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คุณภาพสังคมของประชาชนที่มีคุณภาพเป็นเรื่องส าคัญ เป็นสิ่งที่ท าให้ประชาชนมีความสุข

มากขึ้นและอยู่ภายใต้ความสนใจของนักวิจัยมาโดยตลอด อย่างไรก็ตามการวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือ
น าไปสู่การอธิบายและท านายคุณภาพสังคมและความสุขในปัจจุบันมีข้อจ ากัด งานวิจัยนี้จึงน าเสนอ
เทคนิคใหม่ๆ มาใช้โดยน าเอาเทคนิคเหมืองข้อมูลซึ่งเป็นเทคนิคที่ให้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีการค้นหา
รูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น น ามาสร้างแบบจ าลองคุณภาพ
สังคมท่ีดีเพ่ือใช้ท านายแนวโน้มความสุขของประชาชน  

การวิจัยครั้งนี้  มีจุดมุ่งหมายดังนี้  1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพสังคมและความสุขของ
ประชาชน 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชน และ 3) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชน เป็น
การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ โดยตัวแปรที่ศึกษา ประกอบด้วย 1) คุณภาพสังคม โดยครอบคลุมทั้ง 4 มิติ 
ได้แก่ ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทางสังคม และ
การเสริมสร้างพลังทางสังคม และ 2) ความสุข กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยครั้งนี้ เป็นประชาชนอายุ 18 
ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 944 คน ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เก็บ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามคุณภาพสังคมและแบบสอบถามความสุข มีค่าความเชื่อมั่นแบบ
สัมประสิทธิ์แอลฟาอยู่ระหว่าง 0.607-0.972 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล 
ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียม ต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน และการจัดกลุ่ม
แบบเคมีน ด้วยโปรแกรม SAS Enterprise Miner 
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ผลการวิจัยที่ส าคัญมี 2 ประการ ดังนี้ 
ประการแรก 1) ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว 

ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ความพึงพอใจในสุขภาพ สถานะทางสุขภาพโดยรวม ความพึง
พอใจในความเป็นอยู่ และความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ส่วนการ
ต้องออกจากที่อยู่อาศัย มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข 2) ความครอบคลุมทางสังคม ได้แก่ การ
เห็นด้วยเรื่องผู้อพยพสามารถเป็นผู้น าทางการเมืองได้ มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข 3) ความ
สมานฉันท์ทางสังคม ได้แก่  ความไว้วางใจในครอบครัว การติดต่อกับครอบครัว  และการให้
ความส าคัญกับครอบครัว มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ส่วนความตึงเครียดระหว่างผู้ชายกับ
ผู้หญิง ความตึงเครียดระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน ความไว้วางใจในผู้น าทางการเมืองระดับชาติ มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่ การด ารงชีวิตตาม
ต้องการ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ส่วนความรู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคม ความรู้สึกการถูก
ดูถูก ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้ ความรู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งที่ท าอยู่
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และความรู้สึกถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพ่ือความก้าวหน้า มี
ความสัมพันธ์ทางลบกับความสุข  

ประการที่สอง จากการพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้อง พบว่า การแยกตัวแปรแบบไม่
แบ่งกลุ่ม เป็นตัวแบบที่สามารถท านายความสุขได้ดีที่สุดและตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมแบบ 3 
หน่วยซ่อนเป็นตัวแบบที่มีความแม่นย าในการท านายความสุขได้ดีที่สุด รองลงมาคือ ตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียมแบบ 6 หน่วยซ่อน ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 
ทาง และตัวแบบการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ตามล าดับ 

ผลการวิจัยครั้งนี้ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในการสร้างนโยบายในการท าให้ประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีมีความสุขมากขึ้นด้วยคุณภาพสังคมที่มีประสิทธิภาพ และท าให้ได้ข้อเสนอแนะเพ่ือต่อ
ยอดการวิจัย ดังนี้ 1) ควรมีการศึกษาความสุขในเฉพาะด้าน เช่น ความสุขในการท างาน ความสุขใน
ครอบครัว ความสุขในการศึกษา และขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังภูมิภาคอ่ืนๆ เนื่องจากบริบทพ้ืนที่จะมี
สภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน 2) ควรท าการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุอ่ืนๆ ได้แก่ ตัวแปรทางจิตวิทยา 
ท าให้เห็นภาพรวมของความสุขในมุมมองที่กว้างขวางมากยิ่งขึ้น และ 3) ควรมีการออกแบบการวิจัย
โดยการใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนา
กลุ่ม เป็นต้น อาจจะท าให้เข้าใจถึงเงื่อนไขคุณลักษณะอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายปรากฏการณ์ของ
ความสุขได้อีก จะท าให้ได้ผลการวิจัยเกี่ยวกับความสุขที่ลุ่มลึกมากขึ้นในบริบทของสังคมไทย 
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The quality of social quality of population has been one of the most 
prominent issues that made people more happiness and also among researchers’ 
interest. However, the data analyses leading to such explanation and prediction in 
social quality and happiness have limitation. This research presented a new 
technique using data mining that give conclusion for seeking the true pattern, 
guideline and association that hidden in those data sets to create the best social 
quality modeling to predict the happiness of population.  

The purposes of this research were 1) to study the level of social quality and 
happiness of population 2) to study the relationship between social quality and 
happiness of population and 3) to analyze and build the model of relationship 
between social quality and happiness of population. This research was a 
correlational research comprised of 1) social quality consisted of 4 dimensions; 
social-economic security, social inclusion, social cohesion and social empowerment; 
and 2) happiness. The sample was 944 people who more than 18 years old and 
living in Chantaburi province chosen by multi-stage sampling. The data was collected 
by using the social quality and happiness questionnaires which had reliability with 
alpha coefficient between 0.607-0.972. The data was analyzed by using data mining 
technique; such as neural networks, decision tree, stepwise regression and k-mean 
clustering; with SAS Enterprise Miner. 
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There were two important findings were as follow; 
Firstly, 1) Social-economic security; such as family satisfaction, current 

job satisfaction, health satisfaction, overall health status, livelihood satisfaction, and 
residence satisfaction; had a positive relationship with happiness, but leaving from 
residence had a negative relationship with happiness. 2) Social inclusion; such as 
refugees could be a political leader; had a negative relationship with happiness. 3) 
Social cohesion; such as family trust, family contact and family value; had a positive 
relationship with happiness, but different religion tension and national political 
leader trust; had a negative relationship with happiness. 4) Social empowerment; 
such as independent living; had a positive relationship with happiness, but social 
exclusion, feel being insulted, complicated life, unaccepted from the others, and 
being enforce to the wrong things to be progress; had a negative relationship with 
happiness. 

Secondly, according from the fit statistics, revealed that separable 
variables with no partition were the best model prediction on happiness, and 3-
hidden units neural network was the best accuracy to predict the happiness, also 6-
hidden units neural network, 3-way decision tree, 2-way decision tree and stepwise 
regression, respectively. 

These findings highlight the decision making to build the policy to make 
people in Chantaburi province happiness with efficiency social quality, and for future 
study as follows; 1) there should be considered specific happiness; such as happiness 
at work, happiness in family, happiness in education, and should extend the sample 
to another regions because of a different context. 2) There should be for future 
research to study the antecedent factors; such as psychological factors that extend 
the result about happiness, and 3) there should be design the qualitative methods; 
such as participatory observation, in-depth interview, and focus group; that 
considered for the conditions which could explain the phenomenon of Happiness in 
context of Thai society.  
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วิทยานิพนธ์เรื่อง การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ส าเร็จเรียบร้อยได้
อันเนื่องมาจากการที่ผู้เขียนได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ และการสนับสนุนจากบุคคลหลาย
ท่านในการให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะในวิทยานิพนธ์เล่มนี้ จนท าให้การศึกษาครั้งนี้มี ความ
สมบูรณ์มากขึ้น 

ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณ ศาสตราจารย์ ดร.สุรสิทธิ์ วชิรขจร ซึ่งเป็นอาจารย์ที่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ของผู้เขียน ที่ได้กรุณาเสียสละเวลาให้ค าปรึกษาในทุกขั้นตอน ให้ข้อแนะน าที่เป็น
ประโยชน์แก่ผู้เขียน และการสนับสนุนช่วยเหลือในทุกด้านอย่างเต็มที่  รวมทั้งก าลังใจที่ส่งมาเป็น
แรงผลักดันไม่ให้ท้อถอย และส าคัญที่สุด อาจารย์มีความเมตตาช่วยแก้ไขปัญหาอุปสรรคต่างๆ และ
ติดตามงานวิจัยสม่ าเสมอจนส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี รวมทั้ง รองศาสตราจารย์ ดร.จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล 
ผู้ถ่ายทอดความรู้ในเรื่องเหมืองข้อมูลที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในวิทยานิพนธ์เล่มนี้  ทั้งยังเสียสละเวลา
ให้ค าแนะน า และความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับแนวทางการท าวิจัย การปรับปรุงแก้ไขงาน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คอยชี้แนะท าให้ผู้เขียนได้รับข้อมูลที่ครบถ้วน และสามารถน าไปวิเคราะห์ข้อมูล
ได้อย่างถูกต้อง ปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และ ดร.สมชาย ปัญญเจริญ 
ซึ่งเป็นกรรมการสอบโครงการวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ที่ให้ค าแนะน าในการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ เพ่ือให้
วิทยานิพนธ์นี้มีความถูกต้องสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น ผู้วิจัยตระหนักถึงความตั้งใจจริงและทุ่มเทของอาจารย์
ทุกๆ ท่าน และขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้ 

ขอขอบพระคุณคณาจารย์ทุกท่านของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ที่ได้ถ่ายทอดความรู้
ให้แก่ผู้เขียน รวมทั้งเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ และคณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมทุกท่าน ที่ได้ให้
ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่าน รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง
ทุกท่าน ที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่นี้ที่กรุณาเสียสละเวลาเอ้ือเฟ้ือข้อมูล และให้ความร่วมมือในด้านต่างๆ 
และขอขอบคุณเพ่ือนๆ พ่ีๆ น้องๆ ที่รักทุกคนส าหรับก าลังใจและความช่วยเหลือที่มีให้มาโดยตลอด 

สุดท้ายนี้ ผู้เขียนขอขอบพระคุณ คุณพ่อชาตรี และคุณแม่ภาวิณี วิสุทธิรัตน์ ที่ท่านช่วย
สนับสนุนในด้านการศึกษาแก่ผู้เขียนมาตั้งแต่วัยเยาว์ ให้ความรัก ความเข้าใจ และเป็นก าลังใจ แรงใจ
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4.23  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   206 
4.24  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   208 
4.25  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   209 
4.26  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   211 
4.27  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   213 
4.28  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   215 
4.29  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   217 
4.30  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   219 
4.31  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)   221 
4.32  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม   227 
4.33  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 228 
4.34  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้    229 
        3 ตัวแปรหลัก 
4.35  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 230 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก  
4.36  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 231 
4.37  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 231 
        กลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก  
4.38  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 232 
4.39  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้     233                
        3 ตัวแปรหลัก 
4.40  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 234 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
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4.41  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม   236 
4.42  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 237 
4.43  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้      238               
        4 ตัวแปรหลัก  
4.44  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 239 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.45  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่ง 240 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.46  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้     241          
        4 ตัวแปรหลัก 
4.47  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 242 
        กลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.48  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่ง 243 
        กลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.49  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้      244              
        4 ตัวแปรหลัก 
4.50  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 245 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.51  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่ง 246 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
4.52  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม   248 
4.53  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1  249 
        ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
4.54  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่ง 250 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
4.55  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 251 
4.56  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้      252                    
        5 ตัวแปรหลัก 
4.57  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2  253 
        ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
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4.58  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 253 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
4.59  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 254 
4.60  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5  255  
        ตัวแปรหลัก 
4.61  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3  256 
        ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
4.62  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่ง 256 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
4.63  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปร 259 
        อันตรภาคชั้น  (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
4.64  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3  260 
        ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
4.65  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 261 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
        (Interval) 
4.66  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 262 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval) 
4.67  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่ม 263 
        โดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
4.68  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 264 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval) 
4.69  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 265 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval) 
4.70  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  266 
       3 ตวัแปร หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
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4.71  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่ง 267 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
        (Interval) 
4.72  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 268 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval) 
4.73  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปร 269 
        อันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
4.74  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่ง 271 
        กลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
        (Interval) 
4.75  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 272 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval)  
4.76  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดย 273 
        ใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
4.77  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่ง 274 
        กลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
        (Interval) 
4.78  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 274 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 2  ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval)  
4.79  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่ม 275 
        โดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
4.80  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่ง 276 
        กลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
        (Interval) 
4.81  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร 277 
        ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร 
        ภาคชั้น (Interval)  
4.82  แสดงการเปรียบเทียบของ Score ในแต่ละตัวแบบ   279 



 
บทท่ี 1 

 

บทน ำ 
 

1.1  ที่มำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 

ในยุคสมัยก่อนมองว่าความเจริญทางด้านวัตถุเป็นสิ่งส าคัญส าหรับประเทศก าลังพัฒนา มี
การขยายตัวของทุนนิยมเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีการเคลื่อนไหวที่รวดเร็วและมีการแข่งขันอย่างรุนแรง
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดวิกฤตการณ์ปัญหาสังคมตามมาอย่างมากมาย  จนท าให้มนุษย์เกิดความตึง
เครียดมากขึ้น มีปัญหาสุขภาพทางด้านจิตใจมากขึ้น ซึ่งปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ส่วนใหญ่เป็นปัญหาที่มี
การละเลยมาเป็นระยะเวลานาน เราไม่ได้ให้ความสนใจมากอย่างเพียงพอที่จะท าความเข้าใจและ
แก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง จนกระทั่งมีประชาชนมากขึ้นเริ่มสนใจอยากใช้ชีวิตที่มีความสุขท่ามกลาง
การแก่งแย่งแข่งขันกันในสังคม จึงมีนักจิตวิทยากลุ่มหนึ่งเริ่มมีการศึกษาถึงความคิดและพฤติกรรม
ของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับการมีชีวิตที่มีความสุขและความเพลิดเพลิน (Pleasant and Happy Life) 
และที่ชีวิตมีความหมาย (Meaningful Life) ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา ความสนใจเกี่ยวกับปัญหาความสุข
ในปัจจุบันสะท้อนถึงการรับรู้ที่ดีขึ้นของคนในสังคม และในอีกด้านหนึ่งก็สะท้อนว่ามนุษย์มีปัญหา
ทางด้านจิตใจมากขึ้นในสังคมที่ต้องแข่งขันแก่งแย่งกัน มีกลุ่มคนจ านวนหนึ่งต้องการใช้ชีวิตที่มีความ
สมดุลมากขึ้น ต้องการมีสุขภาพที่ดีทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ และต้องการที่จะลดความตึงเครียด
ในชีวิตประจ าวัน (ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์, 2553, น. 1-3) 

ความสุขเป็นลักษณะอารมณ์ทางบวกของบุคคล เช่น ความรู้สึกพอใจ ความสบายใจ ความมี
ชีวิตชีวา ความสนุกสนาน ความรู้สึกท่ีดีกับชีวิต ความประสบความส าเร็จในการกระท ากิจกรรมต่างๆ 
เป็นต้น โดยสามารถจ าแนกอารมณ์ทางบวกของบุคคลได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) เป็นความรู้สึกพอใจ
หรือมีความภูมิใจกับเรื่องราวในอดีตของตน 2) เป็นความรู้สึกมั่นใจ มีความหวังที่จะกระท าสิ่งใดๆ ใน
อนาคต และ 3) เป็นความรู้สึกพึงพอใจกับตนเองในปัจจุบัน และอารมณ์ทางบวกท้ังสามระดับจะเป็น
สิ่งที่น ามาสู่ความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็นการมองความสุขว่าเป็นลักษณะอารมณ์ทางบวก
ของบุคคล (Seligman, 2002, p. 261) นอกจากนี้  Diener (2000, p. 34) ยังมีมุมมองเกี่ยวกับ
ความสุขว่าเป็นความคิดของบุคคลและเป็นการประเมินความรู้สึกในชีวิตของบุคคล โดยบุคคลที่จะมี
ความสุขได้นั้นจะมีลักษณะที่ส าคัญอยู่ 4 ลักษณะ คือ 1) การมีความพึงพอใจในชีวิตของตน 2) การมี
ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญกับตน เช่น ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 3) การมี
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อารมณ์ความรู้สึกในด้านดี เช่น ความรู้สึกพึงพอใจ ความสบายใจ และความสนุกสนาน เป็นต้น และ 
4) การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น ความรู้สึกขุ่นมัว ไม่พอใจ ไม่สบายใจในระดับต่ า โดยบุคคลที่มี
ความสุข บุคคลจะมุ่งสนใจและมีความกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ 

ลักษณะอารมณ์ทางบวกและความพึงพอใจต่างๆ จึงเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องการ ดังนั้น ความสุข
จึงถือเป็นสิ่งสากล เพราะความสุขเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างแสวงหาและยึดถือร่วมกันว่าเป็นจุดมุ่งหมาย
สูงสุดของชีวิต เป็นตัวแปรที่ใช้ในการขับเคลื่อนการใช้ชีวิตของบุคคล โดยมีการน าความสุขมาพัฒนา
เป็นตัวชี้วัดความเจริญของประเทศ เช่น ดัชนีชี้วัดความสุข หรือ ความสุขมวลรวมประชาชาติ (Gross 
National Happiness: GNP) ค านึงถึงการใช้ชีวิตอย่างมีความสุขของประชาชนภายในประเทศและ
น ามาเป็นดัชนีชี้วัดความเจริญและแนวทางการพัฒนาของประเทศแทนที่การใช้ผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) (เสาวลักษม์ กิตติประภัสร์, 2553, น. 10-11) ซึ่ง
การพัฒนาประเทศไทยในระยะที่ผ่านมา ก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการประเทศท่ีไม่เอ้ือต่อการพัฒนาที่ยั่งยืนในระยะยาว ทั้งมีความเสี่ยง
ในหลายมิติที่อาจท าให้ปัญหาต่างๆ รุนแรงมากขึ้น การพัฒนาประเทศในอนาคต จึงจ าเป็นต้อง
เตรียมพร้อมและสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศให้เข้มแข็ง มีคุณภาพ ให้สามารถปรับตัวรองรับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างมั่นคง ดังนั้นในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ได้มุ่งยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์รวมที่มี 
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” มีการเชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอย่างบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน 
สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และการเมือง เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ขณะเดียวกัน ให้ความส าคัญกับ
การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในการพัฒนาประเทศ 

แต่การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนไม่สามารถเกิดขึ้นได้ เนื่องจากตัวชี้วัดความก้าวหน้าทาง
สังคมที่ใช้ GDP (Gross Domestic Product) หรือผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศที่เป็นผลรวม
สุดท้ายทั้งหมดของสินค้าและบริการที่ผลิตขึ้นภายในประเทศ และเป็นตัววัดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทั้งหมดที่ส าคัญที่สุดของเศรษฐกิจระบบตลาด ผลรวมของ GDP จะเป็นตัวบ่งชี้ความมั่งคั่งของ
ประเทศ พบว่ามีจุดอ่อนหลายประการเมื่อน ามาใช้เป็นเครื่องมือวัดคุณภาพของสังคม ซึ่ง GDP ไม่
สามารถชี้วัดหรือสื่อให้เห็นถึงกิจกรรมที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเงิน และประเด็นด้านคุณภาพของสังคม 
เช่น ความไม่เท่าเทียม ความเหลื่อมล้ า ความกินดีอยู่ดี และความพึงพอใจในชีวิต (สุรสิทธ์ วชิรขจร, 
2553, น. 4) ซึ่งเมื่อดูจากสถิติตัวชี้วัด GDP พบว่ามีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เพ่ิมมากขึ้น 
โดยในปี พ.ศ. 2555 มีการขยายตัวร้อยละ 6.4 ขยายตัวเพ่ิมสูงขึ้นเมื่อเทียบกับอัตราการขยายตัวเพียง
ร้อยละ 0.1 ในปีก่อนหน้า (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) 
และข้อมูลจากรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือน ในปี พ.ศ. 2555 พบว่ามีรายได้ปีละ 536,431 บาท มีอัตรา



3 

การเติบโตเพ่ิมขึ้นจากปี พ.ศ. 2554 ถึงร้อยละ 7.3 (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ, 2556) ซึ่งสอดคล้องกับข้อมูลจากธนาคารโลกในปี พ.ศ. 2554 ที่ท าการจัดกลุ่ม
ประเทศต่างๆ ในโลกจากการประเมินรายได้ประชาชาติต่อหัว (GNI per Capita) ได้ปรับฐานะ
ประเทศไทยให้มีความยากจนลดลง เป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางระดับสูง คือประเทศท่ีประชากร
มีรายได้เฉลี่ยประมาณ 118,662-366,337 บาท (World Bank, 2013) จากข้อมูลดังกล่าวแสดงถึง
ความส าเร็จทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงที่ผ่านมา แต่เมื่อเปรียบเทียบกับระดับดัชนีสันติภาพ
โลก (Global Peace Index) ที่มีแนวโน้มลดต่ าลงทุกปี ในปี พ.ศ. 2555 ประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
อันดับที่ 126 จาก 158 ประเทศ เพ่ิมขึ้นจากการวัดครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 ที่อยู่ในอันดับที่ 105 
จาก 121 ประเทศ ซึ่งหมายความว่าประเทศไทยถูกจัดเป็นประเทศที่อยู่ในกลุ่มที่มีความสงบสุขใน
ระดับต่ า และสอดคล้องกับดัชนีด้านความมั่นคงของมนุษย์ (Human Security Index) ในปี พ.ศ. 
2553 ที่ถูกจัดอยู่ในอันดับ 103 จาก 232 ประเทศ ซึ่งเป็นกลุ่มประเทศที่มีความมั่นคงของมนุษย์
ระดับปานกลาง โดยที่ความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับที่ดี แต่ความมั่นคงทางสังคม โดยเฉพาะ
ด้านความสงบสุข การปกครอง การศึกษา การเข้าถึงข่าวสารอยู่ในระดับต่ า (Global Human 
Security, 2010) ซึ่งจากข้อมูลดังกล่าวแสดงให้เห็นว่าคุณภาพสังคมไม่ได้ดีตามภาวะเศรษฐกิจที่
เจริญเติบโตขึ้น 

ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงในวิกฤตด้านเศรษฐกิจ และสังคมที่เกิดขึ้น (นิธิ เนื่องจ านงค์, 
และไชยวัฒน์, 2553, น. 81) มีการแสวงหาทางออกโดยช่วงกลางทศวรรษที่ 1990 นักวิชาการจาก
ประเทศยุโรป ได้พัฒนาแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสังคมเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและสร้างดุลยภาพให้
เกิดขึ้นระหว่างการวัดผลการพัฒนา โดยไม่เพียงแต่มุ่งเน้นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวแต่น า
ตัวชี้วัดทางด้านสังคมมาประกอบด้วย ซึ่งกล่าวว่าคุณภาพสังคม (Beck, Van der Maesen, 
Thomese, & Walker, 2001, p. 3) คือ ระดับความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วมทั้งด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือให้เกิดสภาพความเป็นอยู่ที่ดี และส่งเสริมการพัฒนา
ศักยภาพอย่างเต็มที่ ซึ่งแนวคิดนี้ใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการพัฒนาที่ใช้มิติทางเศรษฐกิจเพียงด้าน
เดียว (Van der Maesen, & Walker, 2003, p. 2) การที่จะกล่าวได้ว่าสังคมมีคุณภาพที่ดีนั้น 
ประชาชนจะต้องมีความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจ ใน
ลักษณะเชื่อมโยงกันใน 4 มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic 
Security) 2) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social 
Cohesion) และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน (Social Empowerment) ซึ่งใน
ภาพรวมนั้นครอบคลุมในสิ่งที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม ซึ่งในแต่ละมิติมีประเด็นย่อยในการประเมิน
และตัวชี้วัดตามประเด็นย่อยในแต่ละมิติรวมทั้งหมด 95 ตัวชี้วัด โดยมีการทดลองใช้ใน 14 ประเทศ
ของสหภาพยุโรป ในขณะที่ในประเทศแถบเอเชียนั้นได้ถูกขยายแนวคิดและได้มีการจัดสั มมนา
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วิชาการในระดับนานาชาติ รวม 4 ครั้ง ในประเทศญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน และไทย (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 
2553ก, น. 45) 

การประเมินคุณภาพสังคมที่กล่าวข้างต้นนั้น ให้ความส าคัญในการประเมินประเด็นย่อยต่างๆ 
ที่ครอบคลุมทั้งใน 4 มิติ กล่าวคือ มิติความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic 
Security) มิติความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) มิติความสมานฉันท์ทางสังคม (Social 
Cohesion) และมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน (Social Empowerment) โดยที่
คุณภาพสังคมในแต่ละมิติมีจุดเน้นทั้งในระดับสังคมและปัจเจกบุคคล ซึ่งคุณภาพสังคมในภาพรวมจะ
ไม่ใช่การเพ่ิมขึ้นของคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละสมาชิกเท่านั้น แต่หมายรวมถึงลักษณะองค์รวมของ
สังคมที่มีสภาพที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม ที่ประสบความส าเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาให้
เกิดการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมในสังคม (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553ข, น. 7) โดยจะเห็นได้ว่า
คุณภาพสังคมนั้นมีความเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน ซึ่งตรงกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ที่ได้ยึดแนวคิดการพัฒนาแบบบูรณาการเป็นองค์
รวมที่มี “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” การมีคุณภาพสังคมที่ดี ย่อมท าให้เกิดสังคมที่ดีที่เอ้ือให้
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและเกิดความสุข และจากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ผ่านมา พบว่า 
มีผู้ที่ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมในมิติต่างๆ กับความสุข ได้แก่ ความมั่นคง
ทางสังคมเศรษฐกิจ (ภัทร ถามล, 2554; รติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ เชยจิตร, 2558; Kim & Shin, 2013; 
Wills-Herrera, Orozco, Forero-Pineda, Paraclo, Andonva, 2011; Yuan & Golpelwar, 2013; 
Carr & Chung, 2014; Lin, 2016) ความครอบคลุมทางสังคม (ธันยพัฒน์ พิรุณโปรย , 2554; ไลลา 
หริ่มเพ็ง, 2558; Yuan ฿ Golpelwar, 2012; Cramm et al., 2013; Yuan & Golpelwar, 2013; 
Lin, 2016) ความสมานฉันท์ทางสังคม (ศรศิริ บุญศรี, 2554; Taylor et al., 2001; Hudson, 2006; 
Yip et al., 2007; Kuroki, 2011; Han, Kim, Lee, & Lee, 2013; Yuan & Golpelwar, 2013; 
Bartolini et al., 2015; Lin, 2016) และการเสริมสร้างพลังทางสังคม (อัญเชิญ ชัยล้อรัตน์ , 2549; 
จิตนภา ฉิมจินดา, 2555; Gallagher & Vella-Brodrick, 2008; Yuan & Golpelwar, 2013; Lin, 
2016) ซึ่งงานวิจัยข้างต้นเป็นการศึกษาความสัมพันธ์ของคุณภาพสังคมแยกเป็นรายมิติกับความสุข 
ส่วนคุณภาพสังคมทั้ง 4 มิติ กับความสุขนั้นมีการศึกษาค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและ
ความสุขในประเทศไทยในปริมาณน้อย ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคม
และความสุข ว่าการมีคุณภาพสังคมในมิติต่างๆ จะสามารถน าไปสู่ความสุขของประชาชนได้มากน้อย
เพียงใด 

เมื่อพิจารณาปัญหาคุณภาพสังคมในระดับภูมิภาค พบว่าจังหวัดจันทบุรีประสบปัญหา
เช่นเดียวกันกับบริบทของประเทศไทย ซึ่งเป็นจังหวัดที่มุ่งเน้นการเจริญเติบโตในภาคเศรษฐกิจ โดยไม่
ครอบคลุมด้านคุณภาพสังคม ดังจะเห็นได้จากสภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรี  พบว่า
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Product: GPP) ในปี พ.ศ. 2555 ประชากรมีรายได้
เฉลี่ยต่อหัว 200,876 บาทต่อปี  เป็นล าดับที่ 13 ของประเทศไทย (ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2554) ในภาพรวมถือว่าเป็นจังหวัดที่มีเศรษฐกิจจัดอยู่ใน
เกณฑ์ที่ดี เนื่องจากมีลักษณะเป็นเมืองท่า เมืองท่องเที่ยว เมืองผลไม้  แต่กลับมีปัญหาทางด้าน
คุณภาพสังคมในหลายๆ ด้าน โดยจากรายงานสถานการณ์ทางสังคมของจันทบุรีในปี พ.ศ. 2556 พบ
ปัญหาเชิงประเด็นสังคม ในด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้ประสบปัญหาครัวเรือนที่ไม่มี
กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ 56.31 ปัญหาด้านความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มี
ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัยในรอบปี (ทั้งภัยที่เกิดจากธรรมชาติและมนุษย์) สูงถึงร้อยละ 
80.05 สภาพปัญหาด้านการมีงานท าและรายได้ พบประชาชนที่มีรายได้น้อยที่มีหนี้สินและมีปัญหาใน
การส่งใช้เงินกู้ยืมและ สมควรได้รับความช่วยเหลือ คิดเป็นร้อยละ 50.26 สภาพปัญหาครอบครัวหย่า
ร้าง (เลิกกัน/ไม่อยู่ด้วยกันฉันท์สามีภรรยา) สูงถึงร้อยละ 75.76 สภาพปัญหาสตรี (อายุ 25-60 ปี) 
ส่วนใหญ่เป็นสตรีหม้ายที่ต้องเลี้ยงดูบุตรเพียงล าพัง สูงถึงร้อยละ 94.11 สภาพปัญหาผู้สูงอายุ (60 ปี
ขึ้นไป) ไม่ได้ไปแจ้งจดทะเบียนเพ่ือรับเบี้ยยังชีพได้ตามก าหนด คิดเป็นร้อยละ 65.96 สภาพปัญหาคน
พิการที่ยังไม่ได้รับการจดทะเบียน คิดเป็นร้อยละ  56.70 สภาพปัญหาแรงงานต่างด้าวในท้องถิ่นที่ยัง
ไม่ได้จดทะเบียน สูงถึงร้อยละ 71.28 และปัญหาทางด้านสุขภาพจิต พบว่า อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จ
คิดเป็นร้อยละ 8.3 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ท่ีก าหนดให้ไม่เกินร้อยละ 6.3 ต่อแสนประชากร (ส านักงานพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจันทบุรี, 2556) ด้วยสถิติดังกล่าว แสดงว่า จังหวัดจันทบุรีมี
ปัญหาทางด้านคุณภาพสังคมมากมายหลายด้าน แต่จากผลการจัดอันดับจังหวัดแห่งความสุขของ
ประเทศไทย โดยศูนย์วิจัยความสุขชุมชน กลับพบว่าจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นอันดับ
ต้นของประเทศ อยู่ในอันดับที่ 6 จาก 77 จังหวัด นอกจากนี้จากผลส ารวจของกรมการพัฒนาชุมชน 
(2555) ที่ได้ประเมินความสุขมวลรวมของคนในชุมชนแบบมีส่วนร่วมในหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ต้นแบบ พบว่า จังหวัดจันทบุรีมีค่าเฉลี่ยความสุขมาเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ผู้วิจัยจึงคิดว่าจังหวัด
จันทบุรีจึงเป็นจังหวัดที่มีความน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีปัญหาทางด้านคุณภาพ
สังคมมากมาย แต่กลับพบว่าเป็นจังหวัดที่มีความสุขเป็นล าดับต้นของประเทศ จึงได้มุ่ง ค้นหา
ความสัมพันธ์ที่แท้จริงของคุณภาพสังคมกับความสุขโดยวิธีเทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) 

ผู้วิจัยเห็นว่าการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล (Data Mining) จะมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เป็น
เทคนิคใหม่ที่สามารถน ามาใช้ในการอธิบายและท านายพฤติกรรม โดยจะให้ข้อสรุปผลการวิจัยที่มีการ
ค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์แท้จริงที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น ซึ่งแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพันธ์ของข้อมูลและสามารถน ามาสร้างแบบจ าลองเพ่ือใช้พยากรณ์หรือท านายแนวโน้ม
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ว่าคุณภาพสังคมแบบใดบ้างที่จะมีผลท าให้เกิดความสุขของ
ประชาชนจังหวัดจันทบุรี ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างยิ่งในการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคม
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และความสุข และจะท าให้สามารถทบทวนข้อค้นพบที่ได้จากข้อมูลเชิงปริมาณจ านวนมากที่ให้องค์
ความรู้ที่ส าคัญ เพ่ือเป็นการส่งเสริมตัวชี้วัดต่างๆ ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาตนเอง 
ครอบครัว และสังคม สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งเพ่ือรองรับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ และวิเคราะห์นโยบายเพ่ือเป็นพ้ืนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศไปสู่การ
พัฒนาคุณภาพสังคมท่ีสมดุล และมีความสุขที่ยั่งยืนต่อไป  

 
1.2  วัตถุประสงค์ในกำรวิจัย 
 

1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัด

จันทบุรี 
3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุข

ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 
 

1.3  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 
การศึกษาการใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์

ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี มีขอบเขตการศึกษา 4 ส่วน ดังนี้ 
 

1.3.1  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
ศึกษาคุณภาพสังคม (Social Quality) ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยครอบคลุมทั้ง 4 

มิติ ได้แก่ 1) ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) 2) ความครอบคลุม
ทางสังคม (Social Inclusion) 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และ 4) การ
เสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) และศึกษาความสุข (Happiness) เป็นการ
ประเมินความรู้สึกในชีวิตของบุคคล โดยมุ่งเน้นความสัมพันธ์ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีของตัว
แปรดังกล่าว 
 

1.3.2  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ 
ในการศึกษาครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาในจังหวัดจันทบุรี โดยสุ่มชุมชนใน 3 อ าเภอ โดยใช้เกณฑ์

ภูมิประเทศเป็นที่ตั้งโดยแบ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ส่วนเหนือของจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ติดภูเขา ได้แก่ อ าเภอ
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สอยดาว อ าเภอที่อยู่ในส่วนกลางของจังหวัดจันทบุรี ได้แก่ อ าเภอมะขาม และอ าเภอที่อยู่ในส่วนใต้
ของจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดทะเล ได้แก่ อ าเภอท่าใหม่ 

  
1.3.3  ขอบเขตด้ำนประชำกร 
การเลือกตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ โดยท าการคัดเลือกจากประชากร เป็นประชากรที่อยู่

อาศัยใน จังหวัดจันทบุรี จ านวน 1,200 คน ด้วยการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage 
sampling) 

  
1.3.4  ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
ใช้ระยะเวลาในการศึกษา เก็บข้อมูล วิเคราะห์และเขียนรายงาน เป็นเวลา 25 เดือน ตั้งแต่

เดือนมิถุนายน 2559 ถึง เดือนกรกฎาคม 2561 
 

1.4  ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  

1) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ท าให้ทราบถึงคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี ซึ่งแนวคิดคุณภาพสังคมยังคงเป็นเรื่องใหม่ในประเทศไทย และยังไม่มีผลงานวิชาการ
เกี่ยวกับความสัมพันธ์เรื่องนี้เท่าที่ควร 

2) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้ข้อมูลที่ได้จะเป็นประโยชน์ต่อรัฐบาล ในการบริหารประเทศ
เพ่ือใช้ในการวางแผนและวิเคราะห์นโยบายในการพัฒนาประเทศที่เกี่ยวกับคุณภาพสังคม ถือเป็นแรง
ขับเคลื่อนที่มีความส าคัญที่จะท าให้คนมีความสุข และในการพัฒนาประเทศต่อไป 

3) ผลจากการศึกษาในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ในการต่อยอดองค์ความรู้ และยังสามารถเป็น
แนวทางให้หน่วยงานและองค์กร ไม่ว่าจะภาครัฐหรือเอกชน นักวิชาการ และผู้สนใจทั่วไปศึกษา
เรียนรู้และเล็งเห็นความส าคัญของคุณภาพสังคมและความสุขให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

 
 



 
บทท่ี 2 

 

แนวคิด ทฤษฎ ีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

ในการศึกษาเรื่องการใช้เหมืองข้อมูล  (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมกับระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ผู้ศึกษาได้อาศัย
แนวคิดและทฤษฎีต่างๆ รวมถึงผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องมาเป็นแนวทางในการศึกษา ดังนี้  

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข  
2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพสังคม  
2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม  
2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ทางสังคม 
2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
2.7  แนวคิดเก่ียวกับตัวชี้วัดทางสังคม 
2.8  แนวคิดเก่ียวกับการท าเหมืองข้อมูล 
2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสุข  
 

2.1.1  ความหมายของความสุข 
มีผู้นิยามเกี่ยวกับความสุข และสามารถสรุปความหมายของความสุขไว้ดังเช่น  Fordyce 

(1983, p. 483) กล่าวว่า ความสุขเป็นความรู้สึกของอารมณ์ท่ีมีความรู้สึกที่พึงพอใจในชีวิต มีความพึง
พอใจในตนเอง มีความเต็มเปี่ยมไปด้วยความรู้สึกที่มีการเติมเต็ม ซึ่งไม่ใช่ความรู้สึกที่พึงพอใจแค่
เพียงชั่วคราวเท่านั้น และบุคคลจะสามารถรับรู้ความรู้สึกอย่างมีความสุขได้เองด้วยสัญชาตญาณ 
เช่นเดียวกับ Lyubomirsky (2001, p. 239) และ Seligman (2002, p. 261) กล่าวว่า ความสุขเป็น
ลักษณะของอารมณ์ทางบวกของบุคคล เช่น ความรู้สึกพอใจ ความสบายใจ ความมีชีวิตชีวา ความ
สนุกสนาน ความรู้สึกที่ดีกับชีวิต ความประสบความส าเร็จในการกระท ากิจกรรมต่างๆ เป็นต้น โดย
สามารถจ าแนกอารมณ์ทางบวกของบุคคลได้เป็น 3 ระดับ คือ 1) เป็นความรู้สึกพอใจหรือมีความ
ภูมิใจกับเรื่องราวในอดีตของตน 2) เป็นความรู้สึกมั่นใจ มีความหวังที่จะกระท าสิ่งใดๆ ในอนาคต 
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และ 3) เป็นความรู้สึกพึงพอใจกับตนเองในปัจจุบัน และอารมณ์ทางบวกทั้งสามระดับจะเป็นสิ่งที่
น ามาสู่ความพึงพอใจในชีวิตของบุคคล ซึ่งเป็นการมองความสุขว่าเป็นลักษณะอารมณ์ในทางบวกของ
บุคคล นอกจากนี้ Diener (2000, p. 34) มีมุมมองความสุขว่าเป็นความคิดของบุคคลและเป็นการ
ประเมินความรู้สึกในชีวิตของบุคคล  โดยบุคคลที่จะมีความสุขได้นั้นจะมีลักษณะที่ส าคัญอยู่  4 
ลักษณะ คือ 1) การมีความพึงพอใจในชีวิตของตน 2) การมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ซึ่งมีความส าคัญ
กับตน เช่น ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น 3) การมีอารมณ์ความรู้สึกในด้านดี เช่น ความรู้สึก
พึงพอใจ ความสบายใจ และความสนุกสนาน เป็นต้น และ 4) การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดี เช่น 
ความรู้สึกขุ่นมัว ไม่พอใจ ไม่สบายใจในระดับต่ า โดยบุคคลที่มีความสุข บุคคลจะมุ่งสนใจและมีความ
กระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสุข หมายถึง ความคิดและการประเมินความรู้สึกใน
ชีวิตของบุคคล โดยบุคคลจะมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ความพึงพอใจใน
ด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญกับตน (เช่น ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น) การมีอารมณ์ความรู้สึกที่
ดี (เช่น ความสบายใจ ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน เป็นต้น) และการมีอารมณ์ความรู้สึกด้านที่ไม่
ดีในระดับต่ า (เช่น ความรู้สึกขุ่นมัว ความไม่พอใจ ความไม่สบายใจ เป็นต้น) โดยบุคคลที่มีความสุข 
มุ่งสนใจและกระตือรือร้นในการท ากิจกรรมต่างๆ 

 
2.1.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
แนวคิดเกี่ยวกับความสุข อธิบายได้ด้วยแนวคิดเกี่ยวกับความผาสุก (Well-Being) ซึ่งมี

การศึกษาอย่างกว้างขวาง โดยอาศัยหลักพ้ืนฐานทางปรัชญาของความผาสุกได้มีความพยายามในการ
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) Hedonic เป็นความสุขที่มุ่งเน้นความพอใจ (Pleasure) และหลีกเลี่ยงความ
เจ็บปวด (Pain) ซึ่งมักจะให้นิยามเกี่ยวกับความสมดุลระหว่างอารมณ์ทางบวก (Positive Affect) 
และอารมณ์ทางลบ  (Negative Affect) (Ryan & Deci, 2001) นั่นคือ  ความผาสุกเชิงอัตวิสัย 
(Subjective Well-Being) เน้นการประเมินของการตัดสินใจของบุคคลเกี่ยวกับความพึงพอใจในชีวิต 
(Life Satisfaction) ความถี่ของอารมณ์ทางบวก (Positive Affect) และอารมณ์ทางลบ (Negative 
Affect) (Diener, 1984, 2000) และ 2) Eudaimonic เป็นการประเมินสิ่งที่บุคคลได้ด าเนินชีวิตที่
ถูกต้องตรงตามตัวตนที่แท้จริงของบุคคล โดยเน้นการให้ความหมายและการตระหนักรู้ตนเอง เป็นสิ่ง
ที่บุคคลใช้ความสามารถของตนเองได้อย่างสมบูรณ์ (Waterman, 1993) นั่นคือ ความผาสุกทางใจ 
(Psychological Well-Being) (Ryff, 1995)  

นอกจากนี้มีนักวิชาการได้กล่าวถึงความสุขทั้งในเชิงตะวันตกและเชิงตะวันออก ดังนี้  
Veenhoven (2007) ได้แบ่งความสุขเป็น 4 ระดับ คือ ความพอใจ ความสุขที่มีขอบเขต 

ประสบการณ์ที่ดี และความสุขในชีวิต โดยน าระยะเวลา และภาพรวมในชีวิตมาร่วมในการประเมิน
กล่าวคือ ความพอใจและประสบการณ์ที่ดีเป็นความสุขภายนอก ซึ่งถือเป็นการประเมินในระยะสั้น 
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โดยพบว่าความพอใจเป็นการประเมินความสุขเพียงบางส่วนแต่ประสบการณ์ที่ดีเป็นการประเมินผล
โดยรวม ส่วนความสุขที่มีขอบเขตและความสุขในชีวิตเป็นความสุขภายใน  ซึ่งถือเป็นการประเมิน
ระยะยาว โดยพบว่าความสุขที่มีขอบเขตเป็นการประเมินผลเพียงบางส่วนแต่ความสุขในชีวิตเป็นการ
ประเมินผลโดยรวม  

พุทธทาสภิกขุ (2542, น. 28) ได้กล่าวถึงความสุขว่ามีอยู่ 3 ระดับ ดังนี้ 
1)  สุขเพราะไม่เบียดเบียน เป็นความสุขที่ค่อนข้างจะเป็นเรื่องของสังคมหรือหมู่

คณะ ถ้าไม่เบียดเบียนกันหรือไม่เห็นแก่ตัวก็จะเป็นสุข  
2)  สุขเพราะอยู่เหนืออ านาจกาม หรือเป็นความสุขเพราะอยู่เหนือกิเลสที่จะมา

กระทบตัวเรา เป็นความรัก ความหลงใหลในสิ่งต่างๆ หรือการก าหนัดยินดี อารมณ์ที่เกิดขึ้นนั้นถือว่า
เป็นกามอย่างหนึ่ง การที่หลงใหลทั้งบุคคล วัตถุก่อให้เกิดความทุกข์ได้ทั้งสิ้น  

3)  สุขเพราะละตัวเสียได้ เพราะถ้าละเรื่องนี้ได้ก็จะไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าตัวกูของกู 
อยากจะเหนือผู้อ่ืน สิ่งที่ส าคัญที่สุดใน 3 ข้อนี้ คือ ไม่มีตัวกูของกู ถ้าคิดได้เสียแต่แรกก็จะไม่เบียดเบียน
ใครและจะไม่เห็นแก่ตัว  

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต, 2555) ได้กล่าวถึงความสุขม ี5 ขั้นตอนไว้โดยสังเขปดังนี้ 
ขั้นที่ 1 ความสุขจากการเสพวัตถุ หรือสิ่งบ ารุงบ าเรอภายนอกที่น ามาปรนเปรอ ตา 

ห ูจมูก ลิ้น กายของเรา เป็นความสุขสามัญที่ทุกคนในโลกปรารถนากันมาก ความสุขประเภทนี้ขึ้นต่อ
สิ่งภายนอก  

ขั้นที ่2 ความสุขจากการเจริญธรรม เช่น มีเมตตากรุณา มีศรัทธา จะส่งผลให้บุคคลมี
ความสุขเพ่ิมขึ้น ซึ่งคุณธรรมท าให้จิตใจของบุคคลเปลี่ยนไป เหมือนพ่อแม่ที่มีความสุขเมื่อให้แก่ลูก 
เพราะรักลูก ความรักคือความเมตตา ท าให้อยากให้ลูกมีความสุขพอให้แก่ลูกแล้วเห็นลูกมีความสุข 
ตัวเองก็มีความสุข เมื่อพัฒนาเมตตากรุณาขยายออกไปถึงใคร ให้แก่คนนั้น ก็ท าให้ตัวเองมีความสุข
ศรัทธาในพระศาสนาในการท าความดี และในการบ าเพ็ญประโยชน์ เป็นต้น 

ขั้นที่ 3 ความสุขเกิดจากการด าเนินชีวิตถูกต้องสอดคล้องกับความเป็นจริงของธรรมชาติ 
ไม่หลงอยู่ในโลกของสมมติ บุคคลที่ปรับชีวิตได้ เข้าถึงความจริงของธรรมชาติ จะสามารถหาความสุข
จากการด าเนินชีวิตที่ถูกต้องตามความเป็นจริงของธรรมชาติได้เสมอ พอปัญญามาบรรจบให้วางใจถูก
แล้วชีวิตและความสุขก็ถึงความสมบูรณ์  

ขัน้ที่ 4 ความสุขจากความสามารถปรุงแต่ง บุคคลมีความสามารถในการปรุงแต่ง ซึ่ง
เป็นลักษณะพิเศษของมนุษย์ ปรุงแต่งทุกข์ก็ได้ ปรุงแต่งสุขก็ได้ บุคคลมักจะใช้ความสามารถในทางที่
เป็นผลร้ายแก่ตนเอง แทนที่จะปรุงแต่งความสุข บุคคลมักจะปรุงแต่งทุกข์ คือเก็บเอาอารมณ์ที่ไม่ดีที่
ขัดใจ ขัดห ูขัดตา เอามาครุ่นคิดให้ไม่สบายใจ ขุ่นมัว เศร้าหมอง  

ขั้นที่ 5 ความสุขเหนือการปรุงแต่ง คืออยู่ด้วยปัญญา ที่รู้เท่าทันความจริงของโลก
และชีวิต การเข้าถึงความจริงด้วยปัญญาเห็นแจ้ง ท าให้วางจิตวางใจลงตัวสนิทสบาย กับทุกสิ่งทุก
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อย่างอยู่อย่างผู้เจนจบชีวิตจะมีความสุขอยู่ประจ าเป็นสุขเต็มอ่ิมอยู่ข้างใน ไม่ต้องมาจากข้างนอก และ
เป็นผู้มีชีวิตที่พร้อมที่จะท าเพ่ือผู้อ่ืนได้เต็มที่ เพราะไม่ต้องห่วงกังวลถึงความสุขของตน และไม่มีอะไร
ที่จะต้องท าเพ่ือตัวเองอีกต่อไป จะมองโลกด้วยปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางและรู้สึก
เกื้อกูล 

จากแนวคิดเกี่ยวกับความสุขข้างต้น ไม่ว่าจะมุมมองตะวันออกและตะวันตก  ต่างก็มอง
ความสุขว่าเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องและสอดคล้องกับการประเมินการใช้ชีวิตของตนเองว่ามีลักษณะ
เป็นเช่นไร เป็นการตัดสินใจว่าบุคคลหนึ่งๆ มีความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งมีอารมณ์ทางบวกและทาง
ลบเป็นเช่นไร 

 
2.1.3  องค์ประกอบของความสุข  
วิทยากร เชียงกูล (2548, น. 17-18) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของความสุขตามทัศนะของ

นักจิตวิทยาว่า ประกอบด้วยองค์ประกอบที่ส าคัญ 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
1)  ความส าราญ  (Pleasure) เป็นการมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี  หรือมีอารมณ์ใน

ทางบวก ความสนุก ความพอใจ ความรื่นเริง ความปีติยินดี ความรู้สึกรักชอบพอ หรือที่เรียกว่า
ความสุขทางโลก  

2)  การปลอดโปร่งจากสภาพที่ไม่น่าพึงพอใจ (Absence of Displeasure) เช่น การ
ไม่มีอารมณ์เศร้า กังวล กลัว โกรธ รู้สึกผิด อิจฉา และละอาย  

3)  ความพึงพอใจ (Satisfaction) เป็นการประเมินว่ามีความพึงพอใจกับชีวิต
โดยทั่วไปของตน หรืออย่างน้อยในเรื่องใดเรื่องหนึ่งในชีวิต (เช่น ความสัมพันธ์ส่วนตัว การประกอบ
อาชีพ หรือสุขภาพ) นั่นคือ ความสุขขึ้นอยู่กับการคิดพิจารณาของบุคคล ไม่ได้ขึ้นอยู่กับอารมณ์เพียง
อย่างเดียว  

4)  ความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีความหมาย (Sense of Meaning) เป็นการมีเป้าหมาย
ในชีวิต หรือเป็นประโยชน์ต่อบุคคลอ่ืนในสังคม ได้รับการยอมรับจากบุคคลอ่ืน เป็นการสนองความ
ต้องการทางจิตใจของมนุษย์ซึ่งเป็นสัตว์สังคม  ซึ่งมีความส าคัญไปไม่น้อยกว่าความต้องการทาง
กายภาพ ความรู้สึกเช่นนี้อาจได้มาจากการรักและพอใจในการอ่านและการเรียนรู้ การท างาน การท า
หน้าที่ของพ่อแม่ด้วยความรักความเอาใจใส่ การเป็นอาสาสมัครไปช่วยท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อ
ชุมชนและสังคม เป็นต้น 

เทอดศักดิ์ เดชคง (2549, น. 24-25) กล่าวว่าองค์ประกอบความอยู่ เย็นเป็นสุข  มี 2 
องค์ประกอบ ดังนี้  

1)  ความอยู่เย็นเป็นสุขของบุคคลและครอบครัว ความอยู่เย็นเป็นสุขในระดับบุคคล
เป็นรากฐานความอยู่เย็นเป็นสุขของสังคมไทย มีพัฒนาการนับตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยความสมดุล
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ระหว่างกาย จิตใจ และสติปัญญา ยึดคุณธรรมน าความรู้ มุ่งประโยชน์ส่วนรวม รู้เท่าทันการ
เปลี่ยนแปลง มีปัจจัยพ้ืนฐานเพียงพอต่อการด ารงชีวิต มีรายได้ สามารถพ่ึงตนเองได้ ความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวที่มีความรักความอบอุ่น  ร่วมกันสร้างครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง สามารถเป็นพลัง
ขับเคลื่อนชุมชนและสังคมโดยรวมได้  

2)  ปัจจัยที่เอ้ือให้เกิดความสุข ดังนี้  
(1)  การรักษาดุลยภาพการอยู่ร่วมกันระหว่างบุคคลกับธรรมชาติ  โดยปัจจัย

เบื้องต้นที่จะสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในสังคม คือ การมีฐานทรัพยากรอุดมสมบูรณ์ที่ประชาชน
สามารถเข้าถึงและน ามาใช้ประโยชน์เพ่ือคนส่วนใหญ่อย่างเป็นธรรม  บนพ้ืนฐานการรักษาสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์ และใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งด ารงความหลากหลายทางชีวภาพ
และการจัดการสิ่งแวดล้อม และควบคุมมลพิษเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศสร้างสภาพแวดล้อมที่ดี 
และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้งในชนบทและเมืองอย่างยั่งยืน 

(2)  การบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล พิจารณาจากการมีระบบ
โครงสร้าง กลไก และกระบวนการบริหารจัดการประเทศที่อยู่บนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย
และเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม โดยระบบธรรมาภิบาลจะผลักดันให้เกิดการกระจาย
อ านาจให้แก่ ราชการส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ มีการ
ด าเนินการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้ยังสร้างโอกาสในการ
จัดสรรและกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนา ซึ่งจะช่วยพัฒนาให้คนมีระเบียบวินัย ตลอดจนเคารพ
ในศักดิ์ศร ีคุณค่า สิทธิและหน้าที่ของความเป็นคนอย่างเท่าเทียม 

(3)  ระบบเศรษฐกิจที่สมดุลและเป็นธรรม การมีทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ภายใต้การบริหารจัดการที่ดีของสังคมและการพัฒนาประเทศอยู่บนฐาน
ศักยภาพและข้อได้เปรียบทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างแท้จริง  พัฒนาโดยระบบที่รอบคอบ
ระมัดระวังส่งผลให้ระบบเศรษฐกิจมีโครงสร้างที่สมดุลและมีทางเลือกที่ประกอบอาชีพที่หลากหลาย 
ได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรม นอกจากนี้กระแสการค้าของโลกเสรีที่ไร้พรมแดนเป็นแรงผลักดันให้การ
พัฒนานั้นต้องมุ่งไปสู่สังคมฐานความรู้ ที่มีความรอบรู้เท่าทันและความสามารถในการใช้ประโยชน์
จากโลกาภิวัฒน์ และความเป็นไทยในการสร้างคุณค่าในการด าเนินธุรกิจเป็นไปอย่างโปร่งใส  เป็น
ธรรมไม่เอาเปรียบผู้บริโภค มุ่งให้เกิดการขยายตัวที่สมดุลระหว่างประสิทธิภาพ ปริมาณและคุณภาพ 
มีแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคที่ยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  ซึ่งจะทาให้ระบบ
เศรษฐกิจเข้มแข็ง มีคุณภาพที่มีความเสถียรบนพ้ืนฐานของการพ่ึงตนเอง และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

(4)  สังคมสงบสุข มีชุมชนและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง การมีกฎกติกาของสังคมที่ดี 
เป็นประชาธิปไตย และการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรมเป็นพลังเสริมความเข้มแข็งของชุมชน ให้มี
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ความเอ้ืออาทร ช่วยเหลือเก้ือกูลกันสามารถพ่ึงตนเองได้ โดยมีวัฒนธรรม ศาสนา ระบบคุณค่าท่ีดีงาม
ที่เชื่อมโยงคนในชุมชนเข้าด้วยกันเป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ขณะที่มีความเข้าใจยอมรับเคารพศักดิ์ศรี
ในความแตกต่างของระบบคุณค่า และวัฒนธรรมอย่างเสมอภาค ช่วยให้อยู่ร่วมกันด้วยความสงบสันติ 
ไม่เบียดเบียนกัน และไม่เบียดเบียนธรรมชาติ สร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชน มีการผนึก
ก าลังเพ่ือร่วมแก้ปัญหา ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่น  

จากองค์ประกอบของความสุขข้างต้น จึงสามารถพิจารณาถึงความสุขได้ว่า เป็นความสุขส่วน
บุคคล เช่น การมีอารมณ์ความรู้สึกทางบวก (ได้แก่ ความส าราญ การปลอดโปร่งจากสภาพที่ไม่น่าพึง
พอใจ ความพึงพอใจ ความรู้สึกว่าชีวิตของตนมีความหมาย เป็นต้น) และยังสามารถพิจารณาความสุข
จากความอยู่เย็นเป็นสุข เป็นความสุขที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกันในสังคม เริ่มจากครอบครัวที่เป็นรากฐานให้
สังคมมีความอยู่เย็นเป็นสุข 

 
2.1.4  ลักษณะของบุคคลที่มีความสุข  
วิทยากร เชียงกูล (2548, น. 30-64) ได้รวบรวมลักษณะของบุคคลที่มีความสุข ได้แก่ มี

ความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ดีกับบุคคลอ่ืน มีความรักความกรุณาต่อบุคคลอ่ืน มีท่าทีที่สามารถรับความ
ทุกข์ได้ดี หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ มีความสามารถในการจัดการทางด้านสังคมและอารมณ์ มีปัจจัย
ยังชีพพอเพียง แต่ไม่ยึดติดนิยมวัตถุมากเกินไป การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี การรักท่ีจะเรียนรู้
สิ่งใหม่ๆ และมีการพัฒนาทางด้านความคิด การท ากิจกรรมที่มีความหมาย มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของกลุ่มหรือสังคม ความรู้สึกว่าตนสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ ความรู้สึกว่าชีวิตมีเป้าหมาย
และมีความหมาย รู้จักวางใจนิ่งหรือเป็นกลาง ไม่ติดอยู่กับความวิตกกังวลมากเกินไป มีทักษะในการ
สื่อสาร มีความสามารถในการฟ้ืนคืนสภาพเดิม มีความภาคภูมิใจในตนเอง มีการมองโลกในแง่ดี มี
การมองออกไปนอกตัวเอง การมีจิตใจที่คิดถึง ณ ปัจจุบันและอนาคต มากกว่าการยึดติดอยู่กับอดีต มี
อารมณ์ขัน การเป็นบุคคลที่เปิดใจกว้างพร้อมรับประสบการณ์ใหม่ มีความสนุกสนานขี้เล่น และมี
ประสบการณ์เพลิดเพลินอย่างสม่ าเสมอ  

จากลักษณะของบุคคลที่มีความสุขข้างต้น บุคคลต้องมีอารมณ์ทางบวก มีความพอเพียงใน
ชีวิต เป็นผู้ที่มีความสามารถในการด าเนินชีวิตได้อย่างเหมาะสม เป็นผู้ที่สามารถจัดการและควบคุม
ชีวิตตนเองได้ มีความรู้สึกว่าการใช้ชีวิตของตนเองมีเป้าหมายและมีความหมาย ให้ความส าคัญกับการ
มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันในสังคม มีการท ากิจกรรมต่างๆ กับผู้อื่น ท าให้ตนเองรู้สึกว่าตนเป็นส่วนหนึ่งของ
สังคม เป็นต้น 

 
2.1.5  การวัดความสุข  

 การวัดความสุข มีผู้สนใจศึกษาแบบวัดเกี่ยวกับความสุขไว้อย่างมากมาย ดังนี้  
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1) Oxford Happiness Inventory (OHI) พัฒนาขึ้นจากการกลับข้อค าถามของ
แบบวัดเกี่ยวกับความซึมเศร้าจ านวน 21 ข้อ และเพ่ิมอีก 11 ข้อเพ่ือให้ครอบคลุมมิติของความผาสุก
เชิงอัตวิสัย โดยวัดความถี่และระดับของอารมณ์ทางบวก หรือความปีติยินดี การมีความพึงพอใจ
ระดับสูง และการปราศจากความรู้สึกทางลบ อย่างความซึมเศร้าหรือความวิตกกังวล จนได้แบบวัด
เหลือจ านวน 29 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 4 ระดับ ตั้งแต่ “ฉันไม่มีความสุข” ถึง “ฉันมีความสุขมาก” 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .90 (Argyle, Martin, & Crossland, 1989) แบบวัดนี้มีการทดสอบข้าม
วัฒนธรรมเปรียบเทียบกลุ่มนักเรียนในประเทศออสเตรเลีย  แคนาดา สหราชอาณาจักร และ
สหรัฐอเมริกา (Francis, Brown, Legter, & Philipchalk, 1998) นอกจากนี้ยังได้รับการแปลเป็น
ภาษาฮิบรู (Francis & Katz, 2000) และแปลเป็นภาษาจีน (Lu & Shih, 1997)  

2) Subjective Happiness Scale (SHS) เป็นแบบวัดที่ประเมินโดยรวมของบุคคล
ว่าบุคคลนั้นมีความสุขหรือไม่มีความสุข จ านวน 4 ข้อ ใช้มาตรวัดลิเคิร์ท 7 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่น
ระหว่าง .79 ถึง .94 รวมทั้งมีการตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเหมือนและเชิงจ าแนก  จึงท าให้เป็น
แบบวัดหนึ่งที่มีคุณภาพสูง (Lyubomirsky & Lepper, 1999) โดยแบบวัดนี้มีการน าไปแปลใช้ใน
ประเทศต่างๆ เช่น ญี่ปุ่น (Shimai et al., 2004) มาเลเซีย (Swami, 2008) เลบานอน (Moghnie & 
Kazarian, 2012) โปรตุเกส (Spagnoli, Caetana, & Silva, 2012) ตุรกี (Dogan & Totan, 2013) 
เป็นต้น 

3) Subjective Well-Being (SWB) หรือแบบวัดความผาสุกเชิงอัตวิสัย เป็นแบบวัด
ประเมินความคิดและอารมณ์ในชีวิตของบุคคล ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ทางบวก และ
อารมณ์ทางลบ เป็นต้น ซึ่งเป็นแบบวัดที่มีการน ามาใช้เป็นตัวชี้วัดความสุขในระดับชาติ  ทั้งสหภาพ
ยุโรป ออสเตรเลีย และอ่ืนๆ นอกจากนี้ยังใช้ประโยชน์ในการวัดความต้องการส าหรับนโยบาย มองว่า
ความผาสุกเชิงอัตวิสัยสามารถให้ประโยชน์ในทางบวกกับสังคมในภาพรวมได้ (Diener, 2000, 2006) 
โดยแบบวัดนี้วัด 3 องค์ประกอบหลัก คือ ความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ 
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .50 ถึง .70 (Diener, 1994) 

4) ดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: THI) เป็นแบบประเมิน
ความสุขด้วยตนเอง ซึ่งสร้างขึ้นภายใต้กรอบแนวคิดของความสุข หมายถึง สภาพชีวิตที่เป็นสุข อัน
เป็นผลมาจากการมีความสามารถในการจัดการปัญหาในการด าเนินชีวิต  การมีศักยภาพที่จะพัฒนา
ตนเองเพ่ือคุณภาพชีวิตที่ดี โดยครอบคลุมถึงความดีงามภายในจิตใจ ภายใต้สภาพการณ์ทางสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป เป็นแบบประเมินฉบับสั้น จ านวน 15 ข้อ ใช้มาตรประมาณค่า 4 
ระดับ ให้คะแนนตั้งแต่ 0-3 คะแนน ตั้งแต่ “ไม่เลย” ถึง “มากที่สุด” โดยมีการศึกษาความเที่ยงตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) โดยการทบทวนวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้อง และประชุมร่วมกับ
ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านสุขภาพจิต เพ่ือพิจารณาความตรงตามเนื้อหาที่ต้องการประเมิน จ านวน 10 ครั้ง 
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และยังมีการศึกษาความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) และความเที่ยงตรงร่วมสมัย 
(Concurrent Validity) และมีค่าความเชื่อมั่น (Reliability) เท่ากับ .70 โดยแบบประเมินนี้สร้างขึ้น
โดยใช้กลุ่มคนเป็นมาตรฐาน (Normative Model) ในการก าหนดเกณฑ์ปกติ (Norm) โดยสามารถน า
ดัชนีวัดความสุขคนไทยนี้ไปใช้กับประชาชนทั่วไป อายุ 15-60 ปี โดยไม่จ ากัดเพศ สามารถอ่านออก 
เขียนได้ ในกรณีที่ไม่สามารถอ่านด้วยตนเองได้ อาจใช้วิธีให้บุคคลอ่ืนอ่านให้ฟัง และผู้ตอบแบบ
ประเมินเป็นผู้เลือกค าตอบด้วยตนเอง และสามารถน าไปใช้ประเมินระดับความสุขของกลุ่มคนใน
หน่วยงาน องค์กรต่างๆ หรือคนในชุมชนต่างๆ (อภิชัย มงคลม, วัชนี หัตถพนม, ภัสรา เชษฐ์โชติศักดิ์, 
วรรณประภา ชลอกุล, ละเอียด ปัญโญใหญ่, และสุจริต สุวรรณชี, 2552) 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness Indicators: THI) 
มาใช้เนื่องจากเป็นแบบประเมินที่ประเมินความสุขรอบด้าน หรือประเมินสภาพชีวิตที่เป็นสุขในด้าน
ต่างๆ ซึ่งไม่ได้ประเมินเพียงแค่อารมณ์ทางบวกเหมือนกับแบบวัดอ่ืนๆ และแบบประเมินนี้มีคุณสมบัติ
เกี่ยวกับคุณภาพเครื่องมือที่ดี โดยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือทั้งความเที่ยงตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ความเที่ยงตรงตามโครงสร้าง (Construct Validity) ความเที่ยงตรงร่วมสมัย 
(Concurrent Validity) และความเชื่อมั่น (Reliability) อีกท้ังยังมีการก าหนดเกณฑ์ปกติ (Norm) สา
หรับคนไทยอย่างกว้างๆ สามารถใช้ได้กับประชาชนทั่วไปที่มีอายุตั้งแต่ 15-60 ปี ซึ่งมีความสอดคล้อง
กับกลุ่มตัวอย่างที่ผู้วิจัยสนใจศึกษา 
 

2.2  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพสังคม  
 

แนวคิดคุณภาพสังคม (Social Quality) เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นมาโดยนักวิชาการจาก
ประเทศในทวีปยุโรปในช่วงกลางของทศวรรษที่ 1990 โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขจุดอ่อนและสร้าง
ดุลยภาพให้เกิดขึ้นระหว่างการวัดผลการพัฒนา จากมุ่งเน้นตัวชี้วัดด้านเศรษฐกิจเพียงด้านเดียวมา
เน้นที่ตัวชี้วัดทางด้านสังคม ในช่วงแรกของการพัฒนาจะมุ่งเน้นให้ความส าคัญกับการประยุกต์ใช้ใน
เชิงนโยบาย และเริ่มมีการสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมากขึ้นในช่วงต่อมา ซึ่งเป็นแนวความคิดใน
เรื่องคุณภาพของชีวิตประจ าวันของประชาชน แทนที่จะใช้การวัดผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP-Gross Domestic Product) โดยวัดเศรษฐกิจแบบแคบๆ คุณภาพสังคมนั้นค านึงถึงสังคมในมุม
กว้าง คุณภาพสังคมเป็นทางเลือกหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงเมื่อเทียบกับการวัดผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ (GDP) และยังขยายขอบเขตไปวัดในมิติด้านสังคม และความก้าวหน้าทางสังคม 
(สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553ก, น. 6-7) นอกจากนี้คุณภาพสังคมมีจุดเน้นทั้งในระดับสังคมและปัจเจก
บุคคล คุณภาพสังคมในภาพรวมไม่ใช่ความหมายรวมเฉพาะการเพ่ิมขึ้นของคุณภาพชีวิตที่ดีของ
สมาชิกแต่ละคนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงสภาพที่ดีขึ้นของสังคมโดยรวม และการมองสังคมในลักษณะ
องค์รวม โดยเฉพาะสังคมท่ีมีคุณภาพ 
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2.2.1  ความหมายของคุณภาพสังคม  
มีผู้ให้ความหมายของคุณภาพสังคมไว้อย่างหลากหลาย ดังเช่น ถวิลวดี บุรีกุล (2553: 141) 

ได้กล่าวไว้ว่าคุณภาพสังคมเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องทั้งปัจเจกและสังคมโดยรวม เป็นสิ่งที่ให้ความส าคัญกับ
เรื่องของความเป็นธรรม (Justice) การเป็นพลเมือง (Citizenship) การอยู่ร่วมกัน (Inclusiveness) 
ซึ่งสอดคล้องกับสุรสิทธิ์ วชิรขจร (2553ก, น. 7) ให้นิยามว่า คุณภาพสังคมหมายถึงสังคมที่ประสบ
ความส าเร็จทั้งในด้านเศรษฐกิจ และมีการพัฒนาให้เกิดการมีส่วนร่วมและความเป็นธรรมทางสังคม 
ในขณะที่ พันธ์ศิริ ป้อมบุบผา (2555, น. 5) กล่าวว่า คุณภาพสังคม หมายถึง สังคมที่ประชาชนมี
ความสามารถเข้าร่วมในกิจกรรมการพัฒนาต่างๆ และได้รับสวัสดิการพ้ืนฐานอย่างทั่วถึง สามารถ
ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุขในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย นอกจากนี้ ทิพย์ปริญญ์ ปัญญาม ี
(2555, น. 8) นิยามว่า คุณภาพสังคมเป็นสังคมที่เพียบพร้อมทั้งทางด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคม ควบคู่ไปกับการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกคนที่ตระหนักถึงความมีคุณค่าในสิทธิของตนเอง
และค านึงถึงสิทธิผู้อื่น รวมทั้งการเสริมสร้างพลังทางสังคมที่ท าให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยไม่ละ
ทิ้งสภาพแวดล้อมของชุมชนเดิม และอิศราภรณ์ ชมชื่น (2556, น. 7) ให้นิยามว่า คุณภาพสังคม 
หมายถึง การบูรณาการเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพมนุษย์ ทั้งความเป็นพลเมือง การมีส่วนร่วม
ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาของชุมชน ให้เป็นไปตามศักยภาพ
ของแต่ละคน รวมทั้ง Beck et al. (2001, p. 3) กล่าวว่า คุณภาพสังคมเป็นขอบเขตที่ประชาชนใน
ชุมชนสามารถมีส่วนร่วมในทางสังคมและเศรษฐกิจ  ภายใต้สภาพเงื่อนไขที่สามารถพัฒนาความ
เป็นอยู่ที่ดี และมีการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพ และ Walker (1998, p. 109) ได้กล่าวถึงสังคม
คุณภาพ คือ สังคมที่สมาชิกมีความสามารถและเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกิดขึ้นในสังคมทั้งด้าน
สังคมและเศรษฐกิจ และการเข้ามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าวจะอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในชุมชน โดยเฉพาะการที่จะสามารถเข้า
มามีส่วนร่วมนั้น สมาชิกของสังคมทุกๆ คนจะต้องมีโอกาสในระดับที่ยอมรับได้ ซึ่งความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ  (Economic Security) สมาชิกทุกคนได้รับการยอมรับอย่างเท่ าเทียมกัน  (Social 
Inclusion) อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีความสมานฉันท์ (Cohesive Communities) และมีการเสริมพลังให้
เกิดมากที่สุด (Empowerment) ที่จะพัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพ หรืออาจสรุปได้ว่าคุณภาพ
สังคมจะข้ึนอยู่กับระดับของเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองที่ปัจเจกบุคคลมีโอกาสเข้าถึงได้อย่างพร้อม
หน้ากัน 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพสังคม คือการมองคุณภาพชีวิตในภาพรวมของคน
ในสังคมโดยบูรณาการสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่สมาชิกมี
ความสามารถในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการพัฒนาศักยภาพพ้ืนฐาน และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในชุมชน ท าให้สามารถด ารงชีวิตได้
อย่างเป็นปกติสุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 
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2.2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสังคม  
แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพทางสังคม เป็นแนวคิดที่พัฒนาขึ้นในปี ค.ศ. 1993 โดยนักวิชาการ

จากประเทศในทวีปยุโรป ที่มีการตัดสินใจหันมาใช้แนวคิดคุณภาพทางสังคม มีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไข
จุดอ่อนและสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นในระหว่างการวัดผลเกี่ยวกับการพัฒนา ที่มุ่งเน้นตัวชี้วัด
ทางด้านเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียว มาเน้นเรื่องตัวชี้วัดทางด้านสังคมมากขึ้น มุ่งให้ความส าคัญกับการ
ประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบาย และต่อมาจึงมีการสร้างองค์ความรู้ในเชิงทฤษฎีมากขึ้น (สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 
2553ข, น. 20)  
 คุณภาพสังคมเป็นแนวคิดที่มีความครอบคลุมในด้านคุณภาพชีวิตประจ าวันของบุคคล ทั้ง
เป็นเรื่องของปัจเจกและส่วนรวม ดังเช่น Van der Maesen and Walker (2005, pp. 11-12) กล่าว
ว่า คุณภาพสังคมเป็นเรื่องการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนทั้งด้านสังคมและเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
พัฒนาชุมชนภายใต้การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีและมีศักยภาพของตนเอง เป็นแนวคิดบูรณาการเรื่อง
ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวิตของมนุษย์ การตระหนักตนเอง และการมีส่วนร่วมในการร่วม
สร้างอัตลักษณ์ที่มีผลต่อชีวิตประจ าวัน ซึ่งเป็นไปตามศักยภาพของแต่ละบุคคล  

แต่คุณภาพสังคมไม่ได้ตอบสนองในทางนโยบายทางสังคมเพียงด้านเดียว แต่ตอบสนองใน
นโยบายด้านอ่ืนๆ ด้วย ดังการศึกษาของ Beck et al. (2001) กล่าวว่าคุณภาพสังคมเป็นเครื่องมือ
ทางปัญญาที่อธิบายเกี่ยวกับประเด็นทางสังคม และเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ที่ เกิดขึ้นในสังคม จึงต้องมีการส ารวจบริบททางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และ
วัฒนธรรม คุณภาพสังคมเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และการปฏิบัติต่อกัน  รวมทั้งการ
ปฏิบัติในฐานะของการเป็นพลเมืองที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเมืองและองค์การต่างๆ  ทางสังคม 
ตลอดจนพ้ืนที่ทางสังคม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อชีวิตประจ าวันของประชาชนเป็น
อย่างมาก ดังนั้น คุณภาพสังคมจึงเป็นการมองสังคมแบบใหม่และมีการใช้ปัญญาไตร่ตรองมากขึ้น  
การมองประชาชนเป็นเพียงผู้รับมากกว่าผู้ปฏิบัติ ท าให้ขาดการพิจารณาเป็นแบบองค์รวม และ
ประชาชนจะไม่มีความกระตือรือร้น แต่การมองประชาชนเป็นพลเมืองที่กระตือรือร้น มีความเป็น
อิสระ จะเป็นแนวทางในการสร้างความเปลี่ยนแปลงจากการปฏิบัติต่อกันภายใต้การปกครองแบบ
เผด็จการ เป็นการใช้กติกาแบบประชาธิปไตย ซึ่งเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิต ความมั่นคง และ
ชีวิตประจ าวันของบุคคลด้วย 
 จากบทความเรื่องแนวคิดคุณภาพสังคมจากประเทศในยุโรปเข้าสู่ประเทศแถบเอเชีย Walker 
(2009, p. 231) ตั้งข้อสังเกตไว้ว่า จะต้องไม่มีการยกเอาค่านิยมตะวันตก (Western Value) ไม่ว่าจะ
เป็นระบอบประชาธิปไตย การรวมกลุ่มเป็นสหภาพ หรือแนวคิดสิทธิมนุษยชนมาใช้อย่างเต็มรูปแบบ 
แต่จะต้องเป็นไปในลักษณะผสมผสานอย่างกลมกลืน โดยต้องให้ความส าคัญกับค่านิยมของพื้นที่นั้นๆ 
ด้วย ซึ่งประเทศในแถบเอเชียได้น าแนวคิดคุณภาพสังคมมาปรับใช้  
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จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับคุณภาพสังคมข้างต้น  คุณภาพสังคมเป็นแนวคิดที่มีความ
ครอบคลุมในด้านการใช้ชีวิตของบุคคล เน้นการเข้ามามีส่วนร่วมของประชาชนและการพัฒนาสังคม
ภายใต้การสร้างความเป็นอยู่ที่ดีของสังคมเป็นไปตามศักยภาพของบุคคล รวมทั้งยังใช้เป็นแนวทางใน
การก าหนดนโยบายเพ่ือแก้ไขปัญหาสังคม โดยต้องให้ความส าคัญกับบริบทพ้ืนที่ที่จะน าแนวคิด
คุณภาพสังคมมาท าการปรับใช้ด้วย 

 
2.2.3  มิติของคุณภาพสังคม  
Beck et al. (1997: 321-325) ได้แบ่งแยกมิติของคุณภาพสังคมซึ่งมีลักษณะเชื่อมโยงกัน

เป็น 4 มิติ ได้แก ่ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) ความครอบคลุม
ทางสังคม (Social Inclusion) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และการเสริมสร้าง
พลังทางสังคม (Social Empowerment) ดังแสดงตามภาพท่ี 2.1 
 

กระบวนการทางสังคม 
 ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ     ความสมานฉันท์ทางสังคม  

 -ทรัพยากรทางการเงิน 
-ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
-สุขภาพและการดูแลสุขภาพ 
-การท างาน 
-การศึกษา 

             -ความไว้วางใจ 
             -บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 
             -เครือข่ายทางสังคม 
             -อัตลักษณ์ 
  

 

ระบบสถาบัน/ 
องค์กร 

  ชุมชน/กลุ่ม/ 
ครอบครัว   

 -สิทธิของพลเมือง 
-ตลาดแรงงาน 
-การบริการ 
-เครือข่ายทางสังคม 

             -ฐานความรู้ 
             -ตลาดแรงงาน 
             -การเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม 
             -พ้ืนที่สาธารณะ 
             -ความสัมพันธ์ส่วนตัว 

 
 

 ความครอบคลุมทางสังคม      การเสริมสร้างพลังทางสังคม  
กระบวนการที่เกี่ยวข้องกับปัจเจก 

ภาพที่ 2.1  แสดงมิติของคุณภาพสังคม 
 
 

คุณภาพสังคม 
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จากภาพที่ 2.1 มิติของคณุภาพสังคม ประกอบด้วย 4 มิติ ดังนี้ 
1)  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) เกี่ยวข้องกับ

ความต้องการพ้ืนฐานซึ่งสนองตอบความจ าเป็นในแต่ละวันของบุคคล โดยระบบและหน่วยงานที่เป็น
ผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการในระดับพ้ืนฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลพึง
ได้รับ ได้แก่การคุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การมีรายได้พ้ืนฐาน การมีงานท า 
การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพ 

2)  ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) เกี่ยวข้องกับหลักของความเสมอ
ภาคเท่าเทียมกันและความยุติธรรม โดยหลักการดังกล่าวเกี่ยวข้องกับความแตกต่างของความไม่เสมอ
ภาคและการแบ่งแยก องค์ประกอบนี้มีความเชื่อมโยงกับการศึกษาเรื่องความยากจนและการกีดกัน
ทางสังคม ความครอบคลุมทางสังคมช่วยให้เกิดความเชื่อมโยงต่อมุมมองของนโยบายทางสังคมไปสู่
ความยากจน และมีการจัดหาสวัสดิการให้บุคคลต่างๆ อย่างทั่วถึง รวมถึงให้ความส าคัญกับการจ้างงาน  

3)  ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) เกี่ยวข้องกับกระบวนการ
ระดับมหภาคที่สร้างป้องกันหรือลดทอนความเข้มแข็งของเครือข่ายทางสังคมและโครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางสังคม เป็นการส่งเสริมให้มีอัตลักษณ์ร่วมกันและปรารถนาที่จะใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งระดับความ
สมานฉันท์ควรวิเคราะห์สาเหตุที่ก่อให้เกิดความไม่เสมอภาคในสังคม บุคคลเผชิญหน้ากับความ
แตกต่างทางภูมิภาค รวมทั้งการกดขี่ชนกลุ่มน้อย ความไม่เท่าเทียมกันในการเข้าถึงสินค้าและบริการ
ที่รัฐจัดหาให้ และความไม่เท่าเทียมกันของส่วนแบ่งทางเศรษฐกิจ ระดับของความสมานฉันท์ทาง
สังคม หรือความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน (Sense of Community) เป็นสิ่งที่จ าเป็นในการอยู่
ร่วมกันในสังคมที่มีความแตกต่างกันอย่างมาก 

4)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment) เกี่ยวข้องกับการ
ตระหนักในความสามารถหรือสมรรถนะของมนุษย์ ในฐานะพลเมือง (Citizen) เพ่ือพัฒนาให้เป็น
บุคคลที่มีศักยภาพอย่างแท้จริง ดังนั้นการเสริมสร้างพลังทางสังคมให้แก่ประชาชน การพัฒนา
ความสามารถของมนุษย์ในฐานะพลเมืองเพ่ือให้ เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการต่างๆ ใน
ชีวิตประจ าวัน  

สถาบันพระปกเกล้าได้เล็งเห็นความส าคัญของการศึกษาคุณภาพสังคม โดยถวิลวดี บุรีกุล 
(2553) ได้ศึกษาพบว่าขอบเขตของคุณภาพสังคมมี 4 มิติเช่นเดียวกันกับ Beck et al. (2001) ดังนี้ 
1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เป็นเรื่องของความมั่นคงทางทรัพยากร รวมถึงทรัพยากรทาง
การเงิน ที่อยู่อาศัย สิ่งแวดล้อม สาธารณสุข และการจ้างงาน 2) ความครอบคลุมทางสังคม เป็นเรื่อง
ที่ประชาชนจ าเป็นต้องเข้าถึงและเข้าร่วมในสถาบันต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมใน
ชีวิตประจ าวัน การเข้าถึงการบริการทางสังคมเป็นสิ่งที่ส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ขาดแคลนทรัพยากร 
สามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนให้กลับสู่เส้นทางหลักของสังคมได้อีกครั้ง มิตินี้อยู่ในรูปแบบของสิทธิ
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พลเมือง ตลาดแรงงาน (เช่น การเข้าถึงระบบว่าจ้าง และระบบบริการทางพลเมือง/วัฒนธรรม) และ
เครือข่ายสังคม 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ในสังคม ค่านิยม บรรทัดฐาน
และการยอมรับการท าเพ่ือส่วนรวม ทั้งนี้ ความสามัคคีในสังคมยังรวมความไว้วางใจ ประกอบด้วย
ความไว้วางใจโดยทั่วไปหรือไว้วางใจผู้อ่ืน และความไว้วางใจที่มีต่อสถาบันต่างๆ นอกจากนี้ความ
สามัคคีในสังคมยังรวมถึงการสร้างเครือข่ายทางสังคม และการมีอัตลักษณ์ และ 4) การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม เป็นเรื่องของศักยภาพที่แสดงให้เห็นและมีปฏิสัมพันธ์ในบริบทของความสัมพันธ์ทาง
สังคม ขอบเขตในด้านการเสริมสร้างความสามารถเฉพาะตัวของปัจเจกบุคคล และศักยภาพในการ
ถ่ายทอดสู่สังคมโดยความสัมพันธ์ทางสังคม มิตินี้ประกอบด้วยองค์ความรู้และความสามารถการเข้าสู่
ตลาดแรงงาน โดยครอบคลุมเรื่องสัญญาว่าจ้าง โอกาสการย้ายงาน และการแบ่งเวลาให้งานและชีวิต
ครอบครัว รวมถึงการเสริมสร้างความสามารถให้เข้าถึงมิติอ่ืนๆ ของคุณภาพสังคม 
 จากมิติของคุณภาพสังคมข้างต้น จึงสามารถสรุปคุณภาพสังคม ได้เป็น 4 มิติ ได้แก่ 1) ความ
มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-Economic Security) 2) ความครอบคลุมทางสังคม (Social 
Inclusion) 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
(Social Empowerment) 
 

2.3  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจเป็นมิติของคุณภาพทางสังคม มีความส าคัญเป็นอย่าง
มากในการด ารงชีวิต เพราะเป็นความต้องการพ้ืนฐานที่บุคคลควรมีเพ่ือด ารงชีวิตให้อยู่รอดในสังคม
ปัจจุบัน ผู้วิจัยจึงได้สรุปในประเด็นของความหมาย แนวคิดและทฤษฎี และประเด็นอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ได้ดงันี้ 
 

2.3.1  ความหมายของความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยได้รวบรวมความหมายไว้ ดังนี้ 

1) ความมั่นคงทางสังคม (Social Security) ได้แก่ ไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2546) 
ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางสังคม เป็นองค์ประกอบหนึ่งของความมั่นคงของมนุษย์ ว่าเป็น
ความม่ันคงของครอบครัวและชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การอยู่ร่วมกันอย่างปกติสุข
ในสังคม เป็นต้น นอกจากนี้ พระณภัทร เหยื่อกลาง (2552, น. 7) กล่าวว่าความมั่นคงทางสังคม คือ
สิ่งที่ท าให้สังคมตั้งมั่นและด ารงอยู่ได้ ซึ่งความมั่นคงจะต้องมีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน เพ่ือท าให้
โครงสร้างของสังคมไม่ล่มสลาย ประกอบด้วย 6 ด้าน คือ ด้านครอบครัว ด้านการปกครอง ด้าน
การศึกษา ด้านเศรษฐกิจ ด้านสาธารณสุข และความเชื่อ และอ านาจ จริงประโคน (2555, น. 9) 
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กล่าวว่าความมั่นคงทางสังคมคือความสัมพันธ์ของคนในกลุ่มสมาชิกที่มีความเหนียวแน่น มีความ
เข้าใจซึ่งกันและกัน อันเนื่องมาจากสมาชิกของกลุ่มมีอุดมคติ มีวัตถุประสงค์ส าคัญร่วมกัน ท าให้การ
อยู่ร่วมกันเป็นไปอย่างสงบราบรื่น ร่วมมือ และแข่งขันกัน  

2) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ (Economic Security) ได้แก่ ศักดิ์ศรี บริบาลบรรพต
เขตต์ (253, น. 20-35) กล่าวถึงความมั่นคงทางเศรษฐกิจของบุคคลไว้ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของ
สวัสดิการทางสังคม หมายถึง ความรู้สึกของการมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีของบุคคลหนึ่งๆ ซึ่งสัมพันธ์กับ
การที่บุคคลนั้นมีความมั่นใจ หรือมีความพึงพอใจต่อการได้รับการตอบสนองความจ าเป็นและความ
ต้องการทั้งในปัจจุบันและอนาคต สิ่งบ่งชี้ถึงความม่ันคงทางเศรษฐกิจของบุคคลคือ 1) การมีรายได้สูง
กว่าระดับความยากจน หรือมาตรฐานความจ าเป็นในการด ารงชีวิต โดยบุคคลจะได้รับการตอบสนอง
ความจ าเป็นและความต้องการขั้นพื้นฐาน ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม สุขภาพอนามัย ที่อยู่อาศัย และ
สิ่งจ าเป็นในการด ารงชีวิตอ่ืนๆ 2) ความพึงพอใจต่อสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของบุคคล เกิดจากการมี
รายได้พอเพียงกับการจัดหาสิ่งของและบริการ เพ่ือตอบสนองความต้องการที่เหนือไปกว่าความ
ต้องการพื้นฐานของบุคคล 3) การที่ตนเองและครอบครัวมีมาตรฐานในการด ารงชีวิตในระดับเดียวกัน
หรือใกล้เคียงกันกับชุมชน และ 4) ขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของชุมชน และสภาพแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป ในขณะที่ช านาญ แตงทอง (2543, น. 11) ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจ ว่าเป็นการที่บุคคลสามารถสนองตอบความต้องการอันจ าเป็นของตนในทางเศรษฐกิจ คือ 
สามารถสนองตอบต่อความต้องการพ้ืนฐาน (Basic Needs) และสามารถสนองต่อความต้องการอ่ืนๆ 
ที่จ าเป็นต่อความเป็นมนุษย์ทั้งทางด้านกายภาพและจิตวิญญาณ โดยองค์ประกอบของความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจ ได้แก่ 1) ความมั่นคงด้านรายได้ คือมีรายได้เพียงพอในการที่จะสนองตอบความ
ต้องการอันจ าเป็นของตนในทางเศรษฐกิจ ตามสมควรแก่อัตภาพของผู้สูงอายุ 2) ความมั่นคงด้าน
ทรัพย์สิน คือมีความมั่นคงในที่อยู่อาศัย การมีสิ่งอ านวยความสะดวกตามควร มีทรัพย์สินหรือเงิน
ส ารองอยู่บ้างเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน และ 3) ความมั่นคงด้านการครองชีพ คือการได้รับการตอบสนอง
ความต้องการทั้ง 3 ด้าน คือ ด้านร่างกาย จิตใจ/อารมณ์ และสังคม ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม 
สุขภาพอนามัย การรักษาพยาบาล การเดินทาง การร่วมกิจกรรมในครอบครัวและสังคม การพักผ่อน 
การรับรู้ข่าวสาร และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่นเดียวกับไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม (2546) 
ได้ให้ความหมายของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นองค์ประกอบหนึ่งของความม่ันคงของมนุษย์ ว่า
เป็นการมีช่องทางเลี้ยงชีพหรือมีรายได้เพียงพอแก่ความจ าเป็นพ้ืนฐานของตนเองและครอบครัว อัน
ประกอบด้วยปัจจัย 4 เป็นอย่างน้อย โดยไม่มีหนี้สินเป็นภาระเกินก าลังส่งคืน รวมทั้งมีหลักประกัน
ความมั่นคงของรายได้ในอนาคตตามสมควร ซึ่งสอดคล้องกับสรสิทธิ์ เลิศขจรสุข (2553, น. 11) กล่าว
ว่า ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ หมายถึง การที่บุคคลในชุมชนมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัย 4 หรือ
สิ่งจ าเป็นขั้นพ้ืนฐาน มีรายได้มั่นคง และไม่มีภาระหนี้สินเกินกว่าความสามารถในการจ่าย รวมถึงมี
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การสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ในการดูแลและให้ความมั่นใจในเรื่องของการเงิน และ 
Beck et al. (2001, p. 321) กล่าวว่า ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ เป็นความต้องการพื้นฐาน
ซึ่งสนองตอบความจ าเป็นในแต่ละวันของบุคคล โดยระบบและหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบด้าน
สวัสดิการในระดับพ้ืนฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลพึงได้รับ ได้แก่การ
คุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การมีรายได้พ้ืนฐาน การมีงานท า การป้องกัน
โรคภัยไข้เจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การที่บุคคล
สามารถสนองตอบความต้องการพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต หรือมีความสามารถในการ
เข้าถึงปัจจัยสี่ โดยมีสวัสดิการในระดับพื้นฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลพึง
จะได้รับ ได้แก่ ความคุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การมีรายได้พ้ืนฐาน การมี
งานท า การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือ
หน่วยงานต่างๆ ในการดูแลและให้ความมั่นใจเรื่องการเงิน 
 

2.3.2  แนวคิดเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การ

สร้างความเป็นธรรมในสังคม ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคน
ในสังคมไทย เป็นพ้ืนฐานส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในชีวิต มีจิตใจ  เบิกบาน มี
ความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน พร้อมมีส่วนร่วมในสังคมต่อไป (จิรายุ สุคนธรัตน์, 
2550; รติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ เชยจิตร, 2558) โดยสามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจด้วยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) โดย Maslow (1954, pp. 84-87) กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการ ในทฤษฎีนี้บุคคล
ปรารถนาที่จะได้รับความพึงพอใจสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ในระดับที่
สูงขึ้นเรื่อยๆ โดยเรียงล าดับขั้นความต้องการ ดังนี้ 

1)  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Needs) เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่สุด ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ การนอนหลับ การขับถ่าย เป็นต้น เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์
แสดงพฤติกรรมต่างๆ หากมนุษย์มีความหิว มนุษย์เราจะไม่มีความต้องการในเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จึงต้อง
ตอบสนองความต้องการด้านร่างกายก่อน จึงจะน าไปสู่ความต้องการถัดไปได้ 

2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อความต้องการด้านร่างกาย
ได้รับการตอบสนองที่เพียงพอแล้ว มนุษย์จะต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย 
ความเป็นปึกแผ่น ความต้องการคุ้มครองปกป้อง ความรู้สึกที่ปลอดจากการคุกคาม ความต้องการที่
จะอยู่ในระเบียบความต้องการตามกฎหมายคุ้มครอง เป็นต้น 
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3)  ความต้องการความรักและการเป็น เจ้ าของ (Belongingness and Love 
Needs) เมื่อความต้องการความปลอดภัยได้รับการตอบสนองที่เพียงพอแล้ว มนุษย์จะต้องการเป็น
ส่วนหนึ่งของกลุ่ม อยากเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม มนุษย์ทุกคนต้องการความรักจากผู้อ่ืน อยากเป็น
เจ้าของคนอ่ืน และในขณะเดียวกันก็อยากให้ตนเป็นที่รักและเป็นของใครสักคน 

4)  ความต้องการเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่องนับถือ (Esteem Needs) เป็น
ความต้องการที่รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืน มองเห็นคุณค่าในตนเอง เชื่อมั่นในตนเอง 
และยอมรับผู้อื่น ทั้งเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนด้วย เมื่อไม่ได้รับการตอบสนอง จะมีความรู้สึกต่ า
ต้อย ไร้ค่า อ่อนแอ หมดหวัง ไม่มีความหมาย 

5)  ความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization Needs) เมื่อความ
ต้องการทั้ง 4 ที่ได้กล่าวมาข้างต้นได้รับการตอบสนองที่เพียงพอ มนุษย์จะมีความต้องการรู้จักตนเอง
ตรงตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจในความสามารถ ความถนัด ศักยภาพ และความต้องการของ
ตนเอง โดยไม่บิดเบือน พร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง ยอมรับในส่วนที่เป็นข้อบกพร่องของตนเอง 
 จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจข้างต้น จะมุ่งเน้นปัจจัย 4 
รวมทั้งการเข้าถึงปัจจัย 4 และความรู้สึกมั่นคงและปลอดภัย เมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองด้าน
ร่างกายแล้ว ความม่ันคงความปลอดภัยจะเข้ามามีบทบาททันทีทั้งในด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ มี
รายได้ที่เพียงพอ มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง มีสุขภาพที่ดี มีอาชีพการงานที่มั่นคง มีการศึกษาที่ดี 
เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ที่ได้
ก าหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั่นคือ เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและสังคม  
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ทรัพยากรทางการเงิน 2) ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อม 3) สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ 4) การท างาน และ 5) การศึกษา เป็นต้น สิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งส าคัญพ้ืนฐานในการด ารงชีวิต เป็นความต้องการพ้ืนฐานที่ท าให้บุคคลอยู่รอดปลอดภัยภายใต้
สภาวการณ์ปัจจุบันที่แปรเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว หากบุคคลสามารถตอบสนองความต้องการเหล่านี้
ได้ จะช่วยให้บุคคลมีความสมดุลในการด าเนินชีวิต ท าให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่มั่นคงและปลอดภัย
ทางด้านสังคมและเศรษฐกิจ ท าให้การอยู่ร่วมกันในสังคมเป็นไปเป็นปกติสุข 
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2.4  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม  
 

ความครอบคลุมทางสังคมเป็นมิติของคุณภาพทางสังคม ซึ่งจากการทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้อง พบว่าในประเทศไทยมีการศึกษาเรื่องความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) น้อย
มาก ในขณะที่มีการศึกษาเรื่องการกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) อย่างแพร่หลายในสังคมไทย 
ซึ่งเป็นแนวคิดที่มีลักษณะที่ตรงกันข้ามกับความครอบคลุมทางสังคม ผู้วิจัยจึงได้สรุปในประเด็นของ
ความหมาย แนวคิดและทฤษฎี และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี้ 
 
 2.4.1  ความหมายของความครอบคลุมทางสังคม 

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายความครอบคลุมทางสังคม ได้แก่ The 
World Bank (2013) กล่าวว่า ความครอบคลุมทางสังคมเป็นกระบวนการในการปรับปรุงสภาวะและ
เงื่อนไขต่างๆ ส าหรับบุคคลและกลุ่มต่างๆ ในการเข้าร่วมกับสังคม และเป็นกระบวนการในการ
ปรับปรุงความสามารถ โอกาส และศักดิ์ศรีของประชาชนผู้ที่เสียเปรียบอันเป็นผลมาจากอัตลักษณ์
ของตน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม ส่วนสถาบันพระปกเกล้า (2553, น. 11) ได้กล่าวถึงความ
ครอบคลุมทางสังคม คือ การเป็นสมาชิกในสังคมของบุคคลทุกกลุ่มในสังคม ประชาชนเข้าถึงบริการ
ทางสังคม บริการที่รัฐจัดหา และการเข้าถึงการจ้างงานอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน เข้าใจในสิทธิ
และหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศในการด าเนินกิจกรรมเพ่ือสังคม การถูกรวมให้เป็นส่วนหนึ่ง
ของสถาบันต่างๆ ทั้งที่เกิดขึ้นตามกฎหมาย และจากค่านิยม บรรทัดฐาน และวัฒนธรรมร่วมของ
ชุมชนจนกลายเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมที่เป็นเรื่องของชีวิตประจ าวัน เช่น สิทธิลงคะแนนเสียง
เลือกตั้ง สิทธิเด็กและสตรี การได้รับค่าแรงงานที่เป็นธรรมตามสิทธิ เป็นต้น สอดคล้องกับถวิลวดี บุรีกุล 
(2553, น. 95) ได้กล่าวถึงความครอบคลุมทางสังคมว่า การรวมกันในสังคมเป็นเรื่องที่ประชาชน
จ าเป็นต้องเข้าถึงและเข้าร่วมในสถาบันต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน การ
เข้าถึงการบริการทางสังคมเป็นเรื่องที่ ส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ขาดแคลนทรัพยากร สามารถ
ช่วยเหลือผู้ขาดแคลนให้กลับสู่เส้นทางหลักของสังคมได้อีกครั้ง รวมถึงมีสิทธิในฐานะพลเมือง โดยไม่
ถูกแบ่งแยกกีดกันจากสังคมด้วยเหตุผลใดๆ และยอมรับความแตกต่างทั้งด้านชาติพันธุ์ สถานะทาง
เพศ อายุ อาชีพ สถานะทางเศรษฐกิจ ตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่ช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับ
โอกาสและเข้าถึงการบริการให้สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ นอกจากนี้ กมลวรรณ เริงส าราญ (2552, 
น. 4) กล่าวถึงในแง่การไม่กีดกันทางสังคม (Social Inclusion) ว่าเป็นสังคมที่ปราศจากการเลือก
ปฏิบัติ การแบ่งแยกหรือการกีดกัน ท าให้บุคคลหรือกลุ่มไม่ได้รับโอกาสต่างๆ ในสังคม เช่น โอกาส
ทางการศึกษา โอกาสในการได้รับบริการทางด้านสุขภาพหรือการบริการต่างๆ ที่รัฐจัดเตรียมไว้ให้เท่า
เทียมกับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม เช่นเดียวกับ Chan (2007, p. 50) กล่าวว่าความครอบคลุมทางสังคม
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เป็นระดับของการที่ประชาชนสามารถเข้าถึง เป็นสมาชิกของสถาบัน หรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้อง
กับการด ารงชีวิตในแต่ละวัน โดยเฉพาะการเข้าถึงสถาบันหรือบริการทางสังคมถือเป็นสิ่งที่มี
ความส าคัญของกลุ่มบุคคลที่มีทรัพยากรส่วนตัวด้อยกว่าคนอ่ืนๆ ในสังคมนั้น และเป็นส่วนเติมเต็มให้
บุคคลเหล่านั้นสามารถมีความเท่าเทียมกันกับคนส่วนใหญ่ในสังคมได้  
 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความครอบคลุมทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลเป็น
สมาชิกในสังคมและสามารถเข้าถึงบริการทางสังคม บริการที่รัฐจัดหาให้ และการเข้าถึงการจ้างงาน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีสิทธิและหน้าที่ในฐานะพลเมือง โดยไม่ถูกแบ่งแยกกีด
กันจากสังคมหรือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ช่วยเติมเต็มให้เกิดความเท่าเทียมกันใน
สังคมได ้
 หากกล่าวถึงแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) แนวคิดนี้มีความ
เชื่อมโยงกับแนวคิดการกีดกันทางสังคม แนวคิดความเป็นชายขอบ รวมทั้งแนวคิดสิทธิมนุษยชนด้วย 
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงได้รวบรวมและอธิบายเกี่ยวกับแนวคิดการกีดกันทางสังคม แนวคิดความเป็นชายขอบ 
และแนวคิดสิทธิมนุษยชน อันน าไปสู่การพัฒนาแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
 
 2.4.2  การกีดกันทางสังคม 
 แนวคิดการกีดกันทางสังคมเป็นแนวคิดที่เชื่อมโยงกับแนวคิดความครอบคลุมทางสังคม โดย
มองความหลากหลายของบุคคล เช่น ชนชั้น ความคิดที่แตกต่างกันในสังคม และด้วยการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในสังคม กลายเป็นผู้ถูกกี ดกันจาก
เศรษฐกิจและสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.2.1  ความหมายของการกีดกันทางสังคม 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของการกีดกันทางสังคม ได้แก่ 

กณิกนันต์ ศรีวัลลภ (2553, น. 65) และสุชาดา ชูสาเหาะ (2553, น. 29) กล่าวว่าการถูกกีดกันทาง
สังคมเป็นการที่บุคคลไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน อาจถูกปฏิเสธ ถูกเพิกเฉยหรือให้อยู่อย่างโดดเดี่ยว 
โดยบุคคลที่ถูกกีดกันอาจทราบหรือไม่ทราบสาเหตุก็ได้ เช่นเดียวกับทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี  (2555, น. 
17-18) กล่าวถึงการกีดกันทางสังคมมักเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม บุคคลเหล่านี้ถูกกีดกัน
ด้วยวิถีทางสังคมที่ด าเนินไปตามแนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ถูก
กีดกันทางสังคมไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม หรือขาดความ
ยุติธรรมในสังคม รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่สามารถเข้าถึงการบริการต่างๆ จากภาครัฐ โดยยังมี
ค าอ่ืนๆ ที่มีความหมายใกล้เคียงกับการกีดกันทางสังคม ได้แก่ “การเลือกปฏิบัติ” เช่น กิตติบดี ใยพูล 
(2544, น. 42) กล่าวว่า การเลือกปฏิบัติ เป็นการกระท าหรืองดเว้นการกระท าใดๆ ที่มีลักษณะในแง่
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ของการกีดกัน การแบ่งแยก การหน่วงเหนี่ยวหรือการจ ากัดซึ่งสิทธิแก่บุคคลใด อันมีผลท าให้บุคคล
ไม่ได้รับโอกาสของความเท่าเทียมที่บุคคลนั้นพึงจะได้รับ เช่นเดียวกับอธิป จันทนโรจน์ (2549, น. 56) 
ได้ให้ความหมายของการเลือกปฏิบัติ ว่าเป็นการปฏิบัติที่มีความแตกต่างกันบนพ้ืนฐานอย่างใดอย่าง
หนึ่งแล้วแต่จะก าหนด อาจจะเป็นเพศ ศาสนา เป็นต้น อันจะท าให้เกิดความไม่เสมอภาคเกิดขึ้นใน
สังคม 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การกีดกันทางสังคม หมายถึง การเป็นสมาชิกใน
สังคมและเป็นการที่ประชาชนถูกปฏิเสธ ถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยกจากสังคม เกิดการเลือกปฏิบัติอันมา
จากความแตกต่างจากกลุ่มคนส่วนใหญ่ของสังคม ไม่ว่าจะเป็นเชื้อชาติ ศาสนา อายุ เพศ เชื้อชาติ ถิ่น
ก าเนิด เป็นต้น ท าให้เกิดความไม่เสมอภาคและความไม่เท่าเทียมกันในสังคม 

2.4.2.2  แนวคิดการกีดกันทางสังคม 
แนวคิดการถูกกีดกันทางสังคม (Social Exclusion) เกี่ยวข้องกับความครอบคลุม

ทางสังคม (Social Inclusion) เป็นการสะท้อนแนวคิดความเป็นพลเมืองและการวางรูปแบบนโยบาย 
บุคคลอาจถูกปฏิเสธจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและถูกกีดกันออกจากเรื่องสิทธิความเป็นพลเมือง
ในพ้ืนที่ทางสังคมและการเมือง ได้แก่ คนผิวสี หรือกลุ่มที่สะท้อนรูปแบบการถูกแบ่งแยก มีพฤติกรรม
หรือเจตคติในเชิงถูกกดดัน เช่น โดนกีดกันทางเพศ (Sexism) ยังมีการกระตุ้นให้เกิดนโยบายใน
ประเด็นส าคัญ ได้แก่ แบบแผนเชิงพ้ืนที่และเขตแดน (เช่น ชนกลุ่มน้อย ผู้ย้ายถิ่นฐาน ผู้ลี้ภัย) การ
รักษาพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รวมถึงเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและความตึงเครียดบนความ
แตกต่างของภาวะความหลากหลาย เช่น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ควรได้รับการยอมรับจากภาครัฐใน
การอ้างสิทธิ์ที่จะประเมินอัตลักษณ์ของตนเองมากกว่าถูกก าหนดว่ามีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เช่น 
แบ่งแยกสีผิว (กมลวรรณ เริงส าราญ, 2552, น. 37-39) ในสถานการณ์แตกต่างกัน เช่น ความเป็น
เพศสภาพ การเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงาน โดยการกีดกันทางสังคมจากความเป็นเพศสภาพ มีการ
ขัดเกลาบทบาททางเพศโดยครอบครัว โรงเรียน สื่อ อบรมสั่งสอนความคาดหวังของสังคมกับงานที่
เหมาะสมกับเพศ ผู้หญิงมุ่งสนใจงานในครอบครัว ท าอาหาร เลี้ยงลูก ส่วนผู้ชายมุ่งสนใจงานนอกบ้าน
ออกจากงานในครัวเรือน ซึ่งการแข่งขัน ชื่อเสียง โชคลาภแสวงหาจากพ้ืนที่สาธารณะเท่านั้น การขัด
เกลาบทบาททางเพศแตกต่างกันมีแนวโน้มในการหางานท าและค่านิยมที่เป็นที่ยอมรับส าหรับเพศ
ของตนเองตามความคาดหวังของสังคมและผลกระทบต่อชีวิตการท างานด้วย เช่น การให้ความส าคัญ
กับการแสวงหาอ านาจกับความต้องการงานที่มีรายได้สูง ทั้งนี้ การขัดเกลาบทบาททางเพศสนับสนุน
ให้ผู้ชายคาดหวังการแบ่งงานตามเพศที่ท างาน เพ่ือส ารองงานให้ผู้ชาย โดยปิดกั้นโอกาสผู้หญิงภายใต้
อุดมการณ์เรื่องเพศ (ศศิธร ศิริประเสริฐกุล, 2545, น. 40) ส่วนการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานเป็น
การประเมินค่าบุคคลในตลาดแรงงาน โดยน าลักษณะส่วนตัวของแรงงาน เช่น เพศ ผิวพรรณ เชื้อชาติ 
ศาสนา เข้ามาพิจารณาด้วย ปัจจัยเหล่านี้มีส่วนช่วยให้มูลค่าของบุคคลในตลาดแรงงานเปลี่ยนแปลง
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ไปในทางบวก/ลบก็ตาม อาจเรียกว่ามีการเลือกปฏิบัติเกิดขึ้นแล้ว (ภาวดี ทองอุไทย , 2545, น. 3) 
โดยเรวดี ศรีนวล (2551, น. 15-17) ได้น าเสนอสาเหตุของการเลือกปฏิบัติในตลาดแรงงานสามารถ
แบ่งได้เป็น 3 ประการ คือ 

1)  การเลือกปฏิบัติเกิดจากอคติส่วนบุคคล เป็นความรู้สึกไม่ชอบอย่างไม่มี
เหตุผลที่มีต่อบุคคลหรือกลุ่ม ความไม่ชอบอาจเกิดจากรูปร่างหน้าตา ส าเนียงการพูด หรือแม้แต่ธรรม
เนียมปฏิบัติที่ไม่คุ้นเคย ผลของความไม่ชอบท าให้บุคคลมีความรู้สึกดังกล่าวจึงพยายามแยกตนเอง
ออกห่างจากกลุ่มที่เขาไม่ชอบใจนั้น โดยอคติส่วนบุคคลดังกล่าวอาจมีสาเหตุมาจากนายจ้าง ลูกค้า 
หรือเพ่ือนร่วมงาน  

2)  การเลือกปฏิบัติเกิดจากข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ เป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
สาเหตุมาจากประเภทและคุณภาพข้อมูลที่นายจ้างใช้ตัดสินใจจ้างงาน นายจ้างมุ่งแสวงหาก าไรย่อม
จ้างคนงานที่มีผลิตภาพมากกว่าหรือน้อยกว่าให้เท่ากับค่าจ้างที่นายจ้างให้ไป เมื่อบุคคลมาสมัครงาน 
นายจ้างต้องเดาว่าผู้สมัครแต่ละคนมีผลิตภาพมากน้อยเพียงใด ซึ่งยากท่ีจะทราบผลิตภาพแท้จริงของ
บุคคล ข้อมูลที่นายจ้างใช้ตัดสินใจรับเข้าท างาน คือ การศึกษา ประสบการณ์ อายุ คะแนนสอบ แต่สิ่ง
เหล่านี้ไม่สามารถท านายผลิตภาพได้ ดังนั้น นายจ้างจึงสืบหาข้อมูลภูมิหลังอย่างละเอียดเพ่ือประเมิน
คุณสมบัติของผู้สมัคร วิธีการนี้เสียค่าใช้จ่ายสูงมาก วิธีการที่ลดต้นทุนค่าใช้จ่ายได้ คือการพยายามน า
สิ่งอ่ืนๆ มาใช้ตัดสินใจโดยอาศัยคุณวุฒิบางอย่างมาเป็นเครื่องมือในการกลั่นกรอง เช่น เชื้อชาติ เพศ 
การศึกษา เป็นต้น (ฉัตรมณี ข้อเพชร, 2553, น. 11-12) โดยสิ่งเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความเห็นส่วนตัวของ
นายจ้าง และดูเหมือนจะเป็นการเลือกปฏิบัติ  

3)  การเลือกปฏิบัติเกิดจากอ านาจผูกขาด จากความแออัดหรือการกระจุก
ตัวในตลาดแรงงาน อธิบายการแบ่งแยกอาชีพตามเพศ เป็นผลของความตั้งใจที่สร้างให้เกิดการกระจุก
ตัว ท าให้ค่าจ้างบางอาชีพได้ต่ าลง ส่วนการท าให้บางอาชีพเป็นของผู้ชายหรือของผู้หญิง ไม่ว่าโดย
ขนบธรรมเนียมของสังคม ความแตกต่างในความสามารถในการประกอบอาชีพนั้นๆ หรือปริมาณ
แรงงานหญิงชายที่เข้ามาในอาชีพมีมากน้อยต่างกัน ล้วนส่งผลกระทบให้แรงงานหญิงชายในอาชีพ
นั้นๆ ได้รับค่าจ้างที่ต่ าลงด้วย 

การมีความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนถือเป็นความต้องการขั้นพ้ืนฐานของมนุษย์ โดยทฤษฎี
วิวัฒนาการอธิบายว่ามนุษย์เป็นสัตว์สังคม ต้องการเข้ากลุ่มเพ่ือความอยู่รอด เนื่องจากกลุ่มท าให้เกิด
การแบ่งปันอาหาร ข้อมูลและทรัพยากรต่างๆ น าไปสู่การด ารงเผ่าพันธุ์ เป็นการช่วยปกป้องการ
คุกคามหรืออันตรายจากภายนอกกลุ่ม ดังนั้น บุคคลไม่ได้รับการยอมรับจากกลุ่ม ถูกปฏิเสธ หรือถูก
ขับไล่ออกจากกลุ่ม เป็นอุปสรรคหรือปัญหาส าคัญต่อบุคคลในการด ารงชีวิตในสังคม นั่นคือ การถูก
กีดกันทางสังคมหรือการปฏิเสธออกจากกลุ่มจัดเป็นวิธีการลงโทษทางสังคมวิธีหนึ่ง โดยบุคคลที่ถูกกีด
กันทางสังคมจะรับรู้ว่าตนมีโอกาสใช้ชีวิตหรืออยู่รอดในสังคมจะลดน้อยลงไป เกิดผลกระทบทั้งทาง
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อารมณ์และจิตใจ บุคคลแสดงออกเป็นพฤติกรรมต่างๆ (สุชาดา ชูสาเหาะ, 2553, น. 8-18) ได้แก่ 
เกิดความเจ็บปวดทั้งทางร่างกายและจิตใจ บั่นทอนความต้องการเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม การเห็น
คุณค่าในตนเอง เพ่ิมความเศร้าและอารมณ์โกรธ เมื่อถูกกีดกันเป็นระยะเวลานาน บุคคลจะช่วยเหลือ
ตนเองไม่ได้ มีความสามารถในการควบคุมตนเองต่ า ขาดการควบคุมอารมณ์ หุนหันพลันแล่น รู้สึกว่า
ตนไร้ค่า และมีความพยายามจะฆ่าตัวตาย มีแนวโน้มประเมินผู้อ่ืนในแง่ลบ ช่วยเหลือสังคมน้อยลง 
แสดงความก้าวร้าวต่อบุคคลที่ปฏิเสธตน รวมทั้งบุคคลอื่นๆ ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆ กับการถูกกีดกันทาง
สังคม และมีบุคลิกภาพแบบหลงตนเองสูง เป็นต้น 

จากแนวคิดการกีดกันทางสังคมข้างต้น เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นกลุ่ม
คนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในสังคม สะท้อนถึงความไม่เท่าเทียมกันในสังคม โดยสาเหตุหลักของการกีดกัน
ทางสังคม เป็นเพราะการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมาจากความแตกต่างจากผู้อ่ืน ได้แก่ ถิ่น
ก าเนิด อายุ รายได้ เพศ เชื้อชาติ ศาสนา การศึกษา สิทธิความเป็นพลเมือง รวมทั้งการเข้าถึงสิทธิใน
การบริการจากภาครัฐ เป็นผู้แปลกแยกและไม่ยอมรับให้เข้ากลุ่ม ถูกผลักออกมาจากสังคม กลายเป็น
ผู้ด้อยโอกาสในสังคมอย่างแท้จริง เป็นกลุ่มที่ไม่สามารถเข้าถึงความเป็นพลเมืองหรือการบริการใดๆ 
จากภาครัฐหรือรับประโยชน์จากนโยบายได้เท่าเทียมกับกลุ่มอ่ืนๆ และรับรู้ว่าตนมีโอกาสจะใช้ชีวิตอยู่
รอดในสังคมได้น้อยลง โดยสิ่งที่ใช้ในการพิจารณาในการถูกกีดกันทางสังคม ได้แก่ อายุ เพศ ศาสนา 
เชื้อชาติ สีผิว การศึกษา ซึ่งถือเป็นการกีดกันหรือถูกปฏิเสธจากสิทธิความเป็นพลเมือง สิทธิทาง
การเมือง และความสัมพันธ์ทางสังคม 
 

2.4.3  ความเป็นชายขอบ 
จากแนวคิดการกีดกันทางสังคมกล่าวถึงบุคคลที่ถูกกีดกัน ถูกมองว่าแปลกแยกจากกลุ่มคน

ส่วนใหญ่ เรียกว่าผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เป็นกลุ่มบุคคลที่ไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย
ต่างๆ รวมทั้งเป็นผู้ที่เข้าถึงสิทธิความเป็นพลเมืองและการบริการต่างๆ ได้ยาก จึงเกิดความเป็นชาย
ขอบ (Marginalization) ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.3.1  ความหมายของความเป็นชายขอบ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของ “ความเป็นชายขอบ” หรือ 

“คนชายขอบ” ได้แก่ สุริชัย หวันแก้ว (2546, น. 7) กล่าวถึง “ชายขอบ” ในเชิงสิทธิมนุษยชน ว่า
เป็นการอยู่วงนอก การไม่มีส่วนโดยตรงในการคิด การตัดสินใจ ส่วนในทางสังคมวิทยา กลุ่มคนชาย
ขอบ เป็นกลุ่มคนที่ยังไม่ถูกกลืนเป็นส่วนหนึ่งของคนกลุ่มใหญ่อย่างสมบูรณ์ แต่ได้ละทิ้งวัฒนธรรมเดิม
ของตนไปบางส่วน เป็นค าที่มักใช้กับกลุ่มคนอพยพย้ายเข้ามาอยู่ใหม่ ในขณะที่ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี 
(2555, น. 22-23) กล่าวว่าความเป็นชายขอบเป็นความสัมพันธ์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่อยู่ร่วมกัน
ในสังคม มีความรู้สึกไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสังคมส่วนใหญ่ หรือไม่ยอมรับความแตกต่าง ค่านิยม
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และความเชื่อต่างๆ ความเป็นชายขอบเกิดขึ้นได้ระหว่างบุคคลในกลุ่มมากกว่าสองกลุ่ม หรือในกลุ่ม
เดียวกัน และเป็นความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง คนชายขอบกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคมได้ 
และคนในสังคมส่วนใหญ่ก็สามารถกลายเป็นคนชายขอบได้ตลอดเวลา ส่วนกาญจนา เทียนลาย และ
ธีรนงค์ สกุลศรี (2555, น. 40) กล่าวว่า ความเป็นคนชายขอบ เปรียบเสมือนพ้ืนที่สีเทาที่บุคคลกลุ่ม
หนึ่งมีโอกาสได้รับการยอมรับและขับออกจากกลุ่มใหญ่ในสังคมเท่าๆ กัน คนบางกลุ่มมีภาพของความ
เป็นชายขอบที่ไม่ชัดเจน และในเวลาที่แตกต่างกัน อาจมีโอกาสเปลี่ยนสถานภาพเป็นชายขอบและไม่
เป็นชายขอบได้เท่าๆ กัน โดยกลุ่มคนชายขอบ ได้แก่ ชาวเขาเผ่าต่างๆ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ผู้
อพยพลี้ภัย คนไร้รัฐ ไร้สัญชาติ คนยากจน ชาวสลัม คนขอทาน คนเก็บขยะ คนไร้บ้าน คนพิการ 
ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ แรงงานไร้ทักษะฝีมือ แรงงานนอกระบบ แรงงานเหมาช่วง ผู้ติดเชื้อเอดส์ 
ผู้ติดยาเสพติด แม่เลี้ยงเดี่ยว คนรักเพศเดียวกัน และหญิงบริการ เป็นต้น  สอดคล้องกับพัชนุช เครือ
เจริญ (2557, น. 36) กล่าวว่า คนชายขอบเป็นกลุ่มคนที่ตกเป็นเหยื่อของการลดทอนคุณค่าความเป็น
มนุษย์ ท าให้กลายเป็นสิ่งของ ถูกมองเป็นสินค้า ถูกติดป้าย ถูกกีดกัน และปิดกั้นไม่ให้รับโอกาสเข้าถึง
ทรัพยากร คนกลุ่มนี้มักขาดอ านาจต่อรอง เช่น ขาดการศึกษา ฐานะยากจน ชนกลุ่มน้อย ผู้พิการ 
ขอทาน โสเภณี คนชรา เมียน้อย เป็นต้น และณัฐพงษ์ ราชมี (2555, น. 16) กล่าวว่า คนชายขอบ
เป็นบุคคลหรือกลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขว้างแปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก รวมทั้ง
ถูกปฏิเสธโดยสังคมส่วนใหญ่ หรือคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนส่วนน้อยหรือไม่มีอ านาจในสังคมในการ
ท าให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมและจารีต ท าให้การมอง
โลกมีการเปลี่ยนแปลงไป  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความเป็นชายขอบ หมายถึง กลุ่มคนที่ถูกปฏิเสธ 
ถูกกีดกัน ถูกแบ่งแยกจากสังคม คนส่วนใหญ่มองว่าเป็นชนกลุ่มน้อย ห่างไกลจากศูนย์กลางความ
เจริญ ไม่สามารถเข้าถึงสิทธิและบริการต่างๆ ได้ คนชายขอบสามารถกลับมาเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ได้ และคนส่วนใหญ่ก็สามารถกลายเป็นคนชายขอบได้ตลอดเวลา  

2.4.3.2  ประเภทของคนชายขอบ 
สุริชัย หวันแก้ว (2544, น. 2) ได้แบ่งประเภทของคนชายขอบไว้ 3 ประเภท ดังนี้ 

1)  ชายขอบของภูมิศาสตร์ บุคคลที่อยู่ขอบริมของแผนที่คือคนชายขอบ 
แต่ความเป็นชายขอบอาจมีเนื้อหารายละเอียดแตกต่างกัน เช่น บางคนอยู่ชายขอบที่เอ้ือต่อการลงทุน
โดยข้ามไปลงทุนในอีกประเทศหนึ่ง บางคนมีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจบริ เวณนั้น เช่น มี
โรงงาน มีการร่วมลงทุนในธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจบ่อนพนัน การฟอกเงิน ขณะที่บางคนถูกกีดกันใน
การเข้าถึงทรัพยากรระดับพ้ืนฐาน เช่น ไม่มีที่ท ากิน ถูกเอารัดเอาเปรียบ และถูกใช้เป็นกันชนในเขต
ชายแดนที่มีปัญหาข้อพิพาท เป็นต้น 

2)  ชายขอบของประวัติศาสตร์ มีพลวัตเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอด และสัมพันธ์
กับสภาพภูมิศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น สมัยสุโขทัย อยุธยาเป็นเพียงเมืองชายขอบ พอมาถึงสมัย
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อยุธยา สุโขทัยก็เปลี่ยนแปลงความส าคัญลงไป และศูนย์กลางอย่างกรุงเทพ ก็จัดว่าเป็นดินแดนชาย
ขอบของอยุธยาในสมัยนั้น จะเห็นว่า ในแง่ของประวัติศาสตร์มีการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต 

3)  ชายขอบของความรู้ ความรู้ใดที่ไม่สอดคล้องกับความรู้อ่ืนๆ และไม่ใช่
กระแสหลัก ความรู้นั้นถือเป็นชายขอบ แม้แต่คนที่อยู่ศูนย์กลางขอบเขตทางภูมิศาสตร์ หากมีความรู้
ต่างไปจากสังคมหรือความคิดความเชื่อของคนส่วนใหญ่ ความรู้ นั้นก็เป็นชายขอบในท่ามกลาง
ศูนย์กลางนั่นเอง  

จากประเภทของคนชายขอบข้างต้น อธิบายคนชายขอบในแง่ 1) ภูมิศาสตร์ บุคคลที่
อยู่ริมขอบแผนที่ 2) ประวัติศาสตร์ การเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์ ท าให้ดินแดนที่เคยรุ่งเรือง 
กลายเป็นดินแดนชายขอบได้ และ 3) ความรู้ เนื้อหาความรู้ที่ไม่สอดคล้องกับความรู้อ่ืนๆ ที่เป็น
ความรู้กระแสหลัก 

2.4.3.3  แนวคิดความเป็นชายขอบ 
กระบวนการสร้างความเป็นชายขอบ (Marginalization) เป็นการสร้างภาพความเป็น

คนอ่ืนเกิดขึ้นได้กับบุคคลที่อยู่ห่างไกลจากศูนย์กลางหรือจุดรวมอ านาจ ทั้งในแง่ระยะทางและ
ความสัมพันธ์ทางสังคม กลุ่มคนที่ยิ่งอยู่ห่างไกลจากความสัมพันธ์เชิงอ านาจจะยิ่งไร้อ านาจมากขึ้น คน
ชายขอบบางกลุ่มไม่มีการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง เพราะกลุ่มคนดังกล่าวไม่มี
นัยส าคัญใดต่อการพัฒนาประเทศ และรัฐไม่มีนโยบายหรือแนวทางในการพัฒนากลุ่มคนเหล่านั้นด้วย 
เช่น คนไร้สัญชาติ (กาญจนา เทียนลาย และธีรนงค์ สกุลศรี, 2555, น. 56-57) ปัจจุบันอยู่ในช่วงการ
ปรับตัวและเผชิญสิ่งใหม่ตลอดเวลา กลุ่มคนชายขอบจึงถูกมองว่าด้อยพัฒนาและล้าหลัง แต่กลุ่มคน
เหล่านี้กลับมีรูปแบบ ประสบการณ์ และการด าเนินชีวิตของตนเอง เรียกว่า “วัฒนธรรมชายขอบ” 
โดยการสร้างความเป็นชายขอบเป็นวาทกรรมชุดหนึ่งที่ถูกอธิบายโดยกลุ่มผู้มีอ านาจในสังคม 
ความสัมพันธ์จึงเกิดขึ้นอย่างเหลื่อมล้ าและเชื่อมโยงกัน แต่ผู้ที่อยู่ชายขอบจะรู้สึกว่าตนเองขาดความ
มั่นคงและคลุมเครือกับสถานภาพที่ตนเองเป็นอยู่ จึงท าให้คนชายขอบต้องค้นหา “พ้ืนที่ ทรัพยากร 
และเวลา” แสดงถึงความมั่นคงและอัตลักษณ์ของตนในสังคม ดังนั้น กลุ่มคนชายขอจะมี
ลักษณะเฉพาะและปรับเปลี่ยนตามการเปลี่ยนแปลงของสังคมและวัฒนธรรมได้อย่างรวดเร็ว (สิริพร 
สมบูรณ์บูรณะ, 2545, น. 184-185) ซึ่ง “ความเป็นชายขอบ” เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติหรือว่าถูก
กระท าให้เป็นชายขอบ บุคคลเหล่านี้มักถูกกีดกันหรือถูกเบียดขับออกจากสังคม ไม่ว่าจะเป็นบริบท
ด้านภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะชาติพันธุ์ชนกลุ่ม
น้อย ที่เรียกกันในวาทกรรมการพัฒนาว่าเป็นกลุ่มคนโลกที่สี่ (สุริชัย หวันแก้ว, 2550, น. 18-19) โดย
สาเหตุการเป็นชายขอบนั้น เกิดจากการกระท าและเป็นการกระท าที่มีกระบวนการ คือ 1) ยุคการ
ก าเนิดรัฐชาติ นับการสถาปนาดินแดนขึ้นเป็นสยาม จึงตั้งชื่อประเทศโดยอาศัยชนเผ่า “ไท” ที่อยู่
อย่างกระจัดกระจายมาตั้งชื่อเป็นประเทศไทย จากเหตุการณ์ดังกล่าว ท าให้ เกิดการนิยามและ
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แบ่งแยกเชื้อชาติขึ้น ซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์ที่หลากหลายอาศัยปะปนกันอยู่ ท าให้เกิดคนชายขอบนับตั้งแต่
นั้นมา  2) ยุคการพัฒนา นิยามศูนย์กลางการพัฒนา คือ บริเวณท่ีลุ่มภาคกลางเป็นหลัก แล้วจึงค่อยๆ 
ขยายพ้ืนที่ไปในส่วนที่เป็นอาณาบริเวณและในด้านมิติเวลา มีบางส่วนที่ยังไม่ได้รับการพัฒนา ท าให้
เกิดการแบ่งแยกระหว่างพ้ืนที่ที่พัฒนาแล้วและพ้ืนที่ที่ยังไม่ได้พัฒนา ท าให้เกิดความเป็นชายขอบ
ขึ้นมา และ 3) ยุคโลกาภิวัฒน์ เป็นยุคร่วมสมัย เป็นการปรับตัวให้เข้ากับกระแสโลกาภิวัฒน์ ใครที่
ปรับตัวได้ก็ไม่ใช่คนชายขอบ ใครที่ปรับตัวไม่ได้ก็จะเป็นคนชายขอบ แต่เมื่อย้อนดูสังคมไทย เห็นว่าไม่
ค่อยตระหนักถึงปัญหาคนชายขอบว่าเป็นปัญหาของสังคมไทย คนไทยส่วนมากยังไม่รู้ว่าสิทธิความ
เป็นคนของคนกลุ่มหนึ่งที่อยู่ห่างไกลก าลังถูกละเมิด ถูกละเลย ถูกกีดกันออกจากการมีส่วนร่วมในการ
ใช้ทรัพยากร และถูกเอารัดเอาเปรียบจากผู้ที่มีอ านาจเหนือกว่าในทุกรูปแบบ ดังนั้น แนวทาง
การศึกษาคนชายขอบควรท าความเข้าใจคนชายขอบพิจารณาควบคู่กับบริบททางสังคม การเมือง 
เศรษฐกิจ แต่ปัญหาเกิดมาจากความไม่เป็นธรรม ควรให้เขาได้มีโอกาสและสิทธิในความเท่าเทียมกัน 
เพ่ือดึงกลุ่มคนชายขอบเหล่านั้นเป็นคนไทยในที่สุด (วุฒินันท์ แท่นนิล, 2551, น. 19-20) 

จากแนวคิดความเป็นชายขอบข้างต้น ความเป็นชายขอบเกิดมาจากการถูกเบียดขับ ถูก
ปฏิเสธ และถูกกีดกันทางสังคม ท าให้กลุ่มคนเหล่านี้เปลี่ยนสภาพเป็นคนชายขอบ กลุ่มคนเหล่านี้จึง
ไม่ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ท าให้ขาดโอกาสสิทธิของ
ความเท่าเทียมกัน กลุ่มคนเหล่านี้ได้เผชิญกับสถานการณ์ที่เป็นอยู่ และมีการปรับตัวเพ่ือให้สามารถ
ด ารงชีวิตในสังคมท่ามกลางแรงกดดันต่างๆ โดยกลุ่มคนชายขอบ ได้แก่ กลุ่มชาติพันธุ์ ชนกลุ่มน้อย ผู้
อพยพลี้ภัย คนยากจน คนพิการ ผู้สูงอายุ แรงงานข้ามชาติ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้ติดยาเสพติด แม่เลี้ยง
เดี่ยว คนรักเพศเดียวกัน และหญิงบริการ เป็นต้น   
  

2.4.4  สิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนของบุคคลถือเป็นการยอมรับบุคคลในฐานะสมาชิกคนหนึ่งของสังคม เป็นสิทธิ

ที่ติดตัวมาตั้งแต่เกิด ท าให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ ตามที่บุคคลพึงจะได้รับ อันท า
ให้เกิดความเท่าเทียมกัน และความเสมอภาคข้ึนในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.4.4.1  ความหมายของสิทธิมนุษยชน 
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง มีผู้ ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชน ได้แก่ 

คณะกรรมการประสานงานองค์กรสิทธิมนุษยชน (2544, น. 35) กล่าวว่า สิทธิมนุษยชน หมายถึง 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาคที่ได้รับการรับรองหรือคุ้มครองตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือตามกฎหมายไทย หรือตามสนธิสัญญาที่ประเทศไทย มี
พันธกรณีที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง 
กติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม อนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก 
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อนุสัญญาว่าด้วยการขจัดการเลือกปฏิบัติต่อสตรีในทุกรูปแบบ ส่วนจรัญ โฆษณานันท์ (2545, น. 58) 
กล่าวว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิตามธรรมชาติที่ติดตัวมนุษย์ทุกคนตั้งแต่เกิด เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 
ไม่ได้เกิดขึ้นโดยการยินยอมโดยรัฐหรือผู้ปกครอง และไม่สามารถสละ โอน หรือยอมให้พรากไปได้ 
หากฝ่าฝืนเท่ากับเป็นการท าลายความเป็นมนุษย์ ท าลายความเป็นธรรมชาติในตนเอง หรือท าให้
บุคคลนั้นเปลี่ยนสภาพกลายเป็นสิ่งที่มีค่าน้อยกว่ามนุษย์ เช่นเดียวกับเสรี พงศ์พิศ (2547, น. 147) 
ได้ให้ความหมายของสิทธิมนุษยชน ว่าเป็นสิทธิที่ติดตัวคนมาตั้งแต่เกิด หากขาดสิทธินี้แล้วคนจะอยู่
ไม่ได้ เป็นสิทธิของการมีชีวิตอยู่อย่างคุณค่าและสมศักดิ์ศรี สิทธิที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองให้มีความ
มั่นคงปลอดภัย ทั้งยังเป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานให้คนเรามีเสรีภาพที่จะพัฒนาศักยภาพตนเอง คุณภาพของ
ความเป็นคน และตอบสนองต่อความต้องการของชีวิต ทั้งทางกาย จิตวิญญาณ และอ่ืนๆ เป็นต้น 
และชะวัชชัย ภาติณธุ (2548, น. 29) กล่าวว่าสิทธิมนุษยชน เป็นสิทธิขั้นพ้ืนฐานที่มนุษย์เกิดมาพร้อม
กับความเท่าเทียมกันในแง่ศักดิ์ศรีและสิทธิ เพ่ือด ารงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรี โดยไม่ค านึงถึงความแตกต่าง
ในเรื่องเชื้อชาติ สีผิว เพศ อายุ ภาษา ศาสนา และสถานภาพทางกายและสุขภาพ รวมทั้งความเชื่อ
ทางการเมือง หรือความเชื่ออ่ืนๆ ขึ้นอยู่กับพ้ืนเพทางสังคม ชาติก าเนิด สิทธิทางสถานะและการ
ครอบครองทรัพย์สิน ความเป็นจริงต่างๆ เหล่านี้ไม่เป็นไปตามสิทธิพ้ืนฐานย่อมท าให้เกิดการเรียกร้อง
ในด้านศีลธรรมว่าเป็นสิทธิที่มีมาแต่ก าเนิด ไม่สามารถถ่ายโอนให้กันได้  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า สิทธิมนุษยชน หมายถงึ สิทธิที่ติดตัวตั้งแต่เกิด เป็น
สิทธิในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่าและมีศักดิ์ศรี เป็นสิทธิที่ไม่ค านึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคล ทุก
คนมีความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน เป็นสิ่งที่ช่วยรับรองและคุ้มครองบุคคลหนึ่งในฐานะของ
ความเป็นมนุษย ์

2.4.4.2  ประเภทของสิทธิมนษุยชน 
วศิน อินทสระ (2529, น. 437-450) ได้แบ่งประเภทของสิทธิมนุษยชนเป็น 6 ประเภท 

ดังนี้ 
1)  สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ (Right to Live) เป็นสิทธิประการแรก มนุษย์มีชีวิต

อยู่ เพ่ื อการรู้แจ้ งในตน เอง (Self-realization) เป็ นความดี อันสู งสุ ด  ต้ อ งอาศัยการศึ กษา 
ประสบการณ์ สังเกตจดจ า ลองผิดลองถูก ไตร่ตรองทบทวน เพ่งพินิจเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับ
ตนเองและผู้อ่ืน แม้ว่ามนุษย์มีสิทธิโดยชอบธรรมที่จะมีชีวิตอยู่ แต่ถ้าอยู่เพ่ือเบียดเบียนผู้อ่ืนให้
เดือดร้อน ก็ควรลงโทษบุคคลประเภทนี้บ้าง เพราะชีวิตของเขานั้นไม่มีประโยชน์ มีชีวิตอยู่ ไปเพ่ือก่อ
โทษ ก่อทุกข์ให้กับสังคม 

2)  สิทธิที่ จะได้รับการศึกษา (Right to Educate) ทุกคนควรมีสิทธิ
การศึกษาสูงสุดที่จะสามารถศึกษาได้ บุคคลอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบที่จะได้รับการศึกษาดีที่สุดตาม
ความสามารถของบุคคลนั้นๆ ทุกคนควรมีโอกาสได้รับการศึกษาโดยไม่มีอุปสรรคขวางกั้น เพราะ
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การศึกษาช่วยสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับตนเอง เป็นสิ่งจ าเป็นในการพัฒนาตนและท าให้เกิด
ความรู้แจ้งในตนเองเป็นอย่างมาก 

3)  สิทธิที่จะท างาน (Right to Work) สืบเนื่องจากสิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ เมื่อ
บุคคลมีชีวิตและบริโภคสิ่งต่างๆ จึงควรท างานเพ่ือชดเชยแก่สังคม เป็นหน้าที่บุคคลในการหางานท า 
และเป็นหน้าที่รัฐในการจัดการให้มีงานท าเพ่ือป้องกันความเสื่อมโทรมของสังคม เนื่องมาจากการ
ว่างงานของบุคคล 

4)  สิทธิเสรีภาพ (Right to Freedom) ทุกคนมีสิทธิเสรีภาพในขอบเขต
แห่งกฎหมายและศีลธรรมอันดีงาม เช่น เสรีภาพในร่างกาย เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น ตราบ
ใดที่เสรีภาพนั้นไม่ไปท าลายหรือละเมิดสิทธิของบุคคลอื่นเสียก่อน ซึ่งเสรีภาพนั้นต้องอยู่ในขอบเขตที่
พอดีที่ได้ก าหนดไว้ 

5)  สิทธิในทรัพย์สิน  (Right of Property) บุคคลมีทรัพย์สินและใช้
ทรัพย์สินโดยเสรีภาพนั้น ย่อมรู้จักว่าตนเป็นคนอย่างไร เสียสละหรือตระหนี่ถี่เหนียว ใจกว้างหรือใจ
แคบ เป็นการน าเอาทรัพย์สินของตนเองมาช่วยเหลือผู้ อ่ืน เช่น ชักชวนกันให้บริจาคทรัพย์สร้าง
สาธารณประโยชน์ สิ่งเหล่านี้ก่อให้เกิดความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ไม่เบียดเบียนต่อกัน 

6)  สิทธิในสัญญาประชาคม (Right of Contact) ทุกคนได้สิทธิตามที่
กฎหมายก าหนด เป็นสัญญาประชาคมของทุกคน ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายในขอบเขตแห่งสัญญา
ประชาคมเดียวกัน  

จากประเภทของสิทธิมนุษยชนข้างต้น มนุษย์ทุกคนย่อมมีสิทธิในประเด็นต่างๆ ได้แก่ 
สิทธิที่จะมีชีวิตอยู่ สิทธิที่จะได้รับการศึกษา สิทธิที่จะท างาน สิทธิเสรีภาพ สิทธิในทรัพย์สิน และสิทธิ
ในสัญญาประชาคม จึงจะท าให้บุคคลรับรู้ว่าตนได้รับความคุ้มครองในฐานะเป็นมนุษย์คนหนึ่ง 

2.4.4.3  แนวคิดสิทธิมนุษยชน 
สิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งของมนุษยชาติ และมนุษย์ไม่สามารถด ารงชีวิตอยู่ได้โดย

ปราศจากสิทธิมนุษยชน ความไม่สงบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งความขัดแย้งหรือความรุนแรง
ต่างๆ เป็นสาเหตุที่ผลักดันให้ประเทศต่างๆ รวมตัวกันเพ่ือจัดท าข้อก าหนดในการให้ความคุ้มครองต่อ
สิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพ้ืนฐาน นับว่าเป็นแนวความคิดร่วมกันของประชาชนทุกคนและรัฐ
ต่างๆ ทุกรัฐในความปรารถนาให้มีการเคารพต่อสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ อัน
เป็นรากฐานของเสรีภาพ ความยุติธรรมและสันติภาพในโลก “เมื่อมีการลงมติรับรองปฏิญญาสากลว่า
ด้วยสิทธิมนุษยชนเมื่อวันที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2491 นับว่าปฏิญญาดังกล่าวนี้ เป็นหลักกฎหมาย
ระหว่างประเทศที่ส าคัญยืนยันถึงสิทธิที่ไม่อาจโอนให้แก่กันได้และไม่อาจกล่าวล้ าได้ของสมาชิกทั้ง
มวลในครอบครัวของมนุษยชาติ หลักการส าคัญที่ก าหนดไว้ในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนนี้
ไม่ได้ก าหนดไว้เพ่ือสังคมในปัจจุบันนี้เท่านั้น แต่เป็นการก าหนดไว้เพ่ืออนาคตร่วมกันของสังคม
มนุษยชาติโดยรวม” (เสน่ห์ จามริก, 2545, น. 55) 
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ความส าคัญของสิทธิมนุษยชน (สมชาย กษิติประดิษฐ์, 2546: 5) คือ 1) มนุษย์ทุกคน
เกิดมามีสิทธิในตนเอง ปกป้องตนเองอย่างมีศักดิ์ศรี ไม่สมควรที่บุคคลอ่ืนจะถือสิทธิ์ ครอบครอง ซื้อ
ขาย ใช้แรงงานกดขี่ ทรมาน หรือการลงโทษด้วยวิธีการโหดร้าย 2) มนุษย์เป็นสัตว์สังคม ชอบอยู่
ร่วมกันเป็นกลุ่มเป็นอิสระ สร้างสรรค์ผลงาน และพัฒนาศักยภาพของตนเอง 3) มนุษย์มีเกียรติภูมิที่
เกิดมาเป็นมนุษย์ มีคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจ ไม่ควรเหยียดหยามหรือประจานต่อ
สาธารณชนให้เสื่อมเสีย และ 4) มนุษย์เกิดมามีฐานะและศักยภาพไม่เท่าเทียมกัน แม้แต่ถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา ศาสนา สีผิว สุขภาพ สถานภาพทางสังคม การศึกษา ดังนั้น บุคคลพึงได้รับการ
คุ้มครองจากรัฐในฐานะพลเมืองของรัฐ 

จากแนวคิดสิทธิมนุษยชนข้างต้น สิทธิมนุษยชนเกิดจากความไม่สงบ ความขัดแย้ง 
หรือความรุนแรงที่เกิดขึ้นในสังคม จึงได้จัดท าข้อตกลงร่วมกันของประชาชนและรัฐทุกรัฐว่าควร
คุ้มครองต่อสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพขั้นพื้นฐาน มนุษย์เกิดมามีคุณค่าในตนเอง มีความภาคภูมิใจใน
ตนเอง และมีสิทธิของตนเอง แม้เกิดมามีฐานะหรือศักยภาพที่ไม่เท่าเทียมกัน แต่ต้องมาอยู่ร่วมกันใน
สังคม ย่อมปกป้องสิทธิของตนเอง เพ่ือไม่ให้ผู้อ่ืนมาถือสิทธิ์ครอบครองหรือท าร้ายเราได้ หรือแม้แต่
หยามเหยียดบุคคลอื่นๆ ดังนั้น จึงมีความส าคัญเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลจึงต้องได้รับความคุ้มครองจากรัฐ
ในฐานะการเป็นพลเมืองของรัฐ เพ่ือให้เกิดความเสมอภาค ความเท่าเทียมกัน อันน าไปสู่การพัฒนา
คุณภาพสังคมต่อไป 

ความครอบคลุมทางสังคม สามารถอธิบายได้จากแนวคิดการกีดกันทางสังคม แนวคิด
ความเป็นชายขอบ และแนวคิดสิทธิมนุษยชน โดยมุ่งเน้นการเป็นสมาชิกหรือเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
การเข้าถึงบริการของภาคส่วนต่างๆ ได้ รวมทั้งเข้าใจในสิทธิความเป็นพลเมือง โดยไม่ถูกแบ่งแยกกีด
กันออกจากสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) ได้ก าหนดจุดเน้นและประเด็นพัฒนาหลักในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั่นคือ การสร้าง
ความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า ประเทศไทยยังมีปัญหาด้านความเหลื่อมล้ าในหลายมิติ  ได้แก่ 
ความไม่เสมอภาคด้ายรายได้ ความเหลื่อมล้ าทางด้านสินทรัพย์และการถือครองที่ดิน การจัดบริการ
ภาครัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษาและสาธารณสุข แนวทางการพัฒนาคือ ส่งเสริมและจัดหา
โครงสร้างพ้ืนฐานที่เหมาะสมให้กับกลุ่มต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก-เยาวชน สตรี ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และ
ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม เพ่ือให้เข้าถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมได้อย่างเท่าเทียม  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความครอบคลุมทาง
สังคม ประกอบด้วย 3 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) สิทธิของพลเมือง 2) ตลาด แรงงาน 3) การ
บริการ และ 4) เครือข่ายทางสังคม เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้บุคคลสามารถด าเนินชีวิต
ในสังคมได้โดยไม่ถูกแบ่งแยก ถูกกีดกัน ถูกปฏิเสธ ถูกขับไล่ออกจากสังคม หรือมีการเลือกปฏิบัติใน
ด้านต่างๆ โดยบุคคลสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่เก่ียวข้องกับวิถีชีวิต การเข้าถึงบริการที่รัฐจัดหา
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ให้ และการเข้าถึงการจ้างงานได้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีสิทธิและหน้าที่ต่างๆ 
ในฐานะพลเมืองประเทศ ถือว่าเป็นสมาชิกบุคคลหนึ่งในสังคม 
 

2.5  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ทางสังคม 
 

ความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นมิติของคุณภาพทางสังคม มีความส าคัญที่จะท าให้เกิดความ
สามัคคีปรองดอง ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ปราศจากความรุนแรงและความขัดแย้งในสังคม 
น าไปสู่สังคมสมานฉันท์ ผู้วิจัยจึงได้สรุปในประเด็นของความหมาย แนวคิดและทฤษฎี  และประเด็น
อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี้ 

 
2.5.1  ความหมายของความสมานฉันท์ทางสังคม 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของความสมานฉันท์ทางสังคม ได้แก่ 

McCracken (1998) กล่าวว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม หมายถึง ลักษณะสังคมที่เกี่ยวข้องกับการ
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยทางสังคม (Societal Units) เช่น ระหว่างปัจเจกบุคคล กลุ่ม 
สมาคม หรือระหว่างพ้ืนที่ ในขณะที่ Ritzen, Easterly, and Woolcock (2000, p. 6) ให้นิยาม
ความสมานฉันท์ทางสังคม ว่าเป็นสภาพสังคมที่กลุ่มคนรวมกันอยู่ในภูมิภาคเดียวกัน เช่น ประเทศ
เดียวกัน แสดงออกถึงทัศนคติและพฤติกรรมในลักษณะของการร่วมมือในการสร้างให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลง และ van der Maesen (2006, p. 9) กล่าวว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม หมายถึง 
สภาพการณ์ที่ความสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยม และบรรทัดฐานมีการยึดถือและได้รับการยอมรับ
ร่วมกันโดยประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม นอกจากนี้ Phillips and Berman (2008, p. 8) ได้ให้
ความหมายว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม หมายถึง ความเป็นเอกภาพหรือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้
การมีลักษณะหรือความสนใจร่วมกันที่มีอิทธิพลต่อกระบวนการในการเสริมสร้าง หรือบั่นทอน/
ท าลายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้างทางสังคมที่รองรับเครือข่ายความสั มพันธ์
ดังกล่าว และพันธ์ศิริ ป้อมบุบผา (2555, น. 10) ได้ให้ความหมายในแง่ของความพอใจและมี
ความเห็นพ้องต้องกันในการร่วมคิดร่วมท ากิจกรรมต่างๆ ประชาชนเกิดความสามัคคี และเกิดการ
เรียนรู้ร่วมกัน จนน าไปสู่ความช่วยเหลือเอ้ืออาทรกันในสังคม 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีความ
เป็นเอกภาพหรือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน เป็นสภาพการณ์ทางสังคมที่กลุ่มคนส่วนใหญ่รวมตัวกันแสดงออก
ด้านทัศนคติและพฤติกรรมในลักษณะของการร่วมมือ มีความสนใจและมีความเห็นพ้องต้องกันในการ
ร่วมคิดร่วมกระท ากิจกรรมต่างๆ ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจะท าให้ประชาชนเกิดความ
สามัคคีในสังคม น าไปสู่การสร้างสังคมสมานฉันท์ 
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2.5.2  แนวคิดเกี่ยวกับความสมานฉันท์ทางสังคม 
ชัยวัฒน์ สถาอานันท์ (2549, น. 4) กล่าวว่า แนวทางการสร้างความสมานฉันท์ในสังคมไทย 

ประกอบด้วยความคิดหลัก 9 ประการ ดังนี้ 1) การเปิดเผยความจริง ให้ความส าคัญกับความจริงทั้ง
ในฐานะเครื่องมือและเป้าหมายของสังคมสมานฉันท์เพ่ือสร้างสันติภาพที่ยั่งยืน ขณะเดียวกันก็หา
หนทางให้สังคมตระหนักการเปิดเผยความจริงนั้นด้วย 2) ความยุติธรรม ให้ความส าคัญกับความ
ยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ด้วยการส่งเสริมแนวคิดวิเคราะห์ในสังคมไทย ให้เรียนรู้วิธีการมองปัญหาความ
รุนแรงในบริบทเชิงโครงสร้างและวัฒนธรรม เห็นคนบริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่อของความรุนแรง 3) ความ
พร้อมรับผิด ส่งเสริมระบบและวัฒนธรรมความพร้อมรับผิดในระบบราชการ 4) การให้อภัย เมื่อมีการ
กระท าผิดเกิดขึ้น ต่อมาได้ส านึกผิด และพร้อมที่จะพัฒนาในโครงการส าคัญของรัฐ ก็ต้องให้อภัยกัน 
เพ่ือน าไปสู่สันติภาพต่อไป 5) การเคารพความหลากหลายทางศาสนาวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับ
ขันติธรรมในฐานะคุณค่าทางการเมือง การเรียนรู้ ศาสนาต่างๆ ทั้งแนวปฏิบัติและหลักธรรมค าสอน 
6) การถือเอาสันติวิธี เป็นทางเลือกเผชิญความขัดแย้ง ส่งเสริมให้สังคมไทยตระหนักในภัยของความ
รุนแรงต่อสังคม และแสวงหาทางออกเชิงสันติวิธีในฐานะทางเลือกหลักเมื่อเผชิญกับความขัดแย้ง 7) 
การเปิดพ้ืนที่ให้ความทรงจ าที่เจ็บปวด ด้วยการเปิดพ้ืนที่ให้ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้ผู้คนในสังคมไทยเข้าใจและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 8) มุ่งแก้ปัญหาในอนาคต
ด้วยจินตนาการ เพราะจินตนาการทางการเมืองใหม่เป็นเครื่องมือส าคัญในการสร้างสังคมการเมืองที่
ยั่งยืน ให้พร้อมเผชิญปัญหาใหม่ๆ และ 9) การยอมรับความเสี่ยงทางสังคมเพ่ือเสริมสร้างความ
ไว้วางใจระหว่างกัน เพราะการยอมรับความเสี่ยงเป็นเงื่อนไขสายสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์บนฐานแห่ง
ความไว้วางใจ อันเป็นคุณลักษณะส าคัญของแนวความคิดสมานฉันท์ และการสร้างความสมานฉันท์
ต้องอาศัยเงื่อนไขที่เอ้ือ ได้แก่ ความรุนแรงต้องยุติ ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถหาแนวทางสมานฉันท์ได้ 
ต้องยอมรับความจริงและมีการชดเชยให้กับเหยื่อของความรุนแรง หากผู้ก่อความรุนแรงไม่ยอมรับ
ความจริง เหยื่อก็ให้อภัยไม่ได้ ต้องอาศัยพลังเชื่อมผู้คนเข้าด้วยกัน และต้องแก้ไขปัญหาความไม่เสมอภาค 
เช่นเดียวกับสุเทพ กล่ าทวี (2551) กล่าวถึง การสร้างความสมานฉันท์ เป็นมาตรการที่จะท าให้ทุกฝ่าย
ที่เป็นปฏิปักษ์ต่อกันในสังคมหันหน้ามาคืนดีกัน เพ่ือการน าความปรองดอง ความสามัคคี และ
สันติภาพ กลับสู่สังคมหรือประเทศชาติ ดังนั้น การสร้างความสมานฉันท์เป็นเครื่องมือในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในระยะยาวภายหลังจากสังคมหรือประเทศชาติต้องประสบกับความ
แตกแยก สงครามหรือความรุนแรงมาแล้วระยะหนึ่ง การสร้างความสมานฉันท์ต้องอาศัยความร่วมมือ
จากทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน สังคมทุกภาคส่วน โดยเฉพาะฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความ
ขัดแย้งทั้งทางตรงและทางอ้อมต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดมาตรการสร้างความสมานฉันท์
อย่างเหมาะสมและมีความสอดคล้องกับสภาพการณ์ของความขัดแย้งในแต่ละรูปแบบ การสร้างความ
สมานฉันท์โดยปราศจากความเต็มใจของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งจะเป็นสมานฉันท์ที่ไม่
ยั่งยืนและไม่ก่อให้เกิดประสิทธิภาพได้ ทั้งนี้ คุณลักษณะส าคัญของการสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ 1) 
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การสร้างความสมานฉันท์หลังจากประเทศชาติเผชิญความรุนแรงหรือสงคราม เป็นภารกิจของสังคมที่
จะต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องมาหลายยุค และไม่สามารถเกิดจากการบังคับใช้จากอิทธิพลภายนอกได้ 
ทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมมือกันด้วยความเต็มใจ โดยจะต้องเป็นความร่วมมือที่เน้นการพัฒนาเป็น
หลัก 2) หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา ต้องร่วมมือกันสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกระบวนการ
สร้างความสมานฉันท์ 3) กระบวนการสร้างโปรแกรมเพ่ือสร้างความสมานฉันท์ ต้องมีการวางแผน
ล่วงหน้าและน าไปปฏิบัติได้จริง ต้องอยู่บนพ้ืนฐานของการวิเคราะห์สาเหตุของความขัดแย้งที่ถูกต้อง
และสอดคล้องกับบริบทความเป็นจริงทางวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองของแต่ละ
ประเทศ และ 4) โปรแกรมการพัฒนาจะต้องเป็นไปโดยเน้นการสร้างความจริง ความเท่าเทียม และ
การเยียวยา ทั้งตัวบุคคลที่ได้รับผลกระทบโดยตรงและการเยียวยาสังคมทั้งระบบ นอกจากนี้ เงื่อนไข
ส าคัญที่เอ้ือต่อการสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ 1) การสร้างเสถียรภาพ (Stability) ให้เกิดข้ึนในสังคม
ให้ได้เสียก่อน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในแต่ละประเทศจะต้องได้รับการ
ปกป้องและคุ้มครองจากรัฐบาลของแต่ละประเทศ การบังคับใช้กฎหมายจากภาครัฐเพ่ือป้องกันความ
รุนแรงจะต้องเป็นไปอย่างเข้มงวด ตราบใดที่สังคมอ่อนแอ มีแต่ความรุนแรงและการบังคับใช้
กฎหมายขาดความศักดิ์สิทธิ์ การสร้างความสมานฉันท์จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอน 2) การท า
ความจริง (Truth) ให้ปรากฏต่อสังคมว่าฝ่ายใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งและตรวจสอบอย่าง
ละเอียดว่ามีมูลเหตุอันใดที่น าไปสู่ความขัดแย้ง เพ่ือน าความขัดแย้งเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม 3) การ
ใช้กระบวนการยุติธรรม (Justice) เข้าไปมีส่วนช่วยในกระบวนการสร้างความสมานฉันท์ เช่น การ
จ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายให้แก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากความรุนแรงหรือสงครามที่เกิดขึ้น 
และ 4) การเยียวยา (Healing) ทั้งตัวบุคคลและสังคมทั้งระบบ โดยเฉพาะการเยียวยาทางจิตสังคม 
(Psychosocial Healing) ให้แก่ผู้ได้รับความกระทบกระเทือนทั้งทางร่างกายและจิตใจจากความ
รุนแรงหรือสงคราม และสุรสิทธิ์ วชิรขจร (2553, น. 100-101) ได้เสนอแนวทางในการสร้างความ
สมานฉันท์ทางสังคมที่เน้นความส าคัญของความสมานฉันท์ว่าเป็นตัวช่วยให้เกิดการพัฒนา โดย
น าเสนอจุดเน้นที่ส าคัญในการสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ การสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ดังนี้ 

1)  ความเป็นหุ้นส่วนระดับพ้ืนที่ (Territorial Partnerships) ประกอบด้วย ระดับ
ชุมชน จังหวัด และภูมิภาค โดยเน้นให้มีตัวแทนจากทุกภาคส่วนในการแก้ปัญหา ดังแสดงตามตาราง
ที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  แสดงความเป็นหุ้นส่วนระดับพ้ืนที่ 
 

ลักษณะส าคัญ เหตุผลและค่านิยมที่ควรสร้างขึ้น 
เปิดโอกาส โดยเน้นตัวแทนจากทุกฝ่าย สร้างฉันทามติในกลยุทธ์ร่วม 
สร้างทีมในการขับเคลื่อนงาน กระตุ้นให้มีการระดมคนและทรัพยากรอย่างเต็มที่ 
เน้นความเป็นทางการ สร้างและเผยแพร่วิธีการและความรู้อย่างทั่วถึง 

 
2)  ความเป็นหุ้นส่วนในแนวตั้ง (Vertical Partnerships) เป็นการสร้างความไว้เนื้อ

เชื่อใจ เน้นความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมกันในเชิงโครงสร้างอ านาจและสิทธิขั้นพ้ืนฐาน รวมถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ดังแสดงตามตารางท่ี 2.2 
 
ตารางท่ี 2.2  แสดงความเป็นหุ้นส่วนในแนวตั้ง 
 

อ านาจอิสระ ความรับผิดชอบ 
สง่เสริมให้มีการสร้างหรือรวมกลุ่มหุ้นส่วนในพื้นที่ เน้นความเป็นประชาธิปไตยและความครอบคลุมของ

บริการอย่างทั่วถึง 
มีอิสระในการก าหนดกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการ สร้างการยอมรับในกลยุทธ์ท่ีสร้างขึ้น 
มีอิสระในการก าหนดวิธีการน ากลยุทธ์และแผนปฏิบัติ
การไปปฏิบัติ 

เน้นเป้าหมายการพัฒนาและการเพิ่มประสิทธิผลแก่กลุ่ม
ผู้ยากไร้ 

สนับสนุนอ านาจที่ถาวรให้แก่หุ้นส่วนให้เกิดทีมท างานใน
พื้นที ่

การระดมคน ทรัพยากร และการเผยแพร่ความรู้ 

 
3)  ความเป็นหุ้นส่วนข้ามพรมแดน (Extra-territorial Partnerships) เป็นพันธะ

สัญญาระหว่างกันในการแลกเปลี่ยนความรู้ การส่งสินค้าและการค้า ประกอบด้วย มีการเปิดโลกทัศน์
ให้มีการยอมรับแนวคิด ความรู้ และวิธีการใหม่ มีการสร้างเครือข่าย เน้นขยายความร่วมมือตามแนว
การกระจายอ านาจ มีการสร้างพันธะสัญญาในระดับนานาชาติ (ความสมานฉันท์ในระดับโลก) และมี
การเชื่อมโยงกันตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจโลก เช่น การเปิดเสรีทางการเงิน การเปิดเสรีทางการ
ท่องเที่ยว เป็นต้น 

ความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นฐานที่ส าคัญในการก าหนดนโยบายปฏิรูปต่างๆ รวมทั้งต่อ
ระบอบประชาธิปไตย ซึ่งความสมานฉันท์จะเป็นผลทั้งที่เกิดจากการแบ่งแยกในทางการเมือง และเชื้อชาติ 
ทั้งนี้ การสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมจะเน้นการสร้างความเป็นหุ้นส่วน (Partnership) 
โดยแบ่งเป็นการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในระดับพ้ืนที่เพ่ือสร้างฉันทามติในกลยุทธ์ร่วม กระตุ้นให้มีการ
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ระดมคนและทรัพยากรอย่างเต็มที่  ส่วนการสร้างความเป็นหุ้นส่วนในแนวตั้ง เน้นความเป็น
ประชาธิปไตยและความครอบคลุมของการบริการ เน้นเป้าหมายการพัฒนาและการเพ่ิมประสิทธิผล
แก่กลุ่มผู้ยากไร้ และการสร้างความเป็นหุ้นส่วนข้ามพรมแดน เปิดโลกทัศน์ให้ประชาชนมีการยอมรับ
แนวคิด ความรู้และวิธีการใหม่ๆ การสร้างเครือข่าย รวมถึงการสร้างพันธะสัญญาในระดับนานาชาติ 
(สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553ค, น. 101) 

จากแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ทางสังคมข้างต้น เน้นแนวทางในการสร้าง
ความสมานฉันท์ ท าให้เกิดความปรองดอง การเห็นพ้องต้องกัน ความสามัคคีและความสันติภาพ 
ปราศจากความขัดแย้งและความรุนแรงในสังคม น าไปสู่การมีเป้าหมายของคนในชาติร่วมกัน นั่นคือ 
สังคมสมานฉันท์ ทั้งนี้ การบริหารจัดการความสมานฉันท์ทางสังคมนั้นจะต้องมีการเสริมสร้าง
จิตส านึกในทุกระดับตั้งแต่ระดับบุคคล ระดับครอบครัว ระดับองค์การ และระดับประเทศ เพราะ
ความสมานฉันท์ถือเป็นปัจจัยหลักในการก าหนดนโยบาย อันมีผลต่อการพัฒนาประเทศในที่สุด 

มิติของความสมานฉันท์ทางสังคม แบ่งเป็นประเด็นหลักในการวัดความสมานฉันท์ทางสังคม 
ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 3) เครือข่ายทางสังคม 
และ 4) อัตลักษณ์ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.5.3  ความไว้วางใจ 
ความไว้วางใจเป็นองค์ประกอบหลักในความสมานฉันท์ทางสังคม ถือเป็นพื้นฐานของการอยู่

ร่วมกันในสังคม เป็นสิ่งที่มีความจ าเป็นในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม หากบุคคลมีความไว้วางใจกัน 
บุคคลย่อมมีการแลกเปลี่ยนข้อมูล น าไปสู่ความร่วมมือกันของคนในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.3.1  ความหมายของความไว้วางใจ 
จากการศึกษาเอกสารที่ เกี่ยวข้อง มีผู้ ให้ความหมายของความไว้วางใจ ได้แก่ 

Marshall (2000, p. 48) ได้ให้นิยามความไว้วางใจ ว่าเป็นผลสะท้อนที่เกิดจากความเชื่อมั่น ความ
ซื่อสัตย์ของบุคคลที่มีต่อคุณลักษณะและความสามารถของบุคคลอ่ืน ส่วน Robbins (2000, p. 147) 
กล่าวว่าความไว้วางใจเป็นความคาดหวังในทางบวกต่อบุคคล ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท า หรือการ
ตัดสินใจที่กระท าตามสมควรแล้วแต่โอกาส และ Whitney (1996, p. 216) ได้กล่าวถึงความไว้วางใจ 
ว่าเป็นความเชื่อ ความมั่นใจในความซื่อสัตย์ ความน่าเชื่อถือ และความยุติธรรมในบุคคลหรือสิ่งใดๆ 
นอกจากนี้ Mayer, Davis, and Schoorman (1995, p. 712) กล่าวว่าความไว้วางใจ เป็นความ
คาดหวังของผู้ให้ความไว้วางใจที่มีต่อการปฏิบัติ การกระท าของผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ ซึ่งท าให้ผู้ให้
ความไว้วางใจยินดีที่จะกระท าหรือปฏิบัติตามผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ สอดคล้องกับ Mishra (1996, 
p. 5) ให้ความหมายของความไว้วางใจ ว่าเป็นความเต็มใจของบุคคลที่จะยอมตามผู้อ่ืน โดยเชื่อมั่นว่า
บุคคลนั้นเป็นบุคคลที่มีความสามารถ เปิดเผย ให้ความห่วงใย และเชื่อถือได้ และเสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ์ 
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(2540) กล่าวว่าความไว้วางใจ เป็นการที่บุคคลมีความคาดหวังว่าค าพูด สัญญา การกระท าของบุคคล
อ่ืนๆ จะเชื่อถือได้ หรือท าตามที่พูดไว้ว่าจะกระท า และความไว้วางใจนั้นเป็นความคาดหวังว่าบุคคล
อ่ืนจะกระท าในสิ่งที่เป็นคุณมากกว่าโทษ 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ความไว้วางใจ หมายถึง ความเชื่อมั่น ความมั่นใจ 
และความคาดหวังต่อบุคคลหนึ่งๆ ไม่ว่าจะเป็นค าพูด การกระท าที่จะกระท าตามเห็นสมควร เป็น
ความเต็มใจยินดีที่จะการกระท าหรือปฏิบัติตามผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ 

2.5.3.2  แนวคิดความไว้วางใจ 
McAllister (1995, p. 26) สรุปแนวคิดความไว้วางใจว่ามีพ้ืนฐานมาจาก 2 ประการ 

ได้แก่ 1) ความไว้วางใจมีพ้ืนฐานมาจากการรู้คิด (Cognition-based Trust) เป็นการรับรู้ว่าบุคคล
เลือกผู้ที่ไว้ใจจากสิ่งที่น่านับถือภายใต้สถานการณ์หนึ่งๆ และเลือกในสิ่งที่พิจารณาว่าเป็นเหตุผลที่ดี 
และ 2) ความไว้วางใจมีพ้ืนฐานเกี่ยวกับอารมณ์และความรู้สึก (Affective-based Trust) เป็นความ
ผูกพันทางอารมณ์ของแต่ละบุคคล ความไว้วางใจในความสัมพันธ์นั้นจะแสดงออกที่เป็นการดูแลเอา
ใจใส่อย่างแท้จริงที่จะให้สวัสดิการแก่หุ้นส่วน มีความเชื่อในคุณสมบัติที่ดีหรือน่าสรรเสริญยกย่อง 
และเชื่อว่าความรู้สึกเหล่านี้จะได้รับการตอบแทน นอกจากนี้ Robbins (2000, pp. 511-512) ได้
เสนอหลักการขั้นพ้ืนฐานของความไว้วางใจ ดังนี้ 1) ความไม่ไว้วางใจท าให้สูญเสียความไว้วางใจ 
บุคคลที่ไม่มีความไว้วางใจต่อบุคคลอ่ืน แสดงออกโดยการไม่เปิดเผยข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็น มี
พฤติกรรมฉวยโอกาสหาประโยชน์ให้กับตนเอง บุคคลเหล่านี้จะมีผลท าให้บุคคลที่มีความไว้วางใจ เกิด
ความรู้สึกไม่ไว้วางใจขึ้น 2) ความไว้วางใจก่อให้เกิดความไว้วางใจ การแสดงออกถึงความไว้วางใจของ
บุคคลก่อให้เกิดความไว้วางใจซึ่งกันและกัน 3) ต าแหน่งสูงขึ้นมักมีโอกาสท าในสิ่งที่ไม่น่าไว้วางใจ 
ต าแหน่งที่สูงขึ้นมักฉวยโอกาสในการแสวงหาอ านาจและความรับผิดชอบ เพ่ือส่งเสริมต าแหน่งของ
ตนเอง 4) การลดขนาดองค์การเพ่ือที่จะทดสอบระดับความไว้วางใจ การลดคนหรือขนาดองค์การ มัก
ท าลายสภาพแวดล้อมที่มีความไว้วางใจ เพราะการปลดบุคลากรขององค์การออกไปมีผลท าให้
บุคลากรที่เหลืออยู่ เกิดความรู้สึกไม่มั่นคงในงาน สูญเสียความจงรักภักดี และความไว้วางใจภายใน
องค์การ 5) ความไว้วางใจเสริมสร้างความสามัคคี ความไว้วางใจจะยึดเหนี่ยวบุคคลให้อยู่ร่วมกันด้วย
ความเชื่อมั่นว่าบุคลากรมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ถ้าบุคคลเกิดปัญหาต้องการความช่วยเหลือ เขา
จะมั่นใจได้ว่าจะได้รับการช่วยเหลือทันที และเมื่อพบกับความยากล าบาก สมาชิกในกลุ่มจะร่วมมือ
กันท างานเพ่ือบรรลุเป้าหมายของกลุ่มร่วมกัน 6) ความไม่ไว้วางใจท าลายกลุ่มของตนเอง เมื่อสมาชิก
กลุ่มไม่ไว้วางใจบุคคลในกลุ่ม พวกเขาจะไม่ยอมรับและตีตัวออกห่าง เริ่มสนใจความต้องการของ
ตนเองมากกว่าความต้องการของกลุ่มสมาชิก ดังนั้น สมาชิกในกลุ่มท่ีเกิดความไม่ไว้วางใจมักเกิดความ
เคลือบแคลงสงสัยสมาชิกอ่ืนๆ ในกลุ่ม แต่ละคนจะปกป้องผลประโยชน์ของตนเอง และไม่เปิดเผย
ข้อมูลให้กับสมาชิกในกลุ่ม สิ่งเหล่านี้จะท าลายกลุ่มเหล่านี้ในที่สุด 7) ความไม่ไว้วางใจลดผลผลิต 
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ความไม่ไว้วางใจมักก่อให้เกิดการลดผลผลิตอยู่เสมอ ความไม่ไว้วางใจมุ่งเน้นความสนใจในความ
แตกต่างกันของแต่ละบุคคล ท าให้เกิดความยุ่งยากในการสร้างเป้าหมายร่วมกัน บุคคลมักตอบสนอง
โดยการปิดบังข้อมูลข่าวสาร และเมื่อต้องเผชิญกับปัญหา เขาจะหลีกเลี่ยงการขอความช่ วยเหลือ
เพราะกลัวว่าบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์จากเขา บรรยากาศของความไม่ไว้วางใจ จะท าให้เกิดความ
ขัดแย้งและการประสานงานล่าช้า และถวิลวดี บุรีกุล (2553, น. 124) กล่าวว่าความเชื่อมั่น ความ
ไว้วางใจ ถือเป็นองค์ประกอบส าคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย เนื่อง จาก
ประชาธิปไตยนั้นขึ้นอยู่กับการที่ประชาชนยินดีที่จะมอบชะตาชีวิตของตนเองไว้ในมือของผู้อ่ืน ความ
เชื่อมั่นนั้นมีความแตกต่างกันระหว่างความเชื่อมั่นต่อสถาบันกับความไว้วางใจต่อผู้ อ่ืน โดยความ
เชื่อมั่นในสถาบันเป็นข้อเท็จจริงที่เน้นพ่ึงพาการสื่อสารเจรจาที่มีลักษณะไม่เป็นทางการและเกี่ยวพัน
กับผู้คนน้อยลง แต่จะพ่ึงพาบรรทัดฐานและโครงสร้างต่างๆ ทางสังคมที่มีการสื่อสารเจรจาต่างๆ 
เหล่านั้นฝังตัวอยู่ ความไว้วางใจต่อผู้อ่ืนเป็นสิ่งที่สามารถแยกมาพิจารณาจากความไว้วางใจในแบบ
อ่ืนๆ ได้ เนื่องจากบุคคลที่น่าไว้วางใจหรือไม่น่าไว้วางใจจะมีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะตัว หรือมี
ลักษณะร่วมทั่วไปกับคนอ่ืนๆ  อย่างไรก็ตาม ความไว้วางใจน ามาซึ่งความเต็มใจที่จะเผชิญกับความ
เสี่ยงในสภาวะสังคมที่วางอยู่บนความรู้สึกที่ว่าคนอ่ืนๆ จะมีปฏิกิริยาตามที่ถูกคาดหวังและจะ
ประพฤติตนในแนวทางที่เป็นที่ยอมรับซึ่งกันและกัน หรืออย่างน้อยบุคคลเหล่านั้นก็จะไม่ตั้งใจที่จะ
สร้างความเสียหายให้กับผู้อ่ืน (Bullen & Onyx, 2002) โดยความไว้วางใจเป็นสิ่งที่ส าคัญมาก ความ
ไว้วางใจในผู้อ่ืนโดยทั่วไปจะน าไปสู่การเข้าร่วมในสมาคมอาสาสมัครต่างๆ การเข้าไปเกี่ยวพันกับการ
กระท าส่วนรวมในหลากหลายรูปแบบ เช่น การลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง การเข้าร่วมกิจกรรมการกุศล 
การเสียสละเวลาเพ่ือท างานอาสาสมัคร และการเข้าร่วมตัดสินข้อพิพาทในชุมชน ความไว้วางใจผู้อ่ืน
จึงเป็นปัจจัยส าคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมอันหลากหลาย (Putnam, 1995; Uslaner, 1999) 

จากแนวคิดความไว้วางใจข้างต้น ความไว้วางใจท าให้เกิดการอยู่ร่วมกันในสังคม เกิด
ความเชื่อถือซึ่งกันและกัน อันน าไปสู่การเสริมสร้างความสามัคคีของคนในสังคม เป็นสิ่งส าคัญในการ
สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาธิปไตย โดยความไว้วางใจมีทั้งไว้วางใจในผู้อ่ืน รวมทั้งความไว้วางใจ
ในสถาบันต่างๆ 

2.5.3.3  องค์ประกอบของความไว้วางใจ 
Reina and Reina (1999, p. 66) กล่าวว่าความไว้วางใจเกิดขึ้นได้มีองค์ประกอบที่

ส าคัญ คือ 1) ความไว้วางใจในศักยภาพ (Competence Trust) บุคคลมีความสามารถในการกระท า
สิ่งต่างๆ โดยเฉพาะงานเฉพาะเจาะจง หรืองานที่ซับซ้อน รวมถึงความสามารถในการสร้างปฏิสัมพันธ์
กับผู้อ่ืนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และช่วยให้ผู้อ่ืนสามารถท างานของเขาได้ สิ่งที่สร้างและรักษาความ
ไว้วางใจในศักยภาพ ได้แก่ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความสามารถ ความยุติธรรม เข้าใจและรับรู้ถึง
ศักยภาพของผู้อ่ืนได้ รวมทั้งช่วยให้ผู้อ่ืนเกิดทักษะความช านาญในการกระท านั้นๆ 2) ความไว้วางใจ
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ในการสื่อสาร (Communication Trust) บุคคลแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันอย่างคงที่และสม่ าเสมอ 
ท าให้การท างานมีความก้าวหน้า มีผลต่อความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตและก าไร สิ่งที่ท าให้เกิด
ความไว้วางใจในการสื่อสาร ได้แก่ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารซึ่งกันและกัน พูดในสิ่งที่เป็นความจริง 
ยอมรับความผิดพลาด ให้และรับข้อมูลป้อนกลับ รักษาความลับ รวมทั้งชี้แจงความมีเจตนาที่ดี และ 
3) ความไว้วางใจในค าม่ันสัญญา (Contractual Trust) บุคคลได้กระท าในสิ่งที่พูดไว้ว่าจะกระท า การ
กระท าในสิ่งที่เคยพูดไว้ก่อให้เกิดผลผลิต ความพร้อมที่จะให้บริการ แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร โดย
มุ่งเน้นรักษาความคิดเห็น แสดงพฤติกรรมอย่างคงที่ เชื่อมั่นในความตั้งใจ ความแน่นอน และเชื่อมั่น
ในความซื่อสัตย์จงรักภักดี สิ่งที่น าไปสู่ความไว้วางใจในค ามั่นสัญญา ได้แก่ การบริหารจัดการความ
คาดหวัง การสร้างสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ การให้อ านาจที่เหมาะสม การแสดงความเห็นอย่าง
ตรงไปตรงมา รวมทั้งความคงเส้นคงวาและความแน่นอนในการกระท านั้นๆ เช่นเดียวกับ Robbins 
(2000, pp. 502-503) กล่าวถึงองค์ประกอบของความไว้วางใจ 5 ด้าน ได้แก่ 1) ความซื่อตรง 
(Integrity) เป็นความซื่อสัตย์ ยึดมั่นคุณธรรม และความถูกต้อง 2) ความสามารถ (Competence) 
เป็นความรู้ ทักษะ ความเชี่ยวชาญของบุคคลที่มีต่องานที่ปฏิบัติอยู่ เพ่ือน ามาใช้ตัดสินใจและปฏิบัติ
บทบาทหน้าที่ของตน 3) ความสม่ าเสมอ (Consistency) เป็นพฤติกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
น่าเชื่อถือ มีแนวทางการปฏิบัติที่สามารถท านายได้ มีความรอบคอบ และตัดสินใจได้ดีในแต่ละ
สถานการณ์ 4) ความจงรักภักดี (Loyalty) เป็นความตั้งใจและเต็มใจที่จะปกป้องและรักษาหน้า
บุคคลอ่ืน และ 5) ความเปิดกว้าง (Openness) เป็นความเต็มใจที่จะแบ่งปันความคิดและข้อมูลที่
ตนเองมีอยู่โดยไม่ปิดบัง  

จากองค์ประกอบของความไว้วางใจข้างต้น การเป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และ
ทักษะต่างๆ มาใช้ตัดสินใจและปฏิบัติหน้าที่ของตน รวมทั้งช่วยให้ผู้อ่ืนเกิดทักษะในการกระท านั้นๆ 
ด้วย มีความน่าเชื่อถือ มีการสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอย่างตรงไปตรงมา มีการรักษาความลับ มี
ความคงเส้นคงวาและความแน่นอนในการกระท านั้นๆ และมีความเชื่อมั่นในความตั้งใจและความ
ซื่อสัตย์จงรักภักดี จะท าให้ความไว้วางใจของบุคคลสามารถเกิดข้ึนได้  

ความไว้วางใจมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไม่ว่าจะอยู่ในสถานภาพ
หรือบทบาทไหน เมื่อบุคคลมีความไว้วางใจกันก็เป็นที่มาของการมีศักยภาพที่ดีในการด าเนินชีวิตและ
การท างานที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับคนรอบข้าง ว่าจะท าร้ายหรือเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับตน หน่วยงาน สังคม 
หรือประเทศชาติ สัมพันธภาพของความไว้วางใจจะเกิดขึ้นต้องมีการบ ารุงรักษาความไว้วางใจให้คงอยู่
เสมอ ซึ่งความไว้วางใจเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้องค์การและสถาบันต่างๆ ด ารงอยู่และประสบผลส าเร็จได้ 
เนื่องจากการอยู่ร่วมกันหรือท างานร่วมกันต้องมีการพ่ึงพาอาศัยและมีความเชื่อถือซึ่งกันและกัน จะ
ท าให้เกิดความสามัคคีของตนในสังคมต่อไป 
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2.5.4  บรรทัดฐานและค่านิยมอื่นๆ 
บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ เป็นองค์ประกอบหลักในความสมานฉันท์ทางสังคม เน้นการ

เสียสละแก่ส่วนรวม และสัญญาประชาคม ซึ่งเป็นสิ่งจ าเป็นที่หากบุคคลมีบรรทัดฐานและค่านิยมใน
ด้านการเสียสละแก่ส่วนรวม และสัญญาประชาคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.4.1  ความหมายของบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 

ได้แก่ 
บรรทัดฐาน ได้แก่ สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2523, น. 83) กล่าวว่าบรรทัดฐาน เป็น

กฎเกณฑ์ของสังคมที่แสดงว่าพฤติกรรมใดเหมาะสมหรือไม่เหมาะสม เพ่ือการอยู่รอดของสังคมและ
ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคมเป็นส าคัญ สอดคล้องกับประเสริฐ แย้มกลิ่นฟุ้ง (2534, น. 31) 
อธิบายว่า บรรทัดฐาน หมายถึง ระเบียบ กฎเกณฑ์ แบบพฤติกรรม หรือคตินิยมที่สังคมวางได้ เพ่ือ
ก าหนดแนวทางส าหรับบุคคลยึดถือปฏิบัติในสถานการณ์ต่างๆ การที่สมาชิกในสังคมมีการติดต่อ
สัมพันธ์กันราบรื่น เพราะแต่ละฝ่ายต่างปฏิบัติตามบรรทัดฐานที่ทุกคนมีความเข้าใจร่วมกัน ท าให้เกิด
ความแน่นอนและความเป็นระเบียบในชีวิตสังคม ส่วน สมพร เทพสิทธา (2541) กล่าวว่า บรรทัดฐาน
ทางสังคม หมายถึง แบบแผนพฤติกรรมที่เป็นที่คาดหวังของสังคม เป็นมาตรฐานที่สมาชิกของสังคม
ถูกคาดหวังให้ปฏิบัติตาม จึงเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป เช่นเดียวกับสมิต สัชฌุกร (2555, น. 19) ให้
ความหมายของบรรทัดฐาน ว่าเป็นมาตรฐานของพฤติกรรมที่คนจ านวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่คาดหวัง 
หรือสนับสนุนให้สมาชิกของกลุ่มปฏิบัติตาม 

ค่านิยม ได้แก่ Rokeach (1970, p. 5) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นความเชื่ออย่างหนึ่ง มี
ลักษณะถาวร เชื่อว่าวิธีปฏิบัติหรือเป้าหมายของชีวิตบางอย่างเป็นสิ่งที่ตนเองเห็นดีเห็นชอบ สมควรที่
จะยึดถือหรือปฏิบัติมากกว่าวิธีปฏิบัติหรือเป้าหมายชีวิตแบบอ่ืน เช่นเดียวกับ Fairchild (1972, p. 
13) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นความเชื่อในความสามารถของสิ่งหนึ่งสิ่งใดซึ่งเป็นที่พอใจตามที่ตนปรารถนา 
คุณภาพของสิ่งนั้นท าให้เป็นที่สนใจของบุคคลหรือกลุ่มคน ส่วนสุพัตรา สุภาพ (2534, น. 23) กล่าวว่า 
ค่านิยมเป็นสิ่งที่กลุ่มสังคมเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การกระท า น่ายกย่อง หรือเห็นว่าถูกต้อง 
(ค่านิยมจึงเสมือนหางเสือที่น าเรือไปทิศทางต่างๆ ตามที่สังคมต้องการ) เช่นเดียวกับสิทธิโชค วรานุ
สันติกูล (2540, น. 33) กล่าวว่า ค่านิยมเป็นความเชื่อที่แฝงเอาไว้ด้วยแนวทางที่ควรจะต้องท า และ
ลักขณา สริวัฒน์ (2544, น. 66) ให้ความหมายค่านิยม ว่าเป็นความคิดของบุคคลที่มีต่อสิ่งๆ หนึ่ง ว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เป็นผลให้บุคคลหันมาใช้กฎเกณฑ์หรือมาตรฐานที่น ามาประเมินหรือใช้
ตัดสินใจในสิ่งๆ นั้น อันเป็นสิ่งที่ก าหนดพฤติกรรมของบุคคล 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ หมายถึง ระเบียบ 
แบบแผนกฎเกณฑ์ มาตรฐานหรือข้อบังคับที่สังคมส่วนใหญ่คาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตาม โดยบุคคล
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เห็นว่าการปฏิบัติตามนั้นเป็นสิ่งบุคคลนั้นเห็นดีเห็นชอบ เป็นสิ่งที่มีค่าควรแก่การยึดถือไว้เป็นแนว
ทางการปฏิบัติ เพ่ือความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสังคม 

2.5.4.2  ประเภทของบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 
บรรทัดฐาน เกิดขึ้นเมื่อสมาชิกคิดว่าการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานการณ์

จะเกิดการยอมรับและน ามาปฏิบัติกัน แต่ถ้าสมาชิกคิดว่าการแสดงพฤติกรรมไม่เหมาะสมกับ
สถานการณ์ จะไม่น ามาปฏิบัติ และอาจเกิดการโต้แย้งคัดค้านกับการปฏิบัติพฤติกรรมนั้นๆ เมื่อมีการ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติกันสืบทอดต่อกันมาเรื่อยๆ จนกลายเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติของ
สมาชิกของสังคม ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของสังคมนั้นๆ ซึ่งบรรทัดฐานทางสังคมที่สมาชิก
ควรปฏิบัติ แบ่งได้เป็น 3 ประเภท (สุรพงษ์ ลือทองจักร, 2552; เอกรินทร์ สี่มหาศาล และคณะ, 
2552) ดังนี้ 

1)  วิถีประชา (Folkways) เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ทุกคนยอมรับปฏิบัติ
กันโดยทั่วไป จนเกิดความเคยชินเป็นปกติ ท าให้เกิดความสะดวกสบายแก่สมาชิกในการปฏิบัติ เพราะ
สมาชิกไม่ต้องคิดหรือกังวลว่าจะปฏิบัติอะไร อย่างไร วิถีประชาเป็นแนวทางปฏิบัติที่ไม่มีความส าคัญ
มากนัก ถ้าสมาชิกฝ่าฝืนก็จะไม่ก่อให้เกิดข้อขัดแย้ง ความเสียหายต่อสังคมแต่ประการใด หากมีการฝ่า
ฝืนจะได้รับการลงโทษเล็กน้อย เช่น นินทา หรือหัวเราะเยาะ ตัวอย่างวิถีประชา ได้แก่ การยกมือไหว้
ทักทาย การแต่งกายที่เหมาะสมกับโอกาสต่างๆ การใช้ภาษาพูดที่สุภาพ งานต้อนรับน้องใหม่ของ
นักศึกษา เป็นต้น  

2)  จารีต (Mores) เป็นแนวทางการปฏิบัติที่ที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม เป็น
การบังคับให้สมาชิกปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดฝ่าฝืน จะถูกสังคมร่วมกันประณามอย่างรุนแรง 
กฎศีลธรรมมักเป็นข้อห้าม กฎข้อบังคับ และมีศีลธรรมความรับผิดชอบชั่วดีเข้ามาเกี่ ยวข้องด้วย 
ตัวอย่างจารีต ได้แก่ ห้ามแต่งงานสืบสายโลหิตเดียวกัน การแสดงความกตัญญูต่อพ่อแม่ เป็นต้น 

3)  กฎหมาย (Law) เป็นกฎเกณฑ์หรือข้อบังคับที่รัฐบัญญัติขึ้น เพ่ือ
ควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกให้เป็นไปในทางที่ถูกต้อง โดยรัฐจะคอยควบคุมดูแลสมาชิกในสังคม 
หากฝ่าฝืนจะถูกลงโทษตามกฎหมาย ได้แก่ ระเบียบ ข้อบังคับ พระราชก าหนด พระราชกฤษฎีกา 
และพระราชบัญญัติ เป็นต้น 

ค่านิยม จะมีมากหรือน้อยขึ้นกับการจ าแนกด้วยการใช้เกณฑ์แบบใด โดยกรรณิการ์ 
อักษรกุล (2541, น. 149) ได้แบ่งประเภทของค่านิยม ดังนี้  

1)  ค่านิยมที่อยู่ภายใน (Internalized Value) เป็นค่านิยมที่รวมอยู่ในตัว
บุคคลหรือค่านิยมที่บุคคลได้เรียนรู้จากการขัดเกลาทางสังคม จนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของบุคลิกภาพ 
ไม่สามารถแยกออกจากบุคคลได้  
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2)  ค่านิยมเด่น (Dominant Value) เป็นค่านิยมที่ส าคัญที่สมาชิกในสังคม
มีสิ่งนี้ร่วมกัน แม้ว่าค่านิยมอ่ืนๆ เฉพาะกลุ่มจะมีความแตกต่างกัน เช่น ค่านิยมในกลุ่มจารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียม และกฎหมาย  

จากประเภทของบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ ข้างต้น บรรทัดฐานเป็นมาตรฐานใน
การปฏิบัติที่มีการสืบทอดต่อกันมา ได้แก่ วิถีประชา จารีต และกฎหมาย เป็นต้น ถือเป็นแนวทางใน
การปฏิบัติที่สังคมให้การยอมรับ ส่วนค่านิยมเป็นความคิดความเชื่อต่อสิ่งๆ หนึ่ง ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีงาม 
ได้แก่ ค่านิยมท่ีอยู่ภายใน และค่านิยมเด่น เป็นต้น ถือเป็นสิ่งที่บุคคลควรจะต้องกระท า 

2.5.4.3  แนวคิดบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 
บรรทัดฐาน สังคมทุกสังคมพยายามที่จะสร้างบรรทัดฐานทางศีลธรรม จริยธรรม 

ความถูกต้อง  เพ่ือให้เกิดความสมานฉันท์และความสงบสุข บรรทัดฐานดังกล่าวกลายเป็นกลไกที่ท า
ให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์ด าเนินไปอย่างราบรื่น ขณะเดียวกันก็จะเป็นบรรทัดฐานในการตัดสินความ
ถูกผิดเมื่อมีการละเมิดเกิดขึ้น (ลิขิต ธีรเวคิน, 2544, น. 9) โดยหลักการ Norm Activation Theory 
กล่าวว่ามนุษย์จะแสดงพฤติกรรมหรือเปลี่ยนพฤติกรรมไปในแนวทางที่สนับสนุนเป้าหมายตามที่ตนได้
ตั้งไว้ก็ต่อเมื่อบุคคลนั้นเกิดจิตส านึกในใจถึงสิ่งที่ถูกต้อง และเชื่อมโยงไปยังความคาดหวังถึงสิ่งที่จะ
เกิดขึ้นตามมา เป็นผลมาจากคุณค่าที่มีอยู่ ความเชื่อหรือการรับรู้ในคุณค่าของสิ่งนั้นๆ และบรรทัด
ฐานส่วนบุคคล (Personal Norm) ความส าเร็จในการเปลี่ยนพฤติกรรมเป็นผลมาจากการปลุกเร้า
บรรทัดฐานเชิงมโนธรรม (Moral Norm) ให้เกิดขึ้นในบุคคล โดยการเปลี่ยนพฤติกรรมจะเกิดขึ้น
หรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับระดับการปลุกเร้า ซึ่งได้รับอิทธิพลจากปัจจัย 3 ประการ ได้แก่ 1) การยอมรับใน
คุณค่าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลทั่วไปในสังคมให้ความส าคัญ 2) การตระหนักต่อผลกระทบที่
ตามมาจากการกระท าต่อบุคคลอ่ืน และ 3) ความรับผิดชอบในผลของการกระท าที่มีต่อบุคคลอื่น นั่น
คือ การเชื่อว่าผลกระทบที่ไม่พึงประสงค์ต่อบุคคลอ่ืนในสังคมเป็นผลจากการกระท าของตัวเรานั้น 
สามารถบรรเทาหรือแก้ไขได้ด้วยการเปลี่ยนพฤติกรรม และเชื่อว่าการเปลี่ยนพฤติกรรมดังกล่าว 
สามารถบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟูสิ่งที่มีคุณค่าส าหรับคนในสังคมที่ถูกท าลายลงไปแล้ วนั้นให้
กลับมามีสภาพที่ดีเหมือนเดิมได้ (สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์, 2553, น. 63) 

ค่านิยม โดยปรียาพร วงศ์อนุตรโรจน์ (2543, น. 63) ได้อธิบายถึงการเกิดค่านิยมจะ
มีพฤติกรรม 3 ด้าน ได้แก่ 1) การยอมรับค่านิยม ในขั้นแรกนี้เป็นการลงความคิดเห็นว่าเหตุการณ์ 
สิ่งของ การกระท าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า บุคคลมีความเชื่อมากน้อยแตกต่างกันไป ความเชื่อนี้เป็นการ
ยอมรับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง พร้อมที่จะวัดและประเมินสิ่งนั้น 2) ความชอบในค่านิยม ความชอบแทรกอยู่
ระหว่างการยอมรับการเกิดค่านิยมและความรู้สึกผูกมัดอยู่กับค่านิยมนั้น ความชอบประเมินทั้งจาก
ตนเองและบุคคลรอบข้างด้วยว่ามีค่านิยมในสิ่งนั้น และ 3) การผูกมัด เป็นขั้นที่มีความเชื่อมั่นว่า
ยอมรับในค่านิยมนั้นหรือไม่ เช่น การเคารพผู้ใหญ่ การแสดงความอ่อนน้อม ซึ่งบ่งบอกว่าบุคคลมี
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ค่านิยมในสิ่งนั้น ค่านิยมในแต่ละบุคคลจะแตกต่างกันไป ในบุคคลเดียวกันอาจมีค่านิยมหลายชนิด ซึ่ง
สามารถจัดให้เป็นระบบโดยการเรียงล าดับพิจารณาถึงความสัมพันธ์ของค่านิยมนั้น เป็นที่มาของการ
ก าหนดปรัชญาชีวิตของบุคคล อาจเป็นเป้าหมายในอุดมการณ์ของชีวิต เป็นการแสดงลักษณะค่านิยม
ที่ยึดถือ และต่อมาคือ การปฏิบัติ ซึ่งสังเกตจากพฤติกรรมภายนอกในสถานการณ์หนึ่งๆ ในบางครั้งก็
อาจเป็นพฤติกรรมภายในที่ไม่ได้น าไปปฏิบัติก็ได้ 

จากแนวคิดบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ ข้างต้น บุคคลจะแสดงหรือเปลี่ยน
พฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องซึ่งเชื่อมโยงการคาดหวังสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากบรรทัดฐานส่วนบุคคล โดย
การเปลี่ยนพฤติกรรมจะส าเร็จได้จากการปลุกเร้าบรรทัดฐานทางศีลธรรม มุ่งยอมรับในคุณค่าของ
สิ่งๆ นั้น การตระหนักและความรับผิดชอบต่อผลของการกระท าที่มีต่อบุคคลอ่ืน ซึ่งการเปลี่ยน
พฤติกรรมนั้นจะช่วยบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้นและฟ้ืนฟูสิ่งที่มีคุณค่าที่ถูกท าลายลงไปแล้วให้กลับมามี
สภาพดีเหมือนเดิมได้ ส่วนค่านิยมสามารถเกิดขึ้นได้จากการยอมรับในค่านิยมนั้นๆ และมีความชอบ
ในค่านิยมนั้น จนน าไปสู่การผูกมัดในค่านิยมนั้น สามารถสังเกตเห็นได้จากการแสดงออกของ
พฤติกรรม 

บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ ถือเป็นสิ่งส าคัญของการสมานฉันท์ทางสังคม ซึ่งเป็น
ระเบียบ แบบแผนพฤติกรรม กฎเกณฑ์ข้อบังคับให้กระท าพฤติกรรมในสิ่งที่ถูกต้อง โดยกระท าตาม
บรรทัดฐานดังกล่าว บุคคลจะเห็นว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า เห็นควรยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติ หาก
บุคคลแต่ละคนต่างปฏิบัติตามบรรทัดฐานและค่านิยมที่มีความเข้าใจร่วมกัน บุคคลจะมีความสัมพันธ์
กันราบรื่น เนื่องจากแต่ละบุคคลยึดถือแนวปฏิบัติเหมือนกัน นั่นจะช่วยท าให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของสังคม 

 
2.5.5  เครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายทางสังคมเป็นองค์ประกอบหลักในความสมานฉันท์ทางสังคม เป็นพ้ืนฐานของการ

อยู่ร่วมกันในสังคม บุคคลต้องติดต่อปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในการด าเนินกิจกรรมร่วมกัน เกิดการร่วม
แรงร่วมใจกัน จะช่วยส่งเสริมให้สังคมเกิดความสามัคคีปรองดองกันมากข้ึน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.5.1  ความหมายของเครือข่ายทางสังคม 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของเครือข่ายทางสังคม ได้แก่ 

ชนิสรา ปัญญาเริง (2550, น. 21) กล่าวว่าเครือข่ายทางสังคม เป็นการที่บุคคลและกลุ่มต่างๆ มี
ความสัมพันธ์ทางสังคมต่อกันทั้งทางตรงและทางอ้อมระหว่างบุคคลหนึ่งๆ กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมที่
อาศัยอยู่ อาจมีทั้งบุคคลภายในและภายนอกครอบครัว เพ่ือให้ความช่วยเหลือบุคคลหนึ่งๆ ใน
สถานการณ์ปัญหาต่างๆ ที่ก าลังเผชิญอยู่ นอกจากนี้ สนธยา พลศรี (2550, น. 207) ได้ให้ความหมาย
ของเครือข่ายทางสังคม ว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกซึ่งอาจจะเป็นบุคคลต่อบุคคล 
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บุคคลต่อกลุ่ม กลุ่มต่อกลุ่ม เครือข่ายต่อเครือข่ายกลายเป็นเครือข่ายย่อยภายใต้เครือข่ายใหญ่ ในการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นเพียงการรวมตัวกันโดยทั่วไปแต่มีเป้าหมายในการท ากิจกรรมร่วมกัน
ทั้งที่เป็นครั้งคราวหรือเป็นกิจกรรมที่ต่อเนื่อง จึงเป็นการเชื่อมโยงบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มาท า
การพบปะสังสรรค์ พัฒนาไปสู่การลงมือร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ด้วยเป้าหมายและจุดประสงค์
เดียวกัน ดังนั้น เครือข่ายจึงไม่ใช่เป็นเพียงการรวบรวมรายละเอียดบุคคลที่เป็นสมาชิกเท่านั้น แต่มี
การจัดระบบให้สมาชิกสามารถด าเนินกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือบรรลุจุดมุ่งหมายที่สมาชิกเห็นพ้อง
ต้องกัน สิ่งที่เชื่อมโยงสมาชิกแต่ละคนเข้าด้วยกัน คือวัตถุประสงค์ หรือผลประโยชน์ที่ต้องการ
บรรลุผลส าเร็จร่วมกัน และการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556, น. 8) 
กล่าวว่า เครือข่ายทางสังคม เป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางสังคม ของปัจเจกบุคคล และกลุ่ม โดยผ่าน
รูปแบบการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม โดยมีการท ากิจกรรมร่วมกันภายใต้เป้าหมายและวัตถุประสงค์
เดียวกัน 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า เครือข่ายทางสังคม หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มี
ความสัมพันธ์ต่อกัน โดยมีการเชื่อมโยงกลุ่มบุคคลที่มีความสนใจร่วมกัน มารวมตัวและพบปะสังสรรค์
กัน และพัฒนาลงไปสู่การลงมือท ากิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เพ่ือให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ที่สมาชิกกลุ่มเห็นพ้องต้องกัน 

2.5.5.2  ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม 
ลักษณะของเครือข่ายทางสังคม มีดังนี้ 1) มีแกนน าและสมาชิกที่เข้มแข็ง ด าเนินงาน

และขยายกิจการของเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2 ) มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย 
เกิดจากสมาชิกหรือชุมชน ท้องถิ่นที่สมาชิกอยู่อาศัย จากภายนอกชุมชน หรือจากการบูรณาการภูมิ
ปัญญาได้อย่างเหมาะสมกับเครือข่าย 3) มีสัมพันธภาพที่ดี ความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาชิกและ
ภายนอก ท าให้ด าเนินงานราบรื่น เป็นที่ยอมรับและประสบความส าเร็จ 4) การเรียนรู้ร่วมกันระหว่าง
สมาชิก มีช่องทางให้สมาชิกได้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และด าเนินการได้สะดวก ท าให้สมาชิกได้รับ
ความรู้และประสบการณ์ตลอดเวลา 5) การท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยคิดและด าเนินจัดกิจกรรม
ได้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ไม่ต้องพ่ึงพาจากภายนอก 6) ทรัพยากรและการแบ่งปัน มี
ทรัพยากรในการด าเนินการที่เพียงพอ โดยจัดหาเครือข่ายเองหรือแบ่งปันกับองค์การและเครือข่าย
อ่ืนๆ ท าให้ด าเนินกิจกรรมได้มีประสิทธิภาพ  7) การเรียนรู้และนวัตกรรม สมาชิกเรียนรู้ผ่าน
กระบวนการต่างๆ สร้างนวัตกรรมทั้งที่เป็นความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ประโยชน์ได้ 8) การ
สื่อสาร สื่อสารระหว่างเครือข่ายกับสมาชิกได้ง่าย สะดวกและรวดเร็ว ท าให้สมาชิกรับทราบข้อมูล
ข่าวสารที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ 9) การบริหารจัดการที่ดี เหมาะสมกับการด าเนินงานของ
เครือข่าย ท าให้ด าเนินกิจกรรมได้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ  10) ระบบการติดตามและ
ประเมินงาน มีระบบที่มีประสิทธิภาพ มีฐานข้อมูลเกี่ยวกับเครือข่ายที่เพียงพอ ให้การสนับสนุน
ช่วยเหลือสมาชิกได้ทันเวลาและเหมาะสม (สนธยา พลศรี, 2550, น. 264-265) 
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จากลักษณะของเครือข่ายทางสังคมข้างต้น เครือข่ายทางสังคมมีลักษณะต่างๆ ได้แก่ 
การมีแกนน าและสมาชิกที่เข้มแข็ง มีภูมิปัญญาและองค์ความรู้ของเครือข่าย มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน 
มีการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างสมาชิก มีการท ากิจกรรมอย่างต่อเนื่อง มีทรัพยากรในการด าเนินงานที่
เพียงพอและแบ่งปันกับเครือข่ายอ่ืนๆ เรียนรู้และสร้างนวัตกรรมใหม่ๆ มีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ 
มีการบริหารจัดการที่ดีเหมาะสมกับการด าเนินงานของเครือข่าย และมีการติดตามและการประเมินงาน  

2.5.5.3  ประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
เครือข่ายทางสังคมมีหลายรูปแบบ สามารถพิจารณาจากการก่อตัวของเครือข่าย 

สมาชิก พ้ืนที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะองค์กรเครือข่าย 
ได้แก่ ปาริชาติ วลัยเสถียร และคนอื่นๆ (2546, น. 491-492) ได้แบ่งประเภทของเครือข่ายทางสังคม 
พิจารณาจากการก่อตัวของเครือข่ายในสังคมไทยสามารถจ าแนกได้ 3 ด้าน ดังนี้  

1)  เครือข่ายที่เกิดจากการจัดตั้งและการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ มา
จากฐานคิดเกี่ยวกับความสัมพันธ์เชิงอ านาจ รัฐต้องการให้เกิดกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคม โดย
เข้าไปส่งเสริมหรือจัดตั้ง เพ่ือให้สอดคล้องกับกระบวนการพัฒนาหรือนโยบายของรัฐ และเพ่ิม
ศักยภาพให้กับชุมชนในการพ่ึงตนเอง โดยลักษณะกิจกรรมและกระบวนการท างานจะเป็นทางการ มี
ระบบระเบียบและมีโครงสร้างความสัมพันธ์ในแนวดิ่งที่เป็นไปตามกระแสของแหล่งทุนและนโยบาย
ของหน่วยงานนั้น  

2)  เครือข่ายที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ได้แก่ เครือข่ายที่เกิดจากความ
สมานฉันท์ ความร่วมแรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ มองเห็นความจ าเป็นในการเรียนรู้และแก้ไขปัญหา
ร่วมกันจึงรวมตัวเป็นเครือข่าย มีแนวทางการด าเนินงานที่เป็นอิสระจากการครอบง าของฝ่ายต่างๆ มี
กระบวนการที่สอดคล้องกับความสนใจและความต้องการอย่างแท้จริงของสมาชิก โครงสร้าง
ความสัมพันธ์ไม่ซับซ้อนอยู่ในแนวราบบนพ้ืนฐานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพ่ึงพาอาศัย มีความ
ยืดหยุ่นและสอดคล้องกับบริบทที่เกิดขึ้นในสังคม  

3)  เครือข่ายที่เกิดจากสถานการณ์เป็นตัวก าหนด ได้แก่ เครือข่ายที่เกิด
จากประเด็นปัญหาและสถานการณ์ ทุกฝ่ายจ าเป็นต้องใช้ความเป็นเครือข่ายเพ่ือแก้ไขปัญหาและ
สร้างพลังการเรียนรู้หรือการต่อรอง เครือข่ายเกิดขึ้นต่อเมื่อสถานการณ์นั้นสุกงอมเต็มที่และมีผู้
ประสานงาน เพ่ือให้เครือข่ายมีความต่อเนื่อง โครงสร้างความสัมพันธ์จะมีการรวมพลังที่แน่นหนาบน
พ้ืนฐานการต่อสู้และเรียกร้องเพ่ือปกป้องสิทธิประโยชน์ของตนเองในการพัฒนา เป็นกระบวนการ
เรียนรู้จากสถานการณ์และบริบททางสังคม  

นอกจากนี้ เสรี พงศ์พิศ (2548, น. 198-199) กล่าวว่าเครือข่ายทางสังคมมีหลาย
ประเภทขึ้นอยู่กับสมาชิก พื้นที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการด าเนินงานในลักษณะ
องค์กรของเครือข่ายเอง ดังนี้  
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1)  เครือข่ายแนวราบ โดยประสานบุคคลที่อยู่ใน “ระดับ” เดียวกัน อาชีพ
เดียวกัน ให้มาเชื่อมประสานเป็นเครือข่ายกัน เช่น เครือข่ายเกษตร เครือข่ายนักพัฒนา เครือข่าย
นักวิจัย เป็นต้น อาจเป็นปัจเจกบุคคล หรืออาจเป็นสถาบันก็ได้ เช่น เครือข่ายสถาบันวิจัย เครือข่าย
ศูนย์ข้อมูล เป็นต้น บางเครือข่ายอาจเปิดส าหรับบุคคลทั่วไป สถาบันทั่วไป บุคคลที่สนใจในเรื่องหรือ
ประเด็นเดียวกัน  

2)  เครือข่ายแนวตั้ง เช่น การน าบุคคลจากหลากหลายอาชีพที่แตกต่างกัน
มาเป็นเครือข่ายกัน เช่น เกษตรกร นักพัฒนา นักวิชาการ นักธุรกิจ นักการเมือง เป็นต้น ทั้งนี้เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจและร่วมกัน เครือข่ายนี้เริ่มมีมากขึ้นเพราะการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ตช่วยให้บุคคลไม่
ว่าอาชีพอะไร ฐานะอะไร ระดับใด สามารถเป็นสมาชิกอย่างเท่าเทียมกัน  

3)  เครือข่ายส่วนใหญ่เกิดขึ้นเพ่ือท าให้สื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูลและ
ประสบการณ์ได้ดีขึ้น และมีการร่วมมือกันในเรื่องต่างๆ ได้สะดวก บางส่วนท าให้เป็นพลังต่อรองกับ
อ านาจต่างๆ ได้ดีขึ้น ไม่ว่าจะเป็นองค์กรรัฐ/เอกชน องค์กรทุนหรือองค์กรวิชาการ ท าให้ได้รับความ
สนใจและความช่วยเหลือง่ายขึ้น  

4)  เครือข่ายจ านวนหนึ่งเกิดขึ้นเพ่ือก่อให้เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย 
การศึกษา การฝึกอบรม การจัดการทรัพยากร การจัดการตลาด บางเครือข่ายแลกเปลี่ ยนทรัพยากร
กัน เช่น พันธุ์ไม้ พันธุ์สัตว์ ผลผลิตทางการเกษตรในท้องถิ่น บางเครือข่ายเน้นการรวมตัวกันเพ่ือ
กดดันทางการเมือง รณรงค์เพ่ือให้สังคมเกิดส านึกในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เช่น การสร้างเขื่อน เป็นต้น 

จากประเภทของเครือข่ายทางสังคมข้างต้น มนุษย์รวมตัวกันเป็นเครือข่ายโดย
พิจารณาตามการก่อตัวของเครือข่าย สมาชิก พ้ืนที่ กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ และโครงสร้างการ
ด าเนินงาน โดยเครือข่ายทางสังคมอาจมีการเชื่อมประสานบุคคลทั้งระดับเดียวกันและต่างระดับกันก็
ได้ การก่อตัวของเครือข่ายเกิดขึ้นทั้งจากการสนับสนุนของภาคส่วนต่างๆ จากความสมานฉันท์ร่วม
แรงร่วมใจของฝ่ายต่างๆ และจากสถานการณ์ เป็นตัวก าหนด เพ่ือท าให้เกิดการสื่อสาร การ
แลกเปลี่ยนข้อมูล และการร่วมมือกันได้ง่ายขึ้น อาจใช้เป็นกลุ่มเจรจาต่อรองกับอ านาจต่างๆ รวมทั้ง
เกิดความร่วมมือในด้านการวิจัย การศึกษา อาจมีการแลกเปลี่ยนทรัพยากรกันและมีการกดดันทาง
การเมือง รณรงค์ให้สังคมเกิดส านึกเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 

2.5.5.4  แนวคิดเครือข่ายทางสังคม 
สนธยา พลศรี (2550, น. 257) กล่าวว่า เครือข่ายที่ เกิดขึ้นนั้นมีสาเหตุ ปัจจัย

สนับสนุน และการก่อรูปเครือข่ายที่แตกต่างกันออกไป โดยสาเหตุการก่อเกิดเครือข่ายทางสังคม 
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ เกิดขึ้นจากปัญหาหรือวิกฤตการณ์ในสังคม ซึ่งสมาชิกเกิดความตระหนักถึง
ความจ าเป็นที่ต้องร่วมมือแก้ไขปัญหาในลักษณะการรวมพลังกัน และเกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ 
ความสัมพันธ์ของสมาชิกรวมตัวกันโดยวัตถุประสงค์บางอย่างเป็นเวลานานในลักษณะกลุ่มและองค์กร 



50 

แล้วเกิดการพัฒนาความสัมพันธ์เป็นแบบเครือข่าย เช่น จากกลุ่มสภากาแฟ พัฒนาเป็นเครือข่าย
ประชาคมหมู่บ้าน และธีรวุฒิ ก่ายแก้ว (2556, น. 24-27) สรุปปัจจัยส าคัญที่สนับสนุนให้เครือข่าย
ประสบความส าเร็จคือ 1) สมาชิกและระบบความสัมพันธ์ที่ดี ได้แก่ มีวิสัยทัศน์และเป้าหมายร่วมกัน 
มีแกนน าที่เหมาะสม มีความรักและสามัคคีต่อกัน มีความเสียสละ มีพันธะสัญญาต่อกัน มีความเข้าใจ
กัน 2) กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย ได้แก่ การมีส่วนร่วม 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีจิตส านึกร่วมกัน มีกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 3) การบริหารจัดการเครือข่ายที่
ดี ได้แก่ มีวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ระบบการบริหารจัดการ มีกฎระเบียบและแนวทางการปฏิบัติ มี
โครงสร้างในการบริหารเครือข่าย มีทรัพยากรที่เหมาะสมและเพียงพอในการด าเนินงาน มีระบบ
ปกป้องคุ้มครองสมาชิกให้มีความมั่นคงปลอดภัย มีการจูงใจ เสริมพลัง สร้างขวัญและก าลังใจให้แก่
สมาชิก และ 4) การขยายเครือข่าย ได้แก่ พยายามด ารงรักษาสมาชิกเครือข่ายที่มีอยู่ไว้ ไม่ให้ละทิ้ง
เครือข่าย หรือเลิกเป็นสมาชิกภาพของเครือข่าย สร้างเครือข่ายการเป็นพันธมิตรกับองค์กรอ่ืนๆ เปิด
โอกาสให้สมาชิกใหม่เข้าร่วมกับเครือข่าย และแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการหาสมาชิกใหม่โดยตรง 
ให้การขยายเครือข่ายเป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม มีเป้าหมาย มีแผนงาน และมีการด าเนินงานอย่าง
จริงจัง 

จากแนวคิดเครือข่ายทางสังคมข้างต้น การก่อตัวของเครือข่ายมีทั้งเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ เกิดขึ้นจากวิกฤตการณ์ในสังคม ก่อตัวขึ้นจากความตระหนักที่ต้องร่วมมือแก้ไขปัญหา และ
เกิดขึ้นโดยวิวัฒนาการ ก่อตัวขึ้นจากการรวมตัวกันเป็นเวลานาน แล้วจึงพัฒนาความสัมพันธ์แบบ
เครือข่าย และปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนให้เครือข่ายสามารถด าเนินงานได้ประสบความส าเร็จ ได้แก่ 
สมาชิกและระบบความสัมพันธ์ที่ดี กระบวนการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกเครือข่าย 
การบริหารจัดการเครือข่ายที่ดี และการขยายเครือข่าย เป็นต้น 

เครือข่ายทางสังคม ถือเป็นสิ่งส าคัญของความสมานฉันท์ทางสังคม การก่อตัวขึ้นเป็น
เครือข่ายได้นั้น จะต้องมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน มีความร่วมแรงร่วม
ใจกัน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายเดียวกัน โดยการที่สมาชิกในกลุ่มแต่ละคนมีความสนใจ
และความต้องการแบบเดียวกัน มีการแก้ไขปัญหาเดียวกัน เนื่องจากการมีจุดร่วมแบบเดียวกัน จะ
ช่วยให้บุคคลแต่ละคนเกิดจิตส านึกในการตระหนักและแก้ปัญหาร่วมกัน อันน าไปสู่การมีสัมพันธภาพ
ที่ดี มีการพึ่งพาอาศัยกัน และมีการสนับสนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกัน นั่นจะช่วยท าให้เกิดความสามัคคี
ขึ้นในสังคม 

 
2.5.6  อัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์เป็นองค์ประกอบหลักในความสมานฉันท์ทางสังคม เป็นพ้ืนฐานของความสามัคคี

ในสังคม เมื่อบุคคลเข้ามามีปฏิสัมพันธ์ในสังคม ท าให้บุคคลรู้สึกว่าตนเองมีลักษณะเฉพาะที่มีความ
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เหมือนและต่างกับผู้อ่ืน ซึ่งความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม ชุมชน สังคม และประเทศชาติ 
จะท าให้เกิดการปรองดองกันในสังคม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.5.6.1  ความหมายของอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์ (Identity) มีรากศัพท์จากภาษาละติน ค าว่า “Identitas” เดิมใช้ค าว่า 

Idem มีความหมายว่า เหมือนกัน (The Same) คือ ความเป็นลักษณะเฉพาะของกลุ่มคนที่แตกต่าง
กันแต่ละกลุ่มคน อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่มีอยู่แล้วที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับคนหรือสิ่งของ แต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้าง
ขึ้น จึงสามารถเปลี่ยนแปลงได้ (ประสิทธิ์ ลีปรีชา, 2547, น. 32) สอดคล้องกับฉลาดชาย รมิตานนท์ 
(2545, น. 155) กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ท าให้เรารู้สึกว่าเป็นตัวเราหรือพวกเราที่มีความแตกต่าง
จากคนอ่ืน โดยไม่จ าเป็นต้องมีเพียงหนึ่ง แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่ประกอบขึ้นมา อัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่ง
ที่มีอยู่ตามธรรมชาติแต่เป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ นอกจากนี้ ณฐพงค์ จิตรนิรัตน์ 
(2548, น. 30-32) กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นทั้งจิตส านึกส่วนตัวและจิตส านึกส่วนรวมในระดับสังคมที่
เกิดจากการนิยามว่าตัวเองคือใคร มีความเป็นมาอย่างไร แตกต่างจากคนอ่ืนหรือกลุ่มสังคมอ่ืนอย่างไร 
และใช้อะไรเป็นเครื่องหมายในการแสดงออกถึงอัตลักษณ์ดังกล่าว อัตลักษณ์มีได้ทั้งปัจเจกบุคคล 
(Individual Identity) และอัตลักษณ์ร่วมของกลุ่ม (Collective Identity) ในระดับปัจเจกบุคคล 
บุคคลอาจมีหลายอัตลักษณ์อยู่ในตัวเอง เช่น เพศ ช่วงชั้นทางสังคม อาชีพ เป็นต้น ส่วนอัตลักษณ์ร่วม
ของกลุ่มนั้นถูกสร้างขึ้นบนพ้ืนฐานความเหมือนกันของสมาชิกภายในกลุ่ม ซึ่งบนพ้ืนฐานความ
เหมือนกันของกลุ่มย่อมมีความแตกต่างจากกลุ่มอ่ืนๆ มาเป็นตัวก าหนดความเป็นอัตลักษณ์เฉพาะ
กลุ่มของตน อย่างไรก็ดี อัตลักษณ์ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นเอกภาพและเป็นหนึ่งเดียว แต่เกิดจากการ
เชื่อมองค์ประกอบต่างๆ ของวาทกรรม กล่าวในทัศนะของ Hall (2006) ที่ว่าอัตลักษณ์เป็นเพียง
ชิ้นส่วนหลายชิ้นที่ประกอบรวมขึ้นมาในบริบทต่างๆ ซึ่งในบริบทหนึ่งอาจมีสถานการณ์อย่างหนึ่ง
เชื่อมต่อชิ้นส่วนและแสดงออกในลักษณะหนึ่ง แต่เมื่อบริบทเปลี่ยนแปลงก็ท าให้การเชื่อมต่อเปลี่ยน
รูปแบบด้วย จึงสรุปได้ว่า อัตลักษณ์เป็นผลรวมของวาทกรรมหลากหลายชุดที่อาจขัดแย้งหรือส่งเสริม
กัน เป็นขอบเขตที่ลื่นไหล ยืดหยุ่น เป็นเวทีของการต่อรอง หยิบยืม ตีความและต่อสู้ในกระบวนการ
ให้นิยามและการให้ความหมาย ในขณะที่ยุรฉัตร บุญสนิท (2546, น. 65) กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็น
ลักษณะเฉพาะหรือลักษณะพิเศษที่บ่งบอกตัวตนของสิ่งนั้นหรือบุคคลนั้น ส่วนจุฑาพรรธ์ (จามจุรี) 
ผดุงชีวิต (2551, น. 4) กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นภาพลักษณ์ตัวตนของมนุษย์ (Images of Oneself) ที่
ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม (Social Interaction) และเป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่เรามีต่อ
ตัวเองและในลักษณะที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคมตลอดชั่วชีวิต และอภิญญา เฟื่องฟูสกุล (2546, 
น. 5-6) กล่าวว่า อัตลักษณ์เป็นการเชื่อมต่อและสัมพันธ์กับสังคม ซึ่งสังคมก าหนดบทบาทหน้าที่และ
ระบบคุณค่าที่ติดมากับความเป็นพ่อ ความเป็นเพ่ือน ความเป็นสามี -ภรรยา และความเป็นศิษย์-
อาจารย์ อัตลักษณ์จึงเป็นเรื่องการใช้สัญลักษณ์ด้วย เพราะการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ต่างๆ 
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ดังกล่าวกระท าผ่านระบบสัญลักษณ์หลายแบบ ในอีกด้านหนึ่ งอัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับมิติภายในของ
ความเป็นเราอย่างมากทั้งในด้านอารมณ์ความรู้สึกนึกคิด เพราะมนุษย์เป็นผู้ให้ความหมายหรือ
เปลี่ยนแปลงความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ์กับโลก  

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า อัตลักษณ์ หมายถึง ลักษณะเฉพาะที่บ่งบอกตัวตน
ของบุคคล ที่ได้จากการมีปฏิสัมพันธ์ในสังคม และเป็นความเข้าใจทั้งในระดับที่ตัวเรามีต่อตนเองและ
ในลักษณะที่สัมพันธ์กับบุคคลอ่ืนๆ ในสังคม อัตลักษณ์ไม่ได้มีเพียงหนึ่งเดียว อาจมีหลายอัตลักษณ์
ประกอบกันขึ้นมา นั่นคือ อัตลักษณ์จึงเป็นสิ่งที่ถูกสร้างขึ้นและสามารถเปลี่ยนแปลงได้ต าม
สถานการณ์รอบตัวเรา 

2.5.6.2  ประเภทของอัตลักษณ์ 
อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล (2546, น. 6) ได้แบ่งอัตลักษณ์เป็น 2 ระดับ ได้แก่  

1)  อัตลักษณ์ส่วนบุคคล (Personal Identity) เป็นการมองตนเองใน
แง่มุมต่างๆ ของสังคมว่าเรานั้นเป็นใคร เช่น นางสาว ก มองว่าตนเองเป็นคนไทย เป็นคนใต้ เป็น
ผู้หญิง เป็นพุทธศาสนิกชน ซึ่งการมองตนเองในแง่มุมต่างๆ ของนางสาว ก คือ อัตลักษณ์ในแง่มุม
ต่างๆ ของนางสาว ก.  

2)  อัตลักษณ์ทางสังคม (Social Identity) เป็นลักษณะอย่างหนึ่งในตัว
บุคคลที่จะท าให้บุคคลนั้นมีความเป็นตัวของตัวเอง ซึ่งแตกต่างจากผู้อ่ืน เห็นได้ว่า อัตลักษณ์เป็น
คุณลักษณะประการหนึ่งในตัวบุคคล ในทางสังคมวิทยามองว่า เมื่อบุคคลมาอยู่ร่วมกันในสังคม ก็มี
การติดต่อสื่อสารกันหรือมีการกระท าระหว่างกันทางสังคม (Social Interaction) โดยพฤติกรรมที่
บุคคลแสดงออกมาเป็นปฏิสังสรรค์เชิงสัญลักษณ์ (Symbolic Interaction) ขึ้นอยู่กับบรรทัดฐาน
สังคม (Social Norms) ตามโครงสร้างทางสังคมนั้นๆ โดยการกระท าระหว่างกันทางสังคมท าให้
บุคคลมีบทบาทตามสถานการณ์ที่ตนเองสัมพันธ์อยู่  

จากประเภทของอัตลักษณ์ข้างต้น จึงแบ่งอัตลักษณ์ ได้แก่ 1) อัตลักษณ์ส่วนบุคคล 
เป็นการมองตนเองเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะของบุคคล และ 2) อัตลักษณ์ทางสังคม เป็นบทบาท
ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจากการมีปฏิสัมพันธ์ร่วมกับผู้อ่ืนในสังคมหรือมีการกระท าระหว่างกันทาง
สังคม 

2.5.6.3  แนวคิดอัตลักษณ์ 
อัตลักษณ์เกี่ยวข้องกับความส านึกเกี่ยวกับตนเอง การนิยามตนเอง หรือการตอบ

ค าถามว่าเราคือใคร อัตลักษณ์อ้างอิงอยู่กับการจ าแนกกลุ่มคนด้วยป้ายทางสังคม เช่น คนไทย (อัต
ลักษณ์ทางเชื้อชาติ) ชายและหญิง (อัตลักษณ์ทางเพศ) ป้ายทางสังคมเหล่านี้ไม่ได้เป็นเพียงความคิด
หรือสิ่งที่ประดิษฐ์ขึ้นเพียงอย่างเดียว แต่มีกลไกของการปฎิบัติของการสร้างความหมายที่จะท าให้เกิด
ความส านึกของแต่ละบุคคลว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มที่มีลักษณะร่วมกันบางอย่าง เช่น มี
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ประวัติศาสตร์หรือความทรงจ าเหมือนกัน มีเป้าหมายเดียวกัน เป็นต้น ขณะที่ค าว่าตัวตนหรือส านึก
เกี่ยวกับความมีตัวตน เน้นการด ารงอยู่ของตัวเราในฐานะที่เป็นปัจเจกบุคคล ประธานหรือผู้ กระท า 
อัตลักษณ์และตัวตนคาบเกี่ยวกันมากขึ้นในกระแสร่วมสมัย ที่เน้นว่าทั้งสองอย่างเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความ
สมบูรณ์ในตัวเอง และไม่ได้มีแก่นแท้ที่คงทนถาวร หรือเป็นเองตามธรรมชาติ เป็นการมองอัตลักษณ์
หรือตัวตนอย่างเคลื่อนไหว มีการเปลี่ยนแปลงตามเวลา สถานที่ มีการก่อตัวหรือปรับเปลี่ยนไปตาม
สถานการณ์ และมีภาวะที่หลากหลายไม่เป็นอันหนึ่งอัน เดียวกัน รวมทั้งมีการต่อสู้แย่งชิงกันเสมอ 
การมองเช่นนี้ให้ความส าคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์กันของคนในกลุ่ม หรือระหว่างกลุ่ม การวางตนหรือ
แสดงตนในโอกาสหรือพ้ืนที่ต่างๆ ซึ่งน าไปสู่ความส านึกใน อัตลักษณ์และตัวตน ดังนั้น จึงให้
ความส าคัญกับกระบวนการ เน้นอัตลักษณ์หรือตัวตนที่ก าลังเกิดขึ้น เน้นกระบวนการในการก่อตัว
มากกว่าเน้นป้ายที่จะสร้างเสร็จหรือมีส าเร็จรูปอยู่แล้ว (ปริตตา เฉลิมเผ่ากออนันตกูล , 2545, น. 
201-202)  

การประกอบสร้างอัตลักษณ์ สิ่งส าคัญคือ การสื่อสาร มนุษย์มีการสื่อสารโดยมี
เป้าหมายบอกว่า “เราคือใคร” “เราเป็นคนชนชาติอะไร” “เราเพศอะไร” เป็นต้น ในขณะที่เราใช้
การสื่อสารเพ่ือบอกคนอ่ืนว่า “เราเป็นใคร” เรายังสามารถใช้การสื่อสารเพ่ือบอกคนอ่ืนเพ่ิมเติมอีกว่า 
“แล้วเขาเป็นใคร” ในท้ายที่สุด ก็จะสามารถสื่อสารเพ่ือบอกว่า “เราเหมือน/ต่างกับเขาอย่างไร” 
ดังนั้น การสื่อสารจึงเป็นทั้งเครื่องมือประกอบสร้าง ธ ารงรักษา และต่อรองอัตลักษณ์อยู่ตลอดเวลา 
เมื่อพิจารณาแล้ว “อัตลักษณ์” เป็นมนุษย์สังคมที่ถูกแวดล้อมด้วยการสื่อสาร ความสัมพันธ์และชุมชน
รอบๆ ตัวเราอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น อัตลักษณ์ของเราจึงมีลักษณะที่หลากหลายและสามารถเคลื่อนย้าย
เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา (กาญจนา แก้วเทพ , 2555, น. 50-51) ซึ่งอัตลักษณ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้น
ลอยๆ ตามธรรมชาติ แต่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการสร้างของวัฒนธรรมในช่วงระยะเวลาหนึ่ง และ
วัฒนธรรมถือเป็นสิ่งก่อสร้างทางสังคม ทั้งนี้ วัฒนธรรมไม่ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งหรือตายตัว หากแต่มีรูปแบบ
เป็นวงจร เรียกว่า “วงจรแห่งวัฒนธรรม” (Circuit of Culture) ดังนั้น อัตลักษณ์ทั้งหลายจึงมี
กระบวนการที่ถูกผลิตขึ้น (Produced) ถูกบริโภค (Consumed) และถูกควบคุมก ากับ (Regulated) 
อยู่ในวัฒนธรรมเหล่านั้น และมีการสร้างความหมายต่างๆ (Creating Meanings) ผ่านทางระบบ
ต่างๆ ของการสร้างภาพตัวแทน (Symbolic Systems of Representation) ซึ่งเกี่ยวกับต าแหน่ง
แห่งที่ต่างๆ ทางอัตลักษณ์อันหลากหลายที่เราเลือกใช้ หรือน ามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเราเอง ดั ง
แสดงตามภาพที่ 2.2 
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ภาพที่ 2.2  แสดงวงจรแห่งวัฒนธรรม (Circuit of Culture) 
 

จากแนวคิดอัตลักษณ์ข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อัตลักษณ์หรือตัวตนของบุคคลหนึ่งๆ บุคคลจะ
แสดงภาพสะท้อนอัตลักษณ์ของตนเองออกมาให้สังคมได้รับรู้ และรับเอาอัตลักษณ์ของบุคคลอ่ืนๆ 
เข้าไป ด้วยวิธีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลในความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและชุมชนรอบตัวเรา 
จึงเกิดการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับตนเอง ทั้งนี้ อัตลักษณ์ของบุคคลสามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตลอดเวลาและมีความหลากหลาย ขึ้นอยู่กับการเลือกน ามาใช้หรือน ามาสร้างเป็นอัตลักษณ์ของเราเอง 

ความสมานฉันท์ทางสังคม โดยมุ่งเน้นความปรองดองหรือความสามัคคีของกลุ่มคนในสังคม 
ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนด
เป้าหมายรวมการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั่นคือ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย 
สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ที่ดี และเพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย และ
ในส่วนของเป้าหมายล าดับที่ 2 คือ สังคมมีความสมานฉันท์ ผู้เห็นต่างทางความคิดของคนในชาติ
สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง  

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความสมานฉันท์ทางสังคม 
ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ความไว้วางใจ 2) บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ 3) 
เครือข่ายทางสังคม และ 4) อัตลักษณ์ เป็นต้น สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้ประชาชนเกิดความ
ปรองดอง มีความเห็นพ้องต้องกัน มีความสามัคคีในสังคม ท าให้เกิดสันติภาพ ปราศจากความขัดแย้ง
และความรุนแรงในสังคม น าไปสู่การมีเป้าหมายของคนในชาติร่วมกัน นั่นคือ สังคมแห่งการ
สมานฉันท์  
 
 

Representation 

Identity Regulation 

Production Consumption 
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2.6  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทางสังคม  
 

การเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นมิติของคุณภาพสังคม เน้นการสร้างเสริมความสามารถ
เฉพาะตัวของปัจเจกบุคคล และศักยภาพในการถ่ายทอดสู่สังคมโดยความสัมพันธ์ทางสังคม ผู้วิจัยจึง
ได้สรุปในประเด็นของความหมาย แนวคิดและทฤษฎี และประเด็นอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ได้ดังนี้ 

 
2.6.1  ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังอ านาจ ได้แก่ 

Kieffer (1984, pp. 354-361) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นกระบวนการการปรับเปลี่ยน
และพัฒนาทักษะการมีส่วนร่วม ตลอดจนความสามารถของบุคคลในการจัดการกับสภาพแวดล้อม
ต่างๆ โดยตัดสินใจด้วยตนเอง เน้นหาทางแก้ปัญหามากกว่ามุ่งเน้นตัวปัญหา เน้นความเข้มแข็ง สิทธิ
และความสามารถของบุคคลมากกว่าข้อจ ากัดของบุคคล โดยอวยพร ตัณมุขยกุล (2540, น. 31-36) 
กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจ เป็นกระบวนการเสริมสร้างให้บุคคลมีพลังอ านาจในการควบคุม
ชีวิตของตน เป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดงถึงการยอมรับ ส่งเสริม ช่วยเหลือ ชี้แนะให้บุคคลเกิด
ความสามารถด าเนินการสนองความต้องการของตนเอง เป็นการรู้จักเป้าหมายและใช้ทรัพยากรที่
จ าเป็นเพ่ือเกิดความสามารถควบคุมชีวิตของตนเองได้ นอกจากนี้ Gibson (1991) กล่าวว่าการ
เสริมสร้างพลังอ านาจเป็นแนวคิดที่อธิบายกระบวนการทางสังคม แสดงถึงการยอมรับและชื่นชมการ
พัฒนาและเสริมสร้างความสามารถของบุคคลให้ตอบสนองความต้องการของตนเองและแก้ปัญหาได้
ด้วยตนเอง รวมถึงการใช้ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด ารงชีวิต เพ่ือให้เกิดความเชื่อมั่นในตนเอง และ
รู้สึกว่าตนเองมีอ านาจ ควบคุมวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองได้ เช่นเดียวกับไพโรจน์ ภัทรนรากุล 
(2550, น. 92) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังอ านาจเป็นการให้อ านาจการตัดสินใจของสมาชิกด้วย
ตนเอง ตระหนักถึงคุณค่าในการด าเนินชีวิตของบุคคล เสริมสร้างความมั่นใจให้กับบุคคลในการ
ปฏิบัติงาน เป็นกระบวนการสร้างเสริมสมรรถนะ ประสบการณ์ และการยอมรับความสามารถของ
บุคคล ตลอดจนปรับเปลี่ยนทัศนคติ และสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการปฏิบัติงานน าไปสู่การบรรลุ
เป้าหมายของบุคคลและองค์การ ส่วนการเสริมพลังทางสังคม สถาบันพระปกเกล้า (2553, น. 3) ให้
ความหมายการเสริมสร้างพลังทางสังคมว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม
ความสามารถให้เข้าถึงมิติอ่ืนๆ ของคุณภาพสังคม เช่นเดียวกับทศพนธ์ นรทัศน์ (2553, น. 353) 
กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นการเสริมสร้างพลังอ านาจ ศักยภาพ และความสามารถ
ให้แก่ประชาชนด้วยความรู้สึก หรือส านึกในความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีส านึก
ของความเป็นพลเมือง โดยรัฐต้องอ านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทาง
การเมือง และการปกครองได้อย่างแท้จริง 
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 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังทางสังคม หมายถึง การให้อ านาจ 
ศักยภาพ และความสามารถให้แก่ประชาชนด้วยความรู้สึก หรือส านึกในความสามารถส่วนบุคคลใน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และวัฒนธรรม รวมทั้ง มีส านึกของความเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ท าให้ประชาชนเกิดการเรียนรู้และใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองต่อสังคมได้ 
 
 2.6.2  ประเภทของการเสริมสร้างพลังอ านาจ 

Israel, Checkouay, Schulz, and Zimmerman (1994) ได้แบ่งประเภทของการเสริมสร้าง
พลังอ านาจเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 1) การเสริมสร้างพลังอ านาจในตัวบุคคล (Invidual or Psychological 
Empowerment) เป็นความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจและการควบคุมตนเอง หรือการ
ควบคุมการด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง (Self-concept) หรือ
การเห็นคุณค่าของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์การ 
(Organizational Empowerment) เป็นการให้สมาชิกทุกคนในองค์การได้แบ่งปันข้อมูลข่าวสารและ
ใช้อ านาจร่วมกัน มีการตัดสินใจร่วมกันในการก าหนดรูปแบบการปฏิบัติ และการควบคุมเพ่ือน าไปสู่
การมีเป้าหมายร่วมกัน เพ่ือเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตในการท างาน และ 3) การเสริมสร้างพลัง
อ านาจในชุมชน (Community Empowerment) เป็นการใช้ทักษะและแหล่งประโยชน์ร่วมกัน เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของชุมชนนั้นๆ โดยมีการส่งเสริมสนับสนุนซึ่งกันและกัน เพ่ือท าให้เกิด
คุณภาพชีวิตในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่ 
 จากประเภทของการเสริมสร้างพลังอ านาจข้างต้น สรุปได้ว่ามี 3 ประเภท ทั้งการเสริมสร้าง
พลังอ านาจในตัวบุคคล การเสริมสร้างพลังอ านาจในองค์การ และการเสริมสร้างพลังอ านาจในชุมชน 
ซึ่งผู้วิจัยสนใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังอ านาจในชุมชน มีลักษณะเหมือนกับการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 
  
 2.6.3  แนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
 เนื่องด้วยแนวคิดเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นส่วนหนึ่งของมิติคุณภาพสังคม 
ผู้วิจัยจึงได้ท าความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังในชุมชน เป็นแนวคิดที่ผนวก
การเสริมสร้างพลังอ านาจมาประยุกต์ใช้ในชุมชน หรือสังคมต่างๆ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

2.6.3.1  ความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลังในชุมชน 

ได้แก่ สุทธิชา พูลเกิด (2554, น. 39) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชน
ในชุมชนต่างๆ รวมตัวกันเป็นองค์กรชุมชน โดยมีการเรียนรู้ การบริหารจัดการ และการแก้ไขปัญหา
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ร่วมกันของชุมชนแล้วจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อมภายในชุมชน ตลอดจนมีผลกระทบสู่ภายนอกชุมชนที่ดีขึ้น เรียกชุมชนนี้ว่า กลุ่ม ชมรม 
สหกรณ์ เครือข่ายหรืออ่ืนๆ ที่แสดงถึงการร่วมมือและช่วยเหลือกันเพ่ือผลประโยชน์ร่วมกัน และมี
ความเอ้ือาทรต่อชุมชนอ่ืนๆ ในสังคมด้วย สอดคล้องกับอิศราภรณ์ ชมชื่น (2556, น. 28) ให้นิยามค าว่า 
การเสริมสร้างพลังในชุมชน คือ กระบวนการเสริมพลังให้แก่ชุมชน โดยมุ่งการส่งเสริมให้ชุมชน
สามารถน าศักยภาพของตนเองมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในชุมชน
และชุมชนโดยภาพรวมด้วย ส่วนเสรี พงศ์พิศ (2542, น. 5) ได้ให้ความหมายของการเสริมสร้างพลัง
ในชุมชน ว่าเป็นการที่ชุมชนมีศักยภาพในการพึ่งตนเอง สามารถบริหารจัดการได้ด้วยตนเอง สามารถ
จัดการทรัพยากร มีความรักท้องถิ่น มีความเคารพในวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการรวมกลุ่มเป็น
เครือข่าย รวมทั้งยังใช้ชีวิตได้อย่างมีศักดิ์ศรีและสมดุลกับธรรมชาติ เช่นเดียวกับชาติชาย ณ เชียงใหม่ 
(2543, น. 11) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังในชุมชน เป็นการส่งเสริมให้สมาชิกในชุมชน องค์กรชุมชน
มีความเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของ
ตนเอง มีจิตส านึกของการพ่ึงตนเอง มีความรักความห่วงใยกัน มีความรู้ปัญญา มีความสามารถในการ
จัดการปัญหาของชุมชนร่วมกัน รวมทั้งมีการเรียนรู้โดยผ่านการเข้าร่วมในกระบวนการของชุมชนอัน
เป็นกระบวนการร่วมคิดร่วมท าของคนในชุมชนเพ่ือแก้ปัญหาต่างๆ และพัฒนาชุมชน และการพ่ึงพา
ความช่วยเหลือจากภายนอกเป็นการพ่ึงพาเพ่ือให้ชุมชนพ่ึงตนเองได้ในที่สุด ไม่ใช่การพึงพาตลอดไป 
และมิ่งขวัญ คงเจริญ (2553, น. 56) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังในชุมชน เป็นความเชื่อใน
ความสามารถของตนเองและสังคม รับรู้ศักยภาพและความต้องการที่จะควบคุมของบุคคลในองค์การ
และสังคม ซึ่งจัดการให้เกิดความเสมอภาคการกระจายทรัพยากร ส่งผลดีต่อไปในสังคม 

จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า การเสริมสร้างพลังในชุมชน หมายถึง การที่บุคคล
รวมตัวกันเป็นกลุ่ม มีการส่งเสริมให้เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเองและชุมชน ท าให้เกิดการพ่ึงพา
ตนเองได้ ทั้งยังมีการบริหารจัดการได้ด้วยตนเองและมีเป้าหมายร่วมกัน ร่วมกันคิดร่วมกันท าและ
ร่วมกันตัดสินใจในการด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน โดยอาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนใน
ชุมชน รวมถึงการมีความรักในท้องถิ่นและชุมชน และช่วยเหลือเอ้ืออาทรต่อกันอีกด้วย 

2.6.3.2  องค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
กรมพัฒนาชุมชน (2555, น. 8) ได้กล่าวถึงองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังใน

ชุมชน ดังนี้ 1) วัฒนธรรมชุมชน มีความผูกพันแน่นแฟ้นกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน 2) จารีตประเพณี
และกฎ เป็นลักษณะเฉพาะของชุมชนที่หล่อหลอมประสบการณ์ของคนในชุมชนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่น
หนึ่ง มีการสร้างจิตส านึกในการอาศัยร่วมกัน ด าเนินชีวิตไปตามคุณค่าและความคิดความเชื่อของ
ชุมชน 3) ภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นการเรียนรู้ที่ชุมชนได้รับการสั่งสมมา 4) ระบบความสัมพันธ์เครือญาติ
มีความเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่กัน ยึดโยงชุมชนให้มีความเข้มแข็ง 5) มีทรัพยากรบุคคล เช่น กลุ่มผู้น าชาวบ้าน 
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พระ ผู้อาวุโส ปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีการเสริมสร้างด าเนินกิจกรรมสาธารณะให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน 
จึงสามารถพ่ึงพาตนเองได้ 6) มีการบริหารจัดการทรัพยากร โดยการมีส่วนร่วมในทุกส่วนของกิจกรรม 
และ 7) มีความเป็นธรรมในสังคม  

อิศราภรณ์ ชมชื่น (2556, น. 32-33) ได้กล่าวถึงกระบวนการที่ท าให้ชุมชนเกิดการ
เข้าร่วมของคนในชุมชนทุกขั้นตอนการด าเนินการ ประกอบด้วย 5 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การเปิด
โอกาสให้มีการร่วมคิดและวางแผน เป็นการที่ผู้น าชุมชนให้โอกาสหรือกระตุ้นคนในชุมชนให้ร่วมกัน
คิด วางแผนต่อเหตุการณ์หนึ่งๆ โดยวิธีการต่างๆ เช่น การจัดประชุม การกระจายข่าวโดยเสียงตาม
สาย เป็นต้น 2) การสนับสนุนการร่วมกันปฏิบัติ เป็นการที่ผู้น าชุมชนมีการส่งเสริมให้คนในชุมชน
ร่วมกันปฏิบัติโดยใช้วิธีการจูงใจต่างๆ เช่น การจัดท าป้ายประชาสัมพันธ์ การกล่าวถึงข้อดีในการ
ร่วมกันปฏิบัติ เป็นต้น 3) การสนับสนุนให้ร่วมกันแก้ไขและเปลี่ยนแปลง เป็นการที่ผู้น าชุมชน
สนับสนุนคนในชุมชนให้ร่วมกันแก้ไข รวมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการด าเนินการ โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ 
การชี้แนะให้ชุมชนเห็นถึงข้อดีและข้อเสียของวิธีที่เคยปฏิบัติ การให้ก าลังใจแก่คนในชุมชนเมื่อเกิด
การเปลี่ยนแปลง หรือการแก้ไข 4) การเปิดโอกาสให้ร่วมรับผลจากการปฏิบัติ เป็นการที่ผู้น าชุมชน
เปิดโอกาสให้คนในชุมชนสามารถร่วมรับผลจากการปฏิบัติทั้งผลด้านบวก และผลด้านลบ โดยวิธีการ
ต่างๆ ได้แก่ การจัดกฎเกณฑ์ในการรับผลประโยชน์ และการชี้น าให้ทุกคนมีความรับผิดชอบต่อ
ผลลัพธ์ที่เป็นลบ 5) การสนับสนุนการร่วมกันปรับตัว เป็นการที่ผู้น าชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชน
ปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตตามแนวทางที่ดีที่สุด โดยวิธีการต่างๆ ได้แก่ การประชาสัมพันธ์วิธีการที่ถูกต้อง 
การให้แรงเสริมทางบวกแก่ผู้ที่ก าลังปรับตัวและสามารถปรับตัวได้ส าเร็จ 

จากองค์ประกอบของการเสริมสร้างพลังในชุมชนข้างต้น จึงสรุปองค์ประกอบว่า 
ประกอบด้วย 1) การรวมตัวกันของคนในชุมชน 2) มีวัฒนธรรมชุมชน ที่ผูกพันยึดเหนี่ยวให้ชุมชนอยู่
ร่วมกัน 3) การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน 4) การบริหารจัดการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และการมี
เป้าหมายร่วมกัน 5) มีอิสระในการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมรับผิดชอบและตัดสินใจ และร่วมปรับตัวให้เข้า
กับวิถีชีวิตในปัจจุบัน และ 6) การแก้ไขปัญหาโดยอาศัยความร่วมมือกันของคนชุมชน 

2.6.3.3  แนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
การเสริมสร้างพลังถือเป็นการพัฒนาความสามารถและประสิทธิภาพของบุคคล โดย 

Hawks (1992) ได้เสนอแนวคิดหลักเกี่ยวกับการสร้างเสริมพลังในชุมชน ว่ามีปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับการท าให้เกิดพลัง ได้แก่ 1) การจัดสิ่งแวดล้อมให้มีความอบอุ่นความเอ้ืออาทร ซึ่งสามารถท าได้
โดยการสร้างความเป็นกันเอง ความไว้วางใจ ความซื่อสัตย์ และการติดต่อสื่อสารอย่างเปิดเผย ท าให้
เกิดความเชื่อมั่นและการสร้างพลังทั้ง 2 ฝ่าย คือ ผู้สร้างพลังและผู้รับการสร้างพลัง โดยจะต้องมี
ทักษะการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและมีทักษะระหว่างบุคคลตามที่เขาเป็นอยู่และให้คุณค่าแก่บุคคล
นั้นๆ 2) บุคคลทั้ง 2 ฝ่ายจะต้องมีวิสัยทัศน์ หรือมีจุดมุ่งหมายร่วมกัน เพ่ือให้ เห็นความแตกต่าง
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ระหว่างผู้สร้างพลังกับผู้รับการสร้างพลัง โดยการสร้างพลังมุ่งเน้นการบรรลุเป้าหมายมากกว่าจะเน้น
การควบคุมผู้อ่ืน ส่วนการสนับสนุนให้เกิดพลังต้องมุ่งเน้นการก าหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจ
ร่วมกัน และ 3) ข้อผูกพันระหว่างทั้ง 2 ฝ่ายที่มีการตกลงร่วมกันในการด าเนินกระบวนการ ผู้สร้าง
พลังต้องมีความปรารถนาในการค้นหาทางเลือกหลายๆ หนทางส าหรับผู้รับการสร้างพลัง และต้อง
กระตุ้นให้ก าลังใจในการเข้ามามีส่วนร่วม การก าหนดเป้าหมาย และการตัดสินใจ เป้าหมายของการ
สร้างพลัง นั่นคือ ผู้รับการสร้างพลังจะมีความสามารถในการก าหนด และบรรลุเป้าหมายเพ่ิมขึ้น ซึ่ง
เป้าหมายนั้นอาจเป็นได้ทั้งบุคคลและสังคม  

อมรฤทธิ์ เอมะปาน (2543, น. 27) ได้น าเสนอกรอบแนวคิดการเสริมสร้างพลังใน
ชุมชน มีสาระส าคัญดังนี้ 1) ต้องมีคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยต้องมีการร่วมมือกันอย่างเท่า
เทียมกันและเป็นพันธมิตรต่อกัน มีการกระตุ้น และสามารถท าแทนกันในการเสริมพลังความพยายาม
จะพัฒนา มีมาตรการก าหนดในเบื้องต้นและมีการเพ่ิมประสบการณ์ของผู้ท างานอย่างต่อเนื่อง มี
รูปแบบ เทคนิค และวิธีการต่างๆ ที่ถ่ายทอดให้กับประชาชนโดยเน้นให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลและ
แหล่งทรัพยากร มีการอ านวยความสะดวกโดยให้ประชาชนวางแผนโครงการพัฒนา และมีการจัดการ
ให้ปฏิบัติจนเป็นนิสัย ทั้งเป็นการให้มีส่วนร่วมด้วย 2) การพัฒนามีลักษณะเป็นแบบสหวิทยาการ โดย
เน้นการพัฒนาคน ชุมชน สังคมทั้งระบบ มีวิสัยทัศน์ในทุกๆ ด้าน มีการคิดแบบรวบยอด มีการ
วางแผนยึดหลักพ้ืนที่จากส่วนท้องถิ่นสู่ระดับชาติ ประชาชนในพ้ืนที่มีการท าแผนปฏิบัติและสามารถ
จัดการได้ด้วยตนเอง มีกรอบงานของระดับบนซึ่งต้องท าเพ่ือเสริมพลังคนในระดับล่าง และสร้าง
บรรยากาศให้สามารถเป็นไปได้ มีแผนย่อยของการพัฒนา โดยต้องอยู่ภายในกรอบของแผนรวม และ
มีเทคนิค รวมถึงงานที่ท าต้องมีความเชื่อมโยงกับงานอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องร่วมกัน และ 3) ความเข้าใจใหม่
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วม เน้นท างานแบบมีส่วนร่วม ได้แก่ ต้องมีความต่อเนื่อง ผสมผสาน และสามารถ
ท าไปพร้อมกันทั้ งระบบ ต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆ อย่างเป็นธรรมชาติ และมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ต้องเป็นกระบวนการสร้างสรรค์เกี่ยวกับการเรียนด้านทักษะการปฏิบัติ 
ต้องการการยอมรับอย่างเปิดเผยจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง และชุมชนประกอบด้วยบุคคลที่มีส่วนได้ส่วน
เสีย โดยบุคคลที่มีความต้องการที่เหมือนกันมารวมตัวกันท างาน 

จากแนวคิดการเสริมสร้างพลังในชุมชนข้างต้น ถือเป็นการพัฒนาหรือส่งเสริม
ศักยภาพของบุคคล โดยเน้นการพัฒนาคนและชุมชนไปพร้อมๆ กัน โดยมีวิสัยทัศน์และเป้าหมาย
ร่วมกันในการบริหารจัดการด าเนินจัดกิจกรรม อาศัยการเข้ามามีส่วนร่วมของคนในชุมชน ซึ่งมีส่วน
ร่วมทั้งการคิด วางแผน ตัดสินใจ และการปฏิบัติ เพ่ือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และเกิดการ
พัฒนาในทุกๆ ด้านทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม 

2.6.3.4  กระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
ธีรยุทธ บุญมี (2540, น. 193) ได้กล่าวถึงกระบวนการหรือขั้นตอนพัฒนาสู่การ

เสริมสร้างพลังในชุมชน ประกอบด้วย 4 ขั้น ดังนี้ 
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ขั้นที่ 1 การเกิดจิตส านึกระดับสังคม เป็นขั้นแรกสุดในการพัฒนาสู่การ
เสริมสร้างพลังในชุมชน เกิดขึ้นได้เมื่อมีการพัฒนาเศรษฐกิจไปได้ในระยะหนึ่ง ได้เกิดปัญหาต่างๆ 
ตามมา เช่น ความยากจน แรงงานเด็ก ชุมชนแออัด สภาพแวดล้อม เป็นต้น ในขั้นนี้ถือเป็นการเกิด
จิตส านึกร่วมกันครั้งแรก กล่าวคือ ความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตทางสังคม โดยทุกคนมี
ความรับผิดชอบร่วมกันในการแก้ไขปัญหา รวมทั้งทุกคนมีสิทธิที่จะเรียกร้องให้ส่วนรวมดีข้ึน 

ขั้นที่  2 การเกิดขึ้นของกลุ่ม เกี่ยวข้องกับองค์กรเศรษฐกิจและสังคม 
องค์กรต่างๆ เหล่านี้มีส านึกในการดูแลผลประโยชน์ซึ่งกันและกัน เช่น กลุ่มงานสังคมสงเคราะห์ 
ได้แก่ สภาสตรีแห่งชาติ อาสาสมัครสตรี ตลอดจนองค์กรพัฒนาเอกชนที่เกิดขึ้นอย่างกว้างขวาง ท า
หน้าที่ในการดูแลปัญหาที่เกิดข้ึน ทั้งเรื่องเด็ก สิ่งแวดล้อม สตรี และชุมชนแออัด  

ขั้นที่ 3 การก่อรูปของอุดมการณ์ร่วม ขั้นนี้เป็นช่วงเวลาปัจจุบัน คือ เป็น
ช่วงที่สมาชิกมีจิตส านึกรับผิดชอบต่อสังคมสูงขึ้น การรวมตัวของกลุ่มต่างๆ มีมากขึ้น จึงท าให้เกิด
อุดมการณ์ร่วมกันในการยึดเหนี่ยวผูกพันซึ่งกันและกัน เพ่ือมีจุดมุ่งหมายให้สังคมเป็นสังคมที่มีความ
เข้มแข็งและมีคุณธรรม ถือเป็นข้อเรียกร้องร่วมกันของประชาชนในสังคมที่ต้องการให้บ้านเมือง
ด าเนินไปสู่ทิศทางที่พึงปรารถนาต่อไป 

ขั้นที่ 4 การตกผลึกเป็นสถาบันของอุดมการณ์ทางสังคมและกลุ่มองค์กร
ต่างๆ ขั้นนี้ถือเป็นเหตุการณ์ท่ีเกิดขึ้นในอนาคต เมื่อเกิดการตกผลึกเป็นสถาบันที่ทุกคนให้การยอมรับ
ว่าเป็นกฎเกณฑ์ร่วมกัน ปัจจุบันมีองค์กรที่พัฒนาจนเป็นที่ยอมรับของสังคม เช่น องค์กรเอกชนต่างๆ 
มูลนิธิดวงประทีป มูลนิธิเด็ก ตลอดจนสถาบันภาคเอกชนต่างๆ เป็นต้น 

จากกระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชน มองว่า บุคคลมีความเตรียมพร้อมมีส านึก
รับผิดชอบร่วมกันกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคม รวมทั้งมีกลุ่มที่ดูแลปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น จน
น าไปสู่การเชื่อมโยงเครือข่ายความร่วมมือของกลุ่มคนในชุมชน โดยภาครัฐจะท าหน้าที่อ านวยความ
สะดวกให้เกิดการประสานเชื่อมโยงกัน เกิดการเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย น าไปสู่การ
เรียนรู้และแลกเปลี่ยนค่านิยม ความเชื่อต่างๆ เป็นต้น 

2.6.3.5  รูปแบบการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
Fawcett, Paine-Andrews, Francisco, Schultz, Richard, Lewis, and Lopez 

(1995) ได้น าเสนอรูปแบบการเสริมสร้างพลังในชุมชน นั่นคือ กรอบของกระบวนการเสริมสร้างพลัง
ในชุมชนเข้มแข็ง โดยรูปแบบนี้ได้ก าหนดขั้นตอนของการเสริมพลังในชุมชนเข้มแข็ง มี 5 ขั้นตอน 
ได้แก่ 1) การร่วมการวางแผน 2) การร่วมการปฏิบัติ 3) การร่วมการเปลี่ยนแปลง 4) การร่วมการ
วัดผล และ 5) การร่วมการปรับตัว โดยกรอบของกระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชนเข้มแข็งนี้ให้
ความส าคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในทุกขั้นตอน โดยเริ่มจากขั้นตอนที่ 1 การร่วมการ
วางแผน ไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 การร่วมการปรับตัว จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนที่ 1 อีกครั้ง กระบวนการนี้
เป็นวงจรซ้ าๆ ต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจึงจะบรรลุเป้าหมายที่ต้องการ ดังแสดงตามภาพท่ี 2.3 
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ภาพที่ 2.3  แสดงวงจรกรอบของกระบวนการเสริมสร้างพลังในชุมชนเข้มแข็ง 
 

จากรูปแบบการเสริมสร้างพลังในชุมชนข้างต้น มีรูปแบบที่เสริมสร้างพลังชุมชนให้มี
ความเข้มแข็งนั้น มี 5 ขั้นตอนส าคัญ โดยเริ่มจากการร่วมการวางแผน การร่วมการปฏิบัติ การร่วม
การเปลี่ยนแปลง การร่วมการวัดผล มาจนถึงการร่วมการปรับตัว จากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนแรกใหม่ เป็น
วงจรซ้ าๆ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนกว่าจะสัมฤทธิ์ผล โดยทุกข้ันตอนให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมใน
ชุมชน 

2.6.3.6  แนวทางการเสริมสร้างพลังในชุมชน 
อมรฤทธิ์ เอมะปาน (2543, น. 27) ได้เสนอแนวทางการเสริมสร้างพลังในชุมชน ดังนี้  

1)  ส่งเสริมศักยภาพกรรมการหมู่บ้านในการเป็นแกนน าในการเสริมสร้าง
พลังในชุมชน โดยสร้างจิตส านึกของประชาชน กลุ่ม หรือองค์การ ให้มีส่วนร่วมในกระบวนการ
แก้ปัญหาผลกระทบของวิกฤติที่มีต่อชุมชน เพ่ิมความสามารถของผู้น าหมู่บ้านในการวิเคราะห์
สถานการณ์ จัดท าแผนงาน และด าเนินงานตามแผนงาน มีการจัดเวทีการมีส่วนร่วมขององค์กรชุมชน 
ชาวบ้าน และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ร่วมกันวิเคราะห์สถานการณ์ผลกระทบของวิกฤติที่มีต่อชุมชน 
วางแผนแก้ไขปัญหา ติดตามการปฏิบัติตามแผนงาน และประเมินผลการปฏิบัติงานร่วมกัน และ
ส่งเสริมการสร้างเครือข่ายระหว่างหมู่บ้าน  

2)  ส่งเสริมศักยภาพองค์การบริหารส่วนต าบล/สภาต าบลในการเป็นแกน
น าสนับสนุนการเสริมสร้างพลังในชุมชน โดยพัฒนาทัศนคติให้ยอมรับและสนับสนุนกระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ปัญหาวิกฤติ เสริมสร้างขีดความสามารถในการบริหารจัดการใน
กระบวนการแก้ปัญหาผลกระทบของวิกฤติที่มีต่อชุมชน และส่งเสริมบทบาทขององค์การบริหารส่วน
ต าบล/สภาต าบลในการสนับสนุนกรรมการหมู่บ้านให้มีการจัดเวทีการมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา
ผลกระทบของวิกฤติท่ีมีต่อชุมชน  

ร่วมการ

ปรับตวั 

ร่วมการ

วางแผน 

ร่วมการ

ปฏิบตั ิ

ร่วมการ

เปลี่ยนแปลง 

ร่วมการ

วดัผล 
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3)  สนับสนุนการส่งเสริมศักยภาพของกรรมการหมู่บ้านและองค์การ
บริหารส่วนต าบล/สภาต าบล โดยจัดตั้งกลุ่มแกนน าระดับต าบลให้สนับสนุนการบริหารจัดการ การ
พัฒนาและวิชาการให้แก่หมู่บ้าน และสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างกรรมการหมู่บ้าน องค์การ
บริหารส่วนต าบล/สภาต าบลให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมทั้งสนับสนุนศูนย์ข้อมูลในการให้ข้อมูลแก่
หมู่บ้านในการจัดท าแผนงาน 

จากแนวทางการเสริมสร้างพลังในชุมชนข้างต้น เน้นส่งเสริมศักยภาพและขีดความ 
สามารถของคนในชุมชน สนับสนุนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน 
มุ่งสร้างและพัฒนาเครือข่ายระหว่างชุมชนให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน จะได้ร่วมกันจัดท าแผนงาน 
วิเคราะห์สถานการณ์ปัญหาที่เกิดข้ึน จนน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นการมุ่งเน้นความสามารถและศักยภาพของบุคคลใน
สังคมในการเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือแก้ไขปัญหาในสังคม ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการ
พัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นั่นคือ การมีส่วนร่วมจากประชาชน   

จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม ถือเป็นประกอบด้วย 5 องค์ประกอบที่ส าคัญ ได้แก่ 1) ฐานความรู้ 2) ตลาด แรงงาน 3) การ
เปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม 4) พ้ืนที่สาธารณะ และ 5) ความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น ซึ่งเป็น
แนวคิดที่ตระหนักในความสามารถหรือสมรรถนะของมนุษย์ พัฒนาให้เป็นบุคคลที่มีศักยภาพอย่าง
แท้จริง โดยมุ่งเน้นให้บุคคลได้เข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะด้านต่างๆ 
อันจะน าไปสู่การวางแผนแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น จะท าให้เกิดการพัฒนาด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับ
สังคมไทย 

จากแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพสังคมข้างต้น ที่ประกอบด้วย 1) ความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม 2) ความครอบคลุมทางสังคม 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม และ 4) การ
เสริมสร้างพลังทางสังคม ผู้วิจัยได้น าแนวคิดคุณภาพสังคมมาจากแนวคิดทางฝั่งยุโรป มาประยุกต์ใช้
กับบริบทในสังคมประเทศไทย เมื่อพิจารณาแล้ว พบว่า มิติคุณภาพสังคมเหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ความสุข นั่นคือ หากประชาชนมีคุณภาพสังคมที่ดี ได้แก่ มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมที่ดี มี
ความครอบคลุมทางสังคมที่ดี มีความสมานฉันท์ทางสังคมที่ดี และมีการเสริมสร้างพลังทางสังคมที่ดี 
ก็ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขของประชาชนโดยรวมอันส่งผลให้เกิดคุณภาพชีวิตต่อไปในอนาคตด้วย 
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2.7  แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางสังคม 
 

แนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางสังคมเป็นแนวคิดที่ส าคัญที่สะท้อนคุณภาพสังคม จึงนับว่าตัวชี้วัด
ทางสังคมถือเป็นแนวทางหรือเป้าหมายของคุณภาพสังคม ดังนั้นแนวคิดตัวชี้วัดทางสังคมจึงมี
ความส าคัญที่เป็นกลไกในทางปฏิบัติของการพัฒนาที่จะบ่งบอกทิศทางที่จะน าไปสู่คุณภาพสังคม ซึ่ง
เป็นเป้าหมายอันสูงสุด ซึ่งผู้วิจัยได้รวบรวมความหมาย แนวคิดและทฤษฎี และประเด็นอ่ืนๆ ที่
เกี่ยวข้อง ได้ดังนี้ 
 
 2.7.1  ความหมายของตัวชี้วัดทางสังคม 
 จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความหมายของตัวชี้วัดทางสังคม ได้แก่ ส านักงาน
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544, น. 2) ได้ให้ความหมายของตัวชี้วัดทางสังคมว่าเป็นเครื่องมืออย่าง
หนึ่งในการจัดท าสารสนเทศเพ่ือให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจวางนโยบายและบริหารงานพัฒนาใน
ลักษณะต่างๆ กัน เช่น เพ่ือวาดภาพวิถีทางสังคมที่ต้องการจากการพัฒนาประเทศ เพ่ือก าหนด
จุดมุ่งหมายการพัฒนาสังคมแต่ละด้านของแผนพัฒนาประเทศ เพื่อวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแผนงาน
และจัดท าแผนปฏิบัติการของโครงการ เพ่ือก าหนดโครงการที่มีทางเลือกที่เหมาะสม เพ่ือก าหนด
ทางเลือกการด าเนินกิจกรรมที่น่าพอใจที่สุด และเพ่ือติดตามผลการปฏิบัติงานและการประเมินผล
การด าเนินงานตามนโยบายที่วางไว้ และเป็นสิ่งที่แสดงออกเป็นตัวเลขที่ใช้วัดแง่มุมต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
กับแนวความคิดทางสังคม  ซึ่งเป็นเชิงนามธรรมให้เป็นตัวแปรเชิงรูปธรรมที่สามารถวัดได้ภายใต้
ระบบสารสนเทศที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพ่ือประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร และด้วยนิยาม
ดังกล่าว ตัวชี้วัดทางสังคมจึงมีลักษณะเป็นตัวแทนของสิ่งที่เป็นนามธรรม ซึ่งให้นิยามเชิงปฏิบัติการใน
การวิเคราะห์และการติดตามผลเป็นเชิงปริมาณ มาตรวัดที่ใช้ในการค านวณได้เป็นค่าประเมิน ได้จาก
ตัวแปรเฉพาะที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นตัวแปรส าคัญให้กับตัวชี้วัด โดยที่แต่ละตัวแปรอาจจะมีมาตร
วัดที่ต่างกัน ในกรณีที่ตัวชี้วัดหนึ่งมีตัวแปรมากกว่าหนึ่งตัว จะต้องมีการก าหนดค่าน้ าหนักของแต่ละ
ตัวแปรเพ่ือจัดท าดัชนี (Index) ของตัวชี้วัดนั้น เช่นเดียวกับธนัช กนกเทศ (2549, น. 18) กล่าวว่า
ตัวชี้วัดทางสังคม เป็นชุดของสารสนเทศที่ เป็นผลมาจากความพยายามในการจัดวางและวัด
องค์ประกอบในมิติต่างๆ โดยสาระของตัวชี้วัดนั้นครอบคลุมประเด็นทางด้านสังคมวิทยา เศรษฐกิจ 
จิตวิทยา และอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบอกทิศทางการพัฒนาหรือการด าเนินกิจกรรมที่เป็นนโยบาย
สาธารณะของรัฐในแต่ละเรื่องว่าได้ไปถึงจุดใด บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายแค่ไหน นอกจากนี้
ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี (2555, น. 50) กล่าวว่าตัวชี้วัดทางสังคม เป็นเครื่องมือที่สามารถวัดสถานะทาง
สังคมในมิติต่างๆ ของสังคม ว่าเป็นไปตามทิศทางที่ได้ก าหนดขึ้นหรือบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดขึ้น
หรือไม่ ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้ทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณ อีกทั้งยังเป็นแนวทางในการวางแผน
นโยบายสาธารณะต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์กับสังคมในขณะนั้นได้ด้วย  
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 จากความหมายข้างต้น สรุปได้ว่า ตัวชี้วัดทางสังคม หมายถึง เครื่องมือที่ใช้วัดสิ่งต่างๆ ในมิติ
ต่างๆ ที่เกี่ยวกับสังคม ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ แสดงถึงระดับของการด าเนินชีวิต คุณภาพชีวิต 
โดยน ามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาคุณภาพสังคม 
 
 2.7.2  การใช้ตัวช้ีวัดทางสังคม 
 อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า (2539) กล่าวว่าตัวชี้วัดทางสังคม น าไปใช้ได้ดังนี้  

1)  การใช้ตัวชี้วัดเพ่ือวางแผนระดับมหภาค ตัวชี้วัดทางเศรษฐกิจและสังคมได้
น ามาใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนาและวางแผนโครงสร้างประชากร นิยามเป้าหมายเพ่ือลดความยากจน 
ออกแบบและด าเนินการโครงการทางสังคม การวิเคราะห์ความล้าหลังของภูมิภาคต่างๆ การสร้างรูป
จ าลองการพัฒนาทางเศรษฐกิจสังคมในระดับเขต การวางแผนหรือผสมผสานในเรื่องรูปแบบหรือ
วิธีการวางแผนระดับต่างๆ  

2)  การใช้ตัวชี้วัดในการวางแผนระดับหน่วยงานและโครงการ งานพัฒนาจ านวน
มากใช้ตัวชี้วัดทางสังคมช่วยในการด าเนินนโยบายต่างๆ ตัวชี้วัดจึงอาจสนองตอบการด าเนินงานของ
หน่วยงานต่างๆ เช่น หน่วยงานด้านสุขภาพและที่อยู่ อาศัย หรือการบริหารที่หลายฝ่ายเข้ามา
เกี่ยวข้อง เช่น นโยบายประชากรและการวางแผนครอบครัว ตัวชี้วัดจ านวนมากที่ปรากฏ รวมทั้ง
ตัวชี้วัดที่เป็นตัวป้อน (ทรัพยากรและสิ่งอ านวยความสะดวก) เช่น ผลผลิตในลักษณะของพฤติกรรม
และผลที่เกิดขึ้น แผนงานจ านวนมากจึงรวมเอาตัวชี้วัดที่ เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ ทางสังคมและ
โครงการทางสังคมจ านวนมากไว้ด้วยกัน เป็นต้น  

3)  การใช้ตัวชี้วัดในระดับภาคและท้องถิ่น มี 2 ลักษณะคือการใช้ตัวชี้วัดเศรษฐกิจ 
สังคม เพ่ือวัดความแตกต่างระหว่างชนบท/เมืองของระดับภาค และใช้เครื่องชี้วัดเศรษฐกิจสังคม เพื่อ
วิเคราะห์และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและใช้ในการพัฒนาโครงการต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เช่น การ
พัฒนาชนบทหรือการพัฒนาโครงการส าหรับกลุ่มต่างๆ เช่น โครงการโภชนาการส าหรับเด็กบางพ้ืนที่ 
เป็นต้น  
 จากการใช้ตัวชี้วัดทางสังคมข้างต้น มีการน าตัวชี้วัดทางสังคมไปใช้วางแผนทั้งในระดับมห
ภาค ระดับหน่วยงานและโครงการ และระดับภาคและท้องถิ่น โดยแต่ละระดับมีเป้าหมาย/
วัตถุประสงค์ที่แตกต่างกัน โดยในระดับมหภาค ใช้ในการวิเคราะห์ พัฒนา วางแผน ออกแบบและ
ด าเนินการโครงการทางสังคม ส่วนในระดับหน่วยงานและโครงการ ใช้ในการด าเนินนโยบายต่างๆ 
และในระดับภาคและท้องถิ่น ใช้วัดความแตกต่างของชนบทกับเมือง และวิเคราะห์และพัฒนา
โครงการต่างๆ ในระดับท้องถิ่น เป็นต้น 
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 2.7.3  ชนิดและลักษณะของตัวชี้วัดทางสังคม 
 ตัวชี้วัดทางสังคมได้มีการจ าแนกหรือจัดหมวดหมู่แตกต่างกัน ซึ่งความแตกต่างของตัวชี้วัดอยู่
ที่ความพอใจที่จะน าไปประยุกต์ใช้เพ่ือจุดประสงค์ต่างๆ ได้แบ่งตัวชี้วัดออกเป็น 4 ชนิด (Miles, 
1985) ดังนี้ 

1)  Direct and By-product Data เป็นข้อมูลเชิงสถิติหรือรายงานทางสังคมที่
ส านักงานต่างๆ เก็บรวบรวมเอาไว้ ขณะเดียวกันข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถใช้เป็นตัวชี้วัดโดยตรง เพราะ
บางอย่างเป็นผลจากการส ารวจสภาพสังคมซึ่งได้วางแผนในการเก็บรวบรวมไว้แล้ว 

2)  Input and Output Indicators เป็นข้อมูลเชิงสถิติที่ส านักงานน าไปประยุกต์
เพ่ือวัดประเด็นทางด้านสวัสดิการ ข้อมูลเหล่านี้กลายเป็นตัวชี้วัดที่เป็นตัวป้อนส าหรับผลผลิตนั้น
เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนามนุษย์ซึ่งกิจกรรมสังคมเกือบทุกอย่างต้องการตัวป้อนต่างๆ เพ่ือจะท าให้
เกิดผลผลิตด้วย 

3)  Objective and Subjective Indicators เป็นข้อมูลตัวชี้วัดทางสังคมส่วนมาก
เป็นการวัดเชิงวัตถุวิสัยรวมถึงรายงานพฤติกรรมต่างๆ สภาพแวดล้อม รายละเอียดสรีระ ได้จากผู้
สังเกตที่ผ่านการอบรมอย่างดีและเชื่อถือได้ ส่วนการวัดเชิงจิตวิสัยนั้นขึ้นอยู่กับรายงานในสาระต่างๆ 
การประเมินผล การบอกเล่าตามความรู้สึก อารมณ์ ความตั้งใจของปัจเจกบุคคล ซึ่งเป็นข้อมูลจาก
การส ารวจ การสัมภาษณ์ และอ่ืนๆ 

4)  System and Aggregated Indicators เป็ นตั วชี้ วัดที่ เป็ น ระดับ สากล  ใน
ลักษณะรายงานเกี่ยวกับมนุษยชาติหรือสิ่งแวดล้อมโดยรวมมากกว่าสถิติข้อมูลหรือสภาพของกลุ่ม
หรือปัจเจกบุคคล คือเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสาระต่างๆ ทางสังคม  
 ธนัช กนกเทศ (2549, น. 21) กล่าวถึงลักษณะของตัวชี้วัดทางสังคมที่ดีโดยทั่วไปจะต้อง
ประกอบด้วย 1) มีความตรง สามารถวัดสิ่งที่ต้องการจะวัดได้ 2) มีความไว แสดงความแตกต่างได้ แม้
สถานการณ์ที่วัดจะเปลี่ยนแปลงไปเพียงเล็กน้อย 3) มีความเฉพาะเจาะจง จะเปลี่ยนแปลงแต่เฉพาะ
สถานการณ์ที่เก่ียวข้องกับตัวแปรนั้นโดยตรง และ 4) มีความเชื่อถือได้ ค่าที่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพ
ควรจะเท่ากัน ถ้าวัดในสิ่งเดียวกัน ไม่ว่าผู้วัดจะเป็นกลุ่มใดก็ตาม นอกจากนี้ลักษณะของตัวชี้วัดที่ดี
จะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบต่างๆ ได้แก่ มีความถูกต้อง (Plausible) เป็นอิสระ (Independent) 
ตรวจสอบได้ (Verifiable) ตรงประเด็น (Targeted) เข้าถึงได้ (Accessible) และมีความครอบคลุม 
(Comprehensive) 
 จากชนิดและลักษณะของตัวชี้วัดทางสังคมข้างต้น ตัวชี้วัดทางสังคมแตกต่างกันตาม
จุดประสงค์ มีทั้งที่ เป็นข้อมูลสถิติของส านักงานต่างๆ เป็นข้อมูลทางสถิติที่ประยุกต์ใช้วัดด้าน
สวัสดิการ เป็นข้อมูลเชิงวัตถุวิสัย รายงานพฤติกรรมและสภาพแวดล้ อม รวมทั้งข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์ ได้แก่ การบอกเล่าอารมณ์ความรู้สึก และเป็นข้อมูลในระดับสากลในรายงานเกี่ยวกับ
มนุษยชน เป็นต้น และลักษณะตัวชี้วัดทางสังคมที่ดีโดยทั่วไป จะต้องมีคุณสมบัติที่ดี นั่นคือ มีความตรง 
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มีความไว มีความเฉพาะเจาะจง และมีความเชื่อถือได้ นอกจากนี้ ยังต้องมีความถูกต้อง มีความเป็น
อิสระ ตรวจสอบได้ เข้าถึงได้ และมีความครอบคลุม เป็นต้น 
 
 2.7.4  แนวคิดในการก าหนดตัวชี้วัดทางสังคม 
 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544, น. 6-7) เสนอแนวคิดในการก าหนดตัวชี้วัดทาง
สังคม ดังนี้ 

1)  UN แนวความคิด “ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ หรือ Economic Growth” 
ใช้  Gross National Product หรือ GNP เป็ นตั วชี้ วัดทางสั งคมในช่ วงก่อนปี  1960 ภายใต้
แนวความคิดว่าสังคมที่พัฒนาดูได้จากความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 

2)  OECD แนวความคิด “ความเป็นอยู่ที่ดี หรือ Well-Being” ประกอบด้วยหมวด
สุขภาพอนามัย หมวดความรู้ หมวดการมีงานท าและชีวิตการท างาน หมวดการบริโภคสินค้าและ
บริการ หมวดการใช้เวลาว่าง หมวดสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ หมวดความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน หมวดโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม เป็นต้น 

3)  UN-ESCAP แนวความคิด “คุณภาพชีวิต หรือ Quality of Life” ประกอบด้วย 
หมวดสุขภาพอนามัย หมวดการศึกษา หมวดการมีงานท าและชีวิตการท างาน หมวดรายได้ หมวด
วัฒนธรรม หมวดที่อยู่อาศัย หมวดสิ่งแวดล้อม หมวดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และหมวด
สวัสดิการสังคม เป็นต้น 

4)  UN-ESCAP แนวความคิด “การพัฒนาสังคม หรือ Social Development” 
ประกอบด้วย หมวดประชากร หมวดสุขภาพ หมวดการตั้งถิ่นฐานและสิ่งแวดล้อม หมวดการศึกษา 
หมวดการคมนาคมขนส่ง หมวดการสื่อสาร หมวดการจ้างงาน ผลผลิต และรายได้และหมวดการ
ลงทุนทางสังคมของประเทศ เป็นต้น 
 จากแนวคิดในการก าหนดตัวชี้วัดทางสังคมข้างต้น มีองค์การต่างๆ เช่น UN, OECD, UN-
ESCAP เป็นต้น ที่มีแนวความคิดที่แตกต่างกัน แนวคิดเหล่านี้จะเป็นตัวก าหนดตัวชี้วัดทางสังคมว่า
ต้องการวัดอะไรบ้าง เช่น ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ประกอบด้วย หมวดสุขภาพ หมวดการศึกษา หมวด
สิ่งแวดล้อม หมวดการมีงานท า หมวดรายได้ เป็นต้น ตัวชี้วัดการพัฒนาสังคม ประกอบด้วย หมวด
ประชากร หมวดสุขภาพ หมวดการคมนาคมขนส่ง หมวดการจ้างงาน เป็นต้น 
 
 2.7.5  ตัวช้ีวัดทางสังคมของประเทศในยุโรป 
 ตัวชี้วัดทางสังคมของประเทศในยุโรปได้มีการสร้างขึ้นจากมิติทั้ง 4 ของคุณภาพสังคม ได้มี
การน ามานิยามเชิงปฏิบัติการ โดยแบ่งออกเป็นประเด็นหลัก (Domains) และประเด็นย่อย (Sub-
domains) รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดทั้งสิ้น 95 ตัว ดังแสดงตามตารางที่ 2.3 และมีการน าไปทดลอง
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ใช้ในประเทศต่างๆ ในทวีปยุโรป จ านวน 14 ประเทศ (Gordon, 2004 อ้างถึงใน สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 
2553, น. 11) 
 
ตารางท่ี 2.3  มิติ ประเด็น ประเด็นย่อย และตัวชี้วัดคุณภาพสังคม 

 
ประเด็น ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด 

1.  ตัวชี้วัดด้านความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
1) ทรัพยากรทาง

การเงิน 
1) ความเพียงพอของ

รายได ้
2) ความมั่นคงของ

รายได ้

1) ส่วนของรายได้ครัวเรือนท่ีใช้ในด้านสุขภาพ เครื่องนุ่งห่ม อาหาร
และที่อยู่อาศัยในกรณีของครอบครัวที่มีฐานะปานกลางและ
ยากจน 

2) เหตุการณ์ที่อาจส่งผลให้เกิดความเสีย่งต่อความยากจนของ
ครัวเรือน 

3) สัดส่วนของประชาชนท่ีอยู่ในครัวเรือนที่ต้องพึ่งพาเงินสนับสนุน
จากรัฐที่ช่วยให้มีรายได้อยูเ่หนือเสน้ความยากจน 

2) ที่อยู่อาศัยและ
สิ่งแวดล้อม 

1) ความมั่นคงด้านที่
อยู่อาศัย 

2) สภาพที่อยู่อาศัย 
3) สภาพแวดล้อม 

(ทางสังคมและ
ธรรมชาติ) 

1) สัดส่วนของประชากรที่บ้านพักเป็นของตนเอง 
2) สัดส่วนของครอบครัวหลายครอบครัวที่อยู่อาศัยในครัวเรือน

เดียวกัน 
3) ขนาดความกว้าง (ตร.ม.) ต่อจ านวนคนในครัวเรือน 
4) สัดส่วนประชากรที่อยู่ในที่พักขาดสาธารณูปโภคพื้นฐาน 
5) จ านวนประชาชนท่ีได้รับผลกระทบจากอาชญากรรมที่เกิดขึ้นต่อ 

10,000 ประชากร 
6) สัดสวนของครัวเรือนท่ีอยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีมีค่ามลพิษสูงกว่า

มาตรฐาน (มลพิษทางน้ า อากาศ และเสียง) 
3) สาธารณสุขและ

การดูแลสุขภาพ 
1) ความมั่นคง

ทางการดูแล
สขุภาพ 

2) บริการด้าน
สุขภาพ 

1) สัดส่วนประชาชนท่ีได้รับการดแูลสุขภาพโดยไมเ่สียคา่ใช้จ่าย 
2) จ านวนแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขอ่ืนๆ ต่อ 10,000 

ประชากร 
3) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยจากที่พักถึงสถานพยาบาล 
 

 3) การดูแลรักษา 
พยาบาล 

4) ระยะเวลาโดยเฉลี่ยที่รถพยาบาลเดินทางไปถึงคนไข้ 
5) จ านวนช่ัวโมงเฉลี่ยที่ใช้ในการรักษาพยาบาลทั้งการรักษาพยาบาล

ที่ต้องจ่ายเงิน และไม่ต้องจ่ายเงิน 
4) การท างาน 1) ความมั่นคงในการ

ท างาน 
2) สภาพการท างาน 

1) ระยะเวลาที่นายจ้างต้องแจ้งตอ่ลูกจ้างล่วงหน้าหากจะเปลี่ยน
เงื่อนไขการจ้างตามสญัญา 

2) ระยะเวลาการแจ้งล่วงหน้าในกรณีเลิกจ้าง 
3) สัดส่วนของลูกจ้างช่ัวคราว และลูกจ้างที่ต้องต่อสญัญารายปตี่อ

ลูกจ้างถาวร 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด 
  4) สัดส่วนของแรงงานผิดกฎหมาย 

5) จ านวนคนงานท่ีท างานน้อยลงด้วยเหตผุล เช่น การดูแลบุตร การ
ดูแลญาติพี่น้องที่เจ็บป่วย และการดูแลรักษาตัวเองเมื่อเจ็บป่วย 
เมื่อเทียบกับสัดส่วนคนงานท่ีไดร้บัสิทธิ์การลา ด้วยเหตุผล
ดังกล่าว 

6) จ านวนครั้งของอุบัติเหตุในท่ีท างานท้ังที่ร้ายแรงและไม่ร้ายแรงต่อ
คนงาน 100,000 คน 

7) จ านวนช่ัวโมงการท างานของคนงานเต็มเวลาต่อสัปดาห์ 
5) การศึกษา 1) ความมั่นคงด้าน

การศึกษา 
2) คุณภาพการศึกษา 

1) สัดส่วนนักเรยีนที่ต้องออกจากการศึกษาภาคบังคับกลางคัน 
2) ค่าเล่าเรยีนเมื่อเทยีบกับค่าเฉลีย่ค่าแรงของทั้งประเทศ 
3) สัดส่วนของนักเรียนท้ังที่ส าเร็จการศึกษาและไมส่ าเร็จการศึกษา

ซึ่งสามารถหางานไดภ้ายใน 1 ปี หลังจากออกจากโรงเรียน 
2.  ตัวชี้วัดด้านความสมานฉันทใ์นสังคม 
1) ความไว้วางใจ 1) ความไว้วางใจใน

ภาพรวม 
2) ความไว้วางใจ

เฉพาะด้าน 

1) ระดับความไว้วางใจในค าถามท่ีว่า “คนส่วนใหญ่เชื่อถือได้
หรือไม่” 

2) ความไว้วางใจใน: รัฐบาล ส.ส. พรรคการเมือง กองทัพ ระบบ
กฎหมาย สื่อมวลชน สหภาพแรงงาน ต ารวจ สถาบันศาสนา และ
กลุ่มธุรกิจ 

3) จ านวนคดีที่ส่งฟ้องศาล 
4) ความส าคัญของความไว้วางใจในครอบครัว เพื่อน การพักผ่อน 

การเมือง ผู้ปกครอง และหน้าที่ของผู้ปกครองในการดูแลบุตร
หลาน 

2) บรรทัดฐานและ
ค่านิยมอื่นๆ 

1) การเสียสละเพื่อ
ส่วนรวม 

2) การยอมรับความ
แตกต่าง 

3) สัญญาประชาคม 

1) กิจกรรมอาสาสมัคร ได้แก่ จ านวนช่ัวโมงท่ีด าเนินกิจกรรม
อาสาสมัครต่อสัปดาห์ และการบรจิาคโลหิต 

2) ทัศนคติต่อคนต่างด้าวผูม้ีผลประโยชน์และวัฒนธรรมแตกต่าง 
3) การยอมรับในอัตลักษณ์ ความเช่ือ พฤติกรรม หรือวิถีการด าเนิน

ชีวิตของบุคคลอื่นที่มีความแตกต่าง 
4) ความเชื่อในเรื่องสาเหตุของความยากจนท้ังในระดับปัจเจกชน

และระดับโครงสร้าง 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด 
  4) ความสมัครใจท่ีจะจ่ายภาษีเพิ่มในกรณีที่เรามั่นใจว่าภาษีนั้นจะถูก

น าไปช่วยคนยากจน 
5) ความสมัครใจท่ีจะจ่ายภาษีเพิ่มร้อยละ 1 เพื่อช่วยเหลือผูสู้งอาย ุ
6) ความปรารถนาที่จะด าเนินกิจกรรมเพื่อชุมชน เช่น เก็บขยะ การ

ช่วยซื้อของให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ การช่วยท าความสะอาดถนน 
ฯลฯ 

7) การแบ่งงานบ้านระหว่างชายและหญิงในบ้าน 
3) เครือข่ายทาง

สังคม 
1) เครือข่าย 1) การเป็นสมาชิกในการด าเนินกจิกรรมทางการเมือง องค์การการ

กุศล และกลุ่มสมาคมกีฬา 
2) การได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว เพื่อนฝูง และเพื่อนบ้าน 
3) ความถี่ในการติดต่อเพื่อนฝูง และเพื่อนร่วมงาน 

4) อัตลักษณ ์ 1) อัตลักษณ์ของ
ชาติ/ภูมภิาค/
ชุมชน/กลุ่ม 

1) ความภูมิใจในความเป็นชาต ิ
2) การแสดงสิ่งบ่งช้ีที่สะท้อนสญัลกัษณ์ของชาติ/ยุโรป 
3) ความรู้สึกในอัตลักษณ์ของภูมภิาค ชุมชน หรือท้องถิ่น 
4) ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของครอบครัวและสมาชิกเครือญาติ 

3.  ตัวชี้วัดด้านความครอบคลุมทางสังคม  
1) สิทธิของ

พลเมือง 
1) สิทธิตาม

รัฐธรรมนูญ และ
ทางการเมือง 

2) สิทธิทางสังคม 
3) สิทธิมนุษยชน 
4) เครือข่ายทาง

เศรษฐกิจและ
การเมือง 

1) สัดส่วนของประชากรทีไ่ด้รับสถานะพลเมือง 
2) สัดส่วนของผู้มสีิทธิออกเสียงเลอืกตั้ง และสดัส่วนผู้ลงคะแนน

เลือกตั้ง 
3) สัดส่วนผูม้ีสิทธิได้รับบ านาญ 
4) สัดส่วนของประชาชนท่ีมีสิทธิในการไดร้ับค าปรึกษาทางกฎหมาย

โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย 
5) สัดส่วนของประชาชนท่ีเคยถูกกีดกัน 
6)สัดส่วนของชนกลุ่มน้อยที่ได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนใน

รัฐสภา คณะกรรมการบริหารบริษทั และมูลนิธ ิ
7) สัดส่วนของผู้หญิงท่ีได้รับเลือกตั้งหรือแต่งตั้งให้เป็นผู้แทนใน

รัฐสภา คณะกรรมการบริหารบริษทั และมูลนิธ ิ
2) ตลาด แรงงาน 1) การเข้าถึงการจ้าง

งาน 
1) สัดส่วนของผู้ว่างงานระยะยาว (12 เดือนข้ึนไป) 
2) สัดส่วนของผู้ท างานไมเ่ต็มเวลาหรือผู้ตกงานช่ัวคราว 

3) การบริการ 1) บริการสาธารณสุข 
2) ที่อยู่อาศัย 
3) การศึกษา 

1) สัดส่วนผู้ทีไ่ดร้ับสิทธิและผู้ใช้สทิธิบริการสาธารณสุขของรัฐ 
2) สัดส่วนผูไ้ร้ที่อยู ่
3) ระยะเวลาเฉลี่ยในการรอที่จะได้รับท่ีอยู่ท่ีจัดให้โดยรัฐ 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด 
 4) การให้ความ

ช่วยเหลือทาง
สังคม 

5) บริการทางการเงิน 
6) การขนส่งมวลชน 

4) สัดส่วนการเข้าศึกษาในโรงเรียนและการศึกษาในระดบัวิทยาลัย 
5) สัดส่วนของประชาชนท่ีต้องการบริการทางสังคมทั้งที่เป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ 
6) ระยะเวลาในการรอรับบริการทางสังคม 
7) สัดส่วนประชากรที่ถูกปฏิเสธการให้สินเชื่อจ าแนกตามกลุ่มรายได้ 

 7) บริการทางสังคม
และวัฒนธรรม 

8) การเขา้ถึงความช่วยเหลือทางการเงินตามทีต่้องการ 
9) สัดส่วนของประชาชนท่ีเข้าถึงระบบขนส่งมวลชน 
10) ความหนาแน่นในระบบขนส่งมวลชนและถนน 
11) จ านวนสนามกีฬาต่อ 10,000 ประชากร 
12) จ านวนสถานบันเทิงทางวัฒนธรรมทั้งของรัฐและเอกชนต่อ 

10,000 ประชากร 
4) เครือข่ายทาง

สังคม 
1) เพือ่นบ้าน 
2) เพื่อนฝูง 
3) ชีวิตครอบครัว 

1) สัดส่วนความถี่ของการติดต่อกบัเพื่อนบ้าน 
2) สัดส่วนความถี่ของการติดต่อกบัเพื่อน 
3) ความรู้สึกโดดเดี่ยว 
4) ระยะเวลาการติดต่อกับเครือญาติ 
5) การได้รับความช่วยเหลือแบบไม่เป็นทางการจากครอบครัว 

4.  ตัวชี้วัดด้านการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1) ฐานความรู้ 1) การประยุกต์ใช้

องค์ความรู ้
2) ความพร้อมของ

ข้อมูลข่าวสาร 
3) การเอื้ออ านวยใน

การใช้ข้อมูล 

1) ระดับการเคลื่อนย้ายชนช้ันทางสังคมเกี่ยวกับพ้ืนฐานคณุสมบัต ิ
ของบุคคล 

2) สัดส่วนประชากรที่อ่านออกเขียนได ้
3) การเข้าถึงสื่อมวลชนที่ไมต่้องโดยไมเ่สยีค่าใช้จ่าย 
4) การเข้าถึงอินเตอร์เน็ต 
5) การเผยแพร่ข้อมลูเกี่ยวกับบริการทางสังคมที่มีหลากหลายภาษา 
6) การมีศูนย์ให้การสนับสนุน หรอืแนะน าโดยไม่เสียคา่ใช้จ่าย 

2) ตลาด แรงงาน 1) การจ้างงาน 
2) การเคลื่อนย้าย

แรงงาน 
3) ความสมดลุ

ระหว่างการท างาน
และครอบครัว 

1) สัดส่วนของแรงงานท่ีเป็นสมาชกิสหภาพแรงงาน 
2) สัดส่วนของแรงงานท่ีอยู่ภายใตค้วามครอบคลุมของระบบการ

คุ้มครองด้านแรงงาน 
3) สัดส่วนของแรงงานท่ีได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเตมิ และโดยรัฐ 
4) สัดส่วนขององค์กรที่มีนโยบายสร้างความสมดุลระหว่างการ

ท างานและครอบครัว 
5) สดัส่วนคนงานท่ีเข้าร่วมในโครงการ 
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ตารางท่ี 2.3  (ต่อ) 
 

ประเด็น ประเด็นย่อย ตัวชี้วัด 
3) การเปิดกว้าง

และการ
สนับสนุนจาก
สถาบันในสังคม 

1) การเปิดกว้างและ
การสนับสนุนจาก
สถาบันทาง
การเมือง, 
เศรษฐกิจ และ
องค์การ 

1) การมีกระบวนการปรึกษาหารอืและช่องทางแสดงออกตาม
ระบอบประชาธิปไตย 

2) จ านวนครั้งของการมีส่วนร่วมของประชาชนใน 
กระบวนการก าหนดนโยบายด้านเศรษฐกิจท่ีส าคญั 

3) สัดส่วนองค์การหรือสถาบันที่มสีภาการท างาน 

4) พื้นที่สาธารณะ 1) การสนับสนุนให้
เกิดการมีส่วนร่วม 

2) การส่งเสรมิ
วัฒนธรรม 

1) สัดส่วนของงบประมาณที่จัดสรรให้กับการด าเนินกิจกรรม 
อาสาสมัครที่ไม่มุ่งหวังรายได้ของพลเมือง 

2) จ านวนครั้งของการห้ามการชุมชนประท้วงในรอบปีท่ีผ่านมาเมื่อ
เทียบกับจ านวนครั้งการประท้วงทัง้หมด 

3) สัดส่วนงบประมาณทีจ่ัดสรรใหก้ับกิจกรรมทางวัฒนธรรม 
4) จ านวนกลุ่มทางวัฒนธรรมที่ตั้งขึ้น และจ านวนครั้งของกิจกรรม 

  5) สัดส่วนประชากรที่เข้าร่วมในกิจกรรมการส่งเสริมวัฒนธรรมเป็น
ประจ า 

5. ความสัมพันธ์
ส่วนตัว 

1) การให้บริการ
สนับสนุนกลุ่มผู้มี
ข้อจ ากัดทางกาย
และทางสังคม 

2) การสนับสนุนใน
รายบุคคล และ
การพบปะทาง
สังคม 

1) ร้อยละของงบประมาณทั้งจากส่วนกลางและท้องถิ่นที่ใช้ในการ
สนับสนุนคนพิการทั้งทางกายและทางจิตใจ 

2) ระดับสวสัดิการส าหรับการดูแลเด็กก่อนวัยและหลังวัยเรยีน 
3) ระดับการสนับสนุนในเรื่องของสถานท่ีและการปรับปรุง

สภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้เกดิการพบปะทางสังคม 

 
 2.7.6  ตัวช้ีวัดทางสังคมของประเทศไทย 

ตัวชี้วัดทางสังคมของประเทศไทยได้มีหน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชนได้จัดท าขึ้นซึ่ งมี
รายละเอียดแตกต่างกันไปตามลักษณะและจุดเน้นของการด าเนินงานหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งตัวชี้วัดที่
เกี่ยวข้องในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม และตัวชี้วัดทางสังคมโดยได้
รวบรวมรายละเอียดได้ดังนี้ (อนุชาติ พวงส าลี และอรทัย อาจอ่ า, 2539, น. 161-163) 

1)  ตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม โดยปี 2530 ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรีได้รวบรวมสถิติที่เก่ียวข้องมาจัดท าตัวชี้วัด เนื่องจากตัวเลขท่ีมีอยู่สามารถใช้เป็นตัวชี้วัด
ได้ และท าให้ดูได้ง่ายกว่าตัวชี้วัดที่หน่วยงานอ่ืนจัดท าจุดประสงค์ เพ่ือใช้ในการอ้างอิง ติดตามผลการ
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ด าเนินงานและการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้ ครั้งแรกส านักงานสถิติ
แห่งชาติได้ก าหนดตัวชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคมขึ้น 11 สาขา 89 ตัวชี้วัด โดยต่อมาปี พ.ศ. 2537 
ได้จัดท าตัวชี้วัดภาวะสังคมขึ้นโดยแยกจากตัวชี้ภาวะเศรษฐกิจ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสามารถใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมในระยะเวลาที่ผ่านมา เพ่ือเป็นแนวทางในการ
วางแผนพัฒนาสังคมของประเทศ โดยมีตัวชี้วัดทางสังคม 9 สาขา 113 ข้อ ประชากร 22 ข้อ แรงงาน 
16 ข้อ สาธารณสุข 21 ข้อ การศึกษา 14 ข้อ ครอบครัวและครัวเรือน 10 ข้อ เคหะ 11 ข้อ สาขาการ
ใช้เวลา การเล่นกีฬาและการเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรม 8 ข้อ สวัสดิการทางสังคม 4 ข้อ และ
สาขาสิ่งแวดล้อม 7 ข้อ 

2)  ตัวชี้วัดทางสังคม โดยส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าตัวชี้ภาวะสังคมทุกปี เพ่ือมีการล าดับเหตุการณ์และวิเคราะห์การ
เปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมที่เกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาหนึ่งและเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับการวางแผนและประเมินผลของการพัฒนาประเทศ รวมไปถึงการอ้างอิงทางวิชาการ 
ตัวชี้วัดภาวะสังคมแบ่งเป็น 9 ด้าน คือ ด้านประชากรมี 6 ตัวชี้วัด ได้แก่อัตราการเพ่ิมของประชากร 
อัตราการเกิดและการตาย อัตราการเจริญพันธ์ทั่วไป อัตราส่วนภาระการเลี้ยงดู ความหนาแน่นของ
ประชากร สัดส่วนของประชากรที่อาศัยอยู่เขตเมือง ด้านสาธารณสุขมี 13 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราการ
ตายของมารดา อัตราการตายในเด็กอายุต่ ากว่า 5 ปี อัตราการตายของทารกต่ ากว่า 1 ปี อัตราการ
ตายเนื่องจากอุบัติเหตุ อัตราผู้เข้ารับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม่โดยวิธีการต่างๆ อัตรามารดาที่
ได้รับบริการการท าคลอดโดยบุคคลที่ได้รับการฝึกหัดในการท าคลอด อัตราตายที่ เกิดจากโรคที่
ป้องกันได้ อัตราการป่วยด้วยโรคที่ส าคัญ อัตราการป่วยด้วยโรคเอดส์ อัตราการป่วยด้วยโรคภาวะ
แปรปรวนทางจิตทั่วประเทศ อัตราการฆ่าตัวตาย อัตราการตายด้วยสาเหตุส าคัญ อัตราการเป็นโรค
ขาดสารอาหารในทารกและเด็กก่อนวัยเรียน ด้านการศึกษามี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ โครงสร้างประชากร
ด้านการศึกษา การศึกษาในระบบโรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน งบประมาณการศึกษา
เปรียบเทียบกับผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ การสนับสนุนเอกชนในด้านการเงิน ค่าใช้จ่ายของ
รัฐด้านการจัดการศึกษาเฉลี่ยต่อหัว และการมีงานท าของผู้ส าเร็จอาชีวศึกษา ด้านเศรษฐกิจและสังคม 
มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ ดัชนีราคาผู้บริโภค ภาวะผลิต ผลผลิตภัณฑ์เฉลี่ยต่อหัวของประชากรไทย รายจ่าย
เพ่ือการอุปโภคและบริโภค รายได้ รายจ่าย และการออมส่วนบุคคล การบริโภคเครื่องดื่มที่มี
แอลกอฮอล์และบุหรี่ และครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน์ ด้านสวัสดิการสังคม มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ 
จ านวนผู้รับการสงเคราะห์ การให้การสงเคราะห์ การใช้จ่ายด้านประชาสงเคราะห์ การสงเคราะห์ผู้มี
รายได้น้อยเข้ารับการรักษาพยาบาลโดยไม่เสียค่ารักษา และผู้ประสบอันตรายเนื่องจากการท างาน 
ด้านการมีงานท า มี 7 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนและอัตราการว่างงาน อัตราส่วนของผู้ท างานภาค
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม อัตราส่วนก าลังแรงงานสตรี อัตราส่วนสตรีที่ท างานภาค
เกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม แรงงานเด็ก การว่างงานตามฤดูกาล สัดส่วนการพิพาทด้าน
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แรงงาน ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มี 5 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา ผู้ติดยาเสพติดและความผิดที่เกี่ยวกับยาเสพติด จ านวนผู้ต้องขังและเด็กและเยาวชนที่ถูก
จับกุมตัวส่งสถานพินิจและคุ้มครอง กลาง ด้านสถาบันครอบครัว มี 4 ตัวชี้วัด ได้แก่ จ านวนบ้าน 
จ านวนคนเฉลี่ยต่อบ้าน อัตราการจดทะเบียนสมรส และอัตราการจดทะเบียนหย่า ด้านภาวะมลพิษ 
มี 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ คุณภาพน้ าโดยเฉลี่ยในแม่น้ าเจ้าพระยาในช่วงน้ าน้อย คุณภาพอากาศบริเวณ
สถานีตรวจวัด คุณภาพอากาศในกรงเทพมหานคร และคุณภาพเสียงบริเวณสถานีตรวจวัดระดับเสียง
ในกรงเทพมหานคร 
 ส านักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (2544, น. 8) ได้ท าการรวบรวมประยุกต์ใช้ตัวชี้วัดทาง
สังคมในประเทศไทย ได้ดังนี้ 

1)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้
แนวความคิด “การพัฒนาสังคม” โดยจัดท า “เครื่องชี้ภาวะสังคม” 

(1)  ปีพ.ศ. 2518 ประกอบด้วย หมวดประชากร หมวดรายได้ หมวดสาธารณสุข 
หมวดการศึกษาและการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานท า และหมวดความปลอดภัย 

(2)  ปีพ.ศ. 2532 ประกอบด้วย หมวดประชากร หมวดสาธารณสุข หมวด
การศึกษาและการเผยแพร่ข่าวสาร หมวดการมีงานท า หมวดความปลอดภัย หมวดการเคหะ หมวด
เศรษฐกิจสังคม หมวดสวัสดิการสังคม หมวดสถาบันครอบครัว และหมวดมลภาวะ 

2)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้
แนวความคิด “การพัฒนาชนบท” โดยจัดท า “ตัวชี้วัดสภาพหมู่บ้าน กชช.2ค” 

(1)  ปีพ.ศ. 2529 ประกอบด้วย หมวดโครงสร้างพ้ืนฐาน หมวดการประกอบ
อาชีพ ผลผลิตและรายได้ หมวดสาธารณสุขและการอนามัย หมวดแหล่งน้ า และหมวดความรู้ 
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 

(2)  ปีพ.ศ. 2535 ประกอบด้วย หมวดสภาพพ้ืนฐาน หมวดผลผลิต รายได้และ
การมีงานท า หมวดสาธารณสุขและการอนามัย หมวดแหล่งน้ า หมวดความรู้ การศึกษาศาสนาและ
วัฒนธรรม และหมวดทรัพยากรธรรมชาติ 

3)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้
แนวความคิด “Basic Minimum Needs” โดยจัดท า “เครื่องชี้วัดความจ าเป็นพื้นฐาน จปฐ.”   

(1)  ปีพ.ศ. 2528 ประกอบด้วย หมวดอาหาร หมวดที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อม 
หมวดโอกาสเข้าถึงบริการสังคมขั้นพ้ืนฐาน หมวดความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมวด
การผลิตและหาอาหาร หมวดวางแผนครอบครัว หมวดการมีส่วนร่วมของประชาชน และหมวดการ
พัฒนาจิตใจ 
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(2)  ปีพ.ศ. 2540 ประกอบด้วย หมวดสุขภาพดี หมวดมีบ้านอาศัย หมวดศึกษา
ถ้วนทั่ว หมวดครอบครัวอยู่สบาย หมวดรายได้มาก หมวดอยากร่วมพัฒนา หมวดพาสู่คุณธรรม และ
หมวดบ ารุงสิ่งแวดล้อม 

4)  ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติประยุกต์ใช้
แนวความคิด “ความอยู่ดีมีสุข Well-Being” โดยจัดท า “เครื่องชี้วัดความอยู่ดีมีสุข” ประกอบด้วย
หมวดสุขภาพอนามัยและโภชนาการ หมวดการศึกษา หมวดชีวิตการท างาน หมวดชีวิตครอบครัว 
หมวดการพัฒนาเศรษฐกิจ หมวดสิ่งแวดล้อม หมวดความปลอดภัยในชีวิต และหมวดประชารัฐ 
 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2548, น. 18) ได้ทบทวนแนวคิด
มาตรฐานและตัวชี้วัดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในสังคมไทย พบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตนี้
มีหลายหน่วยงานที่ได้มีการจัดท าขึ้นมา ส่วนใหญ่จะเป็นการวัดภาพรวมของคุณภาพชีวิตของ ส าหรับ
ตัวชี้วัดที่เป็นที่รู้จักและถูกน ามาใช้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนที่น่าสนใจมีทั้งหมด 19 ตัวชี้วัด ดัง
แสดงตามตารางที่ 2.4 ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.4  เครื่องมือตัวชี้วัดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตคนไทย 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์
1. เครื่องช้ีวัดภาวะสังคม 

(Social  Indicators)  
: ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 

มี 9 องค์ประกอบ 55  ตัวช้ีวัด 
1) ประชากร  
2) สาธารณสุข  
3) การศึกษา  
4) เศรษฐกิจสังคม       
5) สวัสดิการสังคม  
6) การมีงานท า  
7) ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
8) สถาบันครอบครัว  
9) ภาวะมลพิษ 

1) หน่วยวิเคราะห์วดัระดับบุคคลและ
ครอบครัว 

2) เสนอเป็นหน่วยงานประจ าปีใน
ภาพรวมและรายภาค 

3) ใช้ในปี พ.ศ. 2518 (แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ     
ฉบับท่ี 3) 

2. ดัชนีการศึกษา 
: ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาแห่งชาติ (สกศ.) 

มี 8 องค์ประกอบ 132 ดัชนี  
973 ดัชนีย่อย 
1) ระดับก่อนประถมศึกษา  
2) ระดับประถมศึกษา  
3) ระดับมัธยมต้น  

1) หน่วยวิเคราะห์วดัระดับสถานศึกษา 
จัดท าและน าเสนอเฉพาะ
กลุ่มเป้าหมาย 

2) ใช้ในปี 2527 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5) 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์
 4) ระดับมัธยมปลาย  

5) ระดับอดุมศึกษา  
6) ระดับอาชีวศึกษา  
7) การศึกษานอกโรงเรียน   
8) ดัชนีท่ีเกี่ยวข้อง 

3) ข้อมูลทั้งประเทศ แต่เน้นเฉพาะด้าน
การศึกษา 

3. ข้อมูลความจ าเป็นพื้นฐาน 

(จปฐ.)  : กรมพัฒนาชุมชน
กระทรวงมหาดไทย 

มี 6 องค์ประกอบ 37 ตัวช้ีวัด 
1) สุขภาพดี  
2) มีบ้านอาศัย  
3) ฝักใฝ่ศึกษา  
4) รายได้ก้าวหน้า  
5) ปลูกฝังค่านิยม  
6) ร่วมใจพัฒนา 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคลและ
ครอบครัว 

2) เสนอเป็นรายหมู่บ้านจนถึง
ระดับประเทศ เป็นรายงานประจ าปี 

3) ใช้ในปี 2525 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5) 

4) ข้อมูลทั้งประเทศยกเว้นในเขต
เทศบาลและกรุงเทพ 

4. เครื่องช้ีภาวะเศรษฐกิจและ
สังคม (Economic and 
Social  Index)    
: ส านักงานสถิติแห่งชาติ 
(สสช.) 

มี 11 องค์ประกอบ 89 ตัวช้ีวัด 
1) ประชากร  
2) แรงงาน  
3) เคหะ 
4) ประมง  
5) เกษตร  
6) การศึกษา 
7) สาธารณสุข   
8) รายได้-รายรับ  
9) การขนส่งและคมนาคม  
10) การเงินการธนาคาร  
11) บัญชีรายได้ประจ าชาต ิ

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคลและ
ครัวเรือน 

2) น าเสนอรายจังหวัด และภาพรวมทั้ง
ประเทศ 

3) มีการปรับปรุงตัวช้ีวัดเป็นระยะ ๆ ใช้
ในปี 2530 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6) 

5. ตัวช้ีวัดคุณภาพชีวิตและ
สังคม: กรุงเทพมหานคร 

มี 5 องค์ประกอบ 47 ตัวช้ีวัด   
1) สิ่งแวดล้อม  
2) เศรษฐกิจ   
3) สังคม              
4) สุขภาพ   
5) จิตใจ 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคลและ
ครอบครัว 

2) ปรับปรุงจาก จปฐ. และ UNICEF 
3) ใช้เฉพาะในชุมชนแออัดที่มีกรรมการ

ชุมชนแต่ขาดความต่อเนื่อง 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์
6. สภาวะความต้องการพื้นฐาน

และบริการส าหรับเด็ก 
: สภาองค์กรพัฒนาเด็กและ
เยาวชน 

มี 7 ด้าน 
1) โภชนาการและสุขภาพ  
2) ความแข็งแกร่งของร่างกาย  
3) การพัฒนาด้านสติปญัญา  
4) การศึกษา จิตใจ อารมณ์ และ

สังคม  
5) วัฒนธรรม  
6)  การเตรียมเข้าสู่อาชีพ  
7) สิทธิหน้าท่ีพื้นฐานด้านการเมือง 

การปกครอง 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล 
2) ใช้เกณฑ์มาตรฐานสากลตามสทิธิเด็ก

และความต้องการพื้นฐาน 
3) ใช้ในปี  2533 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6) 
4) ข้อมูลเฉพาะกลุม่เป้าหมายเด็ก 

7. ตัวช้ีวัดสถานภาพงานอนามัย
แม่และเด็ก: กระทรวง
สาธารณสุข 

มี 7 ดัชนี เช่น การดูแลก่อนคลอด 
การดูแลหลังคลอด อัตราการตาย
ของเด็กแรกเกิด อัตราการตายของ
แม่ 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล 
2) น าเสนอเป็นรายต าบล 
3) ใช้ในปี 2534 เป็นข้อมูลพื้นฐานท้ัง

ประเทศเฉพาะกลุม่แม่และเด็ก 
8. ตัวช้ีวัดสุขภาพดีถ้วนหน้า  

: กระทรวงสาธารณสุข 
มี 3 กลุ่ม 17 หมวด 24 เกณฑ์ 
เช่น  การสาธารณสุขมูลฐาน การ
เข้าถึงบริการของรัฐ การป้องกัน
โดยชุมชน   

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล 
2) น าเสนอเป็นรายต าบลและจังหวัด 
3) ใช้ในปี 2535 เป็นข้อมูลทั้งประเทศ

เฉพาะด้านสาธารณสุข 
9. การพึ่งตนเองทาง

สาธารณสุขพ้ืนฐานใน
หมู่บ้าน   
: กระทรวงสาธารณสุข 

มี 8 หมวด 22 เครื่องช้ีวัด เช่น 
การมีองค์กรหมูบ่้าน การถ่ายทอด
ความรู้และเทคโนโลยี การมีข้อมลู
ข่าวสาร  การดูแลตนเอง เป็นต้น   

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล 
2) น าเสนอเป็นรายต าบลและจังหวัด 
3) ใช้ในปี 2535 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7)  
4) เป็นข้อมูลทั้งประเทศเฉพาะด้าน

สาธารณสุข 
10. ตัวบ่งช้ีการพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 
: ส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมและประสานงาน
เยาวชนแห่งชาติ   (สปช.) 

มี 7 องค์ประกอบ (ด้าน) 44 
ตัวช้ีวัดส าหรับเด็กและ 66 ตัวช้ีวัด
ส าหรับเยาวชน 
1) ประชากร  
2) โภชนาการ  
3) สุขภาพกายและสุขภาพจิต  
4) สติปัญญา ความสามารถ

พื้นฐาน  
5) การมีงานท าและเตรียมอาชีพ  

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคลและ
ครอบครัว 

2) ใช้ในปี 2537 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7) 

3) เป็นภาพรวมเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย
เด็กและเยาวชน 
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์

 
6) สังคม วัฒนธรรม จรยิธรรม 
7) การบริหารและงบประมาณ 

 

11. เครื่องช้ีวัดคุณภาพชีวิต
ชาวเขา 
: กรมประชาสงเคราะห ์

มี 10 กลุ่ม 59 ตัวช้ีวัด 
1) การตั้งถิ่นฐาน  
2) การเมืองการปกครอง  
3) สภาพพื้นฐาน  
4) แหล่งน้ า  
5) ผลผลิต  
6) รายได้  
7) การศึกษา 
8) วัฒนธรรม  
9) ยาเสพติด  
10) ความด้อยโอกาสทางสังคม 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคลและ
ชุมชน 

2) การน าเสนอตามกลุ่มเป้าหมาย 
3) ใช้ในปี 2538 (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7) 
4) เป็นข้อมูลเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

ชาวเขา 

12. เครื่องช้ีวัดครอบครัวผาสุก   
: กรมประชาสงเคราะห ์

มี 4 หมวด 20 ตัวช้ีวัด (ปรับปรุง
จาก จปฐ.) 
1) องค์ประกอบของครอบครัว  
2) ความอบอุ่น  
3) การพึ่งตนเองได้  
4) การเข้าถึงบริการของรัฐ 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล 
2) การน าเสนอเป็นรายชุมชน 
3) ใช้ในปี 2538 เป็นข้อมูลทั้งประเทศ

แต่เน้นเฉพาะด้านครอบครัว 

13. ดัชนีวัดความขัดสนรวม  
(Composite Index of 
Human  Deprivation - 
IHD )   
: ส านักโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP) 

มี 8 องค์ประกอบ 48 ตัวช้ีวัด 
1) รายได้  
2) สุขภาพ  
3) การศึกษา  
4) การจ้างงาน  
5) ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  
6) การสื่อสารและคมนาคม   
7) การอุปโภคบรโิภค  
8) สถานภาพผู้หญิง 

1) หน่วยวิเคราะห์วดัระดับบุคคลและ
ครัวเรือน 

2) วัดความยากจนเชิงรายได้          
(Income Poverty) และความขัดสน
ด้อยโอกาส (Non – Income 
Poverty)   

3) ใช้ในปี  2542  (แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8) 

4) ข้อมูลทั้งประเทศตามโครงการ 
14. ดัชนีอยู่ดีมีสุข 

(Composite  Index)   
: ส านักงานคณะกรรมการ 

มี 7 องค์ประกอบ 25 ตัวช้ีวัด 
1) สุขภาพอนามัย   
2) ความรู้  

1) หน่วยวิเคราะห์วดัระดับบุคคล
ครอบครัวและชุมชน 

2) คัดเลือกจากตัวช้ีวัดเดิม เสนอเป็น  3   
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์
พัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ (สศช.) 
 
 
 

3) ชีวิตการท างาน  
4) รายได้และการกระจายรายได้   
5) สภาพแวดล้อม  
6) ด้านชีวิตครอบครัว   
7) การบริการจดัการที่ด ี

ช่วงคือ ก่อนวิกฤต(2535-2539)  
ระหว่างวิกฤต (2540-2541) และ
หลังวิกฤต (2542-2544) 
3) ข้อมูลทั้งประเทศ ใช้ในปี 2545 

   
15. ดัชนีความก้าวหน้าของ

มนุษย์ (Human 
Achievement Index   
HAI )   
: ส านักโครงการพัฒนาแห่ง
สหประชาชาติ (UNDP)   

มี 8 องค์ประกอบ 40 ตัวช้ีวัด 
1) สุขภาพ  
2) การศึกษา  
3) การท างาน   
4) รายได้   
5) อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม   
6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน  
7) การคมนาคมและการสื่อสาร  
8) การมีส่วนร่วม 

1) หน่วยวิเคราะห์วดัระดับบุคคล  
ครัวเรือนและชุมชน 

2) คัดเลือกจากตัวช้ีวัดเชิงเปรียบเทียบ
ระหว่างจังหวัดรายงานใน human  
Development Report   

3) ใช้ในปี  2546 

16. ความก้าวหน้าของการ
พัฒนาตามเป้าหมาย
(Millennium  
Development Goals – 
MDG) 

มี 8 องค์ประกอบ 48  ตัวช้ีวัด 
1) การขจัดความยากจน ความหิว

โหย  
2) การส าเรจ็การศึกษาขั้นประถม  
3) การส่งเสรมิความเท่าเทียมกัน

ระหว่างเพศ  
4) การส่งเสรมิบทบาทของสตรี  
5) การลดอัตราการตายของเด็ก  
6) การพัฒนาสุขภาพของสตรมีี

ครรภ์ การป้องกันโรคต่าง ๆ  
7) การรักษาสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน  
8) การพัฒนาความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับประเทศสมาชิก 
UN 189 ประเทศ 

2) ใช้ในปี 2546 ต้องรายงานทุก ๆ     
3-5 ปี 

3) ปัจจุบันอยู่ระหว่างการประเมิน
สถานการณ์ของประเทศไทยตาม
เป้าหมายโดยเลือกจังหวัด
แม่ฮ่องสอนเป็นพื้นที่น าร่อง 

17. มาตรฐานและตัวช้ีวัดความ
มั่นคงของมนุษย์ 

 

 มี 11 องค์ประกอบ 35 ดัชนี 70  
ตัวช้ีวัด 
 

1) หน่วยวิเคราะหร์ะดับบคุคล  
ครอบครัว ชุมชน  
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ตารางท่ี 2.4  (ต่อ) 
 

ดัชนี / หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

สาระส าคัญ 
วัตถุประสงค์หลักและ 

การใช้ประโยชน ์
: กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) สุขภาพ  
2) อาหาร  
3) การศึกษา   
4) ศาสนาและความเช่ือ  
5) ที่อยู่อาศัย  
6) สิ่งแวดล้อม  
7) ส่วนบุคคล  
8) ชุมชน  
9) ครอบครัว  
10) เศรษฐกิจ  
11) การเมือง 

2) ใช้ในปี 2548 
3) ใช้มิติพิจารณา 3 ด้าน ไดแ้ก่ การถูก

ริดรอนสิทธิ การขาดโอกาส และการ
ถูกคุกคาม 

 
 
 
 
 
 
 

18. ดัชนีคุณภาพชีวิตคนไทย 
: กระทรวงการพัฒนาสังคม
และความมั่นคงของมนุษย ์

มี 11 องค์ประกอบ 60 ดัชนี 
1) สุขภาพ  
2) การศึกษา  
3) ที่อยู่อาศัย  
4) สิ่งแวดล้อม  
5) รายได้  
6) การท างาน   
7) จริยธรรม  
8) ครอบครัว  
9) ความปลอดภัย  
10) คมนาคมและการสื่อสาร   
11) การมีส่วนร่วม 

 

19. ตัวช้ีวัดการปฏิบัติงานกับ
กลุ่มเป้าหมาย    
: กระทรวงสาธารณสุข 

มี 6 องค์ประกอบ 45  ตัวช้ีวัด   
1) สุขภาพ  
2) การศึกษา  
3) รายได้  
4) ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  
5) ครอบครัวและชุมชน   
6) การมีส่วนร่วม 
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 จากแนวคิดเกี่ยวกับตัวชี้วัดทางสังคมที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยได้เลือกใช้ตัวชี้วัดทางสังคมทั้ง
จากประเทศในยุโรปผสมผสานกับตัวชี้วัดทางสังคมของประเทศไทย เพ่ือท าการวัดคุณภาพสังคม ซึ่งมี
มิติ ดังนี้ 1) ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 2) ความครอบคลุมทางสังคม 3) ความสมานฉันท์
ทางสังคม และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม ในปัจจุบันมิติคุณภาพสังคมต่างๆ เหล่านี้ ถือเป็นการ
วัดการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของบุคคลในสังคมในด้านต่างๆ ดังนั้น การวัดตัวชี้วัดทางสังคมนี้จึงสามารถ
น าไปใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชาชนในแต่ละด้านได้อย่างครบถ้วน เพ่ือน าไปพัฒนาใน
การด าเนินนโยบายในการวางแผน ส่งเสริม และแก้ไขปัญหาสังคมที่เกิดขึ้น อันน าไปสู่ความสุข 
(Happiness) ของประชาชนในสังคมต่อไป 
 

2.8  แนวคิดเกี่ยวกบัการท าเหมืองข้อมูล 
 
 ในปัจจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีสารสนเทศ ท าให้เราสามารถจัดเก็บข้อมูล
จ านวนมาก เพ่ือช่วยในการตัดสินใจและมีผลต่อการด าเนินการต่างๆ ดังนั้น การท าเหมืองข้อมูลจึง
เป็นเทคนิคหนึ่ งที่ส าคัญที่จะเข้ามาช่วยจัดการข้อมูลที่มีขนาดใหญ่และมีจ านวนมาก โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 
 2.8.1  ความหมายของการท าเหมืองข้อมูล 
 มีผู้ให้ความหมายของการท าเหมืองข้อมูล ได้แก่ Roiger and Geatz (2003, p. 4) ได้ให้
ความหมายของการท าเหมืองข้อมูล (Data Mining) ว่าเป็นกระบวนการที่ใช้เทคนิคการเรียนรู้ผ่าน
ระบบคอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งเพ่ือวิเคราะห์และสกัดความรู้โดยอัตโนมัติจากข้อมูลที่จัดเก็บอยู่
ภายในฐานข้อมูลหนึ่งๆ การท าเหมืองข้อมูลมีวัตถุประสงค์เพ่ือระบุแนวโน้มและแบบแผนของข้อมูล 
นอกจากนี้ Witten and Frank (2005, p. 5) กล่าวว่าการท าเหมืองข้อมูล เป็นกระบวนการของการ
ค้นหาแบบแผนในข้อมูล โดยเป็นกระบวนที่เป็นลักษณะอัตโนมัติหรือกึ่งอัตโนมัติ การค้นหาแบบแผน
นั้นมีความส าคัญ จะน าไปสู่ประโยชน์ต่างๆ โดยข้อมูลมักถูกน าเสนอในเชิงปริมาณ ส่วน Rahman 
(2009, p. 12) กล่าวว่า การท าเหมืองข้อมูล คือ กระบวนการที่ช่วยให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงข้อมูลได้
โดยตรงจากฐานข้อมูลที่มีขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งแยกประเภทข้อมูล จ าแนกรูปแบบและ
ความสัมพันธ์ของข้อมูลในคลังข้อมูล และน าผลที่ได้ไปใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ หรือวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ท าให้เกิดความรู้ใหม่ๆ โดยผลลัพธ์ที่ได้จะมีหลายรูปแบบ เช่น อยู่ในรูปแบบของ
กฎเกณฑ์ (Rules) เป็นต้น เช่นเดียวกับสายสุนีย์ จับโจร (2558, น. 2) ได้สรุปความหมายของการท า
เหมืองข้อมูลว่าเป็นกระบวนการค้นหาสารสนเทศหรือความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลขนาดใหญ่ที่ซับซ้อน 
เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ สารสนเทศที่ได้อาจน ามาใช้ในการท านายหรือสร้าง
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ตัวแบบส าหรับจ าแนกหน่วย กลุ่ม หมู่ หรือแสดงความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยต่างๆ หรือให้ข้อสรุปของ
สาระในฐานข้อมูลที่ประกอบจากกระบวนการทางสถิติ และการเรียนรู้ผ่านระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งการ
ท าเหมืองข้อมูลมีขั้นตอนการด าเนินการหลายขั้นตอน ดังนั้น จึงจ าเป็นต้องอาศัยเทคนิคหรือวิธีการ
ต่างๆ เช่น การจัดกลุ่ม การค้นหาความสัมพันธ์ การพยากรณ์ เป็นต้น 
 จากความหมายที่กล่าวไว้ข้างต้น สรุปได้ว่า การท าเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการค้นหา
ความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ โดยความรู้นั้นได้มาจาก
การใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ในการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งแยกประเภทข้อมูล จ าแนกรูปแบบข้อมูล 
และค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล เป็นต้น 
 
 2.8.2  เทคนิควิธีการท าเหมืองข้อมูล 
 การท าเหมืองข้อมูลมีวิธีการต่างๆ ที่ใช้ในการแก้ปัญหาอยู่หลายวิธีการ แต่ไม่มีวิธีการใด
วิธีการหนึ่งที่สามารถแก้ปัญหาของการท าเหมืองข้อมูลได้ทั้งหมด แต่ความหลากหลายของวิธีการก็
เป็นสิ่งที่จะน าไปสู่การแก้ปัญหาที่ดีที่สุดของการท าเหมืองข้อมูล เพ่ือให้ได้ความรู้ตามที่ต้องการจาก
การค้นหาความรู้ในฐานข้อมูลต่างๆ ดังนั้น การเลือกเทคนิควิธีการท าเหมืองข้อมูลจึงเป็นขั้นตอนที่มี
ความส าคัญ (Mitra & Acharya, 2003, p. 28, อ้างถึงใน สายสุนีย์ จับโจร, 2558, น. 14) เรามักแบ่ง
ลักษณะการท างานของการท าเหมืองข้อมูลตามลักษณะเป้าหมายของการแก้ปัญหาเพ่ือตอบโจทย์
ค าถามของการวิเคราะห์ข้อมูล โดยทั่วไปแล้ว ปัญหาของการท าเหมืองข้อมู ลสามารถมองได้ 2 
ลักษณะใหญ่ๆ ตามเป้าหมายของการท างาน เป้าหมายแรกคือ เพ่ืออธิบายลักษณะและพฤติกรรม
ทั่วไปของข้อมูล และเป้าหมายที่สองคือ เพ่ือน าข้อมูลในฐานข้อมูลที่เรามีมาใช้คาดคะเนข้อมูลอ่ืนๆ 
โดยทั่วไปแล้วนั้น เรามักแยกส่วนของการท าเหมืองข้อมูลได้ดังนี้ (Han & Kamber, 2006) คือ 

1)  การอธิบายลักษณะประเภท (Concept/Class Description) กล่าวคือ ข้อมูล
โดยทั่วไป เราจะสามารถแบ่งมันได้ โดยอาจระบุการแบ่งเป็นคลาส (Class) คือ ประเภท ซึ่งสามารถ
มองเป็นรูปธรรมได้ชัดเจน เช่น “ประเภทคอมพิวเตอร์” “ประเภทเครื่องพิมพ์” เป็นต้น หรือแบ่ง
แบบคอนเซปต์ (Concept) คือ แบ่งตามแง่คิดหรือมุมมอง เช่น “ประเภทฟุ่มเฟือย” “ประเภท
ประหยัด” เป็นต้น หลักการนี้จะมีเป้าหมายเพ่ือพยายามสรุปหรือพยายามจัดกลุ่มข้อมูลว่าสามารถท า
ได้ในลักษณะใดบ้าง หลักการนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์ในกระบวนการเตรียมข้อมูลหรือการ
น าเสนอตามมุมมองได้ 

2)  การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ (Association Analysis) คือ กระบวนการที่พยายาม
จะค้นหาลักษณะความสัมพันธ์ของข้อมูลเพ่ือระบุออกมาเป็นกฎ  โดยจะดูความถี่ของกลุ่มที่เกิดขึ้น
ร่วมกันในขอบเขตของกฎดังกล่าวเป็นหลัก มักน าไปใช้กับการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีลักษณะเป็น 
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Transaction คือ มีการเกิดขึ้นเป็นประจ า เช่น การซื้อสินค้าในห้างสรรพสินค้า หรือการท าธุรกรรม
ในธนาคาร เป็นต้น 

3)  การจ าแนกประเภทและการท านายข้อมูล (Classification and Prediction) ใน
ความเป็นจริงแล้ว ทั้งการจ าแนกประเภทและการท านายข้อมูลนั้นถูกจัดอยู่ในส่วนเดียวกัน เนื่องจาก
ทั้งสองกระบวนการสามารถมองเป็นการวิเคราะห์เพ่ือท านายข้อมูลได้ทั้งคู่  เพียงแต่การแยกกันนั้น
พิจารณาจากหลักกระบวนการท างาน ซึ่งมีบริบทที่ต่างกันคือ การจ าแนกข้อมูลนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ท านายเป็นชื่อกลุ่ม คือ ค้นหาที่มาที่ไปของการที่ข้อมูลใดๆ ถูกจัดอยู่ในกลุ่มที่มีการระบุไว้ก่อนแล้ว 
ซึ่งเราเรียกมันว่าคลาสจากข้อมูลเก่า เพ่ือใช้ในการระบุข้อมูลใหม่ซึ่งไม่เคยมีการระบุคลาสมาก่อนเพ่ือ
ระบุหรือท านายคลาสให้กับมัน ส่วนการท านายข้อมูล จะท านายค่าตัวเลข คือ การน าค่าข้อมูลตัว
เลขที่เกี่ยวข้องมาค านวณเพ่ือระบุเป็นสมการ เพ่ือใช้ในการหาค่าตัวเลขที่ต้องการจะทราบ  โดย
สามารถน าไปประยุกต์กับการหาข้อมูลตัวเลขบางจุดที่ไม่มีการระบุไว้ได้ ทั้งสองลักษณะนี้เรียกรวมกัน
ว่าเป็นการพยากรณ์ข้อมูล เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม 
(Neural Networks) การวิเคราะห์การถดถอย (Regression) 

4)  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) คือ กลุ่มข้อมูลที่ถูกแบ่งกัน
ไว้ตามลักษณะของมัน หลักการการจัดกลุ่มข้อมูลต่างจากหลักการจ าแนกประเภท เพราะหลักการ
จ าแนกประเภทสนใจวิเคราะห์จ าแนกตามประเภทของข้อมูลหรือคลาสที่มีการระบุไว้แล้วในข้อมูลที่
น ามาวิเคราะห์เป็นหลัก แต่หลักการการจัดกลุ่มข้อมูลสนใจวิเคราะห์ในระดับข้อมูลเป็นหลักโดยไม่สน
ในการอ้างอิงของคลาสเข้ามาช่วยจ าแนก หากข้อมูลที่น ามาใช้ท าการวิเคราะห์ไม่เคยมีการระบุคลาส
มาก่อน กระบวนการวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูลสามารถช่วยจัดกลุ่มข้อมูลเพ่ือช่วยในการสร้างคลาส
เพ่ืออ้างอิงได้ ตัวอย่างของการวิเคราะห์เพ่ือจัดกลุ่ม ได้แก่ การหาค่าเฉลี่ย K (K-mean Algorithm) 
การรวมและการแบ่ งกลุ่ม โดยการจัดล าดับชั้น  (Agglomerative and Division Hierarchical 
Clustering) และการล าดับต าแหน่งเพ่ือแสดงโครงสร้างการจัดกลุ่ม (Ordering Points to Identify 
the Clustering Structure) เป็นต้น 

5)  การวิเคราะห์ข้อมูลแปลกแยก (Outlier Analysis) การที่ข้อมูลในฐานข้อมูลที่มี
ปริมาณมากมายอาจมีบางข้อมูลที่มีพฤติกรรมแปลกแยกไปจากข้อมูลส่วนใหญ่  กระบวนการนี้จะท า
การตรวจสอบหาข้อมูลดังกล่าว โดยใช้พ้ืนฐานทางสถิติเป็นหลักในการตรวจสอบ เพ่ือค้นหาลักษณะ
การกระจายและระยะห่างระหว่างข้อมูลเพื่อพิจารณาความเป็นไปได้ท่ีเกิดข้ึนของข้อมูลว่าเป็นข้อมูลที่
จัดอยู่ในกลุ่มการจัดข้อมูลหรือนอกกลุ่มการจัดข้อมูล  

6)  การวิเคราะห์วิวัฒนาการ (Evolution Analysis) กระบวนการนี้เน้นหลักไปที่
การวิเคราะห์เพ่ือหารูปแบบในการอธิบายพฤติกรรมของข้อมูลที่มีการเปลี่ยนแปลงไปบนพ้ืนฐานของ
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ช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงไป (Time-Series Data Analysis) โดยอาจจ าเป็นต้องใช้หลักการอ่ืนๆ ของ
การท าเหมืองข้อมูลที่เก่ียวข้องเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ร่วมด้วย 
 ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลมาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้หลากหลายเทคนิควิธีการ
ในการค้นหาค าตอบ เช่น ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) การวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็น
ขั้นตอน (Stepwise Regression) แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Networks) และการ
วิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) เป็นต้น ตามสมมติฐานที่ได้ก าหนดไว้ เพ่ือให้ได้ข้อมูล
ที่กระชับและมีความแม่นย าให้ได้มากท่ีสุด ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละเทคนิค ดังนี้ 

2.8.2.1  ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Trees) 
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) คือ เป็นการน าเสนอโครงสร้างเชิงรูปภาพของ

ค าอธิบายที่เป็นไปได้ที่มีต่อการตัดสินใจโดยขึ้นอยู่กับเงื่อนไข เรียกว่า ต้นไม้ตัดสินใจ เนื่องจากเริ่มต้น
ที่ตัวแปรเดียว น าไปสู่การแตกกิ่งออกมาเป็นลักษณะของค าอธิบายมากมาย ดังเช่น ต้นไม้ โดยเทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ 1) โหนดราก (Root Node) เป็นโหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้ 
แสดงถึงตัวท านายที่ดีที่สุด (Best Predictor) หรือเป็นตัวแปรอิสระ 2) โหนดตัดสินใจ/โหนดภายใน 
(Decision/Internal Node) เป็นโหนดที่ตัวท านายหรือตัวแปรอิสระถูกทดสอบ และแต่ละกิ่งก้าน 
หมายถึง ผลลัพธ์ของการทดสอบ และ 3) โหนดใบ/โหนดสุดท้าย (Leaf/Terminal Node) แสดงถึง
ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variables) เป็นผลลัพธ์สุดท้าย (Bhalla, 2017)  

Deshpande, Londhe, and Kulkarni (2011) กล่าวว่า ต้นไม้ตัดสินใจแบบถดถอย 
(Regression Tree) ก าหนดให้ตัวแปรเป้าหมาย (Target Variable) เป็นตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval Variables) ซึ่งผู้วิจัยใช้เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจโดยก าหนดให้ตัวแปรเป้าหมาย (Target 
Variable) เป็นตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval Variables) เพ่ือใช้ในการท านายผลลัพธ์ของความสุข
ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ดังแสดงตัวอย่างโครงสร้างต้นไม้ตัดสินใจดังภาพที่ 2.4 ที่แสดงถึง
ต้นไม้ตัดสินใจในการท านายน้ าหนักตัวที่ลดลงของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
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ภาพที่ 2.4  ต้นไม้ตัดสินใจในการท านายน้ าหนักตัวที่ลดลงของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
 

จากภาพที่ 2.4 เป็นต้นไม้ตัดสินใจที่แสดงถึงน้ าหนักตัวลดลง (Weight Loss) ของ
ผู้ป่วยโรคมะเร็ง อันเนื่องมาจากการรักษาโรคมะเร็ง โดย Gordon (2010) ได้ท าการศึกษาว่า มีปัจจัย
ใดบ้างที่มีผลต่อน้ าหนักตัวที่ลดลง อันเนื่องมาจากการรักษาโรคมะเร็ง โดยปัจจัยที่น ามาพิจารณาการ
มีน้ าหนักตัวลดลง ดังนี้ คือ เพศ (Sex) โดยที่ 1 = เพศชาย และ 2 = เพศหญิง, อายุ (Age), ปริมาณ
แคลอรี่ที่บริโภคในมื้ออาหาร (Mealcal), คะแนน ECOG (Phecog) คือ Eastern Cooperative 
Oncology Group เป็นคะแนนที่ใช้แพทย์เพ่ือประเมินว่าโรคของผู้ป่วยมีผลต่อการใช้ชีวิตประจ าวัน
ของผู้ป่วยและเพ่ือก าหนดวิธีการรักษาที่เหมาะสม, คะแนน Karnofsky เป็นแบบประเมินสภาวะของ
ผู้ป่วย โดยแบ่งเป็นคะแนน Karnofsky ที่ประเมินโดยแพทย์ (Phkarno) และคะแนน Karnofsky ที่
ประเมินโดยผู้ป่วย (Patkarno) โดยที่ตัวแปรเป้าหมายที่สนใจ (Target Variable) คือ ปริมาณน้ าหนัก
ตัวที่ลดลงในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา โดยจากภาพที่ 2.4 สามารถอธิบายผลลัพธ์ได้ว่า 

1)  ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 771.5 แคลอรี่ จะมีน้ าหนักตัวลดลง
เฉลี่ย 15.44 กิโลกรัม ถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 771.5 แคลอรี่ และเป็นเพศชายด้วย จะมี

1 2 

3 

4 
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น้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 19.69 กิโลกรัม ในขณะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 771.5 แคลอรี่ และ
เป็นเพศหญิงด้วย จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 9.27 กิโลกรัม 

2)  ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคมากกว่า 771.5 แคลอรี่ จะมีน้ าหนักตัวลดลง
เฉลี่ย 8.00 กิโลกรัม ถ้าผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคมากกว่า 1,200 แคลอรี่ จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 
10.00 กิโลกรัม ในขณะที่ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 1,200 แคลอรี่ จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 
7.22 กิโลกรัม  

3)  ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 1,200 แคลอรี่ และมีคะแนน 
Karnofsky ที่ประเมินโดยแพทย์ต่ ากว่า 85 คะแนน จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 11.04 กิโลกรัม 
ในขณะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 1,200 แคลอรี่ และมีคะแนน Karnofsky ที่ประเมินโดย
แพทย์สูงกว่า 85 คะแนน จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 3.41 กิโลกรัม 

4)  ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 1,200 แคลอรี่ มีคะแนน Karnofsky 
ที่ประเมินโดยแพทย์ต่ ากว่า 85 คะแนน และอายุมากกว่า 54.5 ปี จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ย 15.39 
กิโลกรัม ในขณะผู้ป่วยโรคมะเร็งที่บริโภคน้อยกว่า 1,200 แคลอรี่ มีคะแนน Karnofsky ที่ประเมิน
โดยแพทย์สูงกว่า 85 คะแนน แต่อายุน้อยกว่า 59.5 ปี จะมีน้ าหนักตัวลดลงเฉลี่ยสูงสุด 24.67 
กิโลกรัม 

ขั้นตอนในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ มีหลักการพ้ืนฐานของการสร้างต้นไม้ตัดสินใจ จะ
เป็นการสร้างในลักษณะจากบนลงล่าง (Top-Down) คือ จะเริ่มจากการสร้างรากของต้นไม้ก่อนแล้ว
จึงแตกกิ่งไปจนถึงใบ นั่นคือ การน าชุดข้อมูล (Data Set) ที่เราสนใจมาท าการแตกกิ่ง ขึ้นอยู่กับ
คุณลักษณะ (Attribute) ซึ่งในการสร้างต้นไม้ตัดสินใจจะเลือกคุณลักษณะที่มีความสัมพันธ์กับตัวแปร
เป้าหมายมากที่สุด ขึ้นมาเป็นโหนดที่อยู่บนสุดของต้นไม้ตัดสินใจ ซึ่งกระบวนการดังกล่าวเรียกว่า 
Split Search หลังจากนั้น ก็จะเลือกคุณลักษณะถัดไปที่มีความสัมพันธ์รองลงมา (จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล, 
2561) ซึ่งดูได้จากค่าความส าคัญของตัวแปร (Variable Importance)  

ในการหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณลักษณะแต่ละตัว ซึ่งตัวแปรเป้าหมายที่เป็นตัวแปร
อันตรภาคชั้น (Interval Variables) การแตกกิ่งของต้นไม้ตัดสินใจนั้นจะใช้เกณฑ์การ Split ด้วย 
CHAIDS (Chi-square Automatic Interaction Detector) ซึ่ งเป็นวิธีการที่ คิดค้นขึ้น โดย Kass 
(1980) โดย CHAID Algorithm มักใช้ p-value ของค่าสถิติไค-สแควร์ แต่ในกรณีของการท านาย
ผลลัพธ์ที่ตัวแปรเป้าหมายเป็นตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval Variables) นั้นมีความแตกต่างของการ 
Split จะใช้วิธีการค านวณทางสถิติจากค่าสถิติ F (ProbF) สามารถค านวณได้ดังนี้ (Ikonomovska, 
2012, p. 26) 
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F= 
BSS/(g-1)

WSS/(n-g)
 ;  

 
  โดยที่  F(g-1), (n-g) 
  BSS (Between Sum of Squares) = ความแปรปรวนระหว่างกลุ่ม 
  WSS (Within Sum of Squares) = ความแปรปรวนภายในกลุ่ม 
  g = จ านวนโหนด/กลุ่มท่ีถูก Split 
  n = จ านวนตัวอย่างในโหนด 

 
เกณฑ์การ Split หรือการแตกกิ่งขึ้นอยู่กับค่า P-value จากค่าสถิติ F ซึ่งการค้นหา

การแตกกิ่งจะมีกระบวนการเป็นขั้นตอนดังนี้ เริ่มแรก กิ่งก้าน (Branch) จะถูกก าหนดค่าของตัวแปร
ป้อนเข้า (Input) กิ่งก้านต่างๆ จะถูกรวมเข้าด้วยกัน (Merge) และจะแตกกิ่งใหม่ (Re-Split) เมื่อพบ
นัยส าคัญทางสถิติจากค่า P-value โดย CHAID Algorithm จะท าการหยุด เมื่อไม่มีการรวมเข้า
ด้วยกัน (Merge) หรือแตกกิ่งใหม่ (Re-Split) เป็นผลจากค่า P-value ที่ไม่เพียงพอ นั่นคือ ไม่พบ
นัยส าคัญทางสถิติ ก็จะท าให้ได้โหนดใบที่เป็นตัวแปรเป้าหมายในการท านาย (SAS Institute, 2016, 
p. 759) 

2.8.2.2  การวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Regression) 
การวิเคราะห์การถดถอย เป็นเทคนิคเชิงสถิติหนึ่งส าหรับการวิเคราะห์ความสัมพันธ์

เชิงเส้นตรงระหว่างตัวแปรมากกว่า 2 ตัวแปรขึ้นไป การถดถอยมักถูกน ามาใช้ส าหรับการพยากรณ์
หรือการท านาย และการอธิบายเชิงสาเหตุ ซึ่งรูปแบบการถดถอยที่ เป็นพ้ืนฐานที่สุด แสดง
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระ (X) 1 ตัวแปร และตัวแปรตาม (Y) 1 ตัวแปร โดยมีสมการดังนี้ 
(Campbell & Campbell, 2008) 

 
Y = β0 + β1 + e 

 
   โดยที่  Y = ตัวแปรตาม 
    β0 = สว่นตัดแกน (Intercept) 
    β1 = ค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย 
    e = ค่าความคลาดเคลื่อน 
 
          โดย ถ้าตัวแปรอิสระมากกว่า 1 ตัวแปร จะได้สมการการถดถอย ดังนี้ (Rawling, 
Pantula & Dickey, 1998, p. 27) 
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Y = β0 + β11 + β22 + β33 + … + βnn + e 
 

   โดยที่  n = จ านวนตัวแปรอิสระ 
 

การสร้างแบบจ าลองพยากรณ์ด้วยการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นตรง (Linear 
Regression) เป็นวิธีการที่ท านายตัวแปรเป้าหมายที่เป็นตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval Variable) 
ด้วยตัวแปรอิสระ 1 ตัวแปรขึ้นไป โดยวิธีการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) เป็น
วิธีการหนึ่งที่เริ่มต้นด้วยแบบจ าลอง Forward นั่นคือ ใส่ตัวแปรที่มีอิทธิพลในแบบจ าลองอย่างเป็น
ระบบ ซึ่งตัวแปรที่ใส่เข้าไปต้องมีความสัมพันธ์กับตัวแปรเป้าหมายอย่างมีนัยส าคัญ อย่างไรก็ ตาม 
หลังจากตัวแปรที่มีอิทธิพลได้ถูกเพ่ิมเข้าไปในแบบจ าลอง การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน
อาจจะน าตัวแปรที่ไม่มีความสัมพันธ์กับตัวแปรเป้าหมายออก (SAS Institute, 2016, p. 924) 

สมมติให้สมการถดถอยพหุคูณเชิงเส้น (Multiple Linear Regression) จากงานวิจัย
ของพิพัฒน์ ลิ้มประไพพงษ์ และสมชาย เล็กเจริญ (2560) สามารถเขียนอยู่ในรูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรอิสระ ได้แก่ การผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปะและ
วัฒนธรรม และการบริหารจัดการ และตัวแปรเป้าหมาย คือ คะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายใน ได้ดังนี้ 

Y = -0.01 + 0.46 (การผลิตบัณฑิต) + 0.23 (การวิจัย) + 0.08 (การบริการวิชาการ) 
+ 0.08 (การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม) + 0.16 (การบริหารจัดการ) 

ถ้าคณะหนึ่งได้รับคะแนนการประเมินด้านการผลิตบัณฑิต เท่ากับ 3.75 คะแนนการ
วิจัย เท่ากับ 4.25 คะแนนการประเมินด้านการบริการวิชาการ เท่ากับ 3.50 คะแนนการท านุบ ารุง
ศิลปะและวัฒนธรรม เท่ากับ 3.25 และคะแนนการบริหารจัดการ เท่ากับ 4.00 จะสามารถค านวณหา
ค่าเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในของคณะได้ดังนี้  

 
 Y = -0.01 + 0.46 (3.75) + 0.23 (4.25) + 0.08 (3.50) + 0.08 (3.25) + 0.16 (4.00) 
 Y = -0.01 + 1.725 + 0.9775 + 0.28 + 0.26 + 0.64 
 Y = 3.8725 
 

ดังนั้น คณะดังกล่าว จะมีคะแนนเฉลี่ยการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เท่ากับ 
3.8725 

หากพบว่าตัวแปรพยากรณ์ตัวนั้นไม่ ได้ส่งผลให้ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ 
(Coefficient of determination) ใช้สัญลักษณ์แทนด้วย R2 (R-Squared) เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญ
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ทางสถิติ ซึ่งไม่ได้มีส่วนท าให้การพยากรณ์ต่อตัวแปรเกณฑ์เพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ (สมบัติ  
ท้ายเรือค า, 2553, น. 60) ซึ่งค่า R2 เป็นค่าที่ระบุว่าความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์สามารถอธิบาย
ได้จากชุดของตัวแปรพยากรณ์ทั้งหมดร้อยละเท่าใด โดยการคูณค่า R2 ด้วย 100 เช่น พบว่าตัวแปร
พยากรณ์ X สามารถอธิบายความแปรปรวนของตัวแปรเกณฑ์ Y ได้ร้อยละ 33 (.33 x 100) ส่วนอ่ืนที่
เหลือเกิดจากอิทธิพลของตัวแปรอ่ืนๆ ที่ไม่ได้น ามาพิจารณา โดยเกณฑ์ในการพิจารณาค่า R2 นั้น ถ้า
ค่า R2 มีค่าที่เข้าใกล้ 1 แสดงว่า มีประสิทธิภาพในการท านายสูง เป็นสมการที่ดี (ศิริชัย พงษ์วิชัย, 
2552) 

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้การวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise Regression) 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบนี้ เป็นการหาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรตาม 1 ตัวแปร กับตัวแปร
อิสระหลายตัว โดยมีการเพ่ิมตัวแปรอิสระเข้าสู่สมการทีละตัวแปร เพ่ือท านายว่าตัวแปรอิสระใดบ้างที่
สามารถร่วมกันท านายตัวแปรตาม โดยวิธีการวิเคราะห์การถดถอยแบบเป็นขั้นตอน (Stepwise) มี
ขั้นตอนดังนี้ (กรรณิการ์ จะกอ, 2555, น. 38-39) 

1)  เลือกตัวแปรอิสระเข้ามาในสมการ โดยตัวแปรอิสระตัวแปรแรกที่เลือก
เข้ามา จะต้องเป็นตัวแปรที่ลดความผิดพลาดในพยากรณ์สูงที่สุด โดยดูจากค่า R2 จะต้องมีค่าสูงที่สุด 
ทั้งนี้ตัวแปรที่เลือกเข้ามาในสมการนั้นจะต้องมีนัยส าคัญทางสถิติ ถ้าไม่มีนัยส าคัญทางสถิติ ก็จะไม่
เลือกเข้ามาในสมการเลย 

2)  เลือกตัวแปรอิสระตัวแปรถัดไปเข้ามาในสมการ เหมือนกับข้อที่ 1 และ
ถ้าไม่มีตัวแปรอิสระตัวใดอีกท่ีมีนัยส าคัญส าคัญทางสถิติอีก กระบวนการนี้ก็จะหยุด 

2.8.2.3  แบบจ าลองโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) 
โครงสร้างของโครงข่ายประสาทมนุษย์ (Neural Network) เป็นระบบประมวลผล

ข้อมูลที่มีลักษณะโครงสร้างของการท างานที่เลียนแบบมาจากโครงสร้างของเซลล์ประสาท (Neural) 
ในสมองของมนุษย์ ซึ่งมีเซลล์ประสาทเป็นจ านวนมากประมาณหมื่นล้านเซลล์ ท าหน้าที่ในการรับรู้
และตอบสนอง และแต่ละเซลล์มีการเชื่อมโยงกับเซลล์อ่ืนๆ อีกเป็นจ านวนมาก ในเซลล์ประสาท
หนึ่งๆ จะมีส่วนประกอบของเซลล์ ดังนี้ (Haykin, 1994) 

1)  เดนไดรท์ (Dendrite) เป็นที่รับกระแสประสาท (Nerve Impulse) 
จากเซลล์ประสาทตัวอื่นๆ เข้าสู่ภายในเซลล์ ซึ่งมีลักษณะโครงสร้างเป็นใยประสาทแตกเป็นกิ่งๆ 

2)  ตัวเซลล์ (Cell Body) หรือโซมา (Soma) เป็นส่วนประมวลผลของ
เซลล์ประสาท โดยมีนิวเคลียส (Nucleus) ท าหน้าที่ในการประมวลผลจากกระแสประสาทที่เดนไดรท์
ได้รับมา 

3)  แอกซอน (Axon) ท าหน้าที่น ากระแสประสาทออกจากตัวเซลล์ไปยัง
เซลล์อ่ืนๆ ซึ่งเซลล์ประสาทแต่ละเซลล์จะมีแอกซอนเพียงใยเดียวเท่านั้น 



89 

4)  ไซแนปส์ (Synapse) เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทซึ่งอยู่ส่วน
ปลายของเซลล์ประสาทโดยเชื่อมโยงระหว่างแอกซอนของเซลล์ประสาทกับเดนไดรท์ของเซลล์
ประสาทตัวอื่น 

การท างานของเซลล์ประสาทเริ่มจากการส่งผ่านสัญญาณข้อมูลต่างๆ ในเชิงเคมีผ่าน
ไซแนปส์ ซึ่งสัญญาณเชิงเคมีดังกล่าวจะถูกเดนไดรท์ตีความเป็นกระแสประสาทส่งเข้าสู่ตัวเซลล์
ประสาทและท าการประมวลผล หลังจากนั้นตัวเซลล์จะส่งกระแสประสาทมาที่ปลายของแอกซอน
และจะเกิดปฏิกิริยาเคมีกระตุ้นให้เกิดประจุไฟฟ้ากระตุ้นส่งออกเพ่ือเป็นสัญญาณข้อมูลให้กับเซลล์
ประสาทอ่ืนๆ ต่อไป 

โครงสร้างประสาทเทียมถูกพัฒนาขึ้น เพื่อเลียนแบบความสามารถของระบบประสาท
ทางชีวภาพ โครงสร้างของข่ายงานระบบประสาทมีด้วยกันหลายโครงสร้าง แต่ทุกๆ โครงสร้างก็มีข้อดี
ที่ส าคัญร่วมกัน เช่น ลักษณะที่ส าคัญที่สุดของข่ายงานระบบประสาท คือ ความสามารถในการ
ประมาณค่าฟังก์ชั่นต่อเนื่องแบบไม่เป็นเชิงเส้น (Nonlinear Continuous Function) ในระดับความ
แม่นที่ต้องการได้ด้วยคุณลักษณะนี้ ข่ายงานระบบประสาทจึงถูกน าไปใช้ในการหาแบบจ าลองของ
ระบบไม่เป็นเชิงเส้นเพ่ือน าไปประยุกต์ใช้ในการสังเคราะห์หาตัวควบคุมต่อไป (Roa, 1993, อ้างถึงใน 
วรุณย์พันธุ์ สุขสมมโน, 2542)  
          โครงสร้างประสาทเทียมมีคุณลักษณะคล้ายกับการส่งผ่านสัญญาณประสาทใน
สมองของมนุษย์ มีความสามารถในการรวบรวมความรู้ (Knowledge) โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ 
(Learning Process) โดยที่ความรู้เหล่านั้นจะจัดเก็บในโครงข่ายในรูปแบบค่าน้ าหนัก (Weight) ซึ่ง
สามารถปรับเปลี่ยนค่าได้เมื่อมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เข้าไป โดยการประมวลผลต่างๆ จะเกิดขึ้นใน
หน่วยประมวลผลย่อย เรียกว่า โหนด (Node) เป็นการจ าลองลักษณะการท างานมาจากเซลล์การส่ง
สัญญาณ (Signal) ระหว่างโหนดที่เชื่อมต่อกัน (Connection) จ าลองมาจากการเชื่อมต่อของเดน
ไดร์ทและแอคซอนในระบบประสาทของมนุษย์ ภายในโหนดจะมีฟังก์ชันก าหนดสัญญาณส่งออกที่
ฟังก์ชันการถ่ายโอน (Transfer Function) ซึ่งท าหน้าที่เปรียบเสมือนกระบวนการท างานในเซลล์ 
(ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2552) ดังภาพที่ 2.5 
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ภาพที่ 2.5  โครงสร้างการท างานของโครงข่ายประสาทเทียม 
แหล่งที่มา:  ธนาวุฒิ ประกอบผล (2552, น. 78) 
 

โครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วยองค์ประกอบ 5 องค์ประกอบ ดังนี้ 
1)  ข้อมูลป้อนเข้า (Input) เป็นข้อมูลตัวเลข หากเป็นข้อมูลเชิงคุณภาพ

ต้องแปลงให้อยู่ในรูปปริมาณท่ีโครงข่ายประสาทเทียมยอมรับได้ 
2)  ข้อมูลส่งออก (Output) คือผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเรียนรู้

ของโครงข่ายประสาทเทียม 
3)  ค่าน้ าหนัก (Weights) คือสิ่งที่ได้จากการเรียนรู้ของโครงข่ายประสาท

ทียม ค่านี้จะถูกเก็บเป็นทักษะเพ่ือใช้ในการจดจ าข้อมูลอ่ืนๆ ที่อยู่ในรูปแบบเดียวกัน 
4)  ฟังก์ชั่นรวม (Combination Function) เป็นการรวมผลของข้อมูล

ป้อนเข้า (Input) โดยขึ้นกับค่าน้ าหนัก (Weights) ของข้อมูลป้อนเข้า (Input) แต่ละตัว 
5)  ฟังก์ชันการถ่ายโอน (Transfer Function) เป็นการค านวณการจ าลอง

การท างานของโครงข่ายประสาทเทียม โดยค านวณค่าข้อมูลส่งออก (Output) ที่ได้จากฟังก์ชั่นรวม 
(Combination Function) ก่อนหน้านั้น (จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล, 2561, น. 138) 

โครงข่ายประสาทเทียมมีเซลล์ประสาทเทียม หรือโหนดจ านวนมากเชื่อมต่อกัน ซึ่ง
การเชื่อมต่อแบ่งออกเป็นกลุ่มย่อย เรียกว่า ชั้น (Layer) ชั้นแรก เป็นชั้นน าข้อมูลเข้า เรียกว่า ชั้นรับ
ข้อมูลป้อนเข้า (Input layer) ส่วนชั้นสุดท้ายเรียกว่า ชั้นส่งข้อมูลออก (Output Layer) และชั้นที่อยู่
ระหว่างชั้นรับข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่งข้อมูลออก เรียกว่า ชั้นแฝง (Hidden Layer) โดยทั่วไป ชั้น
แฝงอาจมีมากกว่า 1 ชั้นก็ได้ ด้วยเหตุนี้ จึงสามารถแบ่งประเภทของโครงสร้างประสาทเทียมตาม

W 

W 

W 

∑   

น า้หนกั 

ฟังก์ชัน่รวม ฟังก์ชนัการถ่ายโอน 
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จ านวนชั้นของโครงข่ายแบบกว้างๆ ได้ 2 แบบ ได้แก่ โครงข่ายแบบชั้นเดียว (Single Layer) และ
โครงข่ายแบบหลายชั้น (Multi Layer) (ธนาวุฒิ ประกอบผล, 2552) 

1)  โครงข่ายแบบชั้นเดียว เป็นโครงข่ายประสาทเทียมอย่างง่ายที่มีเพียง
ชั้นรับข้อมูลป้อนเข้าและชั้นส่งข้อมูลออกเท่านั้น โหนดในชั้นรับข้อมูลป้อนเข้าท าหน้าที่รับข้อมูลเข้า 
(Input value) แล้วส่งข้อมูลผ่านเส้นเชื่อมโยงต่างๆ ไปให้โหนดในชั้นส่งข้อมูลออก ความเข้มของ
สัญญาณ หรือปริมาณข้อมูลที่น าเข้าสู่โหนดในชั้นส่งข้อมูลออก จะขึ้นอยู่กับค่าน้ าหนักที่อยู่บนเส้น
เชื่อมโยง 

โหนดในชั้นส่งข้อมูลออก จะน าข้อมูลที่ได้รับมาค านวณโดยใช้ฟังก์ชันทาง
คณิตศาสตร์ที่เรียกว่า ฟังก์ชันการถ่ายโอน (Transfer Function) ที่เหมาะสมกับปัญหา แล้วส่ง
ผลลัพธ์ที่ได้ออกมาเป็นข้อมูลส่งออก โดยลักษณะโครงข่ายแบบชั้นเดียว ดังภาพที่ 2.6 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.6  โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบชั้นเดียว 
แหล่งที่มา:  ธนาวุฒิ ประกอบผล (2552, น. 79) 
 

2)  โครงข่ายแบบหลายชั้น  เป็นโครงข่ายที่มีชั้นแฝง (Hidden Layer) 
ตั้งแต่ 1 ชั้นขึ้นไป โครงข่ายแบบหลายชั้นจะใช้ในกรณีที่ปัญหามีความซับซ้อน ซึ่งโครงข่ายแบบชั้น
เดียวไม่สามารถแก้ปัญหาได้ จึงเพ่ิมจ านวนโหนดที่มีการค านวณ หรือชั้นแฝง (Hidden Layer) ให้กับ
โครงข่าย ตัวอย่างโครงข่ายแบบหลายชั้น โดยลักษณะโครงข่ายแบบหลายชั้น ดังภาพที่ 2.7 

 
 
 

 

 

 

 ข้อมลูป้อนเข้า 

 

ข้อมลูสง่ออก 



92 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.7  โครงสร้างโครงข่ายประสาทเทียมแบบหลายชั้น 
แหล่งที่มา:  ธนาวุฒิ ประกอบผล (2552, น. 79) 
 

โดยในการวิจัยครั้งนี้ ตัวแปรเป้าหมายเป็นตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval Variable) 
ดังนั้น การค านวณฟังก์ชั่นรวม (Combination Function) และฟังก์ชั่นการถ่ายโอน (Transfer 
Function) จึงต้องใช้ฟังก์ชั่นเชิงเส้นตรง (Linear Function) ดังนี้ 

Y = f (x) = w0 + w1X1 + w2X2 + w3X3 + … + wkXk ; ฟั ง ก์ ชั่ น ร ว ม 
(Combination Function) 

f (x) = x ; ฟังก์ชั่นถ่ายโอน (Transfer Function) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 ข้อมลูป้อนเข้า 

 

ข้อมลูสง่ออก 

 

.    .     . 

 

 

 

 

ชัน้รับข้อมลูป้อนเข้า ชัน้แฝง ชัน้สง่ข้อมลูออก 



93 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพที่ 2.8  ตัวอย่างการค านวณฟังก์ชั่นรวมและฟังก์ชั่นถ่ายโอน 
แหล่งที่มา:  จงสวัสดิ์ จงวัฒนผ์ล (2561, น. 140) 
 

ฟังก์ชั่นรวม: H’1 = w01 + w11X1 + w21X2 + w31X3 
ฟังก์ชั่นถ่ายโอน: H1 = H’1 
 
ฟังก์ชั่นรวม: H’2 = w02 + w12X1 + w22X2 + w32X3 
ฟังก์ชั่นถ่ายโอน: H2 = H’2 
 
ฟังก์ชั่นรวม: H’3 = w03 + w13X1 + w23X2 + w33X3 
ฟังก์ชั่นถ่ายโอน: H3 = H’3 

 
Interval Target Variable: Y  = w0 + w1H1 + W2H2 + W3H3 

 
ประโยชน์จากการประยุกต์ใช้โครงข่ายประสาทเทียม มีจ านวน 3 ประการ (Trippi 

and, Turban, 1992, อ้างถึงใน เหรียญพงษ์ จุฬาวิเศษกุล, 2536) คือ 1) ความทนจากการที่สามารถ
ออกแบบให้มีจ านวนโหนดที่มากมายได้ และหากโหนดใดโหนดหนึ่งถูกท าลายก็จะไม่ท าให้เน็ตเวิร์ค
หยุดท างานไป 2) ความสามารถในการปรับตัวให้เข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ และ 3) ความสามารถในการ
บ่งชี้ลักษณะทั่วไป ซึ่งเป็นผลมาจากความสามารถในการปรับตัวได้ดี จึงท าให้โครงข่ายประสาทเทียม
สามารถจัดการกับข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ ได้เป็นอย่างดี และข้อได้เปรียบของโครงข่ายประสาทเทียม คือ

X2 

 

X3 

 

H1 

 

H3 

 

X1 

Y 

 

W01 

 W0 

 

W03 

 

H2 

 

W02 
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แบบจ าลองสามารถเรียนรู้ตัวแปรป้อนเข้า (Input) ได้ดีไม่ว่าตัวแปรนั้นจะเป็นตัวแปรอันตรภาค 
(Interval Variables) ตัวแปรนามบัญญัติ (Norminal Variables) หรือตัวแปรแบบทวิลักษณ์ หรือตัว
แปรฐานสอง (Binary Variables) โดยที่ตัวแปรป้อนเข้า (Input) ไม่มีการกระจายตัวแบบ Normal 
ส าหรับตัวแปรอันตรภาค (Interval Variables) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรป้อนเข้า (Input) 
และตัวแปรเป้าหมายไม่เป็นเชิงเส้นตรง (จงสวัสดิ์ จงวัฒน์ผล, 2561, น. 143) 

2.8.2.3  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis)  
การวิเคราะห์การจัดกลุ่มข้อมูล (Cluster Analysis) เป็นเทคนิคการแบ่งกลุ่มหน่วย

ข้อมูล หรือเป็นการแบ่งคน สัตว์ สิ่งของ องค์กร ฯลฯ ออกเป็นกลุ่มย่อยอย่างน้อย 2 กลุ่ม โดยมี
หลักเกณฑ์ในการแบ่งให้หน่วยที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันมีลักษณะที่สนใจเหมือนกันหรือคล้ายกัน แต่หน่วย
ที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมีลักษณะที่สนใจต่างกัน (กัลยา วานิชย์บัญชา , 2552, น. 286) ซึ่งไม่จ าเป็นต้อง
ทราบจ านวนกลุ่มมาก่อนหรือไม่จ าเป็นต้องทราบว่าแต่ละหน่วยอยู่กลุ่มใดมาก่อน ซึ่งต้องใช้เทคนิคที่
ซับซ้อนเพ่ือค้นหากลุ่มข้อมูลให้ได้ผลแม่นย า โดยใช้วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลเชิงความหนาแน่น เป็น
กระบวนการรวมกลุ่มของข้อมูล ซึ่งข้อมูลที่มีการรวมกลุ่มจะมีความเหมือน หรือคล้ายคลึงกัน (Tan 
et al., 2005) 

การจัดกลุ่มข้อมูล (Clustering) หมายถึง การรวมกลุ่มของข้อมูลที่มีลักษณะ
เหมือนกัน รูปแบบและแนวโน้มที่เหมือนกัน โดยเริ่มจากการหาตัวแทนของกลุ่ม จากนั้นท าการ
เปรียบเทียบข้อมูลกับตัวแทนของแต่ละกลุ่ม ถ้าข้อมูลคล้ายคลึงกับตัวแทนของกลุ่มไหนก็จะถูกจัดให้
อยู่กลุ่มนั้น วิธีในการจัดกลุ่มข้อมูลแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ (Jain, Murty & Flynn, 1999)  

1)  การจัดกลุ่มข้อมูลแบบแบ่งส่วน (Partitional Clustering) การจัด
จ าแนกข้อมูลออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ตามจ านวนกลุ่มที่ก าหนดโดยพิจารณาจากความคล้ายคลึงกัน 
ข้อมูลที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน จะมีลักษณะเหมือนกันหรือคล้ายกัน ส่วนข้อมูลที่อยู่ต่างกลุ่มกันจะมี
ลักษณะที่แตกต่างกัน เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลแบบแบ่งส่วน ได้แก่ อัลกอรึทึมเคมีน (K-Means 
Algorithm) 

2)  การจัดกลุ่มข้อมูลแบบโครงสร้างล าดับชั้น (Hierarchical Clustering) 
การจัดกลุ่มออกเป็นกลุ่มย่อยๆ ที่มีความสัมพันธ์กันระหว่างกลุ่มใหญ่และกลุ่มย่อยๆ ลงไป วิธีการจัด
กลุ่มข้อมูลแบบโครงสร้างล าดับชั้นมีอยู่ 2 วิธี คือ การจัดกลุ่มจากล่างขึ้นบน (Agglomerative, 
Bottom-up) และการจัดกลุ่มข้อมูลจากบนลงล่าง (Divisive, Top-down)  

ในการวิจัยครั้งนี้ ใช้เทคนิคการจัดกลุ่มข้อมูลแบบเคมีน (K-Means Clustering) ซึ่ง
เป็นวิธีการในการแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data Clustering) โดยในการวิเคราะห์ข้อมูลมีการแบ่งชุดข้อมูล
ออกเป็นกลุ่ม  K-means มีการท างานหลายๆ รอบ (Iteration) โดยในแต่ละรอบจะมีการรวมชุด
ข้อมูลที่เหมือนหรือคล้ายกัน ให้ไปอยู่ในกลุ่มเดียวกัน ซึ่งการพิจารณาว่าข้อมูลใดที่คล้ายกัน ก็โดยการ
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วัดระยะห่างจากค่าของข้อมูลกับค่ากลางของกลุ่มเป็นตัวชี้วัด เลือกน าข้อมูลนั้นจัดไว้ในกลุ่มใดที่ได้ค่า
ระยะห่างนี้น้อยที่สุด แล้วค านวณค่ากลางของกลุ่มใหม่ จะท าเช่นนี้จนกระทั่งค่ากลางของกลุ่มไม่
เปลี่ยนแปลง หรือครบจ านวนรอบที่ก าหนดไว้จึงขอน าเสนอด้วยรายละเอียด ดังนี้ 

MacQueen (1967) กล่าวว่า การจัดกลุ่มอัลกอรึทึมเคมีน แสดงให้เห็นถึงอัลกอรึทึม
ในการจัดกลุ่มที่สมาชิกภายในกลุ่ม จะมีระยะใกล้จุดศูนย์กลางหรือตัวแทนของกลุ่ม (Mean) โดย
วิธีการจัดกลุ่มข้อมูลอัลกอรึทึมเคมีนนั้น จะประกอบด้วยการก าหนดจ านวนกลุ่มเริ่มต้นก าหนด
ตัวแทนกลุ่ม การจัดข้อมูลแต่ละตัวเข้ากลุ่ม และสุดท้ายคือ การปรับปรุงตัวแทนในแต่ละกลุ่ม ปัญหา
ที่พบคือการก าหนดจ านวนจุดเริ่มต้น ซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพของการจัดกลุ่ม หรือการที่กลุ่มบาง
กลุ่มนั้นมีจ านวนสมาชิกน้อยเกินหรืออาจจะไม่มีสมาชิกในกลุ่มเลย จึงได้มีการก าหนดกฎเกณฑ์ว่า
กลุ่มที่จะอยู่ในรอบถัดไปได้นั้น จะต้องมีสมาชิกอยู่ไม่น้อยกว่าค่าคงที่ค่าหนึ่งที่ก าหนดขึ้นมา ขั้นตอน
วิธีการจัดกลุ่มอัลกอรึทึมเคมีน มีดังนี้ (Tan, Steinbach, & Kumar, 2006)  

1)  เลือกจ านวนกลุ่มที่ต้องการ โดยก าหนดให้ K เท่ากับจ านวนกลุ่มที่
ต้องการให้มีการจัดกลุ่ม  

2)  ในแต่ละ K กลุ่ม จะก าหนดค่าให้เข้าใกล้จุดศูนย์กลางให้มากที่สุด 
(Closest Centroid) และแต่ละกลุ่มจะถูกก าหนดไปยังจุดศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการจัดกลุ่ม โดยในการ
ก าหนดจุดศูนย์กลางเริ่มต้นของแต่ละกลุ่มนี้ควรจะเหมาะสม เพราะต าแหน่งจุดศูนย์กลางเริ่มต้นที่
แตกต่างกันท าให้ได้ผลลัพธ์สุดท้ายแตกต่างกันตามไปด้วย ควรจะก าหนดจุดศูนย์กลางนี้ให้ห่างจากจุด
ศูนย์กลางอ่ืนๆ 

3)  จัดกลุ่มข้อมูลใหม่โดยพิจารณาจากค่าความใกล้ชิดหรือระยะห่าง 
(Distance) ของข้อมูลในกลุ่มกับตัวแทนของกลุ่มต่างๆ ว่าข้อมูลนั้นสมควรที่จะอยู่กลุ่มใด  

4)  ท าการปรับปรุงการจัดกลุ่มท าซ้ า (Iteration) โดยย้อนกลับไปท าข้อ 2) 
และจะหยุดเมื่อข้อมูลสมาชิกในแต่ละกลุ่มแต่ละกลุ่มนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงแล้ว ดังแสดงตามภาพที่ 
2.9 แสดงการจัดกลุ่มของข้อมูล (Jain & Dubes, 1988) 
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ภาพที่ 2.9  แสดงขั้นตอนการจัดกลุ่มของข้อมูล   
 

โดยที่ (a) ก าหนดจ านวนกลุ่มที่ต้องการจ านวน 3 กลุ่ม และจุดศูนย์กลางเริ่มต้น แทน
ด้วยสัญลักษณ์ + อัลกอรึทึมเคมีนจะท าการค านวณระยะห่างระหว่างข้อมูล และจุดศูนย์กลางของ
กลุ่มแต่ละกลุ่มให้ใกล้กับวัตถุนั้นมากที่สุด แสดงได้ดังรูป (b) จุดศูนย์กลางเปลี่ยนแปลงและเกิด
ความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุกับจุดศูนย์กลางใหม่ และจัดวัตถุให้เข้ากลุ่มที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ใกล้กับวัตถุ
นั้นมากที่สุดดังรูป (c) ท าซ้ าเช่นนี้จนกระทั่งจุดศูนย์กลางไม่เปลี่ยนแปลงจึงหยุดการท างานจะได้
ผลลัพธ์สุดท้ายดังรูป (d) 

การวัดระยะห่างของการจัดกลุ่มข้อมูลแบบ K-means ใช้วิธีการวัดระยะห่างยูคลิเดียน 
(Euclidean Distance) ในการวัด โดยมีสมการดังนี้ (Song, 2007) 
 

                           dEuclidean (X,Y)
        =  

√∑(xi − yi)
2

i

 

 

โดยที่ x = x1, x2, x3,…,xn และ y = y1, y2, y3,…,yn  แทนค่าคุณลักษณะ n ค่า
ของชุดข้อมูล 

การวัดประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูล โดยใช้ผลบวกก าลังสองของความ
คลาดเคลื่อน (Sum of Square Error: SSE) เพ่ือวัดประสิทธิภาพในการจัดกลุ่มข้อมูล ซึ่งเกิดจากการ
หาผลรวมของระยะทางก าลังสองระหว่างข้อมูลแต่ละตัวกับจุดศูนย์กลาง (Centroid) ของข้อมูล เพ่ือ
แสดงว่าผลลัพธ์ที่ได้จากการจัดกลุ่มมีการกระจายมากน้อยเพียงใด ข้อมูลที่มีการจัดกลุ่มที่ดีควรจะมี
ค่า SSE น้อย โดยมีสมการดังนี้  (Jain et al., 1999) 
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SSE =       ∑ ∑ d(p, qi)
2

p∈Ci

k

i=1

 

  
 โดยที่  d(p, qi)  คือฟังก์ชั่นค านวณระยะห่างของข้อมูล 
    p ∈ Ci   แทนข้อมูลแต่ละจุดในกลุ่ม i 
      qi   แทนจุดข้อมูลศูนย์กลาง (Centroid) ของกลุ่มที่ i 

ถ้าค่าผลบวกก าลังสองของความคลาดเคลื่อน (Sum of Square Error: SSE) มีค่า
มากแสดงว่าข้อมูลภายในกลุ่มมีการกระจายตัวมาก และในทางตรงข้ามกันถ้าพบค่า SSE มีค่าน้อย
แสดงว่าข้อมูลที่ถูกจัดกลุ่มมีการเกาะกลุ่มกันมาก ซึ่งกล่าวได้ว่าข้อมูลมีความเหมือนกันมากหรือ
คล้ายคลึงกันมาก  

ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้น าเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ได้แก่ ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision Trees) การวิเคราะห์การถดถอยเป็นขั้นตอน (Stepwise Regression) แบบจ าลอง
โครงข่ ายประสาทเที ยม (Neural Network) และการจัดกลุ่ มข้อมู ลแบบ เคมีน  (K-Means 
Clustering) มาใช้ในการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี จะช่วยให้ได้ตัวท านายที่ส าคัญที่เกี่ยวข้องคุณภาพสังคมในการท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 

2.8.3  ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูล 
การท าเหมืองข้อมูลเป็นส่วนส าคัญส่วนหนึ่ งส าหรับการค้นหาความรู้ในฐานข้อมูล 

จุดประสงค์ คือ การดึงรูปแบบแนวโน้มและกฎเกณฑ์จากข้อมูลเพ่ือน ามาพัฒนาหรือประยุกต์ใช้กับ
องค์การ เป็นตัวตัดสินในการปรับปรุงการด าเนินงานวิธีการขององค์การ ผลลัพธ์ที่ได้คือ ได้รับความรู้
หรือสิ่งที่เป็นประโยชน์ใหม่ๆ เพ่ือระบุเหตุผลที่มาสนับสนุนการตัดสินใจและเข้าใจถึงรูปแบบของ
ข้อมูล (Taniar, 2007, p. 13, อ้างถึงใน สายสุนีย์ จับโจร, 2558, น. 4-5) โดยการท าเหมืองข้อมูลมี
แบบจ าลองรูปแบบหนึ่งที่ใช้ในการเตรียมข้อมูลการท าเหมืองข้อมลที่มีความส าคัญ และเป็นที่นิยม
มากในปัจจุบันนั่นคือ CRISP-DM (Cross-Industry Standard Process for Data Mining) ซึ่ งมี
ขั้นตอนดังนี้ (Chapman, Kerber, Khabaza, Reinartz, Shearer, & Witth, 2000, pp. 10-11) 

1)  การท าความเข้าใจทางด้านธุรกิจ (Business Understanding) เป็นการท าความ
เข้าใจวัตถุประสงค์ของธุรกิจให้ชัดเจน ประเมินสถานการณ์ปัจจุบัน และจะต้องทราบถึงวัตถุประสงค์
ของการท าเหมืองข้อมูล จากนั้นจึงสร้างแผนการด าเนินงานของโครงการ 

2)  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data Understanding) เป็นการรวบรวม
ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการท าเหมืองข้อมูล ต้องท าความเข้าใจถึง
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แหล่งที่มาและการจัดเก็บของข้อมูล โดยต้องเป็นข้อมูลที่ได้มาจากแหล่งข้อมูลที่ถูกต้องน่าเชื่อถือและ
เป็นข้อมูลที่เหมาะสมมีรายละเอียดเพียงพอต่อการน าไปใช้ในการวิเคราะห์ 

3)  การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ผลลัพธ์ที่ถูกต้องหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับ
คุณภาพของข้อมูลที่ใช้ ทั้งนี้ข้อมูลที่ได้มาอาจมาจากการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากหลายตาราง ซึ่งอาจมี
ข้อมูลที่ไม่มีประโยชน์ปะปนกันอยู่ เราต้องท าการคัดเลือกและท าความสะอาดข้อมูลเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่
สามารถน ามาใช้ท าการวิเคราะห์ได้ 

4)  การพัฒนาแบบจ าลอง (Modeling) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการท า
เหมืองข้อมูล ได้แก่ การสร้างตัวท านาย (Prediction Model) เมื่อท าถึงขั้นตอนนี้ อาจจะมีการ
ย้อนกลับไปที่ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูล (Data Preparation) เพ่ือแปลงข้อมูลบางส่วนให้มีความ
เหมาะสมกับแต่ละเทคนิคด้วย 

5)  การประเมินแบบจ าลอง (Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์จากแบบจ าลองวิเคราะห์ข้อมูลว่ามีความครอบคลุมและสามารถตอบโจทย์ทางธุรกิจที่ตั้งไว้ใน
ตอนแรกหรือไม ่

6)  การน าแบบจ าลองไปใช้ (Deployment) เป็นการน าผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้
น าไปใช้งานหรือไปประยุกต์ใช้ 

โดยขั้นตอนย่อยในแต่ละขั้นตอนของ CRISP-DM แสดงได้ดังตารางที่ 2.5 
 

ตารางท่ี 2.5  แสดงขั้นตอนของ CRISP-DM ของ Chapman  
 
ขั้นตอน (Process) วิธีการ (Method) ผลลัพธ์ (Output) 
1. การท าความเขา้ใจ

ในธุรกิจ 
(Business 
Understanding) 

ก าหนดวัตถุประสงค์ของโครงการ 
(Determine Business Objective) โดย
ควรตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
ตลอดจนต้องสอดคล้องกับกฎเกณฑ์ใน
การด าเนินของธุรกิจ 

1) ข้อมูลสถานะขององค์กร  
2) วัตถุประสงค์ในการท าเหมืองข้อมูล อีกท้ัง

ต้องตอบสนองต่อการด าเนินของธุรกิจ  
3) ข้อก าหนดที่ท าให้ธุรกิจประสบความส าเร็จ  

ประเมินสถานการณ์ของธุรกิจ (Assess 
Situation) โดยเป็นการลงรายละเอียด
เกี่ยวกับทรัพยากร กฎเกณฑ์ ข้อสมมติฐาน 
ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่ควรพิจารณาในการ
ด าเนินธุรกิจ เช่น รายละเอียดของ
ทรัพยากรที่มีอยู่ภายในโครงการ รวมถึง
รายละเอียดส่วนบุคคล (ผู้เช่ียวชาญทาง
ธุรกิจ ผู้เช่ียวชาญข้อมูล และผู้สนบัสนุน
ทางเทคนิค) 

1) ข้อมูลการด าเนินงานและเครื่องมือท่ีใช้ใน
การท าเหมืองข้อมูล 

2) ข้อสงสัยหรือสมมติฐาน และข้อยกเว้น 
หรือข้อควรหลีกเลี่ยงในการท าเหมือง
ข้อมูล นอกจากนี้ยังต้องระบุความเสี่ยงท่ี
ท าให้โครงการล่าช้าหรือล้มเหลว 

3) ผลวิเคราะห์ค่าใช้จ่าย 
4) ผลก าไรของโครงการ 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 
ขั้นตอน (Process) วิธีการ (Method) ผลลัพธ์ (Output) 

  ก าหนดเป้าหมายในการท าเหมืองข้อมูล 
(Determine Data Mining Goals) ซึ่ง
จ าเป็นที่ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทาง
ธุรกิจขององค์กร 

1)  รายละเอียดผลลัพธ์ของการท าเหมือง
ข้อมูลที่ ช่วยให้ เป้าหมายธุรกิจประสบ
ผลส าเร็จ 

2) กฎเกณฑ์ ในการท างานเพื่อให้ประสบ
ผลส าเร็จในการท าเหมืองข้อมูล 

 สร้างแผนการด าเนินงานภายในโครงการ 
(Produce Project Data) โดยบรรยาย
แผนส าหรับการท าเหมืองข้อมูล อีกท้ังระบุ
ขั้นตอนในการด าเนินงาน 

กระบวนการในการด าเนินงานของโครงการ 
ซึ่งรวมถึงระยะเวลาและทรัพยากรที่ใช้ 

2. การท าความเข้าใจ
ข้อมูล (Data 
Understanding) 

รวบรวมข้อมลูของทรัพยากรในเบือ้งต้นที่
ต้องใช้ภายในโครงการ (Collect Initial 
Data) โดยขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนส าคัญที่
น าไปสู่ขั้นตอนการจัดเตรียมข้อมลู 

ชุดข้อมูลที่ต้องใช้ภายในโครงการ และ
ขั้นตอนวิธีในการจัดเก็บข้อมลู 

บรรยายคุณลักษณะของข้อมูล 
(Describe) โดยมีการตรวจสอบ
คุณลักษณะของข้อมูลและจดัท ารายงานที่
เกี่ยวข้อง 

รูปแบบและขนาดของข้อมูลที่ใช้ในโครงการ 

ส ารวจข้อมลูที่มีอยู่ (Explore Data) โดย
วิเคราะหป์ัญหาการท าเหมืองข้อมูลว่า
สามารถแก้ปัญหา อาศัยการเรียกดูข้อมูล 
(Query) การน าเสนอรูปแบบเสมอืนจริง 
(Visualization) และการน าเสนอรายงาน 
(Report) 

รายงานการส ารวจข้อมลูที่ระบุสมมติฐาน
เบื้องต้นที่ส่งผลกระทบต่องานท่ีเหลือของ
โครงการ 

การตรวจสอบคณุภาพของข้อมูล (Verify 
Data) เช่น ข้อมูลสมบูรณ์หรือไม่ มีข้อมูล
ที่ขาดหายไปหรือไม ่

รายงานแสดงผลเกี่ยวกับการตรวจสอบความ
ถูกต้องของข้อมูล หากพบปัญหาจะต้องมีการ
ระบุวิธีการแก้ไขปัญหา ซึ่งวิธีการแก้ไขปัญหา
ขึ้นอยู่กับตัวข้อมูลและองค์ความรู้ทางธุรกิจ 

3. การเตรยีมข้อมลู 
(Data 
Preparation) 

คัดเลือกข้อมลู (Select Data) โดย
ตัดสินใจว่าควรวิเคราะห์ข้อมลูใด 
ตลอดจนค านึงถึงกฎเกณฑภ์ายใต้
วัตถุประสงค์ในการท าเหมืองข้อมูล 

รายละเอียดของข้อมูลที่ควรหรือไม่ควร
วิเคราะห์ พร้อมทั้งระบุเหตุผลในการคัดเลือก 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 
ขั้นตอน (Process) วิธีการ (Method) ผลลัพธ์ (Output) 

 การท าความสะอาดข้อมลู (Clean Data) 
โดยเป็นการปรับปรุงคุณภาพของข้อมูลให้
ดีขึ้น ให้ตรงกับรูปแบบข้อมลูที่ต้องการ 

รายงานแสดงการท าความสะอาดข้อมูล 

 สร้างโครงสรา้งข้อมูล (Construct Data) 
โดยเป็นกระบวนการในการจัดเตรยีม
ข้อมูล เช่น การสร้างข้อมูลบางส่วนหรือ
สร้างข้อมูลใหม่ทั้งหมด ตลอดจนการ
แปลงรูปแบบข้อมลูที่มีอยู่เดิม 

1) ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่บางส่วนจาก
ข้อมูลเดมิ (Derived Attribute) เช่น 
ข้อมูลความยาวและข้อมลูความกว้าง 
เป็นต้น 

2) ข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ (Generated 
Record) เช่น  ข้ อมู ลลู กค้ าที่ ไม่ ได้ ซื้ อ
สินค้าเลยในปีที่ผ่านมา 

 ผสานข้อมูล (Integrate Data) โดยเป็นการ
สร้างตารางข้อมูลใหม่จากการรวมกันของ
ตารางหลายตาราง หรือระเบียนหลาย
ระเบียน 

การรวมกันของตารางตั้งแต่สองตาราง 
ขึ้นไป 

 เปลี่ยนรูปแบบของข้อมูล (Format Data) 
ให้สามารถท างานภายในเครื่องมือท่ีใช้ใน 

รูปแบบข้อมูลซึ่งสามารถท างานดว้ยเครื่องมือ
ที่ใช้ออกแบบได้ โดยเครื่องมือต้องมีการล าดับ 

 การออกแบบ (Modeling Tool) โดยที่ไม่
มีการเปลี่ยนแปลงความหมาย 

ของข้อมูล เช่น ข้อมูลที่อยู่สดมภ์ในส่วนแรก
ของแต่ละระเบียนต้องไม่ซ้ ากัน 

4. การพัฒนา
แบบจ าลอง 
(Modeling) 

เลือกเทคนิคในการออกแบบ (Select 
Modeling Technique) เช่น สรา้งต้นไม้
ตัดสินใจ (Decision Tree) หรือโครงข่าย
ประสาทเทียม (Neural Network) 

1) เทคนิคท่ีใช้ในการออกแบบเหมืองข้อมูล 
2) ข้อสมมติฐานเกี่ยวกับแบบจ าลองของการ

ท าเหมืองข้อมูล 

สร้างแบบจ าลอง (Build Model) แบบจ าลองจากการท าเหมืองข้อมลู 
(Models) และคณุลักษณะพื้นฐานของ
แบบจ าลอง (Model Description) 

ประเมินแบบจ าลอง (Assess Model) 
โดยเป็นการประเมินผลลัพธ์แบบจ าลองที่
ได้จากการท าเหมืองข้อมูล 

1)  ผลการประเมิน (Model Assessment) 
โดยสรุปคณุภาพของแบบจ าลองและจัด
อันดับคุณภาพของแบบจ าลอง 

2) ผลที่ได้จากการปรับแต่งค่าพารามเิตอร์
ต่างๆ ของแบบจ าลอง 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 
ขั้นตอน (Process) วิธีการ (Method) ผลลัพธ์ (Output) 
5. การประเมิน

แบบจ าลอง 
(Evaluation) 

ประเมินผล (Evaluate Results) โดยเป็น
การหาแบบจ าลองจากการท าเหมอืงข้อมูล
ที่ตรงและเหมาะสมกับวตัถุประสงค์ทาง
ธุรกิจมากที่สดุ 

ผลการประเมินการท าเหมืองข้อมลูโดยต้อง
ค านึงถึงกฎเกณฑ์ทางธุรกิจและการปรับปรุง
แบบจ าลองในการท าเหมืองข้อมูล 

ทบทวนกระบวนการท าเหมืองข้อมูล 
(Review Process) โดยท าการทบทวน
กระบวนการท าเหมืองข้อมูลเพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความต้องการ
ทางธุรกิจ 

ข้อสรุปของกระบวนการและข้อเนน้ย้ า
กิจกรรมทีผ่ิดพลาดหรือกิจกรรมทีค่วรท าซ้ า 

ค้นหาขั้นตอนต่อไป (Determine Next 
Steps) โดยท าหลังจากประเมินผลที่ได้ 
และทบทวนกระบวนการท าเหมืองข้อมูล 
เพื่อให้ทราบว่าควรสิ้นสุดโครงการหรือเริม่
กระบวนการท าเหมือนข้อมลูใหม่เมื่อใด 
โดยงานนี้เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์
ทรัพยากรและงบประมาณที่มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจ 

รายละเอียดการกระท าท่ีมีโอกาสเป็นไปได้ 
พร้อมท้ังเหตุผลในแตล่ะการกระท า 

6. การน าแบบจ าลอง
ไปใช้ 
(Deployment) 

วางแผนในการด าเนินงาน (Plan 
Deployment) โดยน าผลลัพธ์ที่ได้จาก
การท าเหมืองข้อมูลมาท าการสรุป 
ตลอดจนเป็นการวางแผนและก าหนดกล
ยุทธ์ในการด าเนินงาน 

แผนการด าเนินงานท่ีท าการก าหนดกลยุทธ์ใน
การด าเนินงาน รวมถึงขั้นตอนที่จ าเป็นในการ
ด าเนินงาน 

 วางแผนการเพื่อตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
(Plan Monitoring and Maintenance) 
โดยการตรวจสอบและบ ารุงรักษา เป็น
ประเด็นส าคญัในการท าเหมืองข้อมูล 

ข้อสรุปที่ได้จากการตรวจสอบและการ
บ ารุงรักษา ตลอดจนกระบวนการในการ
ด าเนินงาน 

 สร้างรายงานผลลัพธ์ขั้นสดุท้าย (Produce 
Final Report) โดยรายงานขั้นสุดท้าย
ขึ้นอยู่กับแผนการน าไปใช้งานจริง 
ประกอบด้วยข้อสรุปของโครงการและ
ประสบการณ์ที่ไดร้ับ 

รายงานขั้นสุดท้าย 
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ตารางท่ี 2.5  (ต่อ) 
 
ขั้นตอน (Process) วิธีการ (Method) ผลลัพธ์ (Output) 

 ทบทวนการท าเหมืองข้อมูล (Review 
Project) โดยประเมินข้อประสิทธิภาพการ
ท าเหมืองข้อมูล เพื่อหาแนวทางในการ
ปรับปรุงให้ดีขึ้น 

ข้อสรุปที่ได้รับจากประสบการณ์ในการท า
เหมืองข้อมูล 

 
จากข้ันตอนของการท าเหมืองข้อมูลข้างต้น จะเห็นได้ว่า มีกระบวนการที่ส าคัญอยู่ 6 ขั้นตอน

ที่มีความส าคัญ ได้แก่ 1) การท าความเข้าใจทางด้านธุรกิจ 2) การท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล 3) 
การเตรียมข้อมูล 4) การพัฒนาแบบจ าลอง 5) การประเมินแบบจ าลอง และ 6) การน าแบบจ าลองไปใช้ 
ซึ่งกระบวนการนี้เรียกว่า CRISP-DM ซึ่งผู้วิจัยได้เลือกใช้ขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลวิธี CRISP-DM 
ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมกับระดับความสุขของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรี  
 

2.9  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 

จากการศึกษาทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสังคมและความสุขนั้น 
พบว่า มีการศึกษาเรื่องความสุขมาเป็นระยะเวลายาวนาน ส่วนแนวคิดเก่ียวกับคุณภาพสังคมเพ่ิงเริ่มมี
การศึกษากันอย่างจริงจังเมื่อไม่นานมานี้ ดังจะเห็นได้ว่า มีงานวิจัยรองรับเป็นจ านวนไม่มากเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุข นอกจากนี้ ได้ทบทวนวรรณกรรมเกี่ยวกับการท า
เหมืองข้อมูลที่เก่ียวข้องคุณภาพสังคมและความสุข ทั้งนี้ผู้ศึกษาขอน าเสนอผลงานวิจัย ดังต่อไปนี้ 
  
 2.9.1  งานวิจัยในประเทศ 
 สุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การศึกษา เศรษฐกิจ และพ้ืนที่ที่ประชาชนพักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ดังนั้น จึงควรสนับสนุนให้
ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน เพ่ือให้ได้รับ
ความรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง
มีประสิทธิภาพ และควรให้เป็นความรู้ในระดับการยกระดับบุคคล โดยจากผลการวิจัยนี้สะท้อนให้
เห็นว่าการพัฒนาสังคมในปัจจุบันที่มุ่งความส าเร็จทางด้านวัตถุ  และเน้นค่านิยมในการบริโภค มี
ผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนอ าเภอท่าปลาให้ต้องเผชิญความทุกข์และเป็นสุขได้ยาก 
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ประชาชนไม่สามารถแสวงหาความสุขที่แท้จริงได้ด้วยตนเอง ทั้งที่ความสุขเป็นคุณสมบัติพ้ืนฐานที่
จิตใจเคยมีมาก่อน จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจากระบบสังคมภายนอก ได้แก่ สถาบันด้าน
ศาสนา วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา และการเมือง เป็นต้น เพ่ือบูรณาการทั้งเรื่องเศรษฐกิจ 
จิตใจ ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และการศึกษา อันเป็นองค์ประกอบ
เชื่อมโยงที่จะน าความสุขมาสู่บุคคลและสังคม เพ่ือน าไปสู่ภาวะชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นเป้าหมาย
ของการพัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน  
  จีระศักดิ์ ทัพผา (2550) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์  พบว่า เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย การมีหลักประกันชีวิต การศึกษาระดับปริญญาตรี การ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และจากการศึกษาพบว่า ภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสุขน้อย เมื่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน และการมีหลักประกันชีวิตที่ไม่แน่นอนของภาค
ประชาชน ดังนั้น ผู้น าจังหวัด ควรต้องรีบด าเนินการเพ่ือสร้างหลักประกันชีวิตให้กับภาคประชาชน 
โดยการส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้รู้จักการออมเงินไว้ใช้ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด พอประมาณ ไม่
ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สร้างหนี้สินจนเกินฐานะของตนเอง มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง 
นอกจากนี้ควรพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างรายได้ให้กับภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น อาจช่วยส่งผลให้ภาคประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนจะมี
รายได้ที่พอเพียงกับรายจ่าย หรืออาจมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งจะท าให้ภาคประชาชนมีเงินเหลือ
เก็บออมไว้ใช้บ้าง  ทางจังหวัดควรจัดหางานให้ภาคประชาชนได้ท าอย่างทั่วถึงกัน ไม่ควรปล่อยให้
เคว้งคว้างตกงาน ควรส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ในครอบครัวต่อไป 
  อาหะมะ ดือราแม (2550) ได้ศึกษาเรื่องสถานภาพทางทรัพยากร ความไม่เสมอภาคและ
ความสุขโดยรวมของครัวเรือนในชุมชนชนบท พบว่า ในชุมชนไกลเมือง การใช้ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมที่
เป็นสมบัติสาธารณะ กรรมสิทธิ์ในที่อยู่อาศัย เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเครื่องครัว มี
ความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนในชุมชนใกล้เมือง จ านวน
ที่ดินทางการเกษตร อุปกรณ์การผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้านและเครื่องครัว ลักษณะ
ห้องครัวและการมีไฟฟ้าใช้ มีความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
โดยจากการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่างความสุขกับความพอเพียงด้านต่างๆ และความไม่เสมอภาคใน
การเข้าถึงทรัพยากรที่ได้ สรุปได้ว่า การมีรายได้อันเกิดจากการครอบครอง เข้าถึง และใช้ประโยชน์ใน
ทรัพยากรธรรมชาติ การมีทรัพยากรวัตถุในครอบครองที่เพ่ิมข้ึน และการมีสถานภาพทางสังคมที่ดี จะ
น ามาซึ่งความสุขโดยเริ่มที่เพ่ิมขึ้นของครัวเรือนชนบท ย่อมหมายถึง การพัฒนาเพ่ือให้ครัวเรือนใน
ชนบทมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของคนในชุมชนชนบท ต้องพัฒนา
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ด้านรายได้และด้านวัตถุเป็นส าคัญควบคู่กับการพัฒนาด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งสิ่งส าคัญที่ควร
แก้ปัญหาคือ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการให้การศึกษาในระดับที่เหมาะสม อย่างน้อยที่สุดให้
เพียงพอต่อการได้มาซึ่งอาชีพหรือกิจกรรมนอกภาคเกษตรกรรม นอกจากนี้หน่วยงานในชุมชนหรือ
ภาครัฐก็มีส่วนช่วยความไม่เสมอภาคที่เกิดขึ้นเช่นกันด้วยการสร้างความเสมอภาคในการเข้าถึงการ
ให้บริการต่างๆ ของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นสาธารณูปโภคข้ันพ้ืนฐาน การเข้ารับการรักษาพยาบาลของคนใน
ชุมชน และส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ 
  ศรศิริ บุญศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความสุขของ
ประชาชนต าบลศีรษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ทุนทางสังคมทั้งด้านกลุ่มและ
เครือข่าย ด้านความไว้วางใจ ด้านกิจกรรมและความร่วมมือ ด้านความสมานฉันท์ และด้านอ านาจ
หน้าที่และกิจกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขโดยรวมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01 จากผลการวิจัยข้างต้น จึงควรมีการพัฒนาทุนทางสังคม ได้แก่ 1) ส่งเสริมทุนทางสังคม
ในด้านกิจกรรมและความร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมในชุมชนเพื่อให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น 
กิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน กิจกรรมแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรมส่ งเสริม
ทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีในชุมชน 2) ภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องเร่ง
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน โดยควรปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ รวมถึง
ข่าวสารที่ส่งถึงประชาชนต้องเป็นข้อมูลที่เป็นจริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนตัวประชาชน
เองก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนบ้านด้วยเช่นเดียวกัน 3) ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและการ
สร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในชุมชน และ 4) ควรส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง
มากขึ้น เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านที่จัดขึ้นควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและสร้างแรง
ดึงดูดใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ควรเพ่ิมช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่อง
การเมืองจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้จะท าให้ประชาชนมี
ความสุขมากยิ่งขึ้น 
 คณวัฒน์ วศินสังวร (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะเศรษฐกิจสังคมและ
การเมืองกับความสุขที่เป็นผลจากนโยบายสาธารณะ พบว่า สภาวะเศรษฐกิจด้านรายจ่าย สภาวะ
เศรษฐกิจด้านรายได้ และสภาวะการเมือง มีอิทธิพลต่อความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และยังท านายความสุขได้ร้อยละ 66.6 ซ่ึงผลการวิจัยในครั้งนี้ได้ให้แนวนโยบายที่ส่งผลต่อความสุข 
ดังนี้ 1) นโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น โดยในระยะสั้นจ าเป็นต้องมี
นโยบายเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้คนยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ส่วนระยะยาวต้องด าเนิน
นโยบายเพื่อรักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 
2) นโยบายสาธารณะที่ส่งผลกระทบให้รายจ่ายของประชาชนลดลง ทั้งการดูแลราคาสินค้าอุปโภค
บริโภค สาธารณูปโภค ค่ารักษาพยาบาล และค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและมี
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เสถียรภาพเพ่ือลดภาระรายจ่ายของครัวเรือน รวมถึงการด าเนินนโยบายเพ่ือลดผลกระทบของกลุ่ม
ผู้ใช้แรงงาน กลุ่มผู้บริโภคที่มีรายได้น้อยและคนยากจน และ 3) การด าเนินนโยบายสาธารณะและ
บริหารจัดการสถานการณ์ทางการเมืองได้อย่างเหมาะสม หลีกเลี่ยงนโยบายและมาตรการที่จะท าให้
เกิดความขัดแย้ง การเผชิญหน้า ความรุนแรง และการใช้ก าลัง โดยให้ความส าคัญกับนโยบายในการ
รับฟังความคิดเห็น การสร้างการมีส่วนร่วม การปรึกษาหารือ การเจรจาต่อรอง การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งโดยสันติวิธี และนโยบายหรือมาตรการที่สร้างสรรค์และส่งผลกระทบในเชิงบวกต่อสถานการณ์
ทางการเมืองในภาพรวม 
 รติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ เชยจิตร (2558) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมกับ
ความสุขของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อความสุขในชีวิต
ประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ การมีเงินออม รองลงมา ได้แก่ ภาวะสุขภาพในปัจจุบัน 
และความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย จากผลการวิจัยข้างต้น มีข้อเสนอแนะดังนี้ 1) รัฐควร
เร่งด าเนินการส่งเสริมการออม โดยให้ทุกคนออมเงินก่อนน าไปใช้จ่ายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 
เพ่ือสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจอันน ามาซึ่งความสุขของประชากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากการ
ด าเนินการในประเด็นดังกล่าวล่าช้า จะท าให้เสียโอกาสด้านความม่ันคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่าง
ยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย 2) รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรให้การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของ
ประชาชนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการให้ความรู้และการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ เช่น การออกก าลังกายในชุมชน และ 3) รัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีมาตรการในการ
ดูแลสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างจริงจัง เพ่ือรักษา
ระดับของสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับดีอยู่เสมอ เพราะนอกจากจะมีผลต่อการ
มีความสุขของประชากรกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีผลต่อภาวะสุขภาพของประชากรกรุงเทพมหานคร 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะอันเกิดจากการจราจรที่มีปริมาณมากในเขตกรุงเทพมหานคร และที่ก าลัง
จะเพ่ิมมากขึ้นอันเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากโครงการรถยนต์คันแรกที่ท าให้ปริมาณรถยนต์ ใน
กรุงเทพมหานครเพ่ิมข้ึนอีกเป็นจ านวนมาก 

โชติ ถาวร (2543) ได้ศึกษาเรื่องความไว้วางใจทางการเมืองของชาวไทยมุสลิม อ าเภอระแงะ 
จังหวัดนราธิวาส พบว่า ชาวไทยมุสลิมในพ้ืนที่อ าเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส มีความไว้วางใจทางการ
เมืองต่อระบบการเมืองในระดับสูง โดยมีความไว้วางใจทางการเมืองต่อประชาคมการเมืองสูงที่สุด 
รองลงมาคือ ระบอบการเมืองการปกครอง และผู้มีอ านาจทางการเมือง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์
กับความไว้วางใจทางการเมืองอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ คือ อายุ ระดับการศึกษา สถานที่เรียน และ
การมีต าแหน่งทางสังคม นอกจากนี้ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อมทางการเมือง ได้แก่ การตัดสินใจของ
รัฐบาล การด าเนินงานของรัฐบาล และการตอบสนองของรัฐบาลต่อข้อเรียกร้องต่างๆ ในระบบ
การเมือง เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความไว้วางใจทางการเมืองของประชาชนด้วย 
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 ช านาญ แตงทอง (2543) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุในเขตชนบท 
จังหวัดสุพรรณบุรี พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับปานกลาง โดย
มีความมั่นคงด้านรายได้ในระดับปานกลาง ในขณะที่มีความมั่นคงด้านทรัพย์สินและความมั่นคงด้าน
การครองชีพอยู่ในระดับสูง ส่วนปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล คือ การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ ความสามารถในการจ่าย ภาวะสุขภาพ และการมีรายได้
ที่มาจากตนเอง ปัจจัยด้านความมั่นคงทางสังคม ได้แก่ การได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมในรูปของ
สิ่งของและบริการ ภาวะสุขภาพ และการมีรายได้ที่มาจากตนเอง มีอิทธิพลเชิงบวกต่อความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในขณะที่การได้รับผลกระทบจากวิกฤต
เศรษฐกิจ การได้รับเบี้ยยังชีพ มีอิทธิพลเชิงลบต่อความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งหมดสามารถอธิบายความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุได้ถึง
ร้อยละ 63.8 จากข้อเสนอแนะของผลการวิจัยชี้ให้เห็นว่า การพิจารณาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุจากประเด็นเรื่อง “รายได้” อาจไม่ส าคัญเท่ากับความมั่นคงทางด้านอ่ืนๆ เช่น ความมั่นคง
ทางด้านทรัพย์สินหรือการครองชีพ ตัวผู้สูงอายุ บุตรหลาน ครอบครัว ชุมชนและสังคม ตลอดจน
ภาครัฐควรเข้ามามีบทบาทร่วมกัน และในส่วนของผู้สูงอายุที่ยากไร้ที่ได้รับเบี้ยยังชีพเป็นรายเดือน รัฐ
ควรที่จะมีมาตรการในการช่วยเหลือด้านอ่ืนๆ หรือมีการปรับเบี้ยยังชีพให้สูงขึ้น เพ่ือให้สอดรับกับค่า
ครองชีพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
 แสงรวี ไทยด าริ (2550) ได้ศึกษาเรื่องความไว้วางใจในการบริหารรัฐกิจกับความเป็นพลเมือง
ของประชาชนในกรุงเทพมหานคร พบว่า (1) ศาลยุติธรรม ส านักอัยการสูงสุด และศาลปกครอง เป็น
สถาบันภาครัฐที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับสูงที่สุด ส่วนพรรคการเมือง ต ารวจ และคณะรัฐมนตรี
เป็นสถาบันภาครัฐที่ได้รับความไว้วางใจเป็นอันดับต่ าที่สุดจากประชาชนในกรุงเทพมหานคร (2) 
ความเป็นพลเมืองทางด้านการมีส่วนร่วมทางสังคม ความไว้วางใจทางสังคม ประสิทธิภาพทาง
การเมือง และความยุติธรรมในวิธีปฏิบัติงานของภาครัฐ มีความสัมพันธ์กับความไว้วางใจในการ
บริหารรัฐกิจของประชาชนในกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยการวิจัยครั้ง
นี้แสดงให้เห็นว่า ปัจจัยความเป็นพลเมืองมีอิทธิพลต่อความไว้วางใจในการบริหารรัฐกิจ จึงเสนอแนะ
แนวทางให้ภาครัฐมีการก าหนดนโยบายเพ่ือเสริมสร้างความเป็นพลเมืองให้แก่คนไทย โดยการให้
ความรู้ และพัฒนาทัศนคติและค่านิยมทางประชาธิปไตย โดยเฉพาะอย่างยิ่งความเป็นพลเมือง
ทางด้านประสิทธิภาพทางการเมืองและการมีส่วนร่วมทางการเมือง เนื่องจากเป็นพ้ืนฐานส าคัญ
ส าหรับการบริหารรัฐกิจแบบมีส่วนร่วมของประเทศไทย 
 กนกพร พินิจลึก (2551) ได้ศึกษาเรื่องการมีส่วนร่วมในการระดมพลังทางสังคมเพ่ือการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบ
บุหรี่ พ.ศ. 2535 ของชุมชนแห่งหนึ่งในจังหวัดขอนแก่น พบว่า ในระยะแรกของการด าเนินการ แกน
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น าชุมชนที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ และมีส่วนร่วมโดยค้นพบปัญหาเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ของ
ประชาชนในหมู่บ้าน พบว่า มีผู้สูบบุหรี่ในหมู่บ้านจ านวนมาก โดยเฉพาะเด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี เริ่มสูบ
บุหรี่มากขึ้น ท าให้มีปัญหาทั้งด้านสุขภาพ เศรษฐกิจของครอบครัว ชุมชนและสังคม ปัญหาการละเมิด
กฎหมายควบคุมการบริโภคยาสูบทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและ พ.ร.บ. 
คุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 จากประชาชนในหมู่บ้านส่วนใหญ่ไม่มีความรู้ด้านโทษและ
พิษภัยของการสูบบุหรี่ และสาระส าคัญของกฎหมาย พ.ร.บ. ควบคุมการบริโภคยาสูบทั้งสองฉบับ 
ระยะที่สอง เป็นการด าเนินกิจกรรมของแกนน าชุมชนเพ่ือแก้ไขปัญหาโดยประยุกต์ใช้ทฤษฎีการมีส่วน
ร่วมและการระดมพลังทางสังคม กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับโทษและ
พิษภัยของการสูบบุหรี่ และสาระส าคัญของ พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ และ พ.ร.บ. คุ้มครอง
สุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 รวมถึงสาระส าคัญตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข การจัดเวที
ประชาคมเพ่ือจัดท ากฎกติกาการปฏิบัติในการป้องกันการละเมิดกฎหมายของชุมชน และชมชนมีส่วน
ร่วมด าเนินการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้านกฎหมาย มีการจัดสถานที่สาธารณะให้เป็นเขตปลอด
บุหรี่ ระยะท่ีสาม เป็นการประเมินผลหลังด าเนินการ พบว่า แกนน าชุมชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการ
เพ่ือส่งเสริมให้ชุมชนปฏิบัติตามกฎหมายมากขึ้น ประชาชนมีความรู้ด้านโทษและพิษภัยของบุหรี่ 
สาระส าคัญของกฎหมาย มีความตั้งใจในการปฏิบัติ และมีพฤติกรรมการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. เพ่ิมขึ้น
กว่าก่อนด าเนินการอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งยังมีการจัดสถานที่สาธารณะเป็นเขต
ปลอดบุหรี่ได้ถูกต้องตาม พ.ร.บ. คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ. 2535 ประชาชนไม่สูบบุหรี่ใน
เขตปลอดบุหรี่ มีการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2535 โดยร้านค้าไม่ขายบุหรี่
แก่เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ผู้ปกครองไม่ใช้เด็กอายุต่ ากว่า 18 ปี ไปซื้อบุหรี่ โดยมีค่าเฉลี่ยคะแนนการ
ปฏิบัติสูงขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 อภิชัย แสงวิมาน (2551) ได้ศึกษาเรื่องการศึกษาการเสริมสร้างความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชนที่มีต่อปัญหาความขัดแย้งของผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาเทศบาลเมือง
ลัดหลวง อ าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ พบว่า (1) ความหมายของการขัดแย้งระหว่าง
ผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาเทศบาล คือ ขาดการประชุมปรึกษาหารือ ขาดความเข้าใจ ไม่ยอมรับ
ความคิดเห็นผู้อื่น จึงท าให้เกิดความขัดแย้งและความแตกแยกกัน (2) ลักษณะความสามัคคีและความ
สมานฉันท์ของประชาชนที่มีต่อผู้บริหารท้องถิ่นกับสมาชิกสภาเทศบาล พบว่า ด้านครอบครัวและ
เครือญาติด้านการเมือง ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในการเป็นคณะกรรมการชุมชน การเลือกตั้ง การ
ลงคะแนนใช้สิทธิต่างๆ ทางการเมือง และการด าเนินกิจกรรมต่ างๆ (3) เหตุปัจจัยที่น ามาสู่ความ
สามัคคี ความสมานฉันท์มี 2 ด้าน คือ 1) ด้านครอบครัวและเครือญาติในเรื่องความผูกพันเหนียวแน่น
ในเครือญาติ ประชาชนมีความเคารพนับถือระหว่างกันเหมือนญาติสนิทพ่ีน้องกัน และ 2) ด้าน
การเมืองในเรื่องการเป็นคณะกรรมการในชุมชนของตน ร่วมกันท ากิจกรรมต่างๆ ในชุมชน ที่ช่วย
เสริมสร้างการมีส่วนร่วมระหว่างกัน 
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 ธันวดี ดอนวิเศษ (2552) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมในทัศนะของชาวชุมชน: ศึกษากรณี
ชุมชนเปี่ยมธรรม เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร พบว่า 1) คุณภาพสังคม คือ ชุมชนที่สงบสุข มี
ความรักสามัคคีกัน มีผู้น าของชุมชนที่ใช้หลักเหตุผล ไม่ยึดติดกับตัวเอง และใช้หลักการศาสนาน าชีวิต 
2) ลักษณะคุณภาพสังคมของชุมชน ประกอบด้วย มีระบบเครือญาติที่มีความรักความผูกพัน มีสาย
สัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นรักใคร่กลมเกลียวกัน คนในชุมชนมีการศึกษา ประกอบอาชีพที่มั่นคง สืบทอด
วัฒนธรรมจากรุ่นสู่รุ่น มีสิ่งแวดล้อมที่เป็นธรรมชาติ และหัวใจส าคัญคือ ยึดหลักค าสอนของศาสนามา
ใช้ในการด าเนินชีวิตอย่างเคร่งครัด และทุกคนชุมชนมีจิตใจที่อยากท างานเพ่ือนส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 3) องค์ประกอบหรือตัวบ่งชี้คุณภาพสังคม ประกอบด้วย (1) ด้านปัจจัยสี่ อาหาร 
เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรคและที่อยู่อาศัย ซึ่งไม่สามารถขาดเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ (2) ด้านครอบครัว การ
สร้างบ้านเรือนอยู่ในบริเวณเดียวกัน และมีการไปมาหาสู่กันเสมอ ช่วยสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
สมาชิกในครอบครัวและเครือญาติ (3) ด้านเศรษฐกิจ ส่วนใหญ่จะปลูกไว้กินเองภายในครัวเรือน ท า
ให้ไม่ต้องจับจ่ายใช้สอยช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย (4) ด้านการศึกษา/ความรู้ การน าความรู้ไปประกอบ
อาชีพและพัฒนาตนเองและชุมชน (5) ด้านประชาคม การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนมาจากจิตส านึก
และความต้องการเห็นชุมชนเป็นชุมชนอยู่ดีมีสุข ซึ่งชาวชุมชนจะเน้นการปฏิบัติตามหลักศาสนาที่สอน
ให้ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงอย่างเคร่งครัด (6) ด้านสิ่งแวดล้อม มีการรักษาสภาพของสิ่งแวดล้อมภายใน
ชุมชนให้มีบรรยากาศที่น่าอยู่อาศัย (7) ด้านจริยธรรม/ศาสนา คนในชุมชนมีคุณธรรมและจริยธรรม 
จากการยึดหลักค าสอนของศาสนาน ามาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ าวัน โดยการรู้จั กให้ผู้อ่ืนด้วยการ
บริจาคทานในทุกปีและความพอเพียงกับการใช้ชีวิต โดยการไม่เอาเปรียบผู้อ่ืน ไม่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตน และ (8) ด้านข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยี ชุมชนต้องน าความรู้ใหม่ๆ มาเพ่ือพัฒนาชุมชน 
และต้องรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลกภายนอกด้วย และ 4) ข้อเสนอแนะจากการศึกษา เพ่ือให้
ชุมชนยังคงรักษาสภาพของความเป็นชุมชนที่น่าอยู่น่าอาศัย ดังนั้น หน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ชุมชนทุกองค์กร ควรร่วมมือร่วมแรงใจกันในการสอดส่อง การหามาตรการในการเฝ้าระวังและ
ป้องกันพ้ืนที่ที่คิดว่าเป็นจุดเสี่ยงของชุมชน รวมไปถึงการเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเพ่ือหาทางป้องกันปัญหา
ที่คาดการณ์ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต เช่น ปัญหายาเสพติด ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ปัญหาค่านิยมใน
กลุ่มวัยรุ่น เป็นต้น 
 มิ่งขวัญ คงเจริญ (2553) ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนารูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของ
ชุมชนเพ่ือเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ จากชุมชนต้นแบบ 39 ชุมชน พบว่า 1) 
องค์ประกอบของการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ มี 9 องค์ประกอบ คือ การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรมของชุมชน การน าแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาสู่การปฏิบัติในชุมชน ระบบคุณธรรม
จริยธรรมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ และกระบวนการถ่ายทอดการเรียนรู้ของชุมชน การพัฒนา
ระบบเศรษฐกิจเพ่ือการพ่ึงตนเอง ระบบการเรียนรู้โดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นเป็นแกนกลาง การพัฒนา
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อนุรักษ์และฟ้ืนฟูระบบนิเวศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อวิถีชีวิตระบบทุนของชุมชนที่มีรูปแบบและ
วิธีการทางวัฒนธรรม ความเสมอภาคความยุติธรรมในการจัดการของชุมชน และการสร้าง
หลักประกันความมั่นคงในการด ารงชีวิตร่วมกัน 2) การเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพื่อเสริมสร้าง
ความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ประกอบด้วยการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในระดับบุคคล 
คือ การแสดงออกระดับบุคคล มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ องค์ประกอบภายในบุคคล องค์ประกอบ
ด้านปฏิสัมพันธ์ องค์ประกอบด้านพฤติกรรม และการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนในระดับชุมชน 
โดยมีองค์ประกอบโครงสร้างทางสังคมเป็นส าคัญ 3) รูปแบบการเสริมสร้างพลังอ านาจของชุมชนเพ่ือ
เสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ ของสังคมไทย มี 2 รูปแบบ ได้แก่ รูปแบบของชุมชน
เมือง และรูปแบบของชุมชนชนบท ซึ่งมีองค์ประกอบคล้ายกัน แต่มีความแตกต่างในบางประเด็น 
และ 4) รูปแบบการเสริมสร้างความยั่งยืนของชุมชนแห่งการเรียนรู้ทั้งในชุมชนเมืองและชุมชนชนบท 
ประกอบด้วย การก าหนดเป้าหมายและวางแผน การวิเคราะห์ความต้องการของชุมชน การท า
ประชาคมเพ่ือหาสาเหตุของปัญหา การจัดเวทีชาวบ้านให้ความรู้ความเข้าใจ การบันทึกการ
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงของชุมชนแห่งการเรียนรู้ คณะกรรมการ/คณะบุคคลหรือแกนน าในการสร้าง
ชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่ยั่ งยืน การติดตามผลการด าเนินงาน และการสร้างความสัมพันธ์เพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับสมาชิก หรือกลุ่มชุมชนอ่ืนๆ 
 วศินชัย เตชะ (2553) ได้ศึกษาเรื่องความสมานฉันท์ของประชาชนในการเลือกตั้ ง
นักการเมืองท้องถิ่นของเทศบาลต าบลแม่ฮ้อยเงิน อ าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า 
ประชาชนสมานฉันท์กันเป็นปกติในเรื่องการไปวัดเพ่ือด าเนินกิจกรรมต่างๆ ตามประเพณีของชาว
ล้านนาที่นับถือพระพุทธศาสนา การให้ความร่วมมือกันท ากิจกรรมที่ส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การ
รวมกลุ่มอาชีพกันท าอาชีพเสริมหรือท างานตามภาระหน้าที่ของแต่ละกลุ่ม การช่วยเหลือกันตาม
หน้าที่ของประชาชนคนดีและตามขนบธรรมเนียมประเพณี ส าหรับประเด็นความขัดแย้งทางการเมือง 
มีความขัดแย้งในกลุ่มผู้สนับสนุนผู้สมัครรับการเลือกตั้งและกลุ่มผู้สมัครรับเลือกตั้ง ซึ่งสาเหตุของ
ความขัดแย้งส่วนใหญ่ เนื่องจากการได้รับข้อมูลข่าวสาร ข่าวสารที่ไม่ถูกต้องขาดการวิเคราะห์ข้อมูลที่
ได้รับ การใส่ร้ายป้ายสีคู่แข่งฝ่ายตรงกันข้าม เกิดจากทัศนคติความเชื่อหรือค่านิยมที่แตกต่างกัน การ
ใช้อ านาจหน้าที่ของนักการเมืองท้องถิ่นแสวงหาผลประโยชน์ให้พวกพ้องตนเอง การเลือกโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ที่จะได้รับ การแย่งชิงอ านาจเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน การเลือกโดยใช้
ความสัมพันธ์ระบบเครือญาติ การวางตัวไม่เป็นกลางและท างานซ้ าซ้อนขาดความชัดเจนระหว่าง
ท้องที่กับท้องถิ่น การเลือกโดยถูกชี้น าจากพรรคการเมืองหรือนักการเมืองระดับสูงกว่า การไม่ยอมรับ
กฎกติกาในการเลือกตั้ง มีแนวทางป้องกันแก้ไขโดยให้มีการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง มีการให้ข้อมูลข่าวสารเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องร่วมกัน มี
การให้ความส าคัญของการมีส่วนร่วมของทุกฝ่ายมากยิ่งขึ้น มีการด าเนินกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์
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ของคนในชุมชนให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันก่อให้เกิดความพอใจร่วมกัน ความเห็นพ้องกัน การรักษา
ความเป็นมิตรก่อนและหลังการเลือกตั้งของประชาชนในเขตองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น  
 สุรสิทธิ์ เลิศขจรสุข (2553) ได้ศึกษาเรื่องความม่ันคงทางเศรษฐกิจระดับครัวเรือนหลังการรื้อ
ย้ายชุมชนแออัด: กรณีศึกษาชุมชนสร้างสรรค์พัฒนา 7-12 กรุงเทพมหานคร พบว่า ครัวเรือนใน
ชุมชนมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้นในด้านของการเข้าถึงปัจจัย 4 มีการช่วยเหลือด้านการเงิน
จากภาครัฐ และครัวเรือนบางส่วนมีการประกอบอาชีพที่มั่นคงขึ้น มีรายได้และสัญญาจ้างที่แน่นอน 
และมีจ านวนผู้ประกอบอาชีพในครัวเรือนมากขึ้น ครัวเรือนส่วนใหญ่มีความสามารถในการช า ระ
หนี้สินต่างๆ โดยเหลือรายได้สุทธิในปริมาณท่ีใกล้เคียงกับในช่วงก่อนการรื้อย้าย และมีการออมทรัพย์
ในสหกรณ์ชุมชน อย่างไรก็ตาม การรื้อย้ายนี้ไม่ได้ท าให้ครัวเรือนส่วนใหญ่มีรายได้สุทธิสูงขึ้น และ
ครัวเรือนร้อยละ 34 เกิดความไม่มั่นคงด้านภาระหนี้สินที่เกินก าลังจ่าย เนื่องจากเกิดภาวะทาง
ศีลธรรมในครัวเรือน ส่งผลให้ครัวเรือนเหล่านั้น เลือกที่จะค้างช าระค่าเช่าที่ดินและค่าสินเชื่อที่พัก
อาศัย ประกอบกับครัวเรือนมีค่าใช้จ่ายในการได้มาซึ่งที่ดิน ที่อยู่อาศัย รวมถึงค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นในการ
เดินทางเข้ามาถึงแหล่งงาน 
 ณัฐกาล เรืองอุดม (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการพ่ึงตนเองกับทุนทางสังคม
ของชุมชนตลาดน้ าคลองลัดมะยม แขวงบางระมาด เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 36-45 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบอาชีพค้าขาย/อาชีพ
ส่วนตัว มีรายได้มากกว่า 15,001 บาทต่อเดือน มีระดับการพ่ึงตนเองโดยรวมอยู่ในระดับมาก ส่วน
ระดับทุนทางสังคมโดยรวมอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ระดับทุนทางสังคมมิติ
ด้านความสมานฉันท์/ความขัดแย้งในสังคม และมิติด้านกิจกรรม/ความร่วมมืออยู่ในระดับปานกลาง 
มิติด้านความไว้วางใจ มิติกลุ่ม/เครือข่าย และมิติด้านการมีอ านาจ/กิจกรรมทางการเมืองอยู่ในระดับ
น้อย และปัจจัยส่วนบุคคลมีผลต่อทุนทางสังคมโดยรวม ได้แก่ การศึกษา และรายได้ และการ
พ่ึงตนเองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับทุนทางสังคม 
 อภิชาติ พิบูลย์ (2554) ได้ศึกษาเรื่องบทบาทการเมืองภาคประชาชนในการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์: ศึกษากรณีต าบลในวงใต้ อ าเภอละอุ่น จังหวัดระนอง พบว่า 1) การเมืองภาคประชาชนมี
บทบาทส าคัญในการเสริมสร้างความสมานฉันท์ โดยเฉพาะการจัดการความขัดแย้งเรื่องที่ดินท ากิน 
โดยใช้การไกล่เกลี่ย การช่วยเหลือ ปรับปรุง แก้ไข และป้องกันความขัดแย้งด้วยการรับฟังความ
คิดเห็น หลีกเลี่ยงการใช้ความรุนแรงในการแก้ปัญหา รวมทั้งฟ้ืนฟูระเบียบสังคม และบังคับใช้กฎ
กติกาอย่างเท่าเทียม และเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย 2) ปัจจัยที่ท าให้การเมืองภาคประชาชนมีบทบาท 
ได้แก่ จิตส านึกของประชาชน ความกระตือรือร้น ความเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมสูง การเปิดโอกาสให้
ทุกคนแสดงความคิดเห็น 3) แนวทางในการส่งเสริมบทบาทของการเมืองภาคประชาชนในการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ ได้แก่ การเมืองภาคประชาชนควรเพ่ิมบทบาทในการก าหนดนโยบาย
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ระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และการขับเคลื่อนชุมชน สังคม ไปสู่การปกครองที่ น้อยลง หรือการ
รับผิดชอบตนเองมากข้ึนของภาคประชาชน 
 ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุมทาง
สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้น
ไป มีระดับการศึกษาโดยจบประถมศึกษาหรือต่ ากว่าประถมศึกษา นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพ
สมรสแล้ว มีสุขภาพดี มีภาวะความสุขในชีวิต มีความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 ของรายได้ 
และคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลในระดับมาก ในด้านความครอบคุลมทางสังคม 
พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ยังคงไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง ไม่มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่อง
สถานภาพทางสังคม ไม่เห็นด้วยในการให้สิทธิกับผู้อพยพให้มาเป็นผู้น าทางการเมือง และเห็นด้วยที่
ควรให้โอกาสนักเรียนไทยก่อนนักเรียนอพยพในเรื่องการศึกษา รวมถึงมีความเห็นเฉยๆ ที่ผู้ชายเป็น
ผู้น าทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง และประชาชนได้รับการยอมรับในการกู้เงินจากธนาคารหรือสถาบัน
ทางการเงิน ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ 1) พลเมือง ได้แก่ 
สถานภาพสมรส 2) การถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่องสถานภาพทางสังคม ได้แก่ ภาวะความสุขใน
ชีวิตและความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 3) การขึ้นเป็นผู้น าทางการเมืองของผู้
อพยพเข้าประเทศ ได้แก่ สถานภาพสมรส สุขภาพ ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และ
ความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 4) การศึกษาของนักเรียนอพยพในประเทศไทย 
ได้แก่ ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาล 5) การเป็นผู้น าทางการเมืองของเพศหญิง ได้แก่ เพศ ศาสนา ความเต็มใจในการบริจาคเงิน
ร้อยละ 10 และความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล 6) การได้รับการยอมรับในการ
บริการจากธนาคารหรือสถาบันทางการเงิน ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส สุขภาพ ภาวะความสุขใน
ชีวิต ความเต็มใจในการบริจาคเงินร้อยละ 10 และความคาดหวังในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 
 ประสงค์ โตนด (2556) ได้ศึกษาเรื่องการเสริมสร้างความสมานฉันท์กับการแก้ไขวิกฤตความ
ขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า 1) สาเหตุความขัดแย้งในอดีต ประชากรส่วนใหญ่เห็นว่า
เกิดจากนโยบายการบริหารของรัฐบาลเพราะนโยบายที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในท้องถิ่นไม่ได้ให้ความส าคัญกับประชาชนในการมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายของรัฐบาลและ
ขาดการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในระดับท้องถิ่น และสาเหตุความขัดแย้งในปัจจุบันเกิดมา
จากปัญหายาเสพติดและผลประโยชน์ของนักการเมือง เพราะปัจจุบันในเขตพ้ืนที่ 3 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ มีวัยรุ่นเพ่ิมขึ้นมาก ส่วนใหญ่ไม่ได้รับการศึกษา ไม่มีงานท า และไม่มีรายได้ จึงหันไปมั่วสุมยา
เสพติด โดยการรับจ้างค้าและเสพยาเสพติด ในบางครั้งต้องรับจ้างฆ่าผู้อ่ืนเพ่ือแลกกับยาเสพติด อีก
ประเด็นได้มีนักการเมืองร่วมมือกับนายทุนระดับท้องถิ่นท าการค้ายาเสพติด และน้ ามันเถื่อน โดยให้
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เงินสนับสนุนกลุ่มผู้ก่อการร้ายสร้างสถานการณ์ความขัดแย้ง 2) ประชากรส่วนใหญ่มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า ระดับความขัดแย้งที่เครือข่ายบุคคลได้รบผลกระทบเป็นระดับพ้ืนฐานของสังคม ใน
ลักษณะการเกิดความกลัว ความไม่ไว้วางใจกับคนต่างถิ่น ความไม่ปลอดภัยในชีวิต การใช้
ชีวิตประจ าวันมีความหวาดระแวง และการหารายได้ท าได้ในช่วงเวลากลางวันเท่านั้น 3) แนวทางการ
เสริมสร้างความสมานฉันท์ในการแก้ไขวิกฤตความขัดแย้งใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประชากรส่วน
ใหญ่มีความคิดเห็นว่า ให้ใช้แนวทางการส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ควบคู่กับแนวทางการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยให้เหตุผลว่า การส่งเสริมความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์สามารถสร้างความเป็น
ธรรม ความเสมอภาค การมีส่วนร่วม และสร้างจิตส านึกการเป็นพลเมืองของประเทศได้ และการ
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตนั้น สามารถลดปัญหาความขัดแย้งลงได้ในเมื่อประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มี
การศึกษา มีทุนประกอบอาชีพ มีรายได้ และมีงานท า 
 วุฒิสาร ตันไชย และคณะ (2556) ได้ศึกษาเรื่องการสร้างความปรองดองแห่งชาติ พบว่า 
ความแตกแยกทางความคิดอย่างกว้างขวางในสังคมไทยที่ยืดเยื้อยาวนานที่แต่ละฝ่ายยังมีพฤติกรรม
เหมือนเดิม เช่น มีการเปิดหมู่บ้านมวลชน มีการกระท าที่เข้าข่ายการกระท าละเมิดหรือดูหมิ่นสถาบัน
เบื้องสูง ตลอดจนการข่มขู่ว่าจะแสดงพลังเพ่ือกดดันให้การด าเนินการต่างๆ เป็นไปในแนวทางที่ฝ่าย
ตนต้องการ ฯลฯ นอกจากนี้ จากการสัมภาษณ์ความเห็นผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายยังพบอีกว่าแต่ละฝ่าย
ยังคงยึดมั่นอยู่ในจุดยืนเดิมของตนเอง สะท้อนให้เห็นว่า บรรยากาศแห่งความปรองดองยังไม่เกิดขึ้น 
ด้วยเหตุนี้ สิ่งที่ต้องริเริ่มด าเนินการเพ่ือสร้างความปรองดอง คือ รัฐบาล ฝ่ายค้าน และทุกฝ่ายควร
ช่วยกันสร้างบรรยากาศแห่งการปรองดองโดยการยุติการกระท าที่ถือเป็นการท าลายบรรยากาศแห่ง
การปรองดองทั้งหมด และไม่รวบรัดใช้เสียงข้างมากเพ่ือแสวงหาทางออก แต่จะต้องมีการร่วมกันสร้าง
เวทีทั่วประเทศเพ่ือเปิดพ้ืนที่ให้ทุกฝ่ายได้มีโอกาสถกเถียงแลกเปลี่ยนในวงกว้างต่อข้อเสนอ ทางเลือก 
และความเป็นไปได้ต่างๆ ในการสร้างความปรองดองในชาติ ทั้งนี้ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจระหว่างกัน
มากขึ้น และหาทางเลือกที่เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย ซึ่งจะส่งผลให้แต่ละฝ่ายสามารถก้าวออกจาก
จุดยืนที่แตกต่างมาสู่จุดร่วมที่จะน าไปสู่การอยู่ร่วมกันอย่างสันติได้ ดังนั้น กระบวนการพูดคุย 
(Dialogue) หาทางออก จึงเป็นหัวใจส าคัญของการปรองดอง 
 อิศราภรณ์ ชมชื่น (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทาง
สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม 1) ด้านการยกสถานะทางสังคมและเศรษฐกิจของบุคคลด้วยความพยายามของตนเอง ได้แก่ 
การได้รับเงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอ่ืนๆ การสนับสนุน
ร้อยละ 10 ของรายได้ปัจจุบันเพ่ือช่วยเหลือโครงการช่วยคนว่างงานให้หางานท า และบทบาทของ
รัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชน 2) ด้านความเชื่อมั่นในการได้รับความช่วยเหลือจาก
รัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ได้แก่ การได้รับเงินช่วยเหลือจากการ
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ว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทางสังคมอ่ืนๆ บทบาทของรัฐบาลในเรื่องความเท่าเทียมกัน
ของรายได้ และบทบาทของรัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อประชาชน 3) ด้านความเป็นอิสระใน
การแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ คือ ฐานะทางเศรษฐกิจ ระดับการศึกษา บทบาทของ
รัฐบาลในเรื่องความเท่าเทียมกันของรายได้ และบทบาทของรัฐบาลในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
ประชาชน 
 พันธ์ศิริ ป้อมบุบผา (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสมานฉันท์ทาง
สังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 60 ปีขึ้นไป จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี นับถือศาสนาพุทธ มีสถานภาพสมรสแล้ว และมีฐานะทางเศรษฐกิจเก็บ
ออมได้ ในเรื่องของความสมานฉันท์ทางสังคม พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ขาดความไว้ใจกัน และไม่มี
ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเรื่องสถานภาพและระดับการศึกษา มีความเชื่อมั่นต่อการได้รับความ
ช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่ งยาก ไม่เคยตกเป็นเหยื่อ
อาชญากรรม ไม่สนใจการเมือง มีความเคลือบแคลงสงสัยในระบบกฎหมาย และมีความเคลือบแคลง
สงสัยในรัฐบาลแห่งชาติ มีทัศนคติเห็นด้วยในเรื่องการปรองดองเพ่ือให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป 
ส่วนผลการทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล ปัจจัยด้านสังคม และปัจจัยด้านการเมืองต่อ
ความสมานฉันท์ทางสังคม พบว่า อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส การศึกษา รายได้ ภาวะความสุขใน
ชีวิต ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในเรื่องระดับการศึกษา ความเชื่อมั่นต่อการได้รับความช่วยเหลือ
จากรัฐบาลหรือองค์กรพัฒนาเอกชนเมื่อประสบความยุ่งยาก ประสบการณ์ตกเป็นเหยื่ออาชญากรรม
ของประชาชน ความเคลือบแคลงสงสัยในระบบกฎหมาย ความสนใจด้านการเมือง ความเคลือบแคลง
สงสัยในรัฐบาลแห่งชาติ และทัศนคติการปรองดองเพ่ือให้ประเทศชาติเดินหน้าต่อไป มีผลต่อความ
สมานฉันท์ทางสังคมอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 ไลลา หริ่มเพ็ง (2558) ได้ศึกษาความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในอ าเภอบางบัวทอง 
จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความครอบคลุมทางสังคมใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านเครือข่ายทางสังคมมากที่สุด รองลงมาคือ 
ด้านตลาดแรงงาน ด้านการบริการ และด้านสิทธิพลเมืองน้อยที่สุด ส่วนผลการเปรียบเทียบความ
ครอบคลุมทางสังคมของประชาชนที่มีอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ สุขภาพ และความสุขต่างกัน โดย
ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนประชาชนที่มีเพศ รายได้ และศาสนา
ต่างกัน โดยภาพรวมไม่แตกต่างกัน ซึ่งจากข้อเสนอแนะจากการท าวิจัย ประกอบด้วย 1) ด้านสิทธิ
พลเมือง ได้แก่ ภาครัฐควรมีการแสดงผลการด าเนินงานโปร่งใสและสามารถท าการตรวจสอบได้ และ
ประชาชนควรมีสิทธิในการตรวจสอบการท างานของภาครัฐด้วยเช่นกัน 2) ด้านบริการ ได้แก่ ภาครัฐ
ควรมีการให้บริการทางด้านสติปัญญาอย่างเต็มศักยภาพ เช่น การจัดให้มีแหล่งการเรียนรู้สาธารณะ 
เป็นต้น 3) ด้านตลาดแรงงาน ได้แก่ ภาครัฐควรมีการจัดอบรมทักษะการประกอบอาชีพแก่ประชาชน 
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เพ่ือเป็นการพัฒนาทักษะความสามารถ และเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบอาชีพนั้นๆ 
ด้วย และ 4) ด้านเครือข่ายสังคม ได้แก่ ควรส่งเสริมการเข้ามามีส่วนร่วมกับการกระท ากิจกรรมต่างๆ 
ของชุมชนร่วมกัน เช่น กิจกรรมวิชาการ การแข่งขันกีฬา เป็นต้น เพ่ือให้คนในชุมชนได้มีกิจกรรมที่
สามารถกระท าร่วมกันได้ 
 
 2.9.2  งานวิจัยต่างประเทศ 
 Lu (1995) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกเชิงอัตวิสัย และตัวแปรทางจิต
สังคมในเมืองไต้หวัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดี ความพึงพอใจ
ในชีวิตและความสุขในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการมีระดับการศึกษาที่ดีมี
ความสัมพันธ์กับความพึงพอใจในชีวิตและความสุขในระดับสูงอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
นอกจากนี้ ยังพบอีกว่า การสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายการมีสุขภาพที่ดี
ได้ร้อยละ 18 ส่วนการมีระดับการศึกษาที่ดีกับการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถ
ท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 17 และการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถ
ท านายความสุขได้ร้อยละ 24 จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรการสนับสนุนทาง
สังคมเป็นตัวแปรที่เป็นตัวป้องกันส าหรับความผาสุกเชิงอัตวิสัยทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (ความ
พึงพอใจในชีวิต) ด้านการรู้คิด (ความสุข) และด้านสุขภาพ (การมีสุขภาพที่ดี) แสดงให้เห็นถึงตัว
ท านายทางจิตสังคมที่สามารถอธิบายความแปรปรวนในความผาสุกเชิงอัตวิสัยส าหรับกลุ่มชาวจีน
ไต้หวันได ้
 Taylor et al. (2001) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการและ
ความผาสุกเชิงอัตวิสัยของกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกัน พบว่า ในส่วนของความพึงพอใจในชีวิต ปัจจัยชี
วทางสังคม (ได้แก่ อายุ รายได้ของครอบครัว สถานะหย่าร้าง สถานะแยกกันอยู่ สถานะหม้าย พ้ืนที่
ภาคใต้ และปัญหาทางสุขภาพ) และปัจจัยเครือข่ายทางสังคม (ได้แก่ ความสนิทใกล้ชิดกับครอบครัว 
การได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัว การเข้าร่วมในโบสถ์) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต โดย
ตัวแปรเหล่านี้สามารถท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 12 และในส่วนของความสุข ปัจจัยทางชี
วทางสังคม (ได้แก่ อายุ สถานะหย่าร้าง สถานะแยกกันอยู่ สถานะหม้าย ความเป็นเมือง และปัญหา
ทางสุขภาพ) และปัจจัยเครือข่ายทางสังคม (ได้แก่ ความสนิทใกล้ชิดกับครอบครัว การได้รับความ
ช่วยเหลือจากครอบครัว การไม่เคยได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัว จ านวนของเพ่ือน ความเกี่ยว
ดองทางสายเลือด การติดต่อกับเพ่ือนบ้าน การเข้าร่วมในโบสถ์) มีอิทธิพลต่อความสุข โดยตัวแปร
เหล่านี้สามารถท านายความสุขได้ร้อยละ 17.2 จากผลการวิจัยข้างต้น แสดงให้เห็นว่า อิทธิพลของ
ครอบครัวและกลุ่มเพ่ือน หรือการรับรู้การสนับสนุนทางสังคมนั้น เป็นตัวท านายที่ส าคัญต่อความ
ผาสุก  
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 Abbott (2007) ได้ศึกษาเรื่องความชอกช้ าทางวัฒนธรรมและคุณภาพสังคมในประเทศ
มอลโดวาและเบลารุสหลังยุคโซเวียต พบว่า ในประเทศมอลโดวา สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สิ่ง
อ านวยความสะดวก การแต่งงาน การมีส่วนร่วมในองค์การ อิสรภาพในการเลือกและควบคุม สุขภาพ 
เงื่อนไขการท างาน รายได้ในครัวเรือน และความพึงพอใจทางการเมืองมีอิทธิพลต่อความสุขอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และในประเทศเบลารุส สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ สิ่งอ านวยความ
สะดวก การควบคุมส่วนบุคคล ความพึงพอใจในงาน รายได้ในครัวเรือน และสุขภาพมีอิทธิพลต่อ
ความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 Gallagher and Vella-Brodrick (2008) ได้ศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมและเชาวน์
อารมณ์เป็นตัวท านายความผาสุกเชิงอัตวิสัย พบว่า การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากบุคคล
นัยส าคัญ ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย ทั้งด้านความ
พึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทางบวกอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้การสนับสนุน
ทางสังคมทั้งจากครอบครัวและกลุ่มเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย ด้าน
อารมณ์ทางลบอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นอกจากนี้ ยังพบว่า การสนับสนุนทางสังคม
ร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความผาสุกเชิงอัตวิสัย ทั้งความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ทางบวก 
และอารมณ์ทางลบ ได้ร้อยละ 44, 50 และ 50 ตามล าดับ นั่นคือ แหล่งการสนับสนุนทางสังคมเป็น
ตัวท านายที่ส าคัญส าหรับความผาสุกเชิงอัตวิสัยทั้งสามด้าน ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถ
น าไปปฏิบัติใช้ได้ โดยการน าความรู้ที่เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ มาส่งเสริมให้เกิดสุขภาพทางด้าน
จิตใจที่เหมาะสม และยังได้แนะน าให้กับผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพได้ตระหนักถึงการเพ่ิมความผาสุก
เชิงอัตวิสัยด้วย 
 Chang (2009) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมและความสุขในไต้หวัน พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อ
ความสุข ได้แก่ การข้องเกี่ยวกับสถาบันทางศาสนา กลุ่มองค์การไม่แสวงหาผลก าไร กลุ่มอาสาสมัคร
ทั้งด้านการแพทย์ การศึกษา และสถาบันการให้บริการทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับระดับ
ความสุขเชิงอัตวิสัย นั่นคือ ยิ่งมีการเข้าร่วมในกลุ่มสถาบันทางศาสนา การข้องเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 
ในชุมชน และความไว้เนื้อเชื่อใจในผู้อ่ืน จะสามารถยกระดับความสุขให้เพ่ิมขึ้นได้ แต่การเข้าร่วมใน
กลุ่มการประท้วงจะมีอิทธิพลทางลบต่อระดับความสุข โดยการศึกษาในครั้งนี้ เน้นที่อิทธิพลทางบวก
ของทุนทางสังคมในรูปแบบต่างๆ และความสุขเชิงอัตวิสัยส าหรับประเทศไต้หวัน ที่ซึ่งบริบททาง
สังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงด้วยผลกระทบจากวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวเอเชียและค่านิยมอ่ืนๆ 
ควบคู่ไปกับความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและประชาธิปไตย ข้อค้นพบที่ส าคัญที่จะท าให้บุคคลมี
ความสุขได้นั้น บุคคลจะต้องมีการเข้าร่วมในกลุ่มพลเมือง การได้เข้าร่วมกับกลุ่มอาสาสมัครต่างๆ การ
เข้าร่วมในกิจกรรมต่างๆ ในชุมชน และมีความไว้วางใจในสังคม เป็นต้น 
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 Vijayaretnam (2009) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ของทรัพย์สินเพ่ือการด ารงชีพกับความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจของครัวเรือนชนบทในโครงการซามูอี อ าเภออัมพารา ประเทศศรีลังกา พบว่า มี
ความแตกต่างกันมากในมูลค่าของทรัพย์สินที่ถือครอง การถือครองทรัพย์สินส่งผลต่อรูปแบบกลยุทธ์
เพ่ือการด ารงชีพ ความแตกต่างทางเพศภาวะในกลยุทธ์เพ่ือการด ารงชีพสะท้อนให้เห็นว่าครัวเรือนที่มี
หัวหน้าเป็นผู้หญิงส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มที่จ้างงานตนเอง ส่วนครัวเรือนที่มีผู้ชายเป็นหัวหน้าส่วนใหญ่จะ
มีการรับจ้างนอกภาคเกษตร ส าหรับการกระจายทรัพย์สินในกลุ่มครัวเรือน พบว่า ครัวเรือนที่มี
หัวหน้าเป็นชายมีมูลค่าของทรัพย์สินสูงกว่าครัวเรือนที่มีหัวหน้าเป็นหญิง และผลการวิเคราะห์ความ
ถดถอยเชิงพหุ แสดงให้เห็นว่า ความมั่นคงของรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับการศึกษาของหัวหน้า
ครัวเรือน หัวหน้าครัวเรือนที่เป็นชายและครัวเรือนกึ่งพาณิชย์อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และความพอเพียงของรายได้มีความสัมพันธ์ทางบวกกับหัวหน้าครัวเรือนและครัวเรือนประเภทกึ่ง
พาณิชย์ แต่มีความสัมพันธ์ทางลบกับอายุของหัวหน้าครัวเรือนและอัตราส่วนของวัยเด็กหนุ่มสาว โดย
ชี้ให้เห็นประเด็นส าคัญที่น าไปใช้ออกแบบพัฒนาและงานวิจัยเพ่ือแก้ปัญหาความยากจน ความ
ตระหนักรู้ของประชาชน การพัฒนาทักษะวิชาชีพเกี่ยวกับกลยุทธ์เพ่ือการด ารงชีพส าหรับ
กลุ่มเป้าหมาย การจัดหาเครื่องมือและวัตถุดิบที่ใช้ในการท างานเพ่ือให้เกิดการจ้างงานแบบต่อเนื่ อง
เป็นวิธีการส าคัญในการรับประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจในพ้ืนที่ 
 Wang (2010) ได้ศึกษาเรื่องความครอบคลุมทางสังคมในประเทศไต้หวัน พบว่า ในประเทศ
ไต้หวัน ความรู้สึกของความครอบคลุมทางสังคมมีในระดับต่ า ในส่วนของตัวแปรทางด้าน
ประชากรศาสตร์ เพศชายจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคมด้านสิทธิความเป็น
พลเมือง ประเด็นสิทธิของชาวต่างชาติ กลุ่มอายุจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทาง
สังคมด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นสิทธิของชาวต่างชาติและความไม่เสมอภาค และด้าน
เครือข่ายทางสังคม กลุ่มระดับการศึกษาจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคมด้าน
สิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นความไม่เสมอภาค การถูกแบ่งแยกและสิทธิทางการเมือง และด้าน
เครือข่ายทางสังคม กลุ่มที่มีความเชื่อทางศาสนาจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทาง
สังคมด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นความไม่เสมอภาคและสิทธิทางสังคม กลุ่มชุมชนเมืองจะมี
ผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคมด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นความไม่เสมอ
ภาคและสิทธิของชาวต่างชาติ กลุ่มพ้ืนที่ทางตอนใต้จะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทาง
สังคมด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นการถูกแบ่งแยกและสิทธิทางสังคม และด้านการให้บริการ
ทางสังคม และกลุ่มรายได้จะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคมด้านสิทธิความเป็น
พลเมือง ประเด็นสิทธิทางการเมือง นอกจากนี้ ในส่วนของตัวแปรทางด้านการเมือง กลุ่มความพึง
พอใจในประชาธิปไตยจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคมด้านสิทธิความเป็น
พลเมือง ประเด็นสิทธิทางการเมือง ความไม่เสมอภาคและการถูกแบ่งแยก และด้านเครือข่ายทาง
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สังคม และในส่วนของตัวแปรทางด้านสังคม กลุ่มการมีส่วนร่วมในกลุ่มจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับ
ความครอบคลุมทางสังคมด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นสิทธิทางการเมือง ความไม่เสมอภาค
และสิทธิของชาวต่างชาติ และความไว้วางใจจะมีผลต่อความรู้สึกเกี่ยวกับความครอบคลุมทางสังคม
ด้านสิทธิความเป็นพลเมือง ประเด็นสิทธิทางการเมืองและสิทธิของชาวต่างชาติ 
 Ward, Meyer, Verity, Gill, and Luong (2011) ได้ศึกษาเรื่องปัญหาที่ซับซ้อนต้องการการ
แก้ไขที่ซับซ้อน จากประโยชน์ของทฤษฎีคุณภาพสังคมส าหรับตัวก าหนดทางสังคมของสุขภาพ พบว่า 
บุคคลที่มีรายได้ต่ าจะมีคุณภาพสังคมต่ าทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจในระดับต่ า 
การเป็นสมาชิกขององค์การในระดับต่ า (ความสมานฉันท์ทางสังคมในระดับต่ า) การถูกแบ่งแยกใน
ระดับสูงและกิจกรรมทางการเมืองในระดับต่ า (ความครอบคลุมทางสังคมในระดับต่ า) และการ
เสริมสร้างพลังทางสังคมในระดับต่ า ข้อค้นพบอ่ืนๆ ได้แก่ บุคคลที่มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไป ที่มี
ประสบการณ์ทางด้านความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจในระดับต่ า แต่มีความสมานฉันท์ทางสังคมใน
ระดับสูง มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกในระดับต่ า (ความครอบคลุมทางสังคมในระดับสูง) และการ
มีส่วนร่วมกับกิจกรรมทางการเมืองมาก (การเสริมสร้างพลังทางสังคมในระดับสูง) และส่วนในกลุ่ม
เพศ พบว่า เพศหญิงจะมีความสมานฉันท์ทางสังคมในระดับสูงกว่าเพศชาย แต่จะมีประสบการณ์การ
ถูกแบ่งแยกมากกว่า (ความครอบคลุมในระดับต่ า) จากผลการวิจัยข้างต้น ผู้วิจัยและผู้สร้างนโยบาย
สามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีคุณภาพทางสังคมโดยท าการวัดและตอบสนองกับแหล่งต่างๆ ของ
ประสบการณ์การบีบบังคับและข้อได้เปรียบในกลุ่มประชากรกลุ่มต่างๆ เพ่ือจัดการควบคุมอิทธิพล
ของนโยบายที่มีต่อสุขภาพ 
 de Donder, de Witte, Buffe, Dury, and Verte (2012) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมและ
ความรู้สึกไม่ปลอดภัยในชีวิตบั้นปลาย การศึกษาเกี่ยวกับอิทธิพลของเครือข่ายทางสังคม ความผูกพัน
กับสถานที่ และการมีส่วนร่วมทางพลเมืองต่อการรับรู้ความปลอดภัยในประเทศเบลเยียม พบว่า อายุ 
เพศหญิง สถานภาพหย่าร้าง จ านวนบุตร ขนาดของประชากร ปริมาณของการติดต่อกับเพ่ือน ความ
พึงพอใจในละแวกบ้าน (ได้แก่ การอาศัยอยู่ในละแวกบ้าน การมีเยาวชนในละแวกบ้านมากเกินไป มี
เพียงคนแก่เท่านั้นในละแวกบ้าน และการมีชาวต่างชาติในละแวกบ้านมากเกินไป) ความรู้สึก
เกี่ยวข้องกับละแวกบ้าน การมีส่วนร่วมในองค์การต่างๆ ที่เป็นทางการ (ได้แก่ สมาคม หรือสโมสร
ต่างๆ กลุ่มอาสาสมัครต่างๆ) การมีส่วนร่วมทางวัฒนธรรมและการมีส่วนร่วมทางการเมือง (ได้แก่ 
ความไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วม) มีอิทธิพลต่อความรู้สึกไม่ปลอดภัย อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ร่วมกันสามารถท านายความรู้สึกไม่ปลอดภัยได้ร้อยละ 9.5 จากผลการวิจัย
ข้างต้น ควรให้ความส าคัญกับการสนับสนุนการมีเครือข่ายทางสังคม การจัดวางสถานที่ การถูก
คุกคามหรือข่มขู่จากคนแปลกหน้าซึ่งการสร้างชุมชนที่มีความอบอุ่นจะช่วยให้รู้สึกเกิดความปลอดภัย 
ผู้สร้างนโยบายควรพัฒนาแผนส าหรับผู้สูงอายุในการท ากิจกรรมต่างๆ เพ่ือให้สามารถปรับตัวกับ
บุคคลในวัยอื่นๆ ได้ รวมทั้งการเข้าร่วมองค์การต่างๆ ด้วย 
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 Sun, Hu, and Wu (2012) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคม การมีส่วนร่วมทางการเมือง และ
ความไว้วางใจในต ารวจในประเทศจีน พบว่า เพศหญิง ความรู้สึกปลอดภัย ความไว้วางใจในเพ่ือน
บ้าน ความไว้วางใจในละแวกบ้าน มีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ ส่วนระดับการศึกษา 
การท ากิจกรรมทางการเมือง พื้นที่เมืองต่างๆ (ได้แก่ จีนาน เทียนจิน ซีอาน ฉางชุน และหลานโจว) มี
อิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจในต ารวจอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยปัจจัยต่างๆ 
เหล่านี้ร่วมกันสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 19 เมื่อท าการพิจารณาตามเมือง
ต่างๆ ในประเทศจีน ดังนี้ (1) เมืองเซี่ยงไฮ้ ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้านมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจในต ารวจ และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 19 (2) เมืองเทียนจิน ความ
ไว้วางใจในเพ่ือนบ้านและความรู้สึกปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ นอกจากนี้ 
การท ากิจกรรมทางการเมืองมีอิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจในต ารวจ และสามารถท านายความ
ไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 23 (3) เมืองกวางโจว ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้าน อายุและความรู้สึก
ปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ นอกจากนี้ การท ากิจกรรมทางการเมืองมี
อิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจในต ารวจ และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 21 
(4) เมืองซีอาน ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้าน และเพศหญิงมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ 
นอกจากนี้ ระดับการศึกษาและสถานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวมีอิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจ
ในต ารวจ และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 19 (5) เมอืงฉางชุน ความไว้วางใจใน
เพ่ือนบ้าน ความไว้วางใจในละแวกบ้าน และความรู้สึกปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจใน
ต ารวจ และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 14 (6) เมืองจีนาน ความไว้วางใจใน
เพ่ือนบ้าน และความรู้สึกปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ และสามารถท านาย
ความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 28 (7) เมืองหลานโจว ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้าน เพศหญิง และ
ความรู้สึกปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความไว้วางใจในต ารวจ นอกจากนี้ ระดับการศึกษามีอิทธิพล
ทางลบต่อความไว้วางใจในต ารวจ และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 20 และ (8) 
เมืองเซียะเหมิน ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้าน และความรู้สึกปลอดภัยมีอิทธิพลทางบวกต่อความ
ไว้วางใจในต ารวจ นอกจากนี้ การท ากิจกรรมทางการเมืองมีอิทธิพลทางลบต่อความไว้วางใจในต ารวจ 
และสามารถท านายความไว้วางใจในต ารวจได้ร้อยละ 20 
 Ward, Memerow, and Meyer (2013) ได้ ศึ กษ า เรื่ อ งการบ่ งชี้ ป ระชากรที่ มี ค วาม
เปราะบางโดยใช้ปัจจัยทางสังคมของกรอบแนวคิดทางสุขภาพ พบว่า 1) ความมั่นคงทางสังคม
เศรษฐกิจต่ า จะมีความสัมพันธ์กับรายได้ต่ าทั้ง 6 ประเทศ ความพึงพอใจในสุขภาพต่ าในประเทศ
ญี่ปุ่น เกาหลีใต้และไทย และสถานภาพแต่งงานในประเทศออสเตรเลียและฮ่องกง 2) ความ
สมานฉันท์ทางสังคมต่ า จะมีความสัมพันธ์กับรายได้ต่ าทั้ง 6 ประเทศ และรับภาระหน้าที่ในครัวเรือน
ในประเทศเกาหลีใต้ ไทยและไต้หวัน 3) ความครอบคลุมทางสังคมต่ ามีความสัมพันธ์กับรายได้ต่ าใน
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ประเทศออสเตรเลีย เกาหลีใต้และไต้หวัน และมีความพึงพอใจในสุขภาพต่ าในประเทศออสเตรเลีย 
ญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ โดยคนแก่ในประเทศไต้หวัน (50-59 ปี) และฮ่องกง (วัยเกษียณ) จะมีความ
ครอบคลุมทางสังคมต่ า ส่วนคนหนุ่มสาวในประเทศญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ (20-29 ปี) จะมีความ
ครอบคลุมทางสังคมต่ า และวัยหนุ่มสาวและวัยกลางคนในประเทศออสเตรเลียจะมีความครอบคลุม
ทางสังคมต่ า และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคมต่ ามีความสัมพันธ์กับรายได้ต่ าในประเทศ
ออสเตรเลีย ไทยและไต้หวัน ส่วนผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี ในประเทศออสเตรเลีย ฮ่องกงและเกาหลีใต้ 
และผู้ที่มีอายุมากกว่า 50 ปีในประเทศไทย จะมีการเสริมสร้างพลังทางสังคมต่ า 
 Ward, Mamerow, and Meyer (2014) ได้ศึกษาเรื่องความไว้วางใจระหว่างบุคคลใน
ประเทศทั้ง 6 ประเทศแถบเอเชีย-แปซิฟิก ด้วยการทดสอบและขยายทฤษฎีสังคมที่มีความไว้วางใจสูง
และสังคมที่มีความไว้วางใจต่ า พบว่า สังคมที่มีความไว้วางใจสูง ได้แก่ ออสเตรเลียและฮ่องกง เป็น
ต้น สังคมที่มีความไว้วางใจปานกลาง ได้แก่ ญี่ปุ่นและไต้หวัน เป็นต้น และสังคมที่มีความไว้วางใจต่ า 
ได้แก่ เกาหลีใต้และไทย เป็นต้น โดยทั้ง 6 ประเทศ จะมีความไว้วางใจในครอบครัวและเพ่ือนบ้านสูง
มาก แต่มีความไว้วางใจคนต่างศาสนา ความไว้วางใจคนแปลกหน้า และความไว้วางใจชาวต่างชาติมี
ความต่างกันในแต่ละประเทศ จากผลการวิเคราะห์การถดถอย กลุ่มที่มีความไว้วางใจต่ า จะมีรายได้
ต่ า เป็นคนหนุ่มสาว และมีความพึงพอใจในสุขภาพต่ า นอกจากนี้ยังพบความขัดแย้งในเพศด้วย ได้แก่ 
เพศหญิงจะมีความไว้วางใจต่ าในประเทศไทยและฮ่องกง เป็นต้น ขณะที่ประเทศออสเตรเลีย เพศชาย
จะมีความไว้วางใจในคนแปลกหน้าต่ า ส่วนเพศหญิงจะมีความไว้วางใจในชาวต่างชาติต่ า 
 Tokuda, Fujii, and Inoguch (2010) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลระดับบุคคลและระดับประเทศ
ของความไว้วางใจทางสังคมต่อความสุข พบว่า เพศชาย อายุ 30-39 ปี อายุ 40-49 ปี อายุ 50-59 ปี 
สถานะแต่งงาน สถานะหย่าร้าง/แยกกันอยู่ สถานะหม้าย รายได้ต่ า รายได้สูง การศึกษาระดับต่ า 
การศึกษาระดับสูง อัตราการว่างงาน เกษียณ งานดูแลบ้าน นักเรียน/นักศึกษา ความเชื่อทางศาสนา 
การประเมินสุขภาพของตนเอง ความไว้วางใจทางสังคมระดับบุคคล และความไว้วาง ใจทางสังคม
ระดับประเทศ มีอิทธิพลต่อความสุขของประชาชน โดยสรุปคือ ความแตกต่างของความสุขในกลุ่ม
ประเทศทวีปเอเชียอาจจะเกิดขึ้นได้จากความแตกต่างในประเด็นทุนทางสังคม ความไว้วางใจทาง
สังคมในระดับประเทศมีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ และความสัมพันธ์นี้
ยังมีความเป็นอิสระจากการประเมินสุขภาพของตนเองและความไว้วางใจทางสังคมระดับบุคคล นั่น
คือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความไว้วางใจทางสังคมระดับสูง ประเทศนั้นจะมีความสุข
มากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความไว้วางใจทางสังคมระดับต่ ากว่า  
 Hooghe and Vanhoutte (2011) ได้ศึกษาเรื่องความผาสุกเชิงอัตวิสัยและทุนทางสังคมใน
สังคมชาวเบลเยี่ยม: อิทธิพลของคุณลักษณะของชุมชนที่มีต่อตัวชี้วัดความผาสุกเชิงอัตวิสัยในประเทศ
เบลเยียม พบว่า ในภูมิภาคเฟลมมิช ตัวแปรระดับบุคคล (ได้แก่ อายุ การอาศัยอยู่กับคู่สมรส รายได้
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ของครอบครัว การว่างงาน ความถี่ของการเยี่ยมเยียนครอบครัว ความไว้วางใจ การมองโลกในแง่ดี 
ปฏิสัมพันธ์ของอายุกับการอาศัยอยู่กับคู่สมรส และปฏิสัมพันธ์ของเพศกับการมองโลกในแง่ดี 
ปฏิสัมพันธ์ของอายุกับการมองโลกในแง่ดี ปฏิสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่กับคู่สมรสกับการมองโลกในแง่
ดี) มีอิทธิพลต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย ส่วนในประเทศเบลเยียม ตัวแปรระดับบุคคล (ได้แก่ เพศ การ
อาศัยอยู่กับคู่สมรส นักเรียน/นักศึกษา ความถี่ของการเยี่ยมเยียนครอบครัว ความไว้วางใจ การมอง
โลกในแง่ดี ปฏิสัมพันธ์ของเพศกับการมองโลกในแง่ดี และปฏิสัมพันธ์ของการอาศัยอยู่กับคู่สมรสกับ
การมองโลกในแง่ดี) และตัวแปรระดับชุมชน (ได้แก่ ความหนาแน่นองประชากร อัตราการก่อ
อาชญากรรมความรุนแรง และอัตราการว่างงาน) มีอิทธิพลต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย 
 Wills-Herrera, Orozco, Forero-Pineda, Pardo, and Andonova (2011) ได้ศึกษาเรื่อง
ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่มั่นคง ทุนทางสังคมและความผาสุกเชิงอัตวิสัย: หลักฐานเชิง
ประจักษ์จากเขตพ้ืนที่ความขัดแย้งทางชนบทในประเทศโคลัมเบีย พบว่า การรู้ความไม่ปลอดภัยส่วน
บุคคล การรับรู้ความไม่ม่ันคงทางการเมือง การรับรู้ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ความไม่
มั่นคงในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
โดยตัวแปรเหล่านี้ร่วมกันสามารถอธิบายความผาสุกเชิงอัตวิสัยได้มากกว่าร้อยละ 30 นั่นคือ ในชุมชน
ชนบท บุคคลจะมีความรู้สึกว่ามีความผาสุกมากข้ึนเมื่อพวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในชุมชนอย่างอิสระ 
และเมื่อพวกเขาได้เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างความผูกพันแน่นแฟ้นภายในชุมชนนั้นๆ ทั้งนี้ บุคคลมี
ความต้องการที่จะพัฒนาความสามารถทางสังคมและธ ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ทางสังคมมากกว่าเรื่อง
ของรายได้เสียอีก ส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับความไว้วางใจและการพึ่งพาอาศัยกันมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผาสุกเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 นั่นคือ การมีทุนทางสังคมใน
บริบทของชาวโคลัมเบียจะมีผลกระทบอย่างสูงต่อประชาชนในชุมชนชนบทมากกว่าประชาชนใน
ชุมชนเมือง บุคคลในชุมชนเมืองไม่ได้เน้นความใกล้ชิดกันของชุมชนเพื่อที่จะด ารงอยู่ 
 Han, Kim, Lee, and Lee (2013) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์เชิงบริบทและเชิงองค์ประกอบ
ของทุนทางสังคมและความสุขเชิงอัตวิสัย: การวิเคราะห์พหุระดับจากเมืองโซล ประเทศเกาหลีใต้ 
พบว่า ในระดับบุคคล (ได้แก่ อายุ ชนชั้นสูง การจ้างงาน การมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับสูง 
แหล่งเครือข่าย ความไว้วางใจ และการมีส่วนร่วมในองค์การในระดับสูง) และระดับพ้ืนที่ (ได้แก่ 
ความไว้วางใจ) มีอิทธิพลทางบวกกับความสุขเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จาก
ผลการวิจัยข้างต้นได้สนับสนุนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและ
ความสุขเชิงอัตวิสัยด้วยหลักฐานเชิงประจักษ์ที่ว่าความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมและความสุข
เชิงอัตวิสัยสามารถพบได้หลักๆ ในระดับบุคคลและบางส่วนพบได้ในระดับพ้ืนที่ ผลการวิจัยนี้ชี้ให้เห็น
ว่าตัวแปรทุนทางสังคมในระดับบุคคลทั้ งหมด รวมทั้ง การเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง แหล่ง
เครือข่าย ความไว้วางใจ และตัวแปรระดับพ้ืนที่อย่างความไว้วางใจ ต่างมีความสัมพันธ์กับความสุข
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เชิงอัตวิสัย ข้อค้นพบนี้ชี้ให้เห็นถึงความต้องการที่จะศึกษาเพ่ิมเติมด้วยข้อมูลช่วงยาวเพ่ือท าให้ความรู้
กระจ่างชัดขึ้น 
 Yuan and Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบความผาสุกเชิงอัตวิสัยจากมุมมอง
ของคุณภาพสังคม พบว่า 1) ความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ มีตัวชี้วัด คือ รายได้ การครอบครองที่อยู่
อาศัย และความสมดุลทางการเงิน ทั้งสามตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิ ต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 2) ความสมานฉันท์ทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ ความไว้วางใจทาง
สังคม และความไว้วางใจทางสถาบัน ทั้งสองตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3) ความครอบคลุมทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ การมีส่วนร่วมทาง
สังคม การติดต่อทางสังคม ความโดดเดี่ยว และสถานภาพสมรส มีสามตัวชี้วัด ได้แก่ การมีส่วนร่วม
ทางสังคม การติดต่อทางสังคม และสถานภาพสมรส มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต 
และความโดดเดี่ยว มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะความส าเร็จ ความอิสระในการ
แสดงออก ความแปลกแยกทางสังคม และระดับการศึกษาสูง มีสามตัวชี้วัด ได้แก่ คุณลักษณะ
ความส าเร็จ ความอิสระในการแสดงออก และระดับการศึกษาสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในชีวิต และความแปลกแยกทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิตอย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยปัจจัยทั้งหมดนี้สามารถท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 37 
 Zhu, Woo, Poter, and Brzerzonski (2013) ได้ศึ กษาเรื่องเส้นทางสู่ คว ามสุข  จาก
บุคลิกภาพสู่เครือข่ายทางสังคมและการรับรู้การสนับสนุน พบว่า ขนาดของเครือข่าย และการ
สนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01 นอกจากนี้ยังพบอีกว่า ความใกล้ชิดทางอารมณ์ และขนาดของเครือข่ายมีอิทธิพลทางตรงต่อการ
รับรู้การสนับสนุนอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนการรับรู้การสนับสนุนมีอิทธิพลทางตรง
ต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัยอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 โดยตัวแปรขนาดของเครือข่าย การ
รับรู้การสนับสนุนร่วมกันกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความผาสุกเชิ งอัตวิสัยได้ร้อยละ 37.3 
การศึกษาในครั้งนี้ได้น างานวิจัยจากสาขาวิชาที่แตกต่างกันมารวมกันเพ่ือพัฒนารูปแบบบูรณาการ
ทางทฤษฎีในการเชื่อมต่อเส้นทางจากบุคลิกภาพไปยังเครือข่ายทางสังคม สู่การรับรู้การสนับสนุนและ
ความผาสุกเชิงอัตวิสัย ผลการวิจัยสนับสนุนการรับรู้การสนับสนุนว่าเป็นกลไกคั่นกลางที่ส าคัญของ
อิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย และเน้นบทบาทที่ส าคัญของจิตวิทยา
สังคมและจิตวิทยาบุคลิกภาพในการปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านเครือข่ายทางสังคม 
 Rodriguez-Pose and von Berlepsch (2014) ได้ศึกษาเรื่องทุนทางสังคมและความสุข
ส่วนบุคคลในทวีปยุโรป พบว่า อัตราการว่างงาน ความไม่เท่าเทียมกัน เพศ อายุ ภาวะทางสุขภาพ 
สถานะแต่งงาน สถานะแยกกันอยู่ สถานะหม้าย ที่อยู่อาศัย แนวโน้มทางการเมือง รายได้ ความ
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ไว้วางใจผู้อื่น ความไว้วางใจในระบบกฎหมาย ความพึงพอใจในระบบสุขภาพ ความพึงพอใจในระบบ
การศึกษา การติดต่อกับนักการเมือง การเป็นสมาชิกสหภาพทางการค้า การมีความรู้สึกปลอดภัย 
ความยุติธรรมของผู้อ่ืน ความกังวลเกี่ยวกับบ้าน และความกังวลว่าตนจะกลายเป็นเหยื่อผู้ถูกกระท า 
มีอิทธิพลต่อความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จากผลการวิจัยข้างต้นพบว่า ทุนทางสังคม
สามารถน ามาใช้เป็นเครื่องมือเพ่ือเพ่ิมความสุขท้ังในระดับบุคคลและระดับชาติ ดังนั้น ผู้สร้างนโยบาย
ชาวยุโรปต้องการที่จะค้นหานโยบายสาธารณะที่รองรับการก่อรูปแบบทุนทางสังคมมากกว่าจะท าลาย 
และต้องน าทุนทางสังคมเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของระเบียบวาระนโยบายสวัสดิการ 
 Puntscher, Hauser, Walde, and Tappeiner (2015) ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลของทุนทาง
สังคมที่มีต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย: มุมมองทางด้านภูมิภาค พบว่า ในส่วนของความพึงพอใจชีวิต 
อัตราการว่างงาน ศาสนา สุขภาพ ความไว้วางใจในสถาบัน ความไว้วางใจโดยทั่วไป มี อิทธิพลต่อ
ความพึงพอใจในชีวิต และในส่วนของความสุข ศาสนา สุขภาพ ความไว้วางใจในสถาบัน ความ
ไว้วางใจโดยทั่วไป มีอิทธิพลต่อความสุข จากการศึกษาในครั้งนี้ ได้ท าการศึกษาการกระจายของ
ความสุขและความพึงพอใจในชีวิตในภูมิภาคยุโรปและอธิบายคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมใน
ฐานะเป็นตัวก าหนดหลัก การวัดความผาสุกเชิงอัตวิสัยด้วยสองตัวชี้วัดนี้มีความสัมพันธ์กันอย่างสูงที่
ระดับของภูมิภาค ในขณะที่ภูมิภาคในประเทศที่มีการเปลี่ยนผ่านจะมีอัตราความสุขและความพึง
พอใจในชีวิตในระดับต่ า ส่วนพ้ืนที่ประเทศในแถบสแกนดิเนเวียจะมีอัตราความสุขและความพึงพอใจ
ในชีวิตในระดับสูง ในส่วนรายได้เฉลี่ยไม่แสดงอิทธิพลต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย ตัวชี้วัดที่ส าคัญของ
ความไว้วางใจทางสังคมและความไว้วางใจทางสถาบัน และกิจกรรมต่างๆ เป็นอิทธิพลทางบวกที่
ส าคัญต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย ในขณะที่ความผูกพันกับครอบครัวและเพ่ือนมีอิทธิพลทางบวกต่อ
ความสุข (แต่ไม่มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต) ผลการวิจัยโดยรวมเน้นที่ความส าคัญของ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและการบูรณาการทางสังคมส าหรับความผาสุกเชิงอัตวิสัยมากกว่าให้
ความส าคัญปัจจัยที่เก่ียวข้องกับการเงินในประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เช่น สหภาพยุโรป เป็นต้น 

Yamamura, Tsutsui, Yamane, Yamame, and Powdthavee (2015) ได้ ศึ กษ าเรื่ อ ง
ความไว้วางใจและความสุข: การศึกษาเปรียบเทียบก่อนและหลังเหตุการณ์แผ่นดินไหวในประเทศ
ญี่ปุ่นทางภาคตะวันออก พบว่า ความไว้วางใจ อายุ รายได้ สถานะโสด สถานะหม้าย ปฏิสัมพันธ์ของ
เหตุการณ์หลังเกิดภัยพิบัติ ความไว้วางใจทางสังคมกับความเสียหาย และปฏิสัมพันธ์ของเหตุการณ์
หลังเกิดภัยพิบัติและความเสียหาย ซึ่งประสิทธิภาพของความไว้วางใจทางสังคมนั้นมีความเป็นไปได้ว่า
ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ ในกรณีนี้ ความไว้วางใจต่อผู้อ่ืนจะปรากฏขึ้นเป็นสิ่งหนึ่งที่ส าคัญส าหรับการ
หลีกเลี่ยงเหตุการณ์ความยุ่งเหยิงและความสับสนอลหม่าน บทบาทของความไว้วางใจทางสังคมใน
สถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงภายหลังสถานการณ์ภัยพิบัติจะมีคุณค่า เพราะความไม่ไว้วางใจจะท าให้
สถานการณ์ต่างๆ เหล่านี้ทรุดลงและลดสวัสดิการทางสังคมลงตามล าดับ จากผลการวิจัยข้างต้นพบ
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ความสัมพันธ์ทางบวกระหว่างความไว้วางใจและความสุข โดยความสัมพันธ์นี้จะแข็งแกร่งในกลุ่มผู้
อาศัยที่อยู่ในพ้ืนทีที่ได้รับความเสียหาย ข้อค้นพบนี้แสดงให้เห็นว่า ความไว้วางใจทางสังคมถือเป็น
บทบาทที่ส าคัญในการเพ่ิมความสุขในสถานการณ์ที่ยุ่งเหยิงมากกว่าช่วงเวลาแห่งความสงบเรียบร้อย 
ดังนั้น ความไว้วางใจช่วยให้ชุมชนได้ฟ้ืนตัวกลับมา มีความสามารถที่จะร่วมมือกันในช่วงของการฟ้ืนฟู 
และมีความสามารถที่จะสนับสนุนและสร้างความสุขได้ 
 Abbott, Wallace, Lin, and Haerpfer (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของสังคมและ
ความพึงพอใจในชีวิตในประเทศจีน พบว่า การออมเงิน ความยุติธรรมทางสังคม ภาวะทางสุขภาพ 
และการมีอิสรภาพในการแสดงออกและควบคุม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิตอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรต่างๆ เหล่านี้สามารถอธิบายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 32.9 
โดยข้อค้นพบที่ส าคัญชี้แนะว่าปัจจัยทางเศรษฐกิจเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่สุดในการท านายความพึงพอใจ
ในชีวิต การรับรู้เชิงอัตวิสัยของความผาสุกทางเศรษฐกิจมีความส าคัญ แต่ไม่ใช่ตัวท านายความพึง
พอใจในชีวิตที่ดีที่สุด นอกจากนี้สิ่งส าคัญส าหรับประเทศจีนคือ การมีความรู้สึกของการเสริมสร้าง
พลังของตนเอง ซึ่งเป็นปัจจัยอธิบายที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกที่บุคคลมีทางเลือก
ต่างๆ มากมาย และสามารถควบคุมการใช้ชีวิตของพวกเขาได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมของ
การตลาดทุนนิยมดูเหมือนจะช่วยพัฒนาชนชั้นกลางให้มีทางเลือกและการเสริมสร้างพลังให้กับตนเอง
ในระดับบุคคล  
 Lin (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมและความสุข ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจ
จากเมืองในประเทศจีน 3 เมือง พบว่า 1) ความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ ในมิติค่าใช้จ่ายของ
ครอบครัว สถานะทางรายได้ของครอบครัว และดัชนีความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้ง 3 เมือง 2) ความสมานฉันท์ทางสังคม 
ในมิติความไว้วางใจ (1) เมืองหั่งโจว พบว่าคนส่วนใหญ่ไว้วางใจได้ ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้านมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ส่วนความไว้วางใจในคน
แปลกหน้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และดัชนีความ
สมานฉันท์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) 
เมืองเซียะเมิน พบว่า ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้านมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนความไว้วางใจในเพ่ือนมีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และดัชนีความสมานฉันท์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) เมืองเซินเจิ้น พบว่า การไม่เห็นด้วยกับข้อความที่ ว่าถ้ามี
โอกาสคนส่วนใหญ่จะหาประโยชน์จากคุณ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 ส่วนคนส่วนใหญ่ไว้วางใจได้ ความไว้วางใจในเพ่ือนบ้าน และความไว้วางใจในเพ่ือน 
มีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 กับความไว้วางใจในญาติพ่ี
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น้องและความไว้วางใจในคนแปลกหน้ามีความสัมพันธ์ทางลบกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 และดัชนีความสมานฉันท์ทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3) ความครอบคลุมทางสังคม (1) เมืองหั่งโจว พบว่า มิติการเข้าถึงบริการการ
จ้างงานและดัชนีความครอบคลุมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทาง
สถิติที่ระดับ .01 (2) เมืองเซียะเมิน พบว่า มิติการเข้าถึงเงินบ านาญและดัชนีความครอบคลุมทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) เมืองเซินเจิ้น 
พบว่า มิติการเข้าถึงเงินบ านาญ การเข้าถึงความช่วยเหลือของชุมชนและดัชนีความครอบคลุมทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และ 4) การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม (1) เมืองหั่งโจว พบว่า มิติเสรีภาพในการแสดงออกและดัชนีการเสริมสร้างพลังทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 (2) เมืองเซียะเมิน 
พบว่า มิติสิทธิการโหวตเลือกตั้งที่ผ่านมา และดัชนีการเสริมสร้างพลังทางสังคมมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ (3) เมืองเซินเจิ้น พบว่า มิติสิทธิการ
โหวตเลือกตั้งที่ผ่านมา การมีส่วนร่วมในกลุ่มสังคม และดัชนีการเสริมสร้างพลังทางสังคมมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
 
 2.9.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้องกับการท าเหมืองข้อมูล 
 วัชรพันธ์ พลชัย (2558) ได้ศึกษาการค้นหาลักษณะผู้มีอิทธิพลในเครือข่ายสังคมโดยใช้กฎ
ความสัมพันธ์ โดยสามารถท าให้ผู้อ่ืนเข้ามาร่วมกิจกรรม (ตอบแบบทดสอบและแบ่งปันผลลัพธ์) บน
เว็บไซต์ Dek-D.com ที่เชื่อมต่อกับเครือข่ายสังคม Facebook ซึ่งข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้ถูกบันทึกลง
ในฐานข้อมูลเพ่ือท าการวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป พบว่า 1) ในภาพรวมผู้ที่มีอิทธิพลมักแบ่งปันใน
หลากหลายเรื่องราวและช่วงเวลา โดยเฉพาะช่วงเวลาท างานและช่วงค่ า ค่าความเป็นศูนย์กลางมี
ความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกับระดับความมีอิทธิพลในการแบ่งปัน และ 2) เมื่อพิจารณาในแต่ละ
กลุ่มย่อย ผู้หญิงมักถูกชักจูงจากผู้ที่สนใจเรื่องความรัก ในกลุ่มวัยรุ่นมักถูกชักจูงจากวัยรุ่นด้วยกัน 
ผู้ชายมักสนใจกลุ่มผู้ชายด้วยกันโดยเฉพาะในวัยท างาน การค้นพบครั้งนี้สามารถน าไปใช้ประโยชน์
ส าหรับนักการตลาดในการค้นหากลุ่มเป้าหมายกลุ่มแรกในการท าการตลาดบนเครือข่ายสังคมเพ่ือ
เพ่ิมจ านวนผู้ใช้งานบนเว็บไซต์และเกิดประโยชน์ทางธุรกิจต่อไป 
 ชฎารัตน์ พิพัฒนนันท์ และสิริธร เจริญรัตน์ (2559) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ข้อมูลทาง
เศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนด้วยวิธีการแบ่งกลุ่มและหาความสัมพันธ์ ส าหรับการท าเหมืองข้อมูล 
โดยได้น าความรู้ทางด้านการท าเหมืองข้อมูลมาใช้เพ่ือจัดกลุ่มข้อมูลตามการใช้จ่ายของประชากรโดย
ใช้อัลกอริทึมเคมีนส าหรับหากลุ่มของข้อมูลที่เหมาะสมจากค่า DB Index และ SD Validity Index 
พบว่า จ านวนกลุ่มที่เหมาะสม คือ 3 กลุ่ม จากนั้นใช้กฎความสัมพันธ์ในการหาความสัมพันธ์ของ
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ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม เพ่ือน าไปหาตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน ผลการวิจัยพบว่า กฎความสัมพันธ์ที่ได้
ในแต่ละกลุ่มมีลักษณะคล้ายคลึงกัน เช่น รายได้เฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับ
ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อเดือนของครัวเรือน ขนาดของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนผู้หาราย ได้ และ
ค่าใช้จ่ายยาสูบต่อเดือนของครัวเรือนมีความสัมพันธ์กับจ านวนสมาชิกที่มีสิทธิในการเบิกค่า
รักษาพยาบาล เป็นต้น 
 Helbing and Balietti (2011) ได้ศึกษาเรื่องจากเหมืองข้อมูลทางสังคมน าไปสู่การ
พยากรณ์วิกฤตการณ์ทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยบทความนี้มีเป้าหมาย เพื่อ 1) พัฒนากลยุทธ์ในการ
เพ่ิมความรู้เกี่ยวกับระบบทางสังคมและเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วฉับไว 2) สามารถบรรยายสิ่งที่
ต้องการส าหรับเหมืองข้อมูลเชิงวิทยาศาสตร์ที่มีขนาดใหญ่ของข้อมูลทางสังคมและเศรษฐกิจได้ 3) 
ก าหนดกลยุทธ์วิธีการเก็บข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงที่สกัดมาจากข้อมูลขนาดใหญ่ 4) มีวิธีการที่ช่วยสร้าง
ศูนย์กลางส าหรับข้อมูลคอมพิวเตอร์ทางสังคมศาสตร์ได้ส าเร็จ 5) การน าเสนอการวางแผนการสร้าง
ศูนย์กลางส าหรับการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการพยากรณ์วิกฤต และ 6) เพ่ิมเติมมาตรฐานทาง
จริยธรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ กระบวนการ การประเมิน และการตีพิมพ์ข้อมูลทางด้านสังคม
และเศรษฐกิจ  
 Grossi, Blessi, Sacco, and Buscema (2012) ได้ศึ กษาเรื่องปฏิ สั ม พันธ์ ระหว่าง
วัฒนธรรม สุขภาพ และสุขภาวะทางจิต: การท าเหมืองข้อมูลจากโครงการวัฒนธรรมและสุขภาวะของ
ชาวอิตาเลียน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าความเข้าใจอิทธิพลของสถานภาพทางสุขภาพและการมีส่วน
ร่วมทางวัฒนธรรมที่มีต่อสุขภาวะทางจิต และการให้ความสนใจเกี่ยวกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างแบบแผน
ของการเข้าถึงทางวัฒนธรรมและปัจจัยอ่ืนๆ ที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต ข้อมูลมาจากโครงการที่เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากประชาชนชาวอิตาเลียน จ านวน 1,500 คน พบว่า จากปัจจัยที่มีศักยภาพทั้งหมดที่
น ามาพิจารณา โดยการเข้าถึงทางวัฒนธรรม จะมีความส าคัญมากเป็นอันดับสองที่มีผลต่อสุขภาวะ
ทางจิต นอกจากนั้น เป็นการมีโรคภัยไข้เจ็บ และปัจจัยอ่ืนๆ เช่น อาชีพ อายุ รายได้ สถานภาพ
พลเมือง ระดับการศึกษา สถานที่อยู่อาศัย และปัจจัยที่ ส าคัญอ่ืนๆ จากแผนที่ทางสัญลักษณ์ 
(Semantic map) สร้างขึ้นโดยการใช้อัลกอริทึมเหมืองข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ กลายเป็นว่า การ
เข้าถึงทางวัฒนธรรมและสถานภาพทางสุขภาพเป็นองค์ประกอบที่เกิดขึ้นพร้อมกันที่ถือเป็นบทบาท
ส าคัญที่มีผลต่อสุขภาวะทางจิต ส่วนความเครียดมีความสัมพันธ์กับการอาศัยในภาคใต้ของอิตาลี 
ระดับรายได้เฉลี่ย ที่อยู่อาศัยในกึ่งชุมชนเมืองและชุมชนเมือง กลุ่มอายุ 46-60 ปี โดยมักจะมีโรค
เกิดขึ้นพร้อมกันมากกว่า 2 โรค และมีระดับการเข้าถึงทางวัฒนธรรมน้อย และสุขภาวะจะมี
ความสัมพันธ์กับเพศชาย การเข้าถึงทางวัฒนธรรมมาก และการไม่มีโรคภัยไข้เจ็บ  
 Khedr, Kadry, and Walid (2015) ได้ศึกษาเรื่องกรอบแนวคิดการประยุกต์ใช้เทคนิค
การท าเหมืองข้อมูลเพ่ือเพ่ิมการตัดสินใจในภาคการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูลความมั่นคงทาง
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อารมณ์ กระทรวงเกษตร ในประเทศอียิปต์ การมีอยู่ของอาหารเป็นหนึ่งในเสาหลักของความมั่นคง
ทางอาหาร รวมทั้งการผลิตและการน าเข้า ข้อมูลเกี่ยวกับการมีอยู่ของอาหารได้รวบรวมมาจากแหล่ง
ต่างๆ แต่การท านายปริมาณความต้องการของการเก็บเกี่ยวพืชเศรษฐกิจหลักที่ก าลังจะถึงนี้ ยังไม่ได้
ท าการค านวณ ดังนั้น งานวิจัยครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือท านายปริมาณความต้องการของการเก็บ
เกี่ยวที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนชาวอียิปต์ในปีหน้าโดยการสร้างกระบวนการของ 
Artificial Neural Networks (ANNs) ผ่านโปรแกรม WEKA โดยใช้ฟังก์ชั่น Multilayer Perceptron 
(MLP) ซึ่งเป็นเทคนิคการท าเหมืองข้อมูลเชิงท านาย ผลการวิจัยพบว่า การใช้กรอบแนวคิดการท า
เหมืองข้อมูลดังกล่าวบังเกิดผลในการท านายปริมาณความต้องการประจ าปีของการเก็บเกี่ยวพืช
เศรษฐกิจหลัก (แป้งสาลี ข้าว และถั่ว) ได้ถึงปี ค.ศ. 2020 โดยผลการวิจัยดังกล่าวสามารถช่วยให้ผู้
ตัดสินใจส าหรับผลสัมฤทธิ์ความม่ันคงทางอาหารและผลิตผลของประเทศปีต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง 
 

 
 
 



 
บทท่ี 3 

 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาเรื่องการใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ในครั้งนี้ เป็นการ
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและ
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยผู้วิจัยได้มีวิธีการศึกษาดังต่อไปนี้ 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ผู้ศึกษาได้ก าหนดกรอบแนวคิดและตัวแปร (Variable) ในการวิเคราะห์ ดังนี้ 
3.1.1  ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) ได้แก่  

3.1.1.1  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ ด้านทรัพยากรทางการเงิน ด้าน
ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้านสาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ด้านการท างาน ด้านการศึกษา เป็นต้น 

3.1.1.2  ความครอบคลุมทางสังคม ได้แก่ ด้านสิทธิของพลเมือง ด้านตลาด แรงงาน 
ด้านการบริการ ด้านเครือข่ายทางสังคม เป็นต้น 

3.1.1.3  ความสมานฉันท์ทางสังคม ได้แก่ ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานและ
ค่านิยมอ่ืนๆ ด้านเครือข่ายทางสังคม ด้านอัตลักษณ ์เป็นต้น 

3.1.1.4  การเสริมสร้างพลังทางสังคม ได้แก่ ด้านฐานความรู้ ด้านตลาด แรงงาน 
ด้านการเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม ด้านพื้นที่สาธารณะ ด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น 

3.1.2  ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
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ภาพที่ 3.1  แสดงกรอบแนวคิดในการศึกษา (Conceptual Framework) 

 
 

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 

1. ทรัพยากรทางการเงิน    
2. ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม  
3. สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ   
4. การท างาน  
5. การศึกษา 
 
 
 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม 
1. ฐานความรู้    
2. ตลาด แรงงาน   
3. การเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม 
4. พื้นที่สาธารณะ  
5. ความสัมพันธ์ส่วนตัว   

ความสมานฉันท์ทางสังคม 
1. ความไว้วางใจ    
2. บรรทัดฐานและค่านิยมอื่นๆ  
3. เครือข่ายทางสังคม   
4. อัตลักษณ ์

 

 

ความสุข 

ความครอบคลุมทางสังคม 
1. สิทธิของพลเมือง  
2. ตลาด แรงงาน    
3. การบริการ    
4. เครือข่ายทางสังคม  
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3.2  สมมติฐานในการศึกษา 
 

สมมติฐานที่ 1  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจมีความสัมพันธ์กับความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานที่ 2  ความครอบคลุมทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานที่ 3  ความสมานฉันท์ทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี 

สมมติฐานที่ 4  การเสริมสร้างพลังทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี 

สมมตฐิานที่ 5  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความ
สมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม สามารถร่วมกันท านายความสุขของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรี 
 

3.3  นิยามปฏิบัติการของการศึกษา 
 

3.3.1  ความสุข หมายถึง ความคิดและการประเมินความรู้สึกในชีวิตของบุคคล โดยบุคคล
จะมีลักษณะส าคัญ ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิตของตนเอง ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญ
กับตน (เช่น ความพึงพอใจในการท างาน เป็นต้น) การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ ดี (เช่น ความสบายใจ 
ความมีชีวิตชีวา ความสนุกสนาน เป็นต้น) โดยบุคคลที่มีความสุข จะเป็นผู้ที่มุ่งสนใจและกระตือรือร้น
ในการท ากิจกรรมต่างๆ 

3.3.2  คุณภาพสังคม หมายถึง การมองคุณภาพชีวิตในภาพรวมของคนในสังคมโดยบูรณา
การสิ่งต่างๆ ร่วมกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยที่สมาชิกมีความสามารถในการ
เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมตามศักยภาพ ภายใต้สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนา
ศักยภาพพ้ืนฐาน และระบบสวัสดิการที่เหมาะสมในชุมชน ท าให้สามารถด ารงชีวิตได้อย่างเป็นปกติ
สุขทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสังคมปัจจุบัน 

3.3.3  ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ หมายถึง การที่บุคคลสามารถสนองตอบความ
ต้องการพ้ืนฐานที่มีความจ าเป็นในการด ารงชีวิต หรือมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัยสี่ โดยมี
สวัสดิการในระดับพ้ืนฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและเศรษฐกิจที่บุคคลพึงจะได้รับ ได้แก่ ความ
คุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ การมีรายได้พ้ืนฐาน การมีงานท า การป้องกัน
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โรคภัยไข้เจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพ รวมถึงมีการสนับสนุนจากภาครัฐหรือหน่วยงานต่างๆ ในการ
ดูแลและให้ความมั่นใจเรื่องการเงิน ประกอบด้วย 

3.3.3.1  ทรัพยากรทางการเงิน หมายถึง การที่มีการรับรายได้จากแหล่งต่างๆ เช่น 
บ านาญ เงินเลี้ยงดูบุตร เงินช่วยเหลือ รายได้อ่ืนๆ 

3.3.3.2  ที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความพึงพอใจที่มีต่อพ้ืนที่ที่อาศัยอยู่ 
ให้ความสนใจในด้านมลพิษทางอากาศ ขยะมูลฝอย เป็นต้น 

3.3.3.3  สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ หมายถึง สุขภาพโดยรวมของบุคคล 
รวมทั้งการประสบกับความยุ่งยากจากการไปหาหมอในด้านระยะทาง เวลาที่รอ และค่าใช้จ่าย เป็นต้น 

3.3.3.4  การท างาน หมายถึง การประกอบอาชีพแล้วมีรายได้ อาจหมายถึง ค่าจ้าง 
เงินเดือน หรือการท าธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น  

3.3.3.5  การศึกษา หมายถึง ภาระค่าเล่าเรียนของบุตร เมื่อเทียบกับรายได้ 
3.3.4  ความครอบคลุมทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลเป็นสมาชิกในสังคมและสามารถ

เข้าถึงบริการทางสังคม บริการที่รัฐจัดหาให้อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน รวมทั้งการมีสิทธิและ
หน้าที่ในฐานะพลเมือง โดยไม่ถูกแบ่งแยกกีดกันจากสังคมหรือการเลือกปฏิบัติด้วยเหตุผลใดๆ ซึ่งสิ่ง
เหล่านี้ช่วยเติมเต็มให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมได้ ประกอบด้วย 

3.3.4.1  สิทธิของพลเมือง หมายถึง ความคิดเห็นต่อประเด็นผู้อพยพเข้าประเทศมา
อาศัยอยู่ในประเทศไทย และประเด็นเรื่องเพศ 

3.3.4.2  ตลาด แรงงาน หมายถึง การมีประสบการณ์ต่อเรื่องการเข้าจ้างงาน ต่อการ
ถูกแบ่งแยก เช่น สถานภาพทางสังคม อายุ ภูมิล าเนาเดิม ระดับการศึกษา การมีประวัติอาชญากรรม 
ศาสนา เป็นต้น 

3.3.4.3  การบริการ หมายถึง การที่บุคคลมีประสบการณ์เกี่ยวกับการใช้บริการ ทั้ง
บริการทางการเงิน และบริการขนส่งสาธารณะ เป็นต้น 

3.3.4.4  เครือข่ายทางสังคม หมายถึง การให้ความช่วยเหลือญาติพี่น้อง 
3.3.5  ความสมานฉันท์ทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีความเป็นเอกภาพหรือน้ าหนึ่งใจ

เดียวกัน เป็นสภาพการณ์ทางสังคมที่กลุ่มคนส่วนใหญ่รวมตัวกันแสดงออกด้านทัศนคติและพฤติกรรม
ในลักษณะของการร่วมมือ มีความสนใจและมีความเห็นพ้องต้องกันในการร่วมคิดร่วมกระท ากิจกรรม
ต่างๆ ในการสร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง จึงจะท าให้ประชาชนเกิดความสามัคคีในสังคม น าไปสู่การ
สร้างสังคมสมานฉันท์ ประกอบด้วย 

3.3.5.1  ความไว้วางใจ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีระดับความไว้วางใจเฉพาะ
ด้านและความไว้วางใจในองค์การต่างๆ  
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3.3.5.2  บรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ หมายถึง การเสียสละเพ่ือส่วนร่วม ยอมรับใน
ความเชื่อ พฤติกรรม วิถีชีวิตของบุคคลที่มีความแตกต่างจากผู้อ่ืน 

3.3.5.3  เครือข่ายทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลมีการติดต่อโดยตรงและโดยอ้อม
กับครอบครัว เพ่ือน ผู้ร่วมงาน และเพ่ือนบ้าน เป็นต้น 

3.3.5.4  อัตลักษณ์ หมายถึง การที่บุคคลมีความภูมิใจในความเป็นชาติ และมี
ความรู้สึกในอัตลักษณ์ของชุมชน ท้องถิ่น เป็นต้น 

3.3.6  การเสริมสร้างพลังทางสังคม หมายถึง การให้อ านาจ ศักยภาพ และความสามารถ
ให้แก่ประชาชนด้วยความรู้สึก หรือส านึกในความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการ
ก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม รวมทั้ง มี
ส านึกของความเป็นพลเมืองที่มีศักยภาพและสร้างความเป็นธรรมในสังคม  ท าให้ประชาชนเกิดการ
เรียนรู้และใช้สิทธิหน้าที่ของตนเองต่อสังคมได้ ประกอบด้วย 

3.3.6.1  ฐานความรู้ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีความรู้ความสามารถเพ่ิมขึ้น เป็น
ผลให้เกิดการเลื่อนฐานะทาสังคมท่ีสูงขึ้น 

3.3.6.2  ตลาด แรงงาน หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ ได้รับความช่วยเหลือจาก
ภาครัฐในกรณีที่เก่ียวกับการจ้างงาน  

3.3.6.3  การเปิดกว้างและการสนับสนุนทางสังคม หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ มี
การแสดงออกทางความคิดที่เป็นอิสระ มีสิทธิในระบอบประชาธิปไตยและระบบเศรษฐกิจ รวมทั้งการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ  

3.3.6.4  พ้ืนที่สาธารณะ หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ ท ากิจกรรมต่างๆ ในเชิง
วัฒนธรรม และมีการใช้เวลาที่เหมาะสมไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปในการท ากิจกรรมหนึ่งๆ 

3.3.6.5  ความสัมพันธ์ส่วนตัว หมายถึง การที่บุคคลหนึ่งๆ มีการสนับสนุนรายบุคคล 
รวมทั้งการพบปะทางสังคม มีการติดต่อและพูดคุยปัญหาส าคัญกับครอบครัว เพ่ือน เป็นต้น  

3.3.7  การท าเหมืองข้อมูล หมายถึง กระบวนการค้นหาความรู้จากฐานข้อมูลต่างๆ เพ่ือน า
ความรู้ที่ได้ไปใช้ตัดสินใจในกิจกรรมต่างๆ โดยความรู้นั้นได้มาจากการใช้เทคนิคและวิธีการต่างๆ ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งแยกประเภทข้อมูล จ าแนกรูปแบบข้อมูล และค้นหาความสัมพันธ์ของข้อมูล 
เป็นต้น โดยในการวิจัยครั้งนี้  ได้ใช้การท าเหมืองข้อมูลรูปแบบ CRISP-DM (Cross Industry 
Standard Process for Data Mining) ในการวิเคราะห์และค้นหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพ
สังคมกับความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
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3.4  แหล่งที่มาของข้อมูลในการศึกษา 
 
 การศึกษาในครั้งนี้จะแบ่งลักษณะของข้อมูลเป็น 2 ส่วน คือ ข้อมูลเอกสาร และข้อมูล
ภาคสนาม ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

3.4.1  ข้อมูลเอกสาร ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการรวบรวมศึกษาวิเคราะห์ผลงานวิชาการ 
เอกสารวิจัย และวิทยานิพนธ์ 

3.4.2  ข้อมูลภาคสนาม (Field Data) ได้แก่ ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาโดยใช้วิธีให้กลุ่ม
ตัวอย่างตอบแบบสอบถาม โดยผู้ตอบแบบสอบถามคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี  
 

3.5  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

การเลือกตัวอย่างในการศึกษาการครั้งนี้ท าการเลือกจากประชากรที่อยู่อาศัยในในจังหวัด
จันทบุรี ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) ดังนี้ 

3.5.1  ท าการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  Sampling) เลือกโดยใช้เกณฑ์ภูมิ
ประเทศเป็นที่ตั้งโดยแบ่งเป็นอ าเภอที่อยู่ส่วนเหนือของจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ติดภูเขา อ าเภอที่อยู่ใน
ส่วนกลางของจังหวัดจันทบุรี และอ าเภอที่อยู่ในส่วนใต้ของจังหวัดจันทบุรีมีพื้นที่ติดทะเล ได้แก่ 

3.5.1.1  อ าเภอที่อยู่ส่วนเหนือของจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ติดภูเขา ได้แก่ อ าเภอสอย
ดาว ประกอบด้วย ต าบลปะตง ต าบลทุ่งขนาน ต าบลทับช้าง ต าบลทรายขาว ต าบลสะตอน 

3.5.1.2  อ าเภอที่อยู่ ในส่วนกลางของจังหวัดจันทบุรี  ได้แก่  อ า เภอมะขาม 
ประกอบด้วย ต าบลมะขาม ต าบลท่าหลวง ต าบลปัถวี ต าบลวังแซ้ม ต าบลอ่างคีรี ต าบลฉมัน 

3.5.1.3  อ าเภอที่อยู่ส่วนเหนือของจังหวัดจันทบุรีมีพ้ืนที่ติดทะเล ได้แก่ อ าเภอท่าใหม่ 
ประกอบด้วย ต าบลท่าใหม่ ต าบลยายร้า ต าบลสีพยา ต าบลบ่อพุ ต าบลพลอยแหวน ต าบลเขาวัว 
ต าบลเขาบายศรี ต าบลสองพ่ีน้อง ต าบลทุ่งเบญจา ต าบลร าพัน ต าบลโขมง ต าบลตะกาดเง้า ต าบล
คลองขุด ต าบลเขาแก้ว 

3.5.2  ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) เลือกต าบล 3 ต าบล 
เพ่ือท าการศึกษาจากพ้ืนที่ในแต่ละอ าเภอ 

3.5.3  ท าการสุ่มตัวอย่างเลือกชุมชน 3 ชุมชนแบบชั้นภูมิ (Stratified Random Sampling) 
เพ่ือท าการศึกษาจากพ้ืนที่ในแต่ละต าบล 

3.5.4  ท าการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยเลือกครัวเรือนในแต่
ละชุมชน จากบัญชีเลขท่ีครัวเรือน และแผนที่ครัวเรือนจากส านักงานเทศบาล 
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3.5.5  จ านวนตัวอย่างที่ใช้ในแต่ละพ้ืนที่ค านวณตามสัดส่วนของจ านวนประชากรในชุมชน
นั้นๆ ได้จ านวนกลุ่มตัวอย่างรวมทั้งหมด 1,200 คน 
 

3.6  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 
 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ  

3.6.1  แบบสอบถามคุณภาพทางสังคมของประชากรไทย พ.ศ.  2552 (Standard 
Questionnaire for Social Quality: SQSQ) ประกอบด้วยค าถามดังต่อไปนี้ 

3.6.1.1  ข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ข้อมูลทางประชากรศาสตร์  เช่น เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา ศาสนา และสถานภาพสมรส เป็นต้น 

3.6.1.2  คุณภาพสังคม ซึ่งมีข้อค าถามที่เกี่ยวข้องในมิติความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (Socio-Economic Security) ความครอบคลุมทางสังคม (Social Inclusion) ความ
สมานฉันท์ทางสังคม (Social Cohesion) และการเสริมสร้างพลังทางสังคม (Social Empowerment)  

3.6.2  แบบสอบถามความสุข โดยพัฒนามาจากดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (Thai Happiness 
Indicators: THI-15) 
  

3.7  การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 
 

1) แบบสอบถามคุณภาพสังคม เป็นเครื่องมือที่ได้พัฒนาขึ้นโดยเครือข่ายการศึกษาวิจัยด้าน
คุณภาพสังคมแห่งเอเชีย เป็นความร่วมมือของนักวิชาการหน่วยงานการศึกษาและการพัฒนาในเอเชีย 
สามารถใช้ตรวจวัดระดับคุณภาพสังคมของประเทศสมาชิกเครือข่ายได้อย่างเป็นมาตรฐานมีชื่อ
เรียกว่า “Standard Questionnaire for Social Quality: SQSQ” เน้นการตรวจวัดคุณภาพสังคม 4 
ด้าน คือ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทางสังคม 
และการเสริมสร้างพลังทางสังคม และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันจ านวน 30 คน 
พบว่า 1) ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.784-0.788 2) ความ
ครอบคลุมทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.714-0.822 3) ความสมานฉันท์ทางสังคม มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.680-0.932 และ 4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่
ระหว่าง 0.607-0.972 

2) แบบสอบถามความสุข เป็นเครื่องมือที่ได้รับการพัฒนาขึ้นโดยกรมสุขภาพจิต กระทรวง
สาธารณสุข สามารถใช้วัดระดับความสุขของคนไทยที่มีความเป็นมาตรฐานมีชื่อเรียกว่า ดัชนีชี้วัด
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ความสุขของคนไทยฉบับสั้น มีจ านวน 15 ข้อ และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน
จ านวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามความสุข มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.826 

ในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วย
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) เป็นการตรวจสอบเพ่ือค้นหา
องค์ประกอบร่วมที่เกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบ โดยใช้โปรแกรม SPSS 
ในการวิเคราะห์ข้อมูลดังกล่าว ซึ่งได้ด าเนินการวิเคราะห์ในแต่ละองค์ประกอบรวม 5 ขั้นตอน ดังนี้ 
(แสดงในภาคผนวก ข) 

ขั้นตอนที่ 1 การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ซ่ึงค่าความร่วมกัน (Communality) 
เป็นค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหนึ่งกับตัวแปรอ่ืนๆ ที่เหลือทั้งหมด มีค่าอยู่ระหว่าง 0 
กับ 1 ของตัวแปร (0 < Communality < 1) ถ้าค่า Communality = 0 แสดงว่าองค์ประกอบหรือ
ตัวแปรนั้นๆ ไม่สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ แต่ถ้าค่า Communality = 1 แสดงว่า
องค์ประกอบหรือตัวแปรนั้นๆ สามารถอธิบายค่าความผันแปรของตัวแปรได้ทั้งหมด 

ขั้นตอนที่  2 การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) โดยพิจารณาที่
ค่าไอเกน (Eigenvalue) ที่ เกิน 1.0 ซึ่งค่า Eigenvalue เป็นค่าที่บ่งบอกถึงความสามารถของ
องค์ประกอบว่าสามารถอธิบายความแปรปรวนของกลุ่มตัวแปรได้มากน้อยเพียงไร  ซึ่งค่าไอเกน 
(Eigenvalue) เป็นค่าความแปรปรวนของตัวแปรทั้งหมดในแต่ละองค์ประกอบ ในการวิเคราะห์
องค์ประกอบ องค์ประกอบร่วม (Common Factor) ที่ได้องค์ประกอบแรก จะเป็นองค์ประกอบที่
แยกความผันแปรของตัวแปรออกมาจากองค์ประกอบอ่ืนได้มากที่สุดจึงมีตัวแปรร่วมอยู่มากท่ีสุด 

ขั้นตอนที่ 3 การหมุนแกนองค์ประกอบ (Rotated Component Matrix)  โดยผู้วิจัยเลือก
วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax 
Method) ให้ได้ผลค่าน้ าหนักปัจจัย  (Factor Loading) หลังหมุนแกน (Rotated Component 
Matrix) ใช้ในการพิจารณาว่าตัวแปรใดควรจัดเข้าอยู่ในองค์ประกอบใด โดยพิจารณาจากค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรต่างๆ ว่ามีค่ามากที่สุดอยู่ที่องค์ประกอบใด ก็จัดว่าเป็นตัวแปรที่วัด
องค์ประกอบนั้น ซึ่งค่าน้ าหนักองค์ประกอบควรจะมีค่าตั้งแต่ 0.3 – 0.4 ขึ้นไปในกรณีที่กลุ่มตัวอย่าง
มีจ านวนมาก (Hair, 1995) 

ขั้นตอนที่ 4 เมตริกซ์ความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) เพ่ือ
ตรวจสอบตัวแปรที่จัดกลุ่มในแต่ละองค์ประกอบของคุณภาพสังคมในมิติความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ มิติความสมานฉันท์ทางสังคม มิติความครอบคลุมทางสังคม และมิติการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม เนื่องจากค่าสหสัมพันธ์นี้จะแสดงให้เห็นถึงความสอดคล้องกันในทิศทาง และขนาดสหสัมพันธ์
ของแต่ละตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบเพ่ือพิจารณาในการตัดตัวแปรนั้นๆ  
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ขั้นตอนที่ 5 การพิจารณาเลือกตัดตัวแปร เนื่องจากตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึง
พิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
โดยพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้อง (Fit Statistics) ที่เรียกว่า “ค่าเฉลี่ยก าลังสองความ
คลาดเคลื่อน” (Average Squared Error: ASE) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมินตัวแบบที่สร้างขึ้นทั้งหมด นั่น
คือ ยิ่งค่า ASE มีค่าต่ า แสดงว่าตัวแบบนั้นสามารถท านายได้ดีที่สุด 

  
3.7.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความมั่นคงทาง

สังคมและเศรษฐกิจ ประกอบด้วย ด้านทรัพยากรทางการเงิน  ด้านที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม ด้าน
สาธารณสุขและการดูแลสุขภาพ ด้านการท างาน ด้านการศึกษา เป็นต้น  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของมิติความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจสามารถจ าแนก
องค์ประกอบได้จ านวน 3 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 
และร้อยละความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 58.303  

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วย
วิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ได้ผลค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ดังนี้  

องค์ประกอบที่ 1 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความพอใจในมลพิษทางอากาศ ความพอใจ
ในการเข้าถึงพ้ืนที่พักผ่อนหรือพ้ืนที่สีเขียว ความพอใจในอาชญากรรมหรือความรุนแรง และความ
พอใจในขยะมูลฝอย 

องค์ประกอบที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความยุ่งยากในระยะทางไปหาหมอ ความ
ยุ่งยากในเวลารอพบหมอ และความยุ่งยากในค่าใช้จ่าย 

องค์ประกอบที่ 3 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรฐานะทางเศรษฐกิจ และสุขภาพ เนื่องจากตัว
แปร ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์ตัวแปรเป็นรายตัวแปร 

ในส่วนของตัวแปรที่อยู่อาศัย และตัวแปรภาระของค่าเล่าเรียนบุตร มีค่าน้ าหนักปัจจัย 
(Factor Loading) ไม่ถึง 0.3 ซึ่งไม่สามารถรวมกับองค์ประกอบใดได้ ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์ตัวแปร
เป็นรายตัวแปร 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) พบว่า ตัวแปร
ความพอใจในอาชญากรรมหรือความรุนแรง และความพอใจในขยะมูลฝอยมีความสัมพันธ์กันสูง 
ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data 
Mining) ต่อไป 
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3.7.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความครอบคลุม

ทางสังคม ประกอบด้วย ด้านสิทธิของพลเมือง ด้านตลาด แรงงาน ด้านการบริการ และด้านเครือข่าย
ทางสังคม เป็นต้น  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของมิติความครอบคลุมทางสังคมสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้
จ านวน 3 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และร้อยละความ
แปรปรวนสะสมเท่ากับ 84.824  

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วย
วิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ได้ผลค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรผู้ชายเป็นผู้น าทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง 
การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญส าหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง และผู้ชายเป็นผู้บริหารธุรกิจได้
ดีกว่าผู้หญิง 

องค์ประกอบที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้น าทาง
การเมืองได้ และผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้ 

องค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ตัวแปรนักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้าเมือง
ส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย  

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) พบว่า ไม่พบ
ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันสูง 

  
3.7.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)ของมิติความสมานฉันท์

ทางสังคม ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ ด้านเครือข่ายทางสังคม 
และด้านอัตลักษณ์ เป็นต้น  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของมิติความสมานฉันท์ทางสังคม สามารถจ าแนกองค์ประกอบได้
จ านวน 10 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และร้อยละ
ความแปรปรวนสะสมเท่ากับ 63.585 

ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วย
วิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ได้ผลค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความไว้วางใจองค์กรศาสนา ความไว้วางใจ
กองทัพ ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์ ความไว้วางใจโทรทัศน์ ความไว้วางใจต ารวจ ความไว้วางใจศาล 
ความไว้วางใจข้าราชการ ความไว้วางใจพรรคการเมือง ความไว้วางใจรัฐสภา ความไว้วางใจองค์กร
พัฒนาเอกชน ความไว้วางใจบริษัทใหญ่ๆ ความไว้วางใจองค์กรการกุศล และความไว้วางใจธนาคาร 
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องค์ประกอบที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย ความ
ตึงเครียดระหว่างผู้ชายผู้หญิง ความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อย และความตึงเครียด
ระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน 

องค์ประกอบที่ 3 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความไว้วางใจครอบครัว ระดับความส าคัญของ
ครอบครัว และระดับความส าคัญของการเคารพพ่อแม่ 

องค์ประกอบที่ 4 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความถ่ีในการติดต่อครอบครัว ความถี่ในการ
ติดต่อเพ่ือนฝูง ความถี่ในการติดต่อคนที่ท างาน และความถี่ในการติดต่อเพ่ือนบ้าน 

องค์ประกอบที่ 5 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรเพ่ือนบ้านที่ติดยาเสพย์ติด เพ่ือนบ้านที่เป็นคน
ขี้เมา เพ่ือนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรม และเพ่ือนบ้านที่มีปัญหาทางจิต 

องค์ประกอบที่ 6 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความไว้วางใจเพ่ือนบ้าน ความไว้วางใจคนที่
คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว ความไว้วางใจคนแปลกหน้า ความไว้วางใจคนต่างศาสนา  และความไว้วางใจผู้น า
ทางการเมืองระดับชาติ 

องค์ประกอบที่ 7 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรระดับความส าคัญของเพ่ือน ระดับความส าคัญ
ของเวลาว่าง ระดับความส าคัญของการเมือง ระดับความส าคัญของงาน และระดับความส าคัญของ
ศาสนา 

องค์ประกอบที่ 8 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรเพื่อนบ้านที่เป็นเอดส์ เพ่ือนบ้านที่เป็นคนรัก
เพศเดียวกัน เพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืน และเพ่ือนบ้านที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 

องค์ประกอบที่ 9 ได้แก่ ตัวแปรเสียสละเงินช่วยเหลือโครงการคนว่างงาน 
องค์ประกอบที่ 10 ได้แก่ ตัวแปรความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
ในส่วนของตัวแปรความไว้วางใจคนส่วนใหญ่ มีค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ไม่ถึง 

0.3 ซึ่งไม่สามารถรวมกับองค์ประกอบใดได้ ผู้วิจัยจึงตัดตัวแปรนี้ออก  
เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) พบว่า ตัวแปร

ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์ และความไว้วางใจโทรทัศน์มีความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือก
ตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

 
3.7.4 การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  
การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติการเสริมสร้าง

พลังทางสังคม ประกอบด้วย ด้านฐานความรู้ ด้านตลาด แรงงาน ด้านการเปิดกว้างและการสนับสนุน
ทางสังคม ด้านพื้นที่สาธารณะ และด้านความสัมพันธ์ส่วนตัว เป็นต้น  

การวิเคราะห์องค์ประกอบของมิติความครอบคลุมทางสังคมสามารถจ าแนกองค์ประกอบได้
จ านวน 8 องค์ประกอบ โดยทุกองค์ประกอบมีค่าไอเกน (Eigenvalues) มากกว่า 1 และร้อยละความ
แปรปรวนสะสมเท่ากับ 65.445  
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ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการหมุนแกนองค์ประกอบแบบออโธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วย
วิธีวาริแมกซ์ (Varimax Method) ได้ผลค่าน้ าหนักปัจจัย (Factor Loading) ดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรการมีส่วนร่วมในการร้องเรียน การมีส่วนร่วม
ในการบอยคอท การมีส่วนร่วมในการเดินขบวน การมีส่วนร่วมในการประท้วง และการมีส่วนร่วมใน
การด าเนินการทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต 

องค์ประกอบที่ 2 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้องเพ่ือความก้าวหน้า
ในอนาคต ถูกกีดกันออกจากสังคม ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้  
คุณค่าของสิ่งที่ท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และบางคนก็ดูถูกท่าน 

องค์ประกอบที่ 3 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความถี่ในการดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์  
ความถี่ในการไปฟังดนตรี ความถี่ในการไปดูคอนเสิร์ต ความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะ และ
ความถี่ในการไปดูพิพิธภัณฑ์ 

องค์ประกอบที่ 4 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรการใช้เวลาในงาน การใช้เวลาในการติดต่อ
กับสมาชิกในครอบครัว การใช้เวลาในงานอดิเรกที่ท่านสนใจ การใช้เวลาในงานอดิเรกที่ท่านสนใจ 
และการใช้เวลาในกิจกรรมทางการเมือง 
 องค์ประกอบที่ 5 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรความถี่ในการดูทีวี  มีความเห็นเป็นบวก
เกี่ยวกับอนาคต และโดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ต้องการ แต่เนื่องจากตัวแปรความถี่ใน
การดูทีวี ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับตัวแปรมีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต และโดยภาพรวมชีวิต
ของท่านเป็นไปตามที่ต้องการ ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์ตัวแปรความถี่ในการดูทีวี เป็นรายตัวแปรออก
จากองค์ประกอบที่ 5 
 องค์ประกอบที่ 6 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ 
ความช่วยเหลือจากรัฐบาล สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย และสิทธิของประชาชนใน
เรื่องเศรษฐกิจ 
 องค์ประกอบที่ 7 เป็นการรวมตัวกันของตัวแปรจ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้ง 
และจ านวนเพื่อนและญาติท่ีใกล้ชิดพอที่จะพูดคุยปัญหาส าคัญ 
 องค์ประกอบที่ 8 ได้แก่ตัวแปรสถานภาพทางสังคมท่ีสูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง 

เมื่อพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) พบว่า 1) ตัว
แปรการมีส่วนร่วมในการเดินขบวน และการมีส่วนร่วมในการประท้วง 2) ตัวแปรรู้สึกคุกคามจาก
ต ารวจและทหารเพราะเดินขบวน และรู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะประท้วง 3) ตัวแปร
มีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคตและโดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ต้องการมี
ความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
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นอกจากนี้ ได้พิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างคู่ของตัวแปรทุกตัว (Correlation Matrix) ของ
ลักษณะทางประชากร พบว่า ตัวแปรความส าคัญของชีวิตครอบครัวและความส าคัญของสุขภาพมี
ความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมือง
ข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

ในขั้นตอนการพิจารณาเลือกตัดตัวแปร เนื่องจากตัวแปรมีความสัมพันธ์กันสูง ผู้วิจัยจึง
พิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
ดังตารางที่ 3.1  

 
ตารางท่ี 3.1  การพิจารณาเลือกตัดตัวแปร 
 

ตัวแปรกลุ่มที่ 1 ตัวแปรกลุ่มที่ 2 
1. ความพอใจในอาชญากรรมหรือความรุนแรง 1. ความพอใจในขยะมูลฝอย 
2. ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์ 2. ความไว้วางใจโทรทัศน์ 
3. การมีส่วนร่วมในการเดินขบวน 3. การมีส่วนร่วมในการประท้วง 
4. รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ

เดินขบวน 
4. รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ

ประท้วง 
5. มีความเห็นเป็นบวกเก่ียวกับอนาคต 5. โดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ 
6. ความส าคัญของชีวิตครอบครัวที่มีความสุข 6. ความส าคัญของสุขภาพที่ดี 

 
จากตารางที่ 3.1 เลือกตัดตัวแปรในตัวแปรกลุ่มที่ 1 และตัวแปรกลุ่มที่ 2 เพ่ือเปรียบเทียบ

ประสิทธิผลว่าตัวแบบใดสามารถท านายได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้อง (Fit 
Statistics) ที่เรียกว่า “ค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน” (Average Squared Error: ASE) ซึ่ง
เป็นค่าที่ใช้ประเมินตัวแบบที่สร้างขึ้นทั้งหมด นั่นคือ ยิ่งค่า ASE มีค่าต่ า แสดงว่าตัวแบบนั้นสามารถ
ท านายได้ดีที่สุด ได้ผลดังตารางที่ 3.2 และ 3.3 
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ตารางท่ี 3.2  เปรียบเทียบการตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แบบไม่แบ่ง Partition 
 
ตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 แบบไม่แบ่ง Partition ตัดตัวแปรกลุ่มที่ 2 แบบไม่แบ่ง Partition 

Model Train: ASE Model Train: ASE 
Neural Network_3U 0.03688 Neural Network_3U 0.05306 
Neural Network_6U 0.05045 Neural Network_6U 0.05645 
3-Ways decision tree   0.08367 3-Ways decision tree   0.09049 
2-Ways decision tree 0.09869 2-Ways decision tree 0.10072 
Stepwise regression 0.10438 Stepwise regression 0.10625 

 
ตารางท่ี 3.3  เปรียบเทียบการตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 และกลุ่มที่ 2 แบบแบ่ง Partition 50:50 
 

ตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 แบบแบ่ง Partition 50:50 ตัดตัวแปรกลุ่มที่ 2 แบบแบ่ง Partition 50:50 

Model Train: ASE Valid: ASE Model Train: ASE Valid: ASE 

Neural Network_6U       0.07613             0.13862     Neural Network_6U       0.08589             0.14193     
Stepwise regression 0.09870             0.14320     Stepwise regression 0.09627             0.14808     
Neural Network_3U       0.08103             0.14679     Neural Network_3U       0.07733             0.15036     
3-Ways decision tree 0.11532             0.15263     3-Ways decision tree 0.11454             0.15566     
2-Ways decision tree 0.12272 0.15805 2-Ways decision tree 0.12272             0.15805     

 
จากตารางที่ 3.2 และ 3.3 พบว่าการเลือกตัดตัวแปรในตัวแปรกลุ่มที่ 1 และตัวแปรกลุ่มที่ 2 

แบบไม่แบ่ง Partition และแบบแบ่ง Partition 50:50 ได้ค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน 
(Average squared error: ASE) ต่ าที่สุดในการตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 แบบไม่แบ่ง Partition แสดงว่า
ตัวแบบนั้นสามารถท านายได้ดีที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้ การตัดตัวแปรกลุ่มที่ 1 แบบไม่แบ่ง Partition ในการ
วิเคราะห์ผลข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
 

3.8  วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ด าเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปนี้ 

1) ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อมูลบัญชีเลขที่ครัวเรือน แผนที่ครัวเรือน และ
หนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลไปยังอ าเภอที่ท าการศึกษา 
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2)  ท าหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลไปยังเทศบาลต าบลที่ได้
จากการสุ่มตัวอย่าง 

3)  เมื่อได้รับความอนุเคราะห์ให้เก็บข้อมูลแล้ว ผู้ศึกษาได้น าแบบสอบถามไปท าการ
เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการสัมภาษณ์หรือการตอบแบบสอบถาม 

4)  ท าการตรวจสอบความสมบรูณ์ของข้อมูลเบื้องต้นในภาคสนาม และท าการ
ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งหลังการบันทึกข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์เพ่ือความถูกต้องในการวิเคราะห์
ข้อมูล 

5)  ระยะเวลาที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ตรวจสอบความสมบูรณ์และความ
ถูกต้องของข้อมูลในเชิงปริมาณ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลรวมทั้งสิ้นเป็นเวลา 25 เดือน 

 

3.9  การวิเคราะห์ข้อมูล 
 
 ผู้ศึกษาจะวิเคราะห์ข้อมูล ใช้เทคนิคการท าเหมืองข้อมูล โดยใช้โปรแกรม SAS Enterprise 
Miner ใช้สถิติเชิงพรรณนา และสถิติวิเคราะห์ เพ่ือวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพสังคมและความสุข ซึ่งมีรายละเอียดได้ดังนี ้

1)  การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายข้อมูล
พ้ืนฐานเกี่ยวกับลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง โดยสถิติที่ใช้ ได้แก่ ความถี่ (Frequency) ร้อยละ 
(Percentage) รวมทั้งอธิบายข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับคุณภาพสังคม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงทาง
สังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม เป็นต้น และข้อมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับระดับความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยสถิติที่ใช้ 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

2)  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบ
หลัก (Principal Component Analysis) เพ่ือวิเคราะห์ความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct 
Validity) และเป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบของความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม 
ความสมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม ว่าแต่ละองค์ประกอบมีโครงสร้างของข้อ
ค าถามใดบ้าง 

3)  การวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเพ่ือทดสอบ
สมมติฐาน ด้วยการใช้เทคนิคเหมืองข้อมูล ใช้เทคนิคการจัดกลุ่ม (Cluster) แบบ K-mean ใช้เทคนิค
ต้นไม้ตัดสินใจ (Decision Tree) เทคนิคโครงข่ายประสาท (Neural Network) รวมทั้งใช้การ
วิเคราะห์ถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise Multiple Regression Analysis) โดยการวิเคราะห์
และสร้างตัวแบบดังกล่าวนี้ ผู้วิจัยได้ด าเนินการตามขั้นตอนการท าเหมืองข้อมูลแบบ CRISP-DM 
(Cross Industry Standard Process for Data Mining) ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
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(1)  การท าความเข้าใจทางด้านธุรกิจ (Business Understanding) โดยเป็น
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ซ่ึงการท า
ความเข้าใจคุณภาพสังคม อาจจะช่วยให้เกิดแนวโน้มที่ประชาชนจะสามารถมีความสุขได้ โดย
ความสุขจึงเป็นตัวแปรเป้าหมายที่มีความส าคัญในการศึกษาครั้งนี้ ความสุขสามารถวัดได้จากปริมาณ
การรับรู้ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีเกี่ยวกับการประเมินความรู้สึกทางบวกของบุคคล ได้แก่ 
ความพึงพอใจในชีวิต ความพึงพอใจในด้านต่างๆ ที่มีความส าคัญกับตน การมีอารมณ์ความรู้สึกที่ดี 
เป็นต้น 

(2)  การท าความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูล (Data Understanding) โดยเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับประชาชนในจังหวัดจันทบุรีที่เกี่ยวกับลักษณะประชากร ตัวแปรคุณภาพสังคมทั้ง 4 
มิติ และตัวแปรความสุข จากแบบสอบถามคุณภาพทางสังคมของประชากรไทย พ.ศ. 2552 (SQSQ) 
และแบบสอบถามความสุข โดยพัฒนาจากดัชนีชี้วัดความสุขคนไทย (THI-15) 

(3)  การเตรียมข้อมูล (Data Preparation) ในขั้นตอนนี้  ผู้ วิจัยได้ท าการ
ตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลที่ได้มา จากค่าที่ผิดปกติ (Outliers) ของข้อมูล โดยได้ดูข้อมูลเกี่ยว
ความถี่และร้อยละ รวมทั้งค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลแต่ละตัวแปร ทั้งยังได้
ตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างของตัวแปรต่างๆ ด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จึง
จะได้ข้อมูลที่มีคุณภาพ สามารถน ามาใช้ท าการวิเคราะห์ 

(4)  การสร้างตัวแบบ (Modeling) ในขั้นตอนนี้ ผู้วิจัยได้ใช้เทคนิคการท าเหมือง
ข้อมูลต่างๆ ในการท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จึงได้ใช้ตัวแบบการท านายที่เป็นที่
นิยมในการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวแปรท านายหลายตัว  (Chongwatpol & Phurithititanapong, 
2014) ได้แก่ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (Stepwise regression) ต้นไม้ตัดสินใจ 
(Decision tree) และโครงข่ายประสาทเทียม (Artificial neural network) เป็นต้น 

(5)  การประเมินแบบจ าลอง (Evaluation) เป็นการประเมินประสิทธิภาพของ
ผลลัพธ์จากตัวแบบการท านายความสุข ว่าตัวแบบจากเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูลแบบใดจะมีความ
ครอบคลุมและสามารถท านายได้อย่างแม่นย ามากกว่ากัน โดยตัวแบบการท านายที่ดีที่สุดนั้น จะต้อง
พิจารณาจากค่าอัตราการจ าแนกผิด  (Misclassification Rate) และค่าเฉลี่ยก าลังสองความ
คลาดเคลื่อน (Average Square Error) โดยทั้งคู่  หากมีค่ายิ่งน้อย ตัวแบบการท านายจะยิ่งดี 
(Chongwatpol, 2015) 

(6)  การน าแบบจ าลองไปใช้ (Deployment) ในขั้นตอนสุดท้าย เป็นการน า
ผลลัพธ์หรือองค์ความรู้ที่ได้น าไปใช้งานหรือน าไปประยุกต์ใช้  
 



 
บทท่ี 4 

 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การศึกษาการใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์
ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยมีความมุ่งหมายของการวิจัยที่
ส าคัญ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  2) เพ่ือ
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  และ 3) เพ่ือ
ศึกษาวิเคราะห์และเสนอตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยมุ่งศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรี จ านวน 3 ปัจจัย ได้แก่ 1) คุณภาพสังคม ได้แก่ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความ
ครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม 2) ความสุข และ 
3) ลักษณะทางประชากร จากกลุ่มตัวอย่าง 1,200 คน สามารถน ามาวิเคราะห์ได้จ านวน 944 คน 

ในบทนี้ ผู้วิจัยจึงได้น าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 8 หัวข้อ ดังนี้ 
4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
4.3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 
1-4 

4.4  การประเมินประสิทธิผลของตัวแบบในเทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน และโครงข่ายประสาทเทียม ของการรวมตัวแปร และการแยกตัว
แปรแบบแบ่ง Partition 50:50 และแบบไม่แบ่ง Partition 

4.5  การค้นหาตัวท านายที่ส าคัญของความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และวิเคราะห์
และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 

4.6  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
4.7  เปรียบเทียบ Score ในแต่ละตัวแบบเพ่ือตรวจสอบหาความแม่นย าในการท านาย

ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
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4.1  ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง  
 

ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 944 คน ผู้วิจัยได้
น าเสนอจ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามลักษณะประชากร โดยมีรายละเอียด           
ดังตารางที่ 4.1 

 
ตารางที ่4.1  จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกลักษณะประชากร 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
เพศ   
 ชาย 432 45.8 
 หญิง 512 54.2 
อาย ุ   
 ต่ ากว่า 25 ปี 149 16.0 
 26-40 ปี 397 42.0 
 41-60 ปี 346 36.7 
 61 ปีขึ้นไป 52 5.3 
ระดับการศึกษาสูงสุด   
 ไม่ได้รับการศึกษา 17 1.8 
 ประถมศึกษา 159 16.8 
 มัธยมศึกษาตอนต้น 133 14.1 
 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 163 17.3 
 อนุปริญญา/ปวส. 101 10.7 
 ปริญญาตรี 302 32.0 
 สูงกว่าปริญญาตรี 69 7.3 
ศาสนา   
 พุทธ 905 95.9 
 คริสต์ 34 3.6 
 อิสลาม 5 0.5 
สถานภาพสมรส   
 โสด/ไม่เคยสมรส 326 34.5 
 สมรส 463 49.0 
 หย่า 46 4.9 
 หม้าย 52 5.5 
 อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 57 6.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
ความพึงพอใจในการศึกษา   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 171 18.1 
 พึงพอใจมาก 153 16.2 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 176 18.6 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 133 14.1 
 พึงพอใจเล็กน้อย 82 8.7 
 เฉยๆ 145 15.4 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 41 4.3 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 19 2.0 
 ไม่พึงพอใจมาก 6 0.6 
 ไม่พึงพอใจเลย 18 1.9 
ความพึงพอใจในงานท่ีท าอยู่ในปัจจุบัน   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 161 17.1 
 พึงพอใจมาก 169 17.9 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 158 16.7 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 131 13.9 
 พึงพอใจเล็กน้อย 93 9.9 
 เฉยๆ 95 10.1 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 30 3.2 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 15 1.6 
 ไม่พึงพอใจมาก 4 0.4 
 ไม่พึงพอใจเลย 6 0.6 
 ไม่ได้ท างาน 82 8.7 
ความพึงพอใจในความเป็นอยู่   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 177 18.8 
 พึงพอใจมาก 182 19.3 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 206 21.8 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 143 15.1 
 พึงพอใจเล็กน้อย 83 8.8 
 เฉยๆ 102 10.8 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 33 3.5 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 9 1.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
 ไม่พึงพอใจมาก 5 0.5 
 ไม่พึงพอใจเลย 4 0.4 
ความพึงพอใจในท่ีอยู่อาศัย   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 205 21.7 
 พึงพอใจมาก 196 20.8 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 192 20.3 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 130 13.8 
 พึงพอใจเล็กน้อย 88 9.3 
 เฉยๆ 93 9.9 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 22 2.3 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 11 1.2 
 ไม่พึงพอใจมาก 3 0.3 
 ไม่พึงพอใจเลย 4 0.4 
ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 276 29.2 
 พึงพอใจมาก 188 19.9 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 181 19.2 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 107 11.3 
 พึงพอใจเล็กน้อย 74 7.8 
 เฉยๆ 81 8.6 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 16 1.7 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 12 1.3 
 ไม่พึงพอใจมาก 5 0.5 

 ไม่พึงพอใจเลย 4 0.4 
ความพึงพอใจในสุขภาพ   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 220 23.3 
 พึงพอใจมาก 194 20.6 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 196 20.8 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 130 13.8 
 พึงพอใจเล็กน้อย 77 8.2 
 เฉยๆ 92 9.7 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 19 2.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 9 1.0 
 ไม่พึงพอใจมาก 4 0.4 
 ไม่พึงพอใจเลย 3 0.3 
การศึกษาสูง   
 ส าคัญมาก 406 43.0 
 ส าคัญ 378 40.0 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 142 15.0 
 ไม่ส าคัญ 15 1.6 
 ไม่ส าคัญเลย 3 0.3 
การงานท่ีดี   
 ส าคัญมาก 536 56.8 
 ส าคัญ 334 35.4 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 63 6.7 
 ไม่ส าคัญ 5 0.5 
 ไม่ส าคัญเลย 6 0.6 
ความเป็นอยู่ท่ีดี   
 ส าคัญมาก 523 55.4 
 ส าคัญ 351 37.2 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 63 6.7 
 ไม่ส าคัญ 3 0.3 
 ไม่ส าคัญเลย 4 0.4 
ที่อยู่อาศัยที่ด ี   
 ส าคัญมาก 491 52.0 
 ส าคัญ 375 39.7 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 68 7.2 
 ไม่ส าคัญ 7 0.7 
 ไม่ส าคัญเลย 3 0.3 
ชีวิตครอบครัวที่มีความสุข   
 ส าคัญมาก 633 67.1 
 ส าคัญ 251 26.6 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 53 5.6 
 ไม่ส าคัญ 4 0.4 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
 ไม่ส าคัญเลย 3 0.3 
สุขภาพท่ีดี   
 ส าคัญมาก 663 70.2 
 ส าคัญ 223 23.6 
 ทั้งส าคัญและไม่ส าคัญ 49 5.2 
 ไม่ส าคัญ 5 0.5 
 ไม่ส าคัญเลย 4 0.4 
ความพึงพอใจในสถานะทางการเงิน   
 พึงพอใจมากท่ีสุด 75 7.9 
 พึงพอใจมาก 94 10.0 
 พึงพอใจค่อนข้างมาก 199 21.1 
 พึงพอใจเป็นบางส่วน 182 19.3 
 พึงพอใจเล็กน้อย 147 15.6 
 เฉยๆ 168 17.8 
 ไม่พึงพอใจเล็กน้อย 49 5.2 
 ไม่พึงพอใจค่อนข้างมาก 14 1.5 
 ไม่พึงพอใจมาก 7 0.7 
 ไม่พึงพอใจเลย 9 1.0 
การมีงานท า   
 เป็นลูกจ้างเต็มเวลา (40 ช่ัวโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า) 407 43.1 
 ท างานช่ัวคราว (น้อยกว่า 40 ช่ัวโมง/สัปดาห์) 67 7.1 
 ท างานของตนเอง (ไม่มีนายจ้าง) 273 28.8 
 ท างานของครอบครัว 119 12.6 
 เกษียณอาย/ุรับบ านาญ 9 1.0 
 เป็นแม่บ้านหรือพ่อบ้าน ไม่มีการท างานอ่ืนๆ 9 1.0 
 นักเรียน นักศึกษา 51 5.4 
 ไม่ได้ท างาน 10 1.1 
งานช่ัวคราว   
 มี 361 38.2 
 ไม่มี 583 61.8 
รายได้ต่อเดือน 
 5,000 บาท หรือต่ ากว่า 101 10.7 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 
 

ลักษณะประชากร จ านวน ร้อยละ 
 5,001-10,000 บาท 209 22.1 
 10,001-15,000 บาท 213 22.6 
 15,001-30,000 บาท 264 28.0 
 30,001-50,000 บาท 109 11.5 
 50,001-100,000 บาท 39 4.1 
 มากกว่า 100,000 บาท 9 1.0 
กลุ่มรายได้   
 กลุ่มรายได้สูงที่สุด 16 1.7 
 กลุ่มรายได้สูง 49 5.2 
 กลุ่มรายได้ค่อนข้างสูง 121 12.8 
 กลุ่มรายได้สูงเล็กน้อย 191 20.2 
 กลุ่มรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง 210 22.2 
 กลุ่มรายได้ปานกลางค่อนไปทางต่ า 231 24.5 
 กลุ่มรายได้ต่ าเล็กน้อย 66 7.0 
 กลุ่มรายได้ค่อนข้างต่ า 39 4.1 
 กลุ่มรายได้ต่ า 16 1.7 
 กลุ่มรายได้ต่ าที่สุด 5 0.5 

รวมทั้งหมด 944 100.0 

 
จากตารางที่ 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นประชาชน

ในจังหวัดจันทบุรี 944 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จ านวน 512 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 
รองลงมาคือ เพศชาย จ านวน 432 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุ 26-40 ปี จ านวน 
397 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 รองลงมาคือ อายุ 41-60 ปี จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 36.7 ส่วน
ใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี จ านวน 302 คน ร้อยละ 32.0 รองลงมาคือ ระดับระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จ านวน 163 คน คิดเป็นร้อยละ 17.3 ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 
จ านวน 905 คน คิดเป็นร้อยละ 95.9 รองลงมาคือ ศาสนาคริสต์ จ านวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 3.6 
ส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพสมรส จ านวน 463 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาคือ โสด/ไม่เคยสมรส 
จ านวน 326 คน คิดเป็นร้อยละ 34.5 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในการศึกษาค่อนข้างมาก จ านวน 176 
คน คิดเป็นร้อยละ 18.6 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในการศึกษามากที่สุด จ านวน 171 คน คิดเป็น
ร้อยละ 18.1 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันค่อนข้างมาก จ านวน 169 คน คิดเป็น
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ร้อยละ 17.9 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบันมากที่สุด จ านวน 161 คน คิดเป็น
ร้อยละ 17.1 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่ค่อนข้างมาก จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 
21.8 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่มาก จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยมากท่ีสุด จ านวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 21.7 รองลงมาคือ มีความ
พึงพอใจในที่อยู่อาศัยมาก จ านวน 196 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในชีวิต
ครอบครัวมากที่สุด จ านวน 276 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในชีวิต
ครอบครัวมาก จ านวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 19.9 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในสุขภาพมากที่สุด 
จ านวน 220 คน คิดเป็นร้อยละ 23.3 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจในสุขภาพค่อนข้างมาก จ านวน 
196 คน คิดเป็นร้อยละ 20.8 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีการศึกษาสูง มีความส าคัญมาก จ านวน 406 คน คิด
เป็นร้อยละ 43.0 รองลงมาคือ มีความส าคัญ จ านวน 378 คน คิดเป็นร้อยละ 40.0 ส่วนใหญ่เห็นว่ามี
การงานที่ดี มีความส าคัญมาก จ านวน 536 คน คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมาคือ มีความส าคัญ 
จ านวน 334 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีความเป็นอยู่ที่ดี มีความส าคัญมาก จ านวน 
523 คน คิดเป็นร้อยละ 55.4 รองลงมาคือ มีความส าคัญ จ านวน 351 คน คิดเป็นร้อยละ 37.2 ส่วน
ใหญ่เห็นว่ามีที่อยู่อาศัยที่ดี มีความส าคัญมาก จ านวน 491 คน คิดเป็นร้อยละ 52.0 รองลงมาคือ มี
ความส าคัญ จ านวน 375 คน คิดเป็นร้อยละ 39.7 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีชีวิตครอบครัวที่มีความสุข มี
ความส าคัญมาก จ านวน 633 คน คิดเป็นร้อยละ 67.1 รองลงมาคือ มีความส าคัญ จ านวน 251 คน 
คิดเป็นร้อยละ 26.6 ส่วนใหญ่เห็นว่ามีสุขภาพที่ดี มีความส าคัญมาก จ านวน 663 คน คิดเป็นร้อยละ 
70.2 รองลงมาคือ มีความส าคัญ จ านวน 223 คน คิดเป็นร้อยละ 23.6 ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจใน
สถานะทางการเงินค่อนข้างมาก จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 21.1 รองลงมาคือ มีความพึงพอใจ
ในสถานะทางการเงินเป็นบางส่วน จ านวน 182 คน คิดเป็นร้อยละ 19.3 ส่วนใหญ่เป็นลูกจ้างเต็ม
เวลา (40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า) จ านวน 407 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาคือ ท างาน
ของตนเอง (ไม่มีนายจ้าง) จ านวน 272 คน คิดเป็นร้อยละ 28.8 ส่วนใหญ่ไม่มีงานชั่วคราว จ านวน 
583 คน คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาคือ มีงานชั่วคราว จ านวน 361 คน คิดเป็นร้อยละ 38.2 ส่วน
ใหญ่มีรายได้ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท จ านวน 264 คน คิดเป็นร้อยละ 28.0 รองลงมาคือ 
10,001-15,000 บาท จ านวน 213 คน คิดเป็นร้อยละ 22.6 และส่วนใหญ่กลุ่มรายได้ปานกลางค่อน
ไปทางต่ า จ านวน 231 คน คิดเป็นร้อยละ 24.5 รองลงมาคือ กลุ่มรายได้ปานกลางค่อนไปทางสูง 
จ านวน 210 คิดเป็นร้อยละ 22.2  
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4.2  ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 

ในการศึกษาครั้งนี้ กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนในจังหวัดจันทบุรี จ านวน 944 คน ผู้วิจัยได้
น าเสนอค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่างจ าแนกตามคุณภาพสังคมและความสุข 
โดยมีรายละเอียด ดังตารางที ่4.2-4.6 
 
ตารางที ่4.2  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความมั่นคงทางสังคม 
                 และเศรษฐกิจ 
 

ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ �̅� SD ระดับ 
ฐานะทางเศรษฐกจิ 2.87 1.02 ค่อนข้างมาก 
การต้องออกจากที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน 1.86 0.96 เป็นไปได้น้อย 
ความพึงพอใจในชุมชนที่อาศัยอยู่ 2.87 0.70 ค่อนข้างมาก 
 มลพิษทางอากาศ 

การเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนหรือพ้ืนท่ีสีเขียว 
อาชญากรรมหรือความรุนแรง 

2.91 
3.06 
2.78 

0.83 
0.77 
0.88 

ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 
ค่อนข้างมาก 

 ขยะมูลฝอย 2.71 0.83 ค่อนข้างมาก 
ความยุ่งยากในการไปหาหมอ 2.38 0.68 ยุ่งยากน้อย 
 ระยะทางไปยังท่ีท างานของหมอ/โรงพยาบาล 2.50 0.73 ยุ่งยากน้อย 
 เวลารอเพื่อจะพบหมอในวันที่นัดไว้ 2.22 0.85 ยุ่งยากน้อย 
 ค่าใช้จ่าย 2.42 0.81 ยุ่งยากน้อย 
ภาระค่าเล่าเรียนบุตร 1.57 1.52 เป็นภาระน้อย 
สถานะด้านสุขภาพ 3.69 0.77 ดี 
ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ 0.10 0.30 ไม่มี 
การได้รับรายได้จากแหล่งต่างๆ 0.34 0.19 ไม่ได้รับ 
 ค่าจ้าง หรือเงินเดือน 0.83 0.38 ได้รับ 
 รายได้จากการจ้างตนเอง/ธุรกิจส่วนตัว หรือท าการเกษตร 0.68 0.47 ได้รับ 
 บ านาญ 0.09 0.29 ไม่ได้รับ 
 เงินค่าเลี้ยงดูบุตร 0.10 0.30 ไม่ได้รับ 
 เงินช่วยเหลือจากการว่างงาน ความพิการ หรือเงินช่วยเหลือทาง

สังคมอื่นๆ 
0.12 0.33 ไม่ได้รับ 

 รายได้อื่นๆ (เช่น การออม สินทรัพย์ หรือหุ้น เป็นต้น) 
รายได้อย่างไม่เป็นทางการจากครอบครัว 

0.28 
0.28 

0.45 
0.45 

ไม่ได้รับ 
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จากตารางที่ 4.2 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ โดยแบ่งตามมิติต่างๆ ดังนี้ 1) ฐานะทางเศรษฐกิจโดย
รวมอยู่ในระดับค่อนข้างมาก (x̅ = 2.87, SD = 1.02) 2) การต้องออกจากที่อยู่อาศัยภายใน 6 เดือน
โดยรวมอยู่ในระดับเป็นไปได้น้อย (x̅ = 1.86, SD = 0.96) 3) ความพึงพอใจในชุมชนที่อาศัยอยู่โดย
รวมอยู่ในระดับพอใจค่อนข้างมาก (x̅ = 2.87, SD = 0.70) 4) ความยุ่งยากในการไปหาหมอโดย
รวมอยู่ในระดับยุ่งยากน้อย (x̅ = 2.38, SD = 0.68) 5) ภาระค่าเล่าเรียนบุตรโดยรวมอยู่ในระดับเป็น
ภาระน้อย (x̅ = 1.57, SD = 1.52) 6) สถานะทางสุขภาพโดยรวมอยู่ในระดับดี (x̅ = 3.69, SD = 
0.77) 7) ไม่มีปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ (x̅ = 0.10, SD = 0.30) และ 8) ไม่ได้รับรายได้จาก
แหล่งต่างๆ (x̅ = 0.34, SD = 0.19) 

 
ตารางที ่4.3  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความครอบคลุม 
                 ทางสังคม 
 

ความครอบคลุมทางสังคม �̅� SD ระดับ 
ประสบการณ์ต่อการถูกแบ่งแยก 0.19 0.28 ไม่มีประสบการณ์ 
 สถานภาพทางสังคม 

พิการทางร่างกายและ/หรือ มีประวัติทางการแพทย์ 
0.35 
0.14 

0.48 
0.35 

ไม่มีประสบการณ ์
ไม่มีประสบการณ ์

 อาย ุ
เพศ 
สัญชาติ 

0.24 
0.22 
0.13 

0.42 
0.42 
0.34 

ไม่มีประสบการณ ์
ไม่มีประสบการณ ์
ไม่มีประสบการณ ์

 ภูมิล าเนาเดิม 0.15 0.35 ไม่มีประสบการณ ์
 ระดับการศึกษา 0.27 0.45 ไม่มีประสบการณ ์
 การมีประวัติอาชญากรรม 0.08 0.27 ไม่มีประสบการณ ์
 ศาสนา 0.14 0.35 ไม่มีประสบการณ ์
ความคิดเห็นต่อผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย 2.61 0.77 เฉยๆ 
 ผู้อพยพเป็นผู้น าทางการเมืองได้ ถ้ามีคุณสมบัติที่เหมาะสม 2.24 0.97 ไม่เห็นด้วย 
 นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนท่ีอพยพในการเข้าเรียน 

ระดับมหาวิทยาลัย ถ้ามีคุณสมบัติเท่าเทียมกัน 
3.22 1.21 เฉยๆ 

 ผู้อพยพเป็นผู้บริหารระดับสูงได้ ถ้ามีคุณสมบัติที่เพียงพอ 2.37 1.02 ไม่เห็นด้วย 
ความคิดเห็นต่อประเด็นชายและหญิง 2.72 0.86 เฉยๆ 
 โดยรวมผู้ชายเป็นผู้น าทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง 2.98 0.98 เฉยๆ 
 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง 2.53 0.96 ไม่เห็นด้วย 
 โดยรวมผู้ชายเป็นผู้บริหารได้ดีกว่าผู้หญิง 2.64 0.99 เฉยๆ 
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ตารางท่ี 4.3  (ต่อ) 
 

ความครอบคลุมทางสังคม �̅� SD ระดับ 
     
บุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ า 0.22 0.42 ไม่มี 
ประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอื่นๆ 0.22 0.41 ไม่เคย 
ประสบการณ์ความยากล าบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ 0.29 0.46 ไม่เคย 

  
จากตารางที่ 4.3 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามความครอบคลุมทางสังคม โดยแบ่งตามมิติต่างๆ ดังนี้ 1) ไม่มีประสบการณ์ต่อการถูก
แบ่งแยกโดยรวม (x̅ = 0.19, SD = 0.28) 2) ความคิดเห็นต่อผู้อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ในประเทศไทย
โดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (x̅ = 2.61, SD = 0.77) 3) ความคิดเห็นต่อประเด็นชายและหญิงอยู่ใน
ระดับเฉยๆ (x̅ = 2.72, SD = 0.86) 4) ไม่มีบุคคลที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ า (x̅ = 0.22, 
SD = 0.42) 5) ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกปฏิเสธจากธนาคารหรือสถาบันการเงินอ่ืนๆ (x̅ = 0.22, 
SD = 0.41) และ 6) ไม่เคยมีประสบการณ์ความยากล าบากในการใช้บริการขนส่งสาธารณะ ( x̅ = 
0.29, SD = 0.46) 

 
ตารางที ่4.4  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสมานฉันท์ 
                 ทางสังคม 
 

ความสมานฉันท์ทางสังคม �̅� SD ระดับ 
ความไว้วางใจในกลุ่มคน 2.67 0.48 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 ครอบครัว 3.84 0.46 ไว้วางใจมาก 
 เพื่อนบ้าน 

คนท่ีคุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 
2.96 
3.14 

0.67 
0.70 

ไว้วางใจเล็กน้อย 
ไว้วางใจเล็กน้อย 

 คนแปลกหน้า 1.76 0.82 ไม่ไว้วางใจเลย 
 คนต่างศาสนา 2.06 0.85 ไม่ค่อยไว้วางใจ 
 ผู้น าทางการเมืองระดับชาติ 2.26 0.93 ไว้วางใจเล็กน้อย 
ความไว้วางใจในสถาบัน 2.81 0.55 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 องค์กรศาสนา 3.02 0.71 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 กองทัพ 3.03 0.73 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 หนังสือพิมพ ์ 2.78 0.67 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 โทรทัศน ์ 2.85 0.69 ไว้วางใจเล็กน้อย 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ความสมานฉันท์ทางสังคม �̅� SD ระดับ 
 ต ารวจ 2.79 0.77 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 ศาล 3.06 0.75 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 ข้าราชการ 2.86 0.69 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 พรรคการเมือง 2.35 0.77 ไม่ค่อยไว้วางใจ 
 รัฐสภา 2.53 0.76 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 องค์กรพัฒนาเอกชน 2.70 0.71 ไว้วางใจเล็กน้อย 
 บริษัทใหญ่ๆ 

องค์กรการกุศล 
2.65 
2.83 

0.72 
0.74 

ไว้วางใจเล็กน้อย 
ไว้วางใจเล็กน้อย 

 ธนาคาร 3.12 0.70 ไว้วางใจเล็กน้อย 
ความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้าน 2.50 0.28 ไม่ต้องการ 
 ติดยาเสพติด 2.90 0.33 ไม่ต้องการ 
 คนท่ีเป็นเอดส์ 2.48 0.52 เฉยๆ 
 คนรักเพศเดียวกัน 2.24 0.47 เฉยๆ 
 คนท่ีนับถือศาสนาอื่น 2.13 0.46 เฉยๆ 
 คนดื่มเหล้าจัด (ข้ีเมา) 2.66 0.53 ไม่ต้องการ 
 คนท่ีอยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 2.13 0.43 เฉยๆ 
 คนท่ีมีประวัติอาชญากรรม 2.76 0.47 ไม่ต้องการ 
 บางคนท่ีมีปัญหาทางจิต 2.72 0.49 ไม่ต้องการ 
ความเต็มใจบริจาคเงินเพ่ือช่วยคนจน 1.76 0.76 ค่อนข้างเต็มใจ 
ความภูมิใจในการเป็นคนไทย 2.83 0.42 ค่อนข้างภมูิใจ 
การติดต่อกับผู้อ่ืน 5.65 1.04 ทุกวันหรือ 

เกือบทุกวัน 
 ครอบครัว 6.23 1.20 มากกว่า  

1 ครั้งต่อวัน 
 เพื่อนฝูง 5.54 1.25 ทุกวันหรือ 

เกือบทุกวัน 
 คนท่ีท างาน 5.53 1.42 ทุกวันหรือ 

เกือบทุกวัน 
 เพื่อนบ้าน 5.31 1.40 ทุกวันหรือ 

เกือบทุกวัน 
ความตึงเครียดระหว่างกลุ่ม 2.12 0.69 ไม่ค่อยตึงเครียด 
 คนจนกับคนรวย 2.37 0.85 ไม่ค่อยตึงเครียด 
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ตารางท่ี 4.4  (ต่อ) 
 

ความสมานฉันท์ทางสังคม �̅� SD ระดับ 
 ผู้ชายกับผู้หญิง 

คนอายุมากกับคนอายุน้อย 
คนท่ีมีศาสนาต่างกัน 

2.06 
2.03 
2.01 

0.75 
0.76 
0.78 

ไม่ค่อยตึงเครียด 
ไม่ค่อยตึงเครียด 
ไม่ค่อยตึงเครียด 

ความส าคัญกับบุคคล 3.49 0.40 ส าคัญ 
 ครอบครัว 3.87 0.40 ส าคัญ 
 เพื่อน 3.34 0.64 ส าคัญ 
 การเคารพพ่อแม่ 3.87 0.41 ส าคัญ 
 เวลาว่าง 3.35 0.71 ส าคัญ 
 การเมือง 2.81 0.83 ค่อนข้างส าคัญ 
 งาน 3.67 0.57 ส าคัญ 

  
จากตารางที่ 4.4 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามความสมานฉันท์ทางสังคม โดยแบ่งตามมิติต่างๆ ดังนี้ 1) ความไว้วางใจในกลุ่มคนโดย
รวมอยู่ในระดับไว้วางใจเล็กน้อย (x̅ = 2.56, SD = 0.48) 2) ความไว้วางใจในสถาบันโดยรวมอยู่ใน
ระดับไว้วางใจเล็กน้อย (x̅ = 2.81, SD = 0.55) 3) ความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านโดยรวมอยู่ในระดับ
ไม่ต้องการ (x̅ = 2.50, SD = 0.28) 4) ความเต็มใจบริจาคเงินเพ่ือช่วยคนจนอยู่ในระดับค่อนข้างเต็มใจ 
(x̅ = 1.76, SD = 0.76) 5) ความภูมใิจในการเป็นคนไทยอยู่ในระดับค่อนข้างภูมิใจ (x̅ = 2.83, SD = 
0.42) 6) การติดต่อกับผู้อ่ืนโดยรวมอยู่ในระดับทุกวันหรือเกือบทุกวัน (x̅ = 5.65, SD = 1.04) 7) 
ความตึงเครียดระหว่างกลุ่มโดยรวมอยู่ในระดับไม่ค่อยตึงเครียด ( x̅ = 2.12, SD = 0.69) และ 8) 
ความส าคัญกับบุคคลโดยรวมอยู่ในระดับส าคัญ (x̅ = 3.49, SD = 0.40) 
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ตารางที ่4.5  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามการเสริมสร้างพลัง 
                  ทางสังคม 
 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม �̅� SD ระดับ 
การเลื่อนฐานะทางสังคมหรือเศรษฐกิจ 3.82 1.12 เป็นไปได้ 

นิดหน่อย 
การแสดงออกทางความคิดมีอิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอก 6.34 2.03 เป็นไปได้ทั้ง

อิสระและ 
ถูกกดดัน 

การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชน เมื่อเกิดความยุ่งยาก 3.22 1.29 ปานกลาง 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในระบอบประชาธิปไตย 5.31 2.11 ส าคัญ 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในเร่ืองเศรษฐกิจ 5.81 1.67 ส าคัญ 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง 1.45 0.52 ไม่ท าแน่นอน 
 เข้าช่ือ เช่น ร้องเรียนต่างๆ 1.54 0.64 ไม่ท าแน่นอน 
 ร่วมการต่อต้าน (บอยคอท) 1.41 0.57 ไม่ท าแน่นอน 
 ร่วมเดินขบวน 1.44 0.61 ไม่ท าแน่นอน 
 ร่วมประท้วง 1.43 0.60 ไม่ท าแน่นอน 
 ด าเนินการทางการเมือง โดยใช้อินเทอร์เน็ต 1.44 0.60 ไม่ท าแน่นอน 
ความรู้สึกถูกคุกคามหรือเป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษ 
เพราะการกระท าของต ารวจ/ทหาร 

0.62 0.45 รู้สึก 

 เข้าช่ือ เช่น ร้องเรียนต่างๆ 0.61 0.49 รู้สึก 
 ร่วมการต่อต้าน (บอยคอท) 0.63 0.48 รู้สึก 
 ร่วมเดินขบวน 0.62 0.49 รู้สึก 
 ร่วมประท้วง 0.62 0.49 รู้สึก 
 ด าเนินการทางการเมือง โดยใช้อินเทอร์เน็ต 0.60 0.49 รู้สึก 
ความถี่ในการท ากิจกรรม 2.63 0.69 หลายคร้ัง 

ต่อเดือน 
 ดูทีวี ดีวีดี วีดีโอ 4.67 0.71 ทุกวัน 
 ไปดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์ 2.50 1.02 หลายครั้งต่อปี 

หรือนานๆ ครั้ง 
 ไปฟังดนตรี 

 
ไปดูคอนเสิร์ต 

 
 

 

2.68 
 

2.02 
 

 

1.22 
 

0.95 
 

 

หลายครั้งต่อปี 
หรือนานๆ ครั้ง 
หลายครั้งต่อปี 
หรือนานๆ ครั้ง 
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ตารางท่ี 4.5  (ต่อ) 
 

การเสริมสร้างพลังทางสังคม �̅� SD ระดับ 
 ไปดูนิทรรศการศิลปะ 

 
1.90 0.95 

 
หลายครั้งต่อปี 
หรือนานๆ ครั้ง 

 ไปดูพิพิธภัณฑ์หรือสถานท่ีมรดกทางวัฒนธรรม 1.99 0.89 หลายครั้งต่อปี 
หรือนานๆ ครั้ง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเรา 3.02 0.65 เฉยๆ 
 ความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต 4.05 0.83 เห็นด้วย 
 โดยรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ 3.88 0.85 เห็นด้วย 
 ถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต 2.72 1.02 เฉยๆ 
 รู้สึกกีดกันออกจากสังคม 

ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้ 
2.53 
2.62 

0.99 
1.09 

เฉยๆ 
เฉยๆ 

 ไม่รู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งที่ท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 2.69 1.12 เฉยๆ 
 การถูกดูถูก 2.66 1.16 เฉยๆ 
การใช้เวลาในเร่ืองท่ีเกี่ยวข้องกับชีวิตประจ าวัน 1.58 0.40 ใช้เวลา 

ถูกต้องแล้ว 
 งานท่ีได้รับค่าตอบแทน 1.71 0.54 ใช้เวลา 

ถูกต้องแล้ว 
 การติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว 1.78 0.43 ใช้เวลา 

ถูกต้องแล้ว 
 การติดต่อกับสังคมอื่นๆ ท่ีไม่ใช่ครอบครัว 1.65 0.53 ใช้เวลา 

ถูกต้องแล้ว 
 งานอดิเรกที่สนใจ 1.61 0.54 ใช้เวลา 

ถูกต้องแล้ว 
 เป็นส่วนหน่ึงของงานอาสาสมัครหรือกิจกรรมทางการเมือง 1.17 0.85 ใช้เวลามากไป 

หรือน้อยไป 
คนส่วนใหญ่หาผลประโยชน์จากตัวเรา ถ้ามีโอกาส 0.87 0.77 ใช่ 
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ได้ติดต่อ 15.46 23.22 - 
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ใกล้ชิดพอที่จะพูดคุยปัญหาส าคัญ 4.33 4.31 - 

  
จากตารางที่ 4.5 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

จ าแนกตามการเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยแบ่งตามมิติต่างๆ ดังนี้ 1) การเลื่อนฐานะทางสังคมหรือ
เศรษฐกิจอยู่ในระดับเป็นไปได้นิดหน่อย (x̅ = 3.82, SD = 1.12) 2) การแสดงออกทางความคิดมี
อิสระหรือถูกกดดันจากอิทธิพลภายนอกอยู่ในระดับเป็นไปได้ทั้งอิสระและถูกกดดัน (x̅ = 6.34, SD = 
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2.03) 3) การได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลหรือเอกชน เมื่อเกิดความยุ่งยากอยู่ในระดับปานกลาง 
(x̅ = 3.22, SD = 1.29) 4) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในระบอบประชาธิปไตยอยู่ในระดับส าคัญ (x̅ = 

5.31, SD = 2.11) 5) ความคิดเห็นเกี่ยวกับสิทธิในเรื่องเศรษฐกิจอยู่ในระดับส าคัญ (x̅ = 5.81, SD = 

1.67) 6) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองโดยรวมอยู่ในระดับไม่ท าแน่นอน (x̅ = 1.46, SD = 

0.52) 7) มีความรู้สึกถูกคุกคามหรือเป็นไปได้ที่จะถูกลงโทษเพราะการกระท าของต ารวจ/ทหาร (x̅ = 

0.62, SD = 0.45) 8) ความถี่ในการท ากิจกรรมโดยรวมอยู่ในระดับหลายครั้งต่อเดือน (x̅ = 2.63, SD 

= 0.69) 9) ความคิดเห็นเกี่ยวกับตัวเราโดยรวมอยู่ในระดับเฉยๆ (x̅ = 3.02, SD = 0.65) 10) การใช้

เวลาในเรื่องที่เก่ียวข้องกับชีวิตประจ าวันโดยรวมอยู่ระดับใช้เวลาถูกต้องแล้ว (x̅ = 1.58, SD = 0.40) 

11) คนส่วนใหญ่เข้ามาหาผลประโยชน์จากตัวเรา เมื่อมีโอกาส (x̅ = 0.87, SD = 0.77) 12) จ านวน
เพ่ือนและญาติที่ได้ติดต่อเฉลี่ย 15 คน และ 13) จ านวนเพ่ือนและญาติที่ใกล้ชิดพอที่จะพูดคุยปัญหา
ส าคัญเฉลี่ย 4 คน 
 
ตารางที ่4.6  ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามความสุข 
 

ความสุข �̅� SD ระดับ 
 ความสุขโดยรวม 3.02 0.46 มาก 
 รู้สึกพึงพอใจในชีวิต 2.91 0.68 มาก 
 รู้สึกสบายใจ 2.93 0.71 มาก 
 รู้สึกเบื่อหน่ายท้อแท้กับการด าเนินชีวิตประจ าวัน 3.28 0.72 ไม่เลย 
 รู้สึกผิดหวังในตนเอง 3.37 0.72 ไม่เลย 

 รู้สึกว่าชีวิตมีแต่ความทุกข์ 3.36 0.73 ไม่เลย 

 สามารถท าใจยอมรับส าหรับปัญหาที่ยากจะแก้ไข 2.38 0.79 เล็กน้อย 
 มั่นใจว่าสามารถควบคุมอารมณ์ได้เมื่อมีเหตุการณ์คับขันหรือร้ายแรง

เกิดขึ้น 
2.57 0.70 มาก 

 มั่นใจท่ีจะเผชิญกับเหตุการณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึ้นในชีวิต 2.63 0.70 มาก 
 รู้สึกเห็นใจเมื่อผู้อื่นมีทุกข์ 2.86 0.67 มาก 
 รู้สึกเป็นสุขในการช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีปัญหา 2.98 0.71 มาก 
 ให้ความช่วยเหลือแก้ผู้อื่นเมื่อมีโอกาส 3.01 0.72 มาก 
 รู้สึกภูมิใจในตนเอง 3.10 0.77 มาก 
 รู้สึกมั่นคงปลอดภัยเมื่ออยู่ในครอบครัว 3.27 0.77 มากที่สุด 
 หากป่วยหนัก เชื่อว่าครอบครัวจะดูแลเป็นอย่างดี 3.29 0.80 มากที่สุด 
 สมาชิกในครอบครัวมีความรักและความผูกพันต่อกัน 3.34 0.79 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.6 แสดงผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 
จ าแนกตามความสุข พบว่า ความสุขโดยรวมของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีอยู่ในระดับ (x̅ = 3.02, 
SD = 0.46) 

 
4.3  ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชน 
      ในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสมัพันธ์แบบเพียร์สัน  
      เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-4 

  
ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรี เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-4 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
สมมติฐานข้อที่ 1-4: ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความ

สมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคมมีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี 
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ความสัมพนัธ์เชิงลบ 

ความสัมพนัธ์เชิงบวก 

Pearson Correlation 
i49_2_WantLife   0.34660 
i6_5_FamilySatisfaction  0.34017 
i6_2_JobsatiSfaction  0.33114 
i6_6_HealthSatisfaction  0.32651 
i19_OverallHealth  0.32553 
i24_1_FamilyTrust  0.32120 
i6_3_LivinghoodSatisfaction 0.31265 
i6_4_ResidentSatisfaction  0.31017 
i32_1_FamilyImportant  0.27344 
i29_1_FamilyContact  0.26326 

 

 

Pearson Correlation 
i49_4_BlockOut   -0.33975 
i49_7_LookDown   -0.33635 
i49_5_ComplicatedLife                  -0.32523 
i15_Resident   -0.30581 
i49_6_Valueless   -0.28993 
i49_3_ForcedLife   -0.28642 
i24_6_NationalLeaderTrust -0.23421 
i30_2_MenWomenTension -0.23248 
i30_4_DifferentReligionTension -0.23219 
i35_1_PoliticalLeaderRefugee -0.22830 
 

 ภาพที่ 4.1  แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคุณภาพสังคมกับความสุข 
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จากภาพที่ 4.1 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สันระหว่างคุณภาพสังคมกับ
ความสุข พบว่า ถ้าคุณภาพสังคมเพ่ิมขึ้น ก็จะมีความสุขมากขึ้น นั่นคือ ค่าความสัมพันธ์เชิงบวก ตัวแปร
คุณภาพสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับความสุขมากที่สุด ได้แก่ การด ารงชีวิตตามที่ต้องการ (r = 
0.34660) รองลงมาคือ ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว (r = 0.34017) และความพึงพอใจในงาน (r = 
0.33114) นอกจากนี้ยังมีความพึงพอใจในสุขภาพ (r = 0.32651), สุขภาพ (r = 0.32553), ความ
ไว้วางใจในครอบครัว (r = 0.32120), ความพึงพอใจในความเป็นอยู่ (r = 0.31265), ความพึงพอใจใน
ที่อยู่อาศัย (r = 0.31017), ระดับความส าคัญของครอบครัว (r = 0.27344), การติดต่อกับครอบครัว 
(r = 0.26326) เป็นต้น และถ้าคุณภาพสังคมลดลง ก็จะมีความสุขมากขึ้น นั่นคือ ค่าความสัมพันธ์เชิงลบ 
ตัวแปรคุณภาพสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสุขมากที่สุด ได้แก่ การถูกกีดกันออกจากสังคม 
(r = -0.33975) รองลงมาคือ การโดนดูถูก (r = -0.33635) และชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหา
แนวทางของตนเองได้ (r = -0.32523) นอกจากนี้ยังมี การต้องออกจากที่อยู่อาศัย (r = -0.30581), 
คุณค่าของสิ่งที่ท านั้นไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน (r = -0.28993), ถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้อง เพ่ือ
ความก้าวหน้าในอนาคต (r = -0.28642), ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติ (r = -0.23421), 
ความตึงเครียดระหว่างผู้ชายผู้หญิง (r = -0.23248), ความตึงเครียดระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน (r = 
-0.23219), ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้น าทางการเมืองได้ (r = -0.22830) เป็นต้น 
 ซึ่งจะเห็นได้ว่า คุณภาพสังคม ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความ
ครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แสดงว่า ยอมรับสมมติฐานข้อที่ 1-4 
 

4.4  การประเมินประสิทธิผลของตัวแบบในเทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ ตัดสินใจ 
(Decision Tree) การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression) และโครงข่ายประสาทเทียม (Neural Network) ของการรวมตัว
แปร และการแยกตัวแปรแบบแบ่ง Partition 50:50 และแบบไม่แบง่ Partition 

 

ในการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบจากเทคนิคต่างๆ มีทั้งหมด  5 เทคนิค ได้แก่ การ
วิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ต้นไม้ตัดสินใจสองทาง (Decision Tree 
Two Ways)  ต้นไม้ตัดสินใจสามทาง (Decision Tree Three Ways) โครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3 
Hidden Units และโครงข่ายประสาทเทียมที่มี  6 Hidden Units โดยได้ท าการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลของตัวแบบการท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีทั้ง 5 เทคนิคใน 3 รูปแบบ
ของการรวมตัวแปร และการแยกตัวแปรแบบแบ่ง Partition 50:50 และแบบไม่แบ่ง Partition 
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ภาพที่ 4.2  แสดงการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบในเทคนิคต่างๆ ทั้ง 5 เทคนิค ของการรวม 
               ตัวแปร และการแยกตัวแปรแบบแบ่ง Partition 50:50 และแบบไม่แบ่ง Partition 
 
 การประเมินประสิทธิผลของตัวแบบในเทคนิคต่างๆ ทั้ง 5 เทคนิค แบ่งได้ 3 รูปแบบ ดังนี้ 

1) การแยกตัวแปร ไม่มีการรวมกลุ่ม หรือจัดกลุ่มตัวแปร เป็นตัวแปรในรูปแบบเดีย่ว 
2) การรวมตัวแปร โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component 

Analysis) มีการลดจ านวนตัวแปร โดยการรวมตัวแปรให้อยู่ในองค์ประกอบเดียวกัน เพ่ือลดปัญหาตัว
แปรมีความสัมพันธ์กัน (Multicollinearity) 

3) การแบ่ง Data Partition 50:50 โดยการแบ่ง Data Set เป็น Train 50% และ 
Valid 50% เพ่ือลดปัญหาการที่ตัวแบบท านายความสัมพันธ์ของชุดข้อมูลหนึ่งได้ดีมาก แต่เมื่อน าตัว
แบบนั้นไปใช้กับชุดข้อมูลใหม่กลับให้ผลการท านายที่มีความคลาดเคลื่อน (Overfitting) 
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จากการประเมินประสิทธิผลของตัวแบบใน 3 รูปแบบ พบว่ารูปแบบที่ 1) การแยกตัวแปร
เป็นรูปแบบที่ดีที่สุด เนื่องจากพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้อง (Fit Statistics) ที่เรียกว่า 
“ค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน” (Average Squared Error: ASE) ของทั้ง 3 รูปแบบมีค่าต่ า
ที่สุด ผู้วิจัยจึงใช้รูปแบบที่ 1) การแยกตัวแปร เป็นรูปแบบในการท านายความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรี โดยผลดังกล่าวแสดงในตาราง 4.7, 4.8, 4.9 และ 4.10 

 
ตารางที ่4.7  ค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของการรวมตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition 
 

ตัวแบบ Train: Average squared error 
3-Hidden units neural network 0.05727             
6-Hidden units neural network 0.06960             
3-Ways decision tree  0.08378             
2-Ways decision tree 0.09099             
Stepwise regression 0.11006             

 
จากตารางที่ 4.7 แสดงผลค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรีของการรวมตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition พบว่า ตัวแบบ 3-Hidden Units Neural 
Network เป็นตัวแบบที่มีความแม่นย าในการท านายโดยรวมดีที่สุด เนื่องจากมีค่า ASE ต่ าที่สุด (ASE 
= 0.05727) รองลงมาคือ ตัวแบบ 6-Hidden Units Neural Network (ASE = 0.06960) และตัวแบบ 
3-Ways Decision Tree (ASE = 0.08378) 

 
ตารางท่ี 4.8  ค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของการรวมตัวแปรแบบแบ่ง  
                 Partition 50:50 
 

ตัวแบบ 
Valid: 

Average Squared Error 
Train: 

Average squared error 
6-Hidden units neural network 0.09816 0.13667 
Stepwise regression 0.10052 0.15275 
3-Hidden units neural network 0.07600 0.15935 
3-Ways decision tree 0.11914 0.16732 
2-Ways decision tree 0.12272 0.17330 
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จากตารางที่ 4.8 แสดงผลค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีของการรวมตัวแปรแบบแบ่ง Partition 50:50 พบว่า ตัวแบบ 6-Hidden Units 
Neural Network เป็นตัวแบบที่มีความแม่นย าในการท านายโดยรวมดีที่สุด เนื่องจากมีค่า ASE ต่ า
ที่สุด (ASE = 0.13667) รองลงมาคอื ตัวแบบ Stepwise Regression (ASE = 0.15275) และตัวแบบ 
3-Hidden Units Neural Network (ASE = 0.15935) 

  
ตารางที่ 4.9  ค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของการแยกตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition 
 

ตัวแบบ 
Train: Average squared 

error 
3-Hidden units neural network 0.03688             
6-Hidden units neural network 0.05045             
3-Ways decision tree  0.08367             
2-Ways decision tree 0.09869             
Stepwise regression 0.10438             

 
จากตารางที่ 4.9 แสดงผลค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรีแบบไม่แบ่ง Partition พบว่า ตัวแบบ 3-Hidden Units Neural Network เป็นตัวแบบที่
มีความแม่นย าในการท านายโดยรวมดีที่สุด เนื่องจากมีค่า ASE ต่ าที่สุด (ASE = 0.03688) รองลงมา
คือ ตัวแบบ 6-Hidden Units Neural Network (ASE = 0.05045) และตัวแบบ 3-Ways Decision 
Tree (ASE = 0.08367)  

 
ตารางท่ี 4.10  ค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของการแยกตัวแปรแบบแบ่ง  
                   Partition 50:50 
 

ตัวแบบ 
Valid: 

Average Squared Error 
Train: 

Average squared error 
6-Hidden units neural network 0.13862 0.07613 
Stepwise regression 0.14320 0.09870 
3-Hidden units neural network 0.14679 0.08103 
3-Ways decision tree 0.15263 0.11532 
2-Ways decision tree 0.15805 0.12272 
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จากตารางที่ 4.10 แสดงผลค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีของการแยกตัวแปรแบบแบ่ง Partition 50:50 พบว่า ตัวแบบ 6-Hidden Units 
Neural Network เป็นตัวแบบที่มีความแม่นย าในการท านายโดยรวมดีที่สุด เนื่องจากมีค่า  ASE ต่ า
ที่สุด (ASE = 0.07613) รองลงมาคือ ตัวแบบ Stepwise Regression (ASE = 0.09870) และตัวแบบ 
3-Hidden Units Neural Network (ASE = 0.08103)  

เมื่อเปรียบเทียบประสิทธิผลว่าตัวแบบใดสามารถท านายได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่าสถิติ
ความสอดคล้อง (Fit Statistics) ที่เรียกว่า “ค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน” (Average 
Squared Error: ASE) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมินตัวแบบที่สร้างขึ้นทั้งหมด นั่นคือ ยิ่งค่า ASE มีค่าต่ า 
แสดงว่าตัวแบบนั้นสามารถท านายได้ดีที่สุด พบว่า ค่าสถิติความสอดคล้องในการท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีของการแยกตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition เป็นตัวแบบที่สามารถท านาย
ได้ดีที่สุด 

 
4.5  การค้นหาตัวท านายที่ส าคัญของความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และ

วิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 

 
จากตอนที่ 4 ในตารางที่ 4.9 ได้ตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรีของการแยกตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition สามารถอธิบายตัวแบบต่างๆ ของความสุข
ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ดังนี ้

 
4.5.1  โครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden Units (3-Hidden Units Neural Network) 
อธิบายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden 

units (3-Hidden Units Neural Network) ซึ่งแผนผังโครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วย 1 ชั้น
แฝง (Hidden Layer) และมีจ านวน 3 หน่วยประมวลผล (3 Hidden Units) โดยประกอบด้วยตัว
แปรป้อนเข้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสังคม ดังภาพที่ 4.3 และได้เป็นสมการในการอธิบายและ
ท านายความสุข ดังนี้ 
 

Happiness (Y) = 2.708551 - 0.676404H11 + 0.491445H12 + 0.495928 H13   
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โดยแต่ละหน่วยประมวลผล และตัวแปรน าเข้า จะมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 
H11 = tanh [-2.310805 - 0.007304(IncomeGroup) + 0.027352(SocioecomicStatus) + 

0.153764(Resident) + … + 0.042035(StrangerTrust) + … ] 
H12 = tanh [-0.941374 - 0.022525(IncomeGroup) - 0.036999(SocioecomicStatus) 

-0.203869(Resident) + … - 0.086596(StrangerTrust) + … ] 
H13 = tanh [-0.284666 - 0.204582(IncomeGroup) + 0.042795(SocioecomicStatus) 

+ 0.099212 (Resident) + … + 0.056195(StrangerTrust) + … ] 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 4.3  แผนผังโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden Units  
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4.5.2 โครงข่ายประสาทเทียมที่มี 6-Hidden Units (6-Hidden Units Neural 
Network)  

อธิบายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยโครงข่ายประสาทเทียมที่มี  6-Hidden 
Units (6-Hidden Units Neural Network) ซึ่งแผนผังโครงข่ายประสาทเทียม ประกอบด้วย 1 ชั้น
แฝง (Hidden Layer) และมีจ านวน 6 หน่วยประมวลผล (6 hidden units) โดยประกอบด้วยตัวแปร
ป้อนเข้าที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสังคม ดังภาพที่ 4.4 และได้เป็นสมการในการอธิบายและท านาย
ความสุข ดังนี้ 
 Happiness (Y) = 2. 936976 + 0. 063376H11 + 0. 123397H12 - 0. 127720H13 - 

0.095183 H14    + 0.018129 H15 + 0.197715 H16        
 โดยแต่ละหน่วยประมวลผล และตัวแปรน าเข้า จะมีค่าน้ าหนัก ดังนี้ 
 
H11 = tanh [-0.686656 + 0.049167(IncomeGroup) + 0.146426(SocioecomicStatus) - 

0.200611(Resident) + … - 0.090147(StrangerTrust) + … ] 
H12 = tanh [0.245380 - 0.050526(IncomeGroup) + 0.006682(SocioecomicStatus) + 

0.008734(Resident) + … + 0.051124(StrangerTrust) + … ] 
H13 = tanh [0.671750 + 0.048146(IncomeGroup) - 0.043683(SocioecomicStatus) + 

0.081107(Resident) + … - 0.094361(StrangerTrust) + … ] 
H14 = tanh [-0.827642 + 0.010948(IncomeGroup) - 0.100017(SocioecomicStatus) + 

0.115868(Resident) + … + 0.045265(StrangerTrust) + … ] 
H15 = tanh [-0.615160 - 0.010102(IncomeGroup) - 0.062295(SocioecomicStatus) - 

0.050460(Resident) + … + 0.027707(StrangerTrust) + … ] 
H16 = tanh [0.066148 + 0.024068(IncomeGroup) + 0.086167(SocioecomicStatus) - 

0.131723(Resident) + … - 0.024870(StrangerTrust) + … ] 
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ภาพที่ 4.4  แผนผังโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden Units  
 

4.5.3  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree)  
อธิบายและท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ  

3 ทาง (3-Ways Decision Tree) ที่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพสังคมได้ดังนี้ โดยตัวแปรที่มีความส าคัญ
ของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) แสดงดังตารางที่ 4.11 
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ตารางท่ี 4.11  แสดงตัวแปรที่มีความส าคัญของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง  
                   (3-Ways Decision Tree) 
 

Variable Name Importance 
i49_7_LookDown (การถูกดูถูก)                          1.0000 
i50_1_JobTime (การใช้เวลาในงาน)                           0.6537 
i7_6_Healthy (ความส าคัญของสุขภาพท่ีดี) 0.4449 
i24_6_NationalLeaderTrust (ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติ) 0.3928 
i49_2_WantLife (การด ารงชีวิตตามต้องการ)                          0.3911 
i52_No_Contact (จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้ง) 0.3907 
i48_5_ArtExhibition (ความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะ)                     0.3879 
i32_1_FamilyImportant (ระดับความส าคัญของครอบครัว)   0.3682 
i47_2_1_Boycott (การมีส่วนร่วมในการบอยคอท) 0.3573 
i24_1_FamilyTrust (ความไว้วางใจครอบครัว)                        0.3568 
i26_4_OtherReligionNeighbor (เพื่อนบ้านท่ีนับถือศาสนาอื่น)            0.3547 
i6_5_FamilySatisfaction (ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว)                 0.3412 
i6_6_HealthSatisfaction (ความพึงพอใจในสุขภาพ) 0.3317 
i6_2_JobsatiSfaction (ความพึงพอใจในงาน)                    0.3060 
i34_9_ReligionDiscrimination (การถูกแบ่งแยกศาสนา) 0.2951 
i29_2_FriendsContact (ความถี่ในการติดต่อเพื่อนฝูง) 0.2822 
i12_Income (รายได้) 0.2728 
i34_6_HometownDiscrimination (การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด)                                        0.2680 
i16_2_LeisureAccessibility (ความพอใจในการเข้าถึงพื้นที่พักผ่อนหรือพ้ืนท่ีสีเขียว) 0.2535 
i9_FinancialSatisfaction (ความพึงพอใจในสถานะทางการเงิน) 0.2507 
i25_13_BankTrust (ความไว้วางใจธนาคาร) 0.2461 
i50_2_ContactFamilyTime (การใช้เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว) 0.2329 
i26_5_AlcoholismNeighbor (เพื่อนบ้านท่ีเป็นคนขี้เมา) 0.1843 
i25_1_ReligiousOrg_Trust (ความไว้วางใจองค์กรศาสนา) 0.1842 
i25_10_NGOsTrust (ความไว้วางใจองค์กรพัฒนาเอกชน)  0.1718 
i22_IncomeSource (แหล่งท่ีมาของรายได้) 0.1706 
i31_OtherCountry (คนจากประเทศอื่นเข้ามาอาศัยในประเทศ) 0.1671 
i43_FreedomofExpression (การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ)   0.1529 
i18_TuitionFee (ภาระของค่าเล่าเรียนบุตร)     0.1517 
i30_3_OldYoungTension (ความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อย) 0.1469 
i30_1_RichPoorTension (ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย)   0.1452 
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ตารางท่ี 4.11  (ต่อ) 
 

 

Variable Name Importance 
i45_DemocracyCivilRights (สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย) 0.1240 
i35_3_CEORefugee (ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้) 0.1216 
i29_1_FamilyContact (ความถี่ในการติดต่อครอบครัว) 0.1052                         

 
จากตารางที่ 4.11 แสดงตัวแปรที่มีความส าคัญของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-

Ways Decision Tree) พบว่า ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด ได้แก่ ตัวแปรการถูกดูถูก รองลงมาคือตัว
แปรการใช้เวลาในงาน ความส าคัญของสุขภาพที่ดี ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติ และ
การด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 4.5-4.18 
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ภาพที่ 4.5  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.5 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 1 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก และมีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปาน
กลางจะมีความสุขปานกลาง (2.9167) 

รหัสที่ 2 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก และมี
ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติมากจะมีความสุขปานกลาง (2.5333) 

รหัสที่ 3 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมากที่สุด 
และไมม่ีความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวยจะมีความสุขมากท่ีสุด (3.6632) 

รหัสที่ 4 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวปานกลาง 
และมีความไว้วางใจองค์กรศาสนาน้อย จะมีความสุขน้อย (2.2952) 

รหัสที่ 5 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวปานกลาง 
และมีความไว้วางใจองค์กรศาสนามากจะมีความสุขปานกลาง (2.8476) 

 

 
 

ภาพที่ 4.6  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 

6 7
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จากภาพที่ 4.6 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 6 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีการใช้เวลาในงานน้อย และมีความ
ไว้วางใจธนาคารมากจะมีความสุขมากที่สุด (3.7556) 

รหัสที่ 7 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง และมี
การให้ระดับความส าคัญของครอบครัวน้อยจะมีความสุขน้อย (2.3057) 
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ภาพท่ี 4.7  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.7 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้  

รหัสที่ 8 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปานกลาง มี
ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติน้อย และมีการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะน้อย
จะมีความสุขมาก (3.0667) 

รหัสที่ 9 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปานกลาง มี
ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติน้อย และมีการแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะจะมี
ความสุขมาก (3.3660) 

รหัสที่ 10 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปานกลาง 
มีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติปานกลาง และมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินน้อย
จะมีความสุขปานกลาง (2.8970) 

รหัสที่ 11 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก มี
ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวยมาก และมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินน้อยจะมีความสุขมาก 
(3.2417) 

รหัสที่ 12 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก มี
ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวยมาก และมีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินมากจะมีความสุขมาก 
(3.4838) 
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ภาพท่ี 4.8  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.8 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 13 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานน้อย มีความไว้วางใจ
ธนาคารน้อย และมีความเห็นว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้น้อย 
จะมีความสุขปานกลาง (2.8667) 

รหัสที่ 14 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานน้อย มีความไว้วางใจ
ธนาคารน้อย และมีความเห็นว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้
มากจะมีความสุขมาก (3.2800) 

รหัสที่ 15 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีน้อย และมีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อยจะมีความสุขปานกลาง 
(2.9926) 

รหัสที่ 16 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน มาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก และมีความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืน มาก
จะมีความสุขปานกลาง (2.7811) 
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ภาพท่ี 4.9  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.9 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 17 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปานกลาง 
มีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติปานกลาง มีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินมาก และ
มีแหล่งที่มาของรายได้มาจากการจ้างงานตนเอง/ธุรกิจส่วนตัว หรือท าการเกษตรจะมีความสุขมาก
ที่สุด (3.5500) 

รหัสที่ 18 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวปานกลาง 
มีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติปานกลาง มีความพึงพอใจในสถานะทางการเงินมาก และ
มีแหล่งที่มาของรายได้มาจากค่าจ้าง เงินเดือนจะมีความสุขมาก (3.1400) 

รหัสที่ 19 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งน้อยกว่า 5 คน มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย 
และมีภาระของค่าเล่าเรียนบุตรน้อยจะมีความสุขน้อย (2.1733) 

รหัสที่ 20 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งน้อยกว่า 5 คน มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย 
และมีภาระของค่าเล่าเรียนบุตรมากจะมีความสุขปานกลาง (2.6889) 

รหัสที่ 21 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งน้อยกว่า 5 คน มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก 
และมีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติน้อยจะมีความสุขมาก (3.1857) 

รหัสที่ 22 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้ง น้อยกว่า 5 คน มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก 
และมีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติมากจะมีความสุขปานกลาง (2.6733) 
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ภาพที่ 4.10  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.10 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 23 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย และมีส่วน
ร่วมในการบอยคอทมากจะมีความสุขปานกลาง (2.9958) 

รหัสที่ 24 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมี
ความตึงเครียดน้อยระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อยจะมีความสุขมาก (3.4667) 

รหัสที่ 25 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมี
ความตึงเครียดปานกลางระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อยจะมีความสุขมาก (3.1556) 

รหัสที่ 26 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมี
ความตึงเครียดมากระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อยจะมีความสุขมากที่สุด (3.5000)
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ภาพที่ 4.11  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.11 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 27 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย และมีจ านวนเพ่ือนและญาติที่
ติดต่อเดือนละครั้งน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.5402) 

รหัสที่ 28 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทปานกลาง และเคยมีประสบการณ์การ
ถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) จะมีความสุขน้อย (2.4222) 

รหัสที่ 29 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทมาก และมีความพึงพอใจในงานน้อย
จะมีความสุขน้อยที่สุด (1.8667) 

รหัสที่ 30 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทมาก และมีความพึงพอใจในงานมาก
จะมีความสุขปานกลาง (2.5733) 
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ภาพท่ี 4.12  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
 

31 32 33
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จากภาพที่ 4.12 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 31 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน มีการให้ความส าคัญ
ของสุขภาพที่ดีน้อย และมีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก และมีความไว้วางใจองค์กรพัฒนา
เอกชน (NGOs) น้อยจะมีความสุขน้อย (2.0889) 

รหัสที่ 32 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน มาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถี่ในการติดต่อเพ่ือนฝูงน้อย และมีความต้องการเพ่ือน
บ้านที่เป็นคนขี้เมาน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.8571) 

รหัสที่ 33 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถี่ในการติดต่อเพ่ือนฝูงมาก และเคยมีประสบการณ์การ
ถูกแบ่งแยกศาสนาจะมีความสุขน้อย (2.4154) 
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ภาพที่ 4.13  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.13 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 34 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย และมีส่วน
ร่วมในการบอยคอทน้อย และมีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อยจะมีความสุขมาก (3.2655) 

รหัสที่ 35 ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มี
จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย และมีส่วน
ร่วมในการบอยคอทน้อย และมีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะ มากกว่าจะมีความสุขปานกลาง 
(2.9500) 
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ภาพที่ 4.14  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 

36 37 38
39
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จากภาพที่ 4.14 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 36 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย มีการใช้เวลาในการติดต่อกับ
สมาชิกในครอบครัวมาก และไม่เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกศาสนาจะมีความสุขปานกลาง 
(2.9333) 

รหัสที่ 37 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย มีการใช้เวลาในการติดต่อกับ
สมาชิกในครอบครัวมาก และเคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกศาสนาจะมีความสุขปานกลาง 
(2.5083) 

รหัสที่ 38 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทปานกลาง ไม่เคยมีประสบการณ์การ
ถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และกรณีที่คนจากประเทศอ่ืนเข้ามาอาศัยในประเทศรัฐบาล
ควรจ ากัดจ านวนคนต่างชาติที่เข้ามาท างานจะมีความสุขมาก (3.0692) 

รหัสที่ 39 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานปานกลาง มีการให้
ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทปานกลาง ไม่เคยมีประสบการณ์การ
ถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และกรณีที่คนจากประเทศอ่ืนเข้ามาอาศัยในประเทศรัฐบาล
ควรอนุญาตคนที่มาอยู่ได้เท่าที่มีงานท าจะมีความสุขปานกลาง (2.6444) 
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ภาพที่ 4.15  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 

40 41
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จากภาพที่ 4.15 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 40 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน มาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก มีความไว้วางใจองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) มาก และมีความถี่ในการติดต่อครอบครัวน้อยจะมีความสุขน้อย (2.4000) 

รหัสที่ 41 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน มาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก มีความไว้วางใจองค์กร
พัฒนาเอกชน (NGOs) มาก และมีความถี่ในการติดต่อครอบครัวมากจะมีความสุขปานกลาง (2.7733) 
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ภาพที่ 4.16  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.16 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 42 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถี่ในการติดต่อเพ่ือนฝูงน้อย มีความต้องการเพ่ือนบ้านที่
เป็นคนขี้เมามาก และมีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยน้อยกว่าจะมีความสุขมาก 
(3.1467) 

รหัสที่ 43 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถี่ในการติดต่อเพ่ือนฝูงน้อย มีความต้องการเพ่ือนบ้านที่
เป็นคนขี้เมามาก และมีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมากจะมีความสุขมากที่สุด 
(3.5867) 

รหัสที่ 44 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถ่ีในการติดต่อเพ่ือนฝูงมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูก
แบ่งแยกศาสนา และมีความพึงพอใจในงานน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.6222) 

รหัสที่ 45 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถ่ีในการติดต่อเพ่ือนฝูงมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูก
แบ่งแยกศาสนา และมีความพึงพอใจในงานมากจะมีความสุขปานกลาง (2.9738) 
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ภาพที่ 4.17  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.17 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่  46 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการน้อย และมีความพึงพอใจในการเข้าถึงพ้ืนที่พักผ่อนหรือพ้ืนที่สีเขียวน้อยจะ
มีความสุขปานกลาง (2.8697) 

รหัสที่ 47 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการน้อย และมีความพอใจในการเข้าถึงพ้ืนที่พักผ่อนหรือพ้ืนที่สีเขียวมากจะมี
ความสุขมาก (3.1905) 

รหัสที่  48 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการปานกลาง และมีความพึงพอใจในสุขภาพน้อยจะมีความสุขปานกลาง 
(2.8161) 

รหัสที่ 49 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการปานกลาง และมีความพึงพอใจในสุขภาพปานกลางจะมีความสุขมาก 
(3.2484) 

รหัสที่ 50 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการปานกลาง และมีความพึงพอใจในสุขภาพมากจะมีความสุขมาก (3.0693) 
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ภาพที่ 4.18  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.18 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่  51 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 5,001-10,000 
บาทจะมีความสุขปานกลาง (2.8762) 

รหัสที่  52 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,000-30,000 บาทจะมีความสุขมาก 
(3.2489) 

รหัสที่  53 ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงานมาก มีการให้
ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มี
การด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 15,001-30,000 
บาทจะมีความสุขมากที่สุด (3.5212) 
 

4.5.4  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree)  
จากตอนที่ 4 ในตาราง 4.9 ได้ตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความสุขของประชาชนในจังหวัด

จันทบุรีของการแยกตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition สามารถอธิบายและท านายความสุขของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรีด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) ที่มีความสัมพันธ์
กับคุณภาพสังคมได้ดังนี้ โดยตัวแปรที่มีความส าคัญของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways 
Decision Tree) แสดงดังตารางที่ 4.12 

 
ตารางท่ี 4.12  แสดงตัวแปรที่มีความส าคัญของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง 
 

Variable Name Importance 
i49_7_LookDown (การถูกดูถูก)                          1.0000 
i24_1_FamilyTrust (ความไว้วางใจครอบครัว)                        0.7855 
i15_Resident (การต้องออกจากท่ีอยู่อาศัย) 0.5614 
i34_6_HometownDiscrimination (การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด)                                        0.4732 
i49_2_WantLife (การด ารงชีวิตตามต้องการ)                          0.4340 
i45_DemocracyCivilRights (สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย)            0.4044 
i6_6_HealthSatisfaction (ความพึงพอใจในสุขภาพ) 0.4000 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 
 

 

Variable Name Importance 
i6_5_FamilySatisfaction (ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว)                 0.3964 
i43_FreedomofExpression (การแสดงออกทางความคิดในท่ีสาธารณะ)             0.3505 
i19_OverallHealth (สุขภาพ)                 0.3350 
i25_8_PoliticalPartyTrust (ความไว้วางใจพรรคการเมือง) 0.3294 
i26_4_OtherReligionNeighbor (เพื่อนบ้านท่ีนับถือศาสนาอื่น)                0.3128 
i48_5_ArtExhibition (ความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะ)    0.2718 
i50_4_HobbyTime (การใช้เวลาในงานอดิเรกที่ท่านสนใจ) 0.2646 
i50_2_ContactFamilyTime (การใช้เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว)  0.2538 
i50_3_ContactSocietyTime (การใช้เวลาในการติดต่อกับสังคมอื่นๆ) 0.2496 
i47_2_1_Boycott (การมีส่วนร่วมในการบอยคอท) 0.2393 
i11_TemporaryJob (งานช่ัวคราว)                   0.2365 
i25_7_PublicServantTrust (ความไว้วางใจข้าราชการ) 0.2253 
i49_3_ForcedLife (ถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้อง เพื่อความก้าวหน้าในอนาคต) 0.2238 
i42_SocialMobility (สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเอง)                 0.2158 
i35_2_ThaiStudentBeforeRefugee (นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพ
เข้าเมือง 
ส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)   

0.2151 

i25_13_BankTrust (ความไว้วางใจธนาคาร) 0.1822 
i35_3_CEORefugee (ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้)  0.1809 
i29_1_FamilyContact (ความถี่ในการติดต่อครอบครัว)                       0.1760 
i48_1_TV (ความถี่ในการดูทีวี)                                0.1625 
i26_7_CrimeHistoryNeighbor (เพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรม) 0.1625 
i1_Sex (เพศ) 0.1604 
i30_1_RichPoorTension (ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย)   0.1551 
i10_CurrentJob (งานปัจจุบัน) 0.1426 
i6_3_LivinghoodSatisfaction (ความพึงพอใจในความเป็นอยู่)             0.0699 
i32_6_JobImportant (ระดับความส าคัญของงาน) 0.0601 

 
จากตารางที่ 4.12 แสดงตัวแปรที่มีความส าคัญของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-

Ways Decision Tree) พบว่า ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด ได้แก่ ตัวแปรการถูกดูถูก รองลงมาคือตัว
แปรความไว้วางใจครอบครัว การต้องออกจากที่อยู่อาศัย การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) 
และการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งสามารถอธิบายได้ดังภาพท่ี 4.19-4.31 



199 

 
 

ภาพที่ 4.19  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
 
 

1 2 3 4
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จากภาพที่ 4.19 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 1 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย และมีความเห็นว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทไทยได้น้อยจะมีความสุขน้อย (2.3667) 

รหัสที่ 2 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย และมีความเห็นว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทไทยได้มากจะมีความสุขปานกลาง (2.9333) 

รหัสที่ 3 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก และมีงานปัจจุบันเป็นลูกจ้างเต็มเวลา (40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า) 
จะมีความสุขมากที่สุด (3.5867) 

รหัสที่ 4 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อย มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก และไม่มีงานปัจจุบันเป็นลูกจ้างเต็มเวลา (40 ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือ
มากกว่า) จะมีความสุขมาก (3.1200) 
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ภาพที่ 4.20  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
 

จากภาพที่ 4.20 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 5 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก และมีงานชั่วคราวอ่ืนอีกจะมีความสุขปานกลาง 
(2.5244) 

5
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ภาพที่ 4.21  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
 

6 7
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จากภาพที่ 4.21 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 6 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถี่ในการติดต่อครอบครัวน้อย และมีงานชั่วคราวอ่ืนอีกจะมี
ความสุขปานกลาง (2.9667) 

รหัสที่ 7 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถี่ในการติดต่อครอบครัวมาก และมีการแสดงออกทางความคิดใน
ที่สาธารณะน้อยจะมีความสุขมาก (3.1389) 
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ภาพที่ 4.22  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 

8 9 10 11
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จากภาพที่ 4.22 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 8 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดน้อยระหว่างคนจนคนรวย และมีความต้องการเพ่ือนบ้าน
ที่มีประวัติอาชญากรรมน้อยจะมีความสุขมากท่ีสุด (3.8556) 

รหัสที่ 9 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดน้อยระหว่างคนจนคนรวย และมีความต้องการเพ่ือนบ้าน
ที่มีประวัติอาชญากรรมมากจะมีความสุขมากที่สุด (3.5667) 

 รหัสที ่10 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย มาก และมีความไว้วางใจพรรค
การเมืองน้อยจะมีความสุขมาก (3.4923) 

รหัสที่ 11 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดมากระหว่างคนจนคนรวย และมีความไว้วางใจพรรค
การเมืองมากจะมีความสุขมาก (3.3056) 
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ภาพที่ 4.23  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.23 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที ่12 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก และเป็น
เพศหญิงจะมีความสุขน้อย (2.2148) 

รหัสที ่13 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก และเป็น
เพศชายจะมีความสุขปานกลาง (2.5879) 

รหัสที ่14 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพื่อนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอื่นอีก และมีความพึงพอใจในความ
เป็นอยู่น้อยจะมีความสุขน้อย (2.3889) 
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ภาพที่ 4.24  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
 
จากภาพที่ 4.24 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ

น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 
รหัสที ่15 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก  มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป

ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และมีส่วนร่วมในการบอยคอทมากจะมีความสุขน้อย (2.4116)  

15
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ภาพที่ 4.25  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 

16 17 18 19
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จากภาพที่ 4.25 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 16 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถ่ีในการติดต่อครอบครัวน้อย ไม่มีงานชั่วคราวอื่นอีก และมีความถี่
ในการดูทีวีน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.9733) 

รหัสที่ 17 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถ่ีในการติดต่อครอบครัวน้อย ไม่มีงานชั่วคราวอื่นอีก และมีความถี่
ในการดูทีวีมากจะมีความสุขมาก (3.4042) 

รหัสที่ 18 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถี่ในการติดต่อครอบครัวมาก มีการแสดงออกทางความคิดในที่
สาธารณะมาก และมีความต้องการเพ่ือนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรมน้อย จะมีความสุขมากที่สุด 
(3.6333) 

รหัสที่ 19 ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก มีความพึง
พอใจในชีวิตครอบครัวน้อย มีความถี่ในการติดต่อครอบครัวมาก มีการแสดงออกทางความคิดในที่
สาธารณะมาก และมีความต้องการเพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรมมากจะมีความสุขมาก (3.3751) 
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ภาพที่ 4.26  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.26 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที ่20 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย  มีการใช้
เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวน้อย และมีความคิดเห็นว่าการที่คนๆ หนึ่งจะมีสถานภาพ
ทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองมีความเป็นไปได้น้อยจะมีความสุขน้อย 
(2.3333)    

รหัสที ่21 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย มีการใช้
เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวน้อย และมีความคิดเห็นว่าการที่คนๆ หนึ่งจะมีสถานภาพ
ทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองมีความเป็นไปได้มากจะมีความสุขปาน
กลาง (2.9000) 

รหัสที ่22 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย มีการใช้
เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวมาก และมีการใช้เวลาในงานอดิเรกที่สนใจน้อยจะมีความสุข
มาก (3.2867) 

รหัสที ่23 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะน้อย  มีการใช้
เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวมาก และมีการใช้เวลาในงานอดิเรกท่ีสนใจมากจะมีความสุข
ปานกลาง (2.7681) 
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ภาพท่ี 4.27  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.27 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที ่24 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอ่ืนอีก มีความพึงพอใจในความ
เป็นอยู่มาก และมีการให้ระดับความส าคัญของงานน้อยจะมีความสุขน้อย (2.3222) 

รหัสที ่25 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวน้อย มีความต้องการ
ให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอ่ืนอีก มีความพึงพอใจในความ
เป็นอยู่มาก และมีการให้ระดับความส าคัญของงานมากจะมีความสุขน้อย (2.1667) 
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ภาพท่ี 4.28  แผนภาพต้นไม้ตดัสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
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จากภาพที่ 4.28 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 26 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพน้อย มี
ความไว้วางใจข้าราชการน้อย และมีความเห็นที่นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้า
เมืองส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.6762) 

รหัสที่ 27 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพน้อย มี
ความไว้วางใจข้าราชการน้อย และมีความเห็นที่นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้า
เมืองส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยมากจะมีความสุขมาก (3.1481) 

รหัสที่ 28 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพน้อย มี
ความไว้วางใจข้าราชการมาก และมีความไว้วางใจธนาคารน้อย จะมีความสุขปานกลาง (2.6611) 

รหัสที่ 29 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพน้อย มี
ความไว้วางใจข้าราชการมาก และมีความไว้วางใจธนาคารมากจะมีความสุขปานกลาง (2.9944) 
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ภาพที่ 4.29  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 

30 31 32 33
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จากภาพที่ 4.29 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 30 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพมาก มีการ
แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะน้อย และมีการใช้เวลาในการติดต่อกับสังคมอ่ืนๆ น้อยจะมี
ความสุขปานกลาง (2.8642) 

รหัสที่ 31 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพมาก มีการ
แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะน้อย และมีการใช้เวลาในการติดต่อกับสังคมอ่ืนๆ มากจะมี
ความสุขมาก (3.1556) 

รหัสที่ 32 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพมาก มีการ
แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะมาก และมีการด ารงชีวิตตามต้องการน้อยจะมีความสุขมาก 
(3.2055) 

 รหัสที ่33 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกน้อย มีความพึงพอใจในสุขภาพมาก มีการ
แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะมาก และมีการด ารงชีวิตตามต้องการมากจะมีความสุขมาก 
(3.4926) 
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ภาพที่ 4.30  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 

34 35 36 37
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จากภาพที่ 4.30 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 34 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากท่ีอยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) มีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยน้อย  และมีความไว้วางใจ
พรรคการเมืองน้อยจะมีความสุขปานกลาง (2.8009) 

รหัสที่ 35 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากท่ีอยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) มีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยน้อย  และมีความไว้วางใจ
พรรคการเมืองมากจะมีความสุขน้อย (2.0533) 

รหัสที่ 36 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากท่ีอยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) มีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมาก และมีสุขภาพโดยรวม
ไม่ดจีะมีความสุขปานกลาง (2.9780) 

รหัสที่ 37 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ทีต่้องออกจากท่ีอยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก ไม่เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) มีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมาก และมีสุขภาพโดยรวมดี
จะมีความสุขมาก (3.3125) 
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ภาพที่ 4.31  แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 

38 39
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จากภาพที่ 4.31 แผนภาพต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) สามารถ
น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข ได้ดังนี้ 

รหัสที่ 38 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และมีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย และไม่เห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าถูก
บังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้องเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตจะมีความสุขมาก (3.1000) 

รหัสที่ 39 ประชาชนที่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจครอบครัวมาก มีความเป็นไป
ได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก เคยมีประสบการณ์การถูกแบ่งแยก
ภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และมีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย  และเห็นด้วยกับความเห็นที่ว่าถูก
บังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้องเพ่ือความก้าวหน้าในอนาคตจะมีความสุขปานกลาง (2.6486) 
 

4.5.5  การถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) 
จากตอนที่ 4 ในตารางที่ 4.9 ได้ตัวแบบที่ดีที่สุดในการท านายความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรีของการแยกตัวแปรแบบไม่แบ่ง Partition ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้ท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีด้วยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ดัง
ตารางที ่4.13 

 
ตารางที ่4.13  ผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) ในการท านาย 
                   ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 

Parameter Estimate Standard Error 
i12_Income (รายได้) 
i12_Income (รายได้) 
i12_Income (รายได้) 
i12_Income (รายได้) 
i12_Income (รายได้) 
i12_Income (รายได้) 

-0.0235 
-0.0280  
-0.0419  
0.0310       
0.1214 
0.1145                             

0.0367       
0.0289       
0.0279       
0.0266        
0.0334        
0.0504        

i26_4_OtherReligionNeighbor (เพื่อนบ้านท่ีนับถือศาสนาอื่น)            -0.1095       0.0241       
i19_OverallHealth (สุขภาพ)    0.0905      0.0162        
i49_2_WantLife (การด ารงชีวิตตามต้องการ)                          0.0887       0.0146        
i24_1_FamilyTrust (ความไว้วางใจครอบครัว)                        0.0670       0.0278        
i50_2_ContactFamilyTime (การใช้เวลาในการติดต่อกับ

สมาชิกในครอบครัว) 
0.0647 0.0274        
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ตารางที ่4.13  (ต่อ) 
 

  

Parameter Estimate Standard Error 
i50_1_JobTime (การใช้เวลาในงาน)                           0.0618 0.0226        
i24_6_NationalLeaderTrust (ความไว้วางใจผู้น าทางการเมือง

ระดับชาติ)               
-0.0618 0.0123       

i47_2_1_Boycott (การมสี่วนร่วมในการบอยคอท)                         -0.0551       0.0195       
i39_RejectedFinancial (ประสบการณ์ในเรื่องการถูกปฏิเสธ

จากสถาบันการเงิน)             
0.0481       0.0139        

i20_PhysicalPsycho (ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ)                -0.0462       0.0192       
i48_5_ArtExhibition (ความถี่ในการไปดูนิทรรศการศลิปะ)                     -0.0411       0.0121       
i35_1_PoliticalLeaderRefugee (ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถ

กลายเป็นผู้น าทางการเมืองได้)            
-0.0409       0.0128       

i49_3_ForcedLife (ถูกบังคับใหท้ าสิ่งไม่ถูกต้อง เพื่อ
ความก้าวหน้าในอนาคต)                        

-0.0404       0.0128       

i34_6_HometownDiscrimination (การถูกแบ่งแยกภมูิล าเนา
เดิม (แหล่งที่เกดิ)      

0.0393       0.0164        

i29_1_FamilyContact (ความถี่ในการติดต่อครอบครัว)                     0.0383       0.0107        
i16_1_AirPollution (ความพอใจในมลพิษทางอากาศ)                      0.0376       0.0139        
i6_5_FamilySatisfaction (ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว)                 0.0371       0.0105        
i48_1_TV (ความถี่ในการดูทีวี)                                0.0366       0.0166        
i30_4_DifferentReligionTension (ความตึงเครียดระหว่างคน

ที่มีศาสนาตา่งกัน)          
-0.0356       0.0147       

i49_7_LookDown (การถูกดูถูก)                          -0.0338       0.0112       
i21_1_Wage (รายได้จากค่าจ้าง)                        0.0315       0.0151        
i15_Resident (การต้องออกจากที่อยู่อาศัย)                            -0.0327       0.0130       
i36_2_UniversityMF (การศึกษาในมหาวิทยาลัยส าคญัสาหรับ

ผู้ชายมากกว่าผู้หญิง)                      
-0.0297       0.0128       

i6_3_LivinghoodSatisfaction (ความพึงพอใจในความเป็นอยู่)             -0.0292       0.0114       
i21_7_InformalFromFamily (รายได้อยา่งไม่เป็นทางการจาก

ครอบครัว)          
0.0257       0.0124        

i6_2_JobsatiSfaction (ความพึงพอใจในงาน)                    0.0126      0.0074        
i45_DemocracyCivilRights (สทิธิของประชาชนในระบอบ

ประชาธิปไตย)                
0.0205      0.0053        

i29_3_ColleagueContact (ความถี่ในการติดต่อคนท่ีท างาน)                  -0.0194      0.0087       
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จากตารางที่ 4.13 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) 
ในการท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ตัวแปรคุณภาพสังคมที่สามารถท านาย
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 5 อันดับแรก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 
สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว โดยตัวแปรคุณภาพสังคมเหล่านี้ 
สามารถร่วมกันท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัวแปร  
5 อันดับแรกในการจัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) พบค่า R-Squared ซึ่งเป็นค่าความผัน
แปรของตัวแปรตอบสนองที่สามารถอธิบายได้ที่มีอยู่ในตัวแบบเชิงเส้นร้อยละ 51.26 แสดงว่าตัวแปร
ทั้งหมดสามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ ร้อยละ 51.26  
 

4.6  การวิเคราะห์การจัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 
 จากตารางที ่4.13 แสดงผลการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression) 
ในการท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี พบว่า ตัวแปรคุณภาพสังคมที่สามารถท านาย
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 5 อันดับแรก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 
สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว โดยตัวแปรคุณภาพสังคมเหล่านี้ 
สามารถร่วมกันท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยใช้ตัว
แปร 5 อันดับแรกในการจัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยแบ่งตัวแปรเป็น 5 ตัวแปรหลัก เพ่ือ
เปรียบเทียบการจัดกลุ่มที่ให้ผลในการท านายที่ดีที่สุด 
 
ตารางที ่4.14  แสดงการจัดกลุ่มของตัวแปร 5 ตัวแปรหลัก 

 
ตัวแปร กลุ่มที่ 1 กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่ 3 กลุ่มที่ 4 กลุ่มที่ 5 

i12_Income (รายได้) ✓  ✓  ✓    
i26_4_OtherReligionNeighbor (เพื่อนบ้านท่ี 
         นับถือศาสนาอื่น) 

✓  ✓  
✓  ✓  ✓  

i19_OverallHealth (สุขภาพ) ✓  ✓  ✓  ✓  ✓  
i49_2_WantLife (การด ารงชีวิตตามต้องการ)  ✓  ✓  ✓  ✓  
i24_1_FamilyTrust (ความไว้วางใจครอบครัว)   ✓   ✓  
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จากตารางที่ 4.14 แสดงการจัดกลุ่มของตัวแปร 5 ตัวแปรหลักสามารถอธิบายได้ดังนี้ 
1)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 

และสุขภาพ 
2)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 

สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ 
3)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 

สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว 
4)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอื่น 

สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ 
5)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอื่น 

สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว 
เมื่อน าการจัดกลุ่มของตัวแปร 5 ตัวแปรหลักมาเปรียบเทียบประสิทธิผลว่าการจัดกลุ่มของ

ตัวแปรแบบใดสามารถท านายได้ดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่าสถิติความสอดคล้องค่าเฉลี่ยก าลังสอง
ความคลาดเคลื่อน (Average Squared Error: ASE) ซึ่งเป็นค่าที่ใช้ประเมินตัวแบบที่สร้างขึ้นทั้งหมด 
ได้ผลดังนี้ 

 
4.6.1  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก  
ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และสุขภาพ จัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี

แบ่งตาม Baseline ได้ 23 กลุ่ม และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลดังนี้ 
 

ตารางที ่4.15  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งตาม Baseline ได้ 23 กลุ่ม 
 
Segment 

ID 
Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_OverallHealth 
(สขุภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor  
(เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอืน่) 

1 24 0.767942 2.916667 3.000000 
2 2 0.217691 2.000000 1.000000 
3 1 0.891419 1.000000 3.000000 
4 1 0.693856 2.000000 1.000000 
5 33 0.942781 5.000000 2.000000 
6 49 0.261728 3.000000 3.000000 
7 116 0.753982 2.982759 2.000000 
8 2 0.329449 5.000000 1.000000 
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ตารางท่ี 4.15  (ต่อ) 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_OverallHealth 
(สขุภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor  
(เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอืน่) 

9 68 0.477785 5.000000 2.000000 
10 11 0.434914 3.000000 1.000000 
11 17 0.148450 3.909091 1.000000 
12 41 0.287787 4.000000 3.000000 
13 20 0.430561 2.000000 2.000000 
14 3 0.825565 5.000000 1.000000 
15 99 0.138081 4.141414 2.000000 
16 17 0.707845 5.000000 3.000000 
17 224 0.670589 4.000000 2.000000 
18 4 0.135593 5.000000 3.000000 
19 4 0.135593 2.000000 3.000000 
20 11 0.808744 4.000000 1.000000 
21 32 0.762944 4.000000 3.000000 
22 163 0.270670 3.000000 2.000000 
23 2 0.329449 1.000000 2.000000 

  
จากตารางที่ 4.15 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้าน

ที่นับถือศาสนาอ่ืน และสุขภาพ จัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 23 กลุ่ม 
แต่ผู้วิจัยใช้การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลตามตารางท่ี 4.16 
 

ตารางที ่4.16  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_OverallHealth 
(สขุภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor  
(เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอืน่) 

1 491 0.707329 3.969450 2.061100 
2 172 0.153361 3.959302 1.860465 
3 281 0.349904 3.024911 2.423488 

  
จากตารางที่ 4.16 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดย

กลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดนั้น คือ กลุ่มที่ 1 มีสมาชิก จ านวน 491 คน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 
จ านวน 281 คน ส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 โดยมีสมาชิก จ านวน 172 คน เมื่อน า 
Segment Size มาพล็อตกราฟจะได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4.31 
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ภาพที่ 4.32  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 
จากภาพที่ 4.32 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 

กลุ่มน ามาเปรียบเทียบค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้ผลตาม
ตารางที่ 4.17 

 
ตารางที ่4.17  แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น  
                   3 กลุ่ม 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

Neural 
Network_6U       

0.014680 Neural 
Network_3U       

0.001333             Neural 
Network_3U       

0.003556             

Neural 
Network_3U       

0.015218 Neural 
Network_6U       

0.001489             Neural 
Network_6U       

0.003896             

3-Ways decision 
tree  

0.068385 3-Ways decision 
tree  

0.057067             2-Ways decision 
tree  

0.079015             

2-Ways decision 
tree 

0.084420 2-Ways decision 
tree 

0.083294             3-Ways decision 
tree 

0.079015             

Stepwise 
regression 

0.088802 Stepwise 
regression 

0.084940             Stepwise 
regression 

0.092479             
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จากตารางที่ 4.17 แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก
พบว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน (Average 
Squared Error: ASE) ต่ าที่สุดคือ 0.001333 สามารถสรุปได้ว่าตัวแบบ Neural Network_3U ใน
กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

4.6.1.1  การแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได ้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และสุขภาพ มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด คือ 491 คน มีรายละเอียดของการ
แบ่งกลุ่มดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ภาพที่ 4.33  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.33 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28.0 รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียง
กันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.8 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 และรายได้รวมเฉลี่ย
ต่อเดือน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.1 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
1.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.0 
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ภาพที่ 4.34  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 3 ตวัแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.34 แสดงข้อมูลของสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการ
จัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 สุขภาพของประชากรจะอยู่
ในเกณฑ์ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 24.0 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 และสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 21.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 
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ภาพที่ 4.35  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.35 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.2 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรไม่ต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 และประชากรต้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
3.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.0 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้สูง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 491 คน 

4.6.1.2  การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได ้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอื่น และสุขภาพ มีจ านวนสมาชิก 172 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 
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ภาพที่ 4.36  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.36 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
5,000 บาท หรือต่ ากว่า และ 5,001-10,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุดเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 
47.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.7 และ 22.1 
รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.8 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.6  

 

 
 
ภาพที่ 4.37  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
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จากภาพที่ 4.37 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 81.4 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 16.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.0 และประชากรไมต่้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
2.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้น้อย และรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิก
น้อยที่สุดจ านวน 172 คน 

4.6.1.3  การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอืน่ และสุขภาพ มีจ านวนสมาชิก 281 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 4.38  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.38 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
5,001-10,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.6 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.1 รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่ง
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มีสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28.0 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.7 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
4.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 

 

 
 

ภาพที่ 4.39  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 3 ตวัแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.39 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 74.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
14.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่มาก คิดเป็นร้อยละ 1.1 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.3 
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ภาพที่ 4.40  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.40 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 57.7 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรไม่ต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 42.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวน 281 คน 

 
4.6.2  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก  
ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ จัดกลุ่ม

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 5 กลุ่ม และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.18  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งตาม Baseline ได้ 5 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i26_4_OtherReligion
Neighbor 

(เพื่อนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife 
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 133 0.711251 2.849624 1.969925 3.902256 
2 64 0.406573 3.187500 2.406250 2.171875 
3 315 0.260444 3.463492 1.917460 3.720635 
4 287 0.683641 4.393728 1.944251 4.289199 
5 145 0.504402 3.758621 3.000000 4.131034 

  
จากตารางที่ 4.18 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้าน

ที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ จัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่ง
ตาม Baseline ได้ 5 กลุ่ม แต่ผู้วิจัยใช้การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลตาม
ตารางที่ 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency of 
Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i26_4_OtherReligion
Neighbor  

(เพื่อนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife 
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 382 0.550976 4.361256 1.994764 4.353403 
2 240 0.444933 3.329167 1.937500 2.791667 
3 322 0.480569 3.152174 2.440994 4.121118 

  
จากตารางที่ 4.19 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดย

กลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดนั้น คือ กลุ่มที่ 1 มีสมาชิก จ านวน 382 คน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 
จ านวน 322 คน ส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 2 โดยมีสมาชิก จ านวน 240 คน เมื่อน า 
Segment Size มาพล็อตกราฟจะได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4.40 
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ภาพที่ 4.41 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

จากภาพที่ 4.41 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 
กลุ่มน ามาเปรียบเทียบค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้ผลตาม
ตารางที่ 4.20 

 
ตารางท่ี 4.20  แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น  
                   3 กลุ่ม 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

Neural 
Network_3U       

0.012183 Neural 
Network_3U       

0.000502 Neural 
Network_6U       

0.00810             

Neural 
Network_6U       

0.013155             Neural 
Network_6U       

0.002602             Neural 
Network_3U       

0.01133             

3-Ways decision 
tree  

0.066465             3-Ways decision 
tree  

0.061336             2-Ways decision 
tree  

0.08840             

Stepwise 
regression 

0.070937             2-Ways decision 
tree 

0.064253             3-Ways decision 
tree 

0.09419             

2-Ways decision 
tree 

0.075713             Stepwise 
regression 

0.099947             Stepwise 
regression 

0.10416             

  
จากตารางที่ 4.20 แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก

พบว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 2 มีค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน (Average 



237 

Squared Error: ASE) ต่ าที่สุดคือ 0.000502 สามารถสรุปได้ว่าตัวแบบ Neural Network_3U ใน
กลุ่มที่ 2 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

4.6.2.1  การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ มีจ านวนสมาชิกมากที่สุด 382 คน มี
รายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.42  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.42 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 28.5 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28.0 รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียง
กันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 14.1 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 และรายได้รวมเฉลี่ย
ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 13.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.1 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 5,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อย
ละ 11.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.7 และ
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวม

22.6% 

28.0% 

22.1% 

10.7% 

4.1% 

11.5% 

28.5% 

23.4% 
13.1% 

11.8% 

2.1% 

7.1% 

14.1% 
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ทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.1 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่า 100,000 บาท 
คิดเป็นร้อยละ 2.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 1.0 

 

 
 
ภาพที่ 4.43  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 4 ตวัแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.43 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36.4 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0  

3.3% 0.3% 

38.8% 42.7% 

15.0% 

63.4% 

36.4% 
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ภาพที่ 4.44  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.44 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.5 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรไม่ต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อย
กว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 และประชากรต้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 6.0 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.5 

 
 

5.0% 

76.8% 

18.2% 6.0% 

88.5% 

5.5% 
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ภาพที่ 4.45  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.45 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 
ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  53.7 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากร
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 40.8 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ คิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืน และเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดจ านวน 
382 คน 

4.6.2.2  การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ  มีจ านวนสมาชิก 240 คน มี
รายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

0.6% 4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 

5.5% 

53.7% 

40.8% 
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ภาพที่ 4.46  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 4 ตวัแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.46 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
37.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพ
ของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 0.8 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 

0.3% 3.3% 

38.8% 
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ภาพที่ 4.47  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 

 
จากภาพที่ 4.47 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.3 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 10.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.0 และประชากรไม่ต้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 
3.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 
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18.2% 
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ภาพที่ 4.48  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.48 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.7 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 รองลงมาประชากร
ไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 และประชากรรู้สึกไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.6 และประชากรรู้สึกเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ 
คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และ
เฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 240 คน 

4.62.3  การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ  มีจ านวนสมาชิก 322 คน มี
รายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

0.6% 4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 
2.5% 

2.5% 
18.3% 

76.7% 



244 

 
 
ภาพที่ 4.49  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 4 ตวัแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.49 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
21.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพ
ของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 4.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่มาก คิดเป็นร้อยละ 0.9 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.3 
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ภาพที่ 4.50  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.50 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรไม่ต้องการ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 44.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2  
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ภาพที่ 4.51  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.51 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 
ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  66.8 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากร
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรทีมี่สุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็น
ด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวน 322 คน 

 
4.6.3  การจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก  
ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความ

ไว้วางใจครอบครัว จัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 7 กลุ่ม และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.21 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักแบ่งตาม Baseline ได้ 7 กลุ่ม 
 
Segment 

ID 
Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_Overall
Health 
(สุขภาพ) 

i24_1_Family
Trust (ความ

ไว้วางใจ
ครอบครัว) 

i26_4_OtherRe
ligionNeighbor 
(เพื่อนบ้านที่นับ
ถือศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife 
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 144 0.582351 2.875000 4.000000 1.958333 4.229167 
2 127 0.514451 3.755906 4.000000 3.000000 4.102362 
3 310 0.619068 4.358065 3.996774 1.951613 4.400000 
4 48 0.357687 3.562500 3.000000 2.604167 3.750000 
5 245 0.333068 3.453061 4.000000 1.922449 3.146939 
6 27 0.443562 3.333333 1.925925 2.370370 3.185185 
7 43 0.468565 3.046512 3.000000 1.976744 3.000000 

  
จากตารางที่ 4.21 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้าน

ที่นับถือศาสนาอ่ืน และสุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว จัดกลุ่ม
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 7กลุ่ม แต่ผู้วิจัยใช้การจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปร
หลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลตามตารางที่ 4.22 

 
ตารางท่ี 4.22  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 
Segment 

ID 
Frequency 
of Cluster 

i12_Income 
(รายได้) 

i19_Overall
Health 
(สุขภาพ) 

i24_1_Family
Trust (ความ

ไว้วางใจ
ครอบครัว) 

i26_4_OtherRe
ligionNeighbor 
(เพื่อนบ้านที่นับ
ถือศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife 
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 118 0.413706 3.330508 2.754237 2.313559 3.338983 
2 483 0.664094 4.055901 3.997930 2.134576 4.267081 
3 343 0.298616 3.288630 4.000000 2.067055 3.513120 

  
จากตารางที่ 4.22 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดย

กลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดนั้น คือ กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก จ านวน 483 คน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก 
จ านวน 343 คน ส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 โดยมีสมาชิก จ านวน 118 คน เมื่อน า 
Segment Size มาพล็อตกราฟจะได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4.51 
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ภาพที่ 4.52  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

จากภาพที่ 4.52 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 
กลุ่มน ามาเปรียบเทียบค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้ผลตาม
ตารางที่ 4.23 

 
ตารางที่ 4.23  แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักแบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

Neural 
Network_6U       

0.000327             Neural 
Network_3U       

0.015649             Neural 
Network_6U       

0.001444             

Neural 
Network_3U       

0.000330             Neural 
Network_6U       

0.018167             Neural 
Network_3U       

0.009354             

2-Ways decision 
tree  

0.062841             2-Ways decision 
tree  

0.070948             2-Ways decision 
tree  

0.083974             

Stepwise 
regression 

0.067631             3-Ways decision 
tree 

0.075542             3-Ways decision 
tree 

0.083974             

3-Ways decision 
tree 

0.071744             Stepwise 
regression 

0.087710             Stepwise 
regression 

0.097321             
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จากตารางที่ 4.23 แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก
พบว่าตัวแบบ Neural Network_6U ในกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ยก าลังสองความคลาดเคลื่อน (Average 
Squared Error: ASE) ต่ าที่สุดคือ 0.000327 สามารถสรุปได้ว่าตัวแบบ Neural Network_6U ใน
กลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักสามารถท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

4.6.3.1  การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได ้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว มีจ านวน
สมาชิกน้อยที่สุด 118 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.53  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.53 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 
ประชากรส่วนใหญ่ไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.1 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.7 รองลงมาประชากรไม่ค่อยไว้วางใจใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 2.6 และประชากรไม่ไว้วางใจเลยในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.2 
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ภาพที่ 4.54  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.54 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 
ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  50.0 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 รองลงมาประชากร
เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 32.2 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 และประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวม
ชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อย
กว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 และประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ 
คิดเป็นร้อยละ 6.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 
และประชากรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.6 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัว และรู้สึกเฉยๆกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ี
ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 118 คน 

4.6.3.2  การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได ้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว มีจ านวน
สมาชิกมากท่ีสุด 483 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 
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ภาพที่ 4.55  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
 

จากภาพที่ 4.55 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
15,001-30,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.9 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28.0 รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
10,001-15,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียง
กันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 คิดเป็นร้อยละ 18.8 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อ
เดือน 50,001-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.1 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 5,001-10,000 คิดเป็นร้อยละ 5.0 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.1 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อ
เดือน 5,000 บาท หรือต่ ากว่า รวมกับ มากกว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.1  
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ภาพที่ 4.56  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้  
                 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.56 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 5ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 26.3 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 และสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 20.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8  
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ภาพที่ 4.57  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.57 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 
ประชากรส่วนใหญ่ไว้วางใจมากในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  99.8 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 87.4 และประชากรไม่ไว้วางใจเลยในครอบครัว 
คิดเป็นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนเท่ากันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.2 

 

 
 
ภาพที่ 4.58  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
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จากภาพที่ 4.58 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 
ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  50.9 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากร
เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 38.3 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ คิดเป็นร้อยละ 9.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 และประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7  

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความไว้วางใจมากในครอบครัว และเห็น
ด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 483 คน 

4.6.3.3  การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้เพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว มีจ านวน
สมาชิกมากท่ีสุด 343 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 

 
 

ภาพที่ 4.59  แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.59 แสดงข้อมูลของรายได้ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 
ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่มีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
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5,001-10,000 บาท เป็นรายได้ที่มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.1 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.1 รองลงมาเป็นรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 
5,000 บาท หรือต่ ากว่า คิดเป็นร้อยละ 21.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 10.7 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 10,001-15,000 คิดเป็นร้อยละ 21.6 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 22.6 และรายได้รวมเฉลี่ย
ต่อเดือน 15,001-30,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 12.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 28.0 และรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน 30,001-50,000 คิดเป็นร้อยละ 1.5 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 11.5 

  

 
 
ภาพที่ 4.60  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.60 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 5ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 สุขภาพของประชากรจะอยู่ใน
เกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 60.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 
32.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพ
ของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 1.7 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 และสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่มาก คิดเป็นร้อยละ 0.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
ใกล้เคียงกันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.3 

0.3% 
3.3% 

38.8% 

42.7% 

15.0% 

0.6% 
5.5% 

60.1% 

32.1% 

1.7% 
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ภาพที่ 4.61  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 
  

จากภาพที่ 4.61 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 
ประชากรส่วนใหญ่ไว้วางใจมากในครอบครัวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  100 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 87.4 

 

 
 
ภาพที่ 4.62  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก 

0.2% 

2.6% 9.7% 

87.4% 

100% 

0.6% 

4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 

1,5% 
8.2% 

38.5% 

41.4% 

10.5% 
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จากภาพที่ 4.62 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 
ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ  41.4 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากร
รู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 38.5 เมื่อเทียบกับประชากร
โดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 และประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 10.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 และประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 8.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 4.7 และประชากรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 
1.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.6 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้น้อย มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความไว้วางใจมากในครอบครัว และ
เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดจ านวน 343 คน 

 
4.6.4  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ จัดกลุ่ม

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 20 กลุ่ม และแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลดังนี้ 
 

ตารางท่ี 4.24  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
                   (Interval) แบ่งตาม Baseline ได้ 20 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor 
(เพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife  
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 323 4.306502 2.000000 4.424149 
2 71 4.211268 3.000000 4.366197 
3 4 5.000000 1.000000 4.750000 
4 19 2.000000 2.000000 3.526316 
5 87 4.172414 2.000000 3.000000 
6 16 3.937500 2.000000 1.687500 
7 3 1.333333 2.000000 5.000000 
8 8 2.625000 1.000000 3.750000 
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ตารางท่ี 4.24  (ต่อ) 
 
Segment 

ID 
Frequency 
of Cluster 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor 
(เพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife  
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

9 2 2.000000 3.000000 1.500000 
10 49 3.000000 3.000000 4.326531 
11 1 5.000000 1.000000 2.000000 
12 17 4.000000 3.000000 2.823529 
13 5 1.800000 3.000000 3.600000 
14 167 3.000000 2.000000 4.221557 
15 22 3.000000 3.000000 2.818182 
16 6 5.000000 3.000000 3.000000 
17 19 3.947368 1.000000 4.368421 
18 3 4.000000 1.000000 3.000000 
19 110 2.981818 2.000000 2.800000 
20 12 3.000000 1.000000 2.833333 

  
จากตารางที่ 4.24 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาค

ชั้น (Interval) ได้แก่ ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ จัด
กลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 20 กลุ่ม แต่ผู้วิจัยใช้การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัว
แปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้ผลตามตารางที่ 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
                   (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i26_4_OtherReligionNeighbor 
(เพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife  
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 240 3.329167 1.937500 2.791667 
2 382 4.361257 1.994764 4.353403 
3 322 3.152174 2.440994 4.121118 
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จากตารางที่ 4.25 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาค
ชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดนั้น คือ กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก จ านวน 382 
คน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก จ านวน 322 คน ส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่ 1 โดย
มีสมาชิก จ านวน 240 คน เมื่อน า Segment Size มาพล็อตกราฟจะได้ผลดังแสดงในภาพที่ 4.62 

 

 
 
ภาพที่ 4.63  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
                (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 

 
จากภาพที่ 4.63 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปร

อันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่มน ามาเปรียบเทียบค่า Average Squared Error ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) ได้ผลตามตารางท่ี 4.26 

 
ตารางท่ี 4.26  แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะ 
                   ตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

Neural 
Network_3U       

0.000719             Neural 
Network_6U       

0.008118             Neural 
Network_6U       

0.00464             

Neural 
Network_6U       

0.002978 Neural 
Network_3U       

0.013634             Neural 
Network_3U       

0.01189             
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ตารางท่ี 4.26  (ต่อ) 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

3-Ways decision 
tree  

0.061942             3-Ways decision 
tree  

0.064340             2-Ways decision 
tree  

0.09192             

2-Ways decision 
tree 

0.064253             Stepwise 
regression 

0.070937             3-Ways decision 
tree 

0.09770             

Stepwise 
regression 

0.099947             2-Ways decision 
tree 

0.075713             Stepwise 
regression 

0.10341             

  

จากตารางที่ 4.26 แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก
เฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) พบว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ก าลังสองความคลาดเคลื่อน (Average Squared Error: ASE) ต่ าที่สุดคือ 0.000719 สามารถสรุปได้
ว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปร
หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) ที่สามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
ได้ดีที่สุด 

4.6.4.1  การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ มี
จ านวนสมาชิกน้อยที่สุด 240 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี ้

 

 
 

ภาพที่ 4.64  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปร 
                 หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  

0.3% 3.3% 

38.8% 

42.7% 

15.0 % 
6.7% 

54.6% 

37.9% 

0.8% 
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จากภาพที่ 4.64 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการ
แบ่งกลุ่มที่ 1 สุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 54.6 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 37.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อย
กว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 6.7 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากร
จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อเทยีบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 15.0  

 

 
 
ภาพที่ 4.65  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
 

จากภาพที่ 4.65 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 86.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรต้องการเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 10.0  เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.0 และประชากรไม่ต้องการเพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 3.8  เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 

5.0% 

76.8% 

18.2% 
10.0% 

86.3% 

3.8% 



262 

  
 
ภาพที่ 4.66  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.66 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 76.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 รองลงมาประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิด
เป็นร้อยละ 18.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 และ
ประชากรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.6 และประชากรเห็นด้วยกับโดย
ภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ คิดเป็นร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความรู้สึก
เฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และมีความรู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่
ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 240 คน 

4.6.4.2  การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ มี
จ านวนสมาชิกมากที่สุด 382 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี ้
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ภาพที่ 4.67  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปร 
                 หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
 

จากภาพที่ 4.67 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการ
แบ่งกลุ่มที่ 2 สุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 63.4 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 36.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
มากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
0.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 

 

0.3% 3.3% 

38.8% 
42.7% 

15.0% 
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ภาพที่ 4.68  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.68 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 88.5 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรต้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 6.0  เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 5.0 และประชากรไม่ต้องการเพ่ือน
บ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 5.5  เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2 
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ภาพที่ 4.69  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.69 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 53.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 40.1 เมื่อเทยีบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 5.5 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3  

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้สึกเฉยๆ กับ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
สมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 382 คน 

4.6.4.3  การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ มี
จ านวนสมาชิก 322 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 
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ภาพที่ 4.70  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปร 
                 หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
  

จากภาพที่ 4.70 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการ
แบ่งกลุ่มที่ 3 สุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 72.7 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 21.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อย
กว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 4.7 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากร
จะอยู่ในเกณฑ์แย่มาก คิดเป็นร้อยละ 0.9 เมื่อเทยีบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกัน
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.3 
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ภาพที่ 4.71  แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนในการแบ่งกลุ่มท่ี 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.71 แสดงข้อมูลของความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืนใน
การแบ่งกลุ่มที่  3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 55.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 76.8 รองลงมาประชากรไม่ต้องการเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน คิดเป็นร้อยละ 44.1  เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 18.2  
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ภาพที่ 4.72  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.72 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 66.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 22.7 เมื่อเทยีบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 10.6 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3  

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้สึกเฉยๆ กับ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มี
สมาชิกจ านวน 322 คน 

 
4.6.5 การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจ

ครอบครัว จัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรีแบ่งตาม Baseline ได้ 3 กลุ่ม ได้ผลดังนี้ 
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ตารางท่ี 4.27  แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก (Interval) แบ่งตาม Baseline  
                   ได้ 3 กลุ่ม 
 

Segment 
ID 

Frequency 
of Cluster 

i19_OverallHealth 
(สุขภาพ) 

i24_1_FamilyTrust 
(ความไว้วางใจ

ครอบครัว) 

i26_4_OtherRelig
ionNeighbor 

(เพื่อนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน) 

i49_2_WantLife 
(การด ารงชีวิตตาม

ต้องการ) 

1 118 3.322034 2.754237 2.322034 3.347458 
2 599 3.854758 3.998331 2.143573 4.362270 
3 227 3.431718 4.000000 2.004405 2.872247 

  
จากตารางที่ 4.27 แสดงข้อมูลของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 

(Interval) แบ่งตาม Baseline ได้ 3 กลุ่ม โดยกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุดนั้น คือ กลุ่มที่ 2 มีสมาชิก 
จ านวน 599 คน รองลงมาคือ กลุ่มที่ 3 มีสมาชิก จ านวน 227 คน ส่วนกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด คือ 
กลุ่มที่ 1 โดยมีสมาชิก จ านวน 118 คน เมื่อน า Segment Size มาพล็อตกราฟจะได้ผลดังแสดงใน
ภาพที่ 4.72 

 

 
 
ภาพที่ 4.73  แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น  
                (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

จากภาพที่ 4.73 แสดง Segment Size ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปร
อันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่มน ามาเปรียบเทียบค่า Average squared error ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) ได้ผลตามตารางท่ี 4.28 
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ตารางท่ี 4.28  แสดงค่า Average squared error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะ 
                   ตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) แบ่งเป็น 3 กลุ่ม 
 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 1 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 2 

Train: 
ASE 

ตัวแบบ 
กลุ่มที่ 3 

Train: 
ASE 

Neural 
Network_6U       

0.000182             Neural 
Network_6U       

0.015272             Neural 
Network_6U       

0.001219             

Neural 
Network_3U       

0.000187             Neural 
Network_3U       

0.025461             Neural 
Network_3U       

0.005030             

2-Ways decision 
tree  

0.059780             3-Ways decision 
tree  

0.071571             3-Ways decision 
tree  

0.059463             

Stepwise 
regression 

0.066205             2-Ways decision 
tree 

0.080855             2-Ways decision 
tree 

0.066708             

3-Ways decision 
tree  

0.066711             Stepwise 
regression 

0.093675             Stepwise 
regression 

0.084808             

 

จากตารางที่ 4.28 แสดงค่า Average Squared Error ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก
เฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) พบว่าตัวแบบ Neural Network_6U ในกลุ่มที่ 1 มีค่าเฉลี่ย
ก าลังสองความคลาดเคลื่อน (Average Squared Error: ASE) ต่ าที่สุดคือ 0.000182 สามารถสรุปได้
ว่าตัวแบบ Neural Network_6U ในกลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปร
หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) ที่สามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
ได้ดีที่สุด 

4.6.5.1  การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความ
ไว้วางใจครอบครัว มีจ านวนสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 118 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 
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ภาพที่ 4.74  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
 

จากภาพที่ 4.74 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่มีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัวเป็น
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 77.1 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 9.7 รองลงมาประชากรไม่ค่อยไว้วางใจในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 21.2 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 2.6 และประชากรไม่ไว้วางใจเลยใน
ครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 1.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 0.2 

0.2% 
2.6% 

9.7% 

87.4% 

1.7% 21.2% 

77.1% 
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ภาพที่ 4.75  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 1  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.75 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 1 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 รองลงมาประชากรเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิด
เป็นร้อยละ 31.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 
และประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 10.2 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 และประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับ
โดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 7.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 24.3 และประชากรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 0.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนใกล้เคียงกันซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 0.6   

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัว และรู้สึก
เฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามท่ีต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด จ านวน 118 คน 

4.6.5.2  การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความ
ไว้วางใจครอบครัว มีจ านวนสมาชิกมากที่สุดจ านวน 599 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

0.6% 
4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 

0.8% 
10.2% 

50.0% 

31.4% 

7.6% 
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ภาพที่ 4.76  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปร 
                 หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
 

จากภาพที่ 4.76 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการ
แบ่งกลุ่มที่ 2 สุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.7 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 รองลงมาเป็นสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 
19.9 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 15.0 และสุขภาพ
ของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 0.3 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวน
น้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่มาก คิดเป็นร้อยละ 0.3 
เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนเท่ากันซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.3 

0.3% 
3.3% 

38.8% 

42.7% 

15.0% 

0.3% 

0.3% 

32.7% 

46.7% 

19.9% 
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ภาพที่ 4.77  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.77 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่มีความไว้วางใจมากในครอบครัวเป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 99.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 87.4 รองลงมาประชากรมีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 0.2 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 9.7 

  

 
 

ภาพที่ 4.78  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 2  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 

0.2% 2.6% 9.7% 

87.4% 

0.2% 

99.8% 

0.6% 4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 

0.5% 

62.8% 

36.7% 
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จากภาพที่ 4.78 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 2 ประชากรส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 62.8 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 รองลงมาประชากรเห็นด้วยอย่างยิ่งกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่
ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 36.7 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อย
ละ 24.3 และประชากรรู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 0.5 เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3  

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความไว้วางใจมากใน
ครอบครัว และเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด 
จ านวน 599 คน 

4.6.5.3  การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตร
ภาคชั้น (Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความ
ไว้วางใจครอบครัว มีจ านวนสมาชิกจ านวน 227 คน มีรายละเอียดของการแบ่งกลุ่มดังนี้ 

 

 
 
ภาพที่ 4.79  แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มท่ี 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปร 
                 หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval)  
  

0.3% 3.3% 

38.8% 

42.7% 

15.0% 

7.5% 

48.5% 

37.4% 

6.6 % 
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จากภาพที่ 4.79 แสดงข้อมูลสุขภาพของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัด
กลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการ
แบ่งกลุ่มที่ 3 สุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ปานกลางมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.5 เมื่อเทียบ
กับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 38.8 รองลงมาเป็นสุขภาพของ
ประชากรจะอยู่ในเกณฑ์ดี คิดเป็นร้อยละ 37.4 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อย
กว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 42.7 และสุขภาพของประชากรจะอยู่ในเกณฑ์แย่ คิดเป็นร้อยละ 7.5เมื่อ
เทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 3.3 และสุขภาพของประชากร
จะอยู่ในเกณฑ์ดีมาก คิดเป็นร้อยละ 6.6 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมี
สัดส่วนร้อยละ 15.0  

 

 
 
ภาพที่ 4.80  แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการ 
                 จัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.80 แสดงข้อมูลของความไว้วางใจในครอบครัวของประชากรในการ
แบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) สามารถ
อธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่มีความไว้วางใจมากในครอบครัวเป็นจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 100.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วน
ร้อยละ 87.4  

0.2% 2.6% 9.7% 

87.4% 

100.0% 
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ภาพที่ 4.81  แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากรในการแบ่งกลุ่มที่ 3  
                 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
  

จากภาพที่ 4.81 แสดงข้อมูลของโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการของประชากร
ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น ( Interval) 
สามารถอธิบายได้ดังนี้ ในการแบ่งกลุ่มที่ 3 ประชากรส่วนใหญ่รู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไป
ตามที่ต้องการมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 78.0 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่า
ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 25.3 รองลงมาประชากรไม่เห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิด
เป็นร้อยละ 14.1 เมื่อเทียบกบัประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 4.7 และ
ประชากรเห็นด้วยกับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 5.7 เมื่อเทียบกับ
ประชากรโดยรวมทั้งหมดมีจ านวนน้อยกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 45.1 และประชากรไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง
กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ คิดเป็นร้อยละ 2.2 เมื่อเทียบกับประชากรโดยรวมทั้งหมดมี
จ านวนมากกว่าซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 0.6 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความไว้วางใจ
มากในครอบครัว และรู้สึกเฉยๆ กับโดยภาพรวมชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการ เป็นกลุ่มที่มีสมาชิก 
จ านวน 227 คน 

จากการจัดกลุ่มของตัวแปร 5 ตัวแปรหลักตามที่อธิบายดังข้างต้น สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

0.6% 
4.7% 

25.3% 

45.1% 

24.3% 
2.2% 

14.1% 

78.0% 

5.7% 
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1)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน และสุขภาพ พบว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 2 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการ
จัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

2)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ พบว่าตัวแบบ Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 2 
เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถท านายความสุขของประชาชนใน
จังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

3)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว พบว่าตัวแบบ Neural 
Network_6U ในกลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลักสามารถท านาย
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

4)  การจัดกลุ่มโดยใช้  3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ พบว่าตัวแบบ 
Neural Network_3U ในกลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัว
แปรอันตรภาคชั้น (Interval) ที่สามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ดีที่สุด 

5)  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว 
พบว่าตัวแบบ Neural Network_6U ในกลุ่มที่ 1 เป็นตัวแบบที่ดีที่สุดในการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปร
หลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) ที่สามารถท านายความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี
ได้ดีที่สุด 
 

4.7  เปรียบเทียบ Score ในแต่ละตัวแบบเพื่อตรวจสอบหาความแม่นย าในการท านาย 
      ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

 
ท าการเก็บแบบสอบถามเพ่ิมเติมจ านวน 30 ชุด และน ามาวิเคราะห์ผลเปรียบเทียบ Score 

ในแต่ละตัวแบบเพ่ือตรวจสอบหาความแม่นย าในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและ
ความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี ได้ผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 4.82  แสดงการเปรียบเทียบของ Score ในแต่ละตัวแบบ 
 

จากภาพ 4.36 แสดงการเปรียบเทียบของ Score ในแต่ละตัวแบบ เพ่ือเป็นการตรวจสอบหา
ความแม่นย าในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรี 

  
4.7.1  ตัวแบบการถดถอยแบบข้ันตอน (Stepwise Regression) 
  

ตารางที่ 4.29  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise Regression)  
 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
MEAN Mean 3.019 3.2380 17 
STD Standard 

Deviation 
0.331 0.1767 

N Non Missing 944.000 30.0000 
MIN Minimum 1.830 2.8651 
P25 25th Percentile 2.809 3.1281 
MEDIAN Median 3.048 3.2493 
P75 75th Percentile 3.245 3.3712 
MAX Maximum 3.902 3.5790 

Stepwise Regression 

2-Ways decision tree 

3-Ways decision tree 
 

3-Hidden units neural network 

6-Hidden units neural network 

N = 944 

N = 30 

Score 

Score 

Score 

Score 

Score 
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จากตารางที่ 4.29 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบการถดถอยแบบขั้นตอน (Stepwise 
Regression) ได้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเท่ากับ 17  

 
4.7.2  ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) 
 

ตารางท่ี 4.30  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision  
                   Tree) 
 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
MEAN         Mean                     3.019 3.1362 19 
STD          Standard 

Deviation       
0.340 0.2055 

N            Non Missing            944.000 30.0000 
MIN          Minimum                  2.053 2.6762 
P25          25th Percentile          2.801 2.9780 
MEDIAN       Median                   2.978 3.1556 
P75          75th Percentile          3.287 3.3125 
MAX          Maximum                  3.856 3.4923 

 
จากตารางที่ 4.30 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways 

Decision Tree) ได้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเท่ากับ 19 
 
4.7.3 ตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision Tree) 
 

ตารางท่ี 4.31  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways Decision  
                   Tree) 
 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
MEAN         Mean                     3.019 3.1374 17 
STD          Standard 

Deviation       
0.361 0.2597 

N            Non Missing            944.000 30.0000 
MIN          Minimum                  1.867 2.1733 
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ตารางท่ี 4.31  (ต่อ) 
 

 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
P25          25th Percentile          2.816 2.9958  
MEDIAN       Median                   3.067 3.1706 
P75          75th Percentile          3.265 3.2655 
MAX          Maximum                  3.756 3.4838 

 
จากตารางที่ 4.31 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง (3-Ways 

Decision Tree) ได้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเท่ากับ 17 
 
4.7.4  ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-hidden units (3-Hidden Units Neural 

Network) 
 

ตารางท่ี 4.32  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden Units  
                   (3-Hidden Units Neural Network) 
 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
MEAN         Mean                     3.022 3.2214 16 
STD          Standard 

Deviation       
0.418 0.3056 

N            Non Missing            944.000 30.0000 
MIN          Minimum                  1.542 2.4448 
P25          25th Percentile          2.672 3.2826 
MEDIAN       Median                   3.132 3.3567 
P75          75th Percentile          3.374 3.3912 
MAX          Maximum                  4.248 3.5828 

 
จากตารางที่ 4.32 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden 

Units (3-Hidden Units Neural Network) ได้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเท่ากับ 16 
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4.7.5  ตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 6-Hidden Units (6-Hidden Units Neural 
Network) 

 
ตารางท่ี 4.33  แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 6-Hidden Units  
                   (6-Hidden Units Neural Network) 
 

Statistics Label TRAIN SCORE Accurate 
MEAN         Mean                     3.009 3.2542 19 
STD          Standard 

Deviation       
0.401 0.2372 

N            Non Missing            944.000 30.0000 
MIN          Minimum                  1.674 2.5955 
P25          25th Percentile          2.731 3.0776 
MEDIAN       Median                   3.066 3.2754 
P75          75th Percentile          3.311 3.4264 
MAX          Maximum                  3.877 3.5975 

 
จากตารางที่ 4.33 แสดงข้อมูลเปรียบเทียบของตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 6-Hidden 

Units (6-Hidden Units Neural Network) ได้ค่าความแม่นย าของตัวแบบเท่ากับ 19 
 จากการเปรียบเทียบ Score ในแต่ละตัวแบบ พบค่าความแม่นย าในตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจ
แบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) และตัวแบบโครงข่ายประสาทเทียมที่มี 6-Hidden Units (6-
Hidden Units Neural Network) มีค่ามากที่สุดเท่ากับ 19 จึงสรุปได้ว่าในข้อมูลชุด Score ตัวแบบ
ที่เหมาะสมในการท านายความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรี คือตัวแบบต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง (2-Ways Decision Tree) และตัวแบบโครงข่าย
ประสาทเทียมท่ีมี 6-Hidden Units (6-Hidden Units Neural Network) 

 



 
บทท่ี 5 

 

สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
 

การศึกษาเรื่อง “การใช้เหมืองข้อมูล (Data Mining) ในการวิเคราะห์และสร้างตัวแบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี” โดยการศึกษาครั้ง
นี้มีความมุ่งหมายของการวิจัยที่ส าคัญ 3 ประการ คือ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพสังคมและความสุข
ของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี และ 3) เพ่ือศึกษาวิเคราะห์และเสนอตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่าง
คุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ 
ประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่อาศัยอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ได้ท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-stage Sampling) และได้ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 944 คน 

ส าหรับตัวแปรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) ตัวแปรตาม คือ ความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 2) ตัวแปรอิสระ คือ คุณภาพสังคม ได้แก่ (1) ความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ (2) ความครอบคลุมทางสังคม (3) ความสมานฉันท์ทางสังคม และ (4) การเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม และ 3) ตัวแปรลักษณะประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ศาสนา 
สถานภาพสมรส ความพึงพอใจในชีวิต ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต ความพึงพอใจในการเงิน การมี
งานท า และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน เป็นต้น 

 ส าหรับการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลด้วยตนเอง โดยได้ขออนุญาติไปยัง
เทศบาลต าบลในแต่ละอ าเภอของจังหวัดจันทบุรี โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ มีจ านวนทั้งสิ้น 2 
ตอน ได้แก่ ตอนที่ 1 แบบสอบถามคุณภาพสังคม (Standard Questionnaire for Social Quality: 
SQSQ) ประกอบด้วย แบบสอบถามลักษณะทางประชากร แบบสอบถามความมั่นคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ แบบสอบถามความครอบคลุมทางสังคม แบบสอบถามความสมานฉันท์ทางสังคม และ
แบบสอบถามการเสริมสร้างพลังทางสังคม และได้น าไปทดลองใช้กับกลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกัน
จ านวน 30 คน พบว่า (1) ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.784- 
0.788 (2) ความครอบคลุมทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.714-0.822 (3) ความสมานฉันท์
ทางสังคม มีค่าความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.680-0.932 และ (4) การเสริมสร้างพลังทางสังคม มีค่า
ความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.607-0.972 และตอนที่ 2 แบบสอบถามความสุข และได้น าไปทดลองใช้กับ
กลุ่มตัวอย่างที่ใกล้เคียงกันจ านวน 30 คน พบว่า แบบสอบถามความสุข มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 
0.826 



284 
 

 ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้แบ่งการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในครั้งนี้  
ออกเป็น 6 ตอน คือ ตอนที่ 1 ผลการวิเคราะห์ลักษณะประชากรของกลุ่มตัวอย่าง ตอนที่ 2 ผลการ
วิเคราะห์ระดับคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี  ตอนที่ 3 ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยใช้การวิเคราะห์
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 1-4 ตอนที่ 4 การประเมิน
ประสิทธิผลของตัวแบบในเทคนิคต่างๆ ได้แก่ เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ การวิเคราะห์การถดถอยแบบ
ขั้นตอน และโครงข่ายประสาทเทียม ของการรวมตัวแปร และการแยกตัวแปรแบบแบ่ง Partition 
50:50 และแบบไม่แบ่ง Partition ตอนที่ 5 การค้นหาตัวท านายที่ส าคัญของความสุขของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรี และวิเคราะห์และสร้างตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี โดยการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน เพ่ือทดสอบสมมติฐานข้อที่ 5 
และตอนที่ 6 การวิเคราะห์การจัดกลุ่มประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 

 ส าหรับในบทนี้ ผู้วิจัยจึงขอแบ่งการน าเสนอออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ การสรุป อภิปรายผล 
และข้อเสนอแนะ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 

5.1  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐาน 
  
5.1.1  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานทื่ 1 
สมมติฐานที่ 1: ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กับความสุขของ

ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
 สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่ 1 เป็นบางส่วน 
 ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ตัวแปรความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เชิง

บวกกับความสุข ได้แก่ ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว ความพึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน ความ
พึงพอใจในสุขภาพ สถานะทางสุขภาพโดยรวม ความพึงพอใจในความเป็นอยู่ และความพึงพอใจในที่
อยู่อาศัย  

 ส่วนตัวแปรความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสุข ได้แก่ 
การต้องออกจากที่อยู่อาศัย 

 ในการศึกษาครั้งนี้  แสดงว่า ประชาชนที่มีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ  มี
ความสัมพันธ์กับความสุข โดยจากแนวคิดความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของ  Beck et al. 
(1997, pp. 321-325) กล่าวว่า ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ (Socio-economic Security) 
มักเกี่ยวข้องกับความต้องการพ้ืนฐานซึ่งสนองตอบความจ าเป็นในแต่ละวันของบุคคล โดยระบบและ
หน่วยงานที่เป็นผู้รับผิดชอบด้านสวัสดิการในระดับพ้ืนฐานของความมั่นคงทางด้านสังคมและ
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เศรษฐกิจที่บุคคลพึงได้รับ ได้แก่ การคุ้มครองเกี่ยวกับความจ าเป็นพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การมีรายได้
พ้ืนฐาน การมีงานท า การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บ และการส่งเสริมสุขภาพ โดยจากการศึกษาต่างๆ 
(ช านาญ แตงทอง , 2543; สุรสิทธิ์ วชิรขจร, 2553) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทางเศรษฐกิจ มัก
เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงปัจจัย 4 ความสามารถในการจ่าย ภาวะสุขภาพ การมีรายได้ที่มาจากตนเอง 
การได้รับการเกื้อหนุนทางสังคมในรูปของสิ่งของและบริการ ภาวะสุขภาพ การมีรายได้ที่มาจาก
ตนเอง มีรายได้และสัญญาจ้างที่แน่นอน มีการช่วยเหลือด้านการเงินจากภาครัฐ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ถือเป็น
ความต้องการพ้ืนฐานที่ประชาชนทั่วไปพึงได้รับ การได้รับการตอบสนองความจ าเป็นพ้ืนฐานนั้น จะ
สามารถน าไปสู่ความสุขได้ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 
2555-2559) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยให้ความส าคัญกับการสร้าง
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย เป็นพื้นฐานส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่
ดี มีความสุขในชีวิต มีจิตใจเบิกบาน มีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีคุณค่าต่อตนเองและผู้อ่ืน พร้อมมีส่วน
ร่วมในสังคมต่อไป (จิรายุ สุคนธรัตน์, 2550; รติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ เชยจิตร, 2558) และการศึกษา
ของสุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน 
อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ พบว่า การศึกษา เศรษฐกิจ และพ้ืนที่ที่ประชาชนพักอาศัยมี
ความสัมพันธ์กับความสุขโดยรวม โดยผลการวิจัยนี้สะท้อนให้เห็นว่าการพัฒนาสังคมในปัจจุบันที่มุ่ง
ความส าเร็จทางด้านวัตถุ และเน้นค่านิยมในการบริโภค มีผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ต้องเผชิญความทุกข์และเป็นสุขได้ยาก ประชาชนไม่สามารถแสวงหาความสุขท่ีแท้จริงได้
ด้วยตนเอง จึงจ าเป็นต้องอาศัยกลไกการสนับสนุนจากระบบสังคมภายนอก ได้แก่ สถาบันด้านศาสนา 
วัฒนธรรม สาธารณสุข การศึกษา และการเมือง เป็นต้น เพ่ือบูรณาการทั้งเรื่องเศรษฐกิจ จิตใจ 
ครอบครัว ชุมชน วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม การเมือง และการศึกษา อันเป็นองค์ประกอบเชื่อมโยงที่จะ
น าความสุขมาสู่บุคคลและสังคม เพ่ือน าไปสู่ภาวะชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข ซึ่งเป็นเป้าหมายของการ
พัฒนาสังคมในยุคปัจจุบัน และยังมีความสอดคล้องกับการศึกษาของจีระศักดิ์ ทัพผา (2550) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ พบว่า เขตพ้ืนที่อยู่อาศัย การมี
หลักประกันชีวิต เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุข และพบว่า ประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์มีความสุขน้อย 
การมีหลักประกันชีวิตที่ไม่แน่นอนของภาคประชาชน  

การอภิปรายผลสมมติฐานที่ 1 นี้ ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นว่าจากผลการศึกษาที่เชื่อมโยงกับ
บริบทของจังหวัดจันทบุรี พบว่าแม้จังหวัดจันทบุรีจะมีปัญหาทางสังคมจ านวนมาก แต่ลักษณะส าคัญ
ของจังหวัดจันทบุรีเป็นจังหวัดแห่งหนึ่งที่ถูกรู้จักในเรื่องการค้าขายพลอย มีตลาดพลอยที่ส าคัญ มีการ
น าเอาวัสดุพ้ืนบ้านมาผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อ ดังเช่น การแปรรูปทุเรียน การท าเสื่อจันทบูร ซึ่ง
ชี้ให้เห็นว่าสภาพเศรษฐกิจของจังหวัดจันทบุรีมีการหมุนเวียนด้านเศรษฐกิจ สามารถหยิบจับเอาวัสดุ
พ้ืนบ้านมาสร้างให้เกิดมูลค่าได้ส่งผลให้การด าเนินชีวิตดังกล่าวมีความสุข ไม่ต้องดิ้นรนหรือแสวงหา
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งานท าที่ไกลจากแหล่งที่พักอาศัย ท าให้ครอบครัวไม่ต้องอพยพย้ายถิ่นเหมือนกับประชาชนในจังหวัด
อ่ืน ครอบครัวอยู่พร้อมหน้าพร้อมตา ย่อมส่งผลให้เกิดความสุขในการอยู่อาศัยร่วมกันได้ แต่อย่างไรก็
ตามปัจจัยที่ส าคัญในการสนับสนุนด้านนโยบายที่ส าคัญนั้น คือ “ผู้น าจังหวัด” ถือว่าเป็นปัจจัยที่
ส าคัญอย่างมาก ที่นอกจากสนับสนุนการขับเคลื่อนด้านเศรษฐกิจแล้ว ยังต้องเร่งการสร้างการออม
ให้กับภาคประชาชนเพ่ือเป็นการเสริมสร้างความแข็งแรง และกระตุ้นให้เศรษฐกิจเกิดความมั่นคง 
เนื่องจากแม้เศรษฐกิจด้านการเกษตรจะมีราคาดี แต่ก็ยังคงผันแปรตามกับสภาพอากาศ ที่แปรปรวน
มากขึ้น การรู้จักเรื่องการบริหารทางการเงิน ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ ยังควรให้การสนับสนุนเพ่ือเพ่ิม
ระดับความสุขของประชาชน 

ดังนั้น ผู้น าจังหวัด ควรต้องรีบด าเนินการเพ่ือสร้างหลักประกันชีวิตให้กับภาคประชาชน โดย
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนได้รู้จักการออมเงินไว้ใช้ รู้จักใช้จ่ายอย่างประหยัด พอประมาณ ไม่
ฟุ่มเฟือย ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง ไม่สร้างหนี้สินจนเกินฐานะของตนเอง มีทรัพย์สินเป็นของตนเอง 
นอกจากนี้ควรพยุงราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ให้ตกต่ า เพ่ือเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรไม่ให้รับ
ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบัน ดังนั้น การสร้างรายได้ให้กับภาค
ประชาชนมากยิ่งขึ้น อาจช่วยส่งผลให้ภาคประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น เนื่องจากประชาชนจะมี
รายได้ที่พอเพียงกับรายจ่าย หรืออาจมีรายได้มากกว่ารายจ่าย ซึ่งจะท าให้ภาคประชาชนมีเงินเหลือ
เก็บออมไว้ใช้บ้าง ทางจังหวัดควรจัดหางานให้ภาคประชาชนได้ท าอย่างทั่วถึงกัน ไม่ควรปล่อยให้เคว้ง
คว้างตกงาน ควรส่งเสริมให้มีการประกอบอาชีพเสริม เพ่ือสร้างรายได้ในครอบครัวต่อไป  และ
สอดคล้องกับการศึกษาของรติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ เชยจิตร (2558) ได้ศึกษาเรื่องความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจสังคมกับความสุขของประชากรในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปัจจัยส าคัญที่ส่งผลต่อ
ความสุขในชีวิตประชากรในกรุงเทพมหานครมากที่สุด คือ การมีเงินออม รองลงมา ได้แก่ ภาวะ
สุขภาพในปัจจุบัน และความพึงพอใจในสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย โดยรัฐควรเร่งด าเนินการส่งเสริม
การออม โดยให้ทุกคนออมเงินก่อนน าไปใช้จ่ายโดยเฉพาะในกลุ่มผู้มีรายได้น้อย เพ่ือสร้างความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจอันน ามาซึ่งความสุขของประชากรกรุงเทพมหานคร ซึ่งหากการด าเนินการในประเด็น
ดังกล่าวล่าช้า จะท าให้เสียโอกาสด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย ควรให้การส่งเสริมการดูแลสุขภาพของประชาชนให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านการให้
ความรู้และการสนับสนุนกิจกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การออกก าลังกายในชุมชน และควรมี
มาตรการในการดูแลสภาพแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพและมีการบังคับใช้กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่าง
จริงจัง เพ่ือรักษาระดับของสภาพแวดล้อมของกรุงเทพมหานครให้อยู่ในระดับดีอยู่เสมอ เพราะ
นอกจากจะมีผลต่อการมีความสุขของประชากรกรุงเทพมหานครแล้ว ยังมีผลต่อภาวะสุขภาพของ
ประชากรกรุงเทพมหานคร โดยเฉพาะอย่างยิ่งมลภาวะอันเกิดจากการจราจรที่มีปริมาณมากในเขต
กรุงเทพมหานคร และที่ก าลังจะเพ่ิมมากขึ้นอันเป็นผลกระทบสืบเนื่องจากโครงการรถยนต์คันแรกที่
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ท าให้ปริมาณรถยนต์ในกรุงเทพมหานครเพ่ิมขึ้นอีกเป็นจ านวนมาก รวมทั้งการศึกษาของ Lin (2016) 
ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมและความสุข ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจจากเมืองในประเทศจีน 
3 เมือง พบว่า ความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ ในมิติค่าใช้จ่ายของครอบครัว สถานะทางรายได้ของ
ครอบครัว และดัชนีความมั่นคงทางสังคมเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข และหาก
ประชาชนรับรู้ถึงความไม่มั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ก็จะท าให้ประชาชนมีความสุขได้น้อย 
สอดคล้องกับการศึกษาของ Wills-Herrera et al. (2011) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการ
รับรู้ความไม่มั่นคง ทุนทางสังคมและความผาสุกเชิงอัตวิสัย : หลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตพ้ืนที่ความ
ขัดแย้งทางชนบทในประเทศโคลัมเบีย พบว่า การรับรู้ความไม่มั่นคงทางเศรษฐกิจ และการรับรู้ความ
ไม่ม่ันคงในชุมชน มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย 

 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การที่ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ในแง่ของ
การมีความมั่นคงในด้านชีวิตครอบครัว ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความรักใคร่กลมเกลียวปรองดอง
กันดี รวมทั้งการมีความมั่นคงในงาน มีงานท า ได้รับเงินเดือนที่มั่นคงเพียงพอที่จะเลี้ยงดูตัวเองและ
ครอบครัวได้เป็นอย่างดี รวมไปถึงการมีสุขภาพที่ดี มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ทั้งปวง การมีความเป็นอยู่ที่ดี มีอาหารมีการกินที่ดี มียารักษาโรค และการมีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง 
มีความมั่นคงปลอดภัยในที่พักอาศัย ไม่มีความกังวลว่าตนเองและครอบครัวจะต้องออกจากที่พัก
อาศัยดังกล่าว และที่พักอาศัยนั้นที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี เป็นต้น สิ่งเหล่านี้ เป็นสิ่งที่ประชาชนจังหวัด
จันทบุรีต้องการ เพราะเป็นสิ่งที่ช่วยให้ประชาชนมีความสุขเพ่ิมมากข้ึน 
 

5.1.2  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานทื่ 2 
สมมติฐานที่ 2: ความครอบคลุมทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรี 
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่ 2 เป็นบางส่วน 
ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ตัวแปรความครอบคลุมทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับ

ความสุข ได้แก่ การเห็นด้วยเรื่องผู้อพยพสามารถเป็นผู้น าทางการเมืองได้ 
 ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า ประชาชนที่มีความครอบคลุมทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
ความสุข โดย Chan (2007, p. 50) กล่าวว่าความครอบคลุมทางสังคมเป็นระดับของการที่ประชาชน
สามารถเข้าถึง เป็นสมาชิกของสถาบัน หรือบริการทางสังคมที่เกี่ยวข้องกับการด ารงชีวิตในแต่ละวัน 
โดยเฉพาะการเข้าถึงสถาบันหรือบริการทางสังคมถือเป็นสิ่งที่มีความส าคัญของกลุ่มบุคคลที่มี
ทรัพยากรส่วนตัวด้อยกว่าคนอ่ืนๆ ในสังคมนั้น และเป็นส่วนเติมเต็มให้บุคคลเหล่านั้นสามารถมีความ
เท่าเทียมกันกับคนส่วนใหญ่ในสังคมได้ แต่จากผลดังกล่าว แสดงถึง ประชาชนจะมีความสุขได้ ก็ต้อง
ไม่เห็นด้วยเรื่องผู้อพยพสามารถเป็นผู้น าทางการเมืองได้ สอดคล้องกับแนวคิดกีดกันทางสังคมของ
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ทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี (2555, น. 17-18) กล่าวถึงการกีดกันทางสังคมมักเกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม บุคคลเหล่านี้ถูกกีดกันด้วยวิถีทางสังคมที่ด าเนินไปตามแนวทางการปฏิบัติของบุคคลในสังคมที่
ไม่ใช่ปัจเจกบุคคล ท าให้ผู้ถูกกีดกันทางสังคมไม่ได้เข้ามามีส่วนร่วมในสังคม สะท้อนถึงความไม่เท่า
เทียมกันในสังคม หรือขาดความยุติธรรมในสังคม รวมทั้งผู้ด้อยโอกาสทางสังคมไม่สามารถเข้าถึงการ
บริการต่างๆ จากภาครัฐ ซึ่งแนวคิดนี้เป็นเป็นการสะท้อนแนวคิดความเป็นพลเมืองและการวาง
รูปแบบนโยบาย บุคคลอาจถูกปฏิเสธจากการเป็นส่วนหนึ่งของสังคมและถูกกีดกันออกจากเรื่องสิทธิ
ความเป็นพลเมืองในพ้ืนที่ทางสังคมและการเมือง ได้แก่ คนผิวสี หรือกลุ่มที่สะท้อนรูปแบบการถูก
แบ่งแยก มีพฤติกรรมหรือเจตคติในเชิงถูกกดดัน เช่น โดนกีดกันทางเพศ (Sexism) ยังมีการกระตุ้นให้
เกิดนโยบายในประเด็นส าคัญ ได้แก่ แบบแผนเชิงพ้ืนที่และเขตแดน (เช่น ชนกลุ่มน้อย ผู้ย้ายถิ่นฐาน 
ผู้ลี้ภัย) การรักษาพัฒนาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ รวมถึงเรื่องศาสนา วัฒนธรรมและความตึงเครียดบน
ความแตกต่างของภาวะความหลากหลาย เช่น อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ควรได้รับการยอมรับจาก
ภาครัฐในการอ้างสิทธิ์ที่จะประเมินอัตลักษณ์ของตนเองมากกว่าถูกก าหนดว่ามีอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ 
เช่น แบ่งแยกสีผิว (กมลวรรณ เริงส าราญ, 2552, น. 37-39) ซึ่งผู้อพยพ สามารถมองได้จากแนวคิด
ความเป็นชายขอบได้ด้วย จากแนวคิดของณัฐพงษ์ ราชมี (2555, น. 16) กล่าวว่า คนชายขอบเป็น
บุคคลหรือกลุ่มคนที่สังคมไม่สนใจเหลียวแล ถูกทิ้งขว้างแปลกแยกจากสังคมกระแสหลัก รวมทั้งถูก
ปฏิเสธโดยสังคมส่วนใหญ่ หรือคนส่วนใหญ่มองว่าเป็นคนส่วนน้อยหรือไม่มีอ านาจในสังคมในการท า
ให้เกิดความเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น สังคม เศรษฐกิจ การศึกษา ค่านิยมและจารีต ท าให้การมองโลกมี
การเปลี่ยนแปลงไป บุคคลเหล่านี้จึงมักถูกกีดกันหรือถูกชับออกจากสังคม ดังนั้น ประชาชนในจังหวัด
จันทบุรีจึงไม่เห็นด้วยกับความคิดที่ว่าผู้อพยพซึ่งเป็นคนชายขอบ จะสามารถเป็นผู้น าทางการเมืองได้ 
สอดคล้องกับการศึกษาของทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชาชนไม่เห็นด้วยในการ
ให้สิทธิกับผู้อพยพให้มาเป็นผู้น าทางการเมือง และการศึกษาของไลลา หริ่มเพ็ง (2558) ได้ศึกษา
ความครอบคลุมทางสังคมของประชาชนในอ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี พบว่า ประชาชนใน
อ าเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี มีความครอบคลุมทางสังคมในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และความ
ครอบคลุมทางสังคมต่างกัน ประชาชนมีความสุขต่างกัน แต่ไม่สอดคล้องกับการศึกษาของ Lin 
(2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมและความสุข ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบส ารวจจากเมืองใน
ประเทศจีน 3 เมือง พบว่าในกรณีเมืองหั่งโจว มิติการเข้าถึงบริการการจ้างงานและดัชนีความ
ครอบคลุมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข ส่วนเมืองเซียะเมิน พบว่า มิติการเข้าถึงเงิน
บ านาญและดัชนีความครอบคลุมทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข  และเมืองเซินเจิ้น 
พบว่า มิติการเข้าถึงเงินบ านาญ การเข้าถึงความช่วยเหลือของชุมชนและดัชนีความครอบคลุมทาง
สังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข 
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 ในการอภิปรายผลในสมมติฐานที่ 2 นี้ ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นถึงผลการศึกษาที่ปรากฏนี้ มี
ความเชื่อมโยงกับวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ถูกถ่ายทอดมาแต่ก่อน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์ทาง
การเมือง ที่เชื่อว่าผู้อพยพเป็นผู้อาศัยแผ่นดินไทย แม้วัฒนธรรมประเพณีไทยจะยึดถือว่าเมื่อแขกมา
บ้านต้องต้อนรับ แต่ถ้าหากผู้อพยพนั้นเป็นกลุ่มคนต่างด้าว ซึ่งเป็นคนที่มักใช้เรียกคนที่มาหากินใน
ประเทศไทย ไม่ได้สร้างคุณประโยชน์ใด ย่อมท าให้เจ้าบ้านรู้สึกถึงความเอาเปรียบ ไม่ให้การยอมรับ 
แบ่งแยกชนชั้นในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านที่ประชาชนชาวไทยยังไม่สามารถเข้าถึงบริการ
ได้อย่างเพียงพอ ดังเช่น ด้านการให้บริการสาธารณสุข ด้านการเมือง ดังนั้นเป็นสาเหตุที่ท าให้ผล
การศึกษาปรากฏว่าไม่ยอมรับให้คนอพยพขึ้นเป็นผู้น า ที่ท าหน้าที่บริหาร ที่อาจแย่งชิงทรัพยากรที่มี
จ ากัดอยู่แล้วไปให้กลุ่มอพยพด้วยกัน หากเป็นเช่นนั้นย่อมท าให้ความสุขของประชาชนลดน้อยลงได้ 
แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบความสุขของประชาชนจังหวัดจันทบุรี มีมากเพราะประชาชนมีความไว้วางใจ
ต่อความเป็นพวกเดียวกัน หรือเชื้อชาติเดียวกัน ย่อมรักษาผลประโยชน์ให้คนไทยมากกว่า ผู้ที่อพยพ
เข้ามา ซึ่งเห็นได้ชัดว่า ความสุขที่เกิดขึ้นนั้นแท้จริงแล้วคือความไว้วางใจได้ต่อผู้ที่ประชาชนมอบ
อ านาจให้ ให้ท าหน้าที่แทน โดยเฉพาะผู้แทนราษฎร หรือข้าราชการที่มีหน้าที่ส าคัญที่เห็นประโยชน์
ของประเทศชาติเป็นที่ตั้ง ดังนั้นปัจจัยส าคัญคือ ผู้แทนราษฎรหรือข้าราชการ ที่ต้องแสดงบทบาทที่
ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจ อุ่นใจว่าจะอยู่เคียงข้างประชาชน ย่อมท าให้ประชาชนเกิดความสุขต่อ
การด ารงชีวิต โดยปราศจากความหวาดระแวงด้วยความเป็นเชื้อชาติเดียวกัน  
 ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ความครอบคลุมทางสังคม การมีความคิดที่ไม่เห็นด้วยและ
ยอมรับผู้อพยพเป็นผู้น าทางการเมือง จะท าให้ประชาชนมีความสุข เหตุที่เป็นเช่นนี้เนื่องจาก
ประชาชนในพ้ืนที่นั้นมีความเป็นเจ้าของประเทศ การยอมรับผู้อพยพ ซึ่งเป็นคนต่างด้าวมาเป็นผู้น า
ประเทศ จึงมองว่าเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสม ประชาชนเห็นว่าผู้อพยพควรได้รับการเข้าถึง
บริการต่างๆ เพียงเท่านั้น แต่ให้มาปกครองทางการเมืองคงอาจจะถูกกีดกันแน่นอน เนื่องจากบุคคล
เหล่านี้ไม่ได้เป็นพลเมืองของประเทศ จึงไม่ควรมีสิทธิ์ที่จะปกครองหรือบริหารประเทศ ดังนั้น ถ้าหาก
ผู้อพยพได้เป็นผู้บริหารประเทศ หรือผู้น าทางการเมือง จะท าให้ประชาชนในท้องถิ่นหรือเจ้าของพ้ืนที่
ไม่มีความสุขก็เป็นได้ 
 

5.1.3  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานทื่ 3 
สมมติฐานที่ 3: ความสมานฉันท์ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรี 
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่ 3 เป็นบางส่วน 
ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ตัวแปรความสมานฉันท์ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความสุข ได้แก่ ความไว้วางใจในครอบครัว การติดต่อกับครอบครัว  และการให้ความส าคัญกับ
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ครอบครัว ในส่วนของตัวแปรความสมานฉันท์ทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงลบกับความสุข ได้แก่ 
ความตึงเครียดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ความตึงเครียดระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน ความไว้วางใจใน
ผู้น าทางการเมืองระดับชาติ 

ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า ประชาชนที่มีความสมานฉันท์ทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
ความสุข โดย van der Maesen (2006, p. 9) กล่าวว่า ความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นสภาพการณ์ที่
ความสัมพันธ์ทางสังคม ค่านิยม และบรรทัดฐานมีการยึดถือและได้รับการยอมรับร่วมกันโดย
ประชาชนส่วนใหญ่ของสังคม Phillips and Berman (2008, p. 9) กล่าวว่า ความสมานฉันท์ทาง
สังคม เป็นเอกภาพหรือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้การมีลักษณะหรือความสนใจร่วมกันที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการในการเสริมสร้าง หรือบั่นทอน/ท าลายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้าง
ทางสังคมที่รองรับเครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าว จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น มีความสอดคล้อง
กับการศึกษาของศรศิริ บุญศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความสุข
ของประชาชนต าบลศีรษะทอง อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ทุนทางสังคมทั้งด้านกลุ่ม
และเครือข่าย ด้านความไว้วางใจ และด้านความสมานฉันท์ มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข
โดยรวม โดยภาครัฐและหน่วยงานส่วนท้องถิ่นต้องเร่งสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจจากประชาชน โดยควร
ปฏิบัติตามหน้าที่ด้วยความจริงใจและซื่อสัตย์ รวมถึงข่าวสารที่ส่งถึงประชาชนต้องเป็นข้อมูลที่เป็น
จริงและเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ส่วนตัวประชาชนเองก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนบ้านด้วย
เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ การศึกษาของ Taylor et al. (2001) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายสนับสนุนทาง
สังคมอย่างไม่เป็นทางการและความผาสุกเชิงอัตวิสัยของกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกัน พบว่า  ปัจจัย
เครือข่ายทางสังคม (ได้แก่ ความสนิทใกล้ชิดกับครอบครัว การได้รับความช่วยเหลือจากครอบครัว 
การเข้าร่วมในโบสถ์) มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต รวมทั้งการศึกษาของ Tokuda et al. (2010) 
ได้ศึกษาเรื่องอิทธิพลระดับบุคคลและระดับประเทศของความไว้วางใจทางสังคมต่อความสุข พบว่า  
ความไว้วางใจทางสังคมระดับบุคคล และความไว้วางใจทางสังคมระดับประเทศ มีอิทธิพลต่อความสุข
ของประชาชน นั่นคือ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความไว้วางใจทางสังคมระดับสูง ประเทศ
นั้นจะมีความสุขมากกว่าประชาชนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีความไว้วางใจทางสังคมระดับต่ ากว่า  
การศึกษาของ Hooghe and Vanhoutte (2011) ได้ศึกษาเรื่องความผาสุกเชิงอัตวิสัยและทุนทาง
สังคมในสังคมชาวเบลเยี่ยม: อิทธิพลของคุณลักษณะของชุมชนที่มีต่อตัวชี้วัดความผาสุกเชิงอัตวิสัยใน
ประเทศเบลเยียม พบว่า ความไว้วางใจ มีอิทธิพลต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย จากการศึกษา  Wills-
Herrera et al. (2011) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่มั่นคง ทุนทางสังคมและ
ความผาสุกเชิงอัตวิสัย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตพ้ืนที่ความขัดแย้งทางชนบทในประเทศ
โคลัมเบีย พบว่า การรับรู้ความไม่มั่นคงทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย 
ส่วนการสร้างความสัมพันธ์กับความไว้วางใจและการพ่ึงพาอาศัยกันมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความ
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ผาสุกเชิงอัตวิสัย และจากการศึกษาของ Yuan and Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบ
ความผาสุกเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของคุณภาพสังคม พบว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ 
ความไว้วางใจทางสังคม และความไว้วางใจทางสถาบัน ทั้งสองตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับ
ความพึงพอใจในชีวิต  

ในการอภิปรายในสมมติฐานที่ 3 นี้ ผู้วิจัยต้องการชี้ให้เห็นว่าความสุขของประชาชนจังหวัด
จันทบุรีเกิดขึ้นจากการมีความไว้วางใจในครอบครัว ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่าเนื่องจากจังหวัดจันทบุรีมี
แหล่งงานทั้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมอยู่หลากหลาย รวมถึงมีสถาบันการศึกษาทั้ง
ในระดับปฐมวัย ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา ดังเช่น มหาวิทยาลัยราชภัฏร าไพพรรณีอยู่
ในจังหวัด มีห้างสรรพสินค้าอยู่ภายในจังหวัด ดังนั้นจึงครอบคลุมการด าเนินชีวิตในลักษณะของการ
ด ารงอยู่เป็นแบบครอบครัว จึงเห็นได้ชัดว่าจังหวัดจันทบุรีมีกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันของครอบครัว ท าให้เป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็ง ครอบครัวและชุมชนช่วยกันดูแล
ประชาชนในชุมชนด้วย มีความคุ้นเคยในลักษณะเครือญาติที่อยู่พ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ความสุขจึงเกิดได้
จากการมีกิจกรรมและการไปมาหาสู่กันได้ง่าย   
  ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า การไว้วางใจในครอบครัว การได้ติดต่อสัมพันธ์กับครอบครัว 
รวมทั้งการให้ความส าคัญกับครอบครัว เป็นสิ่งส าคัญที่จะท าให้เกิดความสุขได้ เนื่องจากครอบครัว
เป็นสถาบันสังคมที่มีความส าคัญที่สุด เพราะเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่มีบทบาทที่มีความสัมพันธ์ อย่าง
ใกล้ชิดกับมนุษย์ทุกคนในสังคม เป็นสถาบันแรกที่ท าหน้าที่ทางสังคมในด้านการถ่ายทอดค่านิยม 
ปลูกฝังความเชื่อ สร้างเสริมทัศนคติ ก าหนดบุคลิกภาพ วิธีการประพฤติปฏิบัติตน รวมทั้งการสร้าง
บรรทัดฐานทางสังคมให้แก่สมาชิกรุ่นใหม่ มีผลต่อการพัฒนาสังคมและประเทศ (ผกามาศ นันท
จีวรวัฒน์, 2554, น. 26) ซึ่งหากครอบครัวมีการท าหน้าที่ของครอบครัวได้เป็นอย่างดี สมาชิกใน
ครอบครัวมีความไว้วางใจซึ่งกันและกัน การติดต่อสัมพันธ์กับครอบครัวอยู่บ่อยๆ และมุ่งให้
ความส าคัญกับครอบครัวซึ่งเป็นสถาบันพ้ืนฐานที่ท าให้เกิดความสมานฉันท์ของคนในสังคม ย่อมจะท า
ให้ประชาชนเกิดความสุขได้ นอกจากนี้ การเกิดความตึงเครียดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ความตึงเครียด
ระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน ซึ่งเป็นความขัดแย้งกันระหว่างกลุ่มคนที่มีบรรทัดฐานและค่านิยมที่
แตกต่างกัน แต่ละกลุ่มจะมีค่านิยมที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน บุคคลมีความเชื่อในกลุ่มของตน และ
ยอมรับค่านิยมมาใช้ยึดถือกับตนเอง ดังนั้น เมื่อค่านิยมไม่ตรงกันก็อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง หรือไม่
เกิดความสมานฉันท์ขึ้นในสังคม ท าให้สังคมเกิดความวุ่นวาย และใช้ชีวิตได้อย่างไม่เป็นสุ ข และ
นอกจากนี้ ความไว้วางใจในผู้น าทางการเมืองระดับชาติ  ไม่ได้ท าให้ประชาชนเกิดความสุขได้ 
เนื่องจากผู้น าทางการเมืองระดับชาติที่เรารับรู้ในปัจจุบันไม่ได้มีความรู้ความสามารถในการบริหาร
ประเทศ ไม่สามารถมอบงานความรับผิดชอบในด้านเฉพาะให้กับผู้เชี่ยวชาญ ในด้านนั้นๆ ทั้งยังไม่ได้
ชี้แจงความจริง ค าพูดกับการกระท าสวนทางกัน สิ่งที่เคยพูดไว้ว่าจะกระท า แต่ไม่เคยรักษาสัจจะ
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ค าพูดของตนเอง ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดองค์ประกอบของ Reina and Reina (1999, p. 66) กล่าว
ว่าความไว้วางใจเกิดขึ้นได้มีองค์ประกอบที่ส าคัญ คือ ความไว้วางใจในศักยภาพ (Competence 
trust) ความไว้วางใจในการสื่อสาร (Communication Trust) และความไว้วางใจในค ามั่นสัญญา 
(Contractual Trust)  

 
5.1.4  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานทื่ 4 
สมมติฐานที่ 4: การเสริมสร้างพลังทางสังคม มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชนใน

จังหวัดจันทบุรี 
สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่ 4 เป็นบางส่วน 
ผลการวิเคราะห์แสดงว่า ตัวแปรการเสริมสร้างพลังทางสังคมที่มีความสัมพันธ์เชิงบวกกับ

ความสุข ได้แก่ การด ารงชีวิตตามต้องการ ส่วนตัวแปรการเสริมสร้างพลังทางสังคมที่มีความสัมพันธ์
เชิงลบกับความสุข ได้แก่ ความรู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคม ความรู้สึกการถูกดูถูก ชีวิตเป็นเรื่อง
ซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้ ความรู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งที่ท าอยู่ไม่ได้รับการยอมรับ
จากผู้อื่น และความรู้สึกถูกบังคับให้ท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพื่อความก้าวหน้า  

ในการศึกษาครั้งนี้ แสดงว่า ประชาชนที่มีการเสริมสร้างพลังทางสังคม มีความสัมพันธ์กับ
ความสุข โดยสถาบันพระปกเกล้า (2553, น. 3) กล่าวว่าการเสริมสร้างพลังทางสังคมเป็นการ
เสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ 
การเมือง และวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริมความสามารถให้เข้าถึงมิติอ่ืนๆ ของคุณภาพสังคม 
เช่นเดียวกับทศพนธ์ นรทัศน์ (2553, น. 353) กล่าวว่า การเสริมสร้างพลังทางสังคม เป็นการ
เสริมสร้างพลังอ านาจ ศักยภาพ และความสามารถให้แก่ประชาชนด้วยความรู้สึก หรือส านึกใน
ความสามารถส่วนบุคคลในการเข้าไปมีส่วนร่วมในการก าหนดทิศทางและนโยบายสาธารณะทั้งใน
ด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม มีส านึกของความเป็นพลเมือง โดยรัฐต้องอ านวยความ
สะดวกให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในทางการเมือง และการปกครองได้อย่างแท้จริง นั่นคือ 
เป็นการเสริมสร้างความสามารถและศักยภาพของประชาชนให้เข้าไปมีส่วนร่วมในด้านต่างๆ ของ
คุณภาพสังคม สอดคล้องกับข้อเสนอแนะจากการศึกษาของสุภาณี สุขะนาคินทร์ (2549) ได้ศึกษา
เรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความสุขของประชาชน อ าเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยควร
สนับสนุนให้ประชาชนได้มีโอกาสแสวงหาความรู้เพ่ิมเติมจากแหล่งความรู้ที่มีหลากหลายในปัจจุบัน 
เพ่ือให้ได้รับความรู้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและสังคม ท าให้สามารถตัดสินใจเลือกสิ่งต่างๆ ได้
อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ และควรให้เป็นความรู้ในระดับการยกระดับบุคคล และนอกจากนี้ ควร
ส่งเสริมประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ สอดคล้องกับการศึกษาของศรศิริ 
บุญศรี (2554) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างทุนทางสังคมกับความสุขของประชาชนต าบลศีรษะทอง 
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อ าเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พบว่า ทุนทางสังคมด้านกิจกรรมและความร่วมมือ และด้านอ านาจ
หน้าที่และกิจกรรมทางการเมืองมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุขโดยรวม จากผลการวิจัยข้างต้น 
จึงควรมีการพัฒนาและส่งเสริมทุนทางสังคมในด้านกิจกรรมและความร่วมมือโดยการจัดกิจกรรมใน
ชุมชนเพ่ือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม เช่น กิจกรรมแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชน กิจกรรม
แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน และกิจกรรมส่งเสริมทางด้านวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีใน
ชุมชน ควรส่งเสริมให้เกิดการรวมกลุ่มและการสร้างเครือข่ายให้เกิดขึ้นในชุมชน และควรส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เช่น การประชุมประชาคมหมู่บ้านที่จัดขึ้นควรมี
การประชาสัมพันธ์ให้ทั่วถึงและสร้างแรงดึงดูดใจให้ประชาชนเข้าร่วมประชุม นอกจากนี้ควรเพ่ิม
ช่องทางในการร่วมแสดงความคิดเห็นในเรื่องการเมืองจากช่องทางอ่ืนๆ เช่น ช่องทางออนไลน์ เป็นต้น 
ซึ่งสิ่งที่กล่าวมานี้จะท าให้ประชาชนมีความสุขมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ประเด็นการสนับสนุนทางสังคม 
มีการศึกษาของ Lu (1995) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกเชิงอัตวิสัย และตัวแปรทาง
จิตสังคมในเมืองไต้หวัน พบว่า การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์กับการมีสุขภาพที่ดี ความพึง
พอใจในชีวิตและความสุขในระดับสูง รวมทั้งการศึกษาของ Gallagher and Vella-Brodrick (2008) 
ได้ศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมและเชาวน์อารมณ์เป็นตัวท านายความผาสุกเชิงอัตวิสัย พบว่า 
การรับรู้การสนับสนุนทางสังคมทั้งจากบุคคลส าคัญ ครอบครัว และกลุ่มเพ่ือน มีความสัมพันธ์
ทางบวกกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย ทั้งด้านความพึงพอใจในชีวิตและอารมณ์ทางบวก และการศึกษา
ของ Zhu et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่องเส้นทางสู่ความสุข จากบุคลิกภาพสู่เครือข่ายทางสังคมและการ
รับรู้การสนับสนุน พบว่า ขนาดของเครือข่าย และการสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกต่อ
ความผาสุกเชิงอัตวิสัย ผลการวิจัยสนับสนุนการรับรู้การสนับสนุนว่าเป็นกลไกคั่นกลางที่ส าคัญของ
อิทธิพลของเครือข่ายทางสังคมที่มีต่อความผาสุกเชิงอัตวิสัย และเน้นบทบาทที่ส าคัญของจิตวิทยา
สังคมและจิตวิทยาบุคลิกภาพในการปรับเปลี่ยนพัฒนาการทางด้านเครือข่ายทางสังคม  และใน
ประเด็นการแสดงออกทางความคิด จากการศึกษาของ Abbott (2007) ได้ศึกษาเรื่องความชอกช้ า
ทางวัฒนธรรมและคุณภาพสังคมในประเทศมอลโดวาและเบลารุสหลังยุคโซเวียต พบว่า  การมีส่วน
ร่วมในองค์การ อิสรภาพในการเลือกและควบคุม มีอิทธิพลต่อความสุข การศึกษาของ Yuan and 
Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบความผาสุกเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของคุณภาพสังคม 
พบว่า การเสริมสร้างพลังทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ คุณลักษณะความส าเร็จ ความอิสระในการ
แสดงออก ความแปลกแยกทางสังคม และระดับการศึกษาสูง มีสามตัวชี้วัด ได้แก่ คุณลักษณะ
ความส าเร็จ ความอิสระในการแสดงออก และระดับการศึกษาสูง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึง
พอใจในชีวิต และความแปลกแยกทางสังคม มีความสัมพันธ์ทางลบกับความพึงพอใจในชีวิต  และ
การศึกษาของ Abbott et al. (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของสังคมและความพึงพอใจในชีวิตใน
ประเทศจีน พบว่า การมีอิสรภาพในการแสดงออกและควบคุม มีอิทธิพลต่อความพึงพอใจในชีวิต โดย
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ข้อค้นพบชี้แนะว่า สิ่งส าคัญส าหรับประเทศจีนคือ การมีความรู้สึกของการเสริมสร้างพลังของตนเอง 
ซึ่งเป็นปัจจัยอธิบายที่ส าคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้สึกท่ีบุคคลมีทางเลือกต่างๆ มากมาย และ
สามารถควบคุมการใช้ชีวิตของพวกเขาได้ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงไปสู่สังคมของการตลาดทุนนิยมดู
เหมือนจะช่วยพัฒนาชนชั้นกลางให้มีทางเลือกและการเสริมสร้างพลังให้กับตนเองในระดับบุคคล 
เช่นเดียวกับการศึกษาของ Lin (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพสังคมและความสุข ด้วยการวิเคราะห์
ข้อมูลแบบส ารวจจากเมืองในประเทศจีน 3 เมือง ในกรณีของเมืองหั่งโจว พบว่ามิติเสรีภาพในการ
แสดงออกและดัชนีการเสริมสร้างพลังทางสังคมมีความสัมพันธ์ทางบวกกับความสุข 

ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า การด ารงชีวิตได้ตามที่ต้องการ ท าให้ประชาชนเกิดความสุข 
เนื่องจากการด ารงชีวิตได้ตามท่ีต้องการ เป็นความสามารถของบุคคลในการควบคุมตนเองให้ใช้ชีวิตได้
ตามที่ตนเองปรารถนา สอดคล้องกับแนวคิดของ Israel et al. (1994) ได้กล่าวถึงประเภทหนึ่งของ
การเสริมสร้างพลังอ านาจ นั่นคือ การเสริมสร้างพลังอ านาจในตัวบุคคล (Invidual or Psychological 
Empowerment) เป็นความสามารถของบุคคลในการตัดสินใจและการควบคุมตนเอง หรือการ
ควบคุมการด าเนินชีวิตของตนเอง เป็นการพัฒนาความรู้สึกนึกคิดของตนเอง (Self-concept) หรือ
การเห็นคุณค่าของตนเอง และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การที่ประชาชนสามารถควบคุมการ
ด าเนินชีวิตได้เอง ได้ใช้ชีวิตตามที่ต้องการ ย่อมก่อให้เกิดความสุขในชีวิต นอกจากนี้ ความรู้สึกถูกกีด
กันออกจากสังคม ความรู้สึกการถูกดูถูก ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้ 
ความรู้สึกว่าคุณค่าของสิ่งที่ท าอยู่ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และความรู้สึกถูกบังคับให้ท าในสื่งที่ ไม่
ถูกต้องเพ่ือความก้าวหน้า ความรู้สึกดังกล่าวเป็นความรู้สึกทางลบทั้งสิ้น แสดงถึงการไร้ศักยภาพหรือ
สมรรถภาพในการจัดการตนเอง ไม่สามารถตัดสินใจ ร่วมรับผิดชอบ ร่วมคิดร่วมท ากับผู้อ่ืนได้ ท าให้
ไม่ได้รับการยอมรับจากผู้อ่ืน และผู้อ่ืนก็ไม่เห็นคุณค่าของบุคคลนั้นๆ ในการมาร่วมกันพัฒนาสังคม
หรือชุมชน จึงท าให้เกิดความโดดเดี่ยวในสังคม และไม่เกิดความสุข 

 
5.1.5  การสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามสมมติฐานทื่ 5 
สมมติฐานที่ 5: ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความ

สมานฉันท์ทางสังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม สามารถร่วมกันท านายความสุขของประชาชน
ในจังหวัดจันทบุรี 

สรุปได้ว่า ผลการวิเคราะห์ข้างต้นสนับสนุนสมมติฐานที่ 5  
ผลการวิเคราะห์ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียมที่มี 3-Hidden Units โครงข่าย

ประสาทเทียมที่มี 6-Hidden Units เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง 
และการวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละเทคนิค ดังนี้ 
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5.1.5.1  โครงข่ายประสาทเทียม ทั้ง 3-Hidden Units และ 6-Hidden Units เป็น
แบบจ าลองทางคณิตศาสตร์ที่จ าลองการท างานของเซลล์ประสาทของมนุษย์ ที่มีความแม่นย าในการ
พยากรณ์มากกว่าเทคนิคอ่ืนๆ เป็นเทคนิคที่มีโครงสร้าง และหลักการท างานคล้ายสมองคน เรียนรู้ได้
ในระยะเวลาอันสั้น ข้อมูลมีความซับซ้อน สามารถน าไปประยุกต์ใช้งานโครงข่ายประสาทเทียมเพ่ือใช้
ในการตัดสินใจในการท าให้ประชาชนเกิดความสุขขึ้นได้   

5.1.5.2  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจ แบ่งเป็น 
1)  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง พบว่า ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด 

ได้แก่ ตัวแปร การถูกดูถูก รองลงมาคือตัวแปรการใช้เวลาในงาน ความส าคัญของสุขภาพที่ดี ความ
ไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติ และการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งจากแผนภาพต้นไม้ตัดสินใจ
แบบ 3 ทาง น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1)  ประชาชนที่มีความสุขมากท่ีสุด ได้แก่ 
(1.1) ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจใน

ชีวิตครอบครัวมากที่สุด และไม่มีความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวยจะมีความสุขมากท่ีสุด  
(1.2  ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลา

ในงานน้อย และมีความไว้วางใจธนาคารมากจะมีความสุขมากท่ีสุด 
(1.3)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความพึงพอใจใน

ชีวิตครอบครัวปานกลาง มีความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติปานกลาง มีความพึงพอใจใน
สถานะทางการเงินมาก และมีแหล่งที่มาของรายได้มาจากการจ้างงานตนเอง/ธุรกิจส่วนตัว หรือท า
การเกษตรจะมีความสุขมากที่สุด 

(1.4)  ประชาชนที่ เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความ
ไว้วางใจครอบครัวมาก มีจ านวนเพ่ือนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งมากกว่า 5 คน มีการด ารงชีวิต
ตามต้องการมาก และมีความตึงเครียดมากระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อยจะมีความสุขมากที่สุด 

(1.5)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
มาก มีการให้ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถ่ีในการติดต่อเพ่ือนฝูงน้อย มีความต้องการ
เพ่ือนบ้านที่เป็นคนขี้เมามาก และมีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมากจะมีความสุขมาก
ที่สุด 

(1.6)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
มาก มีการให้ความส าคัญของสุขภาพที่ดีมาก มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือ
ศาสนาอ่ืนน้อย มีการด ารงชีวิตตามต้องการมาก และมีรายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือนมากกว่าหรือเท่ากับ 
15,001-30,000 บาทจะมีความสุขมากท่ีสุด 
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(2)  ประชาชนที่มีความสุขน้อย ได้แก่  
(2.1)  ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีความ

ไว้วางใจครอบครัวปานกลาง และมีความไว้วางใจองค์กรศาสนาน้อย จะมีความสุขน้อย 
(2.2)  ประชาชนที่เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลา

ในงานปานกลาง และมีการให้ระดับความส าคัญของครอบครัวน้อยจะมีความสุขน้อย 
(2.3)  ประชาชนที่ เห็นด้วยปานกลางกับการถูกดูถูก  มีความ

ไว้วางใจครอบครัวมาก มีจ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้งน้อยกว่า 5 คน มีความถ่ีในการไป
ดูนิทรรศการศิลปะน้อย และมีภาระของค่าเล่าเรียนบุตรน้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.4)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
ปานกลาง มีการให้ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทน้อย และมีจ านวน
เพ่ือนและญาติท่ีติดต่อเดือนละครั้งน้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.5)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
ปานกลาง มีการให้ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทปานกลาง และเคย
มีประสบการณ์การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) จะมีความสุขน้อย 

(2.6)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
มาก มีการให้ความส าคัญของสุขภาพที่ดีน้อย และมีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก  และมี
ความไว้วางใจองคก์รพัฒนาเอกชน (NGOs) น้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.7)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
มาก มีการให้ความส าคัญของสุขภาพที่ดีน้อย มีความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะมาก มีความ
ไว้วางใจองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) มาก และมีความถี่ในการติดต่อครอบครัวน้อยจะมีความสุข
น้อย 

(2.8)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน
ปานกลาง มีการให้ระดับความส าคัญของครอบครัวมาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทมาก และมีความ
พึงพอใจในงานน้อยจะมีความสุขน้อยที่สุด 

(3)  ประชาชนที่มีกฎหรือเงื่อนไขที่น่าสนใจ ได้แก่ 
(3.1)  ประชาชนที่เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก มีการใช้เวลาในงาน

มาก มีการให้ความส าคัญของสุขภาพที่ดีปานกลาง มีความถ่ีในการติดต่อเพ่ือนฝูงน้อย มีความต้องการ
เพ่ือนบ้านที่เป็นคนขี้เมามาก และมีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมากจะมีความสุขมาก
ที่สุด 

2)  เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง พบว่า ตัวแปรที่มีความส าคัญที่สุด 
ได้แก่ ตัวแปร การถูกดูถูก รองลงมาคือตัวแปรความไว้วางใจครอบครัว การต้องออกจากที่อยู่อาศัย 
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การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งจากแผนภาพต้นไม้
ตัดสินใจแบบ 2 ทาง น ามาเขียนเป็นกฎหรือเงื่อนไข สามารถสรุปได้ดังนี้ 

(1) ประชาชนที่มีความสุขมากท่ีสุด ได้แก่ 
(1.1)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตาม

ต้องการน้อย มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก และมีงานปัจจุบันเป็นลูกจ้างเต็มเวลา (40 
ชั่วโมง/สัปดาห์ หรือมากกว่า) จะมีความสุขมากที่สุด  

(1.2)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตาม
ต้องการมาก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดน้อยระหว่างคนจนคนรวย และมี
ความต้องการเพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรมน้อยจะมีความสุขมากท่ีสุด 

(1.3)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตาม
ต้องการมาก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก มีความตึงเครียดน้อยระหว่างคนจนคนรวย และมี
ความต้องการเพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรมมากจะมีความสุขมากที่สุด  

(1.4)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตาม
ต้องการมาก มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวน้อย  มีความถี่ในการติดต่อครอบครัวมาก มีการ
แสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะมาก และมีความต้องการเพ่ือนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรมน้อย 
จะมีความสุขมากที่สุด 

(2)  ประชาชนที่มีความสุขน้อย ได้แก่ 
(2.1)  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีการด ารงชีวิตตาม

ต้องการน้อย มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวน้อย และมีความเห็นว่าผู้อพยพเข้าเมืองสามารถ
กลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได้น้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.2)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดู
นิทรรศการศิลปะมาก และเป็นเพศหญิงจะมีความสุขน้อย 

(2.3)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอ่ืน
อีก และมีความพึงพอใจในความเป็นอยู่น้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.4)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวมาก มีความเป็นไปได้ที่ต้องออกจากที่อยู่อาศัยเพราะไม่สามารถรับภาระได้อีกมาก เคยมี
ประสบการณ์การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) และมีส่วนร่วมในการบอยคอทมากจะมี
ความสุขน้อย 
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(2.5)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดู
นิทรรศการศิลปะน้อย มีการใช้เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวน้อย และมีความคิดเห็นว่า
การที่คนๆ หนึ่งจะมีสถานภาพทางสังคมหรือเศรษฐกิจที่สูงขึ้นด้วยความพยายามของตนเองมีความ
เป็นไปได้น้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.6)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอ่ืน
อีก มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่มาก และมีการให้ระดับความส าคัญของงานน้อยจะมีความสุขน้อย 

(2.7)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ
ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนมาก ไม่มีงานชั่วคราวอ่ืน
อีก มีความพึงพอใจในความเป็นอยู่มาก และมีการให้ระดับความส าคัญของงานมากจะมีความสุขน้อย 

(3)  ประชาชนที่มีกฎหรือเงื่อนไขท่ีน่าสนใจ ได้แก่ 
(3.1)  ประชาชนที่ เห็นด้วยกับการถูกดูถูก มีความไว้วางใจ

ครอบครัวน้อย มีความต้องการให้เป็นเพ่ือนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอ่ืนน้อย มีความถี่ในการไปดู
นิทรรศการศิลปะน้อย มีการใช้เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวมาก และมีการใช้เวลาในงาน
อดิเรกที่สนใจน้อยจะมีความสุขมาก 

จากกฎและเงื่อนไขของเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจดังกล่าว เมื่อน ามาค้นหารูปแบบของ
ความสุขโดยการจัดกลุ่มของเงื่อนไขที่เกี่ยวข้อง สามารถแบ่งกลุ่มได้  8 กลุ่ม ได้แก่ 1) เงื่อนไขส่วน
บุคคล 2) เงื่อนไขสภาพแวดล้อม 3) เงื่อนไขเกี่ยวกับครอบครัว 4) เงื่อนไขเกี่ยวกับการเมือง 5) 
เงื่อนไขเกี่ยวกับสังคม 6) เงื่อนไขด้านศาสนา 7) เงื่อนไขด้านการท างาน และ 8) เงื่อนไขด้านเศรษฐกิจ
และการเงิน พบว่าในการวิเคราะห์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง รูปแบบก่อให้เกิดความสุขใน
ระดับมากที่สุด คือ ปรากฏในหลายมิติ โดยพบว่าหากบุคคลมีการไม่เห็นด้วยกับการโดนดูถูก มักมี
ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวอยู่ในระดับมากและปานกลาง มีความไว้วางใจการเมืองในระดับน้อย
หรือปานกลาง แต่สามารถแสดงความเห็นในที่สาธารณะได้มาก ส่วนในด้านสังคมพบว่า กลุ่มนี้จะไม่
ตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย แต่ไม่ปรากฏเงื่อนไขของศาสนาและเรื่องงานเข้ามาเกี่ยวข้อง ส่วน
เงื่อนไขด้านการเงินพบว่ามักเป็นกลุ่มที่พึงพอใจกับสถานะการเงิน มีแหล่งที่มาของรายได้ จากการ
จ้างงานตนเอง ชี้ให้เห็นว่าลักษณะของความสุขในรูปแบบของการไม่ยอมรับต่อการดูถูก มีความพึง
พอใจกับครอบครัวของตนเอง ไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง แต่มีอิสระของการแสดงความคิดเห็นได้ทั่วไป 
กลุ่มนี้ไม่ชอบการดูถูก ไม่ตึงเครียดเรื่องคนจนกับคนรวย เพราะตนเองพอใจกับสถานะทางการเงิน
และการมีงานท าแล้ว ด้วยลักษณะดังกล่าวจึงท าให้มีความสุขอยู่ในระดับมากท่ีสุด 
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ในขณะที่กลุ่มที่เห็นด้วยปานกลางต่อการถูกดูถูกนั้น หากสามารถใช้ชีวิตได้อย่าง
อิสระ ปรากฏจากผลการศึกษาว่า ในด้านครอบครัวมีความไว้วางใจในระดับมาก มีจ านวนความถี่ใน
การติดต่อเพ่ือนและญาติบ่อยครั้งแม้จะมีความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคนอายุอยู่ในระดับ
มากก็ตามแต่จะพบว่ากลุ่มนี้จะใช้เวลาในการท างานน้อย แต่ไว้วางใจธนาคารมาก ก็เป็นอีกรูปแบบ
หนึ่งที่สร้างให้เกิดความสุขในระดับที่มากที่สุดได้เช่นเดียวกัน เนื่องจากแม้จะมีความตึงเครียดจากการ
พบปะสังสรรค์กับครอบครัว แต่การมีความถี่ในการสร้างปฏิสัมพันธ์ มุ่งให้เน้นให้ความส าคัญที่
ครอบครัว มากกว่าการท างานหรือไม่เน้นการท างานใช้เวลามาก ก็ท าให้เกิดการไปมาหาสู่ การเยี่ยม
เยียนและได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับคนในครอบครัว ไม่เคร่งเครียดกับเรื่องการดูถูกดูแคลน ย่อม
ท าให้กลุ่มคนเช่นนี้มีระดับความสุขอยู่ในระดับที่มากท่ีสุด 

นอกจากนี้กลุ่มที่ เห็นด้วยมากกับการถูกดูถูกนั้น ยังปรากฏว่าเป็นกลุ่มที่ ให้
ความส าคัญกับสุขภาพ สามารถด าเนินชีวิตได้ตามต้องการมีอิสระ มีสิทธิของประชาชนตามระบอบ
ประชาธิปไตย แม้จะไม่ปรากฏเงื่อนไขด้านครอบครัว แต่ปรากฏเงื่อนไขในทางสังคมว่า มีการติดต่อ
เพ่ือนฝูงน้อยครั้ง มีความต้องการให้เพ่ือนบ้านเป็นศาสนาอ่ืนน้อย มีเวลาที่ใช้ในการท างานมาก แต่มี
รายได้รวมต่อเดือนมาก ยังสามารถท าให้บุคคลมีความสุขในระดับมากที่สุดได้ เนื่องจากกลุ่มคน
เหล่านี้ให้ความส าคัญกับสังคม เคารพสิทธิของมนุษย์ สามารถด าเนินชีวิตตามกรอบของกฎหมายหรือ
ระเบียบที่วางไว้ แม้จะมีปัญหาทางสังคมอยู่ใกล้ตัว แต่กลุ่มคนเหล่านี้เชื่อว่าการปฏิบัติตามกฎระเบียบ 
ท าให้อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขได้ ท าให้เงื่อนไขด้านครอบครัวมีความโดดเด่นน้อยกว่าด้านสิทธิ
ของประชาชนหรือการไม่ยอมรับการดูถูก เห็นความเท่าเทียมมากกว่าการรักพวกพ้องหรือเอ้ือต่อ
ครอบครัว  

แต่อย่างไรก็ตามจากผลการศึกษายังพบข้อค้นพบในเรื่องรูปแบบของความสุขที่อยู่ใน
ระดับท่ีน้อยที่สุด ปรากฏในรูปแบบเห็นด้วยมากกับการถูกดูถูก ในขณะที่ให้ความส าคัญกับครอบครัว
มาก มีส่วนร่วมในการบอยคอทมาก แต่มีความพึงพอใจในงานปานกลาง ใช้เวลาในการท างานอยู่ใน
ระดับปานกลางนั้น เป็นรูปแบบที่ท าให้บุคคลมีความสุขน้อยที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในกลุ่มที่ให้
ความส าคัญกับครอบครัว แต่เห็นด้วยกับการถูกดูถูกนั้นส่งผลต่อการมีความรุนแรงหรือการแสดง
พฤติกรรมบอยคอทเกิดขึ้นได้บ่อยครั้ง ในขณะที่ความพึงพอใจต่อการท างานหรือการทุ่มเทให้กับงาน
อยู่ในระดับปานกลาง ดังนั้นส่งผลให้บุคคลไม่มีความสุข คิดร้ายหรือคิดในแง่ลบ มีความรู้สึกไม่มี
ความสุขโดยเฉพาะเมื่อค าดูถูกนั้นเกิดจากครอบครัวของตนเองเพราะเป็นกลุ่มที่ให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว มีการตอบโต้ในพฤติกรรมเชิงลบกลับไป ยิ่งท าให้ปัญหาลุกลาม และท าให้ถูกพูดจากระทบ
กระเทียบมากขึน้ ส่งผลให้รูปแบบนี้มีความสุขอยู่ในระดับที่น้อยที่สุด  

ส่วนการวิเคราะห์เทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทางนั้น ปรากฏผลดังนี้ ในกลุ่มที่มี
ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุด พบว่าเงื่อนไขที่ส าคัญคือเงื่อนไขเรื่องการไม่เห็นด้วยกับการถูกดูถูก การ
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ด ารงชีวิตได้ตามต้องการ ความพึงพอใจในครอบครัว ปรากฏชัดเจนในทุกรูปแบบที่มีความสุขอยู่ใน
ระดับท่ีมากที่สุด แต่กลับไม่พบตัวแปรด้านเศรษฐกิจและการเงินในรูปแบบของการมีความสุขในระดับ
มากที่สุด อย่างไรก็ตามตัวแปรที่ส าคัญของการวิเคราะห์คือการไม่เห็นด้วยต่อการถูกดูถูกนั้น แบ่งได้
เป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เห็นด้วยต่อการถูกดูถูกหรือยอมรับได้ต่อการดูถูกนั้น มีอิสระต่อการใช้ชีวิต
น้อย มีความพอใจในชีวิตครอบครัวมาก ใช้เวลาในการท างานมาก เป็นกลุ่มที่ค่อนข้างด าเนินชีวิตแบบ
มุ่งเน้นการท างาน กับชีวิตครอบครัว ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักปรากฏให้เห็นในจังหวัดจันทบุรีที่มีวิถีชีวิต
ค่อนข้างเรียบง่าย การท าไร่ท าสวนนั้นเป็นงานหนัก แต่เป็นเจ้าของกิจการของตนเอง อยู่อาศัยใน
พ้ืนที่ของตนเองอยู่กับครอบครัว ไม่ใส่ใจกับค าดูถูกดูแคลน ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย ก็ย่อมท าให้มี
ความสุขอยู่ในระดับมากที่สุดได้เช่นกัน 

ในขณะที่กลุ่มที่ 2) กลุ่มที่ไม่เห็นด้วยต่อการถูกดูถูก มักจะมีอิสระต่อการใช้ชีวิตมาก
เช่นกัน หากมีความพึงพอใจในชีวิตน้อยแต่หากว่ามีการติดต่อสื่อสารกับครอบครัวอยู่บ่อยครั้งก็มี
ความสุขเทียบเท่าได้กับคนที่มีความพึงพอใจในชีวิตครอบครัวมาก สามารถแสดงความคิดเห็นในที่
สาธารณะได้มาก ไม่ต้องการอยู่ใกล้เพ่ือนบ้านที่เป็นอาชญากรรม ซึ่งจะเห็นได้ว่ารูปแบบดังกล่าวเป็น
กลุ่มคนที่ไม่ชอบการดูถูก ให้ความส าคัญกับการด าเนินชีวิตของตนเองได้อย่างอิสระ สามารถแสดง
ความคิดเห็นได้ แม้จะมีความพึงพอใจของครอบครัวมากหรือน้อยก็ตาม แต่อย่างไรก็ตามการอยู่อาศัย
ยังเป็นสิ่งส าคัญกับคนกลุ่มนี้ที่ไม่ชอบการโดนดูถูกหรือค าพูดในเชิงลบจากใคร จึงไม่ต้องการอยู่ใกล้
กับนักเลง หรืออาชญากรรม  

แต่อย่างไรก็ตามรูปแบบที่พบว่ามีความสุขน้อยที่สุด คือ กลุ่มที่เห็นด้วยหรือยอมรับ
กับการโดนดูถูก มีปัญหาความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคนอายุน้อย มีความถี่ในการติดต่อกับ
ครอบครัวน้อย พึงพอใจต่อชีวิตครอบครัวมาก มีสิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตยมาก กลับ
กลายเป็นกลุ่มที่มีความสุขอยู่ในระดับน้อยที่สุด ทั้งนี้เกิดจากการที่กลุ่มคนเหล่านี้ให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว แต่กลับพบปัญหาความไม่เข้าใจกันในครอบครัวท าให้มีอัตราความถี่ในการพบปะสังสรรค์
ญาติน้อยลง แต่ยังคงโหยหาคนที่เข้าใจหรือการมีครอบครัวที่อบอุ่น ยอมรับได้แม้จะถูกดูถูกแต่ใน
ขณะที่ก็ต้องการการมีสิทธิในระบอบประชาธิปไตย คือ ให้ความเท่าเทียมกัน แต่เมื่อต้องพบปัญหา
ความไม่เท่าเทียมหรือการเลือกปฏิบัติจากครอบครัวแล้วท าให้กลุ่มคนเหล่านี้มีความสุขอยู่ในระดับ
น้อยที่สุด  

ทั้งนี้ผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบการวิเคราะห์ต้นไม้ตัดสินใจทั้งแบบ 3 ทาง และแบบ 2 ทาง 
เพ่ือน าผลการศึกษามาสกัดข้อค้นพบที่เป็นแก่นสารของรูปแบบของความสุขเพ่ือน าไปสร้างนโยบาย
สังคมและชุมชนต่อไป ดังจะเห็นได้ว่าผลการศึกษาปรากฏเงื่อนไขในด้านความสุขของบุคคลมากท่ีสุด 
คือ เรื่องของการเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยต่อการดูถูก บทบาทของครอบครัวเป็นสิ่งที่ส าคัญ ในขณะที่
กลุ่มการเมืองที่ปรากฏเงื่อนไขส าคัญคือเรื่องของการไว้วางใจต่อการเมือง ในด้านของสังคมนั้น ต้องให้
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ความส าคัญกับบรรยากาศรอบบ้าน การสร้างชุมชนที่มีเพ่ือนบ้านที่ดี ไม่เป็นอาชญากร หรือแม้แต่ไม่
เคร่งเครียดเรื่องความเหลื่อมล้ าด้านคนรวยกับคนจน การท างานมีการใช้เวลาในการท างานที่ดี สร้าง
สมดุลกับชีวิตครอบครัวหรือการเลือกใช้ชีวิตได้อย่างอิสระ ดังที่กล่าวมานี้เป็นรู ปแบบของความสุข
ส าคัญที่เป็นข้อค้นพบจากการศึกษานี้  

5.1.5.3  การวิเคราะห์การถดถอยแบบขั้นตอน แสดงให้เห็นว่า ตัวแปรคุณภาพสังคม 
ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ความครอบคลุมทางสังคม ความสมานฉันท์ทาง
สังคม และการเสริมสร้างพลังทางสังคม สามารถร่วมกันท านายความสุขของประชาชนในจังหวัด
จันทบุรีได้ร้อยละ 51.26 

จากผลการวิจัย พบว่าคุณภาพสังคม ทั้ง 4 มิติ สามารถร่วมกันท านายความสุขของ
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรีได้ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

1)  ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) เกี่ยวกับยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
ให้ความส าคัญกับการสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย เป็นพ้ืนฐาน
ส าคัญที่ท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุขในชีวิต มีจิตใจเบิกบาน มีความรู้สึกมั่นคงในชีวิต มีคุณค่า
ต่อตนเองและผู้อ่ืน พร้อมมีส่วนร่วมในสังคมต่อไป (จิรายุ สุคนธรัตน์, 2550; รติพร ถึงฝั่ง และรัชพันธุ์ 
เชยจิตร, 2558) อธิบายด้วยทฤษฎีล าดับขั้นความต้องการ (Maslow’s Hierarchical Theory of 
Motivation) โดย Maslow (1954, pp. 84-87) กล่าวว่ามนุษย์มีความต้องการ ในทฤษฎีนี้บุคคลที่
ได้รับความพึงพอใจสิ่งหนึ่งแล้ว ก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืนๆ ในระดับที่สูงขึ้นเรื่อยๆ เมื่อ
ประชาชนบรรลุความต้องการพ้ืนฐานที่ส าคัญที่สุด ได้แก่ อาหาร น้ า อากาศ การนอนหลับ การ
ขับถ่าย เป็นต้น เป็นสิ่งที่กระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมต่างๆ หากมนุษย์มีความหิว มนุษย์เราจะไม่
มีความต้องการในเรื่องอ่ืนๆ ดังนั้น จึงต้องตอบสนองความต้องการด้านร่างกายก่อน จึงจะน า ไปสู่
ความต้องการถัดไปสู่ความต้องการความปลอดภัย ได้แก่ ความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น 
ความต้องการคุ้มครองปกป้อง ความรู้สึกที่ปลอดจากการคุกคาม ความต้องการที่จะอยู่ในระเบียบ
ความต้องการตามกฎหมายคุ้มครอง เป็นต้น การที่บุคคลตอบสนองสิ่งเหล่านี้ได้ก็จะท าให้บุคคลมี
ความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ และน าไปสู่ความสุขได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยที่ศึกษาในครั้งนี้ 
พบว่า มีตัวแปรความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ สถานภาพสมรส ความ
พึงพอใจในงานที่ท าอยู่ในปัจจุบัน รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ความพอใจในมลพิษทางอากาศ ความยุ่งยาก
ในเรื่องเวลารอพบหมอตามที่นัดหมาย และสถานะทางสุขภาพ ที่สามารถท านายความสุขได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาของคณวัฒน์ วศินสังวร (2558) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างสภาวะ
เศรษฐกิจสังคมและการเมืองกับความสุขที่เป็นผลจากนโยบายสาธารณะ พบว่า สภาวะเศรษฐกิจด้าน
รายจ่าย สภาวะเศรษฐกิจด้านรายได้ และตัวแปรอ่ืนๆ มีอิทธิพลต่อความสุข  และยังสามารถร่วมกัน
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ท านายความสุขได้ร้อยละ 66.6 โดยในระยะสั้นจ าเป็นต้องมีนโยบายเพ่ือเสริมสร้างรายได้ให้คน
ยากจน ผู้ด้อยโอกาสและผู้มีรายได้น้อย ส่วนระยะยาวต้องด าเนินนโยบายเพ่ือรักษาอัตราการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจในระดับที่เหมาะสมอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การศึกษาของ Taylor et 
al. (2001) ได้ศึกษาเรื่องเครือข่ายสนับสนุนทางสังคมอย่างไม่เป็นทางการและความผาสุกเชิงอัตวิสัย
ของกลุ่มชาวแอฟริกันอเมริกัน พบว่า สถานะหย่าร้าง สถานะแยกกันอยู่ สถานะหม้าย และปัญหา
ทางสุขภาพ ร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความสุขได้ร้อยละ 17.2 และการศึกษาของ Abbott 
et al. (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของสังคมและความพึงพอใจในชีวิตในประเทศจีน พบว่า ภาวะ
ทางสุขภาพ ร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถอธิบายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 32.9 ดังนั้น จะเห็น
ได้ว่า ความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการอธิบายความสุขได้ 

2)  ความครอบคลุมทางสังคม  โดยถวิลวดี บุรีกุล (2553, น. 95) ได้
กล่าวถึงความครอบคลุมทางสังคมว่า การรวมกันในสังคมเป็นเรื่องที่ประชาชนจ าเป็นต้องเข้าถึงและ
เข้าร่วมในสถาบันต่างๆ รวมทั้งความสัมพันธ์ทางสังคมในชีวิตประจ าวัน การเข้าถึงการบริการทาง
สังคมเป็นเรื่องที่ส าคัญอย่างมากส าหรับผู้ขาดแคลนทรัพยากร สามารถช่วยเหลือผู้ขาดแคลนให้กลับสู่
เส้นทางหลักของสังคมได้อีกครั้ง รวมถึงมีสิทธิในฐานะพลเมือง โดยไม่ถูกแบ่งแยกกีดกันจากสังคมด้วย
เหตุผลใดๆ และยอมรับความแตกต่างทั้งด้านชาติพันธุ์ สถานะทางเพศ อายุ อาชีพ สถานะทาง
เศรษฐกิจ ตลอดจนการให้บริการสาธารณะที่ช่วยผู้ด้อยโอกาสให้ได้รับโอกาสและเข้าถึงการบริการให้
สามารถกลับเข้าสู่สังคมได้ ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่บุคคลมีลักษณะของความครอบคลุมทางสังคม ย่อมจะ
ก่อให้เกิดความสุขได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีตัวแปรความครอบคลุมทางสังคม จ านวน 
3 ตัวแปร ได้แก่ ความคิดเห็นเรื่องผู้อพยพกลายเป็นผู้น าทางการเมือง การถูกแบ่งแยกเรื่องสถานภาพ
ทางสังคม และการถูกแบ่งแยกเรื่องภูมิล าเนาเดิม ที่สามารถท านายความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การศึกษาของทิพย์ปริญญ์ ปัญญามี (2555) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความครอบคลุม
ทางสังคมของประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ประชากรส่วนใหญ่ไม่เห็นด้วยในการให้สิทธิ
กับผู้อพยพให้มาเป็นผู้น าทางการเมือง และการถูกแบ่งแยกทางสังคมในเรื่องสถานภาพทางสังคม 
และความคิดเห็นเรื่องผู้อพยพกลายเป็นผู้น าทางการเมืองมีความสัมพันธ์กับภาวะความสุขในชีวิต 
และจากการศึกษาของ Yuan and Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบความผาสุกเชิงอัต
วิสัยจากมุมมองของคุณภาพสังคม พบว่า ความครอบคลุมทางสังคม ร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถ
ร่วมกันท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 37 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความครอบคลุมทางสังคมจึง
เป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการอธิบายความสุขได้ 

3)  ความสมานฉันท์ทางสังคม โดย Ritzen, Easterly, and Woolcock 
(2000, p. 6) กล่าวว่าความสมานฉันท์ทางสังคมเป็นสภาพสังคมที่กลุ่มคนรวมกันอยู่ในภูมิภาค
เดียวกัน เช่น ประเทศเดียวกัน แสดงออกถึงทัศนคติและพฤติกรรมในลักษณะของการร่วมมือในการ
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สร้างให้เกิดการเปลี่ยนแปลง และ Phillips and Berman (2008, p. 8) กล่าวว่าความสมานฉันท์ทาง
สังคม เป็นเอกภาพหรือน้ าหนึ่งใจเดียวกัน ภายใต้การมีลักษณะหรือความสนใจร่วมกันที่มีอิทธิพลต่อ
กระบวนการในการเสริมสร้าง หรือบั่นทอน/ท าลายเครือข่ายความสัมพันธ์ทางสังคมและโครงสร้าง
ทางสังคมที่รองรับเครือข่ายความสัมพันธ์ดังกล่าว ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่บุคคลมีความสมานฉันท์ทาง
สังคม ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีตัวแปรความสมานฉันท์ทาง
สังคม จ านวน 6 ตัวแปร ได้แก่ ความไว้วางใจในผู้น าทางการเมืองระดับชาติ ความไว้วางใจในกองทัพ 
ความไว้วางใจในโทรทัศน์ ความตึงเครียดระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง ความไว้วางใจในครอบครัว และการ
ติดต่อกับครอบครัว ที่สามารถท านายความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Wills-Herrera et 
al. (2011) ได้ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ความไม่มั่นคง ทุนทางสังคมและความผาสุก
เชิงอัตวิสัย: หลักฐานเชิงประจักษ์จากเขตพ้ืนที่ความขัดแย้งทางชนบทในประเทศโคลัมเบีย พบว่า 
การรับรู้ความไม่มั่นคงทางการเมือง มีความสัมพันธ์ทางลบกับความผาสุกเชิงอัตวิสัย  โดยตัวแปรนี้
ร่วมกับตัวอ่ืนๆ สามารถอธิบายความผาสุกเชิงอัตวิสัยได้มากกว่าร้อยละ 30 และการศึกษาของ Yuan 
and Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบความผาสุกเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของคุณภาพ
สังคม พบว่า ความสมานฉันท์ทางสังคม มีตัวชี้วัด คือ ความไว้วางใจทางสังคม และความไว้วางใจทาง
สถาบัน ทั้งสองตัวชี้วัด มีความสัมพันธ์ทางบวกกับความพึงพอใจในชีวิต และปัจจัยทั้งหมดนี้ร่วมกับ
ตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 37 ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ความสมานฉันท์
ทางสังคมจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่ส าคัญในการอธิบายความสุขได้ 

4)  การเสริมสร้างพลังทางสังคม โดยสถาบันพระปกเกล้า (2553, น. 3) ให้
ความหมายการเสริมสร้างพลังทางสังคมว่าเป็นการเสริมสร้างศักยภาพและความสามารถของ
ประชาชนในการเข้าไปมีส่วนร่วมทั้งในด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม เป็นการส่งเสริม
ความสามารถให้เข้าถึงมิติอ่ืนๆ ของคุณภาพสังคม ผู้วิจัยเชื่อว่า การที่บุคคลมีการเสริมสร้างพลังทาง
สังคม ย่อมจะก่อให้เกิดความสุขได้ เช่นเดียวกับงานวิจัยในครั้งนี้ พบว่า มีตัวแปรการเสริมสร้างพลัง
ทางสังคม จ านวน 8 ตัวแปร ได้แก่ สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย การมีส่วนร่วมในการ
ร่วมการต่อต้าน (บอยคอท) การด ารงชีวิตตามต้องการ การถูกบังคับให้ท าสิ่งที่ไม่ถูกต้องเพ่ือ
ความก้าวหน้า จ านวนเพ่ือนและญาติที่ใกล้ชิดพอที่จะพูดคุยปัญหาส าคัญ ความถี่ในการไปดู
พิพิธภัณฑ์หรือสถานที่มรดกทางวัฒนธรรม ความรู้สึกถูกกีดกันออกจากสังคม และคนส่วนใหญ่หา
ผลประโยชน์จากท่าน ที่สามารถท านายความสุขได้ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ  Lu (1995) ได้
ศึกษาเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างความผาสุกเชิงอัตวิสัย และตัวแปรทางจิตสังคมในเมืองไต้หวัน พบว่า 
การสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายการมีสุขภาพที่ดีได้ร้อยละ 18 ส่วนการมี
ระดับการศึกษาที่ดีกับการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความพึงพอใจใน
ชีวิตได้ร้อยละ 17 และการสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความสุขได้ร้อยละ 24 
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จากผลการวิจัยข้างต้นสามารถชี้ให้เห็นว่า ตัวแปรการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวแปรที่เป็นตัวป้องกัน
ส าหรับความผาสุกเชิงอัตวิสัยทั้งทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (ความพึงพอใจในชีวิต) ด้านการรู้คิด  
(ความสุข) และด้านสุขภาพ (การมีสุขภาพที่ดี) แสดงให้เห็นถึงตัวท านายทางจิตสังคมที่สามารถ
อธิบายความแปรปรวนในความผาสุกเชิงอัตวิสัยส าหรับกลุ่มชาวจีนไต้หวันได้ การศึกษาของ  
Gallagher and Vella-Brodrick (2008) ได้ศึกษาเรื่องการสนับสนุนทางสังคมและเชาวน์อารมณ์เป็น
ตัวท านายความผาสุกเชิงอัตวิสัย พบว่า การสนับสนุนทางสังคมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านาย
ความผาสุกเชิงอัตวิสัย ทั้งความพึงพอใจในชีวิต อารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ ได้ร้อยละ 44, 
50 และ 50 ตามล าดับ นั่นคือ แหล่งการสนับสนุนทางสังคมเป็นตัวท านายที่ส าคัญส าหรับความผาสุก
เชิงอัตวิสัยทั้งสามด้าน ผลที่ได้จากการวิจัยในครั้งนี้ สามารถน าไปปฏิบัติใช้ได้ โดยการน าความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับตัวแปรต่างๆ มาส่งเสริมให้เกิดสุขภาพทางด้านจิตใจที่เหมาะสม และยังได้แนะน าให้กับ
ผู้เชี่ยวชาญทางสุขภาพได้ตระหนักถึงการเพ่ิมความผาสุกเชิงอัตวิสัยด้วย การศึกษาของ Yuan and 
Golpelwar (2013) ได้ศึกษาเรื่องการทดสอบความผาสุกเชิงอัตวิสัยจากมุมมองของคุณภาพสังคม 
พบว่า ความอิสระในการแสดงออก ร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อย
ละ 37 และการศึกษาของ Zhu et al. (2013) ได้ศึกษาเรื่องเส้นทางสู่ความสุข จากบุคลิกภาพสู่
เครือข่ายทางสังคมและการรับรู้การสนับสนุน พบว่า โดยตัวแปรขนาดของเครือข่าย การรับรู้การ
สนับสนุนร่วมกันกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถท านายความผาสุกเชิงอัตวิสัยได้ร้อยละ 37.3 เช่นเดียวกับ
การศึกษาของ Abbott et al. (2016) ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพของสังคมและความพึงพอใจในชีวิตใน
ประเทศจีน พบว่า การมีอิสรภาพในการแสดงออกและควบคุมร่วมกับตัวแปรอ่ืนๆ สามารถอธิบาย
ความพึงพอใจในชีวิตได้ร้อยละ 32.9 จะเห็นได้ว่า การเสริมสร้างพลังทางสังคมจึงเป็นตัวแปรหนึ่งที่
ส าคัญในการอธิบายความสุขได้ 

ดังนั้น จึงสามารถสรุปได้ว่า ตัวแปรคุณภาพสังคม ทั้ง 4 มิติ สามารถร่วมกันท าให้
ประชาชนเกิดความสุข ความสุขของประชาชนจึงไม่ได้เกิดจากคุณภาพสังคมเพียงมิติใดมิติหนึ่งเท่านั้น 
แต่ควรประกอบกันทั้ง 4 มิติ จึงจะท าให้ประชาชนเกิดความสุขได้มากที่สุด 
 

5.1.6  การสรุปและอภิปรายผลการวิเคราะห์เพิ่มเติม : การวิเคราะห์การจัดกลุ่ม
ประชาชนในจังหวัดจันทบุรี 
5.1.6.1  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา

อ่ืน และสุขภาพ 
การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม

ของประชากรที่มีรายได้สูง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ที่ดี และรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 
ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 491 คน 



305 
 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้น้อย และรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิก
น้อยที่สุดจ านวน 172 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลางและรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือ
ศาสนาอื่น ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวน 281 คน 

5.1.6.2  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนา
อ่ืน และเห็นด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 382 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และ
เฉยๆ กับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 240 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง ซึ่งรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็น
ด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวน 322 คน 

5.1.6.3 การจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก ได้แก่ รายได้ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน 
สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัว และรู้สึกเฉยๆกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่ง
เป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 118 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้ปานกลาง มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความไว้วางใจมากในครอบครัว และเห็น
ด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มทีม่ีสมาชิกมากที่สุดจ านวน 483 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 5 ตัวแปรหลัก สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่ม
ของประชากรที่มีรายได้น้อย มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความไว้วางใจมากในครอบครัว และ
เห็นด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากท่ีสุดจ านวน 343 คน 

5.1.6.4  การจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ และการด ารงชีวิตตามต้องการ 
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การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความรู้สึก
เฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และมีความรู้สึกเฉยๆ กับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็น
กลุ่มท่ีมีสมาชิกน้อยที่สุดจ านวน 240 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้สึกเฉยๆ กับ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็นด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมาก
ที่สุดจ านวน 382 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 3 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความรู้สึกเฉยๆ กับ
เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน และเห็นด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกจ านวน 
322 คน 

5.1.6.5  การจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น (Interval) 
ได้แก่ เพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน สุขภาพ การด ารงชีวิตตามต้องการ และความไว้วางใจครอบครัว 

การแบ่งกลุ่มที่ 1 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีความไว้วางใจเล็กน้อยในครอบครัว และรู้สึก
เฉยๆ กับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกน้อยที่สุด จ านวน 118 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 2 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ดี มีความไว้วางใจมากใน
ครอบครัว และเห็นด้วยกับการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีสมาชิกมากที่สุด จ านวน 599 คน 

การแบ่งกลุ่มที่ 3 ของการจัดกลุ่มโดยใช้ 4 ตัวแปรหลักเฉพาะตัวแปรอันตรภาคชั้น 
(Interval) สามารถสรุปได้ว่าเป็นกลุ่มของประชากรที่มีสุขภาพอยู่ในเกณฑ์ปานกลาง มีความไว้วางใจ
มากในครอบครัว และรู้สึกเฉยๆ กับการด ารงชีวิตตามต้องการ เป็นกลุ่มที่มีสมาชิก จ านวน 227 คน 

จากการจัดกลุ่มตัวแปรที่มีผลในการท านายความสุขได้ดีนั้น จะเห็นได้ว่า ตัวแปรที่มี
ความส าคัญที่ช่วยท าให้เกิดการท านายได้ดีขึ้น ได้แก่ รายได้ สุขภาพ ความไว้วางใจในครอบครัว 
เพ่ือบบ้านที่นับถือศาสนาอื่น และการด ารงชีวิตตามต้องการ ซึ่งมีรายละเอียดในการอภิปราย ดังนี้ 

1) รายได ้รายได้เป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยท าให้เกิดความสุขได้ การมีรายได้ที่
เพียงพอ ก่อให้เกิดความมั่นคงของชีวิต เป็นตัวประกันความมั่นคงของชีวิต ท าให้สามารถจับจ่ายใช้
สอย หรือขยายธุรกิจขึ้นมาได้ รายได้ท าให้เกิดผลทางด้านจิตใจ รายได้เป็นผลที่ได้มาจากการท างาน 
ดังนั้น การมีงานท าเป็นหลักแหล่ง จึงท าให้เกิดรายได้ สามารถน าไปเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว สร้าง
ความพึงพอใจในชีวิต และก่อให้เกิดความสุขได้ 
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2) สุขภาพ สุขภาพเป็นตัวแปรหนึ่งที่ช่วยท าให้เกิดความสุข เพราะว่า
สุขภาพที่ดีแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ นั่นคือ การมีร่างกาย
แข็งแรง คล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง มีจิตใจที่เข้มแข็ง ร่าเริง  สามารถกระท าสิ่งต่างๆ ได้อย่างมี
ความสุข ไม่เป็นทุกข์ แต่ถ้าหากสุขภาพร่างกายทรุดโทรมลง เป็นโรคภัยไข้เจ็บ ส่งผลกระทบต่อจิตใจ 
เกิดความเครียด ซึมเศร้า ท้อแท้ สิ้นหวัง ไม่อยากจะท างานอีกต่อไป สิ่งเหล่านี้เป็นบ่อเกิดของความ
ทุกข์ ดังนั้น สุขภาพที่ดีจึงเป็นสิ่งส าคัญที่ท าให้เกิดความสุข 

3) ความไว้วางใจในครอบครัว ความไว้วางใจมีความส าคัญต่อความสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความไว้วางใจกันก็เป็นที่มาของการมีศักยภาพที่ดีในการ
ด าเนินชีวิตและการท างานที่ไม่ต้องหวาดระแวงกับคนรอบข้าง ว่าจะท าร้ายหรือเกิดสิ่งที่ไ ม่ดีกับตน 
หน่วยงาน สังคม หรือประเทศชาติ สัมพันธภาพของความไว้วางใจจะเกิดขึ้นก็ต้องเริ่มต้นมาจาก
ครอบครัว จึงจะสามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างปรองดอง และเกิดความสุขต่อไป 

4) ความรู้สึกเฉยๆ กับเพ่ือนบ้านที่นับถือศาสนาอ่ืน การมองเพ่ือนบ้านที่
นับถือศาสนาอ่ืนอย่างเป็นมิตร จะไม่ท าให้เกิดความขัดแย้งขึ้น แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันได้ของ
คนในสังคม แม้ศาสนาแต่ละศาสนาจะมีอัตลักษณ์ที่เป็นของตนเองชัดเจน แต่เมื่อต้องมีปฏิสัมพันธ์
ร่วมกันในสังคม ต่างศาสนากันแต่ต้องอยู่ร่วมกันในสังคม ท าให้ศาสนาแต่ละศาสนามีความรู้สึกว่า
ตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน เป็นคนไทยเหมือนกัน จึงจะเกิดความปรองดอง และเกิดความสุขขึ้น 

5) การด ารงชีวิตตามต้องการ การด าเนินชีวิตเป็นไปตามที่ต้องการด้วย
ความสามารถและศักยภาพที่ตนเองมี สามารถควบคุมชีวิต การใช้ชีวิต วิถีชีวิตของตนเองได้ มีอิสระที่
จะท าในสิ่งที่เราต้องการ โดยไม่ละเมิดบรรทัดฐานของสังคม การได้ตอบสนองความต้องการหรือความ
ปรารถนาของตนเอง ท าให้เรารู้สึกว่าได้เติมเต็มความต้องการ จึงท าให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และมี
ความสุขได้ไม่ยาก 
 

5.2  ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
 

5.2.1  ข้อเสนอแนะเพื่อการปฏิบัติ 
5.2.1.1  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ จะ

ก่อให้เกิดความสุขได้ ดังนั้น ประชาชนจะมีความสุขได้ ควรจะต้องมีการส่งเสริม ให้เกิดความมั่นคง
ทางด้านรายได้ โดยการส่งเสริมการค้า สนับสนุนสวัสดิการของภาครัฐ สนับสนุนมาตรการส่งเสริม
อาชีพ ขยายสินค้าการส่งออกให้มากขึ้น สนับสนุนเทคโนโลยีมาใช้ในด้านการเกษตร ให้ความรู้เรื่อง
การแปรรูปผลิตภัณฑ์ต่างๆ เป็นต้น ส่งเสริมให้เกิดสุขภาพที่ดี โดยจัดหาสถานที่ออกก าลังกาย 
โรงพยาบาลตรวจสุขภาพฟรี ยกระดับนโยบายสุขภาพท้องถิ่น อันจะท าให้เกิดความพร้อมที่จะใช้ชีวิต
อย่างมีความสุขต่อไป 
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5.2.1.2  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความครอบคลุมทางสังคม จะก่อให้เกิด
ความสุขได้ ดังนั้น ประชาชนจะมีความสุขได้ ควรมีการส่งเสริมและเปลี่ยนทัศนคติที่จะด ารงชีวิตร่วม
และยอมรับบุคคลที่มีความแตกต่างจากเราให้ได้ รวมทั้งรัฐควรให้โอกาสกับผู้ด้อยโอกาสในการเข้าถึง
บริการต่างๆ ของรัฐให้มากขึ้น รับจัดหาสวัสดิการให้อย่างทั่วถึง สร้างค่านิยมและตระหนักถึงเรื่อง
ความเสมอภาคความเท่าเทียมให้เกิดในสังคม อันจะก่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในสังคมต่อไป 

5.2.1.3  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีความสมานฉันท์ทางสังคม จะก่อให้เกิด
ความสุขได้ ดังนั้น ประชาชนจะมีความสุขได้  ควรมีการพัฒนาความไว้วางใจในด้านต่างๆ กับ
ประชาชนมากขึ้น สถาบันต่างๆ ต้องแสดงออกถึงความซื่อสัตย์ โปร่งใส ในการท างานมากขึ้น สร้าง
คุณค่า ค่านิยม บรรทัดฐานของความสามัคคีในสังคม และควรติดต่อปฏิสัมพันธ์กับครอบครัวให้มาก
ขึ้น เพื่อส่งเสริมให้เกิดสังคมที่มีความสมานฉันท์ต่อไป 

5.2.1.4  ผลการวิจัยพบว่า ประชาชนมีการเสริมสร้างพลังทางสังคม จะก่อให้เกิด
ความสุขได้ ดังนั้น ประชาชนจะมีความสุขได้ ควรส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตในด้านที่เป็นบวก 
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองมากขึ้น เพ่ือปกป้องสิทธิของประชาชนพึงมีใน
ระบอบประชาธิปไตย และควรเข้าร่วมกิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆ เพ่ือพัฒนาความรู้เพ่ือให้เกิด
ศักยภาพและความสามารถในการเข้าไปมีส่วนในการท ากิจกรรมร่วมกับสังคมมากขึ้น 

 
5.2.2  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 

5.2.2.1  จากผลการวิจัยดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยเสนอแนะนโยบายสร้างชุมชน
เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นเศรษฐกิจแบบครัวเรือน เครือญาติสนับสนุนธุรกิจซึ่งกันและกันให้ครบวงจร จาก
ข้อค้นพบ พบว่า ประชาชนจะมีความสุขในระดับมากที่สุด ก็ต่อเมื่ออยู่ในพ้ืนที่ที่มีเครือญาติ ให้
ความส าคัญกับครอบครัวเป็นอันดับต้นๆ มีความไว้วางใจในครอบครัว รวมถึงการได้ด าเนินชีวิตได้
อย่างเป็นอิสระตามที่ต้องการ มีธุรกิจกิจการเป็นของตนเองหรือเป็นของครอบครัว ครอบครัวร่วมกัน
ลงมือท า เพราะทุกคนในครอบครัวต่างไว้วางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญ การไว้วางใจใน
ครอบครัว จะมีความเป็นองค์รวมในทุกๆ เรื่อง ดังนั้น การเสนอนโยบายควรเป็นรูปแบบที่ส่งเสริมให้
ชุมชนเข้มแข็งด้วยการสร้างงานในชุมชนในระบบเครือญาติ เช่น ครอบครัวปลูกทุเรียน เครืญาติ
ช่วยกันแปรรูปทุเรียนให้อยู่ในรูปแบบอ่ืนๆ ท ากันคนละไม้ละมือ มีความสุขที่ได้ท างานในรูปแบบที่
เป็นอิสระในเชิงเศรษฐกิจของครอบครัว และเป็นโอกาสที่ท าให้ได้พบปะสังสรรค์สนับสนุนซึ่งกันและ
กัน ท าให้เกิดความสุขได้อย่างยั่งยืน หรือโดยสรุปนั่นคือ ความสุขเกิดมาจากระดับความพึงพอใจใน
ครอบครัว ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ผสมผสานกับการมีอิสระในการใช้ชีวิต หมายถึง การมี
ความสุขในกิจการของตนเองบนความไว้วางใจในครอบครัวตนเอง  
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5.2.2.2  จากผลการวิจัยดังกล่าว สิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่ผู้วิจัยต้องการเสนอแนะนโยบาย 
คือ นโยบายรู้รักสิทธิตนเอง เนื่องจากข้อค้นพบ พบว่า บุคคลที่มีความสุขอยู่ในระดับมาก จะมีการให้
ความส าคัญกับสิทธิและเสรีภาพในระบอบประชาธิปไตย มีอิสระในการแสดงความคิดเห็น มีสิทธิทาง
การเมืองตามระบอบประชาธิปไตย ให้ความสนใจการเคารพซึ่งกันและกัน แม้ว่าจะมีเพ่ือนบ้านที่สร้าง
ปัญหา เช่น เพ่ือนบ้านที่เสพยาเสพย์ติด เพ่ือนบ้านที่เคยเกี่ยวข้องกับอาชญากรรม แต่กลุ่มประชาชน
ที่มีความสุขเหล่านี้จะให้ความส าคัญกับกฎและระเบียบในการอยู่ร่วมกัน ท าให้สามารถมีความสุขได้
แม้จะอยู่ในพ้ืนที่ที่มีปัญหาทางด้านสังคมสูง ดังนั้น การเสริมสร้างนโยบายด้านความรู้และเจตคติใน
เรื่องสิทธิพื้นฐานของประชาชน กฎระเบียบของการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข ทุกคนต้องเคารพกฎหมาย 
หากประชาชนมีความรู้และเจตคติที่ดีอย่างเพียงพอ ย่อมไม่ก่อให้เกิดความหวาดระแวงต่อปัญหา 
ไว้วางใจต่อภาครัฐ ย่อมก่อให้เกิดการอยู่อาศยัที่มีความสุขมากได้ 

5.2.2.3  จากผลการวิจัยด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 3 ทาง พบว่า จากกฎและ
เงื่อนไขของการท านายความสุขของประชาชนดังกล่าว น ามาสู่การวางแผนนโยบายในระยะสั้น และ
ระยะยาว ดังนิ้ 

1)  นโยบายระยะสั้น ประชาชนควรมีปัจจัย 4 ที่เป็นปัจจัยพ้ืนฐานในการ
ด ารงชีวิต ซึ่งสิ่งต่างๆ จะได้มานั้น ต้องมีสถานะทางการเงินที่ดี มีงานท า ผู้น าชุมชนจัดหางานให้
ประชาชน ส่งเสริมการจ้างงานในชุมชนให้ประชาชนมีงานท าให้มากขึ้น ด้วยการจัดตั้งโครงการพัฒนา
ทักษะและความรู้เพ่ือประกอบอาชีพ หรือโครงการฝึกอาชีพส าหรับผู้ว่างงาน หรือโครงการยกระดับ
ฝีมือแรงงาน โครงการเหล่านี้สร้างงานสร้างเงิน รวมทั้งสร้างความน่าเชื่อถือให้แก่ธนาคารในการให้กู้
เงินเพ่ือประกอบธุรกิจส่วนตัว เช่น ท านา ท าไร่ น าไปสู่ความเพียงพอทางด้านรายได้  

2)  นโยบายระยะยาว ควรสร้างครอบครัวให้มีความอบอุ่น มีการพบปะกับ
ของครอบครัวและเครือญาติมากขึ้น เนื่องจากประชาชนที่มีความสุขมาก มักให้ความส าคัญกับ
ครอบครัว แม้แต่ประชาชนที่มีความสุขน้อย มักจะอยู่เพียงล าพัง ครอบครัว ญาติพ่ีน้องมาเยี่ยมเยียน
น้อยครั้ง ผู้น าชุมชนหากได้ยกระดับเกี่ยวกับการท าธุรกิจของครอบครัว เช่น การแปรรูปทุเรียน ใน
รูปแบบต่างๆ มีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆ มาสู่ชุมชน จัดหาบุคคลที่เชี่ยวชาญมาให้ความรู้ เรื่อง
เทคโนโลยี เพ่ือน าไปสู่การขยายกิจการครอบครัว อันเป็นการดึงให้คนในครอบครัว รวมทั้งญาติพ่ีน้อง
มาร่วมกันลงมือลงทุนท ากิจการของครอบครัว เป็นการแบ่งเบาภาระงาน ท าให้ใช้เวลาในการท างาน
น้อยลง เพราะทุกคนร่วมมือร่วมใจกันท า ท าให้ได้ใช้เวลาร่วมกับคนในครอบครัวมากขึ้น การสร้าง
ครอบครัวที่อบอุ่นจะช่วยส่งเสริมให้คนในครอบครัวมีลักษณะบุคลิกภาพที่ดี ชอบช่วยเหลือคนอ่ืน มี
คุณธรรม โดยการเข้าวัดท าบุญ จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจให้เป็นคนดีมีศีลธรรม ให้ความส าคัญกับความ
เป็นคน คนทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ดูถูกเหยียดหยามคนอื่น น าไปสู่การมีความสุขอย่างยั่งยืน 
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แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ ประชาชนที่มีความสุขมากเห็นด้วย
กับการถูกดูถูก ยิ่งโดนดูถูกเหยียดหยาม เหมือนมีแรงฮึดให้ตนต้องต่อสู้ จึงใช้เวลาในงานมาก แม้
รอบตัวจะมีปัญหาต่างๆ มากมาย แต่กลุ่มคนเหล่านี้ให้ความส าคัญกับการเคารพสิทธิของมนุษย์ รัก
ความเป็นอิสระ ทุกคนเท่าเทียมกัน ไม่ละเมิดสิทธิซึ่งกันและกัน ในส่วนนี้ ผู้น าระดับชาติ แม้แต่ระดับ
ท้องถิ่นต้องแสดงให้ประชาชนเห็นถึงความส าคัญของมนุษย์ในสิทธิที่พึงควรมี นั่นคือ สิทธิในการพูด
แสดงความคิดเห็น กลุ่มคนนี้ แม้จะโดนดูถูก แต่ก็เชื่อมั่นในสิทธิ สิทธิในการโต้ตอบกลับ จึงจะท าให้
กลุ่มคนเหล่านี้มีความสุข  

5.2.2.4  จากผลการวิจัยด้วยเทคนิคต้นไม้ตัดสินใจแบบ 2 ทาง พบว่า จากกฎและ
เงื่อนไขของการท านายความสุขของประชาชนดังกล่าว น ามาสู่การวางแผนนโยบายในระยะสั้น และ
ระยะยาว ดังนิ้ 

1)  นโยบายระยะสั้น ทุกเงื่อนไข มีสิ่งหนึ่งที่ส าคัญที่ต้องเร่งสนับสนุน ที่จะ
ท าให้ประชาชนมีความสุข นั่นคือ ครอบครัว ชุมชนจัดตั้งเครือข่ายครอบครัวเข้มแข็งขึ้ นมา เพ่ือเป็น
ตัวอย่างให้กับครอบครัวอ่ืนๆ ในชุมชนได้เรียนรู้ ปลูกฝังความรับผิดชอบร่วมกันในครอบครัว การ
เสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีในครอบครัว เมื่อครอบครัวมีความเข้มแข็งอบอุ่น จึงน าพาให้ประชาชนมี
ความสุขได้  

2)  นโยบายระยะยาว ประชาชนที่จะมีความสุข ควรได้ด ารงชีวิตตามที่
ต้องการ สิ่งส าคัญที่ผู้น าชุมชนควรกระท า คือ มีการประเมินความต้องการจ าเป็นของแต่ละชุมชน 
เพ่ือค้นหาความจ าเป็นที่แท้จริง ที่จะช่วยตอบค าถามว่าการได้ด ารงชีวิตตามที่ต้องการเป็นอย่างไร 
เมื่อได้ค้นพบว่าประชาชนมีความต้องการอะไร จึงควรจัดโครงการตามความต้องการนั้น เช่น กิจกรรม
ส่งเสริมบรรยากาศความเท่าเทียมกัน ทุกคนในชุมชนมีการประชุมร่วมมือหารือกัน เพ่ือสร้างการมี
ส่วนร่วมในชุมชน ให้เป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ทุกคนปฏิบัติตามหน้าที่ที่พึงควรกระท า ส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อผู้อ่ืน เป็นต้น อันส่งผลให้ชุมชนเป็นสุขได้อย่างยั่งยืน 

แต่มีประชาชนกลุ่มหนึ่งที่มีเงื่อนไขที่น่าสนใจ คือ ประชาชนที่มีความสุขมากเห็นด้วย
กับการถูกดูถูก เนื่องจากกลุ่มนี้ครอบครัวเป็นผู้ดูถูก จึงไว้วางใจในครอบครัวน้อย และไม่ค่อยใส่ใจต่อ
สิ่งรอบตัว เช่น งานอดิเรก การไปดูนิทรรศการ แต่มีเวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัวมาก 
อาจจะเนื่องจากมีลักษณะเป็นคนโดดเดี่ยวเก็บตัวอยู่กับตัวเอง ไม่ค่อยได้พอเจอสังคมมาก การได้
ติดต่อกับครอบครัวจึงเป็นสิ่งเดียวที่ยึดให้บุคคลกลุ่มนี้มีความสุขได้  

 
5.2.3  ข้อเสนอแนะในการวิจัยต่อไป 

5.2.3.1  งานวิจัยครั้งนี้ ศึกษาความสุขโดยรวม งานวิจัยครั้งต่อไปควรมีการศึกษา
ความสุขในประเด็นอ่ืนๆ เฉพาะด้าน เช่น ความสุขในการท างาน ความสุขในครอบครัว ความสุขใน
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การศึกษา เป็นต้น และขยายกลุ่มตัวอย่างไปยังท้องที่หรือภูมิภาคอ่ืนๆ มากขึ้น อาจจะท าให้เห็น
ภาพรวมของความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพสังคมและความสุขมากขึ้น เนื่องจากบริบทในแต่ละพ้ืนที่
จะมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมือนกัน 

5.2.3.2  ควรมีการท าการศึกษาตัวแปรเชิงสาเหตุอ่ืนๆ อาจจะเป็นตัวแปรทางด้าน
จิตวิทยา เพ่ือค้นหาว่านอกจากปัจจัยสภาพแวดล้อมภายนอกที่มีผลต่อความสุขแล้ว ยังมีปัจจัยภายใน
ตัวบุคคล หรือปัจจัยจิตลักษณะใด ที่อาจส่งเสริมให้เกิดความสุข หรือศึกษาปฏิสัมพันธ์ร่วมกันระหว่าง
ปัจจัยจิตลักษณะและปัจจัยสภาพแวดล้อม ท าให้เห็นภาพรวมของความสุขในมุมมองที่กว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น 

5.2.3.3  ควรมีการออกแบบการวิจัยโดยการใช้วิธีการเชิงคุณภาพเพ่ิมเติม เช่น การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม เป็นต้น อาจจะท าให้เข้าใจถึงคุณลักษณะ
อ่ืนๆ ที่นอกเหนือจากการศึกษาครั้งนี้ ที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ของความสุขได้อีก รวมถึง
การศึกษาเงื่อนไขอ่ืนๆ ที่สามารถอธิบายปรากฎการณ์ความสุข จะท าให้ได้ผลการวิจัยเกี่ยวกับ
ความสุขที่ลุ่มลึกมากขึ้นในบริบทของสังคมไทย 
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การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis)  

 
เพ่ือค้นหาองค์ประกอบร่วมที่เกิดจากตัวแปรต่างๆ ว่าจะประกอบไปด้วยกี่องค์ประกอบ 
1.  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความ
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สุขภาพ 
ปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจ 

i17.1_Distance 
i17.2_Time 
i17.3_Expense 
i19_OverallHealth 
i20_PhysicalPsycho 

การท างาน  ข้อ 10 
ข้อ 11 

งานปัจจุบัน 
งานชั่วคราว 

i10_CurrentJob 
i11_TemporaryJob 

การศึกษา ข้อ 18 ภาระของค่าเล่าเรียนบุตร i18_TuitionFee 

โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักได้ใช้ตัวแปรที่เป็น Interval ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อ 
14, ข้อ 15, ข้อ 16.1, ข้อ 16.2, ข้อ 16.3, ข้อ 16.4, ข้อ 17.1, ข้อ 17.2, ข้อ 17.3, ข้อ 18 และข้อ 
19 ได้ผลดังนี้ 
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1.1  การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความม่ันคงทางสังคมและ
เศรษฐกิจ 

 
ตารางท่ี 2  แสดงการหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความมั่นคงทางสังคมและ

เศรษฐกิจ 
 

Communalities 
 Initial Extraction 
i14_SocioecomicStatus 1.000 .581 
i15_Resident 1.000 .136 
i16.1_AirPollution 1.000 .734 
i16.2_LeisureAccessibility 1.000 .616 
i16.3_Crime 1.000 .741 
i16.4_Waste 1.000 .739 
i17.1_Distance 1.000 .744 
i17.2_Time 1.000 .717 
i17.3_Expense 1.000 .736 
i18_TuitionFee 1.000 .069 
i19_OverallHealth 1.000 .601 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

1.2  การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความม่ันคง
ทางสังคมและเศรษฐกิจ 

 
ตารางท่ี 3  แสดงการหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความมั่นคงทาง 
              สังคมและเศรษฐกิจ 
 

Total Variance Explained 
Component 

 
  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 3.051 27.734 27.734 3.051 27.734 27.734 2.873 26.116 26.116 
2 2.146 19.512 47.247 2.146 19.512 47.247 2.271 20.644 46.760 
3 1.216 11.056 58.303 1.216 11.056 58.303 1.270 11.543 58.303 
4 .993 9.027 67.330       
5 .961 8.735 76.065       
6 .759 6.902 82.967       
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Total Variance Explained 
Component 

 
  

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 
Loadings 

Rotation Sums of Squared 
Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

7 .568 5.162 88.129       
8 .397 3.611 91.740       
9 .368 3.344 95.084       
10 .319 2.896 97.980       
11 .222 2.020 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 
1.3  การหมุนแกนองค์ประกอบ  

 
ตารางท่ี 4  แสดงค่า Rotated Component Matrix ของมิติความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 
 Component 

1 2 3 
i14_SocioecomicStatus .013 .024 .762 
i15_Resident -.216 -.296 .036 
i16.1_AirPollution .855 .054 -.018 
i16.2_LeisureAccessibility .781 .036 .073 
i16.3_Crime .856 .065 -.064 
i16.4_Waste .853 .096 .034 
i17.1_Distance .033 .862 .022 
i17.2_Time .000 .831 .161 
i17.3_Expense .054 .852 .089 
i18_TuitionFee -.054 .075 .247 
i19_OverallHealth .136 -.025 .763 
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2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความ
ครอบคลุมทางสังคม  

 
ตารางท่ี 5  แสดงองค์ประกอบของมิติความครอบคลุมทางสังคม 
 

องค์ประกอบของ
ความครอบคลุมทาง

สังคม 
ข้อค าถาม รหัส 

สิทธิของพลเมือง ข้อ 35.1 ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้น าทางการเมืองได ้ i35.1_PoliticalLeaderRefugee 
 ข้อ 35.2 นักเรียนไทยควรได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้า

เมืองส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
i35.2_ThaiStudentBeforeRefugee 

 ข้อ 35.3 ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของ
บริษัทไทยได้ 

i35.3_CEORefugee 

 ข้อ 36.1 ผู้ชายเป็นผู้น าทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง i36.1_PoliticalLeaderMF 
 ข้อ 36.2 การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญส าหรับผู้ชาย

มากกว่าผู้หญิง 
i36.2_UniversityMF 

 ข้อ 36.3 ผู้ชายเป็นผู้บริหารธุรกิจได้ดีกว่าผู้หญิง i36.3_BusinessMF 
ตลาด แรงงาน ข้อ 34.1 การถูกแบ่งแยกสถานภาพทางสังคม i34.1_SocialStatusDiscrimination 
 ข้อ 34.2 การถูกแบ่งแยกพิการทางร่างกาย และ/หรือ มีประวัติ

ทางการแพทย์ 
i34.2_DisabilityDiscrimination 

 ข้อ 34.3 การถูกแบ่งแยกอาย ุ i34.3_AgeDiscrimination 
 ข้อ 34.4 การถูกแบ่งแยกเพศ i34.4_SexDiscrimination 
 ข้อ 34.5 การถูกแบ่งแยกสัญชาต ิ i34.5_NationalityDiscrimination 
 ข้อ 34.6 การถูกแบ่งแยกภูมิล าเนาเดิม (แหล่งที่เกิด) i34.6_HometownDiscrimination 
 ข้อ 34.7 การถูกแบ่งแยกระดับการศึกษา i34.7_EducationDiscrimination 
 ข้อ 34.8 การถูกแบ่งแยกการมีประวัติอาชญากรรม i34.8_CrimeHistoryDiscrimination 
 ข้อ 34.9 การถูกแบ่งแยกศาสนา i34.9_ReligionDiscrimination 
การบริการ ข้อ 39 ประสบการณ์ในเรื่องการถูกปฏิเสธจากสถาบันการเงิน i39_RejectedFinancial 
 ข้อ 40  ประสบการณ์ความล าบากในการใช้บริการขนส่ง

สาธารณะ 
i40_Transportation 

เครือข่ายทางสังคม  ข้อ 37 
 

ในครัวเรือนมีคนที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นประจ า i37_SomeonetoHelp  

โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักได้ใช้ตัวแปรที่เป็น Interval ในการวิเคราะห์ ได้แก่ ข้อ 
35.1, ข้อ 35.2, ข้อ 35.3, ข้อ 36.1, ข้อ 36.2 และข้อ 36.3 ได้ผลดังนี้ 
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2.1  การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความครอบคลุมทางสังคม 
 
ตารางท่ี 6  แสดงการหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความครอบคลุมทางสังคม 
 

Communalities 
 Initial Extraction 

i35.1_PoliticalLeaderRefugee 1.000 .849 
i35.2_ThaiStudentBeforeRefugee 1.000 .947 
i35.3_CEORefugee 1.000 .842 
i36.1_PoliticalLeaderMF 1.000 .782 
i36.2_UniversityMF 1.000 .830 
i36.3_BusinessMF 1.000 .840 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

2.2  การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความ
ครอบคลุมทางสังคม 

 
ตารางท่ี 7  แสดงการหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความครอบคลุม 
               ทางสังคม 
 
Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared 

Loadings 
Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

Total % of 
Variance 

Cumulative 
% 

1 2.612 43.538 43.538 2.612 43.538 43.538 2.300 38.341 38.341 
2 1.436 23.929 67.466 1.436 23.929 67.466 1.692 28.195 66.536 
3 1.041 17.358 84.824 1.041 17.358 84.824 1.097 18.288 84.824 
4 .376 6.259 91.083       
5 .311 5.191 96.274       
6 .224 3.726 100.000       

 
 
 
 
 
 
 



353 

2.3  การหมุนแกนองค์ประกอบ  
 

ตารางท่ี 8  แสดงค่า Rotated Component Matrix ของมิติความครอบคลุมทางสังคม 
 
 Component 

1 2 3 
i35.1_PoliticalLeaderRefugee .173 .903 -.066 
i35.2_ThaiStudentBeforeRefugee .007 .100 .968 
i35.3_CEORefugee .069 .892 .202 
i36.1_PoliticalLeaderMF .845 -.010 .261 
i36.2_UniversityMF .855 .228 -.216 
i36.3_BusinessMF .906 .137 -.029 

 
3.  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความ

สมานฉันท์ทางสังคม  
ประกอบด้วย ด้านความไว้วางใจ ด้านบรรทัดฐานและค่านิยมอ่ืนๆ ด้านเครือข่ายทางสังคม 

และด้านอัตลักษณ์ เป็นต้น  
 

ตารางท่ี 9  แสดงองค์ประกอบของความสมานฉันท์ทางสังคม 
 

องค์ประกอบของ
ความสมานฉันทท์าง

สังคม 
ข้อค าถาม รหัส 

ความไว้วางใจ  ข้อ 23 
ข้อ 24.1 
ข้อ 24.2 
ข้อ 24.3 
ข้อ 24.4 
ข้อ 24.5 
ข้อ 24.6 
ข้อ 25.1 
ข้อ 25.2 
ข้อ 25.3 
ข้อ 25.4 
ข้อ 25.5 
ข้อ 25.6 
ข้อ 25.7 

ความไว้วางใจคนส่วนใหญ ่
ความไว้วางใจครอบครัว 
ความไว้วางใจเพื่อนบ้าน 
ความไว้วางใจคนที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว 
ความไว้วางใจคนแปลกหน้า 
ความไว้วางใจคนต่างศาสนา 
ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาติ 
ความไว้วางใจองค์กรศาสนา 
ความไว้วางใจกองทัพ 
ความไว้วางใจหนังสือพิมพ ์
ความไว้วางใจโทรทัศน์ 
ความไว้วางใจต ารวจ 
ความไว้วางใจศาล 
ความไว้วางใจข้าราชการ 

i23_PeopleTrust  
i24.1_FamilyTrust  
i24.2_NeighborhoodTrust  
i24.3_FamiliarPeopleTrust  
i24.4_StrangerTrust  
i24.5_DifferentReligionTrust 
i24.6_NationalLeaderTrust 
i25.1_ReligiousOrg.Trust  
i25.2_ArmyTrust  
i25.3_NewspaperTrust  
i25.4_TelevisionTrust  
i25.5_PoliceTrust  
i25.6_CourtTrust  
i25.7_PublicServantTrust 
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องค์ประกอบของ
ความสมานฉันทท์าง

สังคม 
ข้อค าถาม รหัส 

ข้อ 25.8 
ข้อ 25.9 
ข้อ 25.10 
ข้อ 25.11 
ข้อ 25.12 
ข้อ 25.13 

ความไว้วางใจพรรคการเมือง 
ความไว้วางใจรัฐสภา 
ความไว้วางใจองค์กรพัฒนาเอกชน  
ความไว้วางใจบริษัทใหญ่ๆ 
ความไว้วางใจองค์กรการกุศล 
ความไว้วางใจธนาคาร 

i25.8_PoliticalPartyTrust  
i25.9_ParliamentTrust  
i25.10_NGOsTrust 
i25.11_CompanyTrust 
i25.12_CharityOrg.Trust 
i25.13_BankTrust 

บรรทัดฐานและ
ค่านิยมอ่ืนๆ  

ข้อ 26.1 
ข้อ 26.2 
ข้อ 26.3 
ข้อ 26.4 
ข้อ 26.5 
ข้อ 26.6 
ข้อ 26.7 
ข้อ 26.8 
ข้อ 27 
ข้อ 30.1 
ข้อ 30.2 
 ข้อ 30.3 
ข้อ 30.4 
ข้อ 31 

เพื่อนบ้านที่ติดยาเสพย์ติด 
เพื่อนบ้านที่เป็นเอดส ์
เพื่อนบ้านที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน 
เพื่อนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอื่น 
เพื่อนบ้านที่เป็นคนขี้เมา 
เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน 
เพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรม 
เพื่อนบ้านที่มีปัญหาทางจิต 
เสียสละเงินช่วยเหลือโครงการคนว่างงาน
ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย 
ความตึงเครียดระหว่างผู้ชายผูห้ญิง 
ความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคน
อายุน้อย 
ความตึงเครียดระหว่างคนที่มีศาสนา
ต่างกัน 
คนจากประเทศอื่นเข้ามาอาศัยใน
ประเทศ 

i26.1_DrugAddictNeighbor 
i26.2_AIDSNeighbor 
i26.3_HomosexualNeighbor 
i26.4_OtherReligionNeighbor 
i26.5_AlcoholismNeighbor 
i26.6_WithoutMarriageNeighbor 
i26.7_CrimeHistoryNeighbor 
i26.8_PsychologicalDisorderNeighbor 
i27_Donate 
i30.1_RichPoorTension 
i30.2_MenWomenTension 
i30.3_OldYoungTension 
i30.4_DifferentReligionTension 
i31_OtherCountry 

เครือข่ายทางสังคม  ข้อ 29.1 
ข้อ 29.2  
ข้อ 29.3 
ข้อ 29.4 

ความถี่ในการติดต่อครอบครัว 
ความถี่ในการติดต่อเพื่อนฝูง 
ความถี่ในการติดต่อคนที่ท างาน 
ความถี่ในการติดต่อเพื่อนบ้าน 

i29.1_FamilyContact 
i29.2_FriendsContact 
i29.3_ColleagueContact 
i29.4_NeighborhoodContact 

อัตลักษณ์  ข้อ 28 
ข้อ 32.1 
ข้อ 32.2 
ข้อ 32.3 
ข้อ 32.4 
ข้อ 32.5 
ข้อ 32.6 
ข้อ 32.7 

ความภูมิใจในการเป็นคนไทย 
ระดับความส าคัญของครอบครัว 
ระดับความส าคัญของเพื่อน 
ระดับความส าคัญของการเคารพพ่อแม่ 
ระดับความส าคัญของเวลาว่าง 
ระดับความส าคัญของการเมือง 
ระดับความส าคัญของงาน 
ระดับความส าคัญของศาสนา 

i28_Thai  
i32.1_FamilyImportant 
i32.2_FriendImportant 
i32.3_RespectParentImportant 
i32.4_FreeTimeImportant 
i32.5_PoliticalImportant 
i32.6_JobImportant 
i32.7_ReligionImportant 



355 

โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติความ
สมานฉันท์ทางสังคมได้ใช้ตัวแปรที่เป็น Interval ในการวิเคราะห์ ยกเว้น ข้อ 31 และข้อ 33 ได้ผล
การวิเคราะหด์ังนี้ 

 

3.1  การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความสมานฉันท์ทางสังคม 
 

ตารางท่ี 10  แสดงการหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติความสมานฉันท์ทางสังคม 
 

Communalities 
 Initial Extraction 

i23_PeopleTrust 1.000 .591 
i24.1_FamilyTrust 1.000 .535 
i24.2_NeighborhoodTrust 1.000 .611 
i24.3_FamiliarPeopleTrust 1.000 .582 
i24.4_StrangerTrust 1.000 .662 
i24.5_DifferentReligionTrust 1.000 .686 
i24.6_NationalLeaderTrust 1.000 .603 
i25.1_ReligiousOrg.Trust 1.000 .537 
i25.2_ArmyTrust 1.000 .605 
i25.3_NewspaperTrust 1.000 .728 
i25.4_TelevisionTrust 1.000 .723 
i25.5_PoliceTrust 1.000 .646 
i25.6_CourtTrust 1.000 .554 
i25.7_PublicServantTrust 1.000 .625 
i25.8_PoliticalPartyTrust 1.000 .697 
i25.9_ParliamentTrust 1.000 .719 
i25.10_NGOsTrust 1.000 .719 
i25.11_CompanyTrust 1.000 .705 
i25.12_CharityOrg.Trust 1.000 .666 
i25.13_BankTrust 1.000 .553 
i26.1_DrugAddictNeighbor 1.000 .598 
i26.2_AIDSNeighbor 1.000 .523 
i26.3_HomosexualNeighbor 1.000 .651 
i26.4_OtherReligionNeighbor 1.000 .661 
i26.5_AlcoholismNeighbor 1.000 .548 
i26.6_WithoutMarriageNeighbor 1.000 .617 
i26.7_CrimeHistoryNeighbor 1.000 .688 
i26.8_PsychologicalDisorderNeighbor 1.000 .630 
i27_Donate 1.000 .567 
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Communalities 
 Initial Extraction 

i28_Thai 1.000 .361 
i29.1_FamilyContact 1.000 .624 
i29.2_FriendsContact 1.000 .729 
i29.3_ColleagueContact 1.000 .585 
i29.4_NeighborhoodContact 1.000 .654 
i30.1_RichPoorTension 1.000 .681 
i30.2_MenWomenTension 1.000 .843 
i30.3_OldYoungTension 1.000 .850 
i30.4_DifferentReligionTension 1.000 .743 
i32.1_FamilyImportant 1.000 .723 
i32.2_FriendImportant 1.000 .567 
i32.3_RespectParentImportant 1.000 .717 
i32.4_FreeTimeImportant 1.000 .561 
i32.5_PoliticalImportant 1.000 .598 
i32.6_JobImportant 1.000 .599 
i32.7_ReligionImportant 1.000 .546 
Extraction Method: Principal Component Analysis. 

3.2  การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความ
สมานฉันท์ทางสังคม  

 
ตารางท่ี 11  แสดงการหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติความสมานฉันท์ 
                ทางสังคม 
 

Component 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8.380 18.622 18.622 8.380 18.622 18.622 7.422 16.493 16.493 
2 4.114 9.142 27.764 4.114 9.142 27.764 3.134 6.964 23.458 
3 3.269 7.264 35.028 3.269 7.264 35.028 2.870 6.379 29.836 
4 3.053 6.785 41.812 3.053 6.785 41.812 2.583 5.740 35.576 
5 2.398 5.329 47.141 2.398 5.329 47.141 2.532 5.627 41.203 
6 2.145 4.767 51.909 2.145 4.767 51.909 2.441 5.424 46.627 
7 1.733 3.851 55.760 1.733 3.851 55.760 2.362 5.250 51.877 
8 1.278 2.840 58.600 1.278 2.840 58.600 2.306 5.125 57.002 
9 1.239 2.753 61.352 1.239 2.753 61.352 1.756 3.901 60.904 
10 1.005 2.232 63.585 1.005 2.232 63.585 1.206 2.681 63.585 
11 .934 2.075 65.660       
12 .861 1.913 67.573       
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Component 
 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

13 .832 1.849 69.422       
14 .782 1.737 71.159       
15 .747 1.660 72.819       
16 .710 1.578 74.397       
17 .679 1.509 75.906       
18 .654 1.452 77.358       
19 .642 1.427 78.785       
20 .607 1.349 80.135       
21 .585 1.299 81.434       
22 .565 1.256 82.690       
23 .530 1.178 83.868       
24 .496 1.101 84.969       
25 .471 1.047 86.016       
26 .468 1.040 87.057       
27 .458 1.017 88.074       
28 .444 .987 89.061       
29 .422 .938 89.999       
30 .407 .905 90.904       
31 .384 .854 91.757       
32 .378 .840 92.598       
33 .374 .831 93.429       
34 .333 .740 94.169       
35 .327 .727 94.896       
36 .316 .703 95.599       
37 .296 .658 96.257       
38 .278 .619 96.875       
39 .255 .567 97.442       
40 .232 .516 97.958       
41 .218 .484 98.442       
42 .210 .467 98.909       
43 .184 .409 99.319       
44 .156 .346 99.665       
45 .151 .335 100.000       

Extraction Method: Principal Component Analysis. 
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3.3  การหมุนแกนองค์ประกอบ  
 

ตารางท่ี 12 แสดงค่า Rotated Component Matrix ของมิติความสมานฉันท์ทางสังคม 
 

 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i23_PeopleTrust .091 -.008 -.077 -.038 -.029 -.241 .087 .033 -.699 -.140 
i24.1_FamilyTrust .160 -.076 .627 .172 .114 .138 -.029 -.076 -.015 .205 
i24.2_NeighborhoodTrust .247 -.038 .108 .085 -.074 .660 .010 .036 .164 .247 
i24.3_FamiliarPeopleTrust .202 -.054 .222 .123 .024 .645 .061 -.050 -.044 .219 
i24.4_StrangerTrust .162 .037 -.302 .002 -.089 .700 .015 .087 .034 -.190 
i24.5_DifferentReligionTrust .102 .053 -.186 -.019 -.094 .732 .086 -.073 .178 -.222 
i24.6_NationalLeaderTrust .230 .028 -.137 -.125 -.082 .497 .115 -.015 .460 -.190 
i25.1_ReligiousOrg.Trust .635 .011 .159 .026 .028 .226 .061 -.118 -.064 .185 
i25.2_ArmyTrust .688 .063 .124 -.012 .011 .210 -.029 -.165 -.012 .201 
i25.3_NewspaperTrust .757 -.004 -.077 .064 -.020 .071 .129 -.030 -.032 .348 
i25.4_TelevisionTrust .752 -.022 -.059 .049 -.006 .046 .125 .015 .021 .365 
i25.5_PoliceTrust .765 -.071 -.060 .024 -.005 .042 .147 .050 -.008 .159 
i25.6_CourtTrust .714 -.082 .161 -.008 .029 .071 -.043 -.020 .004 .062 
i25.7_PublicServantTrust .765 -.026 .061 .042 -.027 .069 .102 .036 .093 .089 
i25.8_PoliticalPartyTrust .670 -.041 -.161 .036 -.112 .048 .176 .046 .334 -.246 
i25.9_ParliamentTrust .713 -.036 -.080 .008 -.076 .094 .097 .020 .363 -.214 
i25.10_NGOsTrust .815 -.018 .053 -.006 -.020 .029 -.018 .039 .005 -.222 
i25.11_CompanyTrust .806 -.033 .009 .074 -.024 .006 .046 .034 -.041 -.210 
i25.12_CharityOrg.Trust .779 -.069 .125 .061 .028 .093 -.023 .030 -.067 -.142 
i25.13_BankTrust .679 -.138 .237 .062 .079 .063 -.038 .020 .025 -.012 
i26.1_DrugAddictNeighbor .059 -.002 .021 -.040 .757 .001 .105 -.061 .053 .050 
i26.2_AIDSNeighbor .037 .040 -.164 -.022 .396 -.075 .212 .506 .113 .127 
i26.3_HomosexualNeighbor .000 .073 -.122 -.082 .184 .003 .028 .759 .092 .075 
i26.4_OtherReligionNeighbor -.034 .094 -.060 -.027 .064 -.017 .026 .798 -.040 -.058 
i26.5_AlcoholismNeighbor -.034 .018 .132 .008 .667 -.026 .011 .109 -.100 -.248 
i26.6_WithoutMarriageNeighbor .023 .016 .007 -.030 .023 .029 -.030 .778 .001 -.087 
i26.7_CrimeHistoryNeighbor -.002 -.047 .069 .014 .806 -.089 -.059 .128 -.055 .014 
i26.8_PsychologicalDisorderNeighbor -.064 -.018 .080 .083 .745 -.070 -.062 .201 -.032 .082 
i27_Donate .121 -.033 -.012 .052 -.071 .021 .091 .106 .724 -.005 
i28_Thai .167 -.079 .337 -.055 -.055 -.079 .006 -.030 .094 .438 
i29.1_FamilyContact .063 -.035 .239 .724 .060 .038 -.054 -.070 -.144 -.060 
i29.2_FriendsContact .063 .032 .008 .841 -.002 .028 .102 -.036 .064 .027 
i29.3_ColleagueContact -.013 .077 .038 .715 .035 -.033 .102 -.062 .204 -.088 
i29.4_NeighborhoodContact .126 .041 .001 .785 -.036 .063 .055 .012 -.055 .095 
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 Component 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
i30.1_RichPoorTension -.050 .812 .032 .082 .017 -.006 -.091 -.021 -.043 .000 
i30.2_MenWomenTension -.058 .904 -.108 .024 -.045 -.001 .028 .074 -.009 -.039 
i30.3_OldYoungTension -.084 .908 -.103 .004 -.016 .017 .045 .068 .016 -.021 
i30.4_DifferentReligionTension -.104 .846 -.086 .005 .000 .004 .015 .094 .014 -.002 
i32.1_FamilyImportant .079 -.061 .784 .148 .096 -.096 .208 -.105 -.010 -.058 
i32.2_FriendImportant .081 .035 .202 .236 -.008 .164 .650 -.053 -.090 .049 
i32.3_RespectParentImportant .054 -.110 .779 .059 .067 -.120 .248 -.101 .000 -.003 
i32.4_FreeTimeImportant .020 -.031 .161 .100 .057 -.032 .711 .000 -.113 -.029 
i32.5_PoliticalImportant .130 .004 -.026 .008 -.008 .098 .713 .096 .229 -.027 
i32.6_JobImportant .101 -.048 .612 -.044 .078 -.067 .445 -.020 -.013 .037 
i32.7_ReligionImportant .137 .007 .365 -.080 -.040 .006 .603 .089 .110 .039 

 
 

4.  การวิเคราะห์องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) ของมิติการ
เสริมสร้างพลังทางสังคม  

 
ตารางท่ี 13  แสดงองค์ประกอบของมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 

องค์ประกอบของการ
เสริมสร้างพลงัทาง

สังคม 
ข้อค าถาม รหัส 

ฐานความรู้  ข้อ 42 สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความพยายาม
ของตนเอง   

i42_SocialMobility 

ตลาด แรงงาน  ข้อ 44 
ข้อ 50.1 
ข้อ 50.2 
ข้อ 50.3 
ข้อ 50.4 
ข้อ 50.5 

ความช่วยเหลือจากรัฐบาล 
การใช้เวลาในงาน 
การใช้เวลาในการติดต่อกับสมาชิกในครอบครัว 
การใช้เวลาในการติดต่อกับสังคมอื่นๆ 
การใช้เวลาในงานอดิเรกที่ท่านสนใจ 
การใช้เวลาในกิจกรรมทางการเมือง 

i44_HelpfromGovernment  
i50.1_JobTime 
i50.2_ContactFamilyTime 
i50.3_ContactSocietyTime 
i50.4_HobbyTime 
i50.5_VolunteerTime 

การเปดิกว้างและการ
สนับสนุนทางสังคม  

ข้อ 43 
ข้อ 45 
ข้อ 46 

การแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะสิทธิ
ของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย 
สิทธิของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจ 

i43_FreedomofExpression  
i45_DemocracyCivilRights 
i46_EconomyCivilRights 

พื้นที่สาธารณะ  ข้อ 47.1.1 
ข้อ 47.2.1 
ข้อ 47.3.1 
ข้อ 47.4.1 
ข้อ 47.5.1 

การมีส่วนร่วมในการร้องเรียน 
การมีส่วนร่วมในการบอยคอท 
การมีส่วนร่วมในการเดินขบวน 
การมีส่วนร่วมในการประท้วง 

i47.1.1_Complain 
i47.2.1_Boycott 
i47.3.1_Marching 
i47.4.1_Protest 
i47.5.1_Internet 
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องค์ประกอบของการ
เสริมสร้างพลงัทาง

สังคม 
ข้อค าถาม รหัส 

 
ข้อ 47.1.2 
ข้อ 47.2.2 
ข้อ 47.3.2 
ข้อ 47.4.2 
ข้อ 47.5.2 
 
ข้อ 48.1 
ข้อ 48.2 
ข้อ 48.3 
ข้อ 48.4 
ข้อ 48.5 
ข้อ 48.6 

การมีส่วนร่วมในการด าเนินการทางการเมือง 
โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ
ร้องเรียน 
รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะบอย
คอท 
รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ
เดินขบวน 
รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ
ประท้วง 
รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ
ด าเนินการทางการเมือง โดยใช้อินเทอร์เน็ต 
ความถี่ในการดูทีวี 
ความถี่ในการดภูาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร ์
ความถี่ในการไปฟังดนตรี 
ความถี่ในการไปดูคอนเสิร์ต 
ความถี่ในการไปดูนิทรรศการศิลปะ 
ความถี่ในการไปดูพิพิธภัณฑ์ 

 
i47.1.2_ComplainPS 
i47.2.2_BoycottPS 
i47.3.2_MarchingPS 
i47.4.2_ProtestPS 
i47.5.2_InternetPS 
 
i48.1_TV 
i48.2_Movie 
i48.3_Music 
i48.4_Concert 
i48.5_ArtExhibition 
i48.6_Museum 

ความสัมพันธ์ส่วนตัว  ข้อ 49.1 
ข้อ 49.2 
 
ข้อ 49.3 
 
ข้อ 49.4 
ข้อ 49.5 
 
ข้อ 49.6 
ข้อ 49.7 
ข้อ 51 
ข้อ 52 
ข้อ 53 

มีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต 
โดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ต้องการ 
ถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้อง เพื่อความกา้วหนา้
ในอนาคต 
ถูกกีดกันออกจากสังคม 
ชีวิตเป็นเรื่องซับซ้อนจนไม่สามารถหาแนวทาง
ของตนเองได ้
คุณค่าของสิ่งที่ท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น 
บางคนก็ดูถูกท่าน 
คนส่วนใหญ่จะหาผลประโยชน์จากท่าน 
จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้ง 
จ านวนเพื่อนและญาติที่ใกล้ชิดพอที่จะพูดคุย
ปัญหาส าคัญ 

i49.1_PositiveFuture 
i49.2_WantLife 
 
i49.3_ForcedLife 
 
i49.4_BlockOut 
i49.5_ComplicatedLife 
 
i49.6_Valueless 
i49.7_LookDown 0.04 
i51_SeekInterest 
i52_No.Contact 
i53_No.CloseContact 

 
โดยในการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักได้ใช้ตัวแปรที่เป็น Interval ในการวิเคราะห์ ยกเว้น 

ข้อ 47.1.2, ข้อ 47.2.2, ข้อ 47.3.2, ข้อ 47.4.2, ข้อ 47.5.2 และข้อ 51 ได้ผลดังนี้ 
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4.1  การหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
ตารางท่ี 14  แสดงการหาค่าความร่วมกัน (Communalities) ของมิตกิารเสริมสร้างพลังทางสังคม 

Communalities 

 Initial Extraction 

i42_SocialMobility 1.000 .750 

i43_FreedomofExpression 1.000 .503 

i44_HelpfromGovernment 1.000 .320 

i45_DemocracyCivilRights 1.000 .532 

i46_EconomyCivilRights 1.000 .543 

i47.1.1_Complain 1.000 .682 

i47.2.1_Boycott 1.000 .758 

i47.3.1_Marching 1.000 .797 

i47.4.1_Protest 1.000 .795 

i47.5.1_Internet 1.000 .695 

i48.1_TV 1.000 .317 

i48.2_Movie 1.000 .643 

i48.3_Music 1.000 .657 

i48.4_Concert 1.000 .828 

i48.5_ArtExhibition 1.000 .807 

i48.6_Museum 1.000 .745 

i49.1_PositiveFuture 1.000 .812 

i49.2_WantLife 1.000 .801 

i49.3_ForcedLife 1.000 .625 

i49.4_BlockOut 1.000 .770 

i49.5_ComplicatedLife 1.000 .789 

i49.6_Valueless 1.000 .784 

i49.7_LookDown 1.000 .753 

i50.1_JobTime 1.000 .328 

i50.2_ContactFamilyTime 1.000 .525 

i50.3_ContactSocietyTime 1.000 .622 

i50.4_HobbyTime 1.000 .558 

i50.5_VolunteerTime 1.000 .514 

i52_No.Contact 1.000 .689 

i53_No.CloseContact 1.000 .692 
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4.2  การหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติการ
เสริมสร้างพลังทางสังคม 

 
ตารางท่ี 15  แสดงการหาค่าความแปรปรวน (Total Variance Explained) ของมิติการเสริมสร้าง 
                พลังทางสังคม 
 

Component Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 4.276 14.255 14.255 4.276 14.255 14.255 3.703 12.343 12.343 

2 3.659 12.196 26.451 3.659 12.196 26.451 3.577 11.923 24.266 

3 3.372 11.241 37.692 3.372 11.241 37.692 3.506 11.688 35.954 

4 2.441 8.138 45.830 2.441 8.138 45.830 2.431 8.102 44.056 

5 2.025 6.751 52.581 2.025 6.751 52.581 2.042 6.806 50.862 

6 1.419 4.729 57.310 1.419 4.729 57.310 1.747 5.822 56.684 

7 1.300 4.334 61.644 1.300 4.334 61.644 1.460 4.868 61.552 

8 1.140 3.801 65.445 1.140 3.801 65.445 1.168 3.893 65.445 

9 .911 3.036 68.481       

10 .856 2.852 71.333       

11 .769 2.564 73.897       

12 .753 2.509 76.406       

13 .718 2.395 78.801       

14 .684 2.278 81.079       

15 .644 2.147 83.226       

16 .595 1.985 85.211       

17 .545 1.816 87.027       

18 .511 1.704 88.731       

19 .499 1.664 90.396       

20 .456 1.521 91.917       

21 .353 1.176 93.092       

22 .322 1.074 94.167       

23 .312 1.039 95.205       

24 .256 .852 96.057       

25 .244 .814 96.871       

26 .235 .782 97.653       

27 .212 .706 98.359       

28 .188 .627 98.985       

29 .157 .523 99.508       

30 .147 .492 100.000       

 
 



363 

4.3  การหมุนแกนองค์ประกอบ  
 

ตารางท่ี 16  แสดงค่า Rotated Component Matrix ของมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

i42_SocialMobility .036 -.053 .026 .032 .108 .013 .046 .854 

i43_FreedomofExpression -.070 -.060 .086 .087 .158 .659 .025 -.142 

i44_HelpfromGovernment .096 .041 .160 .118 .246 .421 .004 .177 

i45_DemocracyCivilRights .069 -.054 -.012 .059 -.006 .705 .026 .154 

i46_EconomyCivilRights -.078 -.131 .003 -.105 .051 .705 .019 -.092 

i47.1.1_Complain .801 .068 -.049 -.014 -.062 -.054 -.007 .162 

i47.2.1_Boycott .859 .083 -.012 -.008 -.031 -.065 .032 .085 

i47.3.1_Marching .889 .042 -.006 -.009 .002 .025 .039 -.056 

i47.4.1_Protest .887 .030 .013 -.016 -.012 .030 .020 -.070 

i47.5.1_Internet .826 -.009 .050 -.025 .079 .040 -.010 -.050 

i48.1_TV -.109 -.086 -.081 -.027 .456 .097 .260 .070 

i48.2_Movie -.061 .068 .771 .105 .020 .137 .073 -.068 

i48.3_Music .021 -.075 .728 .035 .217 .028 .168 -.208 

i48.4_Concert -.011 .076 .903 .017 -.064 .051 -.014 .006 

i48.5_ArtExhibition .020 .083 .884 .014 -.085 .016 -.076 .063 

i48.6_Museum .036 .078 .816 -.018 -.145 -.038 -.069 .210 

i49.1_PositiveFuture .044 -.073 -.032 .019 .888 .089 -.040 .074 

i49.2_WantLife .020 -.049 .000 .102 .873 .143 -.064 -.035 

i49.3_ForcedLife .028 .732 .112 -.021 .127 -.040 -.041 -.236 

i49.4_BlockOut .036 .847 .134 .024 -.048 -.051 -.028 -.164 

i49.5_ComplicatedLife .040 .879 .050 .011 -.101 -.035 .032 .009 

i49.6_Valueless .050 .861 -.007 -.035 -.085 -.045 -.011 .170 

i49.7_LookDown .070 .837 -.034 -.065 -.115 -.103 -.008 .133 

i50.1_JobTime .005 -.051 .004 .557 .033 -.050 .022 -.108 

i50.2_ContactFamilyTime .011 -.027 -.049 .679 .125 .112 .103 .148 

i50.3_ContactSocietyTime -.041 -.022 .018 .767 -.018 .109 .082 .109 

i50.4_HobbyTime -.017 -.026 -.002 .738 .049 .074 -.064 .003 
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Rotated Component Matrixa 

 Component 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

i50.5_VolunteerTime -.027 .073 .180 .672 -.086 -.107 -.033 -.063 

i52_No.Contact .071 -.086 .053 .059 .109 -.029 .806 -.089 

i53_No.CloseContact .010 .064 .007 .037 -.062 .081 .812 .126 

 
Correlation Matrix 

 

1. Correlation Matrix ในมิติความม่ันคงทางสังคมและเศรษฐกิจ 
 มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1: ข้อ 16 ระดับความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม 
 

Correlation Matrix 16_1 16_2 16_3 16_4 
i16.1_AirPollution 
(ความพอใจในมลพิษทางอากาศ) 

1.00000 -0.44272 -0.25259 -0.18974 

i16.2_LeisureAccessibility 
(ความพอใจในการเข้าถึงพื้นที่พกัผ่อนหรือพื้นที่สีเขียว) 

-0.44272 1.00000 -0.00973 -0.15055 

i16.3_Crime  
(ความพอใจในอาชญากรรมหรือความรนุแรง) 

-0.25259 -0.00973 1.00000 -0.60253 

i16.4_Waste  
(ความพอใจในขยะมูลฝอย) 

-0.18974 -0.15055 -0.60253 1.00000 

  
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ในข้อ 16. พบตัวแปร i16.3_Crime (ความพอใจในอาชญากรรม

หรือความรุนแรง) และ i16.4_Waste (ความพอใจในขยะมูลฝอย) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึง
พิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 2: ข้อ 17 ระดับความยุ่งยากในการไปหาหมอ 

 
Correlation Matrix 17_1 17_2 17_3 

i17.1_Distance  
(ความยุ่งยากในระยะทางไปหาหมอ) 

1.00000 -0.40731 -0.37483 

i17.2_Time  
(ความยุ่งยากในเวลารอพบหมอ) 

-0.40731 1.00000 -0.32710 

i17.3_Expense 
(ความยุ่งยากในค่าใช้จ่าย) 

-0.37483 -0.32710 1.00000 
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เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 2 ในข้อ 17 ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบที่ 3 เนื่องจากตัวแปร i14_SocioecomicStatus (ฐานะทางเศรษฐกิจ)  และ 
i19_OverallHealth (สุขภาพ) ไม่มีความเกี่ยวข้องกัน ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์ตัวแปรเป็นรายตัวแปร 

2. Correlation Matrix ในมิติความความครอบคลุมทางสังคม 
มีองค์ประกอบทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ดังนี้ 
องค์ประกอบท่ี 1: ข้อ 36 ประเด็นเรื่องชายและหญิง 
 

Correlation Matrix 36.1 36.2 36.3 
i36.1_PoliticalLeaderMF  
(ผู้ชายเป็นผู้น าทางการเมืองมากกว่าผู้หญิง) 

1.00000 -0.21912 -0.44485 

i36.2_UniversityMF  
(การศึกษาในมหาวิทยาลัยมีความส าคัญสาหรับผู้ชายมากกว่าผู้หญิง) 

-0.21912 1.00000 -0.50673 

i36.3_BusinessMF  
ผู้ชายเป็นผู้บริหารธุรกิจได้ดีกว่าผู้หญิง) 

-0.44485 -0.50673 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ในข้อ 36. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 2: ข้อ 35 ประเด็นเรื่องผู้อพยพเข้าเมือง 

 
Correlation Matrix 35.1 35.3 

i35.1_PoliticalLeaderRefugee  
(ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้น าทางการเมืองได้ 

1.00000 -0.55590 

i35.3_CEORefugee  
(ผู้อพยพเข้าเมืองสามารถกลายเป็นผู้บริหารสูงสุดของบริษัทไทยได)้ 

-0.55590 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 2 ในข้อ 35. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบที่ 3 ได้แก่ตัวแปร i35.2_ThaiStudentBeforeRefugee (นักเรียนไทยควร
ได้รับโอกาสก่อนนักเรียนที่อพยพเข้าเมืองส าหรับการเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย)  
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3. Correlation Matrix ในมิติความสมานฉันท์ทางสังคม 
 มีองค์ประกอบทั้งหมด 10 องค์ประกอบ ดังนี้ 

องค์ประกอบท่ี 1: ข้อ 25 ระดับความไว้วางใจองค์กร 
 

Correlation Matrix 25_1 25_2 25_3 25_4 25_5 25_6 25_7 25_8 25_9 25_10 25_11 25_12 25_13 
25_1 องค์กรศาสนา        1.00000 -0.36077 -0.08957 -0.01237 -0.00369 -0.07347 -0.04125 0.00131 0.01743 -0.05876 -0.00259 -0.01473 -0.03360 
25_2 กองทัพ            -0.36077 1.00000 -0.17125 0.00778 -0.06301 -0.12580 -0.02269 0.10726 -0.07294 -0.08219 0.00233 -0.00173 -0.09246 
25_3 หนังสือพิมพ์        -0.08957 -0.17125 1.00000 -0.63835 -0.03645 0.06982 -0.10111 -0.07800 0.02477 0.02422 -0.14106 0.08108 0.01249 
25_4 โทรทัศน์        -0.01237 0.00778 -0.63835 1.00000 -0.18754 -0.06317 0.00188 0.03632 -0.01907 -0.00838 0.04799 -0.09671 -0.05673 
25_5 ต ารวจ        -0.00369 -0.06301 -0.03645 -0.18754 1.00000 -0.19135 -0.20772 -0.10728 -0.05519 0.01226 -0.07726 0.05394 0.00438 
25_6 ศาล        -0.07347 -0.12580 0.06982 -0.06317 -0.19135 1.00000 -0.23777 0.06409 -0.11382 -0.08912 0.07078 0.02016 -0.19464 
25_7 ข้าราชการ         -0.04125 -0.02269 -0.10111 0.00188 -0.20772 -0.23777 1.00000 -0.10350 -0.04484 -0.00167 0.02903 -0.13484 -0.07234 
25_8 พรรคการเมือง        0.00131 0.10726 -0.07800 0.03632 -0.10728 0.06409 -0.10350 1.00000 -0.54897 -0.11332 -0.14736 0.05035 0.05324 
25_9 รัฐสภา        0.01743 -0.07294 0.02477 -0.01907 -0.05519 -0.11382 -0.04484 -0.54897 1.00000 -0.08931 -0.03513 -0.03695 -0.05281 
25_10 NGOs        -0.05876 -0.08219 0.02422 -0.00838 0.01226 -0.08912 -0.00167 -0.11332 -0.08931 1.00000 -0.38920 -0.26891 0.03978 
25_11 บริษัทใหญ่ๆ       -0.00259 0.00233 -0.14106 0.04799 -0.07726 0.07078 0.02903 -0.14736 -0.03513 -0.38920 1.00000 -0.28362 -0.09310 
25_12 การกุศล      -0.01473 -0.00173 0.08108 -0.09671 0.05394 0.02016 -0.13484 0.05035 -0.03695 -0.26891 -0.28362 1.00000 -0.30382 
25_13 ธนาคาร        -0.03360 -0.09246 0.01249 -0.05673 0.00438 -0.19464 -0.07234 0.05324 -0.05281 0.03978 -0.09310 -0.30382 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ในข้อ 25. พบตัวแปร i25.3_NewspaperTrust (ความไว้วางใจหนังสือพิมพ์) และ i25.4_TelevisionTrust (ความไว้วางใจ
โทรทัศน์) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
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องค์ประกอบท่ี 2: ข้อ 30 ระดับความตึงเครียด 
 

Correlation Matrix 30.1 30.2 30.3 30.4 
i30.1_RichPoorTension  
(ความตึงเครียดระหว่างคนจนคนรวย) 

1.00000 -0.36428 -0.14132 -0.05119 

i30.2_MenWomenTension  
(ความตึงเครียดระหว่างผู้ชายผู้หญิง) 

-0.36428 1.00000 -0.51008 -0.17650 

i30.3_OldYoungTension  
(ความตึงเครียดระหว่างคนอายุมากกับคนอายนุ้อย) 

-0.14132 -0.51008 1.00000 -0.42755 

i30.4_DifferentReligionTension  
(ความตึงเครียดระหว่างคนที่มีศาสนาต่างกัน) 

-0.05119 -0.17650 -0.42755 1.00000 

 
เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 2 ในข้อ 30. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
องค์ประกอบที่  3: ข้อ 24.1 ข้อ 32.1 และข้อ 32.3 ความไว้วางใจครอบครัว ระดับ

ความส าคัญของครอบครัวและการเคารพพ่อแม่ 
Correlation Matrix 24.1 32.1 32.3 

i24.1_FamilyTrust  
(ความไว้วางใจครอบครัว) 

1.00000 -0.17956 -0.04012 

i32.1_FamilyImportant  
(ระดับความส าคัญของครอบครัว) 

-0.17956 1.00000 -0.56142 

i32.3_RespectParentImportant   
(ระดับความส าคัญของการเคารพพ่อแม)่ 

-0.04012 -0.56142 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่  3 ในข้อ 24.1 ข้อ 32.1 และข้อ 32.3 ไม่พบตัวแปรที่มี
ความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 4: ข้อ 29 ความถี่ในการติดต่อบุคคลเหล่านี้ 
Correlation Matrix 29.1 29.2 29.3 29.4 

i29.1_FamilyContact  
(ความถี่ในการติดต่อครอบครัว) 

1.00000 -0.24407 -0.12193 -0.22544 

i29.2_FriendsContact  
(ความถี่ในการติดต่อเพื่อนฝูง) 

-0.24407 1.00000 -0.33169 -0.29156 

i29.3_ColleagueContact  
(ความถี่ในการติดต่อคนที่ท างาน) 

-0.12193 -0.33169 1.00000 -0.19520 

i29.4_NeighborhoodContact  
(ความถี่ในการติดต่อเพื่อนบ้าน) 

-0.22544 -0.29156 -0.19520 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 4 ในข้อ 29. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
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องค์ประกอบท่ี 5: ข้อ 26. ความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้าน (ท่ียอมรับไม่ได้) 
Correlation Matrix 26_1 26_5 26_7 26_8 

i26.1_DrugAddictNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่ติดยาเสพย์ติด) 

1.00000 -0.24638 -0.21718 -0.09558 

i26.5_AlcoholismNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่เป็นคนขี้เมา) 

-0.24638 1.00000 -0.18536 -0.09434 

i26.7_CrimeHistoryNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่มีประวัติอาชญากรรม) 

-0.21718 -0.18536 1.00000 -0.49389 

i26.8_PsychologicalDisorderNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่มีปัญหาทางจิต) 

-0.09558 -0.09434 -0.49389 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 5 ในข้อ 26. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 6: ข้อ 24 ระดับความไว้วางใจในกลุ่มคนต่างๆ 
Correlation Matrix 24_2 24_3 24_4 24_5 24_6 

i24.2 _NeighborhoodTrust  
(ความไว้วางใจเพื่อนบ้าน) 

1.00000 -0.30373 -0.12988 -0.08510 -0.06894 

i24.3_FamiliarPeopleTrust  
(ความไว้วางใจคนที่คุ้นเคยเป็นการส่วนตัว) 

-0.30373 1.00000 -0.10551 -0.04340 -0.05078   

i24.4_StrangerTrust  
(ความไว้วางใจคนแปลกหน้า) 

-0.12988 -0.10551 1.00000 -0.46565 -0.09610 

i24.5_DifferentReligionTrust  
(ความไว้วางใจคนต่างศาสนา) 

-0.08510 -0.04340 -0.46565 1.00000 -0.25793     

i24.6_NationalLeaderTrust  
(ความไว้วางใจผู้น าทางการเมืองระดับชาต)ิ 

-0.06894 -0.05078   -0.09610 -0.25793     1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 6 ในข้อ 24. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 7: ข้อ 32 ระดับความส าคัญในด้านต่างๆ 
Correlation Matrix 32.2 32.4 32.5 32.6 32.7 

i32.2_FriendImportant (เพื่อน) 1.00000 -0.27410 -0.13421 -0.00483 -0.11092 
i32.4_FreeTimeImportant (เวลาว่าง) -0.27410 1.00000 -0.25333 -0.04956 -0.06669 
i32.5_PoliticalImportant (การเมือง) -0.13421 -0.25333 1.00000 -0.08310 -0.19261 
i32.6_JobImportant (งาน) -0.00483 -0.04956 -0.08310 1.00000 -0.33153 
i32.7_ReligionImportant (ศาสนา) -0.11092 -0.06669 -0.19261 -0.33153 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 7 ในข้อ 32. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
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องค์ประกอบท่ี 8: ข้อ 26 ความต้องการให้เป็นเพื่อนบ้าน (ท่ียอมรับได้) 
Correlation Matrix 26_2 26_3 26_4 26_6 

i26.2_AIDSNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่เป็นเอดส์) 

1.00000 -0.36103 -0.06684 -0.01694 

i26.3_HomosexualNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่เป็นคนรักเพศเดียวกัน) 

-0.36103 1.00000 -0.28325 -0.18796 

i26.4_OtherReligionNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่เป็นคนที่นับถือศาสนาอื่น) 

-0.06684 -0.28325 1.00000 -0.31909 

i26.6_WithoutMarriageNeighbor  
(เพื่อนบ้านที่อยู่ด้วยกันโดยไม่แต่งงาน) 

-0.01694 -0.18796 -0.31909 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 8 ในข้อ 26. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 9 ได้แก่ตัวแปร i27_Donate (เสียสละเงินช่วยเหลือโครงการคนว่างงาน) 

องค์ประกอบท่ี 10 ได้แก่ตัวแปร i28_Thai (ความภูมิใจในการเป็นคนไทย) 

4.  Correlation Matrix ในมิติการเสริมสร้างพลังทางสังคม 
 มีองค์ประกอบทั้งหมด 8 องค์ประกอบ ดังนี้ 
 

องค์ประกอบท่ี 1: ข้อ 47.1.1 การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง  
Correlation Matrix 47.1.1 47.2.1 47.3.1 47.4.1 47.5.1 

i47.1.1_Complain  
(การมีส่วนร่วมในการร้องเรียน) 

1.00000 -0.47073 -0.10806 -0.01919 -0.09610 

i47.2.1_Boycott  
(การมีส่วนร่วมในการบอยคอท) 

-0.47073 1.00000 -0.20310 -0.09716 -0.14516 

i47.3.1_Marching  
(การมีส่วนร่วมในการเดินขบวน) 

-0.10806 -0.20310 1.00000 -0.61371 -0.08347 

i47.4.1_Protest  
(การมีส่วนร่วมในการประท้วง) 

-0.01919 -0.09716 -0.61371 1.00000 -0.33265 

i47.5.1_Internet 
(การมีส่วนร่วมโดยใช้อินเทอร์เน็ต) 

-0.09610 -0.14516 -0.08347 -0.33265 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 1 ในข้อ 47.1.1 พบตัวแปร i47.3.1_Marching (การมีส่วนร่วม
ในการเดินขบวน) และ i47.4.1_Protest (การมีส่วนร่วมในการประท้วง) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึง
พิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 
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ข้อ 47.1.2  ความรู้สึกถูกคุกคามเพราะการกระท าของต ารวจและทหาร (ตัวแปร Binary) 
 

 47.1.2 47.2.2 47.3.2 47.4.2 47.5.2 
i47.1.2_ComplainPS (รู้ สึ ก ถู ก คุ ก ค า ม จ า ก
ต ารวจและทหารเพราะร้องเรียน) 

1.00000 -0.58948 -0.58948 0.14808 -0.39450 

i47.2.2_BoycottPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจ
และทหารเพราะบอยคอท) 

-0.58948 1.00000 -0.27023 -0.10073 -0.01697 

i47.3.2_MarchingPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจ
และทหารเพราะเดินขบวน) 

-0.58948 -0.27023 1.00000 -0.65389 0.05313 

i47.4.2_ProtestPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจ
และทหารเพราะประท้วง) 

0.14808 -0.10073 -0.65389 1.00000 -0.48805 

i47.5.2_InternetPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจ
และทหารเพราะทางการเมืองโดยใช้อินเทอร์เน็ต) 

-0.39450 -0.01697 0.05313 -0.48805 1.00000 

 เมื่อพิจารณาในข้อ 47.1.2 พบตัวแปร i47.3.2_MarchingPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและ
ทหารเพราะเดินขบวน) และ i47.4.2_ProtestPS (รู้สึกถูกคุกคามจากต ารวจและทหารเพราะ
ประท้วง) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์
ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

องค์ประกอบท่ี 2: ข้อ 49 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตในด้านลบ 
Correlation Matrix 49.3 49.4 49.5 49.6 49.7 

i49.3_ForcedLife  
(ถูกบังคับให้ท าสิ่งไม่ถูกต้องเพื่อความก้าวหน้า) 

1.00000 -0.43390 -0.07567 -0.05595 -0.00028 

i49.4_BlockOut  
(ถูกกีดกันออกจากสังคม) 

-0.43390 1.00000 -0.35924 -0.04570 -0.13665 

i49.5_ComplicatedLife  
(ไม่สามารถหาแนวทางของตนเองได้) 

-0.07567 -0.35924 1.00000 -0.32714 -0.14063 

i49.6_Valueless  
(คุณค่าของสิ่งที่ท านั้นได้รับการยอมรับจากผู้อื่น) 

-0.05595 -0.04570 -0.32714 1.00000 -0.53400 

i49.7_LookDown  
(บางคนก็ดูถูกท่าน) 

-0.00028 -0.13665 -0.14063 -0.53400 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 2 ในข้อ 49 ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 
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องค์ประกอบท่ี 3: ข้อ 48 ความถี่ในการท ากิจกรรมต่างๆ 
Correlation Matrix 48.2 48.3 48.4 48.5 48.6 

i48.2_Movie (ดูภาพยนตร์ที่โรงภาพยนตร์) 1.00000 -0.31302 -0.24431 -0.06115 -0.05328 
i48.3_Music (การไปฟังดนตรี) -0.31302 1.00000 -0.24753 0.03285 -0.04118 
i48.4_Concert (การไปดูคอนเสิร์ต) -0.24431 -0.24753 1.00000 -0.44121 -0.15319 
i48.5_ArtExhibition (การไปดูนิทรรศการศิลปะ) -0.06115 0.03285 -0.44121 1.00000 -0.54107 
i48.6_Museum (การไปดูพิพิธภัณฑ์) -0.05328 -0.04118 -0.15319 -0.54107 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 3 ในข้อ 48 ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 4: ข้อ 50 การใช้เวลาในกิจกรรมต่างๆ 
Correlation Matrix 50.1 50.2 50.3 50.4 50.5 

i50.1_JobTime (งาน) 1.00000 -0.19719 -0.11539 -0.02352 -0.12998 
i50.2_ContactFamilyTime (การติดต่อกับครอบครัว) -0.19719 1.00000 -0.31446 -0.14749 -0.01352 
i50.3_ContactSocietyTime (การติดต่อกับสังคม) -0.11539 -0.31446 1.00000 -0.25730 -0.11373 
i50.4_HobbyTime (งานอดิเรก) -0.02352 -0.14749 -0.25730 1.00000 -0.32756 
i50.5_VolunteerTime (กิจกรรมทางการเมือง) -0.12998 -0.01352 -0.11373 -0.32756 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 4 ในข้อ 50 ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบที่ 5 ตัวแปร i48.1_TV (ความถี่ในการดูทีวี) ไม่มีความเกี่ยวข้องกันกับตัวแปร 
i49.1_PositiveFuture (มีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต) และ i49.2_WantLife (โดยภาพรวม
ชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ต้องการ) ผู้วิจัยจึงแยกวิเคราะห์ตัวแปร i48.1_TV (ความถ่ีในการดูทีวี) เป็น
รายตัวแปรออกจากองค์ประกอบที่ 5 

ข้อ 49.1 และข้อ 49.2 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตด้านบวก 
Correlation Matrix 49.1 49.2 

i49.1_PositiveFuture  
(มีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต) 

1.00000 -0.66100 

i49.2_WantLife  
(โดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามที่ต้องการ) 

-0.66100 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 5 ในข้อ 49.1 และข้อ 49.2 พบตัวแปร  i49.1_PositiveFuture 
(มีความเห็นเป็นบวกเกี่ยวกับอนาคต) และ i49.2_WantLife (โดยภาพรวมชีวิตของท่านเป็นไปตามท่ี
ต้องการ) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์
ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

 



372 

องค์ประกอบท่ี 6: ข้อ 43.-ข้อ 46. สิทธิพลเมือง 
Correlation Matrix 43 44 45 46 

i43_FreedomofExpression  
(การแสดงออกทางความคิดในที่สาธารณะ) 

1.00000 -0.09661 -0.07783 -0.15979 

i44_HelpfromGovernment  
(ความช่วยเหลือจากรัฐบาล) 

-0.09661 1.00000 -0.13273 -0.01197 

i45_DemocracyCivilRights  
(สิทธิของประชาชนในระบอบประชาธิปไตย) 

-0.07783 -0.13273 1.00000 -0.24504 

i46_EconomyCivilRights  
(สิทธิของประชาชนในเรื่องเศรษฐกิจ) 

-0.15979 -0.01197 -0.24504 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 6 ในข้อ 43.-ข้อ 46. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 7: ข้อ 52 และข้อ 53 จ านวนคนที่ติดต่อ 
Correlation Matrix 51 52 

i52_No.Contact  
(จ านวนเพื่อนและญาติที่ติดต่อเดือนละครั้ง) 

1.00000 0.21157 

i53_No.CloseContact  
(จ านวนเพื่อนและญาติที่ใกล้ชิดพอที่จะพูดคุยปัญหาส าคัญ) 

0.21157 1.00000 

เมื่อพิจารณาองค์ประกอบที่ 7 ในข้อ 52. และข้อ 53. ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

องค์ประกอบท่ี 8 ได้แก่ตัวแปร i42_SocialMobility (สถานภาพทางสังคมที่สูงขึ้นด้วยความ
พยายามของตนเอง) 

5.  Correlation Matrix ในลักษณะทางประชากร  
ได้ผลการวิเคราะห์ Correlation Matrix ในลักษณะทางประชากร ดังนี้ 
 
ข้อ 6. ความพึงพอใจกับชีวิตในปัจจุบัน 

 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 
i6.1_EducationSatisfaction 
(ความพึงพอใจในการศึกษา) 

1.00000 -0.19093 -0.24822 0.03314 0.02063 -0.07037 

i6.2_JobsatiSfaction 
(ความพึงพอใจในงาน) 

-0.19093 1.00000 -0.21167 0.00495 -0.09772 -0.08250 

i6.3_LivinghoodSatisfaction 
(ความพึงพอใจในความเป็นอยู่) 

-0.24822 -0.21167 1.00000 -0.51835 -0.26372 -0.02970 

i6.4_ResidentSatisfaction 
(ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัย) 

0.03314 0.00495 -0.51835 1.00000 -0.18700 -0.14100 

i6.5_FamilySatisfaction 0.02063 -0.09772 -0.26372 -0.18700 1.00000 -0.42667 
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 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 
(ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว) 
i6.6_HealthSatisfaction 
(ความพึงพอใจในสุขภาพ) 

-0.07037 -0.08250 -0.02970 -0.14100 -0.42667 1.00000 

เมื่อพิจารณา ในข้อ 6 ไม่พบตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กัน 

ข้อ 7 ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิต 
 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 
i7.1_HighEducation 
(ความส าคัญของการศึกษา) 

1.00000 -0.42340 -0.07392 -0.08754 -0.06755 0.08037 

i7.2_GoodJob 
(ความส าคัญของการงาน) 

-0.42340 1.00000 -0.24180 -0.00213 0.03067 -0.20067 

i7.3_NiceLivelihood 
(ความส าคัญของความเป็นอยู่) 

-0.07392 -0.24180 1.00000 -0.53247 -0.07775 -0.11295 

i7.4_NiceResident 
(ความส าคัญของความเป็นอยู่) 

-0.08754 -0.00213 -0.53247 1.00000 -0.24164 -0.07225 

i7.5_HappyFamily 
(ความส าคัญของชีวิตครอบครัว) 

-0.06755 0.03067 -0.07775 -0.24164 1.00000 -0.61659 

i7.6_Healthy 
(ความส าคัญของสุขภาพ) 

0.08037 -0.20067 -0.11295 -0.07225 -0.61659 1.00000 

 
เมื่อพิจารณาในข้อ 7. พบตัวแปร  i7.5_HappyFamilyv(ความส าคัญของชีวิตครอบครัว)

และ i7.6_Healthy (ความส าคัญของสุขภาพ) มีความสัมพันธ์กัน ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใด
ตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล (Data Mining) ต่อไป 

เมื่อเปรียบเทียบข้อมูล Correlation Matrix ตัวแปรที่มีความสัมพันธ์กันในข้อ 16. ระดับ
ความพึงพอใจในที่อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม, ข้อ 25. ระดับความไว้วางใจองค์กร, ข้อ 47.1.1 การมี
ส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมือง, ข้อ 47.1.2 ความรู้สึกถูกคุกคามเพราะการกระท าของต ารวจและ
ทหาร (ตัวแปร Binary), ข้อ 49 ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตด้านบวก และ ข้อ 7. ความส าคัญต่อ
คุณภาพชีวิต ผู้วิจัยจึงพิจารณาเลือกตัดตัวแปรใดตัวแปรหนึ่งออกในการวิเคราะห์ข้อมูลเหมืองข้อมูล 
(Data Mining) ต่อไปได ้
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