับพืชชนิดอื่นๆ ท่ีใชบริโภคภายใน

ครัวเรือน  เชน มันเทศ ขาว เปนตน  เมื่อตนยางพาราสามารถกรีดได  ก็ทําการกรีดเอาน้ํายางสดมา

ทําแผน  สําหรับใชแลกเปลี่ยนสินคาอื่นตามกลไกตลาดในสมัยนั้น  ชาวบานจะปลูกยางพรอมๆ กับ

แสดงความเปนเจาของหรือกรรมสิทธิ์ในที่ดินดังกลาว  ตอมาเมื่อยางจัดเปนพืชเศรษฐกิจที่สําคัญ ท่ี

ใหผลตอบแทนทางเศรษฐกิจไดอยางเปนรูปธรรมแกเกษตรกร  และมีการสนับสนุนจากสํานักงาน

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  (สกย.) หรือที่ชาวบานเรียกยอๆ วา กองทุนฯ  ทําใหเกิดการทํา

สวนยางพันธุดีข้ึนโดยการปลูกยางจากเมล็ดยางที่ผานการคัดเลือกแลววาใหผลผลิตดี  และมีการ

ปลูกสวนเปนแถวเปนแนวอยางเปนระเบียบ สามารถปลูกยางไดแนนขึ้น  เกษตรกรเริ่มใชวิธีการ

ปราบวัชพืช  ไมยืนตนที่โตแขงขันการเจริญเติบโตกับยางก็ถูกโคนทิ้ง  เหลือเฉพาะพืชยางอยาง

เดียว  เกษตรกรเริ่มใชยางพันธุใหมท่ีใหผลผลิตสูงขึ้น  มีการใสปุยบางเปนครั้งคราว เกษตรกรขยาย

เนื้อที่ปลูกเพิ่มมากขึ้น ผลผลิตยางแผนที่ไดตางคนตางขายผานทางพอคาคนกลาง  ซ่ึงมีอยูในชุมชน
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หรือตลาดใกลบาน  หลังจากนั้นก็เขาสูยุคระบบการผลิตยางสมัยใหม   เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่

ปลูกยางอยางตอเนื่อง  เริ่มมีการขายน้ํายางสดบาง  เกษตรเริ่มมีการใชเครื่องมือทุนแรงในการทํา

สวน  เริ่มมีการคิดทําอาชีพเสริมในสวนยางพารา เชน ปลูกขาวโพด พริก กลวย เปนตน ตอมาเริ่มมี

วิชาการดานการปรับปรุงพันธุยางเพื่อใหผลผลิตสูง  และมีการขยายพันธุโดยการติดตาเพื่อปองกัน

การกลายพันธุ  มีการดําเนินการสงเสริมการปลูกโดยกองทุนสงเคราะหการทําสวนยางโดยการปลูก

ทดแทนยางเกาดวยยางพันธุดี (ชาวบานเรียกวา “การขอทุน”) จึงเกิดการโคนลมปายางและระบบ

สวนยางพันธุดีแบบเดิมมาปลูกยางพันธุดีโดยการติดตา   ท้ังนี้จะโคนเฉพาะยางที่เปดกรีดมานาน

แลว  สวนไมยางก็ขายใหโรงงานทําไม  เกษตรกรหันมาใชวิชาการแผนใหมดูแลรักษาสวนยาง

อยางเต็มที่ ไมวาจะเปนการกําจัดวัชพืชโดยสารเคมีหรือแรงงานคน  มีการใสปุยเปนระบบ พ้ืนที่

ปลูกยางไมมีไมยืนตนปะปนเลย  หรือมีนอยมาก  เกษตรกรไดรับการสนับสนุนปจจัยการผลิตจาก

กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง  เกษตรกรไดรับขอมูลขาวสารมากขึ้นจนมีความเขาใจในกลไก

ของราคายาง  แมวาสวนยางพาราสวนมากจะเปนสวนยางสงเคราะห  อยางไรก็ตามยังมีระบบปา

ยาง และสวนยางพันธุดีเหลืออยูบาง แตมีสัดสวนลดนอยลงตามลําดับ  แมปจจุบันจะมีการผอน

ปรน กฎ ระเบียบ กองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง ใหมีการนําพืชยืนตนหลายชนิดปลูกรวมกับ

ยางได  แตในทางปฏิบัติยังไมแพรหลายเพราะเกษตรกรไมมีความชัดเจนในผลตอบแทนทาง

เศรษฐกิจ  ซ่ึงเกษตรกรตองคํานึงถึงรายไดเปนอันดับแรก กอนคิดถึงเรื่องระบบนิเวศนหรือ

สภาพแวดลอมในระบบสวนยาง 

 โดยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ มีความเห็นเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการ

ทําสวนยาง ดังนี้ 

 

 นามสมมติ 1 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลโมถาย  (2553) กลาววา  

 

อาชีพสวนยางถือเปนอาชีพที่อยูคูกับคนภาคใตมายาวนาน  เพราะทุกๆ พ้ืนที่ ทุก

หมูบาน ก็มีคนประกอบอาชีพนี้  แมวาปจจุบันภาคอื่นๆ เขาจะมีการปลูกยางบาง

แลว แตยังไงก็คงสูท่ีภาคใตไมได เพราะคนเขาทํากันมานาน รูจักทุกขั้นตอนของ

การปลูกยางตั้งแตการเลือกพันธุยาง การดูแลสวน การกรีดยาง ทํายังไงใหไดน้ํา

ยางดี แถมยังเปนอาชีพที่ถายทอดมารุนตอรุนดวย 
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 นามสมมติ 3 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลเขาวง  (2553) กลาววา 

 

อาชีพนี้ เปนอาชีพที่เหมาะกับพื้นที่ของภาคใต มีการปลูกยางกันทุกจังหวัด บาง

ครอบครัวมีแตสวนยาง ก็ทํารายไดเลี้ยงครอบครัวได ถามีเงินมากๆ ชาวสวนก็ยัง

มีการซื้อสวนยางเพิ่ม หรือไมก็ซ้ือที่ดินมาสรางสวนยางเพิ่มอีก เพราะสําหรับคน

ใต ถือเปนอาชีพที่ถนัด พอๆ กับการทําสวนปาลม 

  

 นามสมมติ 5 ชาวบาน-ชาย (2553) กลาววา 

 

เปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่  ถึงแมบางชวงเวลาจะกรีดยางไมได เชน ฝนตก

ชุก หรือชวงหนารอน เดือนเมษายน  แตหลายคนก็เลือกที่จะประกอบอาชีพนี้  

เปนเพราะเวลาโตมาก็รูวาที่บานทําอาชีพนี้  ขางบานก็ทํากัน  พอโตขึ้นก็เลือกที่

จะทําอาชีพนี้โดยปริยาย  อีกอยางมันก็ขายไดราคาดี  แตในชวงที่ราคายางลงก็ใจ

หาย ท้ังๆ ท่ีมันก็เปนอยูประจํา คือราคาขึ้นๆ ลงๆ สําหรับนา ถือเปนอาชีพที่นา

ถนัดแลว ถาไมทําก็คงตองไปรับจาง หรือคาขาย 

 

 นามสมมติ 10 ชาวบาน-หญิง (2553)  กลาววา   

 

เปนอาชีพที่สรางรายไดใหชาวบานไดเยอะ  แตก็เหนื่อยมาก เพราะอาชีพนี้

จะตองออกไปกรีดยางตอนกลางคืน อยางพีๆ่ ก็เปนผูหญิง ตองอดหลับอดนอน

กลางคืน หนาก็แกเร็ว แตก็ตองทําเพราะมันคือรายได แมทํางานอื่นกัน แตลูกตอง

เรียน ตองใชจายเยอะ 

 

 จะเห็นวา ผูใหขอมูล/ความเห็น  มองวาการประกอบอาชีพการทําสวนยางเปนอาชีพ

ท่ีอยูคูกับคนในทุกจังหวัดของภาคใตมาชานาน  ชาวบานสวนใหญในพื้นที่จะคุนเคยกับอาชีพนี้  

ไมวาจะเปนผูกรีดยางเอง หรือจางใหผูอ่ืนกรีดยาง และถือวาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับ

ครอบครัว แตผูใหขอมูล/ความเห็น ไมไดมองหรือคํานึงถึงมากนักวา  ยางพาราเปนพืชเศรษฐกิจ

ของประเทศที่ทํารายไดใหกับประเทศปละหลายลานบาท 
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 2)   ความเห็นตอรายได หรือเศรษฐกิจของครอบครัว ซ่ึงไดมาจากการประกอบอาชีพ

การทําสวนยาง และความเพียงพอตอการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว 

 อาชีพการทําสวนยางถือเปนสวนหนึ่งของคนภาคใตท่ีผูกพันทั้งทางวัฒนธรรมและ

ทางเศรษฐกิจมานานรวมรอยกวาป  แมในระยะแรกจะเปนการปลูกแบบผสมผสานกับสวนผลไม

และปาธรรมชาติ  แตในปจจุบันยางพาราเปนพืชที่รัฐบาลสงเสริม  เพราะสามารถสรางรายไดทาง

เศรษฐกิจใหกับประเทศได อยางไรก็ตามปจจัยการกําหนดราคายางนอกจากถูกกําหนดโดยความ

ตองการและปริมาณของตลาดโลกแลว  แตยังถูกกําหนดดวยมือที่มองไมเห็น จากการเก็งกําไรซื้อ

ขายลวงหนา  และการผูกขาดของกลุมทุนที่เปนผูกําหนดราคา  และราคายางพาราจะผันแปรไปตาม

ราคาขึ้นลงของน้ํามันซึ่งเปนปจจัยสําคัญตอการผลิตยางสังเคราะห  ทําใหปจจัยในการควบคุมราคา

ยางพาราขึ้นอยูกับตลาดตางประเทศทั้งดานความตองการ  และปริมาณ  สถานการณของราคาน้ํามัน

ท่ีสัมพันธกับการผลิตยางสังเคราะห  ในชวงที่น้ํามันมีราคาสูง จะสงผลใหตนทุนการผลิตและราคา

ยางสังเคราะหสูงขึ้นดวย  เปนผลใหประเทศตางๆ หันมาใชยางธรรมชาติมากขึ้น  อยางไรก็ตาม  

หากยางพารามีราคาสูงเกินไปผูประกอบการในอุตสาหกรรมตางๆ ตองกลับมาใชยางสังเคราะห

มากขึ้น ซึ่งสงผลใหราคายางพาราตองปรับตัวลดลง  ปจจัยดานราคาของยางพารายังถูกแทรกแซง

ดวยมือที่มองไมเห็นจากการ สต็อคยางพาราโลก  หากมียางพาราสะสมในโกดังสูงเกินไป  ประเทศ

ตางๆ จะรีบระบายยางคงคางแกบริษัทผูผลิตผลิตภัณฑและรับซื้อยางที่ผลิตในปปจจุบันลดนอยลง  

ซ่ึงสงผลใหราคายางตกต่ําลง  ซ่ึงจะสงผลตอรายไดของเกษตรกร  

 โดยจากการสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ มีความเห็นเกี่ยวกับรายได หรือเศรษฐกิจ

ของครอบครัว ซ่ึงไดมาจากการประกอบอาชีพการทําสวนยาง  และความเพียงพอตอการเลี้ยงดู

สมาชิกในครอบครัว  ดังนี้ 

 

 นามสมมติ 4  อดีตผูใหญบาน  (2553) กลาววา 

 

รายไดของแตละครอบครัวก็ข้ึนอยูกับปริมาณสวนยางที่แตละคนมี มีมากก็ได

มาก มีนอยก็ไดนอย  รวมถึงการขายผลผลิตยางดวย  แลวแตวาใครจะเลือกขาย

แบบใด ราคาก็ตางกันไป  ความจริงชาวสวนเองจะรูกันวาชวงไหนที่ขายไดราคา

ดี เชน ชวงหนารอน เพราะยางออกนอย ชาวสวนไมนิยมกรีดยางกัน ปลอยใหตน

ยางพัก ถาใครสะสมผลผลิตขายในชวงนี้ ก็จะไดราคาดี บางบานเขาก็จะสะสมให

ไดมากๆ แลวคอยขาย จะไดเงินกอนเยอะๆ ถาถามวาพอไหมกับคนในบาน ก็
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แลวแตนะ แตสวนใหญก็มีกินมีใชกัน เพราะบางบานลูกๆ ก็ทํางานอื่นกันดวย 

อยางบานลุงลูกก็มีขายของกัน 

 

 นามสมมติ 5  ชาวบาน-ชาย (2553) กลาววา 

 

ราคาขายผลผลิตขึ้นๆ ลงๆ ไมแนนอน  ข้ึนอยูกับชวงฤดูกาล แตเมื่อถึงเวลาจะ

ขายก็ตองขาย เพราะตองเอาเงินมาใชจายหลายอยาง จะรอชวงราคาดีอยางเดียว

ไมได บางทีราคาขึ้นๆ ลงๆ ข้ึนอยูกับราคาน้ํามันดวย  เอาแนเอานอนไมได 

 

 นามสมมติ 6  ผูชวยผูใหญบาน  (2553) กลาววา 

 

ถึงแมวาการประกอบอาชีพสวนยางจะเปนอาชีพหลักของคนในพื้นที่ แตหลาย

ครอบครัวก็จะมีรายไดจากทางอื่นประกอบดวย เชน มีสวนผลไม คาขาย รับจาง 

หรือไมก็รายไดจากลูกๆ ถือวาแตละครอบครัวก็พอมีพอกินไปตามอัตภาพ 

 

 นามสมมติ 7 ชาวบาน-หญิง (2553)  กลาววา 

 

รายไดก็มีท้ังสูงมาก และต่ํามาก  แลวแตแตละชวง บางครั้งก็ข้ึนกับราคาน้ํามัน 

ข้ึนกับสภาพอากาศ แตละปก็จะมีชวงราคาที่ขายไดแตกตางกัน ตองอาศัยการฟง

ขาวบาง ขาวสารจากเพื่อนบานบาง เปนอยางนี้ตลอด แตอยางพี่แลว เมื่อถึงเวลา

ขายก็ตองขาย เพราะตองกินตองใชตลอดเวลา จะสะสมมากๆ เหมือนคนที่มีสวน

เยอะไมได 

 

 นามสมมติ 9  ผูอาวุโสในหมูบาน (2553)  กลาววา 

 

แมรายไดจะสูงบาง ต่ําบาง หรืออยูในชวงราคาที่เหมาะสม แตคนสวนใหญก็ยัง

ประกอบอาชีพนี้ตอไป  ถาถามวาพอไหมกับคนในครอบครัว  แตละบานก็ถือวา

พอนะ ยิ่งถาเปรียบภาคใตกับอิสาน ถือวาคนใตไดเปรียบกวากันเยอะ เพราะ

น้ําทาสมบูรณกวา  นอกจากนี้ คนแถวนี้ ก็ยังกู ธกส. เยอะ เอาเงินมาลงทุนบาง 
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สรางสวนบาง ซ้ือรถก็มี แลวแตกําลัง แตก็มีบางบานที่จนจริงๆ แตเขาก็ดิ้นรน

ตามประสาของเขา 

 

 นามสมมติ 11 สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางขัน (2553) กลาววา 

 

ไมวารายไดจะมากนอยเพียงใดในแตละชวง แตละครอบครัวก็จะมีวิธีจัดการ

รายไดภายในครอบครัว สวนใหญก็จะเพียงพอ แตหากไมพอใชในแตละเดือน ก็

จะยืมจากญาติพ่ีนอง หรือเพื่อนบาน แตกตางกันไป  บางครอบครัวก็ประกอบ

อาชีพอื่นดวย ก็ทําใหมีรายไดหลายทาง บางบานฐานะเขาก็ดีอยูแลว ดีมาตั้งแตรุน

พอรุนแม มารุนลูกก็เลยไมเดือดรอน 

 

 จะเห็นวา ผูใหขอมูล/ความเห็น มองวารายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยาง

มีราคาสูง-ต่ํา แตกตางกันในแตละชวงเวลา  โดยแตละครอบครัวจะไดรายไดแตกตางกัน  นอกจาก

ข้ึนอยูกับปริมาณพื้นที่ยางที่เปดกรีดแลว ยังขึ้นอยูกับลักษณะการขายผลผลิตอีกดวย  บางครอบครัว

มีการประกอบอาชีพอื่น (อาชีพเสริม) เพื่อเพิ่มรายได  และบางครอบครัวก็มีฐานะทางเศรษฐกิจดีเปน

ทุนเดิมอยูแลว ท้ังนี้ แตละครอบครัวก็จะมีการบริหารรายไดของตัวเองใหเพียงพอแตกตางกันไป 

 3)   สุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง และการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง 

 มนุษยเกิดมายอมปรารถนาที่จะมีชีวิตอยูอยางมีความสุข ความสุขของมนุษย

ยอมขึ้นอยูกับองคประกอบตางๆ หลายประการ ท่ีสําคัญคือสภาพความสมบูรณของรางกายและ

จิตใจ หรือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีนั่นเอง  เมื่อมนุษยมีสภาพรางกายและจิตใจสมบูรณ   

ก็จะทําใหมีความสามารถในการปรับตัว  มีความเชื่อมั่นในตนเอง ไรความกังวล ไมมีความเครียด 

และไมมีความขัดแยงภายในใจ  สามารถใชชีวิตอยูในสังคมรวมกับผูอ่ืนไดดี  สามารถกระทําตน

เปนสมาชิกที่ดีของสังคมและมีสมรรถภาพในการทํางาน 

 ในเรื่องนี้  ผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็น  เกี่ยวกับสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง 

และการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้ 

 

 นามสมมติ 2  ผูอาวุโสในหมูบาน  (2553) กลาววา 

 

เกษตรกรสวนใหญมีวิธีการดูแลสุขภาพเหมือนๆ กัน คือ ถาเจ็บปวยเล็กนอยก็จะ

ซ้ือยาจากคลินิก/รานขายยา มากินเอง หรือไปหาหมอที่อนามัย/โรงพยาบาล  หาก
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เปนโรคประจําตัว แตละคนก็จะไปหาหมอประจํา สวนใหญจะเปนโรงพยาบาล

ของรัฐ หรือไมก็คลินิกสวนตัว อยางลุงลูกก็พาไปคลินิก เพราะเร็วดี ไมตองรอคิว

นาน  ถึงแพงหนอยลูกก็จายให 

 

 นามสมมติ 7  ชาวบาน-หญิง (2553)  กลาววา 

 

พ่ีเองก็ไมไดดูแลตัวเองมากนัก วันๆ ทําแตงาน เพราะดูแลลูกเพียงลําพัง ชาวสวน

อ่ืนๆ ก็เหมือนกัน กรีดยางเสร็จก็พักผอน ถาไมเจ็บปวยมาก ก็ไมไปหาหมอ ซ้ือ

ยามากินเอง ถาไปหาหมอทีก็จะไปโรงพยาบาลของรัฐ ไมเหมือนคนอื่นหรอก 

เขาขี้เกียจรอหมอ ถาไปก็ไปคลินิกทีเดียว 

 

 นามสมมติ 10  ชาวบาน-หญิง (2553)  กลาววา 

 

พ่ีวา ชาวสวนสวนใหญแข็งแรงนะ เพราะไดทํางาน ไดเขาสวน ก็เหมือนไดออก

กําลัง ไมไดนั่งๆ นอนๆ อยางเดียว ทํางานเหมือนไดยืดเสนยืดสาย   แตผูหญิงที่

ตัดยางบางทีก็ทําใหหนาแกเร็ว เพราะอดนอนกลางคืน ถากลางวันนอนไมพออีก 

ก็เจ็บหัวได  แตก็นอยครั้ง ขางบานพี่ เขาอวน  เขาก็ชอบตัดยาง เพราะชวยทําให

น้ําหนักลดไปไดในตัว 

 

 นามสมมติ 11  ทีมผูชวยผูใหญบาน  (2553) กลาววา 

 

เกษตรกรสวนใหญท่ีกรีดยางเอง จะตองนอนชวงเวลากลางวัน และทํางานใน

เวลากลางคืน จึงมีชีวิตที่แตกตางจากอาชีพอื่น ซ่ึงคนในชุมชนตางก็จะรูกัน หากมี

ธุระหรือจะไปมาหาสู ก็จะรอเวลาที่ชาวสวนตื่นในชวงบาย เปนตน  สุขภาพของ

เกษตรกรสวนใหญ ถึงแมจะอดนอนในชวงกลางคืน  ก็ไมไดเปนอุปสรรค

สําหรับการทํางาน  หากจะไมสบายก็เหมือนคนอื่นๆ และมีบางที่เปนโรค

ประจําตัว เชน เบาหวาน ความดันโลหิตสูง เปนตน  สุขภาพใครใครดูแลดีก็

ไดเปรียบอยูแลว เหมือนคําที่วา ไมมีโรคเหมือนมีลาภ 
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 จะเห็นวา ผูใหความเห็น  มองวา สุขภาพของชาวสวนยางก็ไมไดแตกตางจากบุคคล

ท่ีประกอบอาชีพอื่น   เพียงแตการปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันจะสลับกันกับผูท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ 

เนื่องจากการทํางานจะตองกรีดยางในเวลากลางคืน  ท้ังนี้ เกษตรกรบางคน มุงทําแตงาน จึงไมได

ดูแลตัวเองเทาที่ควร หากเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ จะซื้อยามารับประทานเอง ยกเวนคนที่มีโรค

ประจําตัวจะไปหาหมอตามนัด และหากใครมีกําลังทรัพยมากพอ หากเจ็บปวยก็จะเขาใชบริการที่

คลินิก เพราะสะดวกรวดเร็วกวาไปโรงพยาบาลของรัฐ 

 4)   ความเห็นตอการใชชีวิตในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยาง เชน มีเวลาพบปะ

สังสรรคกับเพื่อนบาน   มีการทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ 

 บุคคลทุกคนมักตองมีกลุมมีพวก ตัวอยางกลุม หรือพวกของกลุมบุคคล เชน 

ครอบครัว เพื่อนฝูง ทีมงาน สมาคม ชมรม   ผูทํางานในหนวยงานเดียวกัน  หรือแมกระทั่ง การ

ทํางานในองคการธุรกิจก็จัดวา เปนกลุม หรือพวกประเภทหนึ่ง ประกอบดวย คนจํานวนมาก มาอยู

รวมกัน และทํางานรวมกันในบทบาทหนาที่ตางๆ กันไป ซ่ึงแตละคน มักมีเพื่อนฝูงรวมงาน ท้ังที่

อยูในระดับที่เหนือกวา เทากัน และเพื่อนรวมงานที่ต่ํากวา ซ่ึงไมวาจะอยูในตําแหนงใด บุคคล

เหลานี้ตองทํางานเกี่ยวของ และติดตอสัมพันธกัน ถาหากบรรยากาศ ของความสัมพันธเปนไป

ดวยดี มักสงผลใหบุคคลนั้นเปนสุข  เนื่องจากมนุษยเปนสัตวสังคม ความสุขสวนใหญของชีวิตจึง

มักขึ้นอยูกับมนุษยสัมพันธ   ท้ังในแงการอยูรวมกับผูอ่ืน และทํางานรวมกับผูอ่ืน  

 ในเรื่องนี้ ผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็นตอการใชชีวิตในชุมชนของเกษตรกร

ชาวสวนยาง เชน  มีเวลาพบปะสังสรรคกับเพื่อนบาน  มีการทํากิจกรรมรวมกัน ฯลฯ ดังนี้ 

 

 นามสมมติ 2  ผูอาวุโสในหมูบาน  (2553) กลาววา 

 

ก็เหมือนกับคนอื่นๆ มีงานมีการ ก็จะมีการรวมกลุม ไปชวยงานกัน เชน มีงาน

บุญชาวบานก็ไปวัดกัน ไปชวยกัน ไปสนุกสนานกัน  คนในหมูบานก็เหมือน

ญาติ ๆกัน มีงานอะไรก็บอกกันทั่วถึง ยิ่งคนในชุมชนทําสวนเหมือนกัน พอเจอ

หนากัน ก็ถามพูดคุยกัน ไดแลกเปลี่ยนความรูไปในตัวดวย 

 

 นามสมมติ 8  อดีตผูชวยผูใหญบาน  (2553) กลาววา  

 

ชาวสวนสวนใหญก็ใชชีวิตตามปกติ ในชวงเวลาตอนเชาก็จะทํางาน บายจะ

พักผอน จะมีเวลาพูดคุยไปมาหาสูกันในชวงตอนเย็นมากกวาเวลาอื่นๆ หรือไม
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ถามีงานบานใคร ก็เปนโอกาสที่ไดเจอกันหลายคนมากขึ้น อีกอยาง ถาคนไมมี

ธุระก็จะใชเวลาอยูบานเอง เพราะชาวสวนกลางวันตองนอน ตองพักผอน มีธุระ

จริงๆ คอยไปบานคนอื่น คนในหมูบานไมตองหวง เปนญาติกันเพ 

 

 นามสมมติ 12  ทีมผูชวยผูใหญบาน  (2553) กลาววา 

 

เกษตรกรสวนใหญจะใชชีวิตรวมกับเพื่อนบาน ไปมาหาสูสม่ําเสมอ อยางเปน

กันเองตลอดเวลา  เชน เวลามีงานทําบุญ หรืองานศพ ก็จะไปรวมงานของเพื่อน

บานเสมอ สวนใหญถามีงานในหมูบาน ก็จะเจอคนหนาเดิมๆ คือบานไหนใคร

ไปงานก็จะไปอยูนั้น ถาเปนงานศพก็เปนชายบาง หญิงบานที่ไปงานขาประจํา 

แตถาเปนงานที่ตองชวยทําครัวก็จะเปนแมบาน 

 

 จะเห็นวา ผูใหความเห็น  มองวา เกษตรกรสวนใหญมีการไปมาหาสูระหวางเพื่อน

บานตลอดเวลา แลวแตวาใครจะสะดวกชวงไหน กลาวไดมีการพบปะสังสรรคอยูเสมอแลวแต

โอกาส เชน งานวัด งานบุญ งานศพ เปนตน หรือแลวแตความจําเปน 

 5)   ความเห็น/ขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 

 ปญหาอยางหนึ่งของการดํารงชีวิตของมนุษยในสังคมปจจุบัน ไดแก ปญหาเรื่อง

คุณภาพชีวิต  เนื่องจากโลกในปจจุบันนี้ไดผานการพัฒนามาโดยตลอด โดยเฉพาะทางดานวัตถุ

ตางๆ ท่ีคอยอํานวยความสะดวกในทุกดาน  ชวยใหการดําเนินชีวิตประจําวันของมนุษยไดรับความ

สะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  ซ่ึงวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหมตางๆ นับวันจะมีการพัฒนามากขึ้น

เรื่อยๆ ท้ังชนิดของคุณภาพและชนิดของปริมาณ  การพัฒนาและจัดสรางขึ้นมาของเทคโนโลยี

เหลานี้ สวนใหญแลวจะมีการผลิตกันในโรงงานอุตสาหกรรม ท้ังวิธีการผลิตและการใชประโยชน 

มีผลกระทบตอสภาพแวดลอมทางธรรมชาติไมนอย  เมื่อเวลาผานไปนานๆ หลายๆ ป 

สภาพแวดลอมและระบบนิเวศนท่ีมนุษยอาศัยใชในการดํารงชีวิตอยูก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปสูสภาพ

เสื่อมโทรมที่กอใหเกิดมลพิษ  เกิดมลภาวะตางๆ ท่ีสงผลกระทบตอการดํารงชีวิตประจําวันของ

มนุษย ท้ังในเรื่องอาหาร น้ํา อากาศ ท่ีอยูอาศัย โดยเฉพาะการพัฒนาอุตสาหกรรมไดกอใหเกิด

ชุมชน  ผูคนอาศัยอยูกันอยางแออัด เกิดแหลงเสื่อมโทรม แหลงชุมชนแออัด เปนตน ถึงแมวาผล

ของการพัฒนาทางดานวัตถุจะกอใหเกิดมีส่ิงอํานวยความสะดวกสบายตางๆ  เพิ่มขึ้นอยางมากมาย   

แตเปนที่นาสังเกตไดวาความมีปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมเริ่มนอยลง ขาดความเอื้ออาทรตอกัน 

สังคมมีสภาพเครงเครียดมากขึ้นผูคนแสวงหาเงินใหไดมากๆ เพื่อที่จะนําไปซื้อวิทยาการและ
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เทคโนโลยีท่ีจะทําใหเกิดความสะดวกสบาย   อีกทั้งยังเปนการเพิ่มสถานภาพทางสังคมใหสูงขึ้น 

ในภาวะปจจุบันที่ผูคนพากันเรงรัดทํางานแขงกับเวลา กระทั่งไมมีเวลาที่จะสังสรรคเสวนา   ใน

สังคมที่เปนอยูทําไมคดีอาชญากรรม  หรือความไมเปนธรรมตางๆ  จึงมีเพิ่มมากขึ้น คําถามตางๆ 

เหลานี้ลวนแตเกี่ยวกับเรื่องของคุณภาพชีวิตทั้งสิ้น  

ในเรื่องนี้ ผูใหขอมูลสําคัญมีความเห็น และขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง ดังนี้ 

 

 นามสมมติ 2  ผูอาวุโสในหมูบาน  (2553) กลาววา 

 

ไมอยากเห็นชาวบานเปนหนี้มากเกินไป แตท่ีรูๆ คนในหมูบานเปนหนี้ ธกส. 

เยอะ เพราะตองการเอาเงินมาสรางโนนสรางนี่ สมัยนี้มีส่ิงของลอตาลอใจเยอะ 

คุณภาพชีวิตหรือความพอใจของคนไมเหมือนกัน ข้ึนอยูกับคานิยมทางสังคม 

เวลาสถานที่ และสิ่งแวดลอมที่เขาอยูในขณะนั้น ความจริง ถาคนเราพอใจในสิ่ง

ท่ีตนมีอยู ใชส่ิงที่มีใหเกิดประโยชนกับตน สนองครอบครัวและสังคม ชีวิตเราก็

เปนสุขได  เราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีท่ีสุดนั่นเอง 

 

 นามสมมติ 5  ชาวบาน-ชาย (2553)  กลาววา 

 

คุณภาพชีวิตที่ดี ไมมีอะไรมาก ใหกินอิ่ม นอนหลับ ไมเจ็บ ไมจน ก็พอแลว แต

นั่นแหละ บางทีก็ไมไดสมบูรณทุกอยาง เพราะคิดวาพอ  แตเมื่อถึงเวลาก็ไมพอ 

ตองการโนนตองการนี่อีก เห็นเพื่อนบานสรางโนนสรางนี่ บางทีกอยากมีม่ัง แต

คิดไวในใจนะ แตถาใหเอาจริงๆ อยูแบบไมเปนหนี้ดีท่ีสุด 

 

 นามสมมติ 8  อดีตผูชวยผูใหญบาน  กลาววา 

 

แตละคนยอมรูวาตัวเองมีรายไดมากนอยเทาไร ท่ีสําคัญ คือ การรูจักใชจาย อยาง

ท่ีในหลวง ทรงแนะนําตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ถาทกคนพออยู พอกิน 

ตามกําลังตัวเองก็จะเปนสุข นั่นแหละคุณภาพชีวิตที่ดีของแตละคน 
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 นามสมมติ 9  ผูอาวุโสในหมูบาน  (2553)  กลาววา 

 

ข้ึนอยูกับแตละครอบครัว  สวนใหญคุณภาพชีวิตของคนก็ข้ึนอยูกับรายได  ใครมี

รายไดมาก ก็สามารถสรางอะไรหลายๆ อยางไดมากกวาคนมีรายไดนอย  เพราะ

สมัยนี้เงินบันดาลหรือสรางทุกอยางได แตในทางกลับกัน อะไรๆ ก็ไมสําคัญ

เทากับจิตใจที่เปนสุข การไดอยูกับครอบครัว มีลูกมีหลานอยูใกลๆ ก็สราง

ความสุขใหคนเราได ถึงแมไมมีเงินทองมาก 

 

 นามสมมติ 11  สมาชิกองคการบริหารสวนตําบลบางขัน (2553)  กลาววา 

 

ความจริงคุณภาพชีวิตที่ดีจะประกอบดวยอะไรหลายๆ ดาน ท้ังครอบครัวดี 

รายไดม่ันคง สุขภาพดี เปนตน ดังนั้น จึงอยูกับบุคคลมากกวา  แตถาถามลึกๆ ถึง

คุณภาพชีวิตที่ดีของเกษตรกรชาวสวนยาง  คงตองเนนไปเรื่องอาชีพ  ไมวาจะ

เปนเงินลงทุน  ขอมูลขาวสาร ความรู ท่ีเกษตรกรตองมี  และเรื่องสุขภาพ  เพราะ

ชาวสวนสวนใหญมีเวลาพักผอน  ไมเปนเวลาเหมือนอาชีพอื่น 

 

 จะเห็นวา ผูใหความเห็น มีความเห็นวา เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไมนั้น

ข้ึนอยูกับปจจัยแวดลอมสวนบุคคลของแตละคนมากกวา  เนื่องจากแตละคนมีพ้ืนฐาน และความพึง

พอใจในชีวิตที่แตกตางกัน  ส่ิงที่สําคัญ คือ การมีรายไดท่ีเพียงพอ ไมเปนหนี้ และการรูจัก

พอประมาณตามอัตภาพของตนเอง คือสิ่งสําคัญที่จะทําใหสุขกายสุขใจที่สุด 

 ท้ังนี้  ผูวิจัยไดศึกษาขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชวิธีการสัมภาษณ เพื่อนําขอมูลที่ไดมา

สนับสนุนขอมูลเชิงปริมาณที่ไดจากการเก็บแบบสอบถาม 

 



บทที่ 5 

 
สรุปผลการศึกษา  อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 
 จากการศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษา

กรณีจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช ผูวิจัยไดสรุปผลการศึกษา อภิปรายผล และ

ขอเสนอแนะดังนี้ 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 

 

5.1.1  ขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง   

5.1.2  ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

5.1.3  ขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัด      

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  

5.1.4  ความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยตางๆ  กับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช 

5.1.5  สรุปขอมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณแบบมีโครงสราง) 

 

  5.1.1   ขอมูลลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง   

กลุมตัวอยางที่ศึกษาเปนเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานีและ

นครศรีธรรมราช จํานวน 400 คน  พบวา กลุมตัวอยาง รอยละ 71.0 เปนเพศชาย  รอยละ 43.0  จบ

การศึกษาในระดับต่ํากวาประถมศึกษา  รอยละ 34.5 มีอายุระหวาง 41-50 ป  รอยละ 85.5 มี

สถานภาพสมรส   รอยละ 86.5 มีลักษณะครอบครัวเปนครอบครัวเดี่ยว คือ อาศัยเฉพาะพอ แม ลูก  

มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวประมาณ 4-5 คน  รอยละ 53.5  โดยกลุมตัวอยางสวนใหญมีท่ีอยูอาศัย

เปนของตัวเอง ถึงรอยละ 88.8  และกลุมตัวอยางสวนใหญเปนคนในพื้นที่ รอยละ 90.3 
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    5.1.2   ขอมูลเกี่ยวกับปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

 ลักษณะสวนยางของกลุมตัวอยางที่เปดกรีด  เปนของตัวเองมากถึงรอยละ 84.5  สวนใหญ

มีแรงงานในบานที่ชวยทําอาชีพสวนยาง ประมาณ 1-2 คน  มีพ้ืนที่การทําสวนยางเปดกรีดแลว  

จํานวน 11-20 ไร   ซ่ึงมากกวาครึ่งหนึ่งไดรับการสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทํา

สวนยาง (สกย.)  และสวนใหญจะอยูในสภาพแวดลอมในการทํางานที่ดี 

กลุมตัวอยางสวนใหญจะขายผลผลิตในลักษณะของแผนยาง  โดยขายไดในราคาเฉลี่ย

ประมาณ 80-89 บาทตอกิโลกรัม  และ 70-79 บาทตอกิโลกรัม  ซ่ึงกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจใน

ราคาผลผลิตเพียงระดับปานกลาง รอยละ 49.4  และมากกวาครึ่งหนึ่งไมไดประกอบอาชีพอื่น  โดย

กลุมตัวอยางมีรายไดตอเดือนประมาณ 10,001-15,000 บาท และ 20,001-30,000 บาท  สวนใหญถือ

วามีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับพอกิน 

กลุมตัวอยางมากกวาครึ่งหนึ่งมีความสัมพันธกับเพื่อนบานในระดับดีมากที่สุด  สวนใหญ

มีชองทางการรับขอมูลขาวสารจากโทรทัศน  มากถึงรอยละ 98.7  และมากกวาครึ่งหนึ่งมีความถี่ใน

การติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรทุกวัน 

  

 5.1.3   ขอมูลเกี่ยวกับระดับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัด       

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  

ดานชีวิตครอบครัว กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวในระดับมาก โดยเมื่อ

สังเกตในดานตางๆ ในระดับยอยลงไป จะพบวา กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว

เฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ไดแก  ดานความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว  ดานความเขาใจและ

ความผูกพันในครอบครัว  ดานการแกไขปญหาของครอบครัวรวมกัน  ดานสภาพที่อยูอาศัย   ดาน

ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ  ดานการปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  และดานการ

ใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน   

ดานชีวิตการทํางาน กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานในระดับมาก โดยพบวา

กลุมตัวอยาง  มีความพึงพอใจในงานที่ทํา  มีความสามารถในการทํางาน  และมีการรับรูขาวสาร

อาชีพ  เฉลี่ยสูงสุดในระดับมากเชนกัน 

ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจใน

ระดับปานกลาง  ถึงแมวากลุมตัวอยางมีความมั่นคงของรายได  และมีความเพียงพอของรายไดท่ีหา

มาได จากการประกอบอาชีพการทําสวนยางเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก  แตอยางไรก็ตาม  กลุม

ตัวอยางมีการขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป  และสวนใหญมีรายไดมากกวารายจาย  

เพียงระดับปานกลางเทานั้น  
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 ดานสุขภาพอนามัย กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยในระดับปานกลาง  

ถึงแมวาการไมมีความเครียดจะอยูในระดับมาก (มีความเครียดนอย)  แตมีการปองดูแลสุขภาพใน

ระดับปานกลาง  และมีความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาลใกลบานอยูในระดับ

ปานกลาง เชนกัน 

ดานชีวิตในชุมชน  กลุมตัวอยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก  

โดยพบวา มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  มีความสัมพันธกับเพื่อนบาน  การมีสวนรวมใน

ชุมชน และมีความสะดวกในการติดตอราชการ ในระดับมาก  สวนการอนุรักษธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมในชุมชน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับปานกลาง 

 

 5.1.4   ความสัมพันธระหวางตัวแปรปจจัยตางๆ  กับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเกษตรกร

ชาวสวนยาง ในจังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช 

เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา ชายมีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตการทํางานดีกวาหญิง และเพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน ซ่ึงพบวา ชาย

มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาหญิง แตเพศไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิต

ครอบครัว  ดานความมั่นทางเศรษฐกิจ  และดานสุขภาพอนามัย  

อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน โดยพบวา  ผูท่ีมีอายุอยูในกลุมอายุ 

41-50 ป มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูท่ีมีอายุอยูในกลุม 31-40 ป  แตอายุไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ดานชีวิตการทํางาน  ดานความมั่นทางเศรษฐกิจ   

และดานสุขภาพอนามัย 

 ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  (ไมมีความแตกตางรายคู)  

แตระดับการศึกษาไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ดานความมั่นทาง

เศรษฐกิจ   ดานสุขภาพอนามัย  และดานชีวิตในชุมชน   

ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นทางเศรษฐกิจ โดยพบวา ผู

ท่ีอาศัยอยูในครอบครัวเดี่ยว  จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีอาศัยอยูใน

ครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน)  แตลักษณะครอบครัวไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัว  ดานชีวิตการทํางาน   ดานสุขภาพอนามัย  และดานชีวิตในชุมชน   

 ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน โดยพบวา ผูท่ีมีบาน

เปนของตนเองมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน แตลักษณะที่อยูอาศัยไมมีความสัมพันธ

กับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ดานชีวิตการทํางาน  ดานความมั่นทางเศรษฐกิจ และดาน

สุขภาพอนามัย   
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สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตทุกดาน ไดแก ดานชีวิต

ครอบครัว  พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และระดับปานกลาง   

 ดานชีวิตการทํางาน  พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะ

มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และ

ระดับปานกลาง  และผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก จะมีคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัวดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับปานกลาง   

 ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  พบวา  ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับ

มากที่สุด จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยระดับมาก และระดับปานกลาง  และผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับ

มาก  จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวยระดับปานกลาง   

 ดานสุขภาพอนามัย  พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมี

คุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก   และ 

 ดานชีวิตในชุมชน  พบวา ผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมากที่สุด จะมี

คุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูท่ีทํางานอยูในสภาพแวดลอมที่เอื้ออํานวยระดับมาก และ

ระดับปานกลาง 

 การมีอาชีพเสริมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา ผูท่ีมีอาชีพ

เสริมมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว  แต

การมีอาชีพเสริมไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ดานความมั่นทางเศรษฐกิจ  

ดานสุขภาพอนามัย  และดานชีวิตในชุมชน 

 รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยพบวา  ผูท่ีมี

รายได 15,001 - 20,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท   และรายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย ซ่ึงพบวา ผูท่ีมีรายได 

ต่ํากวา 10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูท่ีมีรายได 15,001 - 20,000 บาท 

20,001 - 30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท  แตรายไดไมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดาน

ชีวิตครอบครัว  ดานชีวิตการทํางาน และดานชีวิตในชุมชน   

 ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา ผูท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูที่มีฐานะทางเศรษฐกิจพอ

กิน และผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมีฐานะทาง
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เศรษฐกิจไมคอยพอ   และฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ   พบวา  ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกิน จะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจพอกินและไมคอยพอ  และผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกิน จะมีคุณภาพชีวิตดาน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ  แตฐานะทางเศรษฐกิจไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  ดานสุขภาพอนามัย  และดานชีวิตในชุมชน  

 ความถี่ในการรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา  ผู

ท่ีมีการรับรูขาวสารทุกวันจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีการรับรูขาวสารสัปดาหละ 

1-2 วัน   และความถี่ในการรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ  และดานชีวิตในชุมชน  (ไมมีความแตกตางรายคู)  แตความถี่ในการรับรูขาวสารไมมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว  และดานสุขภาพอนามัย   

 สวนความพึงพอใจในราคาผลผลิต และความสัมพันธกับเพื่อนบาน  ไมสามารถอธิบายได

วาตัวแปรเหลานี้มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานตางๆ อยางไร เนื่องจากตัวแปรไมมีความ

แตกตางในตัวเอง (ขอมูลไมกระจายตัว) 

 สรุปรวบยอด 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตดานตางๆ ของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

นครศรีธรรมราช  พบวา เกษตรกรชาวสวนยางมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตการ

ทํางาน  และดานชีวิตในชุมชน เฉลี่ยในระดับมาก สวนคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

และดานสุขภาพอนามัยเฉลี่ยในระดับปานกลาง  

 สวนปจจัยที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัด              

สุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  ไดแก เพศมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  

และดานชีวิตในชุมชน  อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน ระดับการศึกษามี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตใน

ชุมชน สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิต

การทํางาน ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานสุขภาพอนามัย และดานชีวิตในชุมชน การมีอาชีพ

เสริมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดาน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดานสุขภาพอนามัย  ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพ

ชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  และความถี่ในการรับรูขาวสารมี

ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน  ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดานชีวิตใน

ชุมชน 
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 สําหรับขอเสนอแนะของเกษตรกรชาวสวนยางที่คิดวาจะนํามาซึ่งการมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน

นั้น เกษตรกรชาวสวนยางไดเสนอในเรื่อง ราคาผลผลิต มากที่สุด โดยตองการใหมีราคาสูง

สม่ําเสมอ ไมควรใหราคาลดต่ําลงมาก เพราะการขายผลผลิตแตละครั้งหมายถึงรายไดท่ีจะนํามา

เลี้ยงครอบครัว  อีกเหตุผลหนึ่งเนื่องจากเกษตรกรชาวสวนยางตองแบกรับภาระเรื่องราคาปุยที่สูง

อยูแลว จึงไมตองการใหราคาผลผลิตลดต่ําลง ดานชีวิตการทํางาน ตองการใหหนวยงานภาครัฐเขา

มาดูแลเรื่องกองทุนการทําสวนยาง รวมถึงใหคําแนะนําความรูทางวิชาการแกเกษตรกรเปนระยะ 

สวนเรื่องอื่นๆ เกษตรกรไมไดกังวลมาก เชน เรื่องสุขภาพ เพราะมีความเคยชินที่จะทํางานในเวลา

กลางคืน และพักผอนในเวลากลางวัน ซ่ึงตางกับอาชีพอื่นๆ อยางไรก็ตามเกษตรกรชาวสวนยางก็

ยอมรับวา การประกอบอาชีพนี้ตองอดทนและขยัน เพราะเปนอาชีพที่ตองใชแรงเปนสวนใหญ  

 
 5.1.5   สรุปขอมูลเชิงคุณภาพ (การสัมภาษณแบบมีโครงสราง) 

 ดานการประกอบอาชีพการทําสวนยางของคนในชุมชน พบวา การประกอบอาชีพการทํา

สวนยางเปนอาชีพที่คูกับคนในทุกจังหวัดของภาคใตมาชานาน ชาวบานสวนใหญในพื้นที่จะ

คุนเคยกับอาชีพนี้เปนอยางดี  ไมวาจะเปนผูกรีดยางเอง หรือมีสวนยางแลวจางใหผูอ่ืนกรีด  และถือ

วาเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับครอบครัว  แตไมไดมองถึงวายางพาราเปนพืชเศรษฐกิจของ

ประเทศที่ทํารายไดใหกับประเทศปละหลายลานบาท 

ดานรายได หรือเศรษฐกิจของครอบครัว ท่ีไดมาจากการประกอบอาชีพการทําสวนยาง 

และความเพียงพอตอการเลี้ยงดูสมาชิกในครอบครัว  พบวา  รายไดจากการประกอบอาชีพการทํา

สวนยางราคาสูง-ต่ํา แตกตางกันในแตละชวงเวลา  โดยแตละครอบครัวจะมีรายไดแตกตางกัน 

นอกจากขึ้นอยูกับปริมาณพื้นที่ยางที่เปดกรีดแลว ยังขึ้นอยูกับลักษณะการขายผลผลิตอีกดวย บาง

ครอบครัวก็จะมีการประกอบอาชีพอื่นๆ (อาชีพเสริม) ดวย และบางครอบครัวก็มีฐานะทาง

เศรษฐกิจดีเปนทุนเดิมอยูแลว ท้ังนี้แตละครอบครัวก็จะมีการบริหารรายไดของตัวเองใหเพียงพอ

แตกตางกันไป 

 ดานสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง และการดูแลสุขภาพของเกษตรกรชาวสวนยาง 

พบวา  สุขภาพอนามัยของชาวสวนยางไมไดแตกตางจากบุคคลที่ประกอบอาชีพอื่น   เพียงแตการ

ปฏิบัติตนในชีวิตประจําวันจะสลับกับผูท่ีประกอบอาชีพอื่นๆ เนื่องจากการกรีดยางจะตองกรีดใน

เวลากลางคืน  ท้ังนี้ เกษตรกรบางคน มุงทําแตงาน จึงไมไดดูแลตัวเองเทาที่ควร หากเจ็บปวยเล็กๆ 

นอยๆ จะซื้อยามารับประทานเอง ยกเวนคนที่มีโรคประจําตัวจะไปหาหมอตามนัด และหากใครมี

กําลังทรัพยมากพอ หากเจ็บปวยก็จะเขาใชบริการที่คลินิก เพราะสะดวกรวดเร็วกวาไปโรงพยาบาล

ของรัฐ 



  
 

173 

 

 ดานการใชชีวิตในชุมชนของเกษตรกรชาวสวนยาง พบวา เกษตรกรสวนใหญมีการไปมา

หาสูระหวางเพื่อนบานตลอดเวลา แลวแตวาใครจะสะดวกชวงไหน กลาวไดมีการพบปะสังสรรค 

และทํากิจกรรมรวมกันอยูเสมอแลวแตโอกาส เชน งานวัด งานบุญ งานศพ เปนตน หรือแลวแต

ความจําเปน  

 ดานความเห็น/ขอเสนอแนะที่จะนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง 

พบวา  เกษตรกรจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีหรือไมนั้นขึ้นอยูกับปจจัยแวดลอมสวนบุคคลของแตละคน

มากกวา  เนื่องจากแตละคนมีพ้ืนฐาน และความพึงพอใจในชีวิตที่แตกตางกัน  ส่ิงที่สําคัญ คือ การมี

รายไดที่เพียงพอ ไมเปนหนี้ และการรูจักพอประมาณตามอัตภาพของตนเอง คือสิ่งสําคัญที่จะทําให

การดําเนินชีวิตมีความสุขที่สุด 

 

5.2  อภิปรายผล 

 ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษยคือ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี  ในอดีตการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิต  มักถูกมองวาเปนเศรษฐกิจพัฒนาที่มุงเนนในเรื่องเศรษฐกิจใหมีรายไดเพียงพอ เพื่อนํามาใช

จายใหเกิดความสะดวกสบายทางดานวัตถุและการกินดีอยูดีเทานั้น  แตปจจุบัน การที่จะให

ประชาชนมีความเปนอยูท่ีดียอมขึ้นอยูกับปจจัยหลายๆ อยาง ซ่ึงในการศึกษาครั้งนี้ ไดศึกษาถึง

ปจจัยที่คาดวานาจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎร

ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราช  ไดแก  เพศ อายุ ระดับการศึกษา ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยู

อาศัย สภาพแวดลอมในการทํางาน ความพึงพอใจในราคาผลผลิต  การมีอาชีพเสริม  รายได  ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ  ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  และความถี่ในการรับรูขาวสาร  เพื่อความรูท่ีไดมานั้น

กอใหเกิดความเขาใจ และการนําไปประยุกตใชในการพัฒนาความเปนอยูของคนในอาชีพอื่นๆ 

หรือในสังคมใหดีข้ึนตอไป 

 ในการศึกษาครั้งนี้ พบความสัมพันธระหวางตัวแปรตางๆ และคุณภาพชีวิตทั้ง 5 ดาน ดังนี้ 

 1)   เพศ มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน และดานชีวิตในชุมชน โดยที่

เพศชายจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานที่ดีกวาเพศหญิง  ท้ังนี้อาจเปนเพราะการประกอบ

อาชีพการทําสวนยาง  ถือเปนอาชีพที่ใชแรงกาย ซ่ึงเพศชายจะมีรางกายที่แข็งแรงกวา ประกอบกับ

การกรีดยางจะตองกรีดในเวลากลางคืน จึงเหมาะกับผูชายมากกวา และถึงแมผูหญิงจะสามารถกรีด

ยางในเวลากลางคืนได แตจากการสัมภาษณ พบวา จริงๆ แลวผูหญิงที่กรีดยางในเวลากลางคืน ถา

พักผอนไมเพียงพอยอมสงผลใหตอรางกาย เชน ปวดศีรษะ หนาแกเร็ว เปนตน อีกทั้งผูหญิงบางคน

ขาดหัวหนาครอบครัว จึงตองกรีดยางเอง เพราะมีภาระเรื่องลูก  สอดคลองกับงานวิจัยของ ธาริณี  
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ทัศนนารา (2547) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษใต จํากัด สาขายะลา  ท่ีพบวา 

ปจจัยที่มีผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ   

 2)   อายุมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน โดยพบวา  ผูท่ีมีอายุอยูในกลุม

อายุ 41-50 ป มีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนดีกวาผูท่ีมีอายุอยูในกลุม 31-40 ป ท้ังนี้ อาจเปน

เพราะผูท่ีอยูในกลุมอายุ 41-50 ป ถือเปนวัยที่ผานการทํางานมามากพอสมควร และสวนใหญจะมี

ครอบครัวและมีลูกที่คอนขางโตหรือโตแลว  ประกอบกับการอยูในหมูบานมานาน จึงสามารถไป

มาหาสูกับเพื่อนบานและไปรวมกิจกรรมตางๆ ในชุมชนสม่ําเสมอ ซ่ึงสอดคลองกับการสัมภาษณท่ี

พบวา หากมีงานหรือกิจกรรมในหมูบาน คนที่ไปรวมกิจกรรม ก็จะไปสม่ําเสมอ ซ่ึงสวนใหญแลวก็

จะเปนคนหนาเดิมๆ สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) ท่ีศึกษา

เรื่องคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา  คนอายุมากกวามีคุณภาพชีวิตที่

ดีกวาคนที่มีอายุนอยกวา  

 3)  ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ท้ังนี้ เพราะหากใคร

มีการศึกษาในระดับที่สูงกวายอมมีความรูหรือมีแนวทางที่จะประกอบอาชีพไดดีกวาผูท่ีมีการศึกษา

ในระดับที่ต่ํากวา อยางนอยถึงแมการประกอบอาชีพการทําสวนยางจะเปนอาชีพที่ใชแรงเปนสวน

ใหญ แตผูท่ีกรีดยางก็ตองมีความรูในการดูแลสวนยางหรือแมแตการขายผลผลิต บางครั้งจะตองดู

ความเหมาะสมของชวงเวลาที่จะขายผลผลิตเพื่อใหไดราคาสูง เปนตน  ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัย

ของเสาวนีย ตนะดุลย (2533) ท่ีศึกษาเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร  ได

ขอสรุปวา ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความพึงพอใจในมิติงานอาชีพ ความ

พึงพอใจในครอบครัว  และความพึงพอใจในสุขภาพในทางบวก  สอดคลองกับงานวิจัยของ     

เพชรนอย  สิงหชางชัย  (2539)  ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา 

จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิมกับขณะอยูถ่ินปจจุบัน 

พบวา  แรงงานยายถิ่นยิ่งมีการศึกษาสูงยิ่งมีคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้น สอดคลองกับงานวิจัยของ 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ พบวา  คนที่มีการศึกษาระดับสูงกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนที่มีระดับการศึกษาต่ํากวา  

และสอดคลองกับงานวิจัยของ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  สํานักวิจัย  (2541)  ท่ีศึกษา

คุณภาพชีวิตของคนเมืองในเขตภาคใต พบวา  การศึกษามีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตความพึง

พอใจในการทํางาน  โดยผูท่ีมีการศึกษาสูงจะมีความพึงพอใจในการทํางานมากกวากลุมผูท่ีมี

การศึกษาต่ํา 

 4)   ลักษณะครอบครัวมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดย

พบวา ผูท่ีอาศัยอยูในครอบครัวเดี่ยว  จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจที่ดีกวาผูท่ี
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อาศัยอยูในครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน)  ท้ังนี้ เพราะครอบครัวเดี่ยวจะมีสมาชิกเฉพาะ พอ 

แม  และลูกเทานั้น ซ่ึงครอบครัวเดี่ยวจะมีคาใชจายนอยกวาครอบครัวขยาย (และครอบครัวซอน) 

และครอบครัวเดี่ยวสามารถควบคุมคาใชจายไดดีกวาครอบครัวขยายที่มีสมาชิกมากกวา  ซ่ึง

สอดคลองกับงานวิจัยของ วาสินี  พงศชินฤทธิ์ (2540)  ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝง

คลองแสนแสบ  พบวา ผูท่ีอาศัยอยูในครัวเรือนขนาดเล็กมีระดับคุณภาพชีวิตสูง  

 5)   ลักษณะที่อยูอาศัยมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชน โดยพบวา ผูที่มี

บานเปนของตนเองมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตในชุมชนที่ดีกวาผูท่ีอาศัยบานของผูอ่ืน ท้ังนี้เปนเพราะผู

ท่ีมีบานของตนเองจะมีความสุขใจมากกวาการอาศัยอยูในบานญาติ หรือเชาอาศัยอยู เพราะยอม

สะดวกในการทําอะไรที่เปนของตนเอง  สอดคลองกับงานวิจัยของ  ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป  (2526) 

ท่ีศึกษาการรับรูเรื่องคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวย

ขวาง พบวา การมีท่ีอยูอาศัยที่พอหลับนอนไดเปนที่เปนทาง ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  และ

สอดคลองกับงานวิจัยของ สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2541) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคน

ไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ พบวา การมีบานหรือที่ดินเปนของตนเองมีผลตอการมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี 

 6)  สภาพแวดลอมในการทํางานมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตครอบครัว ดาน

ชีวิตการทํางาน  ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดานสุขภาพอนามัย  และดานชีวิตในชุมชน ท้ังนี้

เพราะการอยูในสภาพแวดลอมการทํางานที่ดียอมสงผลใหสามารถทํางานไดดี มีรายไดมาเลี้ยง

ครอบครัวไดมาก  สอดคลองกับงานวิจัยของ   ธนพร  ฟูเกียรติสุทธิ์ (2541) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตการ

ทํางานของแรงงานชาวไทยมุสลิม: ศึกษาจากโรงงานอุตสาหกรรมไมยางพารา ในเขตเทศบาลยะลา 

จังหวัดยะลา พบวา สภาพแวดลอมในการทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตการทํางาน และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ ธาริณี  ทัศนนารา  (2547)  ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคนงานบริษัท ยางไทยปกษใต 

จํากัด สาขายะลา  พบวา สภาพแวดลอมในที่ทํางานมีผลตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยและ

ดานการทํางาน 

 7)   การมีอาชีพเสริมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา ผูท่ีมี

อาชีพเสริมมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว  

สอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณท่ีพบวา หากครอบครัวใดประกอบอาชีพอื่นนอกจากการประกอบ

อาชีพการทําสวนยาง ยอมทําใหมีรายไดมากขึ้น สงผลใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซ่ึงสอดคลองกับ

งานวิจัยของอุทุมพร จามรมาน (อางถึงใน วาสินี พงศชินฤทธิ์, 2540) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของคน

กรุงเทพมหานคร พบวา ผูท่ีมีอาชีพรองทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน 
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 8)   รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยพบวา ผูท่ีมี

รายได 15,001 - 20,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท ซ่ึงสอดคลองกับงานวิจัยของ ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป (2526) ท่ีศึกษาการรับรูเรื่อง

คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง  พบวา การมี

รายไดเพียงพอสําหรับใชจายที่จําเปน ทําใหคุณภาพชีวิตดีข้ึน  สอดคลองกับงานวิจัยของ เสาวนีย 

ตนะดุลย (2533)  ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบวา รายไดมี

ความสัมพันธกับความพึงพอใจในชีวิตโดยรวม  โดยผูท่ีมีรายไดสูงจะมีความพึงพอใจในชีวิตสูง 

สอดคลองกับงานวิจัยของ เพชรนอย  สิงหชางชัย (2539) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นใน

อุตสาหกรรมยางพารา จังหวัดสงขลา  เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นเมื่ออยูถ่ินเดิมกับ

ขณะอยูถ่ินปจจุบัน พบวา รายไดเปนปจจัยที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึน  สอดคลอง

กับงานวิจัยของ วราภรณ รัตนเวสส (2542) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงาน

อุตสาหกรรม: ศึกษากรณีโรงงานสิ่งทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา พบวา คนที่มีรายได

ดีกวาจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาคนงานที่มีรายไดนอยกวา สอดคลองกับงานวิจัยของ พูลศักดิ์  อินทร

โยธา (2548) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง  ในพื้นที่ภาคใตและภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ พบวา เมื่อทุกคนมีเงิน (รายได) เพียงพอก็มีความพึงพอใจที่สงผลตอคุณภาพ

ชีวิตที่ดีข้ึน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ ประนอม  พรหมสุย (2544) พบวา ชาวชนบทที่มีรายได

แตกตางกันจะมีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน โดยชาวชนบทที่มีรายไดสูงจะมีระดับคุณภาพชีวิตดีกวา

ชาวชนบทที่มีรายไดต่ํา  เนื่องจากคนที่มีรายไดสูงทําใหสามารถนําไปซื้อหาเครื่องอํานวยความ

สะดวกและปจจัยตางๆ ท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตไดสะดวกกวา 

 รายไดมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัย โดยพบวา ผูท่ีมีรายไดต่ํากวา 

10,000 บาท จะมีคุณภาพชีวิตดานสุขภาพอนามัยดีกวาผูท่ีมีรายได 15,001 - 20,000 บาท 20,001 - 

30,000 บาท และ 30,001 - 40,000 บาท ท้ังนี้ อาจเปนเพราะผูท่ีประกอบอาชีพสวนยางซึ่งกรีดยาง

นอยกวา (รายไดนอย) จะมีเวลาดูแลตัวเองมากกวาผูท่ีตองกรีดยางจํานวนมากกวา (รายไดมาก) 

 9)   ฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน โดยพบวา  ผูท่ีมี

ฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกินจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอ

กิน และผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีมีฐานะทาง

เศรษฐกิจไมคอยพอ   และฐานะทางเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ   โดยพบวา  ผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจเหลือกินจะมีคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผู

ท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินและไมคอยพอ  และผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจพอกินจะมีคุณภาพชีวิต
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ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจดีกวาผูท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจไมคอยพอ  ซ่ึงสอดคลองกับการ

สัมภาษณท่ีพบวา บางครอบครัวมีฐานะทางเศรษฐกิจที่ดีจะทําอะไรก็คลองตัวทุกอยาง  

 10)   ความถี่ในการรับรูขาวสารมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางาน ดาน

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดานชีวิตในชุมชน โดยพบวา ผูท่ีมีการรับรูขาวสารทุกวันจะมี

คุณภาพชีวิตดานชีวิตการทํางานดีกวาผูท่ีการรับรูขาวสารสัปดาหละ 1-2 วัน ท้ังนี้หากมีการรับรู

ขาวสารบอยครั้งกวายอมทําใหรับทราบขอมูลตางๆ ไดมากกวา โดยเฉพาะขาวสารดานเศรษฐกิจ 

ซึ่งสงผลตอการประกอบอาชีพการทําสวนยางโดยตรง  สอดคลองกับการสัมภาษณท่ีพบวา 

เกษตรกรจะอาศัยการฟงขาวสารทั้งจากสื่อและเพื่อนบาน เกี่ยวกับราคายาง เพราะหากชวงใดราคา

ลดต่ําลงมาก ก็จะรอจนกวาราคายางสูงจึงจะขายผลผลิต เปนตน  และสอดคลองกับงานวิจัยของ 

ชัชวาลย  ผองพักตร (2548) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผูขับขี่

รถจักรยานยนตรับจางในเขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร พบวา การรับรูขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม 

และการเมืองมีผลตอคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยผูท่ีมีการติดตามขาวสารดาน

เศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนประจํา มีคุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  ดีกวาผูท่ีมี

การติดตามขาวสารดานเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง เปนบางครั้งบางคราว 

 นอกจากนี้ จากการศึกษายังพบประเด็นระดับคุณภาพชีวิตดานตางๆ ท่ีนาสนใจ ดังนี้   

1)  ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยสูงสุดในระดับมาก ดานชีวิต

การทํางาน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณ พบวา เกษตรกรสวนใหญคุนเคยกับการทําอาชีพ

สวนยางมาตั้งแตรุนพอรุนแม ผูท่ีประกอบอาชีพนี้มีความสามารถในการกรีดยางไมวาชายหรือหญิง 

รวมถึงมีความรูความชํานาญในการดูแลสวนยางที่ตนเปดกรีดอยู  และเกษตรกรมีความพึงพอใจที่

จะกรีดยางอยูแลว ท้ังนี้เนื่องจากเปนอาชีพที่สรางรายไดใหกับครอบครัว  ถึงแมในบางชวงเวลา

เกษตรกรจะขายผลผลิตไดในราคาที่ต่ํากวาความตองการ แตเกษตรกรมีความเต็มใจที่จะประกอบ

อาชีพนี้ อาจเปนเพราะเปนอาชีพที่ถนัดและทํากันมานาน  

2)  กลุมตัวอยางมีระดับคุณภาพชีวิตเฉลี่ยต่ําสุดในระดับปานกลาง 2 ดาน คือ ดานความ

ม่ันคงทางเศรษฐกิจ และดานสุขภาพอนามัย โดยพบวา ประเด็นยอยในดานความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจ กลุมตัวอยางขายผลผลิตไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดปและมีรายไดมากกวารายจาย ใน

ระดับปานกลางดวย ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณ ท่ีพบวา การขายผลผลิตของเกษตรกร

สวนใหญจะไดราคาสูงต่ํา แตกตางกันแลวแตละชวงเวลา ซ่ึงจะสงผลใหรายไดท่ีไดรับมากนอย

ตางกันดวย ท้ังนี้ อาจเปนเพราะปจจัยดานความตองการของตลาด ราคาน้ํามัน และสภาพภูมิอากาศ

ท่ีทําใหไดผลผลิตมากนอยตางกันดวย  สวนดานสุขภาพอนามัย พบวา กลุมตัวอยางมีการปองกัน
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ดูแลสุขภาพในระดับปานกลางเทานั้น ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณเชิงลึก ท่ีพบวา 

เกษตรกรสวนใหญมุงแตทํางาน และยิ่งเปนการประกอบอาชีพสวนยาง ซ่ึงตองกรีดยางในตอน

กลางคืนดวยแลว ทําใหการพักผอนนอนหลับแตกตางจากบุคคลอื่น ซ่ึงถือเปนความเคยชินของ

เกษตรกร รวมทั้ง หากเจ็บปวยเล็กๆ นอยๆ เกษตรกรก็จะซื้อยามาทานเองมากกวาไปพบแพทย 

3)  ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานีและ

จังหวัดนครศรีธรรมราช พบวา ดานชีวิตครอบครัว และดานชีวิตในชุมชน กลุมตัวอยางมีระดับ

คุณภาพชีวิตเฉลี่ยในระดับมากเชนกัน ซ่ึงสอดคลองกับขอมูลการสัมภาษณ  ท่ีพบวา เกษตรกร

พอใจในชีวิตความเปนอยูท่ีไดประกอบอาชีพการทําสวนยาง เพราะไดอยูในพื้นที่ ไดอยูกับ

ครอบครัว ไมตองไปทํางานไกลบาน อยางแรงงานภูมิภาคอื่น (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) และได

อยูใกลๆ กับญาติพี่นอง ทําใหไปมาหาสูกันสะดวก เมื่อมีกิจกรรมรวมกันในหมูบานก็ไปรวมดวย

สม่ําเสมอ 

 โดยสรุป ตัวแปรที่มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา  

ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมในการทํางาน  การมีอาชีพเสริม  รายได ฐานะ

ทางเศรษฐกิจ  และความถี่ในการรับรูขาวสาร  สวนขอเสนอแนะ เกษตรกรจะเนนเรื่องรายไดท่ี

ไดรับหรือรายไดท่ีไดจากการขายผลผลิตเปนสวนใหญ ซ่ึงเปนเหมือนโจทยท่ีตอบสนองความ

ตองการไดในหลายๆ เรื่อง รวมทั้งสามารถสรางใหตนเองและครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนได  

อยางไรก็ตามยังมีเกษตรกรสวนหนึ่งที่เขาใจวาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น ไมจําเปนเสมอวาจะตองมี

วัตถุหรือเครื่องอํานวยความสะดวกมากมาย ยังขึ้นอยูกับการมีครอบครัวดี ส่ิงแวดลอมดี เพื่อนบาน

ดีอีกดวย  อยางไรก็ตาม แมวาแตละปจจัยจะมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตไมครอบคลุมทุกดาน  

แตส่ิงเหลานี้ก็เปนขอมูลที่บงชี้ใหเห็นวา นโยบายทางสังคม เศรษฐกิจ ท่ีจะเสริมสรางคุณภาพชีวิต 

จําเปนตองพิจารณาหลายๆ ปจจัย  ปจจัยหนึ่งอาจมีผลตอคุณภาพชีวิตดานหนึ่งโดยตรง  แตมีผล

ทางออมตอคุณภาพชีวิตอีกหลายดาน โดยจากการศึกษาจะเห็นไดวา สภาพแวดลอมในการทํางาน 

และความถี่ในการรับรูขาวสาร มีผลตอคุณภาพชีวิตเกือบทุกดานของเกษตรกรชาวสวนยางใน

จังหวัดสุราษฎรธานีและนครศรีธรรมราช  ดังนั้น การที่เกษตรกรอาศัยอยูในสภาพแวดลอมที่

เอื้ออํานวย มีเครื่องมือในการประกอบอาชีพเพียงพอ ยอมทําใหเกษตรกรมีโอกาสที่จะแสวงหา

รายไดท่ีจะเลี้ยงตัวเองและครอบครัวได  รวมถึงการกระจายขอมูลขาวสารใหเกษตรกรไดรับรูอยาง

ท่ัวถึง หรือการแนะนําใหเกษตรกรใสใจตอขอมูลขาวสารดานตางๆ ยอมทําใหเกษตรกรรูทันตอ

สถานการณตางๆ และนํามาประยุกตใชในชีวิตหรือในการทํางานได   
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5.3  ขอเสนอแนะ 
  

1  ขอเสนอแนะในการปฏิบัติเพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จากผลการศึกษา

พบวา คุณภาพชีวิตดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ และดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับปานกลาง จึง

ควรเสนอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เชน กรมพัฒนาชุมชน สํานักงานกองทุนสนับสนุนสงเคราะห

การทําสวนยาง (สกย.)  เขามาดูแลเกษตรกรชาวสวนยางใหครอบคลุมทุกดานมากยิ่งขึ้น  เชน ควรมี

โครงการที่เนนการรวมกลุมของคนในชุมชนเพื่อสรางความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจของชุมชน  

หรือการแนะแนวอาชีพเสริมอื่นๆ สําหรับผูท่ีประกอบอาชีพการทําสวนยางเพียงอยางเดียว  ควรมี

โครงการดานสุขภาพแนะนําใหเกษตรกรไดดูแลตัวเองใหเหมาะสมกับการประกอบอาชีพ เปนตน  

ท้ังนี้เพราะคําวา คุณภาพชีวิต ไมควรถูกมองในแงเศรษฐกิจที่จะทําใหมีรายไดเพียงพอเทานั้น แตยัง

มีแงมุมอื่นๆ ท่ีควรไดรับการพิจารณารวมดวย เชน คุณภาพที่อยูอาศัย ความพึงพอใจในชีวิต/หนาที่

การงาน ส่ิงแวดลอม การมีสวนรวมทางการเมือง/สังคม ตลอดจนความสัมพันธทางสังคมของ

สมาชิกในสังคมนั้นๆ  

 2   ขอเสนอแนะทางการวิจัย ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการคนหาตัวแปรปจจัยที่คาดวาจะมีผล

ตอคุณภาพชีวิต ผลการศึกษาพบวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา  ลักษณะครอบครัว ลักษณะที่อยูอาศัย 

สภาพแวดลอมในการทํางาน  การมีอาชีพเสริม  รายได ฐานะทางเศรษฐกิจ  และความถี่ในการรับรู

ขาวสาร มีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในจังหวัดสุราษฎรธานี และ

นครศรีธรรมราช   ซ่ึงหากมีการศึกษาวิจัยครั้งตอไป อาจพบปจจัยอื่นๆ ท่ีมีผลตอคุณภาพชีวิตได 

หรือหากนําไปใชศึกษาวิจัยในพื้นที่อ่ืนๆ อาจพบความแตกตางได 

 3  การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่จังหวัดทาง

ภาคใตเทานั้น การศึกษาครั้งตอไป ควรมีการศึกษาเปรียบเทียบระหวางคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ในพื้นที่จังหวัดทางภาคใตกับจังหวัดทางภาคตะวันออก หรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  และการเขา

เก็บขอมูลแบบสอบถามหรือการสัมภาษณบุคคล หรือเกษตรกรชาวสวนยางในพื้นที่ ไมควรเก็บ

ขอมูลในชวงเวลาตอนเชา เนื่องจากสวนใหญแลวยังเปนเวลาการทํางาน  และผูเขาเก็บขอมูล ควร

แนะนําตัวเองใหชัดเจน เพราะบางครั้งเกษตรกรจะไมใหความรวมมือ เพราะคิดวาเปนหนวยงานรัฐ 

เชน กรมสรรพากร ท่ีจะเขามาสอบถามเรื่องรายได เพื่อเรียกเก็บภาษี เปนตน  สวนการสัมภาษณ

เกษตรกรชาวสวนยาง ควรใชการจดบันทึกมากกวาการใชเครื่องบันทึกเสียง เพราะเกษตรกรจะให

ขอมูล กลาพูด กลาแสดงความคิดเห็น ไดมากกวา 

 4   ในการศึกษาครั้งนี้ ไดสรางเครื่องมือชี้วัดคุณภาพชีวิตเฉพาะพื้นที่ข้ึน หากนําไปศึกษาใน

พ้ืนที่อ่ืน อาจจะตองปรับใชใหเหมาะสมในแตละพื้นที่ตอไป ท้ังนี้เพราะบางพื้นที่อาจมีความ
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แตกตางทางดานวัฒนธรรม ศาสนา หรือความเปนอยู เชน พ้ืนที่ในจังหวัดทางภาคใตตอนลางที่มี

ประชาชนนับถือศาสนาอิสลามเปนจํานวนมาก เปนตน  
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พิชิต พิทักษเทพสมบัติ.  2550.  การสํารวจโดยการสุมตัวอยาง: ทฤษฎีและปฏิบัติ.  พิมพครั้งที่ 4.  

กรุงเทพมหานคร: เสมาธรรม. 

พูลศักดิ์  อินทรโยธา.  2548.  คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยาง.  กรุงเทพมหานคร: วัฒนพงษ 

 การพิมพ.   

เพชรนอย  สิงหชางชัย.  2539.  คุณภาพชีวิตของแรงงานยายถิ่นในอุตสาหกรรมยางพารา จังหวัด

สงขลา.  วิทยานิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยมหิดล.   

ไพบูลย วัฒนศิริธรรม.  2540.  ประชาสังคม: ทรรศนะนักคิดในสังคมไทย.  กรุงเทพมหานคร: พิฆ

เณศ พริ้นทติ้งเซ็นเตอร จํากัด. 

ภูวนัย  นอยวงศ.  2541.  คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานปฏิบัติการในโรงงานอุตสาหกรรม 

  อิเลคทรอนิกส: ศึกษากรณีเฉพาะบริษัท มินีแบไทย จํากัด.  วิทยานิพนธปริญญา 

  มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร. 

มูลนิธิโสภาธารน้ําใจ เพื่อพัฒนาสังคมไทย.  2543.  คูมือถนอมรักเพื่อครอบครัวที่ม่ันคง.  

กรุงเทพมหานคร: โอ เอ็น จี การพิมพ. 

ยุวัฒน วุฒิเมธี.  2524.  คุณภาพชีวิตประชากรกับการพัฒนาชนบท.  วารสารการศึกษานอกโรงเรียน. 

18 (พฤษภาคม-มิถุนายน): 27-28. 
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ราชบัณฑิตยสถาน.  2546.  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542.  กรุงเทพมหานคร: 

ราชบัณฑิตยสถาน.   

ราเชนทร คุมแถว.  2539.  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองอุบลราชธานี: ดานการใช

สติปญญา.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วราภรณ  รัตนเวสส.  2542.  คุณภาพชีวิตของแรงงานในโรงงานอุตสาหกรรม: ศึกษากรณีโรงงาน

ส่ิงทอในอําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา.  ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม  สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วัชรพงศ โกมุทธรรมวิบูลย.  2540.  พจนานุกรมนักเรียนฉบับสมบูรณ.  กรุงเทพมหานคร: พัฒนา

ศึกษา. 

วันเพ็ญ วอกลาง.  2535.  คุณภาพชีวิตของคนในกรุงเทพมหานคร.  เอกสารวิจัย  เสนอตอ

คณะกรรมการสงเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วันเพ็ญ วอกลาง, สิทธิเดช  นิลสัมฤทธิ์ และมนตรี เกิดมีมูล.  2545.  คุณภาพชีวิตของคน

กรุงเทพมหานครในยุคเศรษฐกิจถดถอย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัย   

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วาสินี พงศชินฤทธิ์. 2540.  คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝงคลองแสนแสบ.  วิทยานิพนธ         

 ปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

วิฑูรย  สิมะโชคดี.  2546 (9 ตุลาคม).  วิถีแหงคุณภาพ: มาตรฐานชีวิตของคนไทย.  ผูจัดการรายวัน:  9. 

ศรีผอง จิตกรณกิจศิลป.  2526.  การรับรูเรื่องคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของ

การเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล. 

ศิริ  ฮามสุโพธิ์.  2543.  ประชากรกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต.  กรุงเทพมหานคร: โอเดียนสโตร. 

ศิริรัตน แอดสกุล.  2546.  ครอบครัวสาระที่นารู.  กรุงเทพมหานคร: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท.  2552.  เกณฑความจําเปนพื้นฐาน.  คนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 

จาก http://118.175.0.190/bmn/Index.asp. 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.  สํานักวิจัย.  2541.  คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองภาคใตของ

ประเทศไทย.  กรุงเทพมหานคร: สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร.   

สถาบันวิจัยยาง.  2552.  พื้นที่ปลูกยางของประเทศไทย.  คนวันที่ 20 พฤษภาคม 2552 จาก 

http://www.rubberthai.com. 

สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.  2539.  แนวทางการดําเนินงานโครงการพัฒนา

ครอบครัว.  กรุงเทพมหานคร: สถาบันแหงชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว.   
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สนิท สมัครการ.  2538.  มีเงินก็นับวานอง มีทองก็นับวาพี่ ระบบครอบครัวและเครือญาติของไทย.  

กรุงเทพมหานคร: สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สมพร เทพสิทธา.  2539.  การพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการพัฒนาคน ศาสนากับ

การศึกษา.  กรุงเทพมหานคร: สภาสังคมสงเคราะหแหงประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ. 

สมพันธ เตชะอธิก.  2539.  สัมฤทธิผลของโครงการจัดที่ดินทํากินใหราษฎรผูยากไรในพื้นที่ปา

สงวนเสื่อมโทรมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต  

 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สมาคมยางพาราไทย.  2552.  การสงเสริมคุณภาพชีวิตเกษตรกรชาวสวนยาง.  คนวันที่  9  เมษายน 

2552  จาก http://www.thainr.com/th/message_detail.php?MID=27. 

สรวงสรรค ตะปนตา.  2541.  คุณภาพชีวิตในการทํางานของพนักงานระดับลางของกรมทางหลวง:  

กรณีศึกษาบุคลากรในสังกัดสํานักงานทางหลวงที่ 12 (จังหวัดชลบุรี).  วิทยานิพนธ 

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สวัสดิ์ สุวรรณอักษร.  2534.  หลักสูตรเพื่อชีวิต: เศรษฐกิจ สังคม.  กรุงเทพมหานคร: โอ เอส  

พริ้นติ้งเฮาส. 

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง.  2551.  ประวัติยางพารา.  คนวันที่ 10 พฤศจิกายน 

2551 จาก http://www.rubber.co.th/index_home.php.  

สํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง.  2552.  ความเคลื่อนไหวราคายางชนิดตางๆ.  คนวันที่ 

9 เมษายน 2552 จาก  http://www.rubber.co.th/menu5.php.  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2538.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหงชาติ. 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ.  2551.  สรุปแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแหงชาติ.  คนวันที่ 10 พฤศจิกายน 2551 จาก http://www.nesdb.go.th 

สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ.  2545.  ธรรมนูญสุขภาพคนไทย.  นนทบุรี: สํานักงาน

ปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ. 

สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ.  2546.  รายงานการศึกษา ระบบสุขภาพและการ

ประเมินผลการดําเนินการ.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานปฏิรูประบบสุขภาพแหงชาติ.   

สํานักงานสถิติแหงชาติ.  2552.  จํานวนประชากร.  คนวันที่ 9 เมษายน 2552 จาก  

http://www.nso.go.th.  
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สิปปนนท เกตุทัต.  2525.  ระบบการศึกษาไทย พัฒนาคุณภาพชีวิตอยางไร เอกสารประกอบการ

สัมมนาทางวิชาการ  ครั้งที่ 3.  เชียงใหม: คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม. 

สีลาภรณ นาครทรรพ.  2539.  แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม: ระดับกลุม/

ชุมชน.  กรุงเทพมหานคร: สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

สุดสาคร หงี่อัน.  2544.  คุณภาพชีวิตการทํางานของขาราชการกรมสงเสริมการเกษตร: ศึกษา

เฉพาะกรณีขาราชการสังกัด กรมสงเสริมการเกษตรสวนกลาง.  ภาคนิพนธคณะพัฒนา

สังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุทธิพร  บุญมาก.  2544.  คุณภาพชีวิตของพยาบาล: ศึกษาเฉพาะกรณีโรงพยาบาลสังกัดกรมการ

แพทย สวนกลาง กระทรวงสาธารณสุข.   วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบัน

บัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุทธิลักษณ สุนทโรดม.  2537.  มาตรการทางกฎหมายตอการพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน.  

วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. 

สุทน  มานะสุวรรณ.  2542.  คุณภาพชีวิตดานสาธารณสุขและการใชสติปญญาของประชาชนชาว

ไทยมุสลิมในชุมชนชนบท: กรณีศึกษาตําบลเมาะมาวี อําเภอยะรัง จังหวัดปตตานี.      

ภาคนิพนธคณะพัฒนาสังคม สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุธน โพธิ์เอี่ยม.  2538.  สภาพแวดลอมการทํางานและคุณภาพชีวิตของแรงงานอุตสาหกรรมขนาด

ยอม ศึกษากรณีอุตสาหกรรมขนาดยอมหลักในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก. 

สุนันทธนา แสนประเสริฐ.  2540.  วิถีชีวิตผูประกอบการดานแผงลอยจําหนายอาหารในเขต

เทศบาลเมืองลพบุรี.  วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร. 

สุพรรณี ไชยอําพร และ สนิท สมัครการ.  2534.  รายงานการวิจัยคุณภาพชีวิตของคนไทย: ศึกษา

เปรียบเทียบระหวางชาวเมืองกับชาวชนบท.  เอกสารวิจัย เสนอตอคณะกรรมการ

สงเสริมงานวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร. 

สุพัตรา สุภาพ.  2540.  สังคมวิทยา.  กรุงเทพมหานคร: ไทยวัฒนาพานิช. 

สุภางค จันทวานิช และวรรณี ไทยานันท.  2541.  แนวคิดและเครื่องชี้วัดการพัฒนาสังคมและ

คุณภาพชีวิตของประเทศไทย.  ใน การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย.  

อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, บรรณาธิการ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  หนา 89-93. 
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สุภางค จันทวานิช และวิศนี  ศิลตระกูล.  2541.  การพัฒนาแนวคิดและเครื่องชี้วัดสังคมและ

คุณภาพชีวิตในตางประเทศ.  ใน การพัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย.  

อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, บรรณาธิการ.  พิมพครั้งที่ 2.  กรุงเทพมหานคร: 

สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.  หนา 138-187. 

สุวัฒน  มหัตนิรันดรกุล และคณะ.  2541.  คุณภาพชีวิตของคนไทยในภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ.  

กรุงเทพมหานคร: กรมสุขภาพจิต. 

เสรี พงศพิศ.  2536.  ภูมิปญญาชาวบานกับการพัฒนาชนบท เลม 1.  กรุงเทพมหานคร: อมรินทร 

พริ้นติ้งกรุฟ. 

เสาวนีย ตนะดุลย.  2533.  คุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร.  วิทยานิพนธ

ปริญญามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร.  

แสงรัตน  เดชอุดม.  2543.  คุณภาพชีวิตของพี่เลี้ยงศูนยอบรมเด็กกอนเกณฑสังกัดกรมศาสนา.  
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แบบสอบถามสําหรับเกษตรกรชาวสวนยาง  เรื่องคุณภาพชีวิตของเกษตรกร

ชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎรธานี 

และนครศรีธรรมราช 



 
 
 
 
 
 
 

 

แบบสอบถาม 
 

เรื่อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย :  

ศึกษากรณีจังหวัดสุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 

…………………………………………… 
 

คําชี้แจง 

            แบบสอบถามนี้มีวัตถุประสงคเพื่อใชเก็บขอมูลประกอบการทําวิทยานิพนธ  ของนักศึกษา

ปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) ขอความรวมมือ

ทุกทานโปรดใหขอมูลตามความเปนจริง  ผลที่ไดจากแบบสอบถามนี้จะนําไปใชเปนขอมูลในการ

พัฒนาการศึกษา  และสงตอใหหนวยงานที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตตอไป  

ผูวิจัยขอขอบคุณอยางยิ่งที่ทานกรุณาใหขอมูลและความคิดเห็นที่มีคุณคายิ่งตอการวิจัย  

ครั้งนี้ 

 

 

    

                                                                              
นางสาวกุสุมา  โกศล 

นักศึกษาปริญญาโท  คณะรัฐประศาสนศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (นิดา) 
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แบบสอบถาม 

เรื่อง คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวนยางในยุคเศรษฐกิจถดถอย : ศึกษากรณีจังหวัด

สุราษฎรธานี และนครศรีธรรมราช 
 

คําชี้แจง 1)  ผูตอบแบบสอบถาม คือ หัวหนาครอบครัวที่เปนเกษตรกรชาวสวนยาง (ถาหาก

หัวหนาครอบครัวไมอยูขณะไปเก็บขอมูล จะสอบถามคูสมรส หรือบุตรที่มีอายุ 18 ป

บริบูรณ แทน) 

2) แบบสอบถามแบงออกเปน 4 ตอน ดังนี้  

 ตอนที่ 1 คําถามเกี่ยวกับขอมูลสวนบุคคล 

 ตอนที่ 2 คําถามเกี่ยวกับปจจัยดานการประกอบอาชีพ  

 ตอนที่ 3 คําถามเกี่ยวกับปจจัยคุณภาพชีวิตดานตางๆ  

 ตอนที่ 4 คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะ 

3) ผูวิจัยใครขอใหทานทําเครื่องหมาย  ในทุกขอคําถามที่ตรงกับความเปนจริงมากที่สุด 

 

ตอนที่ 1 ขอมูลสวนบุคคล 

 

1. จังหวัดที่ทานอาศัยอยู (ระบุรายละเอียด) 

 1.   จังหวัดสุราษฎรธานี (หมูท่ี ....... ตําบล ................... อําเภอ ...........................) 

 2.   จังหวัดนครศรีธรรมราช    (หมูท่ี ........ ตําบล ................... อําเภอ ...........................)  

2. เพศ 

 1.  ชาย     2.  หญิง 

3. อายุ (เต็ม) ................... ป 

4. ระดับการศึกษา (ข้ันสูงสุด) 

 1.  ต่ํากวาประถมศึกษาปท่ี 6   2.  ประถมศึกษาปท่ี 6  

 3.  มัธยมศึกษาปท่ี 6 หรือเทียบเทา  4.  อนุปริญญา หรือเทียบเทา 

 5.  ปริญญาตรี หรือเทียบเทา   6.  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................ 
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5. สถานภาพการสมรส 

 1.  โสด     2.  สมรส 

 3.  แยกกันอยู     4.  หยาราง 

 5.  อ่ืนๆ  (ระบุ) ............................................ 

6. ลักษณะครอบครัว 

  1.  ครอบครัวเดี่ยว (ประกอบดวย พอ แม ลูก) 

  2.  ครอบครัวขยาย (มีปูยา ตายาย หรือ ลุง ปา นา อา อาศัยอยูดวย) 

  3.  ครอบครัวซอน (มีครอบครัวมากกวาหนึ่งครอบครัว อยูรวมกัน) 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว (ระบุ)................................. คน 

8. ลักษณะที่อยูอาศัย 

 1.  บานของตัวเอง    2.  บานของพอแม 

  3.  อาศัยญาติหรือคนรูจัก   4.  บานนายจาง 

  5.  บานเชา      5.  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................. 

9. ภูมิลําเนาเดิมของทาน 

  1.  เปนคนในพื้นที่      2.  ยายมาจากจังหวัดอื่น (ระบุ) ................... 

 
ตอนที่ 2  ปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

 

10.   ลักษณะสวนยางที่ทานเปดกรีดอยู 

 1.  เปนของตัวเอง    2.  เปนของพอแม 

 3.  เปนของญาติ    4.  รับจางกรีด 

 5.  อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................  

11.   จํานวนแรงงานในบานที่ชวยทานทําอาชีพสวนยาง 

 1.  จํานวน 1-2 คน     2.  จํานวน 3-5 คน 

 3.  มากกวา 5 คน     4.  ทานประกอบอาชีพนี้เพียงคนเดียวในบาน 

12.   จํานวนพื้นที่การทําสวนยางที่ทานเปดกรีด  จํานวน .............................. ไร 

13.   ทานไดรับการสงเคราะหจากสํานักงานกองทุนสงเคราะหการทําสวนยาง (สกย.) หรือไม 

  1.  ไมไดรับการสงเคราะห   2.  ไดรับการสงเคราะห  จํานวน .................... ไร 
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14. ลักษณะการขายผลผลิต  (ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 1.  น้ํายาง     2.  แผนยาง    

 3.  ข้ียาง     4.  อ่ืนๆ (ระบุ) ................ 

15. ในชวง 1 ปท่ีผานมา (ตุลาคม 2551- ปจจุบัน) โดยเฉลี่ยแลวทานขายผลผลิตไดในราคาเทาไร 

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

 15.1  น้ํายาง      กิโลกรัมละ.............บาท   

 15.2  แผนยาง  กิโลกรัมละ.............บาท   

 15.3  ข้ียาง   กิโลกรัมละ.............บาท   

 15.4  อ่ืนๆ (ระบุ) ...........  กิโลกรัมละ.............บาท  

 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

16.  สภาพแวดลอมในการทํางาน      

16.1  สวนยางที่ทานเปดกรีดเปนพื้นที่ราบ ไมมีหญารก 

ปกคลุม 

     

16.2  ทานมีเครื่องมือเพียงพอในการประกอบอาชีพ      

16.3  ทานมีความสะดวกในการเดินทางไปกรีดยาง      

16.4  ทานรูสึกมีความปลอดภัยในการกรีดยางตอน

กลางคืน 

     

17.  ความพึงพอใจในราคาผลผลิต      

17.1  ทานขายผลผลิตยางไดในราคาที่ทานตองการอยู

เสมอ 

     

17.2  ทานคิดวาราคายางในปจจุบันมีความเหมาะสม      

17.3  ทานรูสึกกังวลใจเมื่อราคาผลผลิตยางตกต่ํา      

17.4  โดยรวมแลวทานพึงพอใจกับราคาผลผลิตยางโดย

เฉลี่ยที่ขายไดในชวง 1 ปท่ีผานมา 

     

 
18. นอกจากอาชีพการทําสวนยางแลวทานประกอบอาชีพอื่นอีกหรือไม 

 1.  ไมไดประกอบอาชีพอื่น   2.  ประกอบอาชีพอื่น (ระบุ) ............................ 
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19. รายไดของทานเฉลี่ยตอเดือน (จํานวนเงินที่ไดรับจากการทํางานทุกประเภท) 

 1.   ต่ํากวา 5,000 บาท     2.  5,001 -  10,000 บาท    

 3.  10,001 -  15,000 บาท   4.  15,001 -  20,000 บาท    

 5.  20,001 -  30,000 บาท   6.  30,001 -  40,000 บาท    

 7.  40,001 -  50,000 บาท   8.  50,001 บาทขึ้นไป  

20. ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวทาน 

 1.  เหลือกิน     2.  พอกิน   3.  ไมคอยพอ  

21. ทานมีความสัมพันธกับเพื่อนบานอยางไร 

 1.  มีความสัมพันธดีมาก  2.  มีความสัมพันธดี  

 3.  เฉยๆ     4.  มีความสัมพันธไมคอยดี    

 5.  มีความสัมพันธไมดี 

22. ทานไดรับขอมูลขาวสารผานชองทางใดมากที่สุด    

  1.  โทรทัศน     2.  วิทยุ   3.  หนังสือพิมพ 

  4.  อินเตอรเน็ต   5.  เพื่อนบาน   6.  อ่ืนๆ (ระบุ) ..................... 

23. ทานติดตามขาวสารเกี่ยวกับการเกษตรบอยเพียงใด 

 1.  ทุกวัน     2.  อาทิตยละ 3-4 วัน 

 3.  อาทิตยละ 1-2 วัน   4.  ไมเลย 

 

ตอนที่ 3  ปจจัยคุณภาพชีวิตดานตางๆ 

 
 3.1   ดานชีวิตครอบครัว 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

24. สภาพที่อยูอาศัย      

24.1  สภาพบานของทานคงทนถาวร      

24.2  บานของทานมีเครื่องอํานวยความสะดวก (เชน 

โทรทัศน ตูเย็น เครื่องซักผา ฯลฯ) 

     

24.3  พ้ืนที่ใชสอยภายในบานของทานมีกวางขวาง

เพียงพอเหมาะสมกับจํานวนสมาชิก 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

24.4  บริเวณบานของทานมีตนไมรมรื่น      

25. ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว      

25.1  สมาชิกในครอบครัวของทานชวยเหลือซึ่งกันและกัน      

25.2  สมาชิกในครอบครัวของทานมีความรับผิดชอบตอกัน          

25.3  ทานรูสึกมีความสุขเมื่ออยูกับครอบครัว      

25.4  ทานไดรับความอบอุนจากครอบครัว      

26. ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ      

26.1  คูสมรสกับพอแมของทานมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน          

26.2  ปู ยา ตา หรือ ยาย มีโอกาสดูแลลูกๆ ของทาน      

26.3  ทานและญาติๆ มีโอกาสไปมาหาสูกัน      

26.4  ทานสามารถขอความชวยเหลือจากญาติได      

27. ความเขาใจและความผูกพันในครอบครัว      

27.1   ครอบครัวของทานสอนใหรูจักการมีน้ําใจ  เอื้อเฟอตอ

กันอยูเสมอ 

     

27.2  ครอบครัวของทานสอนใหไววางใจซึ่งกันและกัน      

27.3  สมาชิกในครอบครัวของทานมีความเขาใจกันดี      

27.4  สมาชิกในครอบครัวของทานมีความผูกพันตอกัน      

28. การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน      

28.1  ทานรับประทานอาหารรวมกับครอบครัวเปนประจํา          

28.2  เมื่อมีเวลาวาง  ทานไปเที่ยวกับครอบครัวอยูเสมอ            

28.3  ครอบครัวของทานมีเวลาเอาใจใสอบรมสมาชิกใน

ครอบครัว 

     

28.4  ครอบครัวของทานถือวาการมีเวลาใหครอบครัวเปน

ส่ิงสําคัญ 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

29. การแกไขปญหาครอบครัว      

29.1  เมื่อเกิดปญหา  ครอบครัวของทานปรึกษาหารือ

ปญหารวมกัน 

     

29.2  สมาชิกในครอบครัวพรอมชวยแกปญหาใน

ครอบครัว 

     

29.3  เมื่อเกิดปญหา  สมาชิกในครอบครัวใหกําลังใจซึ่ง

กันและกัน 

     

29.4  ทุกครั้งที่เกิดปญหา  ทานและครอบครัวสามารถ

ชวยกันแกปญหาใหผานพนไปได 

     

30. การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา      

30.1  ครอบครัวของทานเขาใจหลักการปฏิบัติตามศาสนา

ท่ีนับถือเปนอยางดี 

     

30.2  ครอบครัวของทานไดประกอบพิธีกรรมตามหลัก

ศาสนาอยูบอยครั้ง 

     

30.3  ครอบครัวของทานใชหลักคุณธรรมเปนเครื่องยึด

เหนี่ยวจิตใจและควบคุมตนเอง 

     

30.4  ครอบครัวของทานเนนการทําความดีมากกวาการมี

ทรัพยสินเงินทอง 

     

 
31. ทานรูสึกวาครอบครัวของทานเดือดรอนในภาวะวิกฤติเศรษฐกิจถดถอยหรือไม 

  1.  เดือดรอนมาก     2.  เดือดรอนในระดับปานกลาง 

  3.  เดือดรอนนอย     4.  ไมเดือดรอน  

32. ในชวงภาวะวิกฤติเศรษฐกิจถดถอย  มีส่ิงเหลานี้เกิดขึ้นในครอบครัวของทานบางหรือไม                

(ตอบไดมากกวา 1  ขอ) 

 1.  สมาชิกในครอบครัวตกงาน  

 2.  รายไดของครอบครัวลดลง 

  3.  เด็กในครอบครัวตองออกจากโรงเรียน 
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  4.  เกิดการทะเลาะเบาะแวงภายในครอบครัวมากขึ้น 

  5.  สมาชิกในครอบครัวมีความเครียดมากขึ้น 

  6.  อ่ืนๆ (ระบุ) ............................................................................  

 7.  ไมมีส่ิงที่กลาวมาขางตน เกิดขึ้นในครอบครัว 

 

 3.2   ดานชีวิตการทํางาน 

33. ทานใชเวลาเดินทางไปกรีดยางมากนอยเพียงใด 

 1.  ไมเกิน 10 นาที     2.  10 -30 นาที  

  3.  31 นาที – 1 ช่ัวโมง     4.  1 ช่ัวโมงขึ้นไป  

34. ทานเดินทางไปกรีดยางดวยวิธีใด 

  1.  เดินเทา     2.  รถมอเตอรไซค 

  3.  รถกระบะ     4.  อ่ืนๆ (ระบุ) .......................................  

 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

35. ความสามารถในการทํางาน      

35.1  ทานมีความชํานาญในการประกอบอาชีพทําสวนยาง          

35.2  ทานรูหลักและวิธีการกรีดยางที่ถูกตอง      

35.3  ทานรูวิธีการดูแล บํารุง รักษาสวนยางอยางถูกตอง      

35.4  ทานสามารถแนะนําบุคคลอื่นในการกรีดยางที่

ถูกตองได 

     

36. การรับรูขาวสารอาชีพ      

36.1  ทานมีการติดตามขาวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

สวนยางเปนประจํา 

     

36.2  ทานใชประโยชนจากการรับรูขาวสารเกี่ยวกับการ

ประกอบอาชีพสวนยางอยูเสมอ 

     

36.3  ทานไดรับขาวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการทํา

สวนยางจากเพื่อนบานของทาน 
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ระดับความคิดเห็น ขอความ 

มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

36.4  เมื่อทานรับรูขาวสารเกี่ยวกับการประกอบอาชีพการ

ทําสวนยาง  ทานจะถายทอดตอใหเพื่อนบานของทานเปน

ประจํา 

     

37. ความพึงพอใจในงานที่ทํา      

37.1  อาชีพการทําสวนยางทําใหทานมีชีวิตที่ดีข้ึน      

37.2  ทานรูสึกสนุกกับงานและรูสึกชีวิตมีคุณคา      

37.3  ทานภูมิใจในอาชีพการทําสวนยางของทาน      

37.4  ทานอยากทําอาชีพนี้ตอไป      

 
 3.3   ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

38. รายไดท่ีทานหามาไดเพียงพอสําหรับครอบครัว      

39.  รายไดจากการประกอบอาชีพการทํางานสวนยางมีความ

ม่ันคง 

     

40.  ทานสามารถขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป      

41.  ฐานะทางการเงินของครอบครัวทานมีรายไดมากกวา

รายจาย 

     

 

 

 3.4   ดานสุขภาพอนามัย 

42. ในรอบปท่ีผานมา (ตั้งแตกลางปท่ีแลว - ปจจุบัน)  ทานเจ็บปวยจนตองเขารับการรักษาตัวใน

โรงพยาบาลบางหรือไม 

 1.  ไมเคย     2.  เคย ประมาณ ............... ครั้ง 

43. ทานมีโรคประจําตัวหรือไม 

 1.  ไมมี     2.  มี  โรค (ระบุ) .................................. 
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44. เมื่อทานเจ็บปวย สวนใหญทานจะเขารับบริการจากสถานที่ใด 

 1.  โรงพยาบาลประจําจังหวัด   2.  โรงพยาบาลประจําอําเภอ  

 3.  โรงพยาบาลประจําตําบล   4.  สถานีอนามัย 

 5.  โรงพยาบาลเอกชน     6.  คลินิกสวนตัว  

 7.  อ่ืนๆ (ระบุ).................. 

 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

45. ความเครียด      

45.1  ทานมีปญหาเกี่ยวกับการนอนไมหลับ      

45.2  ทานมักคิดมากหรือกังวลใจอยูเสมอ      

45.3  ทานมักรูสึกปวดศีรษะโดยไมทราบสาเหตุ      

45.4   เมื่อมีปญหาที่ทานแกไมตกทานมักเบื่ออาหารหรือ

ทานขาวไมลง  

     

46.  การปองกันดูแลสุขภาพ      

46.1  ทานรับประทานอาหารครบ 5 หมูทุกวัน      

46.2  ทานรับประทานอาหารตรงเวลาอยูเสมอ      

46.3  ทานออกกําลังกายสม่ําเสมอ      

46.4  ทานตรวจสุขภาพประจําปทุกป      

47.  ความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาลใกลบาน      

47.1  เมื่อทานเจ็บปวย ทานสามารถเดินทางไป

สถานพยาบาลใกลบานไดทันที 

     

47.2  ทานสะดวกในการเดินทางไปสถานพยาบาลใกล

บานทั้งชวงกลางวันและกลางคืน 

     

47.3  ทานตองไหววานบุคคลอื่น (ท่ีไมใชสมาชิกใน

ครอบครัว) เมื่อตองเดินทางไปสถานพยาบาลใกลบาน 

     

47.4  มีรถโดยสารประจําทางแลนผานสถานพยาบาลใกลบาน          
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 ดานชีวิตในชุมชน 

ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

48. ความสัมพันธกับเพื่อนบาน      

48.1  ทานมีเพื่อนบานคอยปรึกษาหารือเรื่องราวตางๆ      

48.2  เพื่อนบานของทานมีอัธยาศัยไมตรีท่ีดีตอทาน      

48.3  ทานสามารถไหววานเพื่อนบานเมื่อจําเปนได (เชน 

การฝากบาน  การเปนหูเปนตาแทนเจาของบาน  เปนตน) 

     

48.4  ทานรูสึกมีความสุขใจเมื่ออยูกับเพื่อนบานของทาน          

49. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน      

49.1  ชุมชนของทานมีเรื่องการลักทรัพยเกิดขึ้นบอยครั้ง      

49.2  ชุมชนของทานมีเรื่องการฆาตกรรมเกิดขึ้นบอยครั้ง          

49.3  ชุมชนของทานมีอุบัติเหตุบนทองถนนเกิดขึ้นบอยครั้ง      

49.4  ทานรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจาก

ปญหาโจรผูราย 

     

50. การมีสวนรวมในชุมชน      

50.1  ทานมีการรวมกลุมกับคนในชุมชนเพื่อทํากิจกรรม

ของชุมชนอยูเสมอ 

     

50.2  ทานมีสวนรวมในการประชุมตามที่ทางราชการเรียก

ประชุมอยูบอยครั้ง 

     

50.3  ทานมีสวนรวมในการบริจาคเงินสําหรับกิจกรรม

ของชุมชนอยูบอยครั้ง 

     

50.4  ทานรูสึกพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับ

ผูอ่ืน 
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ระดับความคิดเห็น 

ขอความ มาก

ท่ีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

นอย นอย

ท่ีสุด 

51. ความสะดวกในการติดตอราชการ      

51.1  สถานที่ราชการอยูไมไกลจากบานของทาน            

51.2  ทานเดินทางสะดวกในการไปติดตอราชการใกลบาน 

(เชน บานผูใหญบาน บานกํานัน อบต. ท่ีวาการอําเภอ/

เทศบาล ฯลฯ) 

     

51.3  ทานไดรับความสะดวกในการติดตอราชการ      

51.4  ในชุมชมของทานมีรถโดยสารประจําทางแลนผาน

สถานที่ราชการ  (เชน อบต. ท่ีวาการอําเภอ/เทศบาล ฯลฯ) 

     

52. การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน      

52.1  ชุมชนของทานไมมีปญหาน้ําเนาเสีย      

52.2  ชุมชนของทานไมมีปญหาเสียงดังรบกวน      

52.3  ชุมชนของทานมีสถานที่ท้ิงขยะเปนที่เปนทาง      

52.4  คนในชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความตระหนักเรื่องการ

อนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 

     

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 

 

แบบสัมภาษณผูใหขอมูลสําคัญ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



















 






 







 









 

























 



















 

















 





























 

















 







































 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก ค 

 

ผลการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น (จากการทดสอบแบบสอบถาม) 
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ผลการทดสอบหาคาความเชื่อมั่น  

(จากการทดสอบแบบสอบถาม จํานวน 30 ชุด) 
 

ตอนที่ 2  ปจจัยดานการประกอบอาชีพ 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

สภาพแวดลอมในการทํางาน  Alpha =  .8888   

ทานมีเครื่องมือเพียงพอในการประกอบอาชีพ .8373  .8065  

ทานมีความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน .7197  .8955  

ทานรูสึกมีความปลอดภัยในการกรีดยางตอนกลางคืน .8133  .8207  

 

ตอนที่ 3  ปจจัยคุณภาพชีวิตดานตางๆ 

1)  ดานชีวิตครอบครัว 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

สภาพที่อยูอาศัย  Alpha =  .8181   

สภาพบานของทานคงทนถาวร .7034         .7528 

บานของทานมีเครื่องอํานวยความสะดวก (เชน โทรทัศน ตูเย็น 

เครื่องซักผา ฯลฯ) 

.6683         .7650 

พ้ืนที่ใชสอยภายในบานของทานมีกวางขวางเพียงพอเหมาะสม

กับจํานวนสมาชิก  

.6886         .7595 

บริเวณบานของทานมีตนไมรมรื่น .5096         .8110 

โดยภาพรวมทานพอใจในสภาพที่อยูอาศัยของทาน     .4923         .8137 
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ขอความ Corrected 

Item- Total 

Correlation       

Alpha 

if Item 

Deleted 

ความสัมพันธกับสมาชิกในครอบครัว  Alpha =  .7531   

ทานพอใจในชีวิตสมรส *   .3745         .8207 

สมาชิกในครอบครัวของทานชวยเหลือซึ่งกันและกัน  .6280         .6766 

คนในครอบครัวของทานมีความรับผิดชอบตอกัน .5644         .7175 

ทานรูสึกมีความสุขเมื่ออยูกับครอบครัว .5849         .6895 

ทานไดรับความอบอุนจากครอบครัว .6762         .6514 

ความสัมพันธของครอบครัวกับเครือญาติ Alpha =  .7849   

คูสมรสกับพอแมของทานมีความสัมพันธท่ีดีตอกัน  .5460         .7531 

ปู ยา ตา หรือ ยาย มีโอกาสดูแลลูกๆ ของทาน .6519         .7150 

ทานและญาติๆ มีโอกาสไปมาหาสูกัน .7211         .6929 

ทานสามารถขอความชวยเหลือจากญาติได .6297         .7263 

ทานและญาติมักมีกิจกรรมรวมกันอยางนอยปละ 1 ครั้ง *  .3359         .8206 

การเสริมสรางความเขาใจและความผูกพัน Alpha =  .6602   

สมาชิกในครอบครัวของทานมีความผูกพันตอกัน .4857         .6016 

สมาชิกในครอบครัวของทานไววางใจซึ่งกันและกัน  .4391         .6154 

สมาชิกในครอบครัวของทานปรองดองกัน * .3703         .6405 

สมาชิกในครอบครัวของทานขัดแยงกันเล็กๆ นอยๆ  .5165         .6101 

สมาชิกในครอบครัวของทานทะเลาะเบาะแวงกันบอย  .5026         .5622 

การใชเวลาหรือทํากิจกรรมรวมกัน  Alpha =  .5433   

ทานรับประทานอาหารรวมกับครอบครัวทุกวัน * .1020         .5902 

ทานมีเวลาไปเที่ยวกับครอบครัว อยางนอยปละ 1 ครั้ง  .4770         .3783 

ทานและสมาชิกในครอบครัวออกกําลังกายดวยกันอยูเสมอ  .1335         .6497 

ทานมีเวลาเอาใจใสอบรมสมาชิกในครอบครัว .7544         .2758 

ทานถือวาการมีเวลาใหครอบครัวเปนสิ่งสําคัญ .3002         .4934 
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ขอความ Corrected 

Item- Total 

Correlation       

Alpha 

if Item 

Deleted 

การแกไขปญหาครอบครัว  Alpha =  .8054   

ครอบครัวของทานปรึกษาหารือปญหารวมกัน  .4616         .8303 

ทานมีสวนรวมในการตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ ในครอบครัว  .5555         .7814 

ทานพรอมชวยแกปญหาของสมาชิกในครอบครัว .6542         .7476 

ทุกครั้งที่เกิดปญหา  ทานและครอบครัวสามารถผานพนไปได  .7436         .7202 

หลังจากแกปญหาได สมาชิกในครอบครัวทานเขาใจกันดีข้ึน  .6320         .7593 

การปฏิบัติตามหลักธรรมของศาสนา  Alpha =  .7707   

ทานเขาใจหลักการปฏิบัติตามศาสนาที่ทานนับถือเปนอยางดี  .7337         .6552 

ครอบครัวของทานไดส่ังสอนการปฏิบัติตามหลักธรรมในดาน

สาระอยูบอยครั้ง 

.7972         .6387 

ครอบครัวของทานไดประกอบพิธีกรรมตามหลักศาสนาอยู

บอยครั้ง * 

.3311         .8086 

ครอบครัวของทาน ใชหลักคุณธรรมเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ

และควบคุมตนเอง 

.6114         .7046 

ครอบครัวของทานเนนการทําความดีมากกวาการมีทรัพยสิน

เงินทอง  

.3037         .7962 

 

2)  ดานชีวิตการทํางาน 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ความสามารถในการทํางาน  Alpha =  .7822   

รางกายของทานเอื้อตอการประกอบอาชีพทําสวนยาง *  .3804         .8002 

ทานมีความชํานาญในการประกอบอาชีพทําสวนยาง  .7872         .6620 

ทานรูหลักและวิธีการกรีดยางที่ถูกตอง .6641         .7032 
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ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ทานรูวิธีการดูแล บํารุง รักษาสวนยาง .4312         .7806 

ทานสามารถแนะนําบุคคลอื่นในการกรีดยางที่ถูกตองได  .5767         .7353 

การรับรูขาวสารอาชีพ  Alpha =  .8345   

ทานมีการติดตามขาวสารดานอาชีพเปนประจํา .8654         .7333 

การประกอบอาชีพการทําสวนยางทําใหทานมีเวลาในการ

ติดตามขาวสารดานอาชีพ 

.7469         .7926 

ทานสามารถนําขาวสารที่ไดมาประยุกตใชในการประกอบ

อาชีพ  

.8724         .7240 

ทานไดรับขาวสารดานอาชีพจากเพื่อนบาน .6124         .8087 

ทานมีความกังวลใจเมื่อไดรับรูขาวภาวะเศรษฐกิจถดถอย  .2510         .9068 

ความพึงพอใจในงานที่ทํา  Alpha =  .7355   

อาชีพการทําสวนยางทําใหทานมีชีวิตที่ดีข้ึน .6542         .6326 

ทานรูสึกสนุกกับงานและรูสึกชีวิตมีคุณคา .6887         .6293 

ทานภูมิใจในอาชีพการทําสวนยางของทาน .5482         .6824 

ทานรูสึกวาอาชีพการทําสวนยางทําใหทานเหน็ดเหนื่อยกวา

อาชีพอื่น * 

.2098         .8345 

ทานอยากทําอาชีพนี้ตอไปเรื่อยๆ .5819         .6549 

 

3)  ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

  Alpha =  .8077   

รายไดท่ีทานหาไดเพียงพอสําหรับครอบครัว .6323  .7574  

รายไดจากการประกอบอาชีพการทําสวนยางมีความมั่นคง .5606  .7924  
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ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ทานสามารถขายผลผลิตยางไดในราคาที่สม่ําเสมอตลอดป .6768  .7338  

ฐานะทางการเงินของครอบครัวทานมีรายไดมากกวารายจาย .6663  .7417  

 

4)  ดานสุขภาพอนามัย 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ความเครียด  Alpha =  .8172   

ทานมีปญหาเกี่ยวกับการนอนไมหลับ .4558         .8211 

ทานมักมีเรื่องกลุมใจ .8501         .6957 

ทานมักคิดมากหรือกังวลใจอยูเสมอ  .7801         .7231 

ทานมักรูสึกปวดศีรษะโดยไมไดเกิดจากอาการไขหวัด  .6495         .7686 

ทานมักเบื่ออาหารหรือทานขาวไมลง เมื่อมีปญหาที่ทานแกไมตก  .3236         .8484 

การปองกันดูแลสุขภาพ  Alpha =  .5996   

ทานลางมือกอนรับประทานอาหารทุกครั้ง * .1348         .6357 

ทานรับประทานอาหารที่มีประโยชน .4782         .5121 

ทานรับประทานอาหารตรงเวลาอยูเสมอ .4375         .4989 

ทานออกกําลังกายสม่ําเสมอ .5028         .4622 

ทานตรวจสุขภาพประจําปทุกครั้ง .3220         .5953 

ความสะดวกในการเขารับบริการจากสถานพยาบาล  Alpha =  .3424   

เมื่อทานเจ็บปวย ทานสามารถเดินทางไปสถานพยาบาลใกล

บานไดทันที 

.3183         .1740 

ทานสะดวกในการเดินทางไปสถานพยาบาลใกลบานในชวง

กลางวัน 

.5010         .0953 
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ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ทานสะดวกในการเดินทางไปสถานพยาบาลใกลบานในชวง

กลางคืน 

.4838         .0315 

ทานพึงพอใจกับการบริการของสถานพยาบาลใกลบาน  .0359         .3803 

ถาเลือกไดทานจะไมใชบริการจากสถานพยาบาลใกลบาน *  -.1330         .6819 

 

5)  ดานชีวิตในชุมชน 

 

ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ความสัมพันธกับเพื่อนบาน  Alpha =  .7779   

ทานมีเพื่อนบานหรือคนคุนเคยคอยปรึกษาหารือเรื่องราวตางๆ  .7428         .6778 

เพื่อนบานของทานมีอัธยาศัย ไมตรีท่ีดีตอกัน .5213         .7600 

ทานสามารถไหววานเพื่อนบานเมื่อจําเปนได เชน การฝากบาน  

การเปนหูเปนตาแทนเจาของบาน  เปนตน 

.5076         .7578 

ทานไมเคยทะเลาะเบาะแวงกับเพื่อนบานของทาน *  .5476         .8258 

ทานมีความพอใจในเพื่อนบานของทาน .7735         .6799 

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  Alpha =  .6985   

ชุมชนของทานมีเรื่องการลักทรัพยเกิดขึ้นบอยครั้ง  .4579         .6534 

ชุมชนของทานมีเรื่องการกออาชญากรรมบอยครั้ง *  .2758         .7133 

ชุมชนของทานมีอุบัติเหตุบนทองถนนบอยครั้ง .6542         .5632 

ครอบครัวของทานมักถูกคุกคามในชีวิตและทรัพยสิน  .5165         .6286 

ทานรูสึกไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินจากปญหาโจรผูราย  .4071         .6707 

การมีสวนรวมในชุมชน  Alpha =  .9328   

ทานมีสวนรวมในการออกแรงหรือกิจกรรมของชุมชนที่ทาน

อาศัยอยู 

.8768         .9087 
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ขอความ Corrected  

Item- Total 

Correlation    

Alpha 

if Item 

Deleted 

ทานมีสวนรวมในการประชุมในกิจกรรมของชุมชนที่ทาน

อาศัยอยู 

.8768         .9077 

ทานมีสวนรวมในการบริจาคเงินในกิจกรรมของชุมชนที่ทาน

อาศัยอยู 

.8269         .9259 

ชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความสามัคคีกัน .8604         .9123 

ทานมีความพอใจที่ไดเขารวมกิจกรรมทางสังคมกับผูอ่ืน  .7861         .9309 

ความสะดวกในการติดตอราชการสําคัญ  Alpha =  .8745   

สถานที่ราชการสําคัญอยูไมไกลจากบานของทาน  .8072         .8218 

ทานเดินทางสะดวกในการไปติดตอราชการสําคัญที่บาน

ผูใหญบาน, บานกํานัน, อบต., ท่ีวาการอําเภอ/เทศบาล ฯลฯ 

.8630         .8132 

ทานไดรับความสะดวกในการติดตอราชการสําคัญ  .7688         .8316 

ทานพอใจกับการดูแลเอาใจใสของผูใหญบาน, กํานัน, อบต.   .7885  .8260 

ในชุมชมของทานมีรถโดยสารประจําทางแลนผานสถานที่

ราชการสําคัญ เชน อบต. ท่ีวาการอําเภอ/เทศบาล  ศาลากลาง

จังหวัด ฯลฯ 

.3279         .9212 

การอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในชุมชน Alpha =  -.1653   

ชุมชนของทานเกิดสภาวะมลพิษ เชน ขยะมูลฝอย เสียงรบกวน 

น้ําเนาเสีย  

-.1670         .1531 

ชุมชนของทานมีสถานที่กําจัดขยะ / ท้ิงขยะ เปนที่เปนทาง  -.1213           -.0173 

ชุมชนของทานมีตนไมเขียวขจี * -.3304         .1062 

คนในชุมชนที่ทานอาศัยอยูมีความตระหนักเรื่องการอนุรักษ

ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางดี 

.3692         

 

-.5418 

ชุมชนของทานมีการอนุรักษธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  .2781         -.3718 

 

หมายเหตุ:  ขอคําถามที่มีเครื่องหมาย * คือขอคําถามที่นําไปแกไข ปรับปรุง และ/หรือ ตัดออก จาก

แบบสอบถามที่นําไปใชจริง 
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