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การศึกษานีมีวัตถุประสงค์เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและศึกษาปัจจัยทีมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยใช้วิธีการศึกษา
ตามแนวทางวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) กลุ่มตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนี คือ 

ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า จํานวน 310 หน่วย (ครัวเรือน)  

ผลการศึกษา พบว่า  ผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มี
คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.11) สําหรับผลการศึกษาคุณภาพ

ชีวิตรายด้าน พบว่า คุณภาพชีวิตใน 3 ด้าน ได้แก่ คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย คุณภาพชีวิตด้าน
จิตใจ และคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 

3.65, 3.47, 3.14 ตามลําดับ) มีเพียงคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมเพียงด้านเดียวทีอยู่ในระดับ

ไม่ดี (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.31)  
  สําหรับการศึกษาตัวแปรอิสระทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต ซึงประกอบด้วย ปัจจัย

ด้านข้อมูลพืนฐาน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 
โดยมีตัวแปรอิสระทังหมด 19 ตัวแปร พบว่า มีตัวแปรอิสระ 9 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิต ดังนี ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว มี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง และส่วนของ รายได้รวมครัวเรือน การ
มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน การมีส่วนร่วมใน

การปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหา 



(4) 

 

ขัดแย้งด้วยเหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน และการสนับสนุนทางสังคม

จากญาติ/พีน้อง มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตในระดับตํา 
  สําหรับการอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตพบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้รวมครัวเรือนสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของ
คุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 17.1 
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The objectives of this study were to examine the quality of life and factors  

affecting  the quality of life of people in the community of National Housing Authority. 
The research methodology was quantitative research. The samples were the 310 units 

(households) in Tong Song Hong Housing Community Project, flat for rent.  

The result of study revealed that the people in Tong Song Hong Housing 
Community Project had the quality of life at the medium level (average 3.11). Moreover, 

The 3 aspects qualities of life, namely the physical quality of life, the mental health 
quality of life and social quality of life were also at the medium level (average 3.65, 3.47 

and 3.14 respectively). However, the environmental quality of life was at the low level 

(average 2.31). 
  Independent variables that were related to the quality of life included the general 

characteristic factor, relationship in family factor, and social support factor.  From 19 

independent variables there were 9 independent variables which related to the quality of 
life as following: 

1.The education and social support from family had the positive correlation  
with the quality of life at medium level.  
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2.Household income, family activity, love and respect of family, consultation  

and decision making in important family matter, happy and peaceful life, rational 

solution and social support from neighbors and cousins had the positive correlation with 

the quality of life at low level.  

  The social support from family, education and household income could be 

explained the quality of life at 17.1% 
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บทที 1 
 

บทนํา 
 

1.1 ทีมาและความสําคัญของปัญหา 
 

 ปัญหาการขาดแคลนทีอยู่อาศัยเกิดขึนมาช้านาน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ

เมืองหลักตามภูมิภาคต่างๆ ของประเทศ โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิมขึนของประชากรและ
การอพยพย้ายถินมายังชุมชนเมือง ทังนีรัฐบาลได้เล็งเห็นความสําคัญของปัญหาดังกล่าวจึง

นํามาสู่การจัดตังองค์การทีชือว่า การเคหะแห่งชาติ (กคช.) ขึนเมือวันที 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 
2516 มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ปัจจุบันสังกัดกระทรวงการพัฒนา

สังคมและความมันคงของมนุษย์ แต่ยังคงสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจเหมือนเดิม) เพือรับผิดชอบใน

การส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อยในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมืองหลักตามภูมิภาคต่าง ๆ ของ
ประเทศได้มีทีอยู่อาศัยตลอดจนได้รับการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพชีวิตด้วย กล่าวคือ นอกจากจะ

จัดหาทีอยู่อาศัยทีมีราคาเหมาะสมกับผู้มีรายได้น้อยแล้ว การเคหะแห่งชาติยังมีหน้าทีในการ
ให้บริการหลังการขายโดยการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนทีองค์การจัดสร้างขึนด้วย 

ซึงก็สอดคล้องกับเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทียึดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นหลัก ดัง

ปรากฏในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที 8 เป็นต้นมา เนืองจากมนุษย์เป็นทังผู้
ขับเคลือนและรับผลของการพัฒนา การมีทรัพยากรมนุษย์ทีมีคุณภาพหรือการทีมนุษย์มี

คุณภาพชีวิตทีดีก็เสมือนว่าประเทศมีทรัพยากรในการพัฒนาประเทศทีมีคุณภาพนันเอง ซึง
หน้าทีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังกล่าวล้วนเป็นหน้าทีทีทุกฝ่ายในสังคมต้อง

ช่วยกันเช่นเดียวกับทีการเคหะแห่งชาติดําเนินการอยู่ 

  อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิต ทีว่าเป็นเป้าหมายสําคัญดังกล่าว ก็ยังมีความหมายที
คลุมเครือและยังเป็นนามธรรมอยู่มาก แม้ว่า การเริมต้นของการวัดชีวิตทีดีและการยกระดับ

คุณภาพชีวิตในเชิงศาสตร์จะได้รับความสนใจจากสถาบันหรือองค์กรต่างๆทัวโลกทีเกียวข้องกับ
การวางนโยบายเพือพัฒนาประมาณ 30 กว่าปีแล้ว โดยพยายามพัฒนามาตรวัด และวิธีการวัด

คุณภาพชีวิตขึน เพือใช้เป็นเครืองมือในการติดตามประเมินผล และเป็นเครืองมือในการกําหนด

นโยบายและวางแผนพัฒนา แต่การศึกษาดังกล่าวก็เป็นเรืองทียุ่งยากพอสมควร
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เนืองจาก ความต้องการของมนุษย์ในแต่ละสังคมล้วนแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมความ

เป็นอยู่ หรือคนในสังคมเดียวกันก็อาจมีความต้องการทีแตกต่างกันตามความจําเป็นของแต่ละ
คน ตลอดจนถึงภายในตัวบุคคลคนเดียวกันก็อาจมีความต้องการในแต่ละช่วงอายุหรือแต่ละ

สถานทีแตกต่างกันได้ด้วย ดังนัน การศึกษาหาแนวทางหรือปัจจัยในการพัฒนาคุณภาพชีวิตจึง
ควรทีจะเป็นกระบวนการทีเป็นพลวัต (Dynamic) ต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงไปตาม

สภาพแวดล้อมของแต่ละสังคมตลอดเวลา เพือให้ได้มาซึงแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที

เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทีเปลียนไปพร้อมทังสอดคล้องกับความต้องการของตัวบุคคลในแต่
ละสังคม 

ตามทีได้กล่าวมา จะเห็นได้ว่า การศึกษาเกียวกับคุณภาพชีวิตเป็นเรืองสําคัญทีจะต้อง
ดําเนินการศึกษาอยู่เสมอเพือให้ได้มาซึงแนวทางในการพัฒนาและประเมินคุณภาพชีวิตของคน

ในประเทศ ประกอบกับการเคหะแห่งชาติเป็นองค์การหนึงทีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในชุมชนเขตเมืองในประเทศ ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า การศึกษาถึงคุณภาพ
ชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เป็นเรืองทีสําคัญ เนืองจาก โครงการทีอยู่อาศัย

ดังกล่าวนัน เป็นโครงการทีอยู่อาศัยเพือผู้มีรายได้น้อยในเขตเมือง จึงเป็นทีคาดการณ์ได้ว่า ผู้
อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าว เป็นผู้ทีมีฐานะยากจนจนถึงปานกลาง อีกทังค่าครองชีพในเขต

เมืองยังอยู่ในระดับทีสูง การดําเนินชีวิตจึงมีลักษณะทีมีความเสียงต่อการเกิดความถดถอยด้าน

คุณภาพชีวิต สภาพดังกล่าวมีความสอดคล้องกับรายงานคุณภาพชีวิตของกระทรวงพัฒนา
สังคมและความมันคงของมนุษย์ ปี พ.ศ. 2550 ซึงพบว่า คุณภาพชีวิตของคนในเขตเมืองใน

ด้านสุขภาพ สิงแวดล้อม จริยธรรมครอบครัวและความปลอดภัยมีแนวโน้มลดลงทุกด้าน  
  การหาแนวทางเพือยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนทีอยู่อาศัยของการเคหะ

แห่งชาติ โดยการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิงสําคัญ เป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษาเลือกศึกษา

คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติภายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลือก
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า เป็นพืนทีในการศึกษาครังนี 

เนืองจากโครงการดังกล่าวเป็นทีอยู่อาศัยของภาครัฐสําหรับผู้มีรายได้น้อยทีมีการดําเนินการ
มาแล้วมากกว่า 25 ปี  ทําให้คาดการณ์ได้ว่าประชาชนทีอยู่อาศัยในเคหะชุมชนดังกล่าวมีความ

ตระหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาของคุณภาพชีวิตในชุมชนของตนมากกว่าชุมชนโครงการอืน ๆ ที

เพิงเริมก่อตัง อีกทัง โครงการดังกล่าวยังสามารถเป็นตัวแทนของชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
ชุมชนอืน ๆ ในการสะท้อนถึงผลงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะเวลาทีผ่านมาได้ ซึงจะ

นํามาสู่ข้อมูลทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิตทีครอบคลุมและลึกซึงยิงขึน การศึกษาในครังนี ผู้
ศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษาว่า ระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

อาคารประเภทแฟลตเช่าเป็นอย่างไร นอกจากนียังสนใจศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยต่าง 

 ๆเช่น ข้อมูลพืนฐานทัวไป สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม เป็นต้น ว่ามี
อิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยหรือไม่ อย่างไร ทังนี เพือให้เป็นแนวทางเสนอแนะปรับปรุง
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แก้ไขเกียวกับการกําหนดโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะ

ชุมชนต่อหน่วยงานทีเกียวข้องต่อไป 
 

1.2  วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
 

 1.2.1  เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคาร

แฟลตเช่าในด้านต่างๆ 

         1.2.2  เพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้อง อาคารแฟลตเช่า 

 

1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 

 1.3.1  ขอบเขตด้านเนือหา 

        1.3.1.1  คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร 
แฟลตเช่า ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคม และด้านสิงแวดล้อม 

   1.3.1.2  ปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะ
ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ประกอบด้วย ข้อมูลพืนฐานทัวไป สัมพันธภาพในครอบครัว 

และการสนับสนุนทางสังคม 
 

  1.3.2  ขอบเขตด้านพืนที 

 ในการเลือกพืนทีในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาได้เลือกพืนทีโครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้องเฉพาะอาคารประเภทแฟลตเช่าเป็นกรณีศึกษา   

 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 

 ระยะเวลาในการศึกษาครังนี เริมตังแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 

1.4  ประโยชน์ทีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.4.1  ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร
แฟลตเช่า 
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1.4.2  ทราบถึงปัจจัยทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะ 

ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า 
1.4.3  เพือเป็นแนวทางเสนอแนะปรับปรุงแก้ไขการกําหนดโครงการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ตลอดจนขยายผลไปยัง
โครงการอืนๆ สําหรับหน่วยงานทีเกียวข้องและเป็นแนวทางในการศึกษาวิจัยครังต่อไป 

 

 



บทที 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ในครังนี เพือ

นําไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ตามทีได้กําหนดไว้ ผู้ศึกษาจึงได้ทบทวนแนวคิด ทฤษฏี ตลอดจน
งานวิจัยทีเกียวข้อง ดังนี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

2.2  แนวคิดเกียวกับปัจจัยทีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 
2.3  การเคหะแห่งชาติ และเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

2.4  งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิต 
 

2.1.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต 

ความหมายของคุณภาพชีวิตนันยังไม่มีความหมายทีแน่นอนตายตัว นอกจากจะเป็นคํา 

จํากัดความหรือความหมายทีนักวิชาการหรือหน่วยงานต่างๆได้พยายามให้ไว้โดยอิงจาก

ประสบการณ์หรือพืนฐานความรู้ของตน ดังนี 
UNESCO (1981: 89) ได้สรุปความคิดเกียวกับคุณภาพชีวิต ไว้ว่าเป็นความรู้สึกของ

การอยู่อย่างพึงใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตซึงมีส่วนสําคัญ
มากทีสุดของบุคคล 

Hendershott (1992: 11)ได้กล่าวว่าการทีบุคคลจะมีคุณภาพชีวิตทีดีนัน บุคคลนันต้อง

มีความพึงพอใจในสิงทีเกิดขึนกับตัวเอง ซึงเป็นสิงทีทําให้บุคคลนัน ๆ มีความสุขในการดําเนิน
ชีวิต อันประกอบด้วย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ทีอยู่อาศัย ความสัมพันธ์กับเพือนและบริการที

ได้รับ
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  Zhan (1992: 979) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ ระดับความพึงพอใจ ซึงเป็นกับ

ประสบการณ์ในชีวิตของแต่ละบุคคล 
  Meeberg (1992: 32) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ ความรู้สึกพึงพอใจต่อชีวิตทัวๆไป เป็น

ความสามารถด้านอารมณ์ในการประเมินชีวิตตนเองตามความพึงพอใจ สภาพการยอมรับได้
ของสุขภาพทางกาย จิตใจ อารมณ์และสังคม ตลอดจนส่วนทีเป็นจิตวิสัยและวัตถุวิสัย ซึงทังสอง

ส่วนล้วนมีความจําเป็น 

Sheldon (2000: 321) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ การรวมความพร้อมในเรืองการ
เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน การมีระดับค่าครองชีพทีตํา มีความพอใจในชีวิต มีความปลอดภัย มี

ความสุข มีอิสระ และชีวิตทีมีความมันคง 
นิมนวล ทวีสมบูรณ์ (2526: 48 ) ได้ให้แนวทางของคุณภาพชีวิตว่า คนทีจะได้ชือว่ามี

คุณภาพชีวิตนัน จะต้องมีความสมบูรณ์ทังทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ดําเนินชีวิตในทาง

วัฒนธรรม มีความพอใจในความเป็นอยู่ของตนเอง สามารถปรับตัวให้เข้ากับสิงแวดล้อมใน
สังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534: 12) ได้ให้ความหมายของคําว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง สภาพชีวิตในสังคมทีเจ้าของชีวิตมีความพึงพอใจในช่วงเวลาหนึง และความพึงพอใจนี

สามารถวัดหรือประเมินได้ทังทางด้านจิตใจและวัตถุ ปัจจัยต่างๆทีเกียวข้องกับการดํารงชีวิตใน

ช่วงเวลานันๆไม่ว่าจะเป็นเรืองส่วนตัวหรือของสังคมก็ตาม 
  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540: 6) ให้ความหมายคุณภาพชีวิตว่า เป็นระดับ

การมีชีวิตทีดี มีความสุข และความพึงพอใจในชีวิตทังในด้านร่างกาย จิตใจ สังคม อารมณ์ และ
การดําเนินชีวิตของปัจเจกบุคคลในสังคมเป็นการประสานการรับรู้ของบุคคลในด้านร่างกาย 

จิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม สิงแวดล้อม ภายใต้วัฒนธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชีวิตของ

แต่ละคน 
  พัณณิน กิติพราภรณ์ (2531: 7) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตทีมีความสุข

ความสุขเกิดได้จาก 1. ความสุขทางกาย หมายถึง การมีความเป็นอยู่ทีดี มีทีอยู่อาศัยดี มี
สุขภาพดีมีสาธารณูปโภคดี การคมนาคมดี สภาพแวดล้อมทีดี การพักผ่อนทีดี และสันทนาการ

ทีดี 2. ความสุขทางใจ ได้มาจากการรู้จักความพอดี ความพึงพอใจในสภาพทีเป็นอยู่ การมี

ทัศนคติทีดีต่อตนเองและผู้อืน มีความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว และเพือน
มนุษย์ มีความอดทน เสียสละและทําประโยชน์ให้กับสังคม 

  หทัย ชิตานนท์ (2540: 4) ให้ความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง ความเข้าใจปัจเจก
บุคคลว่าความต้องการของเขาได้รับการตอบสนองแล้ว และไม่ถูกปฏิเสธโอกาสต่าง ๆ ทีเขาจะ

ได้รับความสุขและความพึงพอใจไม่ว่าจะด้านสุขภาพกายหรือทางสังคม ทางเศรษฐกิจของเขา

จะอยู่ในสถานภาพอย่างไร  
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อัจฉรา นวจินดา และขจีรัตน์ ภิรมย์ธรรมศิริ (2534: 15) ได้นิยาม “คุณภาพชีวิต” ว่า

เป็นความพึงพอใจของบุคคลทีเกิดจากการได้รับการตอบสนองในสิงทีต้องการทางด้านร่างกาย 
จิตใจ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาพแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างเพียงพอ 

ก่อให้เกิดการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตทีดี  
  จากการทบทวนการกําหนดความหมายและนิยามเกียวกับ คุณภาพชีวิต ข้างต้น ผู้

ศึกษาพอสรุปความหมาย คุณภาพชีวิตได้ว่า หมายถึง ระดับความพึงพอใจของบุคคล ทีมีต่อ

ชีวิตแต่ละด้านของตน ซึงประกอบด้วยด้านกาย จิตใจ และสังคม เพือให้การดําเนินชีวิตของตน
เป็นไปอย่างปกติสุข   

 

2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

 การพัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคมของแต่ละประเทศ แต่

อย่างไรก็ตาม คําว่าคุณภาพชีวิตซึงเป็นเป้าหมายสําคัญดังกล่าวก็ยังคลุมเครือและมีความเป็น

นามธรรมอยู่ค่อนข้างสูง จึงทําให้เป็นทีพยายามศึกษาของนักวิชาการและหน่วยงานทังในและ
ต่างประเทศเพือจะค้นหาและพัฒนาถึงแนวคิดและทฤษฎีเกียวกับคุณภาพชีวิต เพือทีจะนํามาสู่

วิธีการกําหนดเป้าหมายในการพัฒนาประเทศทีเป็นรูปธรรมมากยิงขึน ทังนี รากฐานทางทฤษฎี
และแนวคิดทีมีความสัมพันธ์ทีสําคัญกับแนวคิดคุณภาพชีวิตได้แก่แนวคิดและทฤษฎีดังต่อไปนี 

  2.1.2.1  ทฤษฎีความต้องการ 

  แนวคิดเกียวกับคุณภาพชีวิตมีรากฐานทางทฤษฏี ก็คือ ทฤษฎีทีเกียวข้องกับ
ความต้องการของมนุษย์โดยในการพัฒนาระยะแรก ๆ นักทฤษฎีทีกล่าวถึงเรืองเหล่านีไว้มีดังนี  

  Maslow (1954: 8487) ได้แบ่งลําดับความต้องการเบืองต้นของมนุษย์ไว้ดังนี 
  1)  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) ความต้องการที

ถือว่าเป็นพืนฐานทีสําคัญทีสุด ซึงได้แก่ความต้องการอาหาร นํา อากาศ การหลับนอน การ

ขับถ่ายถ้าความต้องการขันต่าง ๆ ตังแต่ อาหาร ความปลอดภัย ความรักและการตระหนักใน
ความสามารถของตนเองขาดหมดทุกอย่าง สิงทีจะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมมาก

ทีสุดคือ ความต้องการอาหารตราบใดทีมนุษย์เรายังมีความหิว ตราบนันมนุษย์เราจะไม่มีความ
ต้องการในเรืองอืน จะคิดอยู่เพียงเรืองเดียวว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ท้องอิมได้ จะไม่คํานึกถึงสิง

อืนใดแม้แต่เรืองความปลอดภัย จากแนวความคิดนีของ Maslow ทําให้เราพอจะเข้าใจการแสดง

พฤติกรรมทังของตัวเองและของผู้ทีเราเกียวข้อได้ว่า ในขณะนันหรือช่วงเวลานันเราหรือเขา
ขาดอะไรหรือมีความต้องการในเรืองใด 

  2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เมือความต้องการ
ด้านร่างกายได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์ก็จะมีความต้องการในเรืองอืนต่อไปอีก 

คือ ความต้องการความปลอดภัย ซึงได้แก่ความรู้สึกมันคงปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น ความ

ต้องการคุ้มครองปกป้องความรู้สึกทีปลอดจากการคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกกังวล ความ
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ต้องการทีจะอยู่ในระเบียบความต้องการกฎหมายคุ้มครอง ตลอดจนความต้องการความเข้มแข็ง

ของผู้คุ้มกัน 
  3)  ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ (The Belongingness and 

Love Need) ความต้องการทังทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองอย่าง
เพียงพอ มนุษย์ก็จะมีความต้องการในเรืองความรักและความเป็นเจ้าของขึนมาอีก มนุษย์ทุกคน

ต้องการเป็นส่วนหนึงของกลุ่มทีตนเองจะต้องเกียวข้องด้วย ไม่มีใครทนได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับ

การยอมรับจากกลุ่มมนุษย์ทุกคนอยากได้ความรักจากคนอืน อยากเป็นเจ้าของคนอืนและใน
ขณะเดียวกันก็อยากให้ตนเป็นทีรักและเป็นของใครสักคน 

   4)  ความต้องการจะเป็นทียอมรับและได้รับการยกย่อง (Esteem 
Need) เป็นความต้องการทีจะรู้สึกว่าตนเองมีค่าทังในสายตาตนเองและสายตาของผู้อืน คนที

ยอมรับนับถือในตนเองมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตนเองนันมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรก

เป็นคนทีมองเห็นคุณค่าในตนเองและมีความรู้สึกมันคงปลอดภัย คนประเภทนีจะมีความเชือมัน
ในตนเอง ให้ความร่วมมือและเป็นมิตรจะยอมรับผู้อืนเห็นคุณค่าและศักดิศรีของผู้อืน

เช่นเดียวกับทีมีต่อตนเอง ดังนันจึงเป็นผู้ทีสร้างสัมพันธภาพได้ดีเพราะไม่มีลักษณะข่มขู่ คน
ประเภทนีเมือมอบหมายการงานให้ผู้ใดทําแล้ว จะวางใจเพราะคิดว่ามีความสามารถทีจะทําได้

เช่นเดียวกันกับตน ลักษณะทีสองเป็นคนทีมองเห็นคุณค่าในตนเอง แต่มีความรู้สึกไม่ใคร่มันคง

ปลอดภัย คนประเภทนีจะไม่ใคร่ให้ความช่วยเหลือผู้ทีอ่อนแอกว่า จะมีลักษณะข่มขู่มากกว่า 
ทังนีเนืองมาจากความรู้สึกทีไม่ใคร่มันคงปลอดภัยนันเอง ดังนันจะเป็นคนทีมีลักษณะค่อนข้าง

มันใจในตนเอง เห็นคุณค่าในตนเองแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ใคร่ยอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวผู้อืน 
เป็นคนทีสร้างสัมพันธภาพได้น้อยกว่าพวกแรก คนประเภทนีเมือมอบหมายการงานให้ผู้ใดทํา

แล้ว จะไม่ใคร่ไว้วางใจ เพราะจะคิดว่าไม่มีใครมีความสามารถทําได้ดีเท่ากับตน สําหรับบุคคลที

ความต้องการด้านนีไม่ได้รับการตอบสนองจะมีความรู้สึกตําต้อย ไร้ค่า อ่อนแอ หมดหวัง ไม่มี
ความหมาย 

   5)  ความต้องการทีจะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรู้จัก
ตนเอง(The Need for Selfactualization) เมือความต้องการทัง 4 ขันดังกล่าวได้รับการ

ตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์จะมีความต้องการทีจะรู้จักตนเองตรงตามสภาพทีตนเองเป็นอยู่ 

เข้าใจถึงความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง โยไม่มีการปกป้อง
และบิดเบือน พร้อมทีจะเปิดเผยตนเอง พิจารณาตนเองอย่างเป็นธรรม ยอมรับได้ทังในส่วนที

เป็นข้อบกพร่อง ของตนเอง เป็นความต้องการทีคนแต่ละคนต้อการทีจะเป็นคนชนิดทีเราเป็นได้
ดีทีสุดใช้ ความสามารถทีตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มที เต็มภาคภูมิ ซึงสิงเหล่านีถือว่าเป็นพืนฐาน

ในการเลือกอาชีพ ถ้าทําความเข้าใจตนเองได้ถูกต้อง เลือกงานถูกก็มีความสุข ทํางานได้เต็ม

ความสามารถ แต่ถ้าทําไม่ได้ก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งระหว่างสิงทีตนเองชอบและงานทีกําลังทํา
อยู่ตลอดเวลา 
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 จะเห็นได้ว่าความต้องการของมนุษย์ตามแนวคิดนีจะมีความต้องการเพิมขึน

เรือยๆตามลําดับหากได้รับการตอบสนอง แต่ถ้าหากความต้องการขันตํายังไม่ได้รับการ
ตอบสนอง บุคคลก็จะไม่พยายามทําการใดเพือได้รับคุณภาพชีวิตขันทีสูงขึน แนวคิดนีถูกนํามา

ประยุกต์ใช้พัฒนาในองค์กรค่อนข้างมาก โดยนําแนวคิดดังกล่าวสร้างแรงจูงใจให้กับพนักงานใน
องค์กร ส่วนในด้านสังคมก็ได้มีการนําแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้ในการสร้างเครืองมือวัด

คุณภาพชีวิตเช่นกัน  

 Sharma (1988 อ้างถึงใน จันทนา ศรีธรรมมา, 2538: 29 ) ได้เสนอแนวคิด
ความสัมพันธ์ระหว่างความต้องการของมนุษย์และระดับคุณภาพชีวิต โดยแบ่งระดับความ

ต้องการออกเป็น 3 ระดับคือ  
      ระดับที 1  Biophysical Needs เป็นความต้องการทางชีวภาพซึง

จําเป็นทีสุดในการดํารงชีวิต ปัจจัยทีต้องการได้แก่ อาหาร ทีอยู่อาศัย ยารักษาโรค เครืองนุ่งห่ม 

ฯลฯ การได้รับปัจจัยเหล่านีนํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตทีอยู่ในระดับทีตําสุด (Minimal Level ) 
      ระดับที 2  Psychosocial Needs เป็นความต้องการทางสังคม ปัจจัย

ทีต้องการ ได้แก่ การศึกษา การคมนาคม การขนส่ง บริการสังคมอืนๆ ฯลฯ การได้รับปัจจัย
เหล่านีร่วมกับ Biophysical Needs นํามาสู่การมีคุณภาพชีวิตทีอยู่ในระดับพึงพอใจ 

(Satisfaction Level) 

      ระดับที 3  Personal Aspiration เป็นความต้องการระดับสูงสุด เป็น
ความทะเยอ ทะยานของแต่ละบุคคลซึงแตกต่างกัน เช่น ความต้องการชือเสียง เกียรติยศ ฯลฯ 

บุคคลทีบรรลุความต้องการระดับนีจะมีระดับคุณภาพชีวิตทีสูง (Maximal Level) แต่สภาพชีวิต
ในระดับนีมักจะทําให้มนุษย์มีสิงทีอุปโภคและบริโภคอย่างฟุ่มเฟือย มีความเป็นอยู่ทีโดดเด่นทํา

ให้เกิดปัญหาในการดํารงชีวิต ซึงเป็นผกระทบต่อระดับคุณภาพชีวิตทีจะค่อยๆลดลง จนอยู่ใน

ระดับทีพึงพอใจเนืองจากลดระดับความต้องการลง 
 จากแนวคิดดังกล่าวอาจสรุปได้ว่า บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับใดก็ขึนอยู่

กับระดับความพึงพอใจในการได้รับตอบการสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจ อีก
ทังปัจจัยทีจะนําไปสู่ความพึงพอใจในคุณภาพชีวิตแต่ละด้านก็มีความแตกต่างกันไปด้วย  

 Masini (1972  อ้างถึงใน สากล จริยวิทยานนท์ และจิระพร บูรณสิน, 2552: 21) 

ได้เสนอแนวคิดเกียวกับความต้องการของมนุษย์โดยจําแนกออกเป็นความต้องการใน 3 มิติคือ 
      มิติด้านกายภาพของมนุษย์ (Man’s Biophysical Area) ซึงเป็นความ

ต้องการในการอยู่รอดและปลอดภัย ประกอบด้วย อาหาร บ้าน เสือผ้า เพศสัมพันธ์สุขภาพ และ
ความปลอดภัยด้านร่างกาย 

      มิติด้านจิตวิทยาของมนุษย์ (Man’s Psychological Area) ซึงมี 2 

องค์ประกอบคือ (1) ความต้องการเกียวกับตัวตน (Needs for the Ego) อันได้แก่การศึกษา 
การรู้หนังสือ ความมีวินัย การนับถือตนเอง และได้รับการนับถือจากผู้อืน (2) ความต้องการ
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เกียวกับความสัมพันธ์เช่นการสือสาร การมีส่วนร่วม การรวมเป็นกลุ่ม สมาคม และความรัก 

ความต้องการ 
      ด้านจิตวิญญาณ (The Spirit Area) เป็นความต้องการในการแสวงหา

ความจริงเกียวกับธรรมชาติความสัมพันธ์และการดํารงอยู่ของมนุษย์ธรรมชาติโลก และจักรวาล 
 จะเห็นได้ว่าแนวคิดของ Masini ได้แยกความต้องการของมนุษย์เป็นองค์ประกอบ

แต่ละด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตวิทยา และจิตวิญญาณ ซึงแตกต่างจากแนวคิดของ Maslow 

และ Sharma ซึงได้จําแนกความต้องการของมนุษย์ในลักษณะทีเป็นลําดับขันโดยขึนอยู่กับการ
ได้รับการตอบสนองความต้องการ จึงอาจสรุปได้ว่าคุณภาพชีวิตนอกจากจะได้รับปัจจัยการ

ตอบสนองความต้องการในระดับทีเพียงพอแล้ว ยังต้องครอบคลุมความต้องการทุกองค์ประกอบ
ของคุณภาพชีวิตมนุษย์ เช่น ด้านร่างกาย จิตใจ และสังคม เป็นต้น การได้รับการตอบสนอง

เพียงด้านใดด้านหนึงในระดับทีสูงจึงไม่ได้หมายความว่ามีคุณภาพชีวิตทีดี เช่น คนทีมีฐานะ

รํารวยซึงได้รับการตอบสนองทางด้านร่างกายอย่างเพียงพอโดยการมีเครืองใช้อุปโภคบริโภค
อย่างฟุ่มเฟือย แต่กลับขาดความรัก ความอบอุ่นจากครอบครัว ขาดการยอมรับจากเพือนฝูง 

การมีคุณภาพชีวิตทีดีจึงไม่อาจเกิดขึนได้ เป็นต้น  
 อย่างไรก็ตาม การมุ่งตอบสนองความต้องการของมนุษย์เพียงอย่างเดียวอาจ

ไม่ใช่แนวทางทีดีทีสุดในการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะการตอบสนองความต้องการของบุคคล

หนึงก็อาจจะมีผลกระทบด้านลบกับอีกบุคคลหนึง ตลอดจนทรัพยากรในการพัฒนาประเทศนันมี
อยู่อย่างจํากัด ดังนัน การตอบสนองความต้องการดังกล่าว จึงต้องมีเนือหา สาระทีเป็น

ประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องอิงแนวคิดอืนๆเพิมเติม เพือให้การยกระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์
เป็นไปตามแนวทางทีเหมาะสมต่อไป 

   2.1.2.2  แนวคิดเกียวกับคุณภาพสังคม 

 การมีชีวิตทีมีคุณภาพ และความอยู่ดีกินดี เป็นตัวชีวัดหนึงของสังคมทีมีคุณภาพ 
ดังนัน แนวคิดคุณภาพสังคมจึงมีความเกียวพันกันกับแนวคิดคุณภาพชีวิตอย่างใกล้ชิด 

กล่าวคือ แนวคิดเกียวกับคุณภาพสังคม (Social Quality) เป็นแนวคิดทีพัฒนาขึนโดย
นักวิชาการจากประเทศยุโรปในช่วงกลางของทศวรรษ 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพือแก้ไขจุดอ่อน

และสร้างดุลยภาพให้เกิดขึนระหว่างการวัดผลการพัฒนาโดยมุ่งเน้นตัวชีวัดด้านเศรษฐกิจเพียง

ด้านเดียวมาเน้นตัวชีวัดทางด้านสังคมประกอบด้วย ซึงในช่วงแรกของการพัฒนาจะมุ่งเน้นให้
ความสําคัญกับการประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และเริมมีการสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมาก

ขึนในช่วงต่อมา  
   คุณภาพสังคมตามคํานิยามของ Beck และคณะ (1997: 3) หมายถึง ระดับ

ความสามารถของการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนทังในด้านสังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้

สภาพแวดล้อมทีเอือให้เกิดสภาพความเป็น อยู่ทีดี และส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพอย่างเต็มที 
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   คุณภาพสังคมมีจุดเน้นทังในระดับสังคมและปัจเจกบุคคล คุณภาพสังคมใน

ภาพรวมจะไม่ใช่หมายรวมเฉพาะการเพิมขึนของคุณภาพชีวิตทีดีของสมาชิกแต่ละคนเท่านัน 
แต่จะหมายรวมถึงสภาพทีดีขึนของสังคมโดยรวม และการมองสังคมในลักษณะองค์รวม 

โดยเฉพาะสังคมทีมีคุณภาพ หมายถึงสังคมทีประสบความสําเร็จทังในด้านเศรษฐกิจ และมีการ
พัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางสังคม 

  สังคมทีมีคุณภาพในระดับดีจะต้องเป็นสังคมทีมีคุณลักษณะตามที Walker 

(1997: 109) กล่าวไว้ คือ เป็นสังคมทีสมาชิกมีความสามารถและเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมที
เกิดขึนในสังคมทังด้านสังคมและเศรษฐกิจ และการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่

ภายใต้สภาพแวดล้อมทีเอือต่อการพัฒนาศักยภาพพืนฐาน และระบบสวัสดิการทีเหมาะสมใน
ชุมชน โดยเฉพาะการทีจะสามารถเข้ามีส่วนร่วมนัน สมาชิกของสังคมทุก ๆ คนจะต้องมีโอกาส

ในระดับทียอมรับได้ ซึงความมันคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) สมาชิกทุกคนได้รับ

การยอมรับอย่างเท่าเทียมกัน (Social Inclusion) อาศัยอยู่ในชุมชนทีมีความสมานฉันท์ 
(Cohesive Communities) และมีการเสริมพลังให้เกิดมากขึน(Empowerment) ทีจะพัฒนา

ตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หรืออาจสรุปได้ว่าคุณภาพสังคมจะขึนอยู่กับระดับของเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมืองทีปัจเจกบุคคลมีโอกาสเข้าถึงได้อย่างพร้อมหน้ากัน 

   จุดมุ่งหมายของแนวคิดคุณภาพสังคมเป็นการเน้นทีภาพรวม ครอบคลุมทังสิงที

เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดย Beck และคณะ (1997) ได้แยกมิติของคุณภาพสังคมซึงมี
ลักษณะเชือมโยงกันเป็น 4 มิติ ได้แก่ ความมันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (SocioEconomic 

Security) การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม (Social Inclusion) ความสมานฉันท์ทางสังคม 
(Social Cohesion) และการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน (Social Empowerment)  

     มิติที 1  ความมันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การทีความ

ต้องการพืนฐานซึงสนองตอบ ความจําเป็นในแต่ละวันของบุคคลได้รับการตอบสนองโดยระบบ 
และหน่วยงานทีเป็นผู้จัดหรือดูแลด้านสวัสดิการในระดับพืนฐานของความมันคงทางด้านสังคม

และเศรษฐกิจทีบุคคลพึงได้รับ จะได้แก่ การคุ้มครองเกียวกับความจําเป็นพืนฐานทางเศรษฐกิจ 
การมีงานทํา การมีสุขภาพทีดี และการสนองตอบทางวัตถุในกรณีอืน ๆ  

      มิติที 2  ความสมานฉันท์ทางสังคม เกียวข้องกับกระบวนการทีเป็น

อุปสรรคหรือลดทอนความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางสังคม หรือโครงสร้างพืนฐาน
ทางสังคม ทังนี ระดับของความสมานฉันท์ทียอมรับได้จะต้องเป็นระดับทีคนทุก ๆ คนในสังคม

สามารถทีจะอยู่ในสังคมในฐานะของมนุษย์อย่างแท้จริง และในทางตรงข้ามความรุนแรงทาง
สังคมจะแสดงออกในลักษณะของการแบ่งแยกระหว่างภูมิภาค ความรู้สึกน้อยเนือตําใจของชน

กลุ่มน้อย การไม่เท่าเทียมกันในโอกาสทีจะเข้าถึงทรัพยากรและการบริการทีรัฐจัดให้ รวมถึง

ความไม่เท่าเทียมกันของส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจ ซึงความสมานฉันท์ทางสังคมนีจะเกียวข้องกับ
สภาพทางสังคมทีเป็นวัตถุ และความมีศักดิศรีของความเป็นมนุษย์ 
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      มิติที 3  การยอมรับเป็นสมาชิกของสังคม จะเกียวข้องกับหลักของ

ความเสมอภาคเท่าเทียมกัน และรวมถึงโครงสร้างทางสังคมทีจะก่อให้เกิดสภาพการณ์ของ

ความไม่เสมอภาคเท่าเทียมกันดังกล่าว เป้าหมายหลักของมิตินีคือการครอบคลุมของบริการ ซึง

จะเป็นผลจากการมีโครงสร้างพืนฐานทีดี สถานการณ์แรงงาน และลักษณะบริการหรือการ

สนองตอบทางวัตถุทีเป็นส่วนรวม โดยเฉพาะ การดูแลเกียวกับกลไกทีจะไม่ก่อให้เกิดการกีดกัน

ขัดขวาง หรือลดระดับของการเอารัดเอาเปรียบทางสังคมให้น้อยทีสุด 

      มิติที 4 การเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน หมายถึง 
ความรู้สึกหรือสํานึกในความสามารถหรือ สมรรถนะส่วนบุคคลในอันทีจะเข้ามีส่วนร่วมในทาง

สังคมเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ซึงเป้าหมายหลักของการเสริมสร้างพลัง คือการ
ส่งเสริมให้คน (People) สามารถเป็นพลเมือง (Citizens) ทีมีศักยภาพ และมีอํานาจอย่างแท้จริง 

   การสร้างความเข้มแข็งดังกล่าวนีจะเกียวข้องกับแนวคิดทังทีเป็นเหตุ (Active) 

และเป็นผล (Passive) ในส่วนทีเป็นเหตุจะได้แก่ความรู้สึกมีพลังในตน (SelfEmpowerment) 
และในทางกลับกัน ส่วนทีเป็นผล คือ วิธีการทีจะก่อให้เกิดความเข้มแข็ง เป็นความพยายามทีจะ

ส่งเสริมและสร้างบรรยากาศหรือกลไกให้ความเข้มแข็งเกิดขึน 
 2.1.2.3  แนวคิดการพัฒนาสังคม 

  เนืองจากตัวชีวัดคุณภาพชีวิต เป็นส่วนหนึงของตัวชีวัดทางสังคม ขณะเดียวกัน 

ตัวชีวัดทางสังคมก็มาจากแนวคิดการพัฒนาสังคม ดังนัน แนวคิดการพัฒนาสังคมจึงเป็น
พืนฐานของการพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาคุณภาพสังคม ผู้ศึกษาจึงได้ศึกษาแนวคิด

เกียวกับการพัฒนาสังคมในการศึกษาครังนีด้วย 
  ประกอบ จ๋วงพานิช (2527: 2) กล่าวว่า การพัฒนาสังคมเป็นเรืองเกียวกับ

ทรัพยากรบุคคล ซึงเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และการเป็นผู้ทีได้รับประโยชน์หรือ

ได้รับผลกระทบของการพัฒนา การพัฒนาสังคมจึงเป็นการเปลียนแปลงสิงต่างๆ ในทาง
สร้างสรรค์จรรโลงใจให้ดีขึน ส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีมาตรฐานการครอง

ชีพ ตลอดจนพยายามระงับและจํากัดความเดือดร้อน ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจทีเกิดขึน
แก่ประชาชน 

  ปกรณ์ อังศุสิงห์ (2508: 8) ให้ความหมายว่า การพัฒนาสังคม หมายถึง การ

ส่งเสริม และดูแลให้ประชาชนได้มีความผาสุก มีมาตรฐานการครองชีพทีดี ตลอดจนพยายาม
ระงับและกําจัดความเดือดร้อนไม่ว่าทางกายหรือทางใจทีเกิดขึนแก่ประชาชน โดยมีนโยบายที

แน่นอน 
  สําหรับ แนวคิดการพัฒนาสังคมทีมีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในโลก เกิดขึนจาก 

เวทีการประชุมสุดยอดเพือการพัฒนาสังคม(The World Summit for Social Development) ซึง

จัดขึนเมือมีนาคม พ.ศ. 2538 ทีกรุงโคเปนเฮเกน สาระสําคัญของแนวคิดนีโดยสรุป คือ การให้
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ความสําคัญกับคนและสิงแวดล้อม เป็นอันดับแรก ก่อนการประชุม องค์กรพัฒนาเอกชนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมประชุมสรุปปัญหาสาระสําคัญทีเป็นแนวโน้มของการพัฒนาใน
ภูมิภาคนี (Morales, 1994 อ้างถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอํา, 2541: 4243 ) คือ

ปัญหาความยากจนเป็นปัญหาทีรุนแรงทีสุด นอกจากนียังมีปัญหาเรืองการถูกกีดกัน เลือก
ปฏิบัติ การไม่มีส่วนร่วมของประชาชนซึงส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และปัญหาความรุนแรงอืนๆ 

ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์ ยาเสพย์ติดอาชญากรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น ดังนัน

ในการพัฒนาสังคมจะต้องคํานึงถึงบริบททีสําคัญอยู่ 3 ประการ 
  ประการแรกคือ การขจัดความยากจน ในนิยามของความยากจนของประเทศ

ต่างๆ ใช้กันพิจารณาจาก รายได้ของครัวเรือน หรือบุคคลทีตํากว่าเส้นความยากจน (Minimum 
Threshold) ส่วนตัวบ่งชีอืนๆ ทีใช้ เช่น อายุขัยเฉลีย การไม่รู้หนังสือ 

  ประการทีสอง คือ การกระจายความเป็นธรรม เกียวข้องกับผู้ด้อยโอกาส เช่น คน 

พิการผู้สูงอายุ ซึงคนเหล่านีไม่ได้รับโอกาส และไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ทีสามารถจะ
นํามาปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ 

  ประการทีสาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อจํากัดของการยกระดับ
คุณภาพชีวิตอยู่ทีการถูกกีดกันจากกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ในครอบครัว ชุมชน 

และองค์กรต่างๆ 

  Shrivastava (1994  อ้างถึงใน อนุชาติ พวงสําลีและอรทัย อาจอํา, 2541: 45) ได้
อธิบายว่า กระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมทียึดคนเป็นศูนย์กลางนี ต้องการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยการให้สิทธิทีถูกต้องตามกฎหมายแก่เขาทีจะให้อํานาจ
และทรัพยากรต่างๆเพือตอบสนองความจําเป็นและความใฝ่ฝันของเขา หลักสําคัญตามกระบวน

ทัศน์นีคือการเข้าใจอย่างถ่องแท้และอย่างมีวิจารณญาณในความเป็นจริงและกระบวนการ

เปลียนทีจะช่วยกันควบคุมอํานาจและทรัพยากรโดยประชาชนเพือสร้างสังคมบนหลักการของ
ประชาชนและธรรมชาติต้องมาก่อน 

  กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (Sinh, 1994 อ้างถึงใน อนุชาติ พวง
สําลี และอรทัย อาจอํา,  2541:  4546) ได้เสนอว่า แนวคิดการพัฒนาสังคมนี ควรให้ความสําคัญกับ

คน ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และควรมีการมองแบบองค์รวม หมายถึง การพัฒนา

เพือความเป็นธรรมทางสังคมและความมันคงทางเศรษฐกิจความยังยืนทางนิเวศน์ การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และความคงอยู่ของวัฒนธรรม จากแนวคิดดังกล่าวนีมาตรวัดคุณภาพชีวิตจึง

มองเชือมโยงไปถึงสภาพทีบุคคลได้รับจากสังคมและสิงแวดล้อมทีบุคคลเกียวข้องอยู่ 
  จะเห็นได้ว่า การพัฒนาสังคม เป็นแนวคิดทีนักวิชาการทังหลายได้ใช้ในการ 

อธิบายการเปลียนแปลงสังคมไปสู่เป้าหมายทีตังไว้โดยเกียวข้องในประเด็นหลักๆ 3 ประการ

ด้วยกันคือ ประการแรก มองว่าการพัฒนาสังคมเป็นการเปลียนแปลงตามแผนหรือการ
เปลียนแปลงทีมีกําหนดทิศทาง ประการทีสอง เห็นว่าเป้าหมายสุดยอดของการพัฒนาสังคมอยู่
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ทีคนซึงเป็นทังผู้พัฒนาและผู้รับผลของการพัฒนา และประการสุดท้ายมองว่าเป้าหมายของการ

พัฒนาคนก็คือ การอยู่ดีกินดีของคนในสังคม อย่างไรก็ตาม การอยู่ดีกินดีหรือความต้องการของ
คนในประเทศแต่ละกลุ่มก็ย่อมไม่เหมือนกัน เนืองด้วยความแตกต่างทางวัฒนธรรม สิงแวดล้อม 

ฐานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนอายุของกลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ดังนัน การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตผู้ของประชาชนซึงเป็นส่วนหนึงในการพัฒนาสังคม จึงจําเป็นทีจะต้องมีการศึกษาอย่าง

ต่อเนือง เพือนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนาสังคมทีมีลักษณะเป็นสังคมผู้สูงอายุใน

อนาคตต่อไป 
 2.1.2.3  แนวคิดเรืองการพัฒนามนุษย์ 

 แนวคิดเรืองการพัฒนามนุษย์เป็นทางเลือกหนึงของแนวคิดทีท้าทายการพัฒนาที
ผิดพลาดซึงเน้นทางด้านเศรษฐกิจและใช้เศรษฐกิจเป็นตัวบ่งชีความสําเร็จของการพัฒนาเพียง

อย่างเดียว แนวคิดในการพัฒนามนุษย์โดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และการ

พัฒนามนุษย์แบบยังยืน ล้วนเป็นประเด็นทีท้าทาย และถูกกําหนดไว้ให้เป็นเป้าหมายในการ
พัฒนาสังคมในการประชุมสุดยอดเพือการพัฒนาสังคม ค.ศ. 1995 ด้วย (สุภางค์ จันทวานิช 

และวิศนี ศิลตระกูล, 2538: 13) 
  Miles (1985 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2538: 13 14) 

ได้อธิบายความคิดเรืองการพัฒนามนุษย์ไว้ว่า เป้าหมายคือ การกําหนดทางเลือกทีสะท้อน

ความเป็นพลวัตของกระบวนการพัฒนาและศักยภาพทีมากมายของมนุษย์มากกว่าการรับเอา
โครงสร้างทีเป็นเสมือนพิมพ์เขียว สําหรับอุดมการณ์ในการพัฒนามนุษย์นัน เราต้องไม่แยกการ

พัฒนาปัจเจกบุคคลออกไปจากการพัฒนาสังคม ซึงจริงๆ แล้วก็มีข้อแตกต่างระหว่างปัจเจกและ
สังคม แต่ทังสองส่วนนีไม่อาจแยกให้ขาดจากกันได้แม้ว่าสังคมจะอยู่ได้โดยไม่มีปัจเจกบุคคล

บางส่วน และแม้ว่าปัจเจกบุคคลจํานวนมากทีสามารถอยู่ในหลายๆ สังคมก็ตาม 

 แนวคิดเรืองการพัฒนามนุษย์ในโครงการGoals, Processes and Indicators of 
Development (GPID) ได้ระบุไว้ว่าการพัฒนามนุษย์หมายถึง การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิตซึง

ประกอบด้วย ความสัมพันธ์อย่างกลมกลืนของสังคมและธรรมชาติเสริมสร้างศักยภาพของ
มนุษย์อย่างเต็มทีโดยไม่เบียดเบียน ลดหรือทําลายสังคมและสิงแวดล้อม 

  สําหรับ Speth (1994 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2538: 

14) ซึงเป็นผู้บริหารขององค์การสหประชาชาติได้อธิบายแนวคิดของการพัฒนามนุษย์แบบ
ยังยืนว่า แท้จริงแล้วก็ไม่ใช่ทฤษฎีใหม่ทังหมด แต่จะเป็นเรืองใหม่ก็คือเราเปลียนจากการคิด

เรืองการพัฒนามาสู่การปฏิบัติการพัฒนา โดยการพัฒนามนุษย์ทียังยืนสามารถนิยามได้ว่า เป็น
การพัฒนาทีประชาชนเป็นศูนย์กลาง สิงแวดล้อมทีดีและประชาชนมีส่วนร่วม ซึงอธิบายได้ดังนี 

    1)  ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ก็คือ การพัฒนาทีประชาชนต้องมาก่อน 

โดยเฉพาะอย่างยิงคนยากจน ให้ได้รับสิงทีเป็นความจําเป็นขันพืนฐาน รวมทังความต้องการที
จะพึงพาตนเองขยายโอกาสให้พวกเขาได้มีชีวิตทีสงบสุขและสุขภาพแข็งแรง ได้รับการศึกษา
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และทรัพยากรทีช่วยให้มาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่สูงขึน ซึงเป้าหมายในเรืองนีคือการขจัดความ

ยากจน 
    2)  สิงแวดล้อมทีดีก็คือ การเน้นถึงความจําเป็นทีจะต้องฟืนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติเพิมผลผลิตแหล่งทรัพยากร และป้องกันสิงแวดล้อมทังระดับท้องถิน และ
ระดับโลก 

    3)  มีส่วนร่วม หมายความว่า การพัฒนาจะประสบความสําเร็จก็ต่อเมือ

ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมและกระบวนการทีมีผลต่อชีวิตของเขาเอง ดังนัน 
การพัฒนามนุษย์แบบยังยืน จึงให้ความสําคัญกับความยากจน และธรรมชาติ 

  การทีจะบรรลุถึงแนวคิดเรืองการพัฒนามนุษย์ดังกล่าวได้กระบวนการพัฒนาโดย 
ใช้คนเป็นศูนย์กลางจึงมีความสําคัญและจําเป็น ซึงเรืองนี Miles (1985 อ้างถึงใน สุภางค์ จัน

ทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2538: 13) ได้เสนอต่อไปว่ากระบวนการพัฒนาโดยยึดคนเป็น

ศูนย์กลาง ควรจะแสดงให้เห็นถึงสิงต่อไปนี 
1)ความเป็นธรรมทางสังคม หมายถึง การพัฒนามนุษย์มีความเป็นไป 

ได้อย่างเท่าเทียมกันสําหรับสมาชิกทุกคนในสังคม 
2)  ความเป็นธรรมภายในภูมิภาคและระหว่างประเทศ กล่าวคือ สังคม 

ต้องยินยอมและส่งเสริมการพัฒนามนุษย์ สําหรับมวลสมาชิกในสังคมโดยหลักการบูรณภาพ

ของสังคม (ตัวอย่างเช่น ไม่มีการแสวงหาผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ การเอาเปรียบทาง
การเมือง และ/หรือการกดขีทางวัฒนธรรม ซึงจะเป็นการกีดกันคนออกไปจากสังคม และจาก

การบรรลุความสําเร็จในการพัฒนามนุษย์) 
3)  การดําเนินชีวิตในปัจจุบันเพืออนาคต การพัฒนามนุษย์ของคนรุ่น 

ปัจจุบันจะต้องไม่เป็นการทําให้เกิดพิษภัยต่อการมีชีวิตและการพัฒนาของคนรุ่นต่อไป ซึง

หมายถึงการทีจะต้องอนุรักษ์สิงแวดล้อมของชาติและนับถือในความสําเร็จ และคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ซึงช่วยให้เกิดเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม 

 4)  มีความรู้สึกทีอ่อนไหว (Sensitive) ต่อปัจจุบัน อย่างไรก็ดีการพัฒนา 
ของคนรุ่นต่อไปต้องไม่หมายความว่าถูกคนรุ่นนีเอาไปหมด การสร้างอนาคตให้กับคน คือ

เงือนไขของกระบวนการพัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง การกดขีคนโดยใช้อนาคตทีห่างไกลมา

เป็นข้ออ้างนันไม่ใช่สิงทียอมรับได้ในแนวคิดของการพัฒนามนุษย์  
          สําหรับ Sinh (1994 อ้างถึงใน สุภางค์ จันทวานิช และวิศนี ศิลตระกูล, 2538: 13 

–14) ได้แสดงความคิดเห็นและเสนอต่อองค์การ หน่วยงาน เจ้าหน้าทีว่าการพัฒนาสังคมอย่าง
เป็นองค์รวมโดยยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาและสร้างประชาสังคม (Civil Society) นัน 

ในทางปฏิบัติควรเป็นดังนี 
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1)  เศรษฐกิจ สังคม แบบประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนาในแนวคิด 

ความคิดนีองค์การเอกชนและองค์การต่างๆ ทีเกียวข้องต้องอุทิศตนเพือการวิจัย การติดต่อกัน 
ใช้เศรษฐกิจแบบใหม่เพือการเปลียนแปลง ปรับเปลียนตัวเองจากนักกิจกรรมสังคมไปสู่นัก

ประกอบการค้า และปรับเปลียนองค์การของตนไปสู่การเป็นนักประกอบการเพือสังคม ช่วย
สร้างโอกาสตลอดจนฝึกอบรมคนและตัวแทน เพือการเปลียนแปลงสู่นักประกอบการเพือสังคม 

และร่วมกันทํางานกับคนอืน เพือสร้างสังคมแห่งการประกอบการค้าในชุมชน เพือให้เป็น

เศรษฐกิจเพือสังคม 
 2)  สังคมประชาชนหรือประชาสังคมในแนวความคิดนีถือว่า เราทุกคน 

มีสิทธิและควรใช้สิทธิเพือสร้างความรับผิดชอบโดยการช่วยให้ทุกคนร่วมกันสร้างสังคม
ประชาชน อุทิศตนเพือสร้างความตระหนัก ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เสริมสร้าง

ความสามารถขององค์การประชาชนให้เป็นเสมือนทัพหน้าทีพึงพาตนเองได้และมีความยังยืน 

ในกระบวนการทํางานต้องสร้างฉันทามติความโปร่งใส และทําให้เป็นทียอมรับของประชาชนจะ
เห็นว่าโดยสรุปแล้ว การพัฒนามนุษย์ คือ การส่งเสริมศักยภาพในตัวมนุษย์ให้เปลียนแปลงไป

ในทิศทางทีดียิงขึน นําไปสู่การมีความหวังและความสุขในการดําเนินชีวิตพร้อมทังสร้างสรรค์สิง
ทีดีให้กับสังคมต่อไป  การพัฒนามนุษย์ ควรเป็นเป้าหมายโดยตรงกับการพัฒนาเศรษฐกิจ โดย

การเน้นขจัดความเหลือมลําระหว่างเพศ วรรณะ ชนชัน เผ่าพันธุ์ตลอดจนความเหลือมลําใน

ด้านอืนๆทีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนามนุษย์ ดังนันการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนทีอิง
อยู่กับแนวคิดนี จึงต้องสนใจสิงแวดล้อม และการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนา 

 

2.1.3 ลักษณะและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

  ลักษณะของผู้มีชีวิตทีมีคุณภาพ ได้มีนักวิชาการพยายามศึกษาและเสนอเอาไว้ดังนี 

สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2514: 50) ให้ความคิดเห็นเพิมเติมเกียวกับคุณสมบัติพืนฐานที

สําคัญของบุคคลทีมีคุณภาพชีวิตดี 5 ประการ คือ 
  1.  ความรับผิดชอบ 

  2.  ความสมําเสมอ 
  3.  ความเชือมันในตนเอง 

  4.  การพึงตนเอง 

  5.  ความซือสัตย์เทียงตรง ไม่คดโกง 
นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 66) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตมีความสําคัญทังต่อบุคคลและ

สังคมอย่างยิง โดยผู้มีคุณภาพชีวิตจะช่วยให้ตนเองและสังคมเกิดลักษณะ ดังต่อไปนี 
  1.  บุคคลจะมีการดํารงชีวิตในแนวทางทีดี ใช้วิธีการอันชอบธรรมในการสนอง

ความต้องการในด้านต่างๆ ของตนโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อืน 
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  2.  บุคคลจะมีการสร้างสรรค์พัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคมและสิงแวดล้อมให้ดี

ขึนอยู่เสมอ 
  3.  บุคคลจะใช้ภูมิปัญญา เหตุผล และวิธีการแห่งสันติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 

  4.  บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความสําคัญของตนเอง ผู้อืน สังคมและ
สิงแวดล้อม ดังนันการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีปัญหาและความขัดแย้งน้อย 

  5.  บุคคลจะเป็นพืนฐานของครอบครัวและสังคมทีมีความสงบสุข มีความ

เจริญก้าวหน้ามีเสถียรภาพ ความปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่นมันคง และความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย 

ผาสุก มุทธเมธา (2540: 72) กล่าวว่า ชีวิตทีมีคุณภาพมีลักษณะดังต่อไปนี 
  1.  บุคคลสามารถดํารงชีวิตตามความต้องการของตนเอง 

  2.  บุคคลสามรถดํารงชีวิตได้อย่างเหมาะสมกับอัตภาพ 

  3.  บุคคลสามารถดํารงชีวิตให้อยู่ในกรอบและระเบียบแบบแผน วัฒนธรรมทีดี
งามตามมาตรฐานทีสังคมทียอมรับ 

  4.  บุคคลพร้อมทีจะพัฒนาตนเองให้เหมาะสมตามกาลเปลียนแปลงของสังคม 
  5.  บุคคลนันจําเป็นต้องมีพืนฐานความต้องการของชีวิตครบทังปัจจัย 4 ได้แก่ 

อาหาร เครืองนุ่งห่ม ทีอยู่อาศัย ยารักษาโรค 

จะเห็นได้ว่า ลักษณะชีวิตทีมีคุณภาพนัน บุคคลจําเป็นต้องมีปัจจัยพืนฐานในการ
ดํารงชีวิตมีความพึงพอใจต่อตนเองและสังคม เป็นบุคคลทีมีความชํานาญ ในการทีจะดําเนิน

ชีวิตให้บรรลุวัตถุประสงค์ทีตนเองต้องการ และสามารถตอบสนองความต้องการของบุคคลอืนได้
อีกด้วยมีความรับผิดชอบ สมําเสมอ เชือมันในตนเอง พึงพาตนเองได้ มีความสร้างสรรค์พัฒนา 

คิดปรับปรุงตนเอง สังคม สิงแวดล้อมให้ดีขึนอยู่เสมอ สามารถดํารงชีวิตให้อยู่ในกรอบและ

ระเบียบแบบแผน ประเพณี และวัฒนาธรรมทีดีงามได้ 
  และเนืองจากคําว่า “คุณภาพชีวิต” เป็นคํามีความเป็นนามธรรมสูง ประกอบกับมี

ความหมายกว้างซึงมีความเกียวพันกับศาสตร์หลายแขนง มองได้หลายมุม หากพิจารณาว่า 
องค์ประกอบใดบ้างทีจะทําให้ชีวิตมีคุณภาพทีดี อาจจะไม่มีคําตอบทีแน่นอนและตายตัว 

อย่างไรก็ตาม ก็มีนักวิชาการได้พยายามเสนอองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต ดังนี 

  Ferrans (1992: 2938) ได้สรุปองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตเป็น 4 องค์ประกอบ คือ 
  1.  ด้านสุขภาพและหน้าที (Health and Functioning) เกียวกับสถานภาพของ 

ร่างกายและความสามารถในหน้าที ทีจะดําเนินกิจกรรมต่างๆ กิจวัตรประจําวัน และการ
แสดงออกทางบทบาทสังคม ประกอบด้วยสุขภาพตนเอง ความเครียด การดูแลสุขภาพ การ

พึงพาตนเอง ทางด้านร่างกาย เพศสัมพันธ์ ความรับผิดชอบต่อครอบครัว การบําเพ็ญประโยชน์

กิจกรรมในยามว่างความสามารถในการเดินทาง การสร้างความสุขในวัยสูงอายุ และการมีอายุ
ยืน 



    18 

  2.  ด้านสังคมและเศรษฐกิจ (Socio Economic) เป็นสถานภาพทางสังคมและ 

เศรษฐกิจของบุคคล เพราะบุคคลต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ต้องการบ้านเพือนช่วยแนะแนวทาง 
แก้ปัญหาซึงกันและกัน ต้องการกําลังใจ การได้รับการเชือถือไว้วางใจ ต้องการบ้านอยู่อาศัย 

เป็นหลักแหล่งมีงานทําและมีเงินใช้ในการดํารงชีวิต ประกอบด้วย มาตรฐานของการดํารงชีวิต 
การพึงพาตนเองด้านการเงิน ทีพักอาศัย การทํางาน เพือน เพือนบ้าน สภาพการณ์ของ

บ้านเมืองการได้รับการสนับสนุนทางจิตใจ และการศึกษา 

  3.  ด้านจิตใจและวิญญาณ (Psychological / Spiritual) เป็นสภาพของการรับรู้
การตอบสนองทางอารมณ์ หรือทางวิญญาณ ต่อสิงเร้าทีมากระทบในชีวิต ประกอบด้วย ความ

พอใจในชีวิต ความสุขทัวไป ความพอใจในตนเอง จุดมุ่งหมายในชีวิต ความสงบสุขของจิตใจ 
ความศรัทธาในศาสนา และรูปร่างหน้าตาของตน 

  4.  ด้านครอบครัว (Family) เป็นสภาพของสัมพันธภาพภายในครอบครัวของ

บุคคลประกอบด้วย ความสุขในครอบครัว ภาวะสุขภาพของสมาชิกในครอบครัว บุตร และ
ความสัมพันธ์กับคู่สมรส 

Liu (1975: 12) อธิบายว่า คุณภาพชีวิตประกอบด้วย ปัจจัย 2 ด้าน คือ 
  1.  ด้านจิตวิสัยหรือด้านจิตวิทยา ได้แก่ อารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดเกียวกับความ

เชือและค่านิยมของบุคคล 

  2.  ด้านวัตถุวิสัย ได้แก่สภาพแวดล้อมของบุคคลในด้านต่างๆ เช่น ด้านสังคม
การเมือง เศรษฐกิจ และสิงแวดล้อมทัวไป ซึงองค์ประกอบด้านนีเป็นองค์ประกอบทีสามรถวัด

ค่า 
  3.  ของการมีคุณภาพชีวิตได้ชัดเจนแน่นอนกว่าองค์ประกอบด้านจิตวิสัยเพราะ

เป็นองค์ประกอบเชิงปริมาณ 

Sharma (1975: 11) แบ่งองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตออกเป็น 2 ประเภทคือ 
  1.  องค์ประกอบทางด้านกายภาพ โดยพิจารณาทังด้านปริมาณและคุณภาพด้วย 

อาหาร นํา ทีอยู่อาศัย เครืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค ฯลฯ 
  2.  องค์ประกอบทางด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึงพิจารณาทังด้านปริมาณและ

คุณภาพซึงประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษาการมีงานทํา บริการด้านการแพทย์และ

สาธารณสุขสภาพแวดล้อมของทีทํางาน การพักผ่อนหย่อนใจ ความคิดสร้างสรรค์ เป็นต้น 
Campbell (1976: 117  124) ได้กําหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเป็น 3 ด้าน 

  1.  ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
และสภาพทีอยู่อาศัย 

  2.  ด้านสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และความ

หนาแน่นของครอบครัว 
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  3.  ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความ

ผิดหวังและความขับข้องใจในชีวิต 
ณรงค์ศักดิ ตะละภัฎ (2535: 24) ได้กําหนดองค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิตสําหรับ

บุคคล ทัวไปว่าควรประกอบด้วย องค์ประกอบสําคัญของคุณภาพชีวิต 6 ด้านหลัก คือ 
  1.  ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ

บุคคลซึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้

ถึงความรู้สึกสุขสบาย ไม่มีความเจ็บปวด การรับรู้ถึงความสามารถทีจะจัดการกับความเจ็บปวด
ทางร่างกายได้การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้เรืองการนอนหลับและ

พักผ่อน รวมทังการรับรู้เรืองการมีเพศสัมพันธ์ ซึงการรับรู้เหล่านีมีผลต่อการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

  2.  ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านจิตใจของ

ตนเองเช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การ
รับรู้ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมันใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิดความจํา 

สมาธิ กาตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่าง ๆ ของตน และการรับรู้ถึง
ความสามารถในการจัดการกับความเศร้า หรือกังวล เป็นต้น 

  3.  ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independnce) คือ การรับรู้ถึง

ความเป็นอิสระทีไม่ต้องพึงพาผู้อืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลือนไหวของตน การรับรู้
ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรู้ความสามารถในการทํางานการ

รับรู้ว่าตนไม่ต้องพึงพายาต่าง ๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อืน ๆ เป็นต้น 
  4.  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรือง

ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึงการทีได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม

รวมทังการรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย 
  5.  ด้านสิงแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกียวกับสิงแวดล้อมทีมีผลต่อ

การดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัย และมันคง
ในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่าง ๆ การคมนาคม

สะดวกมีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่า

ตนมีโอกาสทีจะได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการ 
และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 

  6.  ด้านความเชือส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Presonal Beliefs) คือ การ
รับรู้เกียวกับความเชือต่าง ๆ ของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชือด้านจิต

วิญญาณศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชืออืน ๆ ทีมีผลในทางทีดีต่อการดําเนิน

ชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 
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  ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และเพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2535: 11) กล่าวถึงองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตทีบุคคลจะต้องมีในระดับสังคม มี 6 ด้านดังนี 
  1.  ด้านร่างกาย ได้แก่ปัจจัยสี สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย์ สิง

อํานวยความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ 
  2.  ด้านอารมณ์ ได้แก่การพักผ่อนหย่อนใจทีมีคุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบ

ในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิน ความสัมพันธ์ทีอบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรักและ

ความเป็นเจ้าของทีมีต่อหมู่คณะ 
  3.  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ภาวะแวดล้อมทีบริสุทธิ สะอาด และเป็น

ระเบียบปราศจากมลภาวะในดิน นํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรทีจําเป็นต่อการดํารงชีวิตและ
การคมนาคมทีสะดวก 

  4.  สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพที

เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปกครองทีให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสังคม ความร่วมมือร่วมใจใน

ชุมชนความเป็นระเบียบวินัย ความเห็นอกเห็นใจ ค่านิยมทีสอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนา 
  5.  ด้านความคิด ได้แก่ความรู้ ความเข้าใจเกียวกับโลก ชีวิตและชุมชนการศึกษา

วิชาชีพ ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนการเป็น

ทียอมรับในชุมชน การสร้างความสําเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตนเอง และการมีเป้าหมายใน
ชีวิตทีเหมาะสม 

  6.  ด้านจิตใจ ได้แก่ การมีคุณธรรมในส่วนตัวและในสังคม เช่น ความซือสัตย์
สุจริต เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกือกูล กตัญูกตเวที ความจงรักภักดีต่อชาติความศรัทธาใน

ศาสนาความเสียสละ และการละเว้นจากอบายมุข 

  ทวีรัสมิ ธนาคม (2532: 212 215) ได้ให้ความหมายคุณภาพชีวิต คือ คุณสมบัติของ
ชีวิตทีเป็นอยู่ดี หมายถึง องค์ประกอบและลักษณะต่าง ๆ ทีแสดงถึงสภาพของชีวิตทีดํารงอยู่

ด้วยดีเป็นส่วนร่วมทีเกือกูลซึงกันและกันกับสังคมและธรรมชาติแวดล้อม พร้อมทังสามารถ
พัฒนาตัวเองให้เจริญงอกงามสู่ความสันติสุขและอิสรภาพทีสมบูรณ์ เช่น 

  1.  มีสุขภาพดี มีพลานามัย 

  2.  พึงตนเองได้ในทางเศรษฐกิจ เช่น มีอาชีพทีประกอบโดยประหยัดและสุจริตมี 
เงินพอใช้และใช้เงินเป็น 

  3.  มีอาหารทีมีคุณค่า มีกินและกินเป็น 
  4.  มีทีอยู่อาศัยและทีทํางานทีเหมาะสม ไม่แออัด สะอาด สะดวกสบายต่อการ 

ดําเนินชีวิตการทํางานและการเดินทาง 

  5.  มีความปลอดภัยทังใจกาย เช่น ปราศจากโจรผู้ร้ายและอบายมุข 
  6.  มีธรรมชาติแวดล้อมทีเกือกูล รืนรมย์ สวยงาม ดินนําอากาศบริสุทธิไร้มลพิษ 
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  7.  มีความสัมพันธ์ในครอบครัวทีเป็นสุข ทังอบอุ่นและร่มเย็น 

  8.  มีสังคมทีมีสวัสดิการและบริการดี อํานวยสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาคและ
ไมตรีสงเคราะห์ 

  9.  มีสังคมทีมีระเบียบวินัย มีขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม และกฎหมายที
เป็นธรรม และเอือต่อการพัฒนาชีวิตและสังคม 

  10.  อยู่ร่วมและทํางานร่วมกับผู้อืนได้ดี เอือเฟือ มีนําใจและกรุณา ยุธรรม ผูก

มิตรและขวนขวายทํากิจทีเป็นประโยชน์ 
  11.  มีเวลาว่างเป็นของตนเอง และรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการเสวย

ความรืนรมย์บันเทิงทีดี ชืนชมซาบซึงในสิงสุนทรีและในการพัฒนาตนเองยิงขึนไปในด้านต่างๆ 
  12.  มีการศึกษา รู้เข้าใจเท่าทันเหตุการณ์ มีประสบการณ์ทีเป็นฐานของการ

ดําเนินชีวิตและตัดสินใจอย่างฉลาด 

  13.  มีวิจารณญาณ รู้จักคิดรู้จักแก้ปัญหา ดําเนินชีวิตด้วยปัญญา มีกุศลวิธีทีจะ
แก้ไขคลายทุกข์ได้ 

  14.  มีจิตใจทีพัฒนากอปรด้วยคุณธรรมและจริยธรรมและประพฤติดีงามสุจริตทัง
กายวาจา ใจ มันใจคุณค่าแห่งชีวิตของตน 

  15.  มีสุขภาพจิตดี มีความมันคงทางจิต มีเจตคติดีงาม จิตใจปลอดโปร่ง เบิก

บานผ่องใสเป็นสุข มองโลกและชีวิตตามความเป็นจริง 
จะเห็นได้ว่า เนือหาองค์ประกอบของคุณภาพชีวิตทีได้กําหนดมาส่วนใหญ่จะมีเนือหาที

สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต่างกันเพียงแค่จํานวนและชือเรียกแต่ละองค์ประกอบ
เท่านันโดยองค์ประกอบต่างๆตามทีนักวิชาการได้เสนอพยายามทีจะให้ครอบคลุมองค์ประกอบ

ทังทีเป็นอัตวิสัยและวัตถุวิสัย ทังสิน  

 

2.1.4  ตัวชีวัดคุณภาพชีวิต 

  เพือให้ทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของมนุษย์และนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตซึงเป็นเป้าหมายสําคัญในการพัฒนาประเทศ นักวิชาการและหน่วยงานทังในและ
ต่างประเทศทีมีหน้าทีเกียวข้องในการวางแผน นโยบายเพือการพัฒนาจึงพยายามทีจะสร้าง

เครืองมือในการศึกษาและวัดถึงระดับคุณภาพชีวิต องค์การอนามัยโลก(WHO) เป็นหน่วยงาน

หนึงทีมีบทบาทสําคัญในการศึกษาดังกล่าวโดยพัฒนาเครืองชีวัดคุณภาพชีวิตทีเป็นสากลขึนมา
ในปี ค.ศ. 1996 มีทังหมด 100 ตัวชีวัด หรือข้อคําถาม (WHOQOL100) ซึงกรมสุขภาพจิตได้

แปลเป็นภาษาไทย และให้ผู้เชียวชาญตรวจสอบด้วยการแปลกลับเป็นภาษาอังกฤษอีกครังและ
ถือว่าเป็นภาษาไทยทีองค์การอนามัยโลก ยอมรับว่าเป็นทางการ 
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 เครืองมือวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL100 ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ชนิด คือ แบบ

ภาวะวิสัย (Perceived Objective) และอัตวิสัย (Self – Report Subjective) (สุวัฒน์ มหัตนิ
รันดร์กุล และคณะ 2540: 1112) ประกอบด้วยองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน ดังนี 

    1.  ด้านร่างกาย (Physical Domain) คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของ
บุคคลซึงมีผลต่อชีวิตประจําวัน เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การรับรู้

ถึงความรู้สึกสบาย ไม่เจ็บป่วย การรับรู้ถึงความสามารถทีจะจัดการกับความเจ็บปวดทาง

ร่างกายได้ การรับรู้ถึงพละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรู้เรืองการนอนหลับพักผ่อน 
รวมทังการรับรู้เรืองการมีเพศสัมพันธ์ ซึงการรับรู้เหล่านีมีผลต่อการดําเนินชีวิตประจําวัน 

   2.  ด้านจิตใจ (Psychological Domain) คือ การรับรู้สภาพทางจิตใจของตนเอง 
เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกทีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึง

ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ

ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่างๆของตน และการับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับ
ความเศร้าหรือกังวล เป็นต้น 

   3.  ด้านระดับความเป็นอิสระของบุคคล (Level of Independence) คือ การรับรู้
ถึงความเป็นอิสระทีไม่ต้องพึงหาผู้อืน การรับรู้ถึงความสามารถในการเคลือนไหวของตน การ

รับรู้ถึงความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรู้ถึงความสามารถในการ

ทํางาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้องพึงพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อืนๆ เป็นต้น 
   4.  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม (Social Relationships) คือ การรับรู้เรือง

ความสัมพันธ์ของตนกับบุคคลอืน การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม 
การรับรู้ว่าตนได้รับเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย รวมทังการรับรู้ในเรือง

อารมณ์ทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

   5.  ด้านสิงแวดล้อม (Environment) คือ การรับรู้เกียวกับสิงแวดล้อมทีมีผลต่อ
การดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ว่าตนเองมีชีวิตอยู่อย่างอิสระ ไม่ถูกกักขัง มีความปลอดภัยและ

มันคงในชีวิต การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี ปราศจากมลพิษต่างๆ การ
คมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ 

การรับรู้ว่าตนมีโอกาสได้รับข่าวสาร หรือฝึกฝนทักษะต่างๆ การรับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนา

การ และมีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น 
    6.  ด้านความเชือส่วนบุคคล (Spirituality Religion/ Personal Beliefs) คือ รวม

ไปถึงการรับรู้เกียวกับความเชือมันต่างๆของตน ทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความ
เชือด้านจิตวิญญาณ ศาสนา การให้ความหมายของชีวิต และความเชือมันอืนๆ ทีมีผลในทางทีดี

ต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นต้น 

  โดยเครืองมือนีได้พัฒนาขึนพร้อม ๆ กันอย่างกว้างขวางในขอบเขตของภาษาและ
วัฒนธรรมต่าง ๆ ทัวโลก ศูนย์ภาคสนามในประเทศนัน ๆ ได้รับการตังขึนเพือค้นหาระดับที
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แตกต่างกันเชิงชีวิตความเป็นอยู่ บริการสุขภาพ และจุดอืน ๆ ทีสัมพันธ์กับการวัดคุณภาพชีวิต

และจะได้เปรียบเทียบแบบข้ามวัฒนธรรมและภาษาต่าง ๆ จากหลาย ๆ แห่งโครงสร้างของ
เครืองมือได้มาจากการดําเนินการของศูนย์ภาคสนามทัวโลกจากกระบวนการจัดทําทีพิจารณา

ในเรืองของวัฒนธรรม และสํานวนภาษา คือมีข้อคําถามทีหลากหลายในเชิงธรรมชาติและในการ
จัดรูปแบบโครงสร้างของข้อคําถามต่าง ๆ จากนันจึงคัดกรองออกไปด้วยวิธีถามคําตอบสเกล

ฟอร์แมท (QuestionRespones Format) ซึงครอบคลุมสาระคุณภาพชีวิตและค่าความตรงใน

เนือหา รวมทังความเทียงของข้อคําถามในวัฒนธรรมต่าง ๆ ไว้ครบถ้วน 
  สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ (2540: 1112) ได้แปลและพัฒนาเครืองชีวัดคุณภาพ

ชีวิตชุดย่อฉบับไทย (WHOQOLBREFTHAI, 1997) จากเครืองชีวัดคุณภาพชีวิตชุดย่อของ
องค์การอนามัยโลกฉบับภาษาอังกฤษ (WHOQOL=BREF, 1996) ซึงมี 26 ตัวชีวัดแบ่งเป็น 4 

ด้าน คือ  

   1. ด้านร่างกาย คือ การรับรู้สภาพทางด้านร่างกายของบุคคล ซึงมีผลต่อ
ชีวิตประจําวัน การรับรู้ความอิสระทีไม่ต้องพึงพาผู้อืน การรับรู้ถึงความสามารถในการทํางาน 

การรับรู้ว่าตนเองไม่ต้องพึงพายาใดๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อืนๆ เป็นต้น มี 7 ตัวชีวัด 
ได้แก่ (1) ความเจ็บปวดและความไม่สบาย (2) กําลังวังชาและความเหนือยหล้า (3) การนอน

หลับพักผ่อน (4) การเคลือนไหว (5) การดําเนินชีวิตประจําวัน (6) การใช้ยาหรือการรักษา และ 

(7) ความสามารถในการทํางาน 
   2.  ด้านจิตใจ คือ การรับรู้สภาพจิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวก

ทีบุคคลมีต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเอง การรับรู้ถึงความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง 
การรับรู้ถึงความมันใจในตนเอง การรับรู้ถึงความคิด ความจํา สมาธิและการตัดสินใจ และ

ความสามารถในการเรียนรู้เรืองราวต่างๆของตนทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต มีผลต่อการเอาชนะ

อุปสรรค เป็นต้น มี 6 ตัวชีวัด ได้แก่ (1) ความรู้สึกด้านดี (2) การคิดเรียนรู้ (3) การนับถือ
ตนเอง (4) ภาพลักษณ์และรูปร่าง (5) ความรู้สึกในทางทีไม่ดี (6) จิตวิญญาณ ศาสนา และ

ความเชือส่วนบุคคล 
    3.  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ การรับรู้เรืองความสัมพันธ์ของตนเองกับ

บุคคลอืน การรับรู้ถึงการได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอืนในสังคม การรับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้

ความช่วยเหลือบุคคลอืนในสังคมด้วย รวมทังการรับรู้ในเรืองอารมณ์ทางเพศหรือการมี
เพศสัมพันธ์ มี 3 ตัวชีวัด ได้แก่ (1) สัมพันธภาพทางสังคม (2) การช่วยเหลือสนับสนุนทาง

สังคมและ (3) กิจกรรมทางเพศ 
    4.  ด้านสิงแวดล้อม คือ การรับรู้เกียวกับสิงแวดล้อมทีมีผลต่อการดําเนินชีวิต 

การรับรู้ว่าได้อยู่ในสิงแวดล้อมทางกายภาพทีดี การรับรู้ว่าตนเองได้มีกิจกรรมสันทนาการ และ

มีกิจกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น มี 8 ตัวชีวัด ได้แก่ (1) ความปลอดภัยทางด้านร่างกายและความ
มันคงในชีวิต (2) สภาพแวดล้อมของบ้าน (3) แหล่งการเงิน (4) การดูแลสุขภาพและบริการทาง
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สังคม (5) การรับรู้ข้อมูลข่าวสารและทักษะใหม่ๆ (6) การมีส่วนร่วม มีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ

และมีเวลาว่าง (7) สภาพแวดล้อม และ (8) การคมนาคม 
  ดังนัน การศึกษาคุณภาพของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร

แฟลตเช่า ครังนี ผู้ศึกษาจึงเลือกใช้เครืองชีวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับ
ไทยมาใช้ในการศึกษา เนืองจากเครืองชีวัดดังกล่าวมีความเป็นสากลและมีเนือหาครอบคลุม

สะท้อนความเป็นองค์รวมของคุณภาพชีวิตตามทีได้ทบทวนวรรณกรรมเกียวกับความหมาย

คุณภาพชีวิต อีกทังยังสะดวกในการนําไปใช้ในการสัมภาษณ์ประชาชนในเขตเมืองเช่น
ประชาชนในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เนืองจากจํานวนข้อคําถามมีไม่มาก 

 

2.2  แนวคิดเกียวกับปัจจัยทีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 
 

  แนวคิดทีเกียวกับปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตทีนํามาศึกษาเป็นแนวคิดทีผู้ศึกษานํามา

อธิบายและหาความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชมทุ่งสองห้อง 
อาคารแฟลตเช่าในครังนี โดยประกอบด้วยแนวคิดต่อไปนี 

 

 2.2.1  แนวคิดการสนับสนุนทางสังคม 

 แนวคิดเกียวกับการสนับสนุนทางสังคม (Social support concept) เป็นแนวคิดทาง

สังคมทีว่าด้วยการได้รับความช่วยเหลือจากผู้ทีอยู่ร่วมกันในสังคมในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้าน
วัตถุหรือจิตใจ แนวคิดการสนับสนุนทางสังคมได้มีนักวิชาการหลายคนให้ความเห็นไว้ ซึงผู้

ศึกษาได้พยายามรวบรวมมาพอสังเขปทังดังนี 

                   2.2.1.1  ความหมายของการสนับสนุนทางสังคม 
     Brant and Weinert (1985: 2) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสังคม คือ ความ

ช่วยเหลือทีบุคคลได้รับจากเครือข่ายทางสังคม ทําให้เกิดความรู้สึกใกล้ชิดสนิทสนมเป็นส่วน
หนึงของสังคมได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาเห็นคุณค่าในตนเอง และได้รับความช่วยเหลือ

แนะนํา 

  Gottlieb (1983: 2829) ให้ความหมายของการสนับสนุนทางสังคมว่า การ
สนับสนุนทางสังคมหมายถึง การสือสารโดยใช้ภาษและกิริยา ท่าทาง หรือการให้คําแนะนํา 

ความช่วยเหลือในรูปแบบสิงของหรือการกระทํา ซึงมีผลต่ออารมณ์หรือพฤติกรรมของบุคคล 
เมือบุคคลได้รับขณะเข้าร่วมในสังคม 

   Kaplan (1977: 132) ได้กล่าวถึงการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การ

ประกอบขึนด้วยแรงยึดเหนียวระหว่างบุคคลทีสามารถให้ความช่วยเหลือซึงกันและกันทัง
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ทางด้านอารมณ์และทางด้านทรัพยากรอืนๆ ซึงแรงสนับสนุนทางสังคมนันมาจากหลายแหล่ง 

เช่น ครอบครัวญาติ พีน้อง เพือนบ้าน เป็นต้น  
   บุญเยียม ตระกูลวงษ์ (2540: 594) ให้ความหมายเกียวกับการสนับสนุนทาง

สังคมโดยการใช้การสนับสนุนทางสังคมเพือแก้ปัญหาสาธารณสุขไว้ว่า การสนับสนุนทางสังคม 
หมายถึง การได้รับความช่วยเหลือด้านข้อมูลข่าวสาร วัสดุสิงของหรือการสนับสนุนด้านจิตใจ

จากบุคคล กลุ่มบุคคล แล้วมีผลทําให้ผู้ได้รับการสนับสนุนนําไปปฏิบัติในทิศทางทีต้องการ ซึง

หมายถึงการมีสุขภาพอนามัยทีดี 
   จากความหมายของการสนับสนุนทางสังคม อาจสรุปได้ว่า การสนับสนุนทาง

สังคม หมายถึง การทีบุคคลได้รับความช่วยเหลือในการตอบสนองความต้องการด้านจิตใจหรือ
วัตถุจากบุคคลอืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว เพือนบ้าน รวมถึงจากรัฐและเอกชน ซึงจะช่วยให้

บุคคลสามารถปรับตัวกับสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม และยังช่วยส่งเสริมความมีคุณค่า

ในตนเองให้กับบุคคล พร้อมทังเชือว่าเขาจะได้รับความรักและการดูแลเอาใจใส่ ได้รับการยก
ย่องนับถือและมีคุณค่า 

   2.2.1.2  ประเภทของการสนับสนุนทางสังคม 
   Brant and Weinert (1985: 13) แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสังคมเป็น 5 

ด้าน คือ 

    1)  การสนับสนุนทางสังคมด้านความใกล้ชิด ทําให้บุคคลเกิดความ 
อบอุ่นใจ 

  2)  การสนับสนุนทางสังคมด้านการเป็นส่วนหนึงของสังคม ทําให้
บุคคลได้ติดต่อกับบุคคลอืน ๆ ในสังคม 

  3)  การสนับสนุนทางสังคมด้านได้รับการส่งเสริมให้มีการพัฒนาทําให้ 

บุคคลได้รับการพัฒนา ทังด้านความคิด การตัดสินใจ 
  4)  การสนับสนุนทางสังคมด้านความรู้สึกเห็นคุณค่าในตนเอง ทําให้ 

บุคคลเกิดความภาคภูมิใจในตนเอง 
  5)  การสนับสนุนทางสังคมด้านได้รับความช่วยเหลือและแนะนํา ซึง 

ทําให้สามารถแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเองได้ 

   Cronenwett (1984: 9) จําแนกการสนับสนุนทางสังคมออกเป็น 4 ลักษณะดังนี 
 1)  การสนับสนุนทางด้านอารมณ์ ซึงเป็นเรืองของความรู้สึก เห็นใจ 

ดูแลเอาใจใส่ 
  2)  การสนับสนุนทางด้านการช่วยเหลือ เช่น การช่วยเหลือทาง 

การเงินและสิงของ 

 3)  การสนับสนุนทางด้านข้อมูลข่าวสารเช่น การให้คําแนะนําต่างๆ 
เพือเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตประจําวัน 
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                              4)  การสนับสนุนทางด้านการยกย่อง เป็นข้อมูลทีทําให้บุคคลนันเห็น

ตนเองมีคุณค่าจากการยอมรับโดยผู้อืน 
   Pender (1996: 257) แบ่งการสนับสนุนทางสังคมเป็น 4 ด้านได้แด่ 

                              1)  ด้านอารมณ์ ได้แก่ การสนับสนุนส่งเสริมให้กําลังใจและช่วยเหลือ 
เมือมีเหตุการณ์ทุกข์ใจ 

                              2)  ด้านเงินทอง สิงของ แรงงาน ได้แก่ การช่วยเหลือเงินทอง การ

ช่วยเหลือด้านกิจวัตรประจําวัน ตลอดจนอุปกรณ์ เครืองมืออํานวยความสะดวก 
           3)  ด้านข้อมูลข่าวสาร ได้แก่ การได้รับคําแนะนํา การพูดคุย บอก 

กล่าวข้อมูล 
           4)  ด้านการยอมรับ ได้แก่ การช่วยให้บุคคลตระหนักว่าตนมี 

ความสามารถ 

 Gottlieb (1985: 22) ได้แบ่งระดับของการให้แรงสนับสนุนทางสังคมเป็น 3 ระดับ  
คือ  

                              1)  ระดับมหภาค หรือระดับกว้าง (Macro Level) คือการวัดโดย 
พิจารณาถึงการเข้าร่วมและการมีส่วนร่วมในสังคม โดยวัดจากลักษณะต่าง ๆ เช่น 

ความสัมพันธ์กับสถาบันในสังคม การเข้าร่วมกับกลุ่มต่างๆ ด้วยความสมัครใจ การดําเนินชีวิต

แบบไม่เป็นทางการในชุมชน  
           2)  ระดับกลาง หรือระดับกลุ่ม (Nezzo Level) คือการวัดในระดับที 

เฉพาะเจาะจงลงไปถึงบุคคลทีมีการติดต่ออยู่เสมอเช่นกลุ่มเพือนทีใกล้ชิด เพือนบ้าน ญาติ  
           3)  ระดับจุลภาค หรือระดับลึก (Micro Level) คือการวัดทีพิจารณาถึง 

ความสัมพันธ์ทีใกล้ชิดทีสุด เพราะเชือว่าสิงสําคัญของการสนับสนุนทางสังคมมาจากการให้การ

สนับสนุนทางอารมณ์ อย่างลึกซึง ซึงผู้ให้การสนับสนุนจะมีเพียงบางคนเท่านันทีทําได้ เช่น 
สามี ภรรยา หรือคนรัก เป็นผู้ให้การสนับสนุน โดยให้การสนับสนุนในด้านข้อมูลข่าวสาร ด้าน

จิตใจ และให้การสนับสนุนอย่างต่อเนืองทุกสัปดาห์ 
 2.2.1.3  แหล่งของการสนับสนุนทางสังคม 

 แหล่งของการสนับสนุนทางสังคมมีความเกียวข้องกับชนิดและปริมาณของการ 

สนับสนุนทางสังคม ทังนีชนิดของการสนับสนุนนันจะเปลียนแปลงไปตามแหล่งทีให้การ
สนับสนุนส่วนปริมาณของการสนับสนุนทางสังคมจะขึนอยู่กับเครือข่ายสังคมทีให้การสนับสนุน 

  McElveen (1983 อ้างถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ์, 2531: 96) กล่าวถึงแหล่งของ
การสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ ครอบครัว ญาติพีน้องและเพือน ซึงครอบครัวและญาติพีน้องเป็น

แหล่งสนับสนุนทางสังคมทีมีความสําคัญและใกล้ชิดกับบุคคลมากทีสุดโดยจะมีการติดต่อกัน

บ่อยครัง มีโอกาสแลกเปลียนสิงของ บริการ ข้อมูลข่าวสาร และช่วยเหลือในการแก้ปัญหา 
รองลงมาคือกลุ่มเพือน 
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 อุบล นิวัติชัย (2527: 285) ได้อ้างถึงแนวคิดของ Caplan และจัดกลุ่มบุคคลทีเป็น 

แหล่งของการสนับสนุนทางสังคมได้ 3 กลุ่ม คือ 
1)  กลุ่มทีมีความผูกพันกันตามธรรมชาติ (Spontaneous or Natural  

Supportive System) ประกอบด้วยบุคคล 2 ประเภท คือ 
     (1) บุคคลทีอยู่ในครอบครัว ได้แก่ บิดา มารดา ปู่ ย่า ตา ยาย ลูก 

หลาน 

     (2) บุคคลใกล้ชิด ได้แก่ เพือนฝูง เพือนบ้าน เพือนร่วมงาน คน 
คุ้นเคย คนรู้จัก 

 2)  องค์กรหรือสมาคมทีให้การสนับสนุน (Organized Support) หมายถึง  
กลุ่มบุคคลทีมารวมตัวกับเป็นหน่วย ชมรม สมาคม มูลนิธิ ฯลฯ 

  3)  กลุ่มผู้ช่วยเหลือทางวิชาชีพ (Professional Health Care Workers) 

หมายถึง บุคคลทีอยู่ในวงการส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟืนฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชีพ 
เช่น แพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 

 2.2.1.4  องค์ประกอบของการสนับสนุนทางสังคม 
 บุญเยียม ตระกูลวงศ์ (2528: 172) การสนับสนุนทางสังคมมีองค์ประกอบต่างๆ 

ดังนี 

 1)  มีการติดต่อระหว่างผู้ให้และผู้รับ 
 2)  ลักษณะของการติดต่อสือสารประกอบด้วย 

     (1)  ข้อมูลข่าวสารทีมีลักษณะให้ผู้รับเชือว่ามีคนสนใจ เอาใจใส่ มีคน 
รักและหวังดีกับตนอย่างจริงใจ 

  (2)  ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะทีทําให้ผู้รับรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า และ 

เป็นทียอมรับของสังคม 
     (3)  ข้อมูลข่าวสารมีลักษณะทีทําให้ผู้รับเชือว่าเขาเป็นส่วนหนึงของ 

สังคมและสามารถทําประโยชน์แก่สังคมได้ 
 3)  มีปัจจัยซึงอยู่ในรูปของข้อมูล ข่าวสาร วัสดุ ความรู้สึกด้านจิตใจ 

 4)  จะต้องช่วยให้ผู้รับได้บรรลุถึงจุดมุ่งหมายทีเขาต้องการ 

 2.2.1.5  ระดับของการสนับสนุนทางสังคม 
 Gottlieb (1981 อ้างถึงใน จริยาวัตร คมพยัคฆ์, 2531: 101) การแบ่งระดับของ 

การสนับสนุนทางสังคม ได้แบ่งออกเป็น 3 ระดับคือ 
 1)  ระดับกว้าง (Macro Level) เป็นการพิจารณาถึงการเข้าร่วมหรือการมี 

ส่วนร่วมในสังคม อาจวัดได้จากความสัมพันธ์สถาบันในสังคม การเข้าร่วมกลุ่มต่างๆ และการ 

ดําเนินวิถีชีวิตในสังคม 
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 2)  ระดับกลุ่มเครือข่าย (Mezzo Level) เป็นการมองทีโครงสร้างและ 

หน้าทีของเครือข่ายทางสังคม ด้วยการวัดอย่างเฉพาะเจาะจงถึงกลุ่มบุคคลทีมีสัมพันธภาพกัน
อย่างสมําเสมอ เช่น กลุ่มเพือน ชนิดของการสนับสนุนในระดับนีคือ การให้คําแนะนํา การ

ช่วยเหลือด้านวัตถุ ความเป็นมิตรและการสนับสนุนด้านอารมณ์ 
3)  ระดับแคบหรือระดับลึก (Micro Level) เป็นการพิจารณา 

ความสัมพันธ์ของบุคคลทีมีความใกล้ชิดสนิทสนมกันมากทีสุด จะมีคุณภาพของความสัมพันธ์

กันมาก แหล่งของการสนับสนุนในระดับนี ได้แก่ คู่สมรส บุตร สมาชิกครอบครัว 
  จากการทบทวนแนวคิดเกียวกับการสนับสนุนทางสังคมข้างต้นจะเห็นได้ว่า การ

ทีบุคคลได้รับความช่วยเหลือในด้านจิตใจและวัตถุจากบุคคลอืนๆ เช่น สมาชิกในครอบครัว 
เพือนบ้าน รวมถึงจากรัฐและเอกชน ล้วนมีผลต่อต่อระดับความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต

นันเอง การศึกษาครังนี ผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวเข้ามาเป็นปัจจัยหนึงในศึกษา โดยการ

สนับสนุนทางสังคมทีนํามาศึกษาในครังนีแบ่งเป็น 4 ด้านตามแหล่งทีมาของการสนับสนุนทาง
สังคม คือ ด้านการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว ด้านการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพือนหรือเพือนบ้าน ด้านการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพีน้อง และด้านการสนับสนุนทาง
สังคมจากรัฐหรือเจ้าหน้าทีของรัฐ  

 

 2.2.2  แนวคิดเกียวกับสัมพันธภาพในครอบครัว 

ครอบครัวเป็นสถาบันทางสังคมทีมีอิทธิพลต่อพัฒนาการของมนุษย์ เพราะเป็น
สิงแวดล้อมทางสังคมประการแรกทีมนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์ด้วยตังแต่แรกเกิด มีความสําคัญ

ในชีวิตของบุคคล ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นรากฐานทีสําคัญในชีวิตของบุคคล กล่าวคือ 
สัมพันธภาพในครอบครัวมีอิทธิพลอย่างสําคัญต่อพฤติกรรมของบุคคลและการอยู่ร่วมกันใน

สังคม ถ้าครอบครัวสมบูรณ์ด้วยระเบียบและจริยธรรมอันดีแล้ว สมาชิกในครอบครัวแต่ละคนก็

จะเป็นสมาชิกทีดีในสังคมใหญ่ สัมพันธภาพทีดีของสมาชิกในครอบครัว ขึนอยู่กับความร่วมมือ 
ร่วมใจของสมาชิกแต่ละคนในครอบครัว เพราะความสัมพันธ์ทีดีในครอบครัวจะช่วยให้ความ

เป็นอยู่ในครอบครัวราบรืน จนนําไปสู่คุณภาพชีวิตทีดีของสมาชิกในครอบครัวต่อไป การศึกษา
ในครังนี ผู้ศึกษาจึงได้นําแนวคิดดังกล่าวมาเป็นปัจจัยหนึงในการหาความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวิต โดยมีรายละเอียดดังนี 

 2.2.2.1  หน้าทีของครอบครัว 
 สุวัฒนา วิบูลย์เศรษฐ์(2544: 426) กล่าวว่า ครอบครัวมีหน้าทีในการตอบสนอง 

ความต้องการทางด้านจิตใจของสมาชิก โดยการให้ความรักความอบอุ่น การเอาใจใส่แก่สมาชิก
เพือให้สมาชิกมีสุขภาพจิตดี มีบุคลิกภาพทีมันคงทางอารมณ์ เมือสมาชิกมีความรู้สึกว่าเป็นส่วน

หนึงของครอบครัว รู้สึกว่าได้รับความรักความอบอุ่นและไม่ถูกทอดทิง รวมทังรู้สึกว่าจะมีคน

ช่วยเหลือตน เมือตนอยู่ในภาวะลําบาก ครอบครัวมีการตอบสนองทางอารมณ์ทีเหมาะสม และ
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พัฒนาการทางวุฒิภาวะอย่างเหมาะสม สอดคล้องกับพวงผกา ชืนแสงเนตร(2538: 33) ที

กล่าวถึงหน้าทีครอบครัวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันสําคัญทีทําหน้าทีดูแลสมาชิกในครอบครัว 
โดยเฉพาะสมาชิกทีอยู่ในภาวะทีต้องพึงพา ซึง Pratt 1976 (อ้างถึงใน รุจา ภู่ไพบูลย์ 2541: 53) 

กล่าวถึง ทฤษฎีโครงสร้างและการหน้าทีว่า ในระบบครอบครัว สมาชิกครอบครัวควรจะ
ปฏิสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด และพึงพอใจซึงกันและกัน ครอบครัวจะทําหน้าทีเป็นผู้สนองความ

ต้องการของสมาชิกในครอบครัว 

 อัจฉรา นวจินดา และกาญจนา ลุศนันทน์(2543: 231) กล่าวว่า ครอบครัวมีหน้าที 
หลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกในครอบครัว โดยการอบรมสังสอนให้สมาชิกใน

ครอบครัวมีวิถีชีวิตทีมีส่วนร่วมในการพัฒนาสภาวะแวดล้อมด้านเศรษฐกิจและกลไกลของสังคม 
โดยผ่านกิจกรรมทีตอบสนองความต้องการทางด้านร่างกายและจิตใจของสมาชิกในครอบครัว 

สิงดังกล่าวนีจะสร้างความสุขภาพกาย สุขภาพจิกทีดีให้สมาชิกในครอบครัว เป็นสิงทีพึง

ประสงค์และนํามาซึงความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตของบุคคล สอดคล้องกับ ปฬาณี ฐิติวัฒนา
(2542: 75) ซึงกล่าวว่า ครอบครัวเป็นสถาบันพืนฐานของสังคมทีมีหน้าทีถ่ายทอดให้การเรียนรู้

วัฒนธรรมและค่านิยมแก่สมาชิกในครอบครัว รวมทังกล่อมเกลาพฤติกรรมให้เป็นไปตาม
บทบาทและความคาดหวังของสังคม 

 จันทร์เพ็ญ ชูประภาวรรณ (2543: 9) กล่าวว่า หน้าทีสําคัญทีสุดของครอบครัวคือ 

การให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิก รองลงมาคือการให้ความรักความอบอุ่น การให้ความ
ช่วยเหลือด้านทรัพย์สินและเงินทองและการให้ความมันคงปลอดภัยแก่สมาชิก 

 จะเห็นได้ว่า หน้าทีของครอบครัวมีผลต่อสมาชิกในครอบครัว เพราะ ครอบครัว 
ให้ความรักความอบอุ่นรวมทังการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนด้านต่างๆแก่สมาชิกทุกคนใน

ครอบครัว และสมาชิกทุกคนในครอบครัวควรมีความเข้าใจเห็นอกเห็นใจซึงกันและกันให้ความ

อบอุ่นแก่กัน สมาชิกครอบครัวต้องรู้ถึงหน้าทีทีจะต้องกระทําซึงกันและกัน ไม่ใช่แต่ของบุคคลใด
บุคคลหนึงเท่านัน ดังนัน การมีสัมพันธภาพในครอบครัวทีดีจึงเป็นสิงจําเป็นเพือให้หน้าทีของ

ครอบครัวบรรลุเป้าหมายตามทีได้กล่าวข้างต้นในทีสุด 
 2.2.2.2 ความหมายของสัมพันธภาพในครอบครัว 

 กมลา แสงสีทอง (2526: 8) ให้ความหมายของความสัมพันธ์ในครอบครัวว่า  

หมายถึงความสัมพันธ์ตามบทบาททีคนเรามีต่อสมาชิกอืนในครอบครัว ถ้าความสัมพันธ์มี
ลักษณะเป็นความปรองดอง รักใคร่กลมเกลียวในครอบครัว นับว่าเป็นลักษณะความ

สัมพันธภาพทีดี แต่ถ้าเป็นความขัดแย้งหรือมีความรู้สึกทีเป็นอริต่อกัน ถือว่าเป็นลักษณะ
ความสัมพันธ์ทีไม่ดีภายในครอบครัว 

 ศรีทับทิม (รัตนโกศล) พาณิชพันธ์ (2527: 116) ได้กล่าวถึงสัมพันธภาพใน 

ครอบครัวว่าสัมพันธภาพในครอบครัว จึงเป็นความผูกพันรักใคร่ ความใกล้ชิด คุ้นเคย สนิท
สนมระหว่างบิดามารดา และบุตร รวมตลอดถึงเครือญาติ และบุคคลอืน ๆ ในครอบครัวทีอาศัย
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อยู่ในครัวเรือนนัน ๆด้วย ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในครอบครัวเป็นเรืองทีสามารถก่อให้เกิด

ผลดี หรือก่อให้เกิดปัญหาและมีมูลเหตุแห่งปัญหานานาประการ 
 อัจฉรา นวจินดา และกาญจนา ลุศนันทน์ (2543: 242243) ให้ความหมาย 

สัมพันธภาพในครอบครัว ว่าหมายถึง ความผูกพัน ความรัก ความเข้าใจ ความใกล้ชิด คุ้นเคย 
ความสนิทสนม การให้อภัยซึงกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติต่อกันอย่างอบอุ่นระหว่างสมาชิก

ในครอบครัว บิดามารดาและบุตร สามีและภรรยารวมถึงญาติพีน้องและคนอืนๆทีอาศัยอยู่ใน

ครอบครัว ถ้าครอบครัวมีความสัมพันธ์อันดีและมีความสามัคคีเป็นอันหนึงอันเดียวกัน ก็จะเป็น
เหมือนเกราะทีคุ้มครองสมาชิกในครอบครัวให้เกิดความมันคงและอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขและ

ความสัมพันธ์ทีดีในครอบครัว จะเป็นพืนฐานทีดีของสังคมและช่วยเสริมสร้างความผาสุก ความ
ราบรืน ความมันคงและความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาติ 

  จากความหมายตามทีกล่าวมา ผู้ศึกษาพอสรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 

หมายถึง ลักษณะพฤติกรรมทีสมาชิกในครอบครัวซึงอาศัยอยู่ร่วมกัน แสดงออกในด้านความรัก 
ความเอืออาทร การเอาใจใส่ดูและและความเคารพนับถือซึงกันและกัน ทํากิจกรรมร่วมกันทัง

ภายในครัวเรือนและภายนอกครัวเรือน การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจในเรืองสําคัญ
ของครอบครัว อยู่รวมกันอย่างสงบและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล 

 2.2.2.3  องค์ประกอบของสัมพันธภาพในครอบครัว 

 Stinnett (1983: 1012) กล่าวว่า สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครอบครัวทีดี
ควรมีพืนฐานมาจาก องค์ประกอบดังนี 

    1)  การชืนชมคุณค่าของคนในครอบครัว 
    2)  การใช้เวลาอยู่ร่วมกัน 

    3)  การมีความผูกพันและสวัสดิภาพของคนในครอบครัวร่วมกัน 

    4)  มีการติดต่อสือสารกันเป็นอย่างดี 
    5)  มีความศรัทธาต่อศาสนา 

    6)  มีความสมารถในการแก้ไขวิกฤตการณ์ในครอบครัว 
 Umberson (1992: 664) กล่าวว่า สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นส่วนหนึงทีมี 

ความสําคัญต่อสังคม สัมพันธภาพในครอบครัวทีอบอุ่น ใกล้ชิด จะสร้างความอุ่นใจและความ

มันคงให้กับสมาชิกในครอบครัวได้ และประกอบไปด้วยองค์ประกอบดังนี 
    1)  สัมพันธภาพในครอบครัวจะต้องยันยืนและขยายใหญ่ 

    2)  บุตรควรมีความสัมพันธ์ต่อบิดามารดา 
    3)  สังคมจะต้องยกย่องครอบครัวทีมีความสัมพันธภาพทีดี 

   4)  ครอบครัวทีมีความสัมพันธภาพทีดี สมาชิกในครอบครัวจะเกิด 

ความรู้สึกมีคุณค่าความพึงพอใจในชีวิตและเจตคติทีดีต่อสังคม 
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    5)  ความผูกพันระหว่างบิดามารดาและบุตรต้องมีความเกียวข้องกัน

ตลอดเวลา 
 สุธีรา นุ้ยจันทร์ (2530: 2122) สรุปได้ว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็น

สัมพันธภาพระหว่างสมาชิกในครัวเรือนเดียวกัน ซึงจะต้องมีองค์ประกอบดังนีคือ 
    1)  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของครอบครัวร่วมกัน 

   2)  การสือสาร (Communication) แลกเปลียนความคิดเห็นประสบการณ์ 

ซึงกันและกัน 
    3)  มีการยอมรับซึงกันและกัน 

    4)  ไม่มีการขัดแย้งบาดหมางกัน 
    5)  มีการช่วยเหลือดูแลเอาใจใส่ซึงกันและกัน 

   6)  มีความรักใคร่ผูกพันทางอารมณ์ต่อกัน 

 Grandall (1980: 410411) กล่าวว่า ความสัมพันธ์ในครอบครัวเป็นความสัมพันธ์
แบบปฐมภูมิ (Primary Relationship) ซึงมีองค์ประกอบดังต่อไปนี 

1)  จํานวนของบทบาท (Number of Role) ความสัมพันธ์ในครอบครัวมี 
ความสัมพันธ์กันหลายบทบาท เช่น เป็นพ่อ แม่ เป็นผู้สังสอน เป็นผู้เลียงดู เป็นผู้ช่วยเหลือ 

สมาชิกครอบครัวมีการปฏิสังสรรค์กันในหลาย ๆ ด้านทําให้เกิดความสนใจ ได้รู้จักค่านิยม 

ความเชือถือ ตลอดจนบุคลิกทีแท้จริงของกันและกัน 
2)  การสือสาร (Communication) ความสัมพันธ์ในกลุ่มปฐมภูมิเป็นการ 

สือสารแบบเปิด มีการพูดคุย แลกเปลียนความคิดเห็นกันอย่างอิสระและกว้างขวาง 
   3)  อารมณ์ (Emotion) ความสัมพันธ์ในกลุ่มปฐมภูมิหรือในครอบครัวก่อ

รูปขึนจากอารมณ์ต่าง ๆ ระหว่างสมาชิก ก่อให้เกิดความรัก ความเข้าใจ ความผูกพันรักใคร่ 

ความคิดถึง หรือความขัดแย้ง ความโกรธก็ได้ 
   4)  ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้สึก (Transferability) 

ความสัมพันธ์แบบปฐมภูมิก่อรูปขึนกับบุคคลใดบุคคลหนึงแน่นอน ไม่สามารถทีจะถ่ายทอดไปสู่
คนอืนได้ง่าย ๆ เป็นการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลเป็นคน ๆ ไป มีความรู้สึกผูกพันเฉพาะเจาะจงยาก

ทีจะเปลียนแปลงได้ 

 สายสุรีย์ จุติกุล (2540: 1325) กล่าวว่า ครอบครัวทีมีความสัมพันธภาพทีดีควร
จะต้องมีพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความรักความผูกพันกันของสมาชิกในครอบครัว สมาชิกทุก

คนในครอบครัวต้องเอาใจใส่ดูแลและเอืออาทรต่อกัน สมาชิกในครอบครัวต้องเคารพซึงกันและ
กันสมาชิกในครอบครัวต้องมีความรับผิดชอบ มีความไว้วางใจซึงกันและกัน ให้กําลังใจกันและ

กัน สมาชิกในครอบครัวทุกคนต้องให้อภัยกัน ต้องรู้จักสือสารกันภายในครอบครัว ต้องใช้เวลา

ร่วมกันอย่างมีคุณค่าและมีคุณภาพ สมาชิกทุกคนในครอบครัวควรมีการปรับตัวตามภาวการณ์
เปลียนแปลงของบุคคลในครอบครัว สมาชิกในครอบครัวต้องรู้จักบทบาทและหน้าที รวมถึงการ
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ช่วยเหลือซึงกันและกัน สมาชิกในครอบครัวต้องมีความใกล้ชิดทางสัมผัสแสดงความรักความ

อบอุ่นตามธรรมชาติ 
  สัมพันธภาพในครอบครัวเป็นปัจจัยหนึงทีผู้ศึกษานํามาใช้ในการศึกษาครังนี โดย

ผู้ศึกษาได้แบ่งสัมพันธภาพในครอบครัวสําหรับการศึกษาครังนีออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ ด้าน
ความรัก เคารพนับถือกันและกัน ด้านการทํากิจกรรมร่วมกัน ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษา

หรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว และด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้ง

ด้วยเหตุผล 
   2.2.2.4  ลักษณะของสัมพันธภาพในครอบครัว 

   Morrow and Wilson (1961: 501510) ศึกษาเรือง ความสัมพันธ์ระหว่าง
สัมพันธภาพในครอบครัวกับผลสัมฤทธิทางการเรียนของนักเรียนชายในระดับมัธยมศึกษาและ

สรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึงลักษณะพฤติกรรมทีพ่อแม่นันปฏิบัติต่อลูก 

พฤติกรรมทีลูกปฏิบัติต่อพ่อแม่และพฤติกรรมทีปฏิบัติต่อกันในด้านต่างๆโดยจําแนกพฤติกรรม
ทีแสดงถึงสัมพันธภาพในครอบครัว ดังนี 

      1)  การพักผ่อนร่วมกันในครอบครัว (Family Sharing of Recreation) 
หมายถึง การทีพ่อแม่และลูกได้มีกิจกรรมร่วมกันในการพักผ่อนหย่อนใจเมือมีเวลาว่าง 

      2)  การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและรับรู้เรืองราวต่างๆ 

(Family Sharing of Confidences and Ideas) หมายถึง การทีลูกได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ในการ
แสดงความคิดเห็น และรับรู้เกียวกับทุกข์สุข ความลับในเรืองต่างๆของพ่อแม่ เช่น ปัญหาทาง

การเงิน ปัญหาทางการงาน 
      3)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ (Family Sharing in Making 

Decisions) หมายถึง การทีลูกได้มีส่วนร่วมกับพ่อแม่ในการตัดสินใจกระทําสิงต่างๆ ภายในบ้าน 

เช่น การจัดระเบียบกฎเกณฑ์ภายในบ้าน 
      4)  การเห็นชอบของพ่อแม่ (Parent Approval) หมายถึงพฤติกรรมของ

พ่อแม่ทีแสดงต่อลูกในลักษณะของการเห็นด้วยกับการกระทําความเห็นของลูก เช่น การไม่
ปฏิเสธข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น หรือการกระทําต่างๆของลูก 

      5)  ความรักความห่วงใยของพ่อแม่ (Parental Affection) หมายถึง 

พฤติกรรมของพ่อแม่ ทีลูกรับรู้ว่าเป็นพฤติกรรมทีแสดงออกถึงความรัก ความห่วงใยทีมีต่อลูก 
เช่น การช่วยคลีคลายปัญหาต่างๆ การให้ความเป็นกันเองกับลูก 

      6)  ความไว้วางใจของพ่อแม่ (Parental Trust) หมายถึง พฤติกรรมของ
พ่อแม่ ทีแสดงความไว้วางใจในตัวลูกว่าสามารถปฏิบัติตนเองได้อย่างเหมาะสม สามารถ

ช่วยเหลือตนเองได้ มีความรับผิดชอบต่อการกระทําตนเอง 

      7)  การทีพ่อแม่เห็นด้วยกับกิจกรรมของเพือนๆของลูก (Parental 
Approval of Peer Activities) หมายถึง พฤติกรรมของพ่อแม่ทีแสดงถึงการเห็นด้วยกับการทีลูก
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ไม่มีกิจกรรมกับเพือนๆโดยทีไม่ขัดขวางหรือเป็นอุปสรรคหรือแสดงถึงความไม่ไว้วางใจในการ

ไปร่วมกิจกรรม 
       8)  การทีลูกยอมรับเกณฑ์มาตรฐานการดํารงชีพของพ่อแม่ (Student 

Acceptance of Parental Standards) หมายถึง เห็นด้วยกับความเห็นของพ่อแม่ในด้านการ
เรียน ด้านการทํางาน ทัศนคติ และยินยอมกระทําตามกฎเกณฑ์ทีพ่อแม่กําหนดด้วยความยินดี 

       9)  ความรักและความเคารพของลูกทีมีต่อพ่อแม่ (Student Affection 

and Respect for Parents) หมายถึง พฤติกรรมของลูกทีแสดงต่อพ่อแม่ซึงเป็นการแสดงถึง
ความรัก ความเคารพพ่อแม่โดยการเชือฟังพ่อแม่ ไม่ขัด ไม่ทําให้พ่อแม่เสียใจ 

     10)  การไม่มีข้อกําหนดมากเกินไป (Lack of Patental Over
Restrictiveness) หมายถึง การทีพ่อแม่ไม่แสดงพฤติกรรมทีเป็นข้อกําหนดหรือจํากัดความ

ประพฤติลูกมากเกินไป 

       11)  การไม่เข้มงวดกวดขันเกียวกับระเบียบวินัยมากเกินไป (Lack of 
Parental Severity of Discipline) หมายถึง การทีพ่อแม่ไม่แสดงการกระทําใดๆทีส่อแสดงถึง

ความเข้มงวดในวินัย เช่น การลงโทษอย่างรุนแรง การไม่ยืดหยุ่นในระเบียบวินัย การบังคับให้
ลูกปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยไม่คํานึงถึงความพร้อม 

       12)  การไม่ปกป้องคุ้มครองมากเกินไป (Lack of Parental Overprotection) 

หมายถึง พฤติกรรมทีพ่อแม่แสดงต่อลูกอย่างไม่ปกป้องคุ้มครองมากเกินไป หรือไม่แสดง
พฤติกรรมต่างๆเสมือนหนึงลูกไม่มีความสามารถดูแลตนเองได้ หรือเหมือนลูกเป็นเด็กเล็กๆ 

      14)  การยินดีให้กําลังใจเพือความสําเร็จ (Sympathetic 
Encouragement of Achievement) หมายถึง การทีพ่อแม่ให้กําลังใจสงเสริมหรือกระตุ้นให้ลูก

ประสบความสําเร็จในการเรียน การทํางาน ทังการกระทําและด้วยคําพูด 

      13)  การทีพ่อแม่ไม่ค่อยยําเตือนถึงความสําเร็จมากเกินไป (Lack of 
Parental OverInsistence on Achievement) หมายถึง พ่อแม่ไม่ค่อยยําเตือนหรือรบเร้าให้ลูก

ได้รับความสําเร็จในการทํางานมากเกินไป เช่น ไม่เคียวเข็ญให้ลูกประสบความสําเร็จในการ
เรียน การทํางาน ทังการกระทําและคําพูด 

      15)  กฎระเบียบ แบบแผน และวิธีปฏิบัติของพ่อแม่ (Regularity of 

Home Routine) หมายถึง พฤติกรรมทีพ่อแม่กระทําต่อลูกเป็นประจํา สมําเสมอ รวมถึงระเบียบ
วิธีการปฏิบัติทีพ่อแม่แสดงกับลูก 

      16)  ความกลมเกลียวของพ่อแม่ (Harmony of Parents) หมายถึง 
พฤติกรรมของพ่อแม่กระทําต่อกันในลักษณะทีไม่มีความขัดแย้งซึงกันและกัน มีความ

เอือเฟือเผือแผ่กัน มีความรักใคร่สามัคคีกัน ถ้อยทีถ้อยอาศัย 
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2.3  การเคหะแห่งชาติ และเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
 

 2.3.1  การเคหะแห่งชาติ 

         2.3.1.1  พัฒนาการการแก้ไขปัญหาทีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยในประเทศไทย 

  การดําเนินงานเกียวกับการจัดการทําโครงการทีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยใน

ประเทศไทยมีพัฒนาการความเป็นมาตังแต่ยุคเริมต้นตามลําดับคือ (กรณ์กิติ พิเชษฐ์วัฒนา, 
2539: 35) 

     1)  การก่อตังหน่วยงานอาคารสงเคราะห์ 
    มีวัตถุประสงค์เพือให้ความช่วยเหลือด้านทีอยู่อาศัยแก่ผู้มีรายได้น้อย  

ดําเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห์ กระทรวงมหาดไทย มีการตราพระราชบัญญัติอาคาร

สงเคราะห์ขึน ในปี พ.ศ. 2485 ดําเนินงานด้านการจัดสร้างทีอยู่อาศัยราคาถูกย่านเชิงสะพานยม
ราชให้แก่ผู้มีรายได้น้อยและในปี พ.ศ. 2486 ได้จัดตัง ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพือทําหน้าที

ให้กู้เงินซือบ้านและทีดินสําหรับประชาชนทัวไป 
2)  การรือย้ายแหล่งเสือมโทรม 

ก่อตังสํานักงานเพือแก้ปัญหาแหล่งเสือมโทรมขึนในปี พ.ศ.  2503 อยู่ 

ในความดูแลของสํานักงานเทศบาลกรุงเทพ มีแนวคิดทังการป้องกันรักษาและบูรณะฟืนฟูเมือง 
กิจกรรมส่วนใหญ่เป็นการรือย้าย เช่น การรือย้ายแหล่งเสือมโทรมหน้ากรมทางหลวงแผ่นดิน 

บริเวณท่าวาสุกรี บริเวณชุมชนคลองเตย เป็นต้น โดยมากเป็นการขจัดแหล่งเสือมโทรมให้หมด
ไปโดยไม่ได้จัดหาทีอยู่ใหม่ให้แก่ผู้ถูกย้ายแต่อย่างใด 

     3)  การรือย้ายและสร้างแฟลต 

     ปี พ.ศ. 2508 มีการเปลียนแปลงนโยบายการแก้ปัญหาชุมชนแออัด
โดยการสร้างแฟลตรองรับผู้ทีถูกรือย้าย เนืองจากทีดินในเมืองมีราคาสูงการขยายตัวของทีอยู่

อาศัยในแนวราบทําได้ยากและยังเป็นการใช้ทีดินอย่างไม่คุ้มค่า จึงได้มีการจัดสร้างทีอยู่อาศัย
ในแนวดิง อาคารหลังแรกทีสร้างขึนตามนโยบายนีเป็นเรือนไม้ ตังอยู่ทีย่านดินแดงห้วยขวาง 

     ในปี พ.ศ. 2515 รัฐบาลได้รวมหน่วยงานต่างๆทีทําหน้าทีจัดการเรืองที

อยู่อาศัยเข้าไว้ด้วยกัน เรียกชือองค์กรใหม่นีว่า การเคหะแห่งชาติ เริมดําเนินงานวันที 12 
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที 316 มีภาระหน้าทีและความรับผิดชอบ

เกียวกับการพัฒนาทีอยู่อาศัยและแก้ปัญหาทีอยู่อาศัยในประเทศไทย โดยใช้รูปแบบเดิมคือ การ
รือย้ายและสร้างแฟลต โครงการระยะแรกๆ คือ แฟลตดินแดงห้วยขวาง แฟลตบ่อนไก่และ

แฟลตคลองเตย 
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       4)  การปรับปรุงชุมชนแออัด 

       นโยบายของการเคหะแห่งชาติ คือ การรือย้ายและสร้างแฟลต พบว่า
ไม่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดได้ สาเหตุเนืองจากการทีผู้มีรายได้น้อยไม่เคยชินต่อการอยู่

อาศัยรูปแบบใหม่ จึงเกิดการขายสิทธิให้ผู้มีรายได้สูงกว่าและกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเหล่านีก็อพยพ
ไปสร้างชุมชนแห่งใหม่ต่อไปเรือยๆ การเคหะแห่งชาติจึงได้ตังหน่วยงานขึนมาเรียกว่า สํานัก

ปรับปรุงแหล่งเสือมโทรม เมือวันที 1 เมษายน พ.ศ. 2520 ทําหน้าทีรวบรวมข้อมูลเพือใช้ในการ

ออกแบบทางกายภาพ การควบคุมการก่อสร้าง การสํารวจสภาพแวดล้อม ทําการศึกษาทังด้าน
สังคมและเศรษฐกิจของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยเพือทําการจัดระบบชุมชนใหม่ซึงถือเป็นจุดเริมต้น

ของแนวคิดเรืองการให้ความมันคงในการอยู่อาศัย 
     5)  โครงการฟืนนคร 

     เป็นแนวคิดทีเกิดจากข้อจํากัดในการปรับปรุงชุมชนแออัด ซึงไม่

สามารถให้ความมันคงในการอยู่อาศัยตลอดจนการมีกรรสิทธิในทีดินหรือการอยู่อาศัยในระยะ
ยาวแก่ผู้มีรายได้น้อย การเคหะแห่งชาติจึงนําวิธีการแก้ปัญหาโดยผ่านกลุ่มหรือชุมชนให้กลุ่มผู้

อยู่อาศัยได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆในโครงการ (People participation) โดยการ
ขอแบ่งส่วนทีดินทีอยู่อาศัยจากเจ้าของทีดิน เพือให้เจ้าของทีนําทีดินส่วนทีเหลือไปใช้ประโยชน์

อย่างอืนได้กลายเป็นรูปแบบ Land sharing ภายหลังมีการประเมินว่าแนวคิดนีไม่ประสบ

ความสําเร็จเท่าทีควร เนืองจากเกิดปัญหาเรืองเจ้าของทีดินไม่ให้ความร่วมมือและปัญหาเรือง
การจัดซือทีดินในเมืองซึงมีราคาทีสูงจนผู้อยู่อาศัยไม่สามารถรับภาระได้ 

     6)  โครงการจัดสรรทีดินพร้อมสาธารณูปโภคและการจัดสรรหาบ้าน 
     จากแนวคิดโครงการฟืนนครประสบปัญหาตามทีกล่าวมามีการมอง

ย้อนกลับไปทีกระบวนการพัฒนาทีอยู่อาศัยทีเป็นมาตังแต่ในอดีตโดยธรรมชาติทีว่า คนย่อมมี

หนทางหาทีอยู่อาศัยของตนเองได้ เพียงแต่ทางรัฐให้การสนับสนุนกิจกรรมบางส่วน โดยแบ่ง
ภาระให้เจ้าของได้เข้ามามีส่วนร่วมพัฒนาทีอยู่อาศัยด้วยตนเองตามกําลังความสามารถทีมีอยู่ 

เรียกทีอยู่อาศัยลักษณะนีว่า บ้านสร้างบางส่วน(Core house) ซึงมักจะมีการจัดสร้างบ้านพร้อม
กับการจัดหาส่วนบริการบางส่วนทีจําเป็นในการดํารงชีวิตเช่น ไฟฟ้า นําประปา สถานพยาบาล 

โรงเรียน เป็นต้น 

 2.3.1.2  บทบาทหน้าทีของการเคหะแห่งชาติ 
 การเคหะแห่งชาติ เป็นหน่วยงานหนึงทีมีพัฒนาการมาจากการแก้ไขปัญหาทีอยู่

อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยตังแต่ในอดีตทีผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยมีวิสัยทัศน์ ภารกิจ และ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี 
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     1)  วิสัยทัศน์ 

     การเคหะแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม
ความมันคงในการอยู่อาศัยและการพัฒนาเมืองของประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนในชุมชน สร้างสรรค์สังคมทีเข้มแข็ง มีคุณภาพและน่าอยู่อย่างยังยืน 
     2)  ภารกิจ 

   2.1)  สร้างความมันคงในการอยู่อาศัยและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ประชาชนในชุมชน 
   2.2)  สนับสนุนและพัฒนาทีอยู่อาศัยตามนโยบายรัฐและ 

หน่วยงานรัฐ 
   2.3)  พัฒนาโครงการทีอยู่อาศัยขนาดใหญ่ในลักษณะเมืองใหม่  

ฟืนฟูชุมชนเมือง 

    2.4)  เสนอแนะนโยบายและแผนการแก้ไขปัญหาทีอยู่อาศัยของ
ประเทศ 

    2.5)  สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถินในการจัดการทีอยู่
อาศัย ตาม พรบ.แผนและขันตอนการกระจายอํานาจ 

    3)  การดําเนินงานขององค์การ 

     การเคหะแห่งชาติเป็นหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์  ดําเนินงานตามภารกิจ ภายใต้พระราชบัญญัติการเคหะ

แห่งชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแก้ไขเพิมเติม พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี 
 3.1)  จัดให้มีเคหะเพือให้ประชาชนได้มีทีอยู่อาศัย รวมตลอดถึง

จัดให้มีสาธารณูปโภคและสิงอํานวยความสะดวกแก่ผู้อาศัย ทํานุบํารุง และพัฒนาบรรดาเคหะ

ดังกล่าว รวมทังพัฒนาการอยู่อาศัยให้มีคุณภาพชีวิตทีดีขึน ทังในทางสังคม เศรษฐกิจ และ
สิงแวดล้อม 

 3.2)  ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ประชาชน ผู้ประสงค์จะมี
เคหะของตนเอง บุคคลหรือนิติบุคคล ผู้ประสงค์จะเข้าร่วมดําเนินการกับการเคหะแห่งชาติ 

 3.3)  จัดให้มีเคหะเพือให้ประชาชนเช่า เช่าซือ หรือซือ 

 3.4)  ประกอบธุรกิจเกียวกับการก่อสร้างอาคารและจัดหาทีดิน 
 3.5.)  ปรับปรุง รือ หรือย้ายแหล่งเสือมโทรมเพือให้สภาพการอยู่

อาศัย สิงแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคมดีขึน 
   3.6)  ประกอบกิจการอืนๆทีสนับสนุนหรือเกียวเนืองกับ 

วัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น 
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  4)  แผนงาน 

          4.1)  แผนงานตามนโยบายรัฐ ประกอบด้วย 
                         (1)  โครงการบ้านเอืออาทร 

                          (2)  โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน 
                    4.2)  แผนงานตามภารกิจหลักของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 

                         (1)  โครงการให้บริการหน่วยงานของรัฐ 

          มีวัตถุประสงค์เพือแก้ไขปัญหาด้นทีอยู่อาศัยให้แก่กลุ่ม 
ข้าราชการผู้มีรายได้น้อย พนักงาน หน่วยงานของรัฐผู้มีรายได้น้อยให้มีทีอยู่อาศัยทีได้

มาตรฐานในชุมชนทีมีสภาพแวดล้อมทีเหมาะสมและมีความมันคงในการอยู่อาศัยทังทีเป็นของ
ตนเองหรือได้เช่าระยะยาวในระดับราคาทีสามารถรับภาระได้ ประกอบด้วย 

  (1.1)  โครงการแก้ไขปัญหาทีอยู่อาศัยผู้มีรายได้น้อยใน 

ทีดินของหน่วยงาน (รับจ้างดําเนินการ) 
                (1.2)  โครงการบ้านพักข้าราชการในลักษณะบ้านพัก 

สวัสดิการ (รับจ้างดําเนินการ) 
                        (1.3)  โครงการบ้านพักข้าราชการ ประเภทเช่า (การ 

เคหะดําเนินการเอง) 

  (2)  โครงการจัดทําแผนพัฒนาทีอยู่อาศัยระดับเมืองและแผน 
ป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับพืนที วัตถุประสงค์ เพือเป็นแนวทางในการจัดทํา

แผนพัฒนาทีอยู่อาศัยระดับเมืองและแผนป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดระดับพืนที แบบมีส่วน
ร่วมกับทุกฝ่ายทีเกียวข้องในลักษณะขององค์รวมอย่างเป็นระบบ โดยการเรียนรู้แลกเปลียน

ประสบการณ์ร่วมกัน 

 (3)  โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนให้ 
เป็นชุมชนน่าอยู่ ประกอบด้วยโครงการย่อย 3 โครงการ ได้แก่ 

                 (3.1)  โครงการพัฒนาองค์กรชุมชนและการมีส่วนรวม
ของประชาชนและผู้เกียวข้องเพือเพิมประสิทธิภาพการพัฒนาทียังยืน 

   (3.2)  โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้อม 

   (3.3)  โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพย์ติดใน
ชุมชน (ชุมชนสีขาว) 

   (4)  โครงการพัฒนาเมืองและฟืนฟูเมือง  
          เพือเป็นการพัฒนาเมืองในรูปแบบของการจัดทําโครงการ

ฟืนฟูเมืองโดยการปรับปรุงฟืนฟูชุมชนทีมีสภาพเสือมโทรม ทังด้านกายภาพทีเป็นอันตรายต่อ

การอยู่อาศัย รวมทังสภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะสมโดยจัดสร้างทีอยู่อาศัยทีได้มาตรฐานและอยู่
ในสิงแวดล้อมทีเหมาะสม 
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     5)  นโยบายสําคัญทีเกียวข้องกับการดําเนินงาน 

                   5.1)  นโยบายรัฐบาลด้านสวัสดิการสังคมและความมันคงของ
มนุษย์       

            จากคําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี โดยนายอภิสิทธิ เวชชา
ชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายต่อรัฐสภา เมือวันจันทร์ที 29 ธันวาคม พ.ศ. 2551  รัฐบาล

จะนําดําเนินนโยบายหลักในการบริหารประเทศ นโยบายในด้านสวัสดิการสังคม และความ

มันคงของมนุษย์ มีประเด็นนโยบายเกียวข้องกับการเคหะแห่งชาติ คือ นโยบายสวัสดิการสังคม
และความมันคงของมนุษย์ โดยเร่งรัดปรับปรุงแก้ไขปัญหาคุณภาพการอยู่อาศัย คุณภาพชีวิต 

และสิงแวดล้อม โดยเฉพาะชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิงขึนโดยปรับปรุงคุณภาพและขยายการให้
บริหารสาธารณูปโภคให้ทัวถึง ปรับปรุงการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐด้านการเคหะ และการ

อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยเพือเพิมประสิทธิภาพการดูแลคุณภาพชีวิตและสิงแวดล้อมของ

ชุมชนผู้มีรายได้น้อยให้ดียิงขึน 
       5.2)  ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของ

มนุษย์  
        กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมันคงของมนุษย์ ได้กําหนด

ยุทธศาสตร์การดําเนินงานใน 4 ยุทธศาสตร์หลัก ได้แก่ 

           (1)  การพัฒนาสวัสดิการสังคมและสร้างความมังคงในการ
ดําเนินชีวิต กลุ่มเป้าหมายมีโอกาสเข้าถึงการคุ้มครองและสวัสดิการอย่างทัวถึงในทุก พืนที 

            (2)  ส่งเสริมการขับเคลือนการพัฒนาการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาสังคม โดยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายได้รับการคุ้มครองและป้องกันปัญหาทางสังคม

รวมทังประชาชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

            (3)  เสริมพลังและสร้างการมีส่วนร่วม โดยกลุ่มเป้าหมาย
และชุมชนมีศักยภาพและมีส่วนร่วมในการพัฒนาส่งเสริมระบบการบริหารราชการตามหลักธรร

มาภิบาล โดยภาคประชาชนและบุคลากรมีความเชือมันในการบริหารราชการแผ่นดิน 

             5.3)  แนวนโยบายผู้ถือหุ้นภาครัฐ (Statement Of Directions : 

SOD) ทีมีต่อการเคหะแห่งชาติ 

            การเคหะแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจทีกระทรวงการคลังเป็นผู้ถือหุ้น

ในฐานะผู้แทน ของรัฐ ดังนัน การเคหะแห่งชาติจึงต้องปฏิบัติตามแนวนโยบายของผู้ถือหุ้น/
ภาครัฐ  (Statement Of Directions: SOD) ซึงเป็นแนวนโยบายทีจัดทําขึนโดยสํานักงาน

คณะกรรมการนโยบานรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ร่วมกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ และ 

สังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะหน่วยงานทีพิจารณาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
และแผนการลงทุนของรัฐวิสาหกิจ และกระทรวงการพัฒนาสังคมและ ความมันคงของมนุษย์ใน

ฐานะทีเป็นหน่วยงานทีกํากับดูแลการเคหะแห่งชาติ   
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 2.3.2  เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

  2.3.2.1  ความเป็นมาของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
   โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ตังอยู่ในตําบลทุ่งสองห้อง ภายในเขตหลักสี 

กรุงเทพมหานคร ซึงมีกลุ่มบ้านทังหมด 28 กลุ่มบ้าน อาคารเช่าซือเป็นอาคารสร้างบางส่วน 

พร้อมสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บนเนือที 8 ไร่ การเคหะแห่งชาติได้ดําเนินการก่อสร้าง
อาคารขึนมาเพือตอบสนองความต้องการด้านทีอยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร 

ซึงแยกเป็นอาคารเช่าซือ ดังต่อไปนี 

 1)  อาคารเช่าซือเป็นอาคารสร้างบางส่วน พร้อมสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ บนเนือที 268.84 ไร่ จํานวน 3,129 หน่วย (บรรจุผู้เช่าตังแต่ปี 2527) 

 2)  นอกจากนียังมีอาคารแฟลตเช่า บนเนือที 29.82 ไร่ จํานวน 1,369 
หน่วย 

       2.1)  อาคารแฟลตเช่าเก่า จํานวน 6 หลัง 1,111 หน่วย 

       2.2)  อาคารแฟลตเช่าใหม่ จํานวน 3 หลัง 258 หน่วย ( ซึงบรรจุผู้
เช่าตังแต่ปี 2536) 

   โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องได้บรรจุผู้เช่าและเช่าซือเข้าอยู่ตังแต่ปี 2527 เป็น
ต้นมา รวมอาคารเช่าและซือทังโครงการ 4,498 หน่วย 

   ลักษณะและประเภทของอาคารทีพักอาศัยจุดมุ่งหมายของการเคหะแห่งชาติ

จัดหาทีอยู่อาศัยให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในกรุงเทพมหานคร แต่เนืองจากเคหะชุมชนสามารถรับ
จํานวนผู้อยู่อาศัยได้ทัง 4,000 หน่วย ดังนัน จึงได้มีการจัดให้แก่ผู้มีรายได้ปานกลางได้เข้าอยู่

อาศัยในเคหะชุมชนด้วย  
   โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องทีเป็นอาคารแบบแฟลตทังสองช่วง สร้างเพือให้

เกิดทีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อย ไม่เกิน 2,500 บาทต่อเดือน ได้อยู่อาศัยโดยการเช่า 

  นอกจากนี ยังได้แบ่งทีอยู่อาศัยออกเป็นย่านหรือกลุ่มบ้านโดยพิจารณาจาก
ตําแหน่งทีตังใกล้ไกลในการเข้าพึงความสะดวกสบาย 5 ประเภท คือ 

 1)  ลักษณะย่านกลุ่มบ้านหลัก เป็นกลุ่มบ้านพักทีอาศัยทีเหมาะทีสุด
เนืองจากติดอยู่ถนนสายหลัก 

 2)  ลักษณะย่านกลุ่มบ้านรอง เป็นย่านกลุ่มบ้านพักอาศัยทีติดกับถนน

สายรอง และทางเดินเท้าหลัก ทีแยกจากถนนสายหลัก ของเคหะการเดินทางเข้าทีพักอาศัยด้วย
ทางเดินเท้าและจักรยาน แต่สามารถใช้รถยนต์ได้  

 3)  ลักษณะย่าน กลุ่มใน เป็นย่านกลุ่มบ้านพักทีเป็นทางเท้าเข้าออก
สะดวกด้วยทางเดินเท้าย่อย ซึงสามารถใช้จักรยานและจักรยานยนตร์ได้ด้วยเมือต้องการ  

 4)  ลักษณะย่านทีเป็นย่านอาคารแฟลตพักอาศัยทีมีทางเข้าออกสะดวก

ทีสุด เพราะเดินทางเท้าและจักรยาน ประชาชนได้เริมเข้ามาอยู่อาศัยตังแต่ปี พ.ศ. 2527  
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 5)  ลักษณะย่านอาคารแฟลตเช่าใหม่ ซึงประชาชนได้เริมเข้าอยู่อาศัย

ตังแต่ปี 2536  
   2.3.2.2  สภาพทีดินและสิงแวดล้อมก่อนการจัดสร้างโครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง 

              ห้อง 
     1)  สภาพทีดินเป็นทีลุ่ม ระดับดินเดิมมีระดับใกล้เคียงกับระดับเดิมของ

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องทีเป็นแบบอาคารเช่าซือเป็นอาคารสร้างบางส่วน ซึงอยู่ระดับตํา

กว่าถนน 90 เซนติเมตร ลักษณะทัวไปเป็นทีราบว่างเปล่า 
     2)  สภาพทีอยู่อาศัยและสิงก่อสร้าง มีบ้านอาศัยอยู่ประปราย ตามแนว

ชายคลองเปรมประชากร ซึงจะต้องรือถอนออก และอยู่ในเขตกําหนดการใช้ทีดิน ย2 ซึงกําหนด
โดยสํานักผังเมือง 

   2.3.2.3  ขอบเขตทีตังของโครงการ 

   ตังอยู่ในบริเวณแขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ทีดินโครงการอยู่
บริเวณฝังตะวันตกของทางรถไฟสายเหนือ ซึงขนานกันกับถนนวิภาสดีรังสิต ช่วงระหว่างหลัก

กิโลเมตร 2021 รายละเอียดขอบเขตทีดิน มีดังนี (ดังภาพที 2.1) 
   ทิศเหนือ จดทีดินกระทรวงการคลัง 

   ทิศตะวันออก จดทีดินของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึงเป็นทีดินริมทางรถไฟ

สายเหนือ 
   ทิศใต้ จดทีดินเอกชน 

   ทิศตะวันตก จดคลองเปรมประชากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที 2.1  แสดงทีตังโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องตามเขตการปกครอง 

แหล่งทีมา: Google Inc., 2551 อ้างถึงใน พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์, 2551: 75. 
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  2.3.2.4  การบริหารชุมชน 

 สําหรับการบริหารชุมชนของเคหะชุมชนทุ่งสองห้องนัน เนืองจากอาคารประเภท 
สร้างบางส่วน (อาคารแนวราบ) และอาคารแฟลตเช่ามีการบริหารชุมชนทีแตกต่างกัน กล่าวคือ 

เคหะชุมชนทุ่งสองห้องแต่เริมแรกได้รับการดูแลโดยการเคหะแห่งชาติเป็นหลัก ต่อมาในปี พ.ศ. 
2540 มีการเปลียนแปลงในการบริหารโดยเคหะชุมชนอาคารประเภทสร้างบางส่วน (แนวราบ) 

ได้ถูกโอนให้อยู่ในความดูแลของทาง สํานักงานเขตหลักสี ตามระเบียบกทม.ว่าด้วย กรรมการ

ชุมชน พ.ศ.2534 แทนการดูแลจากการเคหะแห่งชาติ แต่ในส่วนของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง
อาคารประเภทแฟลตเช่านันได้ถูกแบ่งให้อยู่ในพืนทีการปกครองเขตดอนเมืองและยังอยู่ในการ

ดูแลของการเคหะแห่งชาติตามเดิม มีสํานักงานเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง เป็นผู้ดูแลในการเก็บค่า
เช่า และค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มีตัวแทนของผู้อยู่อาศัยทําหน้าทีในแต่ละอาคารร่วม

เป็นคณะกรรมการดูแลภายในอาคารทีพักอาศัยของตนเอง  

  การศึกษาครังนีจึงได้เน้นศึกษาเฉพาะชุมชนอาคารแฟลตเช่า ด้วยมูลเหตุทีว่า
ชุมชนดังกล่าวยังเป็นชุมชนทีมีการเคหะแห่งชาติดูแลและรับผิดชอบเป็นหลัก ซึงต่างจากชุมชน

อาคารประเภทสร้างบางส่วน (แนวราบ) ทีได้รับการโอนให้มีการดูแลโดยสํานักงานเขตหลักสี
แล้ว ทังนี เพือเป็นการสะท้อนถึงผลงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการเคหะแห่งชาติ และเพือ

เป็นแนวทางในการแก้ไข ปรับปรุงและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการ

เคหะแห่งชาติในพืนทีอืนๆต่อไป ผู้ศึกษาจึงเลือกศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในอาคาร
แฟลตเช่า โครงการเคหะทุ่งสองห้อง  

 2.3.2.5  การคมนาคม 
 การติดต่อภายในชุมชนใช้ถนนภายในโครงการ โดยถนนสายหลักมีความกว้าง 

เขตทาง 7 เมตร โดยมีผิวทางจราจรกว้าง 6 เมตร ทางเท้ามีเพียงข้างเดียว กว้าง 1 เมตรการ

ติดต่อกับภายนอกโครงการ โดยต่อถนนภายในโครงการขนานกับทางรถไฟ (ตัดถนนเข้าใน
ทีดินของการรถไฟ ซึงอนุญาตให้การเคหะแห่งชาติใช้ได้) ขนาดของผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ทาง

เท้ามีเพียงข้างเดียว กว้าง 1 เมตร การคมนาคมสู่บริเวณต่างๆในกรุงเทพมหานคร ใช้เส้นทาง
ถนนวิภาวดีและถนนแจ้งวัฒนะ ซึงมีรถประจําทางให้บริการอยู่หลายสาย เช่น สาย 29 95 504 

510 555 เป็นต้น สําหรับภายในโครงการมีรถสองแถวและรถมอเตอร์ไซด์รับจ้างให้บริการ (ดัง

ภาพที 2.2) 
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ภาพที 2.2  แสดงสภาพการจราจรบริเวณหน้าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

แหล่งทีมา: พสิษฐ์ นิติวรคุณาพันธุ์, 2551: 76.  

   2.3.2.6  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

    1)  ระบบไฟฟ้าเชือมต่อจากสายไฟฟ้าแรงสูง ของการไฟฟ้านครหลวง 
โดยกระแสไฟฟ้า 220 โวลท์ 

      2) ระบบนําใช้ ระบบประปาเชือมต่อจากท่อเมนของการประปานคร

หลวง ประมาณความต้องการนําใช้ต่อครอบครัว 200 ลิตรต่อคนต่อวัน และมีถังนําสํารองยาม
ฉุกเฉินโดยถังเก็บนําใต้ดินจุประมาณ 21,120 ลิตร 

      3)  การกําจัดขยะมูลฝอยและสิงปฏิกูล 
         3.1)  ขยะมูลฝอยในโครงการฯ ทางกรุงเทพมหานครเป็นผู้จัดเก็บ

ขยะในแต่ละวันและเก็บค่าบริการตามแต่ละห้องพักของผู้อยู่อาศัย 

         3.2)  การกําจัดนําเสีย ใช้ระบบการกําจัดนําเสียทีจัดสร้างในบริเวณ
โครงการ 

         3.3)  ระบบระบายนํา ใช้การระบายนําเชือมต่อกับท่อระบายนําลงสู่
คลองสาธารณะ 
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 2.3.2.7  ตลาด ร้านค้า และย่านพาณิชกรรม 

  ตลาดทีใกล้ทีสุดจะอยู่ในโครงการเคหะทุ่งสองห้องทีเป็นบ้านเดียว คือ ตลาดทุ่ง
สองห้องห้อง และบริเวณใต้ถุนอาคารแฟลตทีเป็นอาคารพาณิชย์ โดยเป็นร้านค้าขนาดเล็ก และ

เป็นตลาดขนาดเล็กภายในโครงการ และเรียงรายไปตามถนนละแวกของชุมชนทีอยู่อาศัย 
 2.3.2.8  พืนทีพักผ่อนหย่อนใจและนันทนาการ 

  เนืองจากทีตังโครงการอยู่ใกล้เคียงกับโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง (เดิม) 

ดังนันผู้อยู่อาศัยในโครงการสามารถพึงพาบริการจากโครงการเดิมได้โดยมีสาธารณะทีจัดอยู่
ภายในโครงการ และในพืนทีโครงการทีเป็นแฟลตเอง มีการจัดพืนทีพักผ่อนหย่อนใจและสนาม

กีฬาทีอยู่ระหว่างของอาคารทีพักอาศัยไว้สําหรับผู้อยู่อาศัยมาใช้บริการได้ 

  

2.4  งานวิจัยทีเกียวข้อง 
 

  2.4.1  งานวิจัยทีเกียวข้องกับการสนับสนุนทางสังคม 

จุฬาภรณ์ สยังกูล (2550: 7884) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับการศึกษา 
ความเข้มแข็งอดทนของสตรี และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของสตรีหลังการตัด

มดลูก ผลการศึกษาพบว่า  หลังจากควบคุมความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับฮอร์โมนทดแทน 

พบว่าระดับการศึกษา ความเข้มแข็งอดทนของสตรี การสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ของสตรีและตัดมดลูกมีความสัมพันธ์กันทางบวก อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ นอกจากนีหลังจาก

ควบคุมอิทธิพลของการได้รับโฮโมนทดแทน อายุ ระดับการศึกษา และการสนับสนุนทางสังคม
ยังสามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของสตรีหลังตัดมดลูกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติได้ร้อย

ละ 31.00 ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมสามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุทีตัดมดลูกอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ(beta=.22 และ.37, p<.05, respectively)  โดยการ
ได้รับโฮโมนทดแทนอย่างเดียวสามารถพยากรณ์คุณภาพของสตรีหลังการตัดมดลูกอย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติได้ร้อยละ 12 
สําราญ ดวงสว่าง (2547: 82) ศึกษา การสนับสนุนทางสังคม การบรรลุงานตามขัน

พัฒนาการและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุในจังหวัดลพบุรี ผลการศึกษาพบว่า การทีผู้สูงอายุได้รับ

การสนับสนุนทางสังคมต่างกัน จะมีผลต่อการบรรลุตามขันพัฒนาการและสุขภาพจิตต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001  รวมทังการบรรลุงานตามขันพัฒนาการมีความสัมพันธ์

ทางบวกกับสุขภาพจิต อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 ดังนันหากผู้สูงอายุได้รับการ
สนับสนุนทางสังคมทีดีและบรรลุงานตามขันพัฒนาการก็จะทําให้ดําเนินชีวิตได้อย่างมีความสุข 

มีสุขภาพจิตทีดีและเป็นผลให้เป็นผู้สูงอายุทีมีคุณภาพต่อไป 
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 ทิพย์รัตน์ สุทธิพงศ์ และพรสุวรรณ จารุพันธ์ (2544: บทคัดย่อ) ศึกษา ความสัมพันธ์

ระหว่างแรงสนับสนุนทางสังคมและปัจจัยบางประการกับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุจังหวัด
ชัยนาท ผลการศึกษา พบว่า แรงสนับสนุนทางสังคมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับทีค่อนข้างดี แรง

สนับสนุนทางสังคม ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับปานกลางกับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุอย่างมีนัยสําคัญ แรงสนับสนุนทางสังคมและระดับการศึกษาสามารถร่วมกัน

ทํานายคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ร้อยละ 39.5 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

 กิตติยา เรียงทา (2543: 5157) ได้ศึกษาผลของโปรแกรมทันตสุขศึกษาทีประยุกต์ใช้ 
ทฤษฎีแรงสนับสนุนทางสังคมต่อพฤติกรรมการแปรงฟันเพือป้องกันโรคเหงือกอักเสบใน

นักเรียนชันประถมศึกษา อําเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น พบว่า กลุ่มทดลองมีการเปลียนแปลง
ของปริมาณแผ่นคราบจุลินทรีย์ สภาวะเหงือกอักเสบ การรับรู้เกียวกับการป้องกันโรคเหงือก

อักเสบ การได้รับแรงสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร ด้านทรัพยากร และด้านอารมณ์ ดี

ขึนกว่าก่อนการทดลอง และดีขึนกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
  สมบัติ ไชยวัณณ์ และคณะ(2543: บทคัดย่อ) ศึกษา การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือ

ญาติ ความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุทีป่วยด้วยโรคเรือรัง พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมโดยเครือญาติ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตและความสมารถ

ในการดูแลตนเองอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ 

 อนุชา นิลอยู่ (2542: บทคัดย่อ) ได้ศึกษาการประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพือป้องกันโรค 
ร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในการปรับเปลียนพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง

ของประชาชน อายุ 40 – 59 ปี อําเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ผลการวิจัยพบว่า ภายหลังการ
ทดลองมีการเปลียนแปลงด้านการรับรู้ความรุนแรง การรับรู้โอกาสเสียง ความคาดหวังใน

ความสามารถของตนเอง ความคาดหวังในประสิทธิผลของการตอบสนอง ความตังใจทีจะมี

พฤติกรรมป้องกันโรค และพฤติกรรมการป้องกันโรคความดันโลหิตสูง ดีขึนกว่าก่อนทดลอง 
และดีขึนกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ และพบว่ากลุ่มทดลองมีการเปลียนแปลงของระดับความดันโลหิต 

ลดลงมากกว่าก่อนการทดลองและลดลงมากกว่ากลุ่มเปรียบเทียบ 
  อันเชิญ ชัยล้อรัตน์ (2549: 8788) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมตัวก่อนเข้าสู่

วัยสูงอายุ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ พบว่า 

ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตมีความสัมพันธ์กัน
ในทางบวก และผู้สูงอายุทีได้รับการสนับสนุนทางสังคมต่างกันจะมีความพึงพอใจในชีวิตต่างกัน 

กล่าวคือ ถ้าได้รับการสนับสนุนทางสังคมมาก ก็จะมีความพึงพอใจในชีวิตมากตามไปด้วย 
  สุมาลี ว่องเจริญ (2540: บทคัดย่อ) ศึกษา เครือข่ายทางสังคมและการสนับสนุนทาง

สังคมทีเกียวข้องกับการดําเนินชีวิตของผู้สูงอายุในชุมชนแห่งหนึงของกรุงเทพมหานคร โดย

การวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุทีมีเครือข่ายและได้รับการสนับสนุนทางสังคม
มีความเป็นอยู่ทีดี มีความพึงพอใจในชีวิตปัจจุบัน ผู้สูงอายุในกลุ่มทีมีเครือข่ายแต่ไม่ได้รับการ
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สนับสนุนทางสังคมมีความเป็นอยู่ทีด้อยกว่ากลุ่มแรก มีความพึงพอใจในชีวิตในอดีตมากกว่า

ปัจจุบัน สําหรับกลุ่มสุดท้าย คือ กลุ่มผู้สูงอายุทีไม่มีเครือข่ายและไม่ได้รับการสนับสนุนทาง
สังคมใดๆเลย พบว่าผู้สูงอายุกลุ่มนีมีความเป็นอยู่ทีด้อยกว่าสองกลุ่มแรก 

จักรกฤษณ์ พิญญาพงษ์ (2544: บทคัดย่อ) ศึกษารูปแบบความสามารถในการดูแล
ตนเอง แรงสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยเบาหวาน พบว่า แรงสนับสนุนทาง

สังคม ความสามารถในการดูแลตนเองและคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ์ทางบวก พร้อมทังยัง

สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตได้ร้อยละ 29.7 
 

  2.4.2  งานวิจัยทีเกียวข้องกับสัมพันธภาพในครอบครัว 

 ศรีเมือง พลังฤทธิ (2547: 100) ศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัด
พระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุทีอยู่ในครอบครัวขยายจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายสูงกว่า

ผู้สูงอายุทีอยู่ในครอบครัวเดียว เพราะการมีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลายคนทําให้สามารถช่วยกัน

ดูแลสภาพร่างกายของผู้สูงอายุได้ดีขึน 
ลินดา บัลลังน้อย (2546: 8184) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว 

การบรรลุงานตามขันพัฒนาการ และคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร ผล
การศึกษาพบว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกันมีการบรรลุงานตามตามขัน

พัฒนาการแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 และนักเรียนวัยรุ่นทีมีสัมพันธภาพ

ในครอบครัวต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .001 
อรนุช อุดมสมฤดี (2550: 7978) ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับความพึงพอใจใน

ชีวิตของผู้สูงอายุ ใน เขตเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 
สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต (r = 

.254) ทังหมดทดสอบนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

สาวิตรี ทยานศิลป์ (2541: 87102) ศึกษาอิทธิพลต่อความภาคภูมิใจตนเองของวัยรุ่น  
พบว่า ปัจจัยด้านครอบครัวมีความสัมพันธ์เป็นนัยสําคัญทางสถิติกับความภาคภูมิใจในตนเอง

ของวัยรุ่น ได้แก่ สัมพันธภาพของวัยรุ่นกับพ่อแม่ ความใกล้ชิดผูกพันกับครอบครัว หรืออาจ
สรุปได้ว่าสัมพันธภาพในครอบครัวมีผลต่อความภูมิใจในตนเองและทําให้เกิดความพึงพอใจ 

อรุณี บุญอุรพีภิญโญ (2542: 5456) ศึกษาความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ กรณีศึกษา

ชมรมผู้สูงอายุศูนย์บริการสาธารณสุข ภาค 2 กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การที
ครอบครัวเข้าใจผู้สูงอายุดี การมีสัมพันธภาพในครอบครัวทีดี เอืออาทร เคารพย่องย่องนับถือ

ทําให้ผู้สูงอายุเห็นว่าตนเองยังสําคัญ ส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต ด้านการทํากิจกรรม
ร่วมกัน พบว่า การได้ทํากิจกรรมต่างๆร่วมกัน ทําให้แสดงออกถึงความสามารถของตนเต็มที 

เกิดการยอมรับ มีการแลกเปลียนการเรียนรู้ร่วมกัน ทําให้เกิดความพึงพอใจในชีวิต ด้านการให้

คําแนะนําและปรึกษาหารือ พบว่าการเป็นทีปรึกษาแนะนําและให้กําลังใจแก่บุตรหลานในการ
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แก้ไข การแบ่งเบาภาระของบุตรหลานทําให้ผู้สูงอายุรู้สึกว่าตนเองยังมีความสําคัญ ส่งผลให้เกิด

ความพึงพอใจในชีวิตสูง 
อมราวดี ณ อุบล (2544: 113119) ศึกษา สุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นทีมีลักษณะ

ครอบครัวการอบรมเลียงดู และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน พบว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมี
สัมพันธภาพในครอบครัวดี มีสุขภาพจิตทีดีกว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05  

ลักษณา หนุนนาค (2546: 113) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว
กับความฉลาดทางอารมณ์ของวัยรุ่นในวิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา

พบว่า วัยรุ่นทีมีความพึงพอใจในชีวิตระดับดี มีผลมาจากสัมพันธภาพทีดี วัยรุ่นมีสัมพันธภาพที
ดีกับบิดามารดา มีความใกล้ชิดกับครอบครัวส่งผลให้มีความพึงพอใจในชีวิต 

 

  2.4.3  งานวิจัยทีเกียวกับคุณภาพชีวิต 

เสาวลักษณ์ แก้วหน่อ (2551: 100104) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งไร้
สัญชาติในเขตพืนที ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่าคุณภาพชีวิต

ของชาวเขาเผ่าม้งไร้สัญชาติ โดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตของชาวเขาเผ่าม้งไร้สัญชาติ คือ ระดับการศึกษา ความสามารถฟัง อ่าน เขียน ภาษาไทย 

ระยะเวลาทีอาศัยอยู่ในประเทศไทย การมีเครือญาติในประเทศไทย การมีทีดินทํากิน  

วรการ เทพวัลย์ (2548: 7590) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนเขตลุ่มแม่นําจัน: 
ศึกษาเฉพาะกรณีพืนทีต้นนําแม่นําจัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมระดับปานกลาง สําหรับปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตคือ 
เพศ อาชีพ รายได้ ตําแหน่งทางสังคม สภาพทีอยู่อาศัย หนีสิน เงินออม ทรัพย์สิน การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมของชุมชนและความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาของชุมชน ส่วน อายุ สถานภาพ

สมรส การศึกษา ประเภททีอยู่อาศัย ลักษณะครอบครัวไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
เขตพืนทีต้นนําลุ่มแม่นําจันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

จันทนา อัธยาจิรกูล (2542: บทคัดย่อ) ศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝังแสน
แสบด้านเศรษฐกิจ และสังคม ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจอยู่ในระดับสูง 

และคุณภาพชีวิตด้านสังคมอยู่ในระดับปานกลาง การหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร พบว่า 

ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝังคลองแสบแสนด้านเศรษฐกิจ มี 4 ปัจจัย คือ 
อาชีพ อัตราการพึงพิง ขนาดครัวเรือน ลักษณะทีอยู่อาศัย สําหรับปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิต

ของประชาชนสองฝังคลองแสนแสบ ด้านสังคมมี 5 ปัจจัย คือ พฤติกรรมเสียงด้านสุขภาพ 
อัตราการพึงพา ขนาดครัวเรือน ลักษณะทีอยู่อาศัยและการอยู่ในชุมชนทีได้รับสนับสนุนจาก

องค์กรภายนอก โดยเฉพาะลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยทีมีต่อคุณภาพชีวิตทุกด้านสําหรับลักษณะ

ผู้นําชุมชนไม่มีผลต่อคุณภาพชีวิตในทุกด้าน 
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ทิพย์อรุณ สมภู่ (2552: 75) ได้ทําการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา

สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ดัชนีชีวัดขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) เป็นเครืองมือในการศึกษาซึงประกอบด้วยคุณภาพชีวิต 4 

องค์ประกอบ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อม 
พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับทีดี และตัวแปรอิสระสําคัญทีส่งผลต่อตัว

แปรตาม (คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ) ใน 4 องค์ประกอบ คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

การทํางาน  แหล่งทีมาของรายได้จากบุตรหลานให้เปรียบเทียบกับกลุ่มบํานาญ ลักษณะของ
ครอบครัวขยายเปรียบเทียบกับครอบครัวเดียว การดูแลสุขภาพอนามัย สภาพแวดล้อมทาง

กายภาพ การสนับสนุนทางสังคม การทํากิจกรรมและการมีบทบาท  
  กัลยาณี ทองสว่าง (2546: 55) ได้ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ 

ผู้สูงอายุในเคหะชุมชนออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สถานภาพ 

ส่วนบุคคลทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ ที
ระดับ.05 คือ เพศ สําหรับ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สถานสภาพสมรส รายได้ ลักษณะการ

อยู่อาศัย และการเป็นสมาชิกชมรมผู้สูงอายุไม่สามารถหาค่าไคสแคว์ได้ เนืองจากจํานวนเซลล์มี
ค่า Expected Valua ไม่ถึง 5 

  อัมภัสชา พาณิชชอบ (2546: 1) ได้ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์

คนชราบ้านบางแคและสถานทีพักผู้สูงอายุเอกชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เป็นการ
วิจัยเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในสถานสงเคราะห์คนชราบ้าน

บางแค และสถานทีพักผู้สูงอายุเอกชนส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีร้อยละ 48.8 และร้อยละ 73.8
ตามลําดับจากการศึกษา เปรียบเทียบ 2 กลุ่ม พบว่า คุณภาพชีวิตด้านเศรษฐกิจ สุขภาพ

สภาพแวดล้อม การพึงพาตนเองและคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผู้สูงอายุทีพักในสถานทีพัก 

เอกชนดีกว่าผู้สูงอายุทีพักในสถานสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค ส่วนด้านกิจกรรมพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกันและจากการศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลพบว่า ความพึงพอใจใน

กิจกรรมและความพึงพอใจ ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม มีความสัมพันธ์กับคะแนนคุณภาพชีวิต 
  พระฐิตะวงษ์ ลาเสน (2548: 9395 ) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในชนบทไทย โดย

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในเขตอําเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที

มีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ ระดับการศึกษา 
รายได้ในครอบครัว สภาพแวดล้อมทีอยู่อาศัย สัมพันธภาพในครอบครัว และการรับรู้ข่าวสาร 

  สุทธิพร บุญมาก (2544: 151157 ) คุณภาพชีวิตของพยาบาล: ศึกษาเฉพาะกรณี
โรงพยาบาล สังกัดกรมการแพทย์ ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัย

ส่วนบุคคลส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมและทุกด้านเฉพาะพยาบาลกลุ่มทีทํางานในเวลา

ราชการปกติเท่านัน ปัจจัยด้านครอบครัวส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิตด้านการ
ทํางาน ด้านสุขภาพและด้านครอบครัว ของพยาบาลกลุ่มทีทํางานในเวลาราชการปกติสูงกว่า
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พยาบาลกลุ่มทีทํางานเป็นเวร ปัจจัยด้านทีทํางานส่งผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวม คุณภาพชีวิต

ด้านการทํางานและด้านสุขภาพของพยาบาลกลุ่มทีทํางานเป็นเวรสูงกว่าพยาบาลกลุ่มทีทํางาน
ในเวลาราชการปกติ ยกเว้นคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว 

ชมพูนุช หิริโกกุล (2550: 8589) ปัจจัยทีสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของนิสิตระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม พบว่า ปัจจัยทีส่งผลกับคุณภาพชีวิตนิสิตมากทีสุด คือ 

ความสัมพันธ์ระหว่างนิสิตกับผู้ปกครอง บริการทีได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการเสริม

การศึกษา คุณลักษณะของนิสิต ทีอยู่อาศัยโดยอาศัยทีหอพัก สถานภาพทางการเงิน บริการที
ได้รับจากมหาวิทยาลัยด้านบริการกิจการนิสิตและสวัสดิการ ทีอยู่อาศัยโดยอาศัยอยู่ทีบ้าน และ

อาชีพของผู้ปกครองนิสิตทีทําธุรกิจส่วนตัว 
สํานักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําโครงการวิจัย

เรือง คุณภาพชีวิตของคนไทยมีวัตถุประสงค์เพือสํารวจคุณภาพชีวิตและเปรียบเทียบคุณภาพ

ชีวิตของคนไทยกับช่วงระยะเวลาทีผ่านมาทังนี เพือจัดทําดัชนีชีวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
แต่ละปี  

  คุณภาพชีวิตของคนไทยทีได้โดยการประเมินจากมาตรวัด พบว่า คุณภาพชีวิตด้านการ
ทํางานตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) คุณภาพชีวิตด้าน

ครอบครัว อยู่ในระดับความพึงพอใจมากทีสุด (คะแนน 8.99 จาก 10) คุณภาพชีวิตด้าน

สิงแวดล้อมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพและ
ความเครียด อยู่ในระดับไม่ดีนัก โดยตัวอย่างกว่าร้อยละ 30 ทีเคยเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล และ

มีอาการผิดปกติทีแสดงถึงความเครียดกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละภาค คุณภาพชีวิตด้านชีวิตความ
เป็นอยู่ในปัจจุบันตัวอย่างร้อยละ 31.1 เห็นว่าดีกว่า 5 ปีทีแล้ว ร้อยละ 17.0 เห็นว่าเลวลง ที

เหลือเห็นว่าเหมือนเดิม และโดยสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยในทุก ๆ ภาค ส่วนใหญ่อยู่ใน

ระดับดีและใกล้เคียงกัน ยกเว้นคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมทีตัวอย่างในภาคเหนือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อยู่ในระดับดีกว่าตัวอย่างในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 
มนชัย วงษ์ชาตรี (2550: 111115) ศึกษา คุณภาพชีวิตของข้าราชการตํารวจทีปฏิบัติ

หน้าทีในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของ

ข้าราชการตํารวจทีปฏิบัติหน้าทีในสามวังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า ปัจจัยทีสนับสนุน
สมมุติฐาน ได้แก่ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระยะเวลาทีปฏิบัติหน้าทีในพืนที รายได้ 

ระยะเวลาทีอยู่อาศัยในพืนที ความสามารถในการใช้ภาษา (ยาวี) และการรับรู้และเข้าใจ
วัฒนธรรมท้องถิน 

  คําตัน บุญมณี (2545: 5759)  ศึกษา คุณภาพชีวิตของประชาชนในกําแพงนคร

เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตย ประชาชนลาว  ผลการศึกษาปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมทีมีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน พบว่า ระดับการศึกษา 
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อาชีพ และรายรับของหัวหน้าครัวเรือน มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตของหัวหน้า

ครัวเรือนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .01 โดยปัจจัยดังกล่าวสามารถอธิบายหรือสัมพันธ์
กับระดับคุณภาพชีวิตของหัวหน้าครัวเรือน ร้อยละ 1.29 0.64 และ1.29 ตามลําดับ ปัจจัยด้าน 

เพศ จํานวนสมาชิกในครัวเรือนและรายจ่าย มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตอย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ .05 

วาสินี พงศ์ชินฤทธิ (2540: 142149) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝังคลอง

แสนแสบ สําหรับตัวแปรคุณภาพชีวิตทีใช้เป็นเครืองมือในการสํารวจคุณภาพชีวิตของประชาชน
สองฝังคลองแสนแสบ ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย ด้านชีวิตครอบครัว ด้านความมันคงทาง

เศรษฐกิจ ด้านชีวิตการทํางาน ด้านการใช้สติปัญญา ด้านสภาพแวดล้อมทางกายภาพ และด้าน
ชีวิตในชุมชน 

ผลการศึกษาพบว่า ประชาชนสองฝังคลองแสนแสบมีคุณภาพชีวิตด้านการใช้สติปัญญา

อยู่ในระดับสูง ด้านครอบครัวและชีวิตการทํางานอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านความมันคงทางเศรษฐกิจและชีวิตในชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง ส่วนด้านสภาพแวดล้อม

ทางกายภาพอยู่ในระดับค่อนข้างตํา ส่วนปัจจัยทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนสองฝัง
คลองแสนแสบ ได้แก่ อาชีพพฤติกรรมเสียงด้านสุขภาพ อัตราการพึงพิง ขนาดของครัวเรือน 

ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย และการอยู่ในชุมชนทีได้รับการสนับสนุนจากองค์กรภายนอก ส่วน

ลักษณะผู้นําชุมชนไม่มีผลโดยตรงต่อคุณภาพชีวิต 
สากล จริยวิทยานนท์ และจิระพร บูรณสิน (2552: 133) ทําการศึกษาประเมินผลสําเร็จ

ของชุมชนทีได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 
โดยมีกลุ่มตัวอย่างทังหมด 16 โครงการ ประกอบด้วย โครงการเคหะชุมชน 7 โครงการ และ

โครงการเอืออาทร 9 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวม มีค่าเฉลีย 

2.88 ซึงเป็นระดับปานกลางตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของการเคหะแห่งชาติ โดยโครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มีคะแนนเฉลีย 2.59 ซึงอยู่ในระดับตํา อีกทังเป็น

ชุมชนทีมีระดับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมตําสุดในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด 16 โครงการที
ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตัวอย่างในการประเมิน 

 



บทที 3 
 

กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาวิจัยเรือง คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เขตกรุงเทพมหานคร 
ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ

(Quantitative Research)   แหล่งข้อมูลในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สอบถาม และข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร เครืองมือทีใช้ในการศึกษา คือ แบบสอบถาม การเลือก

พืนที คือ การเลือกแบบเจาะจงโดยเลือกโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลต

เช่าเป็นพืนทีในศึกษา เพือให้ได้ข้อมูลทีถูกต้อง ชัดเจนต่อการวิเคราะห์ ผู้ศึกษามีกรอบแนวคิด
และวิธีการศึกษา ดังต่อไปนี 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้องกับคุณภาพ

ชีวิต ทําให้ผู้ศึกษาสามารถนํามาประยุกต์ใช้โดยสร้างเป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาเพืออธิบาย
ถึงคุณภาพชีวิตผู้อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า โดยสามารถแบ่ง

ปัจจัยทีน่าจะอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าวได้เป็น 3 ปัจจัย 

ประกอบด้วย ข้อมูลพืนฐานทัวไป สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม โดยมี
รายละเอียดดังนี 

 

  3.1.1  ตัวแปรในการศึกษา  

  3.1.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 

ประกอบด้วย ข้อมูลพืนฐานทัวไป สัมพันธภาพในครอบครัว และการสนับสนุนทางสังคม ซึง
ประกอบด้วยตัวแปรต่างๆดังนี 
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   1)  ข้อมูลพืนฐานทัวไป 

           1.1)  จํานวนปีทีอยู่อาศัย 
           1.2)  จํานวนผู้อยู่อาศัย 

           1.3)  เพศ  
        1.4)  อายุ    

        1.5)  สถานภาพการทํางาน 

        1.6)  ระดับการศึกษา 
        1.7)  สถานภาพสมรส 

        1.8)  รายได้ครัวเรือน   
        1.9)  การเป็นสมาชิกชมรม/กลุ่มในชุมชน 

        1.10)  การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 

        1.11)  ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย 
  2)  สัมพันธภาพในครอบครัว 

           2.1)  การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 
           2.2)  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 

          2.3)  การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของ 

      ครอบครัว 
           2.4)  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล  

    3)  การสนับสนุนทางสังคม 
           3.1)  การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว 

           3.2)  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 

           3.3)  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 
           3.4)  การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/เจ้าหน้าทีรัฐ 

 3. 1. 1.  2   ตัวแปรตาม (Dependent Variables) แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย 
     1)  ด้านร่างกาย  

     2)  ด้านจิตใจ  

     3)  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
     4)  ด้านสิงแวดล้อม 
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ตัวแปรอิสระ (IV)          ตัวแปรตาม (DV) 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ภาพที 3.1 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

1)  ข้อมูลพืนฐานทัวไป 
     1.1)  จํานวนปีทีอยู่อาศัย 
     1.2)  จํานวนผู้อยู่อาศัย 
     1.3)  เพศ   
     1.4)  อายุ    
     1.5)  สถานภาพการทํางาน 
     1.6)  ระดับการศึกษา 
     1.7)  สถานภาพสมรส 
     1.8)  รายได้ครัวเรือน  
     1.9)  การเป็นสมาชิกชมรม/กลุ่มในชุมชน 
     1.10)  การเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน 
     1.11)  ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย 



3)  การสนับสนุนทางสังคม 
     3.1)  การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิก
ครอบครัว 
     3.2)  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/
เพือนบ้าน 
     3.3)  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พี
น้อง 
     3.4)  การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ 

2)  สัมพันธภาพในครอบครัว 
      2.1)  การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 
      2.2)  การมีความรัก ความเคารพ และนับ
ถือต่อกัน 
      2.3)  การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือ 
ตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 
      2.4)  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ 
แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล  



คุณภาพชีวิต 
1)  ด้านร่างกาย  
2)  ด้านจิตใจ  
3)  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม  
4)  ด้านสิงแวดล้อม 
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3.2  คํานิยามศัพท์ทีใช้ในการศึกษา 
 

การศึกษาในครังนี ผู้ศึกษาได้ให้คํานิยามศัพท์ เพือความเข้าใจทีตรงกันดังนี 

3.2.1  ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ หมายถึง ชุมชนทีอยู่อาศัยทีดําเนินการก่อสร้างและ

รับผิดชอบโดยการเคหะแห่งชาติ ซึงเป็นทีอยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยในเขต
กรุงเทพมหานครและเขตเมืองหลักในภูมิภาคอืนๆ  

3.2.2  ผู้อยู่อาศัย หมายถึง บุคคลทีอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร

แฟลตเช่า  

3.2.3  โครงการฯ หมายถึง โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า  

3.2.4  ข้อมูลพืนฐานทัวไป หมายถึง ข้อมูลพืนฐานของตัวแทนครัวเรือนในการตอบ
แบบสอบถาม ทีประกอบด้วย 1) จํานวนปีอยู่อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 5) 

ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) รายได้ครัวเรือน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็น

สมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 10) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือาสาสมัครในชุมชน และ 11) 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ  

3.2.5  จํานวนปีทีอยู่อาศัย หมายถึง จํานวนปีทีเข้ามาอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน
ทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า  

3.2.6  จํานวนผู้อยู่อาศัย หมายถึง ผู้อยู่อาศัยรวมทังครัวเรือนในโครงการเคหะชุมชน

ทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า  

 3.2.7  เพศ หมายถึง เพศของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ได้แก่ เพศชาย หรือ เพศหญิง  

 3.2.8  อายุ หมายถึง ระยะเวลาจากเกิดจนถึงปัจจุบันของผู้อยู่อาศัยในโครงการ โดย
เป็นจํานวนเต็มหน่วยเป็นปี 

 3.2.9  ระดับการศึกษา หมายถึง ระดับการศึกษาสูงสุดของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ได้แก่  

ตํากว่าประถมศึกษา ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. ปวส.
หรืออนุปริญญา ปริญญาตรี และอืนๆ 

 3.2.10  รายได้ครัวเรือน หมายถึง จํานวนรายได้ทังหมดของครัวเรือนต่อเดือน 



54 


 3.2.11  สถานภาพการทํางาน หมายถึง การทํางานหรือไม่ทํางานของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ ซึงประกอบด้วย การว่างงาน การเป็นนักเรียนนักศึกษา เกษียณ ทํางานบ้าน ทํางาน
อิสระ ทํางาน  

  3.2.12  สถานภาพสมรส หมายถึง สถานภาพสมรสของผู้อยู่อาศัยในโครงการซึง
ประกอบด้วย โสด สมรส และหย่า หม้าย หรือแยกกันอยู่  

 3.2.13  การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน หมายถึง การเป็นหรือไม่เป็นสมาชิก

ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  3.2.14  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน หมายถึง ความมากน้อยใน

การเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนของผู้อยู่อาศัยในโครงการ ซึงได้แก่ น้อย ปานกลาง มาก 

  3.2.15  ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย หมายถึง สภาพทางกายภาพทังในและนอกทีอยู่

อาศัย ได้แก่ การมีความปลอดภัย สะอาด สะดวก และสบายในบ้าน และ การมีปัญหาเรืองขยะ 

ฝุ่น กลินเหม็นในชุมชน 

  3.2.16  สัมพันธภาพในครอบครัว หมายถึง พฤติกรรมของสมาชิกในครอบครัวของ

ครัวเรือนทีอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ประกอบด้วย 
1) การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 2) การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 3) การมี

ส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 4) การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ

แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล  

 3.2.17  การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว หมายถึง การทีสมาชิกในครอบครัวของ

ครัวเรือนทีอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้ทํากิจกรรม
ร่วมกัน ได้แก่ การดูโทรทัศน์ การไปซือของ การรับประทานอาหารร่วมกัน การสนทนาพูดคุย

กัน 

  3.2.18  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน หมายถึง การทีสมาชิกใน
ครอบครัวของครัวเรือนทีอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

แสดงพฤติกรรม ความรัก ความเคารพและนับถือต่อกัน ได้แก่ มีการยินดีให้กําลังใจในทุก ๆ 
เรือง มีความกลมเกลียว และให้เกียรติยกย่องผู้มีอาวุโสกว่า 
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  3.2.19  การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว หมายถึง 

พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครัวของครัวเรือนทีอยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

  3.2.20  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล หมายถึง การ
ทะเลาะเบาะแว้งภาย และวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้เหตุผลในครอบครัวของครัวเรือนทีอยู่อาศัยใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

 3.2.21  การสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การทีครัวเรือนในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่าได้รับการช่วยเหลือหรือส่งเสริมจากสังคม ประกอบด้วย 1) การ

สนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว  2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 3)
การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง และ 4) การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/เจ้าหน้าทีของรัฐ 

  3.2.22  การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว หมายถึง การทีครัวเรือนใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก
สมาชิกในครอบครัว ได้แก่ ด้านอารมณ์ สิงของ/เงิน ข้อมูลข่าวสาร และการยกย่อง 

 3.2.23  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน หมายถึง การทีครัวเรือนใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพือน/เพือนบ้าน ได้แก่ ด้านอารมณ์ สิงของ/เงิน ข้อมูลข่าวสาร และการยกย่อง 

 3.2.24  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง หมายถึง การทีครัวเรือนในโครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 

ได้แก่ ด้านอารมณ์ สิงของ/เงิน ข้อมูลข่าวสาร และการยกย่อง 

 3.2.25  การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/เจ้าหน้าทีของรัฐ หมายถึง การทีครัวเรือนใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รับการสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/

เจ้าหน้าทีของรัฐ ได้แก่ ด้านอารมณ์ สิงของ/เงิน ข้อมูลข่าวสาร และการยกย่อง 

  3.2.26  คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการ หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่

อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ทีเกิดขึนในด้านร่างกาย 
จิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อม เป็นหลัก ซึงเป็นองค์ประกอบในแบบ

ประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ภาษาไทย (WHQOL BREFTHAI)  

  3.2.27  คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย หมายถึง ระดับความพึงพอใจกับสุขภาพอนามัยทีตน
มีอยู่และความสามารถทางร่างกายของตน 
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  3.2.28  คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ หมายถึง หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสุขภาพจิต

ของตน มีความสุข สดชืนแจ่มใส 

  3.2.29  คุณภาพชีวิตด้านสัมพันธ์ทางสังคม หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสถานภาพ

ทางสังคมของตน รวมทังความสัมพันธ์กับบุคคลอืนๆในสังคม 

  3.2.30  คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องทีเกิดขึนด้านสิงแวดล้อม 

 

3.3  สมมติฐานในการศึกษา  
 

สมมติฐานในการศึกษานี คือ 

สมมติฐานที 1  จํานวนปีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 

  สมมติฐานที 2  จํานวนผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

  สมมติฐานที 3  เพศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

สมมติฐานที 4  อายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 5  ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 

สมมติฐานที 6  สถานภาพการทํางานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 

สมมติฐานที 7  สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

สมมติฐานที 8  รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

สมมติฐานที 9  การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่

อาศัยในโครงการ 
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  สมมติฐานที 10  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

 สมมติฐานที 11  ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่

อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 12  การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 13  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 14  การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 15  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลใน

ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 16  การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 17  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านหรือสิงของมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 18  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 19  การสนับสนุนทางสังคมเจ้าหน้าทีของรัฐ/รัฐมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  สมมติฐานที 20  ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการได้ 
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3.4  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

 3.4.1  ประชากร 
ผู้ศึกษาได้กําหนดประชากรเป็นจํานวนหน่วยทีพักอาศัยเฉพาะอาคารแฟลตเช่าของ

เคหะชุมชนทุ่งสองห้องในการศึกษาครังนี ซึงมี จํานวน 1,369 หน่วย   

3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

 ผู้ศึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทีเหมาะสมโดยใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างของ 

Yamane ทีระดับความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ซึงได้ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 310 หน่วย โดยได้จาก

การคํานวณตามสูตรดังต่อไปนี 

                                          n  =     N 

                                                              1 + Ne2 
 

โดยที n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 

N  =  ขนาดของประชากร 
E  =  ความคลาดเคลือนของการสุ่มตัวอย่าง 

แทนสูตร 
     n  = 1,369 

               1 + 1,369(5)2 
 

          =  309.55  
  ดังนัน ตัวอย่างทีใช้ในการศึกษาครังนีเท่ากับ 310 หน่วย          

                                                 

  3.4.3  การสุ่มตัวอย่าง 
  เพือให้ข้อมูลทีได้มีการกระจายในพืนทีในระดับต่างๆ จึงใช้การสุ่มตัวอย่างแบบแบบ

หลายขันตอน (Multi  stage random sampling) โดยมีขันตอนในการสุ่มตัวอย่างดังนี 
  ขันแรก การเลือกในระดับพืนที เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 

โดยเลือกศึกษา อาคารประเภทแฟลตเช่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ซึงเป็นชุมชนหนึง

ของการเคหะแห่งชาติในเขตกรุงเทพมหานคร และมีความเป็นเมืองสูงกว่าในจังหวัดอืน ๆ อีก
ทัง ชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนทีดําเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีมาแล้ว ทําให้คาดการณ์ได้

ว่าผู้ทีอยู่อาศัยในเคหะชุมชนดังกล่าวจะมีความตะหนักและเล็งเห็นถึงปัญหาของคุณภาพชีวิตใน
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ชุมชนของตนมากกว่าชุมชนโครงการอืน ๆ ทีเพิงเริมก่อตัง ประกอบกับ ผู้ศึกษาเล็งเห็นว่าพืนที

ดังกล่าวยังน่าจะเป็นตัวแทนของชุมชนของการเคหะแห่งชาติชุมชนอืน ๆ ในการสะท้อนถึง
ผลงานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในระยะเวลาทีผ่านมาได้พอสมควร จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษา

เลือกศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และสําหรับการเลือกศึกษาเฉพาะอาคารประเภท
แฟลตเช่านัน เนืองจากอาคารประเภทสร้างบางส่วน (ชุมชนแนวราบ) ได้มีการโอนย้ายให้อยู่ใน

การดูแลของสํานักงานเขตหลักสีตังแต่ปี พ.ศ. 2540 แล้ว เหลือเพียงอาคารประเภทแฟลตเช่าที

ยังอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติโดยตรง จึงมีความเป็นชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
มากกว่า สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของผู้ศึกษาทีต้องการศึกษาชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 

  ขันทีสอง การเลือกระดับบุคคล ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
sampling) โดยบัญชีครัวเรือนทีมีผู้พักอาศัยจริง ตามทีได้รับข้อมูลมาจากชุมชนใช้ทําการสุ่ม

โดยสอบถามตัวแทนผู้อยู่อาศัย 1 คนต่อทีพัก 1 หน่วย (ครัวเรือน) เพือเป็นการกระจายการเก็บ

ข้อมูลให้ได้มาซึงข้อมูลทีมีความครอบคลุมมากทีสุด จึงเป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษาเลือกวิธีการสุ่ม
ดังกล่าวมาใช้ในการศึกษาครังนี 

 

3.5  เครืองมือทีใช้ในการศึกษา 
 

  เครืองมือทีใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถาม ซึงสร้างขึนจากการทบทวนถึงแนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยต่างๆทีเกียวข้องซึงประกอบด้วยเนือหาดังนี 

 

 ตอนที 1  ข้อมูลพืนฐานทัวไป หมายถึง ข้อมูลพืนฐานของตัวแทนครัวเรือนในการ

ตอบแบบสอบถามทีประกอบด้วย 1) จํานวนปีอยู่อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 5) 

ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) สถานภาพสมรส 8) รายได้ครัวเรือน 9) การเป็น

สมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 10) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน และ11) 
ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย  

  สําหรับสภาพแวดล้อมทางกายภาพ ผู้ศึกษาได้กําหนดเกณฑ์การให้คะแนนตารางที 3.1
ดังนี 
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ตารางที 3.1  แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับมาตรวัดลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย 

  ข้อที  ข้อความ     เป็นประจํา         บางครัง         ไม่เคย 

1.11.1 

 

ข้อความทางบวก  3  2  1 

1.11.2 

1.11.3 

1.11.4 
1.11.5 

ข้อความทางลบ  1  2  3 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย คะแนนเฉลียลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยโดยรวม ซึงได้กําหนด
ช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดับ ดังนี 

1.  ค่าเฉลียตังแต่ 2.343.00 หมายความว่า ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยอยู่ใน 
ระดับดี 

2.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.672.33 หมายความว่า ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 
     3.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.001.66 หมายความว่า ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยอยู่ใน

ระดับไม่ดี 
 

 ตอนที 2  ข้อมูลด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เป็นคําถามเกียวกับความสัมพันธ์ 

ของสมาชิกในครอบครัว มีทังหมดจํานวน 16 คําถาม ซึงแต่ละข้อคําถามแบ่งเป็นมาตราส่วน 3 

ลําดับประกอบด้วย เป็นประจํา บางครัง และไม่เคย ซึงแบ่งองค์ประกอบของคําถามข้อมูลด้าน
สัมพันธภาพในครอบครัวได้ ดังนี 

         1)  การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 4 ข้อ 
           2)  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 4ข้อ 

                  3)  การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 4 ข้อ 

        4)  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล 4 ข้อ 
เกณฑ์การให้คะแนนในตอนที 2 กําหนดค่าการให้คะแนนตามตารางที 3.2 ดังนี 
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ตารางที 3.2  แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับมาตรวัดสัมพันธภาพในครอบครัว 

ข้อที  ข้อความ     เป็นประจํา         บางครัง         ไม่เคย 

1 2 3 5 6 7 

 8 9 10 11  

12 13 15  

ข้อความทางบวก  3  2  1 

4  14 16  ข้อความทางลบ  1  2  3 

เกณฑ์การแปลความหมาย คะแนนเฉลียสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม ซึงได้

กําหนดช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดับ ดังนี 
1.  ค่าเฉลียตังแต่ 2.343.00 หมายความว่า สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ใน 

ระดับสูง 
2.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.672.33 หมายความว่า สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 

     3.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.001.66 หมายความว่า สัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ใน
ระดับตํา 

ตอนที 3  ข้อมูลการสนับสนุนทางสังคม เป็นคําถามเกียวกับการสนับสนุนทางสังคม 

มีจํานวนทังหมด 16 คําถาม ซึงแต่ละข้อคําถามแบ่งเป็นมาตราส่วน 3 ลําดับประกอบด้วย น้อย 
ปานกลาง มาก ซึงแบ่งองค์ประกอบของคําถามข้อมูลการสนับสนุนทางสังคมได้ ดังนี  

   1)  การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว 4 ข้อ 

       2)  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 4 ข้อ 
         3)  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 4 ข้อ 

         4)  การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/เจ้าหน้าทีรัฐ 4 ข้อ  
เกณฑ์การให้คะแนนตอนที 3 กําหนดค่าการให้คะแนนตามตารางที 3.3 ดังนี 
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ตารางที 3.3  แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม 

ข้อที  ข้อความ           มาก       ปานกลาง          น้อย 

1 2 3 4 6 7 8  

9 10 11 12  

14 15 16  
 

ข้อความทางบวก  3  2  1 

5 13  ข้อความทางลบ  1  2  3 
 

 

เกณฑ์การแปลความหมาย คะแนนเฉลียการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ซึงได้กําหนด
ช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดับ ดังนี 

1.  ค่าเฉลียตังแต่ 2.343.00 หมายความว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน 

ระดับสูง 
2.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.672.33 หมายความว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน 

ระดับปานกลาง 
     3.  ค่าเฉลียตังแต่ 1.001.66 หมายความว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ใน

ระดับตํา 

ตอนที 5 คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องตามแบบ

ประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF

THAI) 

 มีจํานวนทังหมด 26 ข้อ แต่ละข้อแบ่งเป็นมาตราส่วน 5 ลําดับ ได้แก่ มากทีสุด มาก 

ปานกลาง น้อย และน้อยทีสุด ซึงแบ่งเป็นองค์ประกอบได้ดังนี 

 1)  ด้านร่างกาย 7 ข้อ  
  2)  ด้านจิตใจ 6 ข้อ  

  3)  ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3 ข้อ  
  4)  ด้านสิงแวดล้อม 8 ข้อ  

ส่วนข้อ 1 และ 26 เป็นตัวชีวัดอยู่ในหมวดทัวไป จะไม่รวมอยู่ในองค์ประกอบทัง 4 ด้าน 

เกณฑ์การให้คะแนนตอนที 4 กําหนดค่าการให้คะแนนตามตารางที 3.4 ดังนี 
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ตารางที 3.4  แสดงเกณฑ์การแปลผลระดับมาตรวัดคุณภาพชีวิต 

 

ข้อที 

 

ข้อความ 

ระดับคะแนน 

มาก

ทีสุด 

มาก ปาน

กลาง 

น้อย น้อย

ทีสุด 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 
 

   ข้อความทางบวก 5  4  3  2  1 

2 9 11 

 

    ข้อความทางลบ 1  2  3  4  5 

  
  การแปลความหมายคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOLBREFTHAI นีให้ระดับ

คุณภาพชีวิต แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับไม่ดี ปานกลาง ดี มีช่วงคะแนนดังนี 
  ค่าเฉลียตังแต่ 3.685.00 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับดี 

  ค่าเฉลียตังแต่ 2.343.67 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 

  ค่าเฉลียตังแต่ 1.002.33 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับไม่ดี 
     

3.6  การตรวจสอบเครืองมือ 
 

  ผู้ศึกษาจะทําการทดสอบความเทียง (Validity) และความน่าเชือถือ (Reliability) ของ

แบบสอบถาม ดังนี 

  3.6.1   การทดสอบความเทียงตรง (Content Validity)  

  ผู้ศึกษาได้สร้างแบบสอบถามโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยทีเกียวข้องกับ

เรืองคุณภาพชีวิต นําแบบสอบทีสร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ทีปรึกษาตรวจสอบความเทียงตรงใน
เนือหา เพือให้คําแนะนําหลังจากนันได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิงขึน 

  3.6.2  การทดสอบความเชือถือ (Reliability)  

  ผู้ศึกษานําแบบสอบถามทีปรับปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กับผู้อยู่อาศัยในแฟลตเช่าของ
ชุมชนเคหะคลองจัน จํานวน 30 ครัวเรือน เนืองจากเคหะชุมชนดังกล่าว เป็นชุมชนของการ

เคหะแห่งชาติในกรุงเทพฯทีดําเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี ซึงมีระยะเวลาการดําเนินการที
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ใกล้เคียงกัน ผู้ศึกษาจึงทําการเลือกชุมชนดังกล่าวเพือทดลองแบบสอบถาม แล้วนําไปทดสอบ

ความเชือถือแบบสอบถามโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า (Coefficient Alpha) เพือให้ได้ค่า
ความเชือมัน (Reliability) ในระดับทียอมรับได้ต่อไป โดยมีค่าดังกล่าวแบ่งเป็นด้านตามตาราง

ดังนี 
 

ตารางที 3.5  แสดงผลการทดสอบความน่าเชือถือของแบบสอบถามโดยค่าสัมประสิทธิอัลฟ่า  

   (Coefficient Alpha)             

  ตัวแปร ค่าความเชือมัน Alpha 

  

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 0.8496 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 0.8434 

คุณภาพชีวิต    

      

0.7924 

 

 

3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – 

พฤษภาคม โดยนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุ่มตัวอย่างทีพักอาศัยอยู่ในโครงการตาม
เลขทีบ้านทีมีผู้อยู่อาศัยจริงตามทีได้ทําวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 

Sampling) เฉพาะอาคารประเภทแฟลตเช่าในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

 

3.8  การประมวลผลข้อมูล  

 
ในการประมวลผลข้อมูล ผู้ศึกษาได้ดําเนินการ ดังนี 

1.  นําแบบสอบถามทีเก็บรวบรวมมาได้คัดเลือกฉบับทีสมบูรณ์ 

2.  บรรณาธิกรและลงรหัสข้อมูลจากแบบสอบถามทุกข้อ  
  3.  วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for the 

Social Sciences) 
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3.9  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

 3.9.1  การวิเคราะห์ข้อมูลเบืองต้นใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ 

ความถี (Frequency) ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลีย (Mean) และส่วนเบียงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)  

  3.9.2  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ ใช้สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearson’s 

Product Moment Correlation Coefficient: r) ในกรณีทีตัวแปรอิสระอยู่ในระดับ interval/ratio 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยท์ไบซีเรียล (Point Biserial Correlation Coefficient: rpb) สําหรับ

กรณีทีตัวแปรอิสระเป็น nominal ซึงได้ทําเป็นตัวแปรหุ่น (Dummy Variable) มีทังหมด 5 ตัว
ได้แก่ เพศ (เพศหญิง รหัส 1, เพศชายรหัส 0), สถานภาพการทํางาน (อาชีพค้าขาย/ประกอบ

ธุรกิจส่วนตัว รหัส 1, อาชีพอืนๆรหัส 0), สถานภาพสมรส (สถานภาพสมรส รหัส 1, สถานภาพ

อืนๆรหัส 0), การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม (ไม่เป็นสมาชิก รหัส 1, เป็นสมาชิกกลุ่มรหัส 0)
และการมีส่วนร่วมในกิจกรรม (ไม่เข้าร่วมกิจกรรม รหัส 1, เข้าร่วมกิจกรรม รหัส 0)  และใช้ค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร (Spearman's Product Correlation Coefficient: rs) 
สําหรับกรณีทีตัวแปรอิสระเป็น ordinal ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์เบืองต้นระหว่างตัวแปร

ต่าง ๆ โดยมีเกณฑ์ในการวัดระดับความสัมพันธ์ของตัวแปร (Gene, 1983: 156) คือ 

       1   หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มทีและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
0.76 ถึง 0.99 หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมากและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 

0.56 ถึง 0.75 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 
0.26 ถึง 0.55 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 

0.01 ถึง 0.25 หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตําและเป็นไปในทิศทางตรงข้าม 

        0   หมายถึง ไม่มีความสัมพันธ์ 
0.01 ถึง 0.25  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับตําและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

0.26 ถึง 0.55  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับปานกลางและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 
0.56 ถึง 0.75  หมายถึง มีความสัมพันธ์ระดับสูงและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

0.76 ถึง 0.99  หมายถึง มีความสัมพันธ์สูงมากและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

         1    หมายถึง มีความสัมพันธ์เต็มทีและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

  3.9.3  การวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพือวิเคราะห์ 

ความสามารถในการทํานายความผันแปรของตัวแปรตามด้วยตัวแปรอิสระ และใช้วิธีการ
คัดเลือก ตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการด้วยวิธี Stepwise   



บทที 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” ซึงรวบรวม

โดยการใช้แบบสอบถามกับผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า โดย
มีกลุ่มตัวอย่าง 310 หน่วย ซึงเก็บได้จริงจํานวน 301 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 97.1 ของกลุ่ม

ตัวอย่าง ผู้ศึกษานําข้อมูลทีได้มาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติ และกําหนดการนําเสนอผลการศึกษา 

ดังนี 
1  ข้อมูลพืนฐานทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

2  สัมพันธภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง 
3  การสนับสนุนทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

4  คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 

5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
6  ปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน

ทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 
 

4.1  ข้อมูลพืนฐานทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

ข้อมูลพืนฐานของตัวแทนครัวเรือนในการตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย 1) จํานวนปี

อยู่อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 5) ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 

รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 
10) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือาสาสมัครในชุมชน และ 11) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ 

ดังนี (ตารางที 4.1 และตารางที 4.2) 
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จํานวนปีอยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 

1 5 ปี จํานวน 77 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.6 รองลงมา อาศัยอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 
5  10 ปี จํานวน 68 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 22.6 ระหว่าง 15 – 20 ปี จํานวน 61 หน่วย คิดเป็น

ร้อยละ 20.3 ตังแต่ 20 ปีขึนไป จํานวน 45 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 15.0 ระหว่าง 10 – 15 ปี 
จํานวน 36 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 12.0 และน้อยทีสุด น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 12 หน่วย คิดเป็น

ร้อยละ 4.0 

จํานวนผู้อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนจํานวน 3  4 
คน จํานวน 139 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาคือ 1 – 2 คน จํานวน 121 หน่วย คิดเป็น

ร้อยละ 40.2 และจํานวน 5 คนขึนไป จํานวน 40 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 13.3 
เพศ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามทีเป็นเพศหญิง 

จํานวน 190 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 63.1 และ เพศชาย จํานวน 111 คิดเป็นร้อยละ 36.9 

อายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามทีมีอายุระหว่าง 26 
– 40 ปี เป็นจํานวน 99 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 32.9 รองลงมา คือ กลุ่มทีมีอายุระหว่าง 4155 ปี 

จํานวน 98 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 32.6 กลุ่มอายุ 56 ปีขึนไป จํานวน 73 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 
24.3 และกลุ่มอายุน้อยกว่า 25 ปี จํานวน 29 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 9.6 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามทีมี

การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 73 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 24.3 รองลงมา ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 62 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 20.6 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 54 หน่วย คิด

เป็นร้อยละ 17.9 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 53 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 17.6 ระดับปวส./
อนุปริญญา จํานวน 36 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 12.0 ตํากว่าระดับประถมศึกษา จํานวน 16 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 5.3 และน้อยทีสุด ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวนเพียง 7 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 

2.3 
สถานภาพการทํางาน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามที

มีการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทัวไป จํานวน 91 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 30.2 
รองลงมา พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงงาน จํานวน 82 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.2 ไม่ได้

ประกอบอาชีพ เช่น เป็นข้าราชการบํานาญ แม่บ้าน มีจํานวน 57 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18.9 รับ

ราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ/ลูกจ้างรัฐบาล จํานวน 42 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 14.0 นักเรียน/
นักศึกษา จํานวน 17 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 5.6 และน้อยทีสุด กําลังหางาน/ตกงาน/ว่างงาน 

จํานวน 12 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4.0 
รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวมต่อเดือนระหว่าง 

10,001 15,000 บาท จํานวน 79 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 26.2 รองลงมา มีรายได้ 20,001 ขึนไป 

จํานวน 78 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 25.9 ระหว่าง 5,001 10,000 บาท  
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จํานวน 59 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 19.6  ระหว่าง15,00120,000 บาท จํานวน 48 หน่วย คิด

เป็นร้อยละ 15.9 และ น้อยทีสุด น้อยกว่า 5,000 บาท จํานวน 37 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 12.3 
สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึงมีสถานภาพสมรสเป็นจํานวน 170 

หน่วย คิดเป็นร้อยละ 56.5 รองลงมา มีสถานภาพ โสด จํานวน 82 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.2 
และหย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ จํานวน 48 คิดเป็น ร้อยละ 15.9 

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสมาชิก

กลุ่มหรือชมรมในชุมชนมีจํานวนถึง 279 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 92.7 และเป็นสมาชิกกลุ่มหรือ
ชมรมในชุมชนมีจํานวนเพียง 20 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 6.6  

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ ไม่เข้า
ร่วมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนมีจํานวน 195หน่วย คิดเป็นร้อยละ 64.8 และ เข้าร่วม มี

จํานวน 103 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 34.2 

ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย ประกอบด้วย ความสะอาด สะดวก สบายในครัวเรือน ปัญหา
เรืองขยะในชุมชน ปัญหาเรืองกลินเหม็นจากของเสีย สิงปฏิกูลต่างๆในชุมชน ปัญหาเรือง

มลภาวะทางเสียงในชุมชน และ ปัญหาเรืองนําเน่า นําเสียในชุมชน พบว่า สภาพแวดล้อมทาง
กายภาพโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.89)  

และเมือพิจารณาเป็นรายข้อแล้ว พบว่า 1 ข้อ อยู่ในระดับสูง 2 ข้อ อยู่ในระดับปาน

กลาง และอีก 2 ข้อ อยู่ในระดับตํา ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับ
ข้อทีอยู่ในระดับสูง คือ ความสะอาด สะดวกสบายในครัวเรือน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.65) ข้อทีอยู่ใน

ระดับปานกลาง ได้แก่ ปัญหาเรือง นําเสีย นําเน่า ทีเกิดขึนในชุมชน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.80) และ
ปัญหาเรือง กลินเหม็นจากของเสีย สิงปฏิกูลต่างๆในชุมชน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.68) และข้อทีอยู่

ในระดับตํา ได้แก่ ปัญหาเรือง เสียงทีดังหนวกหู น่ารําคาญ เช่น จากเครืองยนต์ หรือผู้อยู่อาศัย

ในชุมชนเอง (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.66) และความสะอาด สะดวก สบายในครัวเรือน (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 1.65) 

 

ตารางที 4.1  แสดงจํานวน ร้อยละ ของข้อมูลพืนฐานทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

ข้อมูลพืนฐานทัวไป จํานวน 

 

ร้อยละ 

 

จํานวนปีอยู่อาศัย   

น้อยกว่า 1 ปี 12  4.0 

1  5 ปี 77  25.6 

6  10 ปี 68  22.6 

11  15 ปี 36  12.0 
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ตารางที 4.1  (ต่อ)   

ข้อมูลพืนฐานทัวไป จํานวน 

 

ร้อยละ 

 

16 – 20 ปี 61  20.3 

21 ปีขึนไป 45  15.0 

ไม่ตอบ  2   0.5 

รวม          301       100.0 

จํานวนผู้อยู่อาศัย   

1 – 2 คน 121  40.2 

3 – 4 คน 139  46.2 

5 คนขึนไป   40  13.3 

ไม่ตอบ    1   0.3 

รวม 301       100.0 

เพศ   

ชาย   111     36.9 

หญิง           190  63.1 

รวม 301       100.0 

อายุ   

น้อยกว่า 25 ปี 29  9.6 

26 – 40 ปี 99  32.9 

41 – 55 ปี 98  32.6 

56 ปีขึนไป 73  24.3 

ไม่ตอบ  2   0.6 

รวม          301       100.0 

ระดับการศึกษา  

ตํากว่าประถมศึกษา  16      5.3 

ประถมศึกษา  73     24.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น           53         17.6 

ปวส./อนุปริญญา           36  12.0 

ปริญญาตรี           62  20.6 
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ตารางที 4.1  (ต่อ)   

ข้อมูลพืนฐานทัวไป จํานวน 

 

ร้อยละ 

 

สูงกว่าปริญญาตรี 7    2.3 

ไม่ตอบ 54   17.9 

รวม          301        100.0 

สถานภาพภารทํางาน  

ไม่ได้ประกอบอาชีพ (ข้าราชการบํานาญ
แม่บ้าน) 

57  18.9 

กําลังหางาน/ตกงาน/ว่างงาน 12  4.0 

ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทัวไป  91  30.2 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 42  14.0 

พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงงาน 82  27.2 

นักเรียน/นักศึกษา 17  5.6 

รวม           301      100.0 

รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน  

น้อยกว่า 5,000 บาท 37  12.3 

5,001 10,000 บาท 59  19.6 

10,001 15,000 บาท 79  26.2 

15,00120,000 บาท 48  15.9 

20,001 บาทขึนไป 78  25.9 

รวม          301       100.0 

สถานภาพสมรส   

โสด   82  27.2 

สมรส 170  56.5 

หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่  48  15.9 

ไม่ตอบ   1   0.4 

รวม 301       100.0 

การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน   

ไม่เป็น 279  92.7 
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ตารางที 4.1  (ต่อ)   

ข้อมูลพืนฐานทัวไป จํานวน 

 

ร้อยละ 

 

เป็น 20  6.6 

ไม่ตอบ  2  0.7 

รวม          301       100.0 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครใน

ชุมชน  
  

ไม่เข้าร่วม 195  64.8 

เข้าร่วม 103  34.2 

ไม่ตอบ   3   1.0 

รวม 301       100.0 

 

ตารางที 4.2  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยของ 

                  กลุ่มตัวอย่าง  

ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  ความสะอาด สะดวก สบายในครัวเรือน  2.65  0.54  สูง 

2.*  ปัญหาเรืองขยะ ในชุมชน เช่น การทิงขยะไม่เป็นที 1.66  0.59  ตํา 

3.*  ปัญหาเรือง กลินเหม็นจากของเสีย สิงปฏิกูลต่างๆ
ในชุมชน 

1.68  0.57  ปานกลาง 

4.*  ปัญหาเรือง เสียงทีดังหนวกหู น่ารําคาญ เช่น จาก

เครืองยนต์ หรือผู้อยู่อาศัยในชุมชนเอง 

1.66  0.53  ตํา 

5.*  ปัญหาเรือง นําเสีย นําเน่า ทีเกิดขึนในชุมชน  1.80  0.63  ปานกลาง 

รวม 1.89  0.40 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 
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4.2  สัมพันธภาพในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง 
 

  สัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านการมีความรัก ความเคารพ 
และนับถือต่อกัน ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือ

ตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว และด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย

เหตุผล มีผลการศึกษาดังนี กลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 2.49)  

  สําหรับผลการศึกษารายด้านของสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า ทัง 4 ด้านอยู่ใน
ระดับสูงทังหมด ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด ด้านการมีส่วนร่วม

ในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.61) รองลงมา ด้านการ

มีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.60) ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบ
สุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.39) และน้อยทีสุด ด้านการมีกิจกรรม

ร่วมกันในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.36) (ตารางที 4.3) 
 

ตารางที 4.3  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของ 

                  กลุ่มตัวอย่าง  

สัมพันธภาพในครอบครัว ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการมีความรัก ความ
เคารพ และนับถือต่อกัน 

2.60  0.34  สูง 

2.  สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการมีกิจกรรมร่วมกัน

ในครอบครัว 

2.36  0.48  สูง 

3.  สัมพันธภาพในครอบครัวด้านการมีส่วนร่วมในการ

ปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 

2.61  0.50  สูง 

4.  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย
เหตุผล 

2.39  0.35  สูง 

รวม 2.49  0.33  สูง 

  

 



73 


4.2.1  สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อ 

           กัน 

 การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 
ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีความรัก 

ความเคารพ และนับถือต่อกันของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.60) และเมือ

พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 3 ข้อ อยู่ในระดับสูง มีเพียง 1 ข้อเท่านันทีอยู่ในระดับปานกลาง ซึง
เรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับสูง มากทีสุด การดูแล

และคอยช่วยเหลือซึงกันและกันในยามเจ็บป่วยของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.80) 
รองลงมา การให้ความเคารพนับถือต่อกันของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.78) และ 

น้อยทีสุด การรับฟังและปลอบใจเมือเกิดความไม่สบายใจในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.62)  

  สําหรับข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้คําพูดเพือทําให้สมาชิกในครอบครัวต้อง
เสียใจ (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.19) (ตารางที 4.4) 

 

ตารางที 4.4  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวด้าน     

                  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน ของกลุ่มตัวอย่าง  

สัมพันธภาพในครอบครัว 

ด้านการมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.การให้ความเคารพนับถือต่อกันของสมาชิกในครอบครัว 

 

2.78  0.47  สูง 

2.การรับฟังและปลอบใจเมือเกิดความไม่สบายใจใน
ครอบครัว 

 

2.62  0.55  สูง 

3. การดูแลและคอยช่วยเหลือซึงกันและกันในยามเจ็บป่วย
ของสมาชิกในครอบครัว 

 

2.80  0.45  สูง 

4.* การใช้คําพูดเพือทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องเสียใจ 2.19  0.53  ปาน
กลาง 

รวม 2.60  0.34  สูง 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 
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4.2.2  สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีกิจกรรม

ร่วมกันในครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.36) และเมือพิจารณาราย

ข้อแล้ว พบว่า 3 ข้อ อยู่ในระดับสูง มีเพียง 1 ข้อเท่านันทีอยู่ในระดับปานกลาง ซึงเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับสูง มากทีสุด การรับประทาน

อาหารร่วมกันในแต่ละวันของครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.43) รองลงมา การไปเลือกซือของ

ร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.39) และ น้อยทีสุด การไปเทียวหรือพักผ่อน
นอกบ้านร่วมกันของคนในครอบครัว(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.35)  

  สําหรับข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง คือ การใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิก
ในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.27) (ตารางที 4.5) 

 

ตารางที 4.5  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวด้าน 

                  การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน ของกลุ่มตัวอย่าง  

สัมพันธภาพในครอบครัว 

ด้านการมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. การไปเทียวหรือพักผ่อนนอกบ้านร่วมกันของคนใน

ครอบครัว 
 

2.35  0.62  สูง 

2.  การไปเลือกซือของร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 

 

2.39  0.60  สูง 

3. การใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกใน

ครอบครัว เช่น เล่นกีฬา ทํางานบ้าน ทําบุญ เป็นต้น 

 

2.27  0.56  ปาน

กลาง 

4. การรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละวันของครอบครัว 

 

2.43  0.61  สูง 

รวม 2.36  0.48  สูง 
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  4.2.3  สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจ 

     เรืองสําคัญของครอบครัว  

  การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรือง
สําคัญของครอบครัว ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพใน

ครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวของกลุ่ม

ตัวอย่าง อยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.61)  และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทัง 4 ข้อ 
อยู่ในระดับสูงทังหมด ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี มากทีสุด การ

รับทราบปัญหาในครอบครัวร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.67) รองลงมา 
การให้หรือได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.61) การแก้ไข

ปัญหาให้คนในครอบครัวร่วมกัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.59) และ น้อยทีสุด การตัดสินปัญหาต่าง ๆ 

ทีเกิดขึนในครอบครัวร่วมกัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.55) (ตารางที 4.6) 

 
ตารางที 4.6  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวด้าน 

 การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวของกลุ่ม 
  ตัวอย่าง  

สัมพันธภาพในครอบครัว 

ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรือง

สําคัญของครอบครัว 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในครอบครัวร่วมกัน 
 

2.55  0.58  สูง 

2. การแก้ไขปัญหาให้คนในครอบครัวร่วมกัน 

 

2.59  0.59  สูง 

3. การให้หรือได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน

ครอบครัว 

 

2.61  0.55  สูง 

4. การรับทราบปัญหาในครอบครัวร่วมกันของสมาชิกใน

ครอบครัว 

 

2.67  0.54  สูง 

รวม 2.61  0.50  สูง 
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4.2.4  สัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหา 

           ขัดแย้งด้วยเหตุผล 
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหา

ขัดแย้งด้วยเหตุผล ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า สัมพันธภาพในครอบครัว 

ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลของกลุ่มตัวอย่าง อยู่ในระดับสูง 

(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.39) และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 2 ข้อ อยู่ในระดับสูง และอีก 2 ข้อ 
อยู่ในระดับปานกลาง ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ใน

ระดับสูง คือ การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.72) และ การ
ใช้เหตุผลจัดการกับความขัดแย้งทีเกิดขึนภายในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.56)  

  สําหรับข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง คือ การถกเถียง ขัดแย้งกัน โดยการใช้คําไม่สุภาพ 

ของสมาชิกในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.22) และการไม่เข้าใจกันและไม่ยอมพูดคุยกันของ
คนในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.07) (ตารางที 4.7) 
 

ตารางที 4.7  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวด้าน 

  การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลของกลุ่มตัวอย่าง  

สัมพันธภาพในครอบครัว  

ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้ง

ด้วยเหตุผล 

ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. การใช้เหตุผลจัดการกับความขัดแย้งทีเกิดขึนภายใน
ครอบครัว 
 

2.56  0.56  สูง 

2.* การถกเถียง ขัดแย้งกัน โดยการใช้คําไม่สุภาพ ของ
สมาชิกในครอบครัว 
 

2.22  0.57  ปาน
กลาง 

3. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในครอบครัว 

 

2.72  0.55  สูง 

4.* การไม่เข้าใจกันและไม่ยอมพูดคุยกันของคนใน

ครอบครัว 
 

2.07  0.58  ปาน

กลาง 

รวม 2.39  0.35  สูง 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 
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4.3  การสนับสนุนทางสังคม 
 

 การสนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิก
ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 

และการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ มีผลการศึกษาดังนี กลุ่มตัวอย่างได้รับการ
สนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.04)  

  สําหรับผลการศึกษารายด้านของการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทาง

สังคมระดับสูงมีอยู่ 1 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับตํา 1 ด้าน ซึงเรียงลําดับตาม
ค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี ระดับสูง คือ การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว

(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.52) ระดับปานกลาง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 2.14) และการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.95) และ

ระดับตํา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.55) (ตารางที 4.8) 
 

ตารางที 4.8  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมของกลุ่ม 

                  ตัวอย่าง  

การสนับสนุนทางสังคม ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 
 

2.52  0.52  สูง 

2.  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 

 

1.95  0.37  ปานกลาง 

3.  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 
 

2.14  0.53  ปานกลาง 

4.  การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 

 

1.55  0.38  ตํา 

รวม 2.04  0.27 ปานกลาง 

   

 

 



78 


 4.3.1  การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ

ซึงผู้ศึกษาได้แยกตามลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษาพบว่า การสนับสนุน

ทางสังคมของสมาชิกครอบครัวของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.52) และเมือ

พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้อก็อยู่ในระดับสูงเช่นกัน ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไป
หาน้อย ดังนี มากทีสุด คือ การช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของของสมาชิกในครอบครัว 

(ค่าเฉลียเท่ากับ 2.58) รองลงมา คือ การได้รับหรือให้กําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมือเจอ

ปัญหาในชีวิต (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.56) การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆทีจําเป็นต่อการ
ใช้ชีวิตจากครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.48) และน้อยทีสุด การยกย่องและชืนชมกันของสมาชิก

ในครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.47) (ตารางที 4.9) 

 

ตารางที 4.9  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมของ 

  สมาชิกครอบครัวของกลุ่มตัวอย่าง  

การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การได้รับหรือให้กําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมือ
เจอปัญหาในชีวิต 

 

2.56  0.63  สูง 

2.  การช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของของสมาชิกใน

ครอบครัว 

 

2.58  0.61  สูง 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆทีจําเป็น

ต่อการใช้ชีวิตจากครอบครัว 

 

2.48  0.61  สูง 

4.  การยกย่องและชืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว 

 

2.47  0.60  สูง 

รวม 2.52  0.52  สูง 
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  4.3.2  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อซึง

ผู้ศึกษาได้แยกตามลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทาง

สังคมจากเพือน/เพือนบ้านของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.95) และ

เมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 1 ข้อ อยู่ในระดับสูง  2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง และอีก 1 ข้อ 
อยู่ในระดับตํา ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับสูง คือ 

การโดนนินทาหรือดูถูก จากเพือน/เพือนบ้านเมือเจอปัญหาในชีวิต (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.50) 

ระดับปานกลาง ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพือน/เพือนบ้าน (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 1.89)  และ การได้รับการยกย่องและชืนชมจากเพือน/เพือนบ้าน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.86) 

และข้อทีอยู่ในระดับตํา คือ การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากเพือน/เพือน
บ้าน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.55) (ตารางที 4.10) 

 

ตารางที 4.10  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคม 

  จากเพือน/เพือนบ้านของกลุ่มตัวอย่าง  

การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.*  การโดนนินทาหรือดูถูก จากเพือน/เพือนบ้านเมือ

เจอปัญหาในชีวิต 
 

2.50  0.66  สูง 

2.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของ

จากเพือน/เพือนบ้าน 
 

1.55  0.58  ตํา 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพือน/

เพือนบ้าน 
 

1.89  0.52  ปานกลาง 

4.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากเพือน/เพือน

บ้าน 

1.86  0.54  ปานกลาง 

รวม 1.95  0.37 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 
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  4.3.3  การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง 
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อซึงผู้

ศึกษาได้แยกตามลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทาง

สังคมจากญาติ/พีน้องของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.14) และเมือ

พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทุกข้ออยู่ในระดับปาน ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย 
ดังนี มากทีสุด คือ การได้รับกําลังใจจากญาติ/พีน้องเมือเจอปัญหาในชีวิต (ค่าเฉลียเท่ากับ 

2.31) รองลงมา การได้รับการยกย่องและชืนชมจากญาติ/พีน้อง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.14)  การ

ได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาติ/พีน้อง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.12) และน้อยทีสุด การ
ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากญาติ/พีน้อง (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.99) (ตารางที 

4.11) 
 

ตารางที 4.11  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจาก 

   ญาติ/พีน้องของกลุ่มตัวอย่าง  

การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.  การได้รับกําลังใจจากญาติ/พีน้องเมือเจอปัญหาใน

ชีวิต 
 

2.31  0.63  ปานกลาง 

2.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของ

จากญาติ/พีน้อง 
 

1.99  0.69  ปานกลาง 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาติ/
พีน้อง 
 

2.12  0.64  ปานกลาง 

4.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากญาติ/พีน้อง 
 

2.14  0.59  ปานกลาง 

รวม 2.14  0.53 ปานกลาง 

 

 4.3.4  การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อซึงผู้

ศึกษาได้แยกตามลักษณะของการสนับสนุนทางสังคม ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทาง
สังคมจากตัวแทนภาครัฐของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับตํา (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.56) และเมือ
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พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 2 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง และอีก 2 ข้อ อยู่ในระดับตํา ซึง

เรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง ได้แก่ การ
ไม่ได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมือเจอปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.93) 

และการได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตัวแทนภาครัฐ (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.71)  
และระดับตํา ได้แก่ การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากตัวแทนภาครัฐ 

(ค่าเฉลียเท่ากับ 1.34)  และ การได้รับการยกย่องและชืนชมจากจากตัวแทนภาครัฐ (ค่าเฉลีย

เท่ากับ 1.24) (ตารางที 4.12) 
 

ตารางที 4.12  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจาก 

   ตัวแทนภาครัฐของกลุ่มตัวอย่าง  

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 

 

 

การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.*  การไม่ได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมือ
เจอปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ 

 

1.93  0.83  ปานกลาง 

2. การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของ
จากตัวแทนภาครัฐ 

 

1.34  0.60  ตํา 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจาก
ตัวแทนภาครัฐ 

 

1.71  0.58  ปานกลาง 

4. การได้รับการยกย่องและชืนชมจากจากตัวแทน
ภาครัฐ 

 

1.24  0.49  ตํา 

รวม 1.56  0.38  ตํา 
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4.4  คุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตครังนี ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) มีจํานวนทังหมด 26 ข้อ 

ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย 7 ข้อ ด้านจิตใจ 6 ข้อ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 3 
ข้อ ด้านสิงแวดล้อม 8 ข้อ ส่วนข้อ 1 และ 26 เป็นตัวชีวัดอยู่ในหมวดทัวไป จะไม่รวมอยู่ใน

องค์ประกอบทัง 4 ด้าน มีผลการศึกษาดังนี กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปาน

กลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.11)  
  สําหรับผลการศึกษารายด้านของคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณภาพชีวิต 3 

ด้านและรวมถึงคุณภาพชีวิตหมวดทัวไป อยู่ในระดับปานกลางทังหมด มีเพียงคุณภาพชีวิตด้าน
สิงแวดล้อมเพียงด้านเดียวทีอยู่ในระดับไม่ดี ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี 

มากทีสุด คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.65) รองลงมา คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

(ค่าเฉลียเท่ากับ 3.47) คุณภาพชีวิตหมวดทัวไป (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.15) ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.14) และน้อยทีสุด คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม (ค่าเฉลียเท่ากับ 

2.31)  (ตารางที 4.13) 

 

ตารางที 4.13  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิต ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1. หมวดทัวไป 

 

3.15  0.52  ปานกลาง 

2. ด้านร่างกาย 
 

3.65  0.38  ปานกลาง 

3. ด้านจิตใจ 
 

3.47  0.35  ปานกลาง 

4. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

 

3.14  0.50  ปานกลาง 

5. ด้านสิงแวดล้อม 
 

2.31  0.28  ไม่ดี 

รวม 3.11  0.24 ปานกลาง 
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  4.4.1  คุณภาพชีวิตหมวดทัวไปของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตหมวดทัวไป ประกอบด้วยข้อคําถาม 2 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตหมวดทัวไปของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.15) และเมือ

พิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทัง 2 ข้อ อยู่ในระดับปาน ซึงมีค่าเฉลียเท่ากัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 

3.15) (ตารางที 4.14) 

 

ตารางที 4.14   แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตหมวดทัวไปของ 

    กลุ่มตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิตหมวดทัวไป ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

1.การพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนีมากน้อย
เพียงใด 

3.15  0.70  ปานกลาง 

26.การมีคุณภาพชีวิตทีดี (ชีวิตความเป็นอยู่ทีดี) 

 

3.15  0.58  ปานกลาง 

รวม 3.15  0.52 ปานกลาง 

 

  4.4.2  คุณภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ประกอบด้วยข้อคําถาม 7 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 

คุณภาพชีวิตด้านร่างกายโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.65) 
และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 3 ข้อ อยู่ในระดับดี และอีก 4 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ซึง

เรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับดี คือ การเจ็บปวดทาง

ร่างกาย (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.19) การรักษาพยาบาลเพือให้มีชีวิตอยู่หรือทํางานต่อไป (ค่าเฉลีย
เท่ากับ 4.06) และความสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเอง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.68) ข้อทีอยู่ระดับ

ปานกลาง ได้แก่ การพอใจกับการนอนหลับ (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.65) การพอใจกับความสามารถ
ในการทํางาน (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.36) การรู้สึกพอใจทีสามารถทําอะไรไปในแต่ละวัน (ค่าเฉลีย

เท่ากับ 3.35) และการมีกําลังเพียงพอทีจะทําสิงต่างๆ (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.28) (ตารางที 4.15) 
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ตารางที 4.15  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของ 

   กลุ่มตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

2.* การเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง  

ปวดตามตัว ทําให้ท่านไม่สามารถ ทําในสิงทีต้องการ

มากน้อยเพียงใด 
 

4.19  0.97  ดี 

3. การมีกําลังเพียงพอทีจะทําสิงต่างๆ ได้มากน้อย

เพียงใด (ทังเรืองงาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 
 

3.28  0.81  ปานกลาง 

4. การพอใจกับการนอนหลับมากน้อยเพียงใด 
 

3.65  0.92  ปานกลาง

10. การรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนทีสามารถทําอะไรๆ 

ผ่านไปได้ในแต่ละวัน 

 

3.35  0.67  ปานกลาง

11.*การรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด เพือทีจะ

ทํางานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน 
 

4.06  1.19  ดี

12. การพอใจกับความสามารถในการทํางานได้อย่างที

เคยทํามามากน้อยเพียงใด 
 

3.36  0.72  ปานกลาง

24. ความสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี

เพียงใด 
 

3.68  0.83  ดี

รวม 3.65  0.38 ปานกลาง 

 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 
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  4.4.3  คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ประกอบด้วยข้อคําถาม 6 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.47) 

และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 3 ข้อ อยู่ในระดับดี และอีก 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง ซึง

เรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับดี คือ การรู้สึกว่าชีวิต
ท่านมีความหมาย (ค่าเฉลียเท่ากับ 4.01) การรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.84) และ

การรู้สึกพอใจในตนเอง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.82) ข้อทีอยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ การยอมรับรูปร่าง

หน้าตาของตัวเอง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.51) การมีสมาธิในการทํางาน (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.32)  และ
การมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.48) (ตารางที 4.16) 

 

ตารางที 4.16  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของกลุ่ม 

   ตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

5.การรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข, ความสงบ

, มีความหวัง) มากน้อยเพียงใด 

3.84  0.75  ดี 

6.การมีสมาธิในการทํางานต่างๆ ดีเพียงใด  3.32  0.69  ปานกลาง 

7.การรู้สึกพอใจในตนเองมากเพียงใด 3.82  0.73  ดี

8.การยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้มากน้อย

เพียงใด 

3.51  0.79  ปานกลาง

9.*การมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สิน

หวัง วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน 

2.48  0.79  ปานกลาง

23.การรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยเพียงใด 4.01  0.89  ดี

รวม 3.47  0.35 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: หมายถึงข้อความเชิงลบทีถูกกลับค่าคะแนนในการหาค่าเฉลียแล้ว 



86 


  4.4.4  คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง 

  การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ประกอบด้วยข้อคําถาม 3 ข้อ ผล
การศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับ

ปานกลาง(ค่าเฉลียเท่ากับ 3.14) และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า ทัง 3 ข้ออยู่ในระดับปาน

กลาง ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี การพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคน
อืน (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.30) การพอใจกับการช่วยเหลือทีเคยได้รับจากเพือนๆ (ค่าเฉลียเท่ากับ 

3.07) และการพึงพอใจชีวิตทางเพศ (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.06) (ตารางที 4.17) 

 

ตารางที 4.17  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ 

   ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

13.การพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอืน อย่างที

เคยผ่านมาก่อนหน้านีแค่ไหน 
 

3.30  0.65  ปานกลาง 

14.การพอใจกับการช่วยเหลือทีเคยได้รับจากเพือนๆ
แค่ไหน 

 

3.07  0.69  ปานกลาง 

25.การพึงพอใจชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน(ชีวิตทาง
เพศ หมายถึง เมือเกิดความรู้สึกทางเพศขึนแล้ว ท่าน

มีวิธีจัดการทําให้ผ่อนคลายลงได้ รวมไปถึง การช่วง

เหลือตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ์ 
 

3.06  0.85  ปานกลาง

รวม 3.14  0.50 ปานกลาง 

 
  4.4.5  คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมของกลุ่มตัวอย่าง 

การศึกษาคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม ประกอบด้วยข้อคําถาม 8 ข้อ ผลการศึกษา
พบว่า คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมโดยรวมของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดับไม่ดี (ค่าเฉลียเท่ากับ 

2.31) และเมือพิจารณารายข้อแล้ว พบว่า 3 ข้อ อยู่ในระดับปานกลาง และมีถึง 5 ข้อ อยู่ใน
ระดับไม่ดี ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อย ดังนี สําหรับข้อทีอยู่ในระดับปานกลาง
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ได้แก่ การพอใจกับการเดินทาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.13) การได้รู้เรืองราวข่าวสารทีจําเป็นในชีวิต

แต่ละวัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.70) และการพอใจกับสภาพบ้านเรือนทีอยู่ตอนนี (ค่าเฉลียเท่ากับ 
2.60) ข้อทีอยู่ระดับไม่ดี ได้แก่ การพอใจกับความสามารถไปใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความ

จําเป็น (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.28) การมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียด (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.17) การมี
เงินพอใช้จ่ายตามความจําเป็น (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.14) การมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ 

(ค่าเฉลียเท่ากับ 1.80)  และน้อยทีสุด การรู้สึกว่าชีวิตมีความมันคง ปลอดภัยดี (ค่าเฉลียเท่ากับ 

1.66) (ตารางที 4.18) 

 

ตารางที 4.18  แสดงค่าเฉลีย ส่วนเบียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม 

   ของกลุ่มตัวอย่าง  

คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม ค่า 

เฉลีย 

ส่วน

เบียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

15.การรู้สึกว่าชีวิตมีความมันคง ปลอดภัยดีมากน้อย
เพียงใดในแต่ละวัน  

1.66  0.57  ไม่ดี 

 

16.การพอใจกับสภาพบ้านเรือนทีอยู่ตอนนีมากน้อย

เพียงใด 

2.60  0.63  ปานกลาง 

 

17.การมีเงินพอใช้จ่ายตามความจําเป็นมากน้อย

เพียงใด 

2.14  0.83  ไม่ดี

 

18.การพอใจกับความสามารถไปใช้บริการสาธารณสุข

ได้ตามความจําเป็น แค่ไหน 

2.28  0.83  ไม่ดี 

 

19.การได้รู้เรืองราวข่าวสารทีจําเป็นในชีวิตแต่ละวัน

มากน้อยเพียงใด 

2.70  0.63  ปานกลาง 

 

20.การมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อย
เพียงใด 

2.17  0.79  ไม่ดี 

 

21.การมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพ 1.80  0.71  ไม่ดี 
 

22.การพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน 

(หมายถึง การคมนาคม) มากน้อยเพียงใด 

3.13  0.70  ปานกลาง 

รวม 2.31  0.28 ไม่ดี 
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4.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 การวิเคราะห์ปัจจัยทีคาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการฯในการศึกษาครังนี ได้แก่ ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป ประกอบด้วย 1) จํานวนปีอยู่

อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 5) ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 
รายได้ครัวเรือน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 10) การมีส่วน

ร่วมในกิจกรรมหรือาสาสมัครในชุมชน และ 11) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบด้วย 1) การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 2) การมีความรัก 
ความเคารพ และนับถือต่อกัน 3) การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของ

ครอบครัว 4) การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล ปัจจัยด้านการ
สนับสนุนทางสังคม ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทางสังคมด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุน

ทางด้านการเงินหรือสิงของ 3) การสนับสนุนทางสังคมด้านข้อมูลข่าวสาร  และ 4) การ

สนับสนุนทางสังคมด้านการยกย่อง โดยผลการทดสอบสมมติฐานแบ่งออกเป็นดังต่อไปนี 

 

 4.5.1  ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป 

สมมติฐานที 1 จํานวนปีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการฯ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนปีอยู่อาศัยกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิต 

โดยรวมในระดับตํา (rS = 0.086) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน

ทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยเมืออยู่ในโครงการฯเป็นเวลานานมากขึนไม่ได้มีแนวโน้ม
ทีจะมีคุณภาพชีวิตน้อยลง 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน  พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน
คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบ 

ในระดับตํา (rS= 0.042, 0.032 และ 0.006 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 

ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย พบว่า จํานวนปีอยู่อาศัย มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ในระดับตํา (rS= 0.126) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 เพียงด้าน

เดียว สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมืออยู่ในโครงการนานขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิต
ด้านร่างกายลดลง (ตารางที 4.19) 
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  สมมติฐานที 2 จํานวนผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการฯ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างจํานวนผู้อยู่อาศัยกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหา

ค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า จํานวนผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ชีวิต โดยรวมในระดับตํา (r= 0.018) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธ

สมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าจํานวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนลดลงไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมี

คุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านสิงแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์เชิงลบ ในระดับตํา (r= 0.051 
และ0.012 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r= 0.040 และ0.041 ตามลําดับ)  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีจํานวนผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนลดลง ไม่ได้มี
แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกายและด้านสิงแวดล้อมดีขึน และหากมีจํานวน

ผู้อยู่อาศัยมากขึนก็ไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
เพิมขึนไปด้วย (ตารางที 4.19) 

สมมติฐานที 3 เพศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างเพศผู้อยู่อาศัยกับคุณภาพชีวิต  โดยวิธีหาค่า 
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยส์ ไบซีเรียล พบว่า เพศผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต 

โดยรวมในระดับตํา (rpb= 0.060) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าเพศทีต่างกันไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตต่างกัน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับตํา (rpb= 0.111, 0.011 และ0.047 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่วน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย มีความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 0.123) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 
0.01 

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีเพศทีต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิต

ในด้านชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อมต่างกัน แต่มีแนวโน้มทีจะ
มีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายต่างกัน (ตารางที 4.19) 

สมมติฐานที 4 อายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า 

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า อายุมีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพชีวิต โดยรวมใน

ระดับตํา (r= 0.060) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ 
แสดงให้เห็นว่าผู้มีอายุมากขึนไม่ได้มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตน้อยลง 
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เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน  พบว่า อายุ มีความสัมพันธ์เชิงลบ

กับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ในระดับตํา (r= 0.155) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 เพียง
ด้านเดียว  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีอายุมากขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้าน
ร่างกายลดลง (ตารางที 4.19) 

  สมมติฐานที 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการฯ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างระดับการศึกษากับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร พบว่า ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

คุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับปานกลาง (rS= 0.265) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึง

ยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีระดับการศึกษาสูงขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพ

ชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย โดยมีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (rS= 0.298) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ในคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (rS= 0.233 และ0.183 ตามลําดับ) มีนัยสําคัญทางสถิติที 

0.01 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ ในระดับตํา (rS= 0.022) 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีระดับการศึกษาสูงขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพ

ชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึน และในส่วนของ

คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมพบว่า หากผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีระดับการศึกษาสูงขึน ไม่มี

แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านสิงแวดล้อมลดลง (ตารางที 4.19) 

สมมติฐานที 6 สถานภาพการทํางานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการทํางานผู้อยู่อาศัยกับคุณภาพ

ชีวิต โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยส์ ไบซีเรียล พบว่า สถานภาพการทํางานผู้อยู่
อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับตํา (rpb= 0.109) อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าสถานภาพการทํางานที

ต่างกันไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตต่างกัน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสิงแวดล้อม โดยมีความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 
0.100, 0.090 และ0.015 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่วนคุณภาพชีวิต
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ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 0.135) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ที 0.05 
สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีสถานภาพการทํางานทีต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที

จะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านสิงแวดล้อมต่างกัน แต่มีแนวโน้มที
จะมีคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมต่างกัน (ตารางที 4.19) 

สมมติฐานที 7 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสผู้อยู่อาศัยกับคุณภาพ

ชีวิต โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยส์ ไบซีเรียล พบว่า สถานภาพการสมรสผู้อยู่
อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับตํา (rpb= 0.056) อย่างไม่มีนัยสําคัญทาง

สถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าสถานภาพการสมรสทีต่างกัน

ไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตต่างกัน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน  พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อมโดยมีความสัมพันธ์ ใน
ระดับตํา (rpb= 0.079,0.067 และ0.023 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่วน

คุณภาพชีวิตด้านความร่างกายมีความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 0.141) อย่างมีนัยสําคัญทาง

สถิติที 0.05 
สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีสถานภาพการสมรสทีต่างกัน ไม่ได้มีแนวโน้มที

จะมีคุณภาพชีวิตในด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อมต่างกัน แต่มี
แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายต่างกัน (ตารางที 4.19) 

สมมติฐานที 8 รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้ครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร พบว่า รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับตํา (rS= 0.133) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงยอมรับ

สมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีรายได้ครัวเรือนสูงขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดี

ขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างรายได้

ครัวเรือนกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (rS= 
0.162 และ 0.200 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์

ทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (rS= 0.024 ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 

ส่วนคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงลบ ในระดับตํา (rS= 0.068) อย่าง
ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  
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สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีรายได้ครัวเรือนสูงขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพ

ชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึน ในส่วนของ
คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมพบว่า หากผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีรายได้ครัวเรือนสูงขึน ไม่มี

แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านสิงแวดล้อมลดลง (ตารางที 4.19) 
สมมติฐานที 9 การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่

อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกลุ่มของผู้อยู่อาศัยกับ
คุณภาพชีวิต โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยส์ ไบซีเรียล พบว่า สถานภาพการทํางาน

ผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับตํา (rpb= 0.017) อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการเป็นสมาชิก

กลุ่มหรือชมรมในชุมชนทีต่างกันไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตต่างกัน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน  พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม โดยมี

ความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 0.002, 0.004, 0.042 และ 0.089 ตามลําดับ) อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมทีต่างกัน ไม่ได้มี

แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ด้านสิงแวดล้อมต่างกัน (ตารางที 4.19) 

 สมมติฐานที 10 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชนของผู้อยู่อาศัยกับ

คุณภาพชีวิต โดยวิธีหาค่า สัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยส์ ไบซีเรียล พบว่า การเข้าร่วมกิจกรรม
ของผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยรวมในระดับตํา (rpb= 0.064) อย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าการเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชนทีต่างกันไม่มีผลทําให้คุณภาพชีวิตต่างกัน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม โดยมี
ความสัมพันธ์ ในระดับตํา (rpb= 0.009, 0.002, 0.091 และ 0.050 ตามลําดับ) อย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  
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สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนต่างกัน ไม่ได้มี

แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ
ด้านสิงแวดล้อมต่างกัน (ตารางที 4.19) 

 สมมติฐานที 11 ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย
ในโครงการ 

  ผลการศึกษา พบว่า ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิ
สหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า สภาพแวดล้อมทางกายภาพมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิต
โดยรวมในระดับตํา (r = 0.072) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึงปฏิเสธสมมติฐานที

กําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยดีขึนไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม โดยมี

ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r= 0.023, 0.093, 0.007 และ 0.110 ตามลําดับ) อย่างไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05 สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยดีขึน 

ไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิงแวดล้อม ดีขึน (ตารางที 4.19) 

 

ตารางที 4.19  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานกับคุณภาพชีวิต 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน

กับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต

รวม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

ร่างกาย 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

จิตใจ 

คุณภาพชีวิต

ชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

สิงแวดล้อม 

1.จํานวนปีอยู่
อาศัย 
 

0.086  0.126* 0.042  0.032  0.006 

2.จํานวนผู้อยู่
อาศัย 

0.018  0.051 0.040  0.041  0.012 
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ตารางที 4.19  (ต่อ) 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานกับ

คุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต

รวม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

ร่างกาย 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

จิตใจ 

คุณภาพชีวิต

ชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

สิงแวดล้อม 

3. เพศ 

 

0.060  0.123* 0.111  0.011  0.047 

4. อายุ 

 

.060  .155  .080  .090  .052 

5. ระดับการศึกษา 
 

0.265**  0.298** 0.233** 0.183**  0.022 

6. สถานภาพการ

ทํางาน 
 

.109  .100  .090  .135*  .015 

7. สถานภาพสมรส 

 

.056  .141*  .079  .067  .023 

8. รายได้ครัวเรือน 

 

0.133*  0.162 ** 0.200 **  0.024  0.068 

9. การเป็นสมาชิก
กลุ่มในชุมชน 

 

0.017  0.002 0.004  0.042  0.089 

10. การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมชุมชน 

 

0.064 0.009 0.002 0.091 0.050 

11. ลักษณะชุมชนที
อยู่อาศัย 

 

0.072 0.023 0.093 0.007 0.110 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 
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4.5.2  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.251) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึง 

แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม ในระดับตํา 

(r = 0.124และ0.147ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (r = 0.271) โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 ส่วน

คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.101) โดยไม่มี
นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  (ตารางที 4.20) 

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีสัมพันธภาพในครอบครัวสูงขึนมีแนวโน้มทีจะมี

คุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึน แต่ไม่มี
แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านสิงแวดล้อมดีขึน 

และเมือพิจารณาตามรายข้อสมมติฐานแล้วสามารถมีรายละเอียดดังนี 
  สมมติฐานที 12 การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

  ผลการศึกษา พบว่า การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.147) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 จึง
ยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึนมีแนวโน้ม

ทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการมี
กิจกรรมร่วมกันในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 

0.132) อย่างมีนัยสําคัญทางสติที 0.05 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ความสัมพันธ์ทางสังคม
และสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r= 0.073, 0.076 และ 0.090) อย่าง

ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมากขึน มีแนวโน้มที
จะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจดีขึน แต่ไม่มีแนวโน้มทีจะมีทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 4.20) 
 สมมติฐานที 13 การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์

กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
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ผลการศึกษาพบว่า การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวกับคุณภาพ

ชีวิตโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อ
กันในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.218) อย่างมี

นัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีความรัก 
ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวสูงขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่าง การมี

ความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิง
บวก ในระดับตํา (r = 0.235) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 และคุณภาพชีวิตด้าน 

ความสัมพันธ์ทางสังคมและสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (0.127 และ 
0.116 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 แต่ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย

พบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับตํา (r= 0.105) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05   

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัว
มากขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน

สิงแวดล้อมดีขึนแต่ไม่มีแนวโน้มทีจะมีทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกายดีขึน (ตารางที 4.20) 
  สมมติฐานที 14 การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า ผลการทดสอบพบว่า การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจ
เรืองสําคัญของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า 

การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ
คุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.218) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับ

สมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้มีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของ

ครอบครัวมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในการปรึกษา

หรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.316 และ0.162 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที 0.01 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิง

บวก ในระดับตํา (0.085 และ 0.108 ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  
สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญ

ของครอบครัวมากขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดี
ขึน แต่ไม่มีแนวโน้มทีจะมีทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านสิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 

4.20) 

  สมมติฐานที 15 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลใน
ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 



97 


ผลการศึกษา พบว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลใน

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การอยู่ร่วมกัน
อย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลในครอบครัวมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพ

ชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.221) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับ
สมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย

เหตุผลในครอบครัวมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข
และ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิง

บวก ในระดับปานกลาง (r= 0.278) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานตํา (r = 0.144) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 และ

คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 

0.097) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 สําหรับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมกลับพบว่ามี
ความสัมพันธ์เชิงลบ ในระดับตํา (r = 0.010) โดยไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้ง
ด้วยเหตุผลในครอบครัวมากขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านจิตใจดีขึน 

ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า หากผู้อยู่อาศัยในโครงการมีการอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลในครอบครัวมากขึน ไม่มีแนวโน้มทีจะมี
ทําให้คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึน สําหรับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมผู้อยู่

อาศัยในโครงการเมือมีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลในครอบครัว
มากขึน ไม่มีแนวโน้มทีจะมีทําให้คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมลดลง (ตารางที 4.20) 

 

ตารางที 4.20  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวกับ 

         คุณภาพชีวิต 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพ

ชีวิตรวม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

ร่างกาย 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

จิตใจ 

คุณภาพชีวิต

ชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

สิงแวดล้อม 

1.การมีกิจกรรมร่วมกัน

ในครอบครัว 
 

 

0.147*  0.073 0.132*  0.076  0.09 
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ตารางที 4.20 (ต่อ) 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านสัมพันธภาพใน

ครอบครัวกับคุณภาพชีวิต

คุณภาพ

ชีวิตรวม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

ร่างกาย 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

จิตใจ 

คุณภาพชีวิต

ชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

สิงแวดล้อม 

2. การมีความรักความ

เคารพ และนับถือต่อกัน
ในครอบครัว 

 

 

0.218** 

 

0.105 

 

0.235** 

 

0.127* 

 

0.116* 

3. การมีส่วนร่วมใน

การปรึกษาหรือ

ตัดสินใจเรืองสําคัญ
ของครอบครัวเพศ 

 

 

0.218** 

 

0.085 

 

0.236** 

 

0.162** 

 

0.108 

4. การอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุขและ แก้ปัญหา

ขัดแย้งด้วยเหตุผลใน
ครอบครัว 

 

 
0.221** 

 
0.144** 

 
0.278** 

 
0.097 

 
0.010 

5. สัมพันธภาพใน
ครอบครัว รวม 

 

 
0.251** 

 
0.124* 

 
0.271** 

 
0.147* 

 
0.101 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01  
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4.5.3  ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (r = 0.316) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 จึง 

แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการสนับสนุนทางสังคมมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีความสัมพันธ์เชิง

บวก ในระดับตํา (r = 0.199, 0.215 และ0.232 ตามลําดับ) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 
และคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.145) โดยมี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  (ตารางที 4.21) 
สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการสนับสนุนทางสังคมมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพ

ชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อมดีขึน 

และเมือพิจารณาตามรายข้อสมมุติฐานแล้วสามารถมีรายละเอียดดังนี 
สมมติฐานที 16 การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
  ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวกับคุณภาพชีวิตโดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (r = 0.317) อย่างมีนัยสําคัญ
ทางสถิติทีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการสนับสนุนทาง

สังคมจากสมาชิกครอบครัวมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก

สมาชิกครอบครัวกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับปานกลาง (r = 

0.279) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ
สิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.242 และ 0.161) อย่างมีนัยสําคัญ

ทางสถิติที 0.01 คุณภาพชีวิตด้านร่างกายพบว่ามีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 148) 
โดยมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวมาก

ขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน
สิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 4.21) 

  สมมติฐานที 17 การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน กับคุณภาพชีวิตโดย

วิธีหาค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านมี
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ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.147) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการสนับสนุนทางสังคมจาก
เพือน/เพือนบ้านมากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพือน/เพือนบ้าน กับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.132) 

อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ส่วนคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

และด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.073, 0.076 และ 0.090 
ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านมาก
ขึน มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจดีขึน แต่ไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกาน 

ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและ ด้านสิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 4.21) 

  สมมติฐานที 18 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง กับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหา
ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้องมี

ความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.194) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ

ทีระดับ 0.01 จึงยอมรับสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการสนับสนุนทางสังคมจาก
ญาติ/พีน้อง มากขึนมีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 

เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจาก
ญาติ/พีน้อง กับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีความสัมพันธ์เชิง

บวก ในระดับตํา (r = 0.118 และ 0.128) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 และคุณภาพชีวิตด้าน

จิตใจและด้านสิงแวดล้อม พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.098 และ 0.095 
ตามลําดับ) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้องมากขึน มี
แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายและด้านความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึน แต่ไม่มีแนวโน้มที

จะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจและ ด้านสิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 4.21) 

  สมมติฐานที 19 การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ
ผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐ กับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า
สัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐมีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.010) อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

จึงปฏิเสธสมมติฐานทีกําหนดไว้ แสดงให้เห็นว่าผู้ทีมีการสนับสนุนทางสังคมเจ้าหน้าทีของรัฐ/รัฐ
มากขึนไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตดีขึน 
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เมือพิจารณาความสัมพันธ์ในคุณภาพชีวิตรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับภาพรวมใน

คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม โดยมี
ความสัมพันธ์เชิงบวก ในระดับตํา (r = 0.085, 0.087, 0.028 และ 0.052 ตามลําดับ) อย่างไม่มี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.05  
สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมือมีการสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐสูงขึน ไม่มี

แนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และ

ด้านสิงแวดล้อมดีขึน (ตารางที 4.21) 
 

ตารางที 4.21  แสดงค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมกับ 

         คุณภาพชีวิต 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ

สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพ

ชีวิต

รวม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

ร่างกาย 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

จิตใจ 

คุณภาพชีวิต

ชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์

ทางสังคม 

คุณภาพ

ชีวิตชีวิต

ด้าน

สิงแวดล้อม 

1.การสนับสนุนทาง 
สังคมจากสมาชิก

ครอบครัว 
 

0.317** 0.148* 0.279** 0.242**  0.161** 

2. การสนับสนุนทาง

สังคมจากเพือน/เพือน
บ้าน 
 

 

0.147* 

 

0.073 

 

0.132* 

 

0.076 

 

0.090 

3. การสนับสนุนทาง
สังคมจากญาติ/พีน้อง 

 

 
0.194* 

 
0.118* 

 
0.098 

 
0.124* 

 
0.095 

4. การสนับสนุนทางสังคม

เจ้าหน้าทีของรัฐ 
 

 

0.010 

 

0.075 

 

0.087 

 

0.028 

 

.052 
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ตารางที 4.21  (ต่อ) 

 

 

ปัจจัย 

ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านการ

สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพ

ชีวิต

รวม 

คุณภาพ

ชีวิตรวม 

คุณภาพ

ชีวิตรวม 

คุณภาพชีวิต

รวม 

คุณภาพ

ชีวิตรวม 

 

5. การสนับสนุนทางสังคม
รวม 
 

 

0.316** 

 

0.199** 

 

0.215** 

 

0.232** 

 

0.145* 

 

หมายเหตุ: * มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 

      ** มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

 

สมมติฐานที 20 ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการได้ 

  เมือพิจารณาผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุแบบ Stepwise เพือคัดเลือกตัวแปรอิสระที 

สามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
อาคารแฟลตเช่า อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ โดย ตัวแปรอิสระ จํานวน 19 ตัวแปรของ 3 ปัจจัย

คือ ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ 1) จํานวนปีอยู่อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 
5) ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) รายได้ครัวเรือน 8) สถานภาพสมรส 9) การ

เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 10) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือาสาสมัครในชุมชน และ 

11) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ 1) การมีกิจกรรม
ร่วมกันในครอบครัว 2) การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 3) การมีส่วนร่วมในการ

ปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 4) การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหา
ขัดแย้งด้วยเหตุผล และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจาก

สมาชิกครอบครัว  การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน การสนับสนุนทางสังคมจาก

ญาติ/พีน้อง และการสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ/เจ้าหน้าทีของรัฐ ซึงได้ผลการวิเคราะห์ดังนี 
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ตัวแปรอิสระทีสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตโดยรวมผู้อยู่อาศัยใน 

โครงการฯ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้รวม

ครัวเรือน ซึงสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 
17.1 (R2=0.171) โดยรายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด 

(Adjusted R2 = 0.163) รองลงมา คือ ระดับการศึกษา และ การสนับสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว (Adjusted R2 = 0.108, 0.092 ตามลําดับ) และทัง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (r= 0.421) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิต พบว่า ตัวแปร

อิสระทีมีสัมประสิทธิการทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯเรียงลําดับจากมากไป

หาน้อยดังนี มากทีสุด การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว รองลงมา คือ ระดับการศึกษา และ 

รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน (Beta= 0.297, 0.218 และ0.150 ตามลําดับ ) หมายความว่า ตัวแปร

อิสระกลุ่มนีดีขึน มีผลทําให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯดีขึน 
  สรุปได้ว่า ตัวแปรอิสระทีนํามาศึกษาทัง 3 ปัจจัย ไม่สามารถพยากรณ์คุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้  แต่สามารถพยากรณ์ได้เพียง 2 ปัจจัย คือ ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน 

และปัจจัยการสนับสนุนทางสังคม โดยประกอบด้วยตัวแปรทังหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ การ

สนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน ดังนัน จึง

ปฏิเสธสมติฐานทีได้กําหนดไว้ (ตารางที 4.22) 
 

ตารางที 4.22  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชีวิตโดยรวมกับปัจจัยทุก 

         ด้าน 

ปัจจัย b Beta t Adjusted 

R2  

ลําดับ 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 
 

         

        การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 

0.194 0.297 5.523** 0.092  3 

ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน 
 

       

      ระดับการศึกษา 
 

0.183 0.218 3.868** 0.108  2 

      รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน 
 

0.128 0.150 2.703** 0.163  1 

Constant                                                                          2.455 
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ตารางที 4.22  (ต่อ) 
 

 R = 0.421         

           R2= 0.171         

           F = 12.578**         

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

        * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 

ทังนี เมือพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็นรายด้านแล้ว สามารถได้ผลการวิเคราะห์ดังนี 

  1.  ผลการทํานายคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 

ตัวแปรอิสระทีสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัย 

ในโครงการฯ ได้แก่ รายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือน การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว การอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล ระดับการศึกษาและอายุ ซึงสามารถร่วม
อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 17.1 

(R2= 0.171) โดยอายุ สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด (Adjusted R2 = 0.151) รองลงมา 
คือ ระดับการศึกษา การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล การสนับสนุน

ทางสังคมจากครอบครัว และรายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือน (Adjusted R2 = 0.107, 0.089, 

0.066 และ 0.041ตามลําดับ) และทัง 5 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับ
ปานกลาง (r= 0.414) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
พบว่า ตัวแปรอิสระทีมีสัมประสิทธิการทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ

เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว รองลงมา 

คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล ระดับการศึกษา รายได้

ครัวเรือนรวมต่อเดือนและอายุ (Beta= 0.266, 0.184, 0.177, 0.098 และ0.119 ตามลําดับ) 

หมายความว่า เมือมีการสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว มีการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ

แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล มีระดับการศึกษา รายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือนดีขึน มีผลทําให้
คุณภาพชีวิตด้านร่างกายของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯดีขึน ในทางตรงกันข้ามกลับพบว่า ผู้อยู่

อาศัยในโครงการฯเมือมีอายุมากขึนมีผลให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกายลดลง (ตารางที 4.23) 
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ตารางที 4.23  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชีวิตด้านร่างกายกับปัจจัย 

         ทุกด้าน 

ปัจจัย b Beta  t Adjusted 

R2 

ลําดับ 

ปัจจัยด้านข้อมูลทัวไป          

รายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือน  0.163 0.098 1.672** 0.041  5 

ระดับการศึกษา 0.297 0.177 3.179** 0.107  2 

อายุ 0.004 0.119 2.015** 0.151  1 

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว          

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหา

ขัดแย้งด้วยเหตุผล 

0.291 0.184 2.923** 0.089  3 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม          

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว .279 .266 4.112** 0.066  4 

Constant  3.379       

R = 0.414         

         R2 = 0.171         

         F = 8.564**         

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

        * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
 

  2.  ผลการทํานายคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ 

 ตัวแปรอิสระทีสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการฯ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว และระดับการศึกษา ซึงสามารถร่วม
อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านจิตใจผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 11.4 

(R2=0.114) โดยระดับการศึกษาสามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด (Adjusted R2 = 0.091) 
รองลงมา คือ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว (Adjusted R2 = 0.078) และทัง 2 ตัวแปรมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (r= 0.338) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 

0.01 
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  เมือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า 

ตัวแปรอิสระทีมีสัมประสิทธิการทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯเรียงลําดับจาก

มากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด ระดับการศึกษา รองลงมา การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

คือ (Beta= 0.274, และ 0.137 ตามลําดับ ) หมายความว่า ตัวแปรอิสระกลุ่มนีดีขึน มีผลทําให้

คุณภาพชีวิตด้านจิตใจของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯดีขึน (ตารางที 4.24) 

 

ตารางที 4.24  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชีวิตด้านจิตใจกับปัจจัยทุก 

         ด้าน 

ปัจจัย b Beta  t Adjusted 

R2 

ลําดับ 

ปัจจัยด้านข้อมูลทัวไป          

ระดับการศึกษา 0.485 0.274 4.968** 0.091  1 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม          

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 0.282 0.137 2.490** 0.078  2 

Constant  2.916      

          R  = 0.338         

          R2 = 0.114         

          F  = 12.631**         

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

        * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 

  3.  ผลการทํานายคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 

 ตัวแปรอิสระทีสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทาง

สังคมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ได้แก่  การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว สถานภาพ
สมรส และการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านซึงสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของ

คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 10.8 

(R2=0.108) โดยการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน สามารถอธิบายความผันแปรได้
สูงสุด (Adjusted R2 = 0.099) รองลงมา คือ สถานภาพสมรส และ การสนับสนุนทางสังคมจาก
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ครอบครัว (Adjusted R2 = 0.087และ 0.055 ตามลําดับ) และทัง 3 ตัวแปรมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับปานกลาง (r= 0. 329) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 
  เมือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ตัวแปรอิสระทีมีสัมประสิทธิการทํานายคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด 

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว รองลงมา คือ สถานภาพสมรส และการสนับสนุนทาง

สังคมจากเพือน/เพือนบ้าน (Beta= 0.236, 0.186 และ0.127ตามลําดับ ) หมายความว่า ตัวแปร

อิสระกลุ่มนีดีขึน มีผลทําให้คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ
ดีขึน (ตารางที 4.25) 

 

ตารางที 4.25  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทาง 

         สังคมกับปัจจัยทุกด้าน 

ปัจจัย b Beta  t Adjusted 

R2 

ลําดับ 

ปัจจัยด้านข้อมูลทัวไป          

สถานภาพสมรส 0.211 0.186 3.330** 0.087  2 

ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม          

การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว 0.228 0.236 4.068** 0.055  3 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน 0.172 0.127 2.216** 0.099  1 

Constant  2.558      

         R = 0.329         

         R2= 0.108         

         F = 11.883**         

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

        * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 

 

  4.  ผลการทํานายคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม 

 ตัวแปรอิสระทีสามารถอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมผู้อยู่อาศัย
ในโครงการฯ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล และ 
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึงสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้าน

สิงแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 4.5 (R2=0.045) โดยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สามารถอธิบายความผันแปรได้สูงสุด (Adjusted R2 = 0.039) รองลงมา คือ การอยู่

ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล (Adjusted R2 = 0.028) และทัง 2 ตัวแปร
มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r= 0.213) อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 

  เมือพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระทีมีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม 
พบว่า ตัวแปรอิสระทีมีสัมประสิทธิการทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ

เรียงลําดับจากมากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้ง

ด้วยเหตุผล รองลงมา คือ สภาพแวดล้อมทางกายภาพ (Beta= 0.185 และ0.118 ตามลําดับ ) 

หมายความว่า ตัวแปรอิสระกลุ่มนีดีขึน มีผลทําให้คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการฯดีขึน (ตารางที 4.26) 

 

ตารางที 4.26  แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมกับ 

         ปัจจัยทุกด้าน 

ปัจจัย b Beta  t Adjusted 

R2 

ลําดับ 

ปัจจัยด้านข้อมูลทัวไป          

สภาพแวดล้อมทางกายภาพ .084 .118 2.070** .039  1 

ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว          

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้ง
ด้วยเหตุผล 

.151 .185 3.242** .028  2 

                Constant                              

3.379 

     

               R =  0.213         

               R2=0.045         

               F =7.029**         

 

หมายเหตุ: ** มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01 

        * มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 
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4.6  ปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน 

       โครงการฯ 
 

  ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน 301 หน่วย มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 120 หน่วยได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะที

เกียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามรายด้านของ
เครืองวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) 

ซึงประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม ซึง
เมือเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแล้ว 

พบว่า มีปัญหาเพียง 2 ด้านทีถูกเสนอแนะ มากทีสุด เป็นปัญหาด้านสิงแวดล้อม มีจํานวน 106 

หน่วย คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของกลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะปัญหา รองลงมา ปัญหาด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม มีจํานวน 14 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของกลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะ

ปัญหา ดังนี (ตารางที 4.27) 

ตารางที 4.27  แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านสิงแวดล้อม 106  88.3 

2. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม 14  11.7 

รวม 120  100 

 

 4.6.1  ด้านสิงแวดล้อมในชุมชน 

 ปัญหาด้านสิงแวดล้อมในชุมชนมีกลุ่มตัวอย่าง 106 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของ
กลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะปัญหา เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเกียวข้องกับ

สิงแวดล้อมในชุมชน ซึงผู้ศึกษาพอประมวลได้ดังนี (ตารางที 4.28) 
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ตารางที 4.28  แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทีเกียวข้องกับสิงแวดล้อมใน 

                    ชุมชน 

ปัญหาทีถูกเสนอโดยกลุ่มตัวอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง 

1. ปัญหากลินเหม็นของขยะบริเวณอาคารและ
ทางเดิน 

 ควรมีการจัดการเกียวกับการจัดการขยะใน
ชุมชนร่วมกัน 

 ควรมีการประสานงานกับสํานักเขตพืนทีใน
การจัดการขยะ 

 

2. ปัญหาท่อนําอุดตัน นําเสียในชุมชน   ควรให้การเคหะประสานงานกับสํานักงาน
เขตในพืนทีเพือแก้ปัญหา 

 

3. ปัญหาเรืองการมีระบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ไม่ค่อยเหมาะสม เช่น ไฟทางในชุมชนทีไม่

เพียงพอ เป็นต้น 

 เจ้าหน้าทีการเคหะแห่งชาติควรเอาใจใส่
ชุมชนให้มากกว่าทีเป็นอยู่ เพือสํารวจและ

ปรับปรุงระบบดังกล่าวให้มีความพร้อมในการ

ใช้งานเสมอ 
 

 

4. เสียงดังจากเครืองยนต์ เครืองจักร ในชุมชน  ควรมีการบังคับใช้กฎระเบียบในการอยู่อาศัย
ให้เคร่งครัดมากขึนจนไปถึงการสร้าง

กฎระเบียบในชุมชนร่วมกันในการจัดการ
ปัญหาการส่งเสียงดังในยามวิกาล โดยเฉพาะ

กลุ่มวัยรุ่นทีชอบซิงรถมอเตอร์ไซด์ในชุมชน 

 

5.  ปัญหาเรืองการผิดกฎระเบียบการอยู่อาศัย 

เช่น การตากผ้าหน้าระเบียง การเลียงสัตว์ 

เป็นต้น 

 ควรมีการบังคับใช้กฎระเบียบในการอยู่อาศัย

ให้เคร่งครัดมากขึนจนไปถึงการสร้าง

กฎระเบียบในชุมชนร่วมกัน 
 

6. รายได้ทีไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน

ชีวิตประจําวัน 

 ควรมีการจัดตังกลุ่มออมทรัพย์ในชุมชนและ

เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้เป็น
สมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน 

 ควรมีการลดค่าภาษีโรงเรียนในการชําระเช่า  
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ตารางที 4.28  (ต่อ) 

ปัญหาทีถูกเสนอโดยกลุ่มตัวอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 

 ให้เหลือน้อยลงกว่าเดิม จนไปถึงค่าเช่าห้อง

ด้วย 
 ควรมีการอบรมส่งเสริมการมีอาชีพเสริมใน

ชุมชนอย่างจริงจังผ่านหน่วยงานทีเกียว เช่น 
การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ทีจะต้องประสาน

หน่วยงานต่างๆให้เข้ามาให้ความรู้เกียวกับ

การประกอบอาชีพเสริมในรูปแบบต่างๆที
เหมาะสมกับผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 

7. ปัญหาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 ควรมีการจัดเวรยามมาดูแลชุมชน 

 ควรมีการจัดอาสาสมัครตํารวจบ้านในชุมชน 
 ควรมีตํารวจเข้ามาตรวจตราในชุมชนให้มาก

ขึน 
 ควรมีการติดตังกล้องวงจรปิดในชุมชน 

8. ปัญหาเรืองยาเสพย์ติดในชุมชน(โดยเฉพาะ

กลุ่มเยาวชน) 

 ควรมีผู้ทีมีหน้าทีเกียวข้องลงมาตรวจตรา

ชุมชนให้มากกว่าทีเป็นอยู่ 
 ควรมีการจัดอาสาสมัครตํารวจบ้านในชุมชน 

 ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่เยาวชนให้

มากกว่านี 
 

 

  4.6.2  ด้านความความสัมพันธ์ทางสังคม 

 ปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีกลุ่มตัวอย่าง 14 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.7 ของ

กลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะปัญหา เสนอปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาทีเกียวข้องกับความ

เข้มแข็งของชุมชน ซึงผู้ศึกษาพอประมวลได้ดังนี (ตารางที 4.29) 
 

 
 



112 


ตารางที 4.29  แสดงปัญหาและข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทีเกียวข้องกับความเข้มแข็งของ 

           ชุมชน 

ปัญหาทีถูกเสนอโดยกลุ่มตัวอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม

ตัวอย่าง 

 

1. การเมืองของระดับประเทศแทรกแซง
การเมืองและความสามัคคีในชุมชน 

 ควรมีกิจกรรมร่วมกันให้มากกว่านีโดยจัดใน
วันเวลาทีเหมาะสม 

 ควรมีผู้นําและคณะกรรมการชุมชนทีมาจาก
คนหลายกลุ่มในชุมชนเพือเป็นตัวแทนจากคน

หลายกลุ่มในชุมชน 

 

2. ปัญหาศักยภาพในการดูแลชุมชนของผู้นํา

ชุมชนทีไม่เป็นทียอมรับของลูกบ้าน 

 ควรมีผู้นําและคณะกรรมการชุมชนทีมาจาก

คนหลายกลุ่มในชุมชนเพือเป็นตัวแทนจากคน
หลายกลุ่มในชุมชน 

 ควรมีหัวหน้าในแต่ละตึกเป็นตัวแทนในการ

ดูแลชุมชน 

 



บทที 5  
 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

  จากการศึกษาเรือง “คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” ในครังนี มี
วัตถุประสงค์ 2 ประการ คือ 1) เพือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชน

ทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่าในด้านต่างๆ และ 2) เพือศึกษาปัจจัยทีสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตผู้
อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มีวิธีการศึกษาโดยใช้การสุ่ม

ตัวอย่างแบบหลายขันตอน (Multi  stage random sampling) ขันแรก การเลือกในระดับพืนที 

เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ได้เลือกศึกษา อาคารประเภทแฟลตเช่า 
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ขันทีสอง การเลือกระดับบุคคล ได้ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ

เป็นระบบ (Systematic sampling) โดยบัญชีครัวเรือนทีมีผู้พักอาศัยจริง สอบถามตัวแทนผู้อยู่
อาศัย 1 คนต่อทีพัก 1 หน่วย (ครัวเรือน) มีการกําหนดจํานวนกลุ่มตัวอย่างโดยอาศัยวิธีการหา

ขนาดตัวอย่างของ Yamane ทีระดับความคลาดเคลือนร้อยละ 5 ซึงได้กลุ่มตัวอย่าง จํานวน 

310 หน่วย (ครัวเรือน) ใช้แบบสอบถามเป็นเครืองมือในการรวบรวมข้อมูล ซึงเก็บได้จริงจํานวน 
301 หน่วย สถิติที ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี ค่าร้อยละ ค่าเฉลีย ค่าส่วน

เบียงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์เพียร์สัน ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์พอยท์ไบ
ซีเรียล ค่าสัมประสิทธิสหสัมพันธ์สเปียร์แมนส์โร และการวิเคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 

Regression Analysis) สามารถสรุปผลการศึกษาได้ดังนี 

 

5.1  สรุปผลการศึกษา 
 

 5.1.1  ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป 

พบว่า กลุ่มตัวอย่างทีศึกษาส่วนใหญ่ อาศัยอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 1 5 ปี 
(ร้อยละ 25.6) มีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนจํานวน 3  4 คน (ร้อยละ 46.2) มีตัวแทนในการตอบ

แบบสอบถามทีเป็นเพศหญิง (ร้อยละ 63.1)  อายุระหว่าง 26 – 40 ปี (ร้อยละ 32.9) การศึกษา
ระดับประถมศึกษา (ร้อยละ 24.3) มีอาชีพประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รับจ้างทัวไป 
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(ร้อยละ 30.2) มีรายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือนระหว่าง 10,001 15,000 บาท (ร้อยละ 26.2) มี

สถานภาพสมรส (ร้อยละ 56.5) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 
(ร้อยละ 92.7) ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน (ร้อยละ 64.8)  และมีลักษณะชุมชน

ทีอยู่อาศัยโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.89) 

 

  5.1.2  ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

  กลุ่มตัวอย่างมีสัมพันธภาพในครอบครัวอยู่ในระดับสูง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.49) สําหรับ

ผลการศึกษารายด้านของสัมพันธภาพในครอบครัว พบว่า อยู่ในระดับสูงทังหมด ซึงเรียงลําดับ
ตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี มากทีสุด ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจ

เรืองสําคัญของครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.61) รองลงมา ด้านการมีความรัก ความเคารพ และ

นับถือต่อกัน (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.60) ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย
เหตุผล (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.39) และน้อยทีสุด ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว (ค่าเฉลีย

เท่ากับ 2.36) 
 

5.1.3  ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

 กลุ่มตัวอย่างได้รับการสนับสนุนทางสังคม อยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.04) 

สําหรับผลการศึกษารายด้านของการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
ระดับสูงมีอยู่ 1 ด้าน ระดับปานกลาง 2 ด้าน และระดับตํา 1 ด้าน ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจาก

มากไปหาน้อยดังนี ระดับสูง คือ การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว (ค่าเฉลียเท่ากับ 
2.52) ระดับปานกลาง ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง (ค่าเฉลียเท่ากับ 2.14) 

และการสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้าน (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.95) และระดับตํา คือ การ

สนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ (ค่าเฉลียเท่ากับ 1.55) 
 

 5.1.4  ระดับคุณภาพชีวิต 

กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.11) 
สําหรับผลการศึกษารายด้านของคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่าง พบว่า คุณภาพชีวิต 3 ด้านและ

รวมถึงคุณภาพชีวิตหมวดทัวไป อยู่ในระดับปานกลางทังหมด มีเพียงคุณภาพชีวิตด้าน
สิงแวดล้อมเพียงด้านเดียวทีอยู่ในระดับไม่ดี ซึงเรียงลําดับตามค่าเฉลียจากมากไปหาน้อยดังนี 

มากทีสุด คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.65) รองลงมา คุณภาพชีวิตด้านจิตใจ

(ค่าเฉลียเท่ากับ 3.50) คุณภาพชีวิตหมวดทัวไป (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.15) ด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม (ค่าเฉลียเท่ากับ 3.14) และน้อยทีสุด คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม (ค่าเฉลียเท่ากับ 

2.31) 
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 5.1.5  ปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ 

  ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตัวอย่างทังหมดจํานวน 301 หน่วย มีกลุ่มตัวอย่าง
จํานวน 120 หน่วยได้เสนอปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาและข้อเสนอแนะที

เกียวข้องกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามรายด้านของ
เครืองวัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) 

ซึงประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิงแวดล้อม ซึง

เมือเรียงลําดับจากมากไปหาน้อยตามจํานวนกลุ่มตัวอย่างทีเสนอปัญหาและข้อเสนอแนะแล้ว 
พบว่า มีปัญหา 2 ด้านทีถูกเสนอแนะ ดังนี 

   1)  ปัญหาด้านสิงแวดล้อม มีจํานวน 106 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของกลุ่ม
ตัวอย่างทีเสนอแนะปัญหา ได้แก่ ปัญหาสิงแวดล้อมทางกายภาพทีไม่เหมาะสม เช่น ปัญหา

มลภาวะต่างๆในชุมชน ปัญหาเรืองความปลอดในชีวิตและทรัพย์สินในชุมชน ปัญหาเรือง

ยาเสพย์ติด ปัญหาเรืองรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่ายในชีวิตประจําวัน และปัญหาเรืองการผิด
กฎระเบียบการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น การเลียงสัตว์ในอาคาร เป็นต้น  

    2)  ปัญหาด้านความสัมพันธ์ทางสังคม มีจํานวน 14 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 11.7 
ของกลุ่มตัวอย่างทีเสนอแนะปัญหา ได้แก่ ปัญหาความแตกแยกของชุมชนอันเนืองด้วย

การเมืองแทรกแซง และปัญหาศักยภาพในการดูแลชุมชนของผู้นําชุมชนทีไม่เป็นทียอมรับของ

ลูกบ้าน 
 

5.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมติฐานที 1 จํานวนปีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 1 

  สมมติฐานที 2 จํานวนผู้อยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 2 
  สมมติฐานที 3 เพศมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 3 

สมมติฐานที 4 อายุมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 4 
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  สมมติฐานที 5 ระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 5 

สมมติฐานที 6 สถานภาพการทํางานมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 6 

สมมติฐานที 7 สถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

โครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 7 

สมมติฐานที 8 รายได้ครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 8 

สมมติฐานที 9 การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 9 
  สมมติฐานที 10 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 10 
 สมมติฐานที 11 ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย

ในโครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 11 

  สมมติฐานที 12 การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 12 

  สมมติฐานที 13 การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัวมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 13 

  สมมติฐานที 14 การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัวมี
ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 14 
  สมมติฐานที 15 การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและ แก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผลใน

ครอบครัวมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 15 
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  สมมติฐานที 16 การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 16 

  สมมติฐานที 17 การสนับสนุนทางสังคมจากเพือน/เพือนบ้านหรือสิงของมีความสัมพันธ์
กับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 17 

  สมมติฐานที 18 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้องมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยในโครงการ  

ผลการศึกษาพบว่า ยอมรับสมมติฐานที 18 
  สมมติฐานที 19 การสนับสนุนทางสังคมเจ้าหน้าทีของรัฐ/รัฐมีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 19 
  สมมติฐานที 20 ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม สามารถร่วมกันพยากรณ์คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการได้ 

ผลการศึกษาพบว่า ปฏิเสธสมมติฐานที 20 

 

5.3  การอภิปรายผล 
 

 การอภิปรายผลการศึกษาในครังนี ผู้ศึกษานําเสนอโดยเรียงลําดับตามวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา ดังนี 

  5.3.1  ระดับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร 

    แฟลตเช่า 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯโดยใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิต
ขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) ซึงครอบคลุม

คุณภาพชีวิต 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม และด้าน

สิงแวดล้อม พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯมีค่าเฉลียเท่ากับ 
3.11 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง ซึงไม่สอดคล้องกับผลการศึกษาของสากล จริยวิทยานนท์ และ 

จิระพร บูรณสิน (2552: 133) เรืองการประเมินผลสําเร็จของชุมชนทีได้ดําเนินการตามมาตรฐาน
การอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 ซึงพบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่

อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่าในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง
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(คะแนนเฉลีย 2.59) ตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของการเคหะแห่งชาติ ทังนี เป็นเพราะว่า

เนือหาของตัวชีวัดในการศึกษามีความแตกต่างกัน จึงทําให้ผลในการศึกษาแตกต่างกันไปด้วย  
สําหรับผลการศึกษาในครังนีซึงพบว่า คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ ได้อยู่

ในระดับปานกลาง สามารถอภิปรายได้ว่า เนืองจาก ชุมชนดังกล่าวยังมีปัญหาเรืองสิงแวดล้อม
ทางกายภาพทีไม่เหมาะสม มีมลภาวะทางเสียง กลิน และการจัดการขยะทีไม่ถูกสุขลักษณะ มี

ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินในระดับน้อย มีการมัวสุมในเรืองของยาเสพย์ติดของ

เยาวชนและผู้อยู่อาศัย เป็นผลให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนมีความรู้สึกไม่มันคง ปลอดภัยในการอยู่
อาศัย ประกอบกับการมีรายได้ทีไม่ค่อยเพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละวัน จึงทําให้คุณภาพชีวิต

โดยรวมในการศึกษาครังนียังอยู่ในระดับปานกลาง ซึงปัญหาต่างๆตามทีได้กล่าวมาเป็นข้อมูล
ส่วนใหญ่จากข้อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่างทีได้เสนอปัญหาสิงแวดล้อมและความปลอดภัยใน

ชีวิตทรัพย์สินเป็นปัญหาสําคัญในชุมชนซึงมีจํานวนถึง 106 หน่วย หรือคิดเป็นร้อยละ 35.2 

สอดคล้องกับผลการศึกษาของคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯรายด้านครังนีทีพบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมมีค่าเฉลียเพียง 2.31 ซึงเป็นคุณภาพชีวิตด้านเดียวทีอยู่ในระดับไม่

ดี อีกทังยังสอดคล้องกับการศึกษาของสากล จริยวิทยานนท์ และจิระพร บูรณสิน (2552: 133) 
เรืองการประเมินผลสําเร็จของชุมชนทีได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการ

เคหะแห่งชาติ ปี 2551 ซึงพบว่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า เป็นชุมชนที

มีระดับคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมตําสุดในจํานวนกลุ่มตัวอย่างทังหมด 16 โครงการทีถูกสุ่ม
เป็นตัวอย่างในการประเมิน  

จึงอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้รับผลกระทบจากปัญหา
ด้านสิงแวดล้อมในชุมชน จึงเป็นผลให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯไม่บรรลุ

ถึงคุณภาพชีวิตระดับทีดีได้ 

สําหรับคุณภาพชีวิตรายด้านอืนๆต่างอยู่ในระดับปานกลาง โดยทีมีค่าเฉลียสูงทีสุด คือ 
คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.65 อภิปรายได้ว่า สุขภาพร่างกายของกลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่แข็งแรงดี และไม่จําเป็นทีจะต้องพึงการรักษาทางพยาบาลเป็นประจํา 
สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตด้านร่างกายรายข้อเกียวกับการเจ็บป่วยของร่างกายและการต้อง

พึงพาการรักษาพยาบาลทีมีคะแนนในระดับดีทัง 2 รายข้อ โดยมีคะแนนเฉลียเท่ากับ 4.19 และ 

4.06 ตามลําดับ เป็นผลให้คะแนนคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย เป็นด้านทีมีคะแนนสูงทีสุดใน
การศึกษา ทังนีอาจเป็นเพราะกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พักอาศัยต่อหน่วย (ครัวเรือน) เป็นจํานวน 

34 คน (ร้อยละ 46.2) การมีสมาชิกอยู่ด้วยกันหลายคนทําให้สามารถช่วยกันดูแลสภาพร่างกาย
ของสมาชิกในครอบครัวได้ ถึงแม้สมาชิกในครัวเรือนจะทํางานแบบหาเช้ากินคําตามวิถีชีวิตของ

ผู้มีรายได้น้อยก็ตาม สอดคล้องกับการศึกษาของ ศรีเมือง พลังฤทธิ (2547: 100) ศึกษาการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พบว่า ผู้สูงอายุทีอยู่ในครอบครัว
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ขยายจะมีคุณภาพชีวิตด้านร่างกายสูงกว่าผู้สูงอายุทีอยู่ในครอบครัวเดียว ซึงสะท้อนให้เห็นว่า

จํานวนสมาชิกในครัวเรือนมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
สําหรับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.50 ซึงอยู่ในระดับปานกลาง 

อภิปรายได้ว่า เนืองจาก กลุ่มตัวอย่างต่างค่อนข้างมีความรู้สึกท้อแท้และสินหวังในการใช้ชีวิต
ในแต่ละวัน สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตรายข้อทีเกียวกับการมีความรู้สึกไม่ดี มีค่าเฉลียอยู่ที 

2.48 ซึงอยู่ในระดับปานกลางและเป็นรายข้อทีมีคะแนนตําสุดในคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ทังนี

อาจเนืองด้วยสาเหตุจากสภาพแวดล้อมในชุมชนทีไม่เหมาะสม ไม่มันคง ปลอดภัยประกอบกับ
การมีรายได้ไม่เพียงพอต่อรายจ่ายในแต่ละวัน ตามทีได้กล่าวมาในข้างต้น แต่อย่างไรก็ตาม 

กลุ่มตัวอย่างก็ยังรู้สึกว่าชีวิตยังมีความหมายอยู่ สอดคล้องกับคุณภาพชีวิตรายข้อทีเกียวกับการ
รู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากน้อยเพียงใด มีค่าเฉลียอยู่ที 4.01 ซึงอยู่ในระดับทีดี ทังนีอาจเป็น

เพราะการได้รับขวัญกําลังใจจากสมาชิกในครอบครัว ซึงจะเห็นได้ว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่พัก

อาศัยโดยมีสมาชิกในครอบครัวอยู่ด้วย สังเกตจากจํานวนผู้อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
จํานวน 34 คนต่อครัวเรือน (ร้อยละ 46.2) และสอดคล้องกับผลการศึกษาในปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพในครอบครัวทีพบว่า ภาพรวมของสัมพันธภาพในครอบครัวมีค่าเฉลียเท่ากับ 2.49 
ซึงอยู่ในระดับสูง จึงเป็นผลให้คุณภาพชีวิตด้านจิตใจในภาพรวมของกลุ่มตัวอย่างไม่อยู่ในระดับ

ทีตํา ถึงแม้จะมีความท้อแท้ในการใช้ชีวิตบางครังก็ตาม สอดคล้องกับการศึกษาของ อมราวดี ณ 

อุบล (2544: 113119) ศึกษา สุขภาพจิตของนักเรียนวัยรุ่นทีมีลักษณะครอบครัวการอบรมเลียง
ดู และสัมพันธภาพในครอบครัวต่างกัน พบว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวดี จะ

มีสุขภาพจิตทีดีกว่า นักเรียนวัยรุ่นทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวไม่ดี ซึงสะท้อนให้เห็นว่า
สัมพันธภาพในครอบครัวอาจมีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตด้านจิตใจของกลุ่มตัวอย่าง 

สําหรับคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า มีค่าเฉลียเท่ากับ 3.14 ซึงอยู่ใน

ระดับปานกลาง อภิปรายได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีพฤติกรรมการอยู่อาศัยแบบต่างคนต่าง
อยู่ รู้จักกันบ้างแต่ก็ไม่ถึงกับต้องไว้เนือเชือใจในการใช้วานหรือรบกวนเรืองใดๆต่อกัน ประกอบ

กับข้อมูลทีได้จากข้อเสนอแนะทีระบุถึงปัญหาความแตกแยกในชุมชนอันเนืองด้วยสาเหตุทาง
การเมืองในพืนที จึงเป็นผลให้คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง 

สอดคล้องกับการศึกษาด้านปัจจัยการสนับสนุนทางสังคมในด้านการสนับสนุนทางสังคมจาก

เพือนหรือเพือนบ้าน ค่าเฉลียเท่ากับ 1.95 ซึงอยู่ในระดับปานกลางเช่นกัน จึงสรุปได้ว่าคุณภาพ
ชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของกลุ่มตัวอย่างทียังไม่บรรลุถึงระดับทีดีได้ เนืองจาก ผู้อยู่

อาศัยยังไม่มีจิตสํานึกในการเป็นสมาชิกของชุมชนร่วมกัน และยังมีความแตกแยกทางความคิด
ในชุมชนแฝงอยู่ จนนําไปสู่การไม่ไว้วางใจต่อกันในการอยู่อาศัย เป็นผลให้ชุมชนดังกล่าวเป็น

ชุมชนทียังไม่เข้มแข็งซึงมีผลต่อคุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมในทีสุด 
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  5.3.2  ปัจจัยทีสัมพันธ์ กับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่ง 

    สองห้อง อาคารแฟลตเช่า 

 ในการศึกษาครังนี ผู้ศึกษามีปัจจัยเพือนํามาหาความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตทังหมด 3 
ปัจจัย รวมทังหมด 19 ตัวแปรด้วยกัน ประกอบด้วย ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน ได้แก่ 1) จํานวนปี

อยู่อาศัย 2) จํานวนผู้อยู่อาศัย 3) เพศ 4) อายุ 5) ระดับการศึกษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 

รายได้ครัวเรือน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 10) การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมหรือาสาสมัครในชุมชน และ 11) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปัจจัยด้าน

สัมพันธภาพในครอบครัว ได้แก่ 1) การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 2) การมีความรัก ความ
เคารพ และนับถือต่อกัน 3) การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 

4) การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล และปัจจัยด้านการสนับสนุนทาง

สังคม ได้แก่ 1) การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว  2) การสนับสนุนทางสังคมจาก
เพือน/เพือนบ้าน 3)การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง และ 4) การสนับสนุนทางสังคมจาก

รัฐ/เจ้าหน้าทีของรัฐ  
  ผลจากการศึกษาพบว่า ปัจจัยทัง 3 ปัจจัยมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยมีตัวแปร

ทังหมดจํานวน 9 ตัวแปรทีมีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต คือ ปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐาน 

ประกอบด้วย ระดับการศึกษา และ รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือน ปัจจัยด้านสัมพันธภาพใน
ครอบครัว ประกอบด้วย 1) การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 2) การมีความรัก ความเคารพ 

และนับถือต่อกัน 3) การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 4) การ
อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาขัดแย้งด้วยเหตุผล และปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

ประกอบด้วย 1) การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว 2) การสนับสนุนทางสังคมจาก

เพือน/เพือนบ้าน และ 3) การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พีน้อง มีรายละเอียดโดยพิจารณา
ตามปัจจัยดังนี 

  ระดับการศึกษา เป็นตัวแปรหนึงในปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไป โดยในการศึกษาครัง
นีพบว่าระดับการศึกษามีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตรวม ซึงผู้ทีมีระดับการศึกษาดี จะทําให้

คุณภาพชีวิตโดยรวมดีขึนไปด้วย (rS= 0.265 และ มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01) สามารถ

อภิปรายได้ว่า การศึกษาเป็นเครืองมือในการดํารงชีพ โดยเฉพาะการหารายได้ กล่าวคือ เมือมี
ระดับการศึกษาสูงขึนก็ย่อมทําให้มีรายได้สูงขึนตามวุฒิการศึกษา และเมือความสามารถ

ทางการเงินสูงขึนก็จะนําไปสู่ความสามารถในตอบสนองความต้องการของตนเองในด้านต่างๆ
ได้ดียิงขึนจนนําไปสู่การพึงพอใจในชีวิตของตนเองหรือการมีคุณภาพชีวิตทีดีในทีสุด สอดคล้อง

กับการศึกษาของเสาวลักษณ์ แก้วหน่อ (2551: 100104) ศึกษาคุณภาพชีวิตของชาวเขาเผ่าม้ง

ไร้สัญชาติในเขตพืนที ตําบลตับเต่า อําเภอเทิง จังหวัดเชียงราย และการศึกษาของทิพย์อรุณ 
สมภู่ (2552: 75) ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาสมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขต

กรุงเทพมหานคร ซึงพบว่า ระดับการศึกษา เป็นตัวแปรต้นทีมีผลต่อคุณภาพชีวิตโดยรวมของ
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กลุ่มตัวอย่าง โดยผู้ทีมีระดับการศึกษาดี จะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตโดยรวมทีดีในทีสุด ซึง

การศึกษาในครังนี พบว่า ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดับประถมศึกษา 
(ร้อยละ 24.3) จึงเป็นผลให้ระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มตัวอย่างโดยรวมยังไม่บรรลุถึงคุณภาพ

ชีวิตระดับทีดีได้ในทีสุด 
  อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีระดับการศึกษาทีสูงขึน มี

แนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมสูงขึน (rS= 

0.298,0.233 และ0.183 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01) แต่กลับไม่มีแนวโน้มทีจะ
ทําให้คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมสูงขึน (rS= 0.022และ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที0.05) 

อภิปรายได้ว่า เป็นเพราะ คุณภาพชีวิตทัง 3 ด้านดังกล่าวเป็นคุณภาพชีวิตทีอาจเกิดจากการ
ควบคุมหรือตอบสนองด้วยตนเอง แต่คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม เป็นคุณภาพชีวิตทีอยู่เหนือ

การควบคุมหรือตอบสนองด้วยตนเอง กล่าวคือ เมือมีการศึกษาสูง ก็จะนําไปสู่การมี

ความสามารถในการหารายได้สูงขึน ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองแต่
ละด้านก็สูงตามไปด้วย แต่การปรับเปลียนสิงแวดล้อมในชุมชนของตนเองเป็นสิงทีตนเอง

ตอบสนองด้วยตนเองไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม เมือระดับการศึกษาสูงขึน คุณภาพชีวิตด้าน
สิงแวดล้อมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯอาจลดลงก็ได้  เนืองจาก เมือตนเองสามารถตอบสนอง

ความต้องการด้านอืนๆของตนเองได้ดีแล้ว ก็ย่อมมีมาตรฐานความต้องการของตนเองทีสูงขึน 

แต่สภาพแวดล้อมในชุมชน เป็นสิงทีตนเองเปลียนแปลงหรือตอบสนองด้วยตนเองไม่ได้ ซึงอาจ
นําไปสู่การย้ายทีอยู่เพือตอบสนองความต้องการด้านสิงแวดล้อมของตนเอง จนนําไปสู่การมี

คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมดีขึนในทีสุด 
  รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือนเป็นอีกตัวแปรหนึงในปัจจัยด้านข้อมูลพืนฐานทัวไปทีมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิต โดยการศึกษาครังนีทีพบว่า รายได้รวมครัวเรือนต่อเดือนมี

ความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตรวม ซึงผู้ทีมีรายได้รวมครัวเรือนต่อเดือนสูงขึน จะทําให้คุณภาพ
ชีวิตรวมดีขึนไปด้วย (rS= 0.133 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05) อภิปรายได้ว่า รายได้ 

เป็นแหล่งทีมาของเงินเพือใช้ในการดํารงชีพ หากมีรายได้สูง ก็จะนําไปสู่ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการด้านอืนๆตามไปด้วย จนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีในทีสุด 

สอดคล้องกับการศึกษาของ วรการ เทพวัลย์ (2548: 7590) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน

เขตลุ่มแม่นําจัน: ศึกษาเฉพาะกรณีพืนทีต้นนําแม่นําจัน อําเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และ
การศึกษาของกัลยาณี ทองสว่าง (2546: 55) ศึกษาปัจจัยทีมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของ

ผู้สูงอายุในเคหะชุมชนออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ซึงพบว่า รายได้ครัวเรือน มีผลต่อ
คุณภาพชีวิตรวม โดยผู้ทีมีระดับรายได้ครัวเรือนต่างกัน มีผลให้คุณภาพชีวิตรวมต่างกันในทีสุด 

ซึงการศึกษาในครังนีกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้ครัวเรือนรวมต่อเดือนอยู่ระหว่าง 10,001 

15,000 บาท (ร้อยละ 26.2) ซึงจํานวนเงินดังกล่าวเมือนําไปเป็นรายจ่ายต่อเดือนสําหรับสมาชิก
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ในครอบครัวทุกคนอาจจะยังไม่เพียงพอในการตอบสนองความต้องการในด้านต่างๆของสมาชิก

แต่ละคนในครัวเรือน ดังนัน การบรรลุถึงคุณภาพชีวิตในระดับทีดีจึงยังไม่เกิดขึนในทีสุด 
  อย่างไรก็ตาม เมือพิจารณาเป็นรายด้าน พบผลทีคล้ายคลึงกับตัวแปรระดับการศึกษา 

กล่าวคือ การมีรายได้รวมครัวเรือนทีสูงขึน มีแนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกายและ
ด้านจิตใจ สูงขึน (rS= 0.162 และ0.200 ตามลําดับ และมีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01) แต่กลับไม่มี

แนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อมสูงขึน 

(rS=0.024 และ 0.068 ตามลําดับ และ ไม่มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05) อภิปรายได้ว่า คุณภาพ
ชีวิตทัง 2 ด้านดังกล่าวเป็นคุณภาพชีวิตทีเกิดจากการควบคุมหรือตอบสนองด้วยตนเอง เมือมี

รายได้สูงขึน จึงเป็นผลให้ความสามารถในการตอบสนองคุณภาพชีวิตทัง 2 ด้านดังกล่าว 
เป็นไปด้วยดี แต่คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อม เป็นคุณภาพชีวิตทีอยู่เหนือการควบคุมหรือ

ตอบสนองด้วยตนเอง แม้จะมีรายได้สูงก็ไม่สามารถเปลียนสิงแวดล้อมดังกล่าวได้หรือไม่มี

แนวโน้มทีคุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมจะสูงขึนตามไปด้วย ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม อภิปรายได้ว่า การมีรายได้สูง อาจเกิดจากการทํางานหนัก และเมือใช้

เวลาในการทํางานเยอะ ก็อาจทําให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯไม่มีเวลาสร้างความสัมพันธ์ทาง
สังคมกับบุคคลอืนๆ จึงทําให้การมีรายได้รวมครัวเรือนสูงไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตด้าน

ความสัมพันธ์ทางสังคมดีขึนไปด้วย 

 ปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิตรวม ซึงผู้ทีมีสัมพันธภาพในครอบครัวสูงขึนจะทําให้คุณภาพชีวิตรวมดีขึนไปด้วย 

(r = 0.251 และมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01) อภิปรายได้ว่า การได้ทํากิจกรรมร่วมกันใน
ครอบครัว การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกันในครอบครัว การมีส่วนร่วมในการปรึกษา

หรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข และแก้ปัญหาขัดแย้งด้วย

เหตุผลในครอบครัว ทําให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯรู้สึกว่าชีวิตมีความหมายมากยิงขึน มีขวัญ
กําลังใจในการใช้ชีวิตมากยิงขึน โดยเฉพาะเวลาทีตนเองท้อแท้ จะเห็นได้จากผลการศึกษาครังนี

พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทังๆทีชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไม่
เหมาะสม แต่ผลการศึกษาด้านสัมพันธภาพในครอบครัวกลับมีผลอยู่ในระดับสูง ด้วยเหตุนี จึง

อาจสรุปได้ว่า สัมพันธภาพในครอบครัวทีดีดังกล่าวเป็นเสมือนเบาะกันกระแทกเมือตนเอง

ประสบปัญหาชีวิตในด้านต่างๆ จนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตดีขึน สอดคล้องกับการศึกษาของ
ลินดา บัลลังน้อย (2546: 8184) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสัมพันธภาพในครอบครัว การ

บรรลุงานตามขันพัฒนาการ และคุณภาพชีวิตของนักเรียนวัยรุ่นในกรุงเทพมหานคร และ 
การศึกษาของอรนุช อุดมสมฤดี (2550: 7978) ศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัวกับความพึง

พอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ ในเขตเทศบาลนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ ผลการศึกษาพบว่า 

สัมพันธภาพในครอบครัวของผู้กลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตชีวิตทังสิน 
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 เมือพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็นรายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครัวมากขึนมี

แนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านจิตใจดีขึน (r = 
0.124, และ0.147 มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.01 และ0.271 มีนัยสําคัญทางสติที 0.05 ตามลําดับ) 

แต่ไม่มีแนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านสิงแวดล้อมดีขึน (r = 0.101 โดยไม่มีนัยสําคัญทาง
สถิติที 0.05) อภิปรายได้ว่า การดูแลและช่วยเหลือซึงกันและกันของสมาชิกในครอบครัวไม่ว่า

จะเป็นยามเจ็บป่วยทางด้านร่างกาย หรือเกิดความทุกข์ในด้านจิตใจเวลาประสบปัญหาชีวิตแต่

ละด้าน ทําให้คุณภาพชีวิตในด้านร่างกาย จิตใจ และความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยดีขึน 
การมีสัมพันธภาพในครอบครัวทีดีของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯเป็นเสมือนเบาะกันกระแทกทีทํา

ให้คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯไม่ตกอยู่ในระดับไม่ดี  
 ปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม พบว่า ปัจจัยดังกล่าวมีความสัมพันธ์กับ

คุณภาพชีวิตรวม ซึงผู้ทีได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากขึนจะทําให้คุณภาพชีวิตรวมดีขึนไป

ด้วย (r = 0.316 อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.01) อภิปรายได้ว่า การได้รับการสนับสนุน
ในเรืองของสิงของ หรือจิตใจจากภาคส่วนต่างๆในสังคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว เพือน ญาติ/พี

น้อง (ยกเว้นภาครัฐ) ล้วนมีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ โดยการศึกษาปัจจัย
ด้านการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมือ

พิจารณาเป็นรายด้านของการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากหน่วยงาน

ของรัฐ อยู่ในระดับทีตํา แต่อย่างไรก็ตาม ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐก็ไม่ได้มีผล
แต่ต่อคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนทุ่งสองห้อง ดังทีผลการศึกษาในครังนีพบว่า การสนับสนุน

ทางสังคมจากภาครัฐ มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตโดยรวมในระดับตํา (r = 0.010) 
อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติทีระดับ 0.05 สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในชุมชนทุ่งสองห้องเมือมีการ

สนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐสูงขึน ไม่มีแนวโน้มทีจะมีคุณภาพชีวิตในรายด้านทุกด้านดีขึน 

ประกอบกับข้อมูลในส่วนของปัญหาและข้อเสนอแนะทีได้ถูกเสนอจากชาวชุมชนทีพบว่า มี
การเมืองระดับประเทศเข้ามาแทรกแซงความสามัคคีและการเมืองในชุมชนทุ่งสองห้อง จึง

สามารถอภิปรายได้ว่า การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐ ไม่มีส่วนทีทําให้คุณภาพชีวิตของผู้
อยู่อาศัยดีขึนแต่อย่างใด แต่ในทางตรงข้าม กลับมีการเข้ามาแทรกแซงชุมชนจนนําไปสู่ความ

ขัดแย้งและส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของชุมชนในทีสุด เนืองจากชุมชนนีจะมีคุณภาพชีวิตที

ดีได้ก็จะต้องอาศัยการสนับสนุนทางสังคมในระดับครัวเรือน ญาติและเพือนบ้านใกล้เคียง แต่
เมือเกิดการแทรกแซงจากภาครัฐเข้ามาทําลายความสัมพันธ์ทางสังคมของคนในชุมชน ก็อาจจะ

ทําให้คุณภาพชีวิตของชาวชุมชนทุ่งสองห้องไปในทิศทางทีไม่ดีได้ ดังนัน หน่วยงานของภาครัฐ
จึง ควรแสดงบทบาทของตนตามกรอบภารกิจของตนก็เพียงพอแล้ว เนืองจากการเข้ามาใน

ชุมชนในปัจจุบันของภาครัฐได้เข้ามาในลักษณะทีส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของ

คนในชุมชน 
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 และเมือพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็นรายด้าน พบผลทีสอดคล้องกับคุณภาพชีวิตรวม 

กล่าวคือ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมมากขึนมีแนวโน้มทีจะทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิงแวดล้อมดีขึน (r = 0.199, 0.215 และ0.232 มี

นัยสําคัญทางสถิติที 0.01 และ r = 0.145 มีนัยสําคัญทางสถิติที 0.05 ตามลําดับ) อภิปรายได้ว่า 
การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว เพือนบ้านและญาติพีน้อง คือการช่วยเหลือและ

ดูแลกันจากคนในชุมชนเอง ซึงการทีชุมชนต่างมีส่วนร่วมในการสนับสนุนทางสังคมในด้าน

ต่างๆให้กับตัวบุคคล ย่อมนําคุณภาพชีวิตทีดีมาสู่ผู้ทีได้รับการสนับสนุนในทีสุด สอดคล้องกับ
การศึกษาของอันเชิญ ชัยล้อรัตน์ (2549: 8788) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างการเตรียมตัวก่อน

เข้าสู่วัยสูงอายุ การได้รับการสนับสนุนทางสังคมและความพึงพอใจในชีวิตของผู้สูงอายุ และ
การศึกษาของจุฬาภรณ์ สยังกูล (2550: 7884) ศึกษา ความสัมพันธ์ระหว่าง อายุ ระดับ

การศึกษา ความเข้มแข็งอดทนของสตรี และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของสตรี

หลังการตัดมดลูก ซึงพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการได้รับสนับสนุนทางสังคมและคุณภาพชีวิต
ชีวิตมีความสัมพันธ์กันในทางบวก การได้รับการสนับสนุนทางสังคมในระดับทีมากขึน จะ

นําไปสู่คุณภาพชีวิตทีสูงขึนต่อไป 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 
 

 5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 

 จากการศึกษา“คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต

กรุงเทพมหานคร ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” ผู้ศึกษามี

ข้อเสนอแนะดังนี 
1.  เนืองด้วยปัญหาด้านสิงแวดล้อมและความปลอดภัยในชุมชนเป็นปัญหาสําคัญอย่าง

หนึงทีได้จากผลการศึกษาครังนี ผู้ศึกษาเห็นว่า ควรสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดตังหน่วยหรือชุด

รักษาความปลอดภัยโดยผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ สนับสนุนให้มีการติดตังสัญญาณหรืออุปกรณ์
ทีทันสมัยในการป้องกันอาชญากรรม สนับสนุนให้มีการฝึกอบรมอาสาสมัครในชุมชนให้มีความรู้

และทักษะในการสังเกต ป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทีอาจจะเกิดขึนได้ รวมทังการ
ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนร่วมมือกันในการป้องกันอาชญากรรม โดยถือเป็นหน้าทีทีทุกคน

ต้องช่วยกันป้องกันภัยไว้ก่อน นอกจากนันควรส่งเสริมการรณรงค์รักษาความสะอาดในชุมชน 

การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพทีดีและได้มาตรฐาน 
2.  จากการศึกษาครังนี พบว่า การสนับสนุนทางสังคมจากภาครัฐไม่ได้มีผลต่อคุณภาพ

ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน แต่กลับเป็นการแทรกแซงชุมชนในลักษณะทีส่งผลกระทบในด้าน
ลบต่อความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยในชุมชน ผู้ศึกษาจึงเล็งเห็นว่า หน่วยงานของ
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ภาครัฐควรลดบทบาทในการเข้าไปแทรกแซงการพัฒนาชุมชน แต่ควรเป็นเพียงแหล่งข้อมูล 

ความรู้ด้านวิชาการให้กับชุมชน ควรให้ชุมชนได้วางแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเองด้วย
ตนเอง เพือให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันตลอดจนเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม

ของคนในชุมชนให้ดียิงขึน ซึงจะนําไปสู่การมีกลุ่มตัวแทนชุมชนทีเข้มแข็งและเป็นทียอมรับของ
ชุมชนตลอดจนนําไปสู่การเป็นชุมชนทีเข้มแข็งต่อไป ชุมชนควรสร้างวิธีคิดของชุมชนให้เป็น

ลักษณะทีเหมาะสมกับชุมชนและเพือให้ชุมชนมีภูมิคุ้มกันจากการชีนําอันไม่เหมาะสมและ

นําไปสู่ความขัดแย้งในชุมชนจากหน่วยงานภายนอกโดยการสร้างประเพณีและวัฒนธรรมของ
ชุมชนร่วมกัน สร้างกลุ่มต่างๆในชุมชนทีมีผลประโยชน์ร่วมกัน เช่น จัดตังกองทุนสวัสดิการที

ประชาชนในชุมชนร่วมจ่ายเป็นหลักในการดําเนินการ เป็นต้น การประสานวิธีคิด และการ
ประสานผลประโยชน์ในชุมชนดังกล่าว ก็จะนําไปสู่การเป็นชุมชนทีเข้มแข็งและเป็นชุมชนที

พึงตนเอง มีภูมิคุ้มกันจากการชีนําในทางทีไม่ดีโดยหน่วยงานภายนอกในทีสุด 

3. จากการศึกษาด้านปัจจัยสัมพันธภาพในครอบครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคม
จากสมาชิกครอบครัว พบว่า ตัวแปรทุกตัวแปรในปัจจัยนีต่างอยู่ในระดับทีสูงอีกทังตัวแปร

ดังกล่าวยังมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับคุณภาพชีวิตอีกด้วย ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ควรมีการส่งเสริม
ให้เกิดชมรมครอบครัวสัมพันธ์ขึนในชุมชน มีการประกวดพ่อ แม่ ลูกตัวอย่างในชุมชน เพือ

ส่งเสริมให้ความสัมพันธ์ระดับครอบครัวแน่นแฟ้นมากยิงขึน มีการชีให้เห็นถึงการแสดงบทบาท

ทีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว เพือเป็นแบบอย่างให้เพือนสมาชิกในชุมชน และการมี
ครอบครัวทีอบอุ่นก็จะนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตทีดีต่อไป 

  4. จากการศึกษาพบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ยังมีรายได้รวมในระดับทีน้อย ส่งผลต่อ
ความสามารถในการตอบสนองในด้านต่างๆของคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนน้อยไปด้วย ซึงทํา

ให้ชีวิตขาดความมันคงในการดําเนินชีวิต ผู้ศึกษาจึงเห็นว่า ชุมชนควรจัดระบบสวัสดิการให้กับ

ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯอย่างทัวถึงและกว้างขวางในหลายรูปแบบ เช่น อาจจะจัดตังกองทุน
สวัสดิการทีประชาชนในชุมชนร่วมจ่ายเป็นหลักในการดําเนินการ เป็นต้น เพือสร้างความมันคง

ในการดํารงชีวิตมากยิงขึน 
  5. เนืองจากชุมชนดังกล่าวเป็นชุมชนของผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางประกอบกับเป็น

ชุมชนทีอยู่ในเมืองใหญ่ซึงมีค่าใช้จ่ายในการครองชีพทีสูง ผู้ศึกษาเห็นว่า หน่วยงานทีเกียวข้อง

ควรเข้าให้ความรู้ในการพัฒนาและฝึกอบรมทักษะการประกอบอาชีพทีสอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดแรงงานและผู้อยู่อาศัยเอง เพือเป็นการสร้างรายได้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ 

ตลอดจนมีการอบรมการสร้างวินัยทางการเงินให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ เพือเป็นการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในทีสุด 
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 5.4.2  ข้อเสนอแนะสําหรับการศึกษาครังต่อไป 

 สําหรับการศึกษาครังต่อไป ควรมีการเพิมประเด็นในการศึกษาดังนี 
  1.  ควรขยายขอบเขตของการศึกษาให้ครอบคลุมโครงการของการเคหะแห่งชาติให้มาก

ขึน เพือสะท้อนความเป็นอยู่ทีแท้จริงของชาวชุมชนการเคหะฯ และควรมีการเปรียบเทียบ

คุณภาพชีวิตของผู้ทีอาศัยในชุมชนในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด และเปรียบเทียบระหว่างชุมชน
ทีอยู่ในภาคต่างๆด้วย 

  2.  ควรมีการนําแบบวัดคุณภาพชีวิตชุดอืนๆเข้ามาศึกษาให้หลากหลายยิงขึน เพือให้

ทราบถึงคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนทีครอบคลุม และเป็นแนวทางในการพัฒนาเกณฑ์ชีวัด
คุณภาพของการเคหะแห่งชาติให้มีคุณภาพและเหมาะสมมากยิงขึน นําไปสู่แนวทางการพัฒนา

คุณภาพชีวิตชาวชุมชนของการเคหะทีเหมาะสมต่อไป 
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ภาคผนวก 

 

 



ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 

 

 

แบบสอบถามการศึกษา 

เรือง “คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

ในเขตกรุงเทพมหานคร 

: ศึกษากรณี  โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” 

_______________________________________________________________ 
บ้านเลขที..................................อาคารที.....................ชันที………...................................... 
ผู้ตอบแบบสอบถามชือ..................................วันที................................................................ 
ผู้สอบถามชือ……………………………………………………………………………………… 

 

 

คําชีแจง : แบบสอบถามฉบับนี ประกอบด้วย 3 ตอน ได้แก่ 

ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานทัวไป 
ตอนที 2 สัมพันธภาพในครอบครัว 
ตอนที 3 การสนับสนุนทางสังคม 
ตอนที 4 คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
ตอนที 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 

ขอขอบคุณในความกรุณาร่วมมืออย่างดียิง มา ณ โอกาสนี 
 

                                                                                 นายจักรพงษ์ เกเย็น 
  นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                 
                          (นิด้า) 

                                            ผู้ศึกษา

ลําดับทีแบบข้อถาม   
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ตอนที 1 ข้อมูลพืนฐานทัวไป 
 

1.1 ระยะเวลาทีท่านอาศัยอยู่ในโครงการนี.................................ปี..................เดือน 
 

1.2 จํานวนผู้อยู่อาศัยทังหมดในครัวเรือน (รวมตัวท่าน)......................................คน   
 

1.3 เพศ 

  (   ) 1. ชาย           (   ) 2. หญิง 

 
1.4  ปัจจุบันท่านมีอายุ…………..ปี (นับอายุเต็มตามปี พ.ศ.) 

 
1.5 สถานภาพสมรสของท่าน 

  (   ) 1. โสด     (   ) 2. สมรส   (  ) 3. หย่า/หม้าย/แยกกันอยู่ 

 
1.6 สถานภาพการทํางานของท่าน 

( ) 1. ไม่ได้ประกอบอาชีพ    (   ) 2. กําลังหางานทํา/ว่างงาน 
( ) 3. ประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย (   ) 4. รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 

( ) 5. พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงงาน (   ) 6. นักเรียน/นักศึกษา 

( ) 7. อืน ๆ (โปรดระบุ............................)  
 

1.7 ระดับการศึกษาของท่าน 
  (  )  1. ตํากว่าประถมศึกษา   (   ) 2. ประถมศึกษา 

       (  )  3. มัธยมศึกษาตอนต้น  (   ) 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช  

       (   ) 5. ปวส./อนุปริญญา  (   ) 6. ปริญญาตรี  
      (   ) 7. สูงกว่าปริญญาตรี  (   ) 8. อืน ๆ (โปรดระบุ)................ 
 

1.8 รายได้รวมต่อเดือนของครัวเรือนท่าน 

 (   )  1. น้อยกว่า 5,000 บาท         (     ) 2.  5,001 10,000 บาท 
 (   )  3.  10,001 15,000 บาท         (     ) 4.  15,00120,000 บาท 

 (   )  5.  20,001 บาทขึนไป 
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1.9 ปัจจุบัน ครอบครัวท่านเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมใดบ้างหรือไม่    
 

         (    ) 1. ไม่เป็น                                      (     )  2. เป็น  

  
1.10  ปัจจุบันครอบครัวท่านมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนบ้างหรือไม่และมาก

น้อยเพียงใด 

 

  (  )  1. ไม่ได้เข้าร่วม                        (     ) 2. เข้าร่วม  

 

1.11 ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย 

 ลักษณะชุมชนทีอยู่อาศัย 1. 

ไม่เคย 

2. 

เป็น

บางครัง 

3. 

เป็น

ประจํา 

1.11.1 ในครัวเรือนของท่านมีความสะอาด สะดวก 

สบาย 

(   )  (   )  (   ) 

1.11.2 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเรืองขยะ เช่น การทิง
ขยะไม่เป็นที  

(   )  (   )  (   ) 

1.11.3 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเรือง กลินเหม็นจาก

ของเสีย สิงปฏิกูลต่างๆ  

(   )  (   )  (   ) 

1.11.4 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเรือง เสียงทีดังหนวกหู 

น่ารําคาญ เช่น จากเครืองยนต์ หรือผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชนเอง 

(   )  (   )  (   ) 

1.11.5 ในชุมชนของท่านมีปัญหาเรือง นําเสีย นําเน่า  

เกิดขึน 
 

(   )  (   )  (   ) 
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ตอนที 2 สัมพันธภาพในครอบครัว 

คําชีแจง : จากประโยคข้างล่างต่อไปนี ให้ท่านพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ทีเกิดขึนกับตัวท่านเองบ่อยมาก

น้อยเพียงไร แล้วเขียนเครืองหมาย  ลงในช่องคําตอบทีตรงกับความรู้สึกนึกคิดของท่านมากทีสุด เพียงข้อละ 1 

คําตอบ  

ข้อความ 1. 

ไม่เคย 

 

2.  

บางครัง 

3. 

เป็น

ประจํา 

 
 

การมีความรัก ความเคารพ และนับถือต่อกัน 
 

1. การให้ความเคารพนับถือต่อกันของสมาชิกในครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

2. การรับฟังและปลอบใจเมือเกิดความไม่สบายใจในครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

3. การดูแลและคอยช่วยเหลือซึงกันและกันในยามเจ็บป่วยของ

สมาชิกในครอบครัว 
 

(   ) (   ) (   ) 

4. การใช้คําพูดเพือทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องเสียใจ 

 

(   ) (   ) (   ) 

 

การมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว 
 

5. การไปเทียวหรือพักผ่อนนอกบ้านร่วมกันของคนในครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

6.  การไปเลือกซือของร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

7.  การใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น 

เล่นกีฬา ทํางานบ้าน ทําบุญ เป็นต้น 

 

(   ) (   ) (   ) 

8.  การรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละวันของครอบครัว 
 

(   ) (   ) (   ) 
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ข้อความ 1.  

ไม่เคย 

 

2.  

บางครัง 

3. 

เป็น

ประจํา 

 

 

การมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรืองสําคัญของครอบครัว 
 

9. การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในครอบครัวร่วมกัน 

 

(   ) (   ) (   ) 

10. การแก้ไขปัญหาให้คนในครอบครัวร่วมกัน 

 

(   ) (   ) (   ) 

11. การให้หรือได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน
ครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

12.  การรับทราบปัญหาในครอบครัวร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

 

การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปัญหาการขัดแย้งด้วยเหตุผล 
 

 

13. การใช้เหตุผลจัดการกับความขัดแย้งทีเกิดขึนภายใน

ครอบครัว 
 

(   ) (   ) (   ) 

14. การถกเถียง ขัดแย้งกัน โดยการใช้คําไม่สุภาพ ของ

สมาชิกในครอบครัว 
 

(   ) (   ) (   ) 

15. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 

16. การไม่เข้าใจกันและไม่ยอมพูดคุยกันของคนใน
ครอบครัว 

 

(   ) (   ) (   ) 
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ตอนที 3 การสนับสนุนทางสังคม 

คําชีแจง : จากประโยคข้างล่างต่อไปนี ให้ท่านพิจารณาว่าเป็นประสบการณ์ทีเกิดขึนกับตัวท่านเองบ่อยมาก

น้อยเพียงไร แล้วเขียนเครืองหมาย  ลงในช่องคําตอบทีตรงกับความรู้สึกนึกคิดของท่านมากทีสุด เพียงข้อละ 1 

คําตอบ 

ข้อมูล 1. 

น้อย 

2. 

ปานกลาง 

3. 

มาก 

การสนับสนุนจากครอบครัว 

1.  การได้รับหรือให้กําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมือเจอปัญหาในชีวิต (   ) (   ) (   ) 

2.  การช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของของสมาชิกในครอบครัว (   ) (   ) (   ) 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆทีจําเป็นต่อการใช้ชีวิตจาก

ครอบครัว 

(   ) (   ) (   ) 

4.  การยกย่องและชืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว (   ) (   ) (   ) 

การสนับสนุนจากเพือน/เพือนบ้าน  

5.  การโดนนินทาหรือดูถูก จากเพือน/เพือนบ้านเมือเจอปัญหาในชีวิต (   ) (   ) (   ) 

6.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากเพือน/เพือนบ้าน (   ) (   ) (   ) 

7.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพือน/เพือนบ้าน (   ) (   ) (   ) 

8.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากเพือน/เพือนบ้าน (   ) (   ) (   ) 
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ข้อมูล 1. 

น้อย 

2. 

ปานกลาง 

3. 

มาก 

การสนับสนุนจากญาติ/พีน้อง 

9.  การได้รับกําลังใจจากญาติ/พีน้องเมือเจอปัญหาในชีวิต (   ) (   ) (   ) 

10.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากญาติ/พีน้อง (   ) (   ) (   ) 

11.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาติ/พีน้อง (   ) (   ) (   ) 

12.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากญาติ/พีน้อง (   ) (   ) (   ) 

การสนับสนุนจากตัวแทนภาครัฐ เช่น เจ้าหน้าทีรัฐ เจ้าหน้าทีการเคหะ หรือนักการเมือง 

13.  การไม่ได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมือเจอปัญหาชีวิตใน
ด้านต่างๆ  

(   ) (   )  (   ) 

14. การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากตัวแทนภาครัฐ (   ) (   ) (   ) 

15.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตัวแทนภาครัฐ (   ) (   ) (   ) 

16. การได้รับการยกย่องและชืนชมจากจากตัวแทนภาครัฐ (   ) (   ) (   ) 
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ตอนที 4 คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) 

คําชีแจง : จากประโยคข้างล่างต่อไปนี ให้ท่านพิจารณาว่าข้อความดังกล่าวตรงกับความรู้สึกนึกคิดของท่าน

มากทีสุด แล้วเขียนเครืองหมาย  ลงในช่องคําตอบ เพียงข้อละ 1 คําตอบ 

ข้อที คําถาม 

คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว 

ระดับความรู้สึก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ทีสุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ทีสุด 

1. ความพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนีมาก

น้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

2. การเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวด

ท้อง  ปวดตามตัว ทําให้ท่านไม่สามารถ ทํา

ในสิวทีต้องการมากน้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

3. ท่านมีกําลังเพียงพอทีจะทําสิงต่างๆ ได้มาก

น้อยเพียงใด (ทังเรืองงาน หรือการดําเนิน

ชีวิตประจําวัน) 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

4. ท่านพอใจกับการนอนหลับมากน้อยเพียงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

5. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข, 

ความสงบ, มีความหวัง) มากน้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

6. ท่านมีสมาธิในการทํางานต่างๆ ดีเพียงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

7. ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากเพียงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

8. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้มาก

น้อยเพียงใด  

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ข้อที คําถาม ระดับความรู้สึก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ทีสุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ทีสุด 

9. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า 

หดหู่ สินหวัง วิตกกังวล บ่อยแค่ไหน  

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

10. ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนทีสามารถทํา

อะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่ละวัน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

11. ท่านมีการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด 

เพือทีจะทํางานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละ

วัน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

12. ท่านพอใจกับความสามารถในการทํางานได้

อย่างทีเคยทํามามากน้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

13. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอืน 

อย่างทีเคยผ่านมาก่อนหน้านีแค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

14. ท่านพอใจกับการช่วยเหลือทีเคยได้รับจาก

เพือนๆแค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

15. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมันคง ปลอดภัยดี

มากน้อยเพียงใดในแต่ละวัน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

16. ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนทีอยู่ตอนนี

มากน้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

17. ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจําเป็นมาก

น้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

18. ท่านพอใจกับความสามารถในการใช้บริการ

สาธารณสุขได้ตามความจําเป็น แค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ข้อที คําถาม ระดับความรู้สึก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ทีสุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ทีสุด 

19. ท่านได้รู้เรืองราวข่าวสารทีจําเป็นในชีวิตแต่

ละวันมากน้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

20 ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมาก

น้อยเพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

21. ท่านมีสภาพแวดล้อมทีดีต่อสุขภาพ (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

22. ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของ

ท่าน (หมายถึง การคมนาคม) มากน้อย

เพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

23. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อย

เพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดี

เพียงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

25. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน

(ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมือเกิดความรู้สึก

ทางเพศขึนแล้ว ท่านมีวิธีจัดการทําให้ผ่อน

คลายลงได้ รวมไปถึง การช่วงเหลือตนเอง

หรือการมีเพศสัมพันธ์ 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

  26. ท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่) 

 ดีอยู่ในระดับใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ตอนที 5 ปัญหาและข้อเสนอแนะทีเกียวกับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

อาคารแฟลตเช่า 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………. 

 



ภาคผนวก ข 

 

ผลการทดสอบมาตรวัดตัวแปรทีใช้ในการศึกษา 

 

ตารางที 1  แสดงผลการทดสอบมาตรวัดปัจจัยด้านสัมพันธภาพในครอบครัว 

สัมพันธภาพในครอบครัว r กับสเกลรวม 

1. การให้ความเคารพนับถือต่อกันของสมาชิกในครอบครัว 0.8463 

2. การรับฟังและปลอบใจเมือเกิดความไม่สบายใจในครอบครัว  0.8486 

3. การดูแลและคอยช่วยเหลือซึงกันและกันในยามเจ็บป่วยของสมาชิก
ในครอบครัว 

0.8469 

4. การใช้คําพูดเพือทําให้สมาชิกในครอบครัวต้องเสียใจ 0.8528 

5. การไปเทียวหรือพักผ่อนนอกบ้านร่วมกันของคนในครอบครัว  0.8423 

6.  การไปเลือกซือของร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว 0.8340 

7.  การใช้เวลาว่างในการทํากิจกรรมร่วมกับสมาชิกในครอบครัว เช่น 
เล่นกีฬา ทํางานบ้าน ทําบุญ เป็นต้น 

0.8360 

8.  การรับประทานอาหารร่วมกันในแต่ละวันของครอบครัว 0.8388 

9. การตัดสินปัญหาต่าง ๆ ทีเกิดขึนในครอบครัวร่วมกัน 0.8316 

10. การแก้ไขปัญหาให้คนในครอบครัวร่วมกัน 0.8420 

11. การให้หรือได้รับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว 

 

0.8360 

12.  การรับทราบปัญหาในครอบครัวร่วมกันของสมาชิกในครอบครัว  0.8408 
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ตารางที 1 (ต่อ) 

สัมพันธภาพในครอบครัว r กับสเกลรวม 

13. การใช้เหตุผลจัดการกับความขัดแย้งทีเกิดขึนภายในครอบครัว  0.8322 

14. การถกเถียง ขัดแย้งกัน โดยการใช้คําไม่สุภาพ ของสมาชิกใน
ครอบครัว 

0.8503 

15. การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขของคนในครอบครัว 0.8341 

16. การไม่เข้าใจกันและไม่ยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

 

0.8432 

 

ค่าสัมประสิทธิ Alpha ของ Cronbach =    0.8496 

ตารางที 2 แสดงผลการทดสอบมาตรวัดปัจจัยด้านการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคม r กับสเกลรวม 

1.  การได้รับหรือให้กําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมือเจอปัญหาในชีวิต  0.8363 

2.  การช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของของสมาชิกในครอบครัว  0.8295 

3.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆทีจําเป็นต่อการใช้ชีวิตจาก

ครอบครัว 

0.8406 

4.  การยกย่องและชืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว 0.8402 

5.  การโดนนินทาหรือดูถูก จากเพือน/เพือนบ้านเมือเจอปัญหาในชีวิต 0.8568 

6.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากเพือน/เพือน

บ้าน 

0.8392 
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ตารางที 2 (ต่อ)  

การสนับสนุนทางสังคม r กับสเกลรวม 

7.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพือน/เพือนบ้าน  0.8281 

8.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากเพือน/เพือนบ้าน 0.8249 

9.  การได้รับกําลังใจจากญาติ/พีน้องเมือเจอปัญหาในชีวิต 0.8286 

10.  การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากญาติ/พีน้อง  0.8279 

11.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาติ/พีน้อง  0.8283 

12.  การได้รับการยกย่องและชืนชมจากญาติ/พีน้อง 0.8220 

13. การไม่ได้รับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมือเจอปัญหาชีวิตใน

ด้านต่างๆ  

0.8445 

14. การได้รับความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิงของจากตัวแทนภาครัฐ  0.8343 

15.  การได้รับข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตัวแทนภาครัฐ  0.8380 

16. การได้รับการยกย่องและชืนชมจากจากตัวแทนภาครัฐ 0.8317 

 

ค่าสัมประสิทธิ Alpha ของ Cronbach =   0.8434 
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ตารางที 3  แสดงผลการทดสอบแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก ชุดย่อ     

       ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREFTHAI) 

คุณภาพชีวิต r กับสเกลรวม 

1. ความพอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนีมากน้อยเพียงใด 0.7783 

2. การเจ็บปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหัว ปวดท้อง  ปวดตามตัว ทําให้
ท่านไม่สามารถ ทําในสิวทีต้องการมากน้อยเพียงใด 

0.7953 

3. ท่านมีกําลังเพียงพอทีจะทําสิงต่างๆ ได้มากน้อยเพียงใด (ทังเรือง

งาน หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 

0.7803 

4. ท่านพอใจกับการนอนหลับมากน้อยเพียงใด 0.7812 

5. ท่านรู้สึกพึงพอใจในชีวิต (เช่น มีความสุข, ความสงบ, มีความหวัง) 

มากน้อยเพียงใด 

0.7783 

6. ท่านมีสมาธิในการทํางานต่างๆ ดีเพียงใด 0.7789 

7. ท่านรู้สึกพอใจในตนเองมากเพียงใด 0.7765 

8. ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้มากน้อยเพียงใด  0.7731 

9. ท่านมีความรู้สึกไม่ดี เช่น รู้สึกเหงา เศร้า หดหู่ สินหวัง วิตกกังวล 

บ่อยแค่ไหน  

0.9262 

10. ท่านรู้สึกพอใจมากน้อยแค่ไหนทีสามารถทําอะไรๆ ผ่านไปได้ในแต่

ละวัน 

0.7860 

11. ท่านมีการรักษาพยาบาลมากน้อยเพียงใด เพือทีจะทํางานหรือมี
ชีวิตอยู่ไปได้ในแต่ละวัน 

0.7923 

12. ท่านพอใจกับความสามารถในการทํางานได้อย่างทีเคยทํามามาก

น้อยเพียงใด 

 

0.7813 
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13. ท่านพอใจต่อการผูกมิตรหรือเข้ากับคนอืน อย่างทีเคยผ่านมาก่อน
หน้านีแค่ไหน 

0.7837 

14. ท่านพอใจกับการช่วยเหลือทีเคยได้รับจากเพือนๆแค่ไหน  0.7864 

15. ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมันคง ปลอดภัยดีมากน้อยเพียงใดในแต่ละ
วัน 

0.7778 

16. ท่านพอใจกับสภาพบ้านเรือนทีอยู่ตอนนีมากน้อยเพียงใด  0.7787 

17. ท่านมีเงินพอใช้จ่ายตามความจําเป็นมากน้อยเพียงใด 0.7700 

18. ท่านพอใจกับความสามารถในการใช้บริการสาธารณสุขได้ตามความ
จําเป็น แค่ไหน 

0.7863 

19. ท่านได้รู้เรืองราวข่าวสารทีจําเป็นในชีวิตแต่ละวันมากน้อยเพียงใด  0.7847 

20. ท่านมีโอกาสได้พักผ่อนคลายเครียดมากน้อยเพียงใด 0.7749 

21. ท่านมีสภาพแวดล้อมทีดีต่อสุขภาพ 0.7771 

22. ท่านพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหนของท่าน (หมายถึง การ
คมนาคม) มากน้อยเพียงใด 

0.7794 

23. ท่านรู้สึกว่าชีวิตท่านมีความหมายมากน้อยเพียงใด 0.7809 

24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนด้วยตนเองได้ดีเพียงใด 0.7796 

25. ท่านพอใจในชีวิตทางเพศของท่านแค่ไหน(ชีวิตทางเพศ หมายถึง 

เมือเกิดความรู้สึกทางเพศขึนแล้ว ท่านมีวิธีจัดการทําให้ผ่อนคลายลงได้ 

รวมไปถึง การช่วงเหลือตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ์ 

0.7889 
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26. ท่านมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความเป็นอยู่) 

 ดีอยู่ในระดับใด

0.7737 

 

ค่าสัมประสิทธิ Alpha ของ Cronbach =  0.7924 
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