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การศึกษานี5 มีว ัต ถุประสงค์เพื8 อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตและศึกษาปจัจัยที8มี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิโดยใชว้ธิกีารศกึษา
ตามแนวทางวจิยัเชงิปรมิาณ (Quantitative Research) กลุ่มตวัอย่างที8ใชใ้นการศกึษาครั 5งนี5 คอื 
ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า จาํนวน 310 หน่วย (ครวัเรอืน)  

ผลการศกึษา พบว่า  ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า มี
คุณภาพชวีติโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี8ยเท่ากบั 3.11) สําหรบัผลการศกึษาคุณภาพ
ชวีติรายดา้น พบว่า คุณภาพชวีติใน 3 ดา้น ไดแ้ก่ คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย คุณภาพชวีติดา้น
จติใจ และคุณภาพชีวิตด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี8ยเท่ากับ 
3.65, 3.47, 3.14 ตามลําดบั) มเีพยีงคุณภาพชวีติดา้นสิ8งแวดลอ้มเพยีงดา้นเดยีวที8อยู่ในระดบั
ไมด่ ี(ค่าเฉลี8ยเท่ากบั 2.31)  
 สาํหรบัการศกึษาตวัแปรอสิระที8มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ ซึ8งประกอบดว้ย ปจัจยั
ดา้นขอ้มูลพื5นฐาน ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั และปจัจยัดา้นการสนับสนุนทางสงัคม 
โดยมตีวัแปรอสิระทั 5งหมด 19 ตวัแปร พบว่า มตีวัแปรอิสระ 9 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชีวิต ดังนี5  ระดับการศึกษาและการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกครอบครัว มี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติในระดบัปานกลาง และส่วนของ รายไดร้วมครวัเรอืน การ
มกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั การมสี่วนร่วมใน
การปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื8องสาํคญัของครอบครวั การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหา 
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ขดัแยง้ด้วยเหตุผล การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื8อน/เพื8อนบ้าน และการสนับสนุนทางสงัคม
จากญาต/ิพี8น้อง มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติในระดบัตํ8า 
 สําหรบัการอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติพบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจาก
ครอบครวั ระดบัการศึกษา และรายได้รวมครวัเรือนสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของ
คุณภาพชวีติไดร้อ้ยละ 17.1 



ABSTRACT 
 

Title of Thesis  Quality of Life of People in Community of National 
Housing Authority in Bangkok: A Case Study of Tong 
Song Hong Housing Community Project, Flat for Rent. 

Author    Mr. Chakkaphong Keyen 
Degree    Master of Arts (Social Development Administration) 
Year    2011 

_______________________________________________________________________ 
 

The objectives of this study were to examine the quality of life and factors  
affecting  the quality of life of people in the community of National Housing Authority. 
The research methodology was quantitative research. The samples were the 310 units 
(households) in Tong Song Hong Housing Community Project, flat for rent.  

The result of study revealed that the people in Tong Song Hong Housing 
Community Project had the quality of life at the medium level (average 3.11). Moreover, 
The 3 aspects qualities of life, namely the physical quality of life, the mental health 
quality of life and social quality of life were also at the medium level (average 3.65, 3.47 
and 3.14 respectively). However, the environmental quality of life was at the low level 
(average 2.31). 
 Independent variables that were related to the quality of life included the general 
characteristic factor, relationship in family factor, and social support factor.  From 19 
independent variables there were 9 independent variables which related to the quality of 
life as following: 

1. The education and social support from family had the positive correlation  
with the quality of life at medium level.  
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2. Household income, family activity, love and respect of family, consultation  
and decision making in important family matter, happy and peaceful life, rational 

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

the quality of life at low level.  

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

explained the quality of life at 17.1% 



กิตติกรรมประกาศ 
 

วทิยานิพนธ์เรื8อง คุณภาพชีวติผู้อยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรงุเทพมหานคร: ศกึษากรณ ีโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า สําเรจ็ลุล่วงได้
เนื8องมาจากผู้ศกึษาไดร้บัความช่วยเหลอืในการใหข้อ้มลู คําปรกึษา ขอ้แนะนํา ความคดิเหน็ 
และกําลงัใจจากบุคคลหลายท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ8ง ผูใ้หข้อ้มลูทุกท่านที8กรุณาใหค้วามร่วมมอื
เป็นอยา่งด ีซึ8งทาํใหก้ารศกึษาครั 5งนี5มคีวามสมบรูณ์มากยิ8งขึ5น 

ผูเ้ขยีนขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์ ดร. สุรสทิธิ t วชริขจร ผูซ้ึ8งเป็นอาจารยท์ี8
ปรกึษาและอาจารยผ์ูค้วบคุมวทิยานิพนธข์องผูศ้กึษา ที8ไดก้รณุาสละเวลาใหค้าํปรกึษา ขอ้ชี5แนะ 
ขอ้แนะนํา และข้อคดิเห็นที8เป็นประโยชน์ต่อการทําวทิยานิพนธ์ในทุกขั 5นตอน ตลอดจนให้
กําลงัใจแก่ผูเ้ขยีนในการทําวทิยานิพนธ์เล่มนี5ตลอดมา และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ์
ดร. พชิาย รตันดลิก ณ ภูเกต็ และ อาจารย ์ดร.  สุวชิา เป้าอารยี ์ที8ไดก้รุณาใหค้ําแนะนําใน
การศกึษาครั 5งนี5 รวมทั 5งกรณุาพจิารณาและตรวจสอบวทิยานิพนธใ์หถู้กตอ้งสมบรูณ์ยิ8งขึ5น  

ขอขอบพระคุณ คณาจารยทุ์กท่านแห่งสถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตรท์ี8ไดถ่้ายทอด
วชิาความรูใ้หแ้ก่ผูศ้กึษา และขอขอบพระคุณเจา้หน้าที8ของคณะพฒันาสงัคมและสิ8งแวดลอ้ม ทุก
ท่านที8ได้ให้ความช่วยเหลอืในเรื8องต่าง ๆ ที8เกี8ยวข้องกับการศึกษาในครั 5งนี5เป็นอย่างด ี
ขอขอบคุณเพื8อน ๆ ที8รกัทุกคน สาํหรบักําลงัใจและความช่วยเหลอืที8มใีหม้าโดยตลอด 

สุดท้ายนี5 ผู้เขยีนขอขอบพระคุณ และขอมอบความสําเร็จทั 5งหมดจากการทํา
วทิยานิพนธฉ์บบันี5แด่ คุณจาํรสั และคุณผกาวรรณ เกเยน็ ผูซ้ึ8งเป็นคุณพ่อและคุณแม่ของผู้
ศกึษาที8เป็นผู้ที8ช่วยส่งเสรมิ สนับสนุน กระตุ้นเตอืน และเป็นกําลงัใจ ตลอดจนเป็นแรงใจที8
สําคญัยิ8งตลอดมา จนทําใหก้ารศกึษาครั 5งนี5ประสบผลสําเรจ็ไดต้ามที8ตั 5งใจ และผูศ้กึษาหวงัเป็น
อยา่งยิ8งว่าวทิยานิพนธฉ์บบันี5จะเป็นประโยชน์สาํหรบัผูท้ี8สนใจศกึษาต่อไป 
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บทนํา 
 

1.1  ที�มาและความสาํคญัของปัญหา 
 

 ปญัหาการขาดแคลนที�อยู่อาศยัเกดิขึ�นมาชา้นาน โดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและ
เมอืงหลกัตามภมูภิาคต่างๆ ของประเทศ โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการเพิ�มขึ�นของประชากรและ
การอพยพย้ายถิ�นมายงัชุมชนเมอืง ทั �งนี�รฐับาลได้เล็งเห็นความสําคญัของปญัหาดงักล่าวจงึ
นํามาสู่การจดัตั �งองคก์ารที�ชื�อว่า การเคหะแห่งชาต ิ(กคช.) ขึ�นเมื�อวนัที� 12 กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 
2516 มฐีานะเป็นรฐัวสิาหกจิ ภายใต้กระทรวงมหาดไทย (ปจัจุบนัสงักดักระทรวงการพฒันา
สงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์แต่ยงัคงสถานะเป็นรฐัวสิาหกจิเหมอืนเดมิ) เพื�อรบัผดิชอบใน
การส่งเสรมิใหผู้ม้รีายไดน้้อยในเขตกรุงเทพมหานครและเขตเมอืงหลกัตามภูมภิาคต่าง ๆ ของ
ประเทศไดม้ทีี�อยูอ่าศยัตลอดจนไดร้บัการพฒันาปรบัปรงุคุณภาพชวีติดว้ย กล่าวคอื นอกจากจะ
จดัหาที�อยู่อาศยัที�มรีาคาเหมาะสมกบัผู้มรีายได้น้อยแล้ว การเคหะแห่งชาตยิงัมหีน้าที�ในการ
ใหบ้รกิารหลงัการขายโดยการพฒันาคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนที�องคก์ารจดัสรา้งขึ�นดว้ย 
ซึ�งก็สอดคลอ้งกบัเป้าหมายในการพฒันาประเทศที�ยดึการพฒันาทรพัยากรมนุษยเ์ป็นหลกั ดงั
ปรากฏในแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตฉิบบัที� 8 เป็นต้นมา เนื�องจากมนุษยเ์ป็นทั �งผู้
ขบัเคลื�อนและรบัผลของการพัฒนา การมีทรพัยากรมนุษย์ที�ม ีคุณภาพหรือการที�มนุษย์มี
คุณภาพชวีติที�ดกี็เสมอืนว่าประเทศมทีรพัยากรในการพฒันาประเทศที�มคีุณภาพนั �นเอง ซึ�ง
หน้าที�ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ดังกล่าวล้วนเป็นหน้าที�ที�ทุกฝ่ายในสังคมต้อง
ช่วยกนัเช่นเดยีวกบัที�การเคหะแห่งชาตดิาํเนินการอยู ่
 อย่างไรก็ตาม คุณภาพชีวิต ที�ว่าเป็นเป้าหมายสําคญัดงักล่าว ก็ยงัมีความหมายที�
คลุมเครอืและยงัเป็นนามธรรมอยู่มาก แมว้่า การเริ�มต้นของการวดัชวีติที�ดแีละการยกระดบั
คุณภาพชวีติในเชงิศาสตรจ์ะไดร้บัความสนใจจากสถาบนัหรอืองคก์รต่างๆทั �วโลกที�เกี�ยวขอ้งกบั
การวางนโยบายเพื�อพฒันาประมาณ 30 กว่าปีแลว้ โดยพยายามพฒันามาตรวดั และวธิกีารวดั
คุณภาพชวีติขึ�น เพื�อใชเ้ป็นเครื�องมอืในการตดิตามประเมนิผล และเป็นเครื�องมอืในการกําหนด
นโยบายและวางแผนพัฒนา แต่การศึกษาดังกล่ าวก็เ ป็นเรื�อ งที�ยุ่ งยากพอสมควร
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เนื�องจาก ความต้องการของมนุษย์ในแต่ละสงัคมล้วนแตกต่างกันตามสภาพแวดล้อมความ
เป็นอยู่ หรอืคนในสงัคมเดยีวกนัก็อาจมคีวามต้องการที�แตกต่างกนัตามความจําเป็นของแต่ละ
คน ตลอดจนถงึภายในตวับุคคลคนเดยีวกนัก็อาจมคีวามต้องการในแต่ละช่วงอายุหรอืแต่ละ
สถานที�แตกต่างกนัไดด้ว้ย ดงันั �น การศกึษาหาแนวทางหรอืปจัจยัในการพฒันาคุณภาพชวีติจงึ
ควรที�จะเป็นกระบวนการที�เป็นพลวัต (Dynamic) ต้องมีการพฒันาและปรบัปรุงไปตาม
สภาพแวดลอ้มของแต่ละสงัคมตลอดเวลา เพื�อใหไ้ดม้าซึ�งแนวทางในการพฒันาคุณภาพชวีติที�
เหมาะสมกบัสภาพแวดลอ้มที�เปลี�ยนไปพรอ้มทั �งสอดคลอ้งกบัความต้องการของตวับุคคลในแต่
ละสงัคม 

ตามที�ไดก้ล่าวมา จะเหน็ไดว้่า การศกึษาเกี�ยวกบัคุณภาพชวีติเป็นเรื�องสําคญัที�จะต้อง
ดาํเนินการศกึษาอยูเ่สมอเพื�อใหไ้ดม้าซึ�งแนวทางในการพฒันาและประเมนิคุณภาพชวีติของคน
ในประเทศ ประกอบกับการเคหะแห่งชาติเป็นองค์การหนึ�งที�มบีทบาทสําคญัในการพฒันา
คุณภาพชวีติของคนในชุมชนเขตเมอืงในประเทศ ผู้ศกึษาจงึเลง็เหน็ว่า การศกึษาถงึคุณภาพ
ชวีติผู้อยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิเป็นเรื�องที�สําคญั เนื�องจาก โครงการที�อยู่อาศยั
ดงักล่าวนั �น เป็นโครงการที�อยู่อาศยัเพื�อผูม้รีายได้น้อยในเขตเมอืง จงึเป็นที�คาดการณ์ไดว้่า ผู้
อยู่อาศยัในโครงการดงักล่าว เป็นผู้ที�มฐีานะยากจนจนถงึปานกลาง อกีทั �งค่าครองชพีในเขต
เมอืงยงัอยูใ่นระดบัที�สูง การดําเนินชวีติจงึมลีกัษณะที�มคีวามเสี�ยงต่อการเกดิความถดถอยดา้น
คุณภาพชวีิต สภาพดงักล่าวมคีวามสอดคล้องกบัรายงานคุณภาพชีวติของกระทรวงพฒันา
สงัคมและความมั �นคงของมนุษย ์ปี พ.ศ. 2550 ซึ�งพบว่า คุณภาพชวีติของคนในเขตเมอืงใน
ดา้นสุขภาพ สิ�งแวดลอ้ม จรยิธรรมครอบครวัและความปลอดภยัมแีนวโน้มลดลงทุกดา้น  
 การหาแนวทางเพื�อยกระดบัคุณภาพชวีติผู้อยู่อาศยัในชุมชนที�อยู่อาศยัของการเคหะ
แห่งชาติ โดยการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตจึงเป็นสิ�งสําคญั เป็นมูลเหตุให้ผู้ศึกษาเลือกศึกษา
คุณภาพชวีติผู้อยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาตภิายในเขตกรุงเทพมหานคร โดยเลอืก
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า เป็นพื�นที�ในการศึกษาครั �งนี� 
เนื�องจากโครงการดงักล่าวเป็นที�อยู่อาศยัของภาครฐัสําหรบัผู้มรีายได้น้อยที�มกีารดําเนินการ
มาแลว้มากกว่า 25 ปี  ทาํใหค้าดการณ์ไดว้่าประชาชนที�อยู่อาศยัในเคหะชุมชนดงักล่าวมคีวาม
ตระหนกัและเลง็เหน็ถงึปญัหาของคุณภาพชวีติในชุมชนของตนมากกว่าชุมชนโครงการอื�น ๆ ที�
เพิ�งเริ�มก่อตั �ง อกีทั �ง โครงการดงักล่าวยงัสามารถเป็นตวัแทนของชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
ชุมชนอื�น ๆ ในการสะท้อนถงึผลงานในการพฒันาคุณภาพชวีติในระยะเวลาที�ผ่านมาได้ ซึ�งจะ
นํามาสู่ข้อมูลที�เกี�ยวข้องกบัคุณภาพชีวิตที�ครอบคลุมและลึกซึ�งยิ�งขึ�น การศึกษาในครั �งนี� ผู้
ศึกษาจึงมุ่งเน้นศึกษาว่า ระดบัคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
อาคารประเภทแฟลตเช่าเป็นอย่างไร นอกจากนี�ยงัสนใจศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัต่าง 
ๆ เช่น ขอ้มลูพื�นฐานทั �วไป สมัพนัธภาพในครอบครวั และการสนับสนุนทางสงัคม เป็นต้น ว่ามี
อทิธพิลต่อคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัหรอืไม่ อย่างไร ทั �งนี� เพื�อใหเ้ป็นแนวทางเสนอแนะปรบัปรุง
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แก้ไขเกี�ยวกบัการกําหนดโครงการพฒันาและยกระดบัคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะ
ชุมชนต่อหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งต่อไป 

 
1.2  วตัถปุระสงคข์องการศึกษา 
 
 1.2.1  เพื�อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งอาคาร
แฟลตเช่าในดา้นต่างๆ 
         1.2.2  เพื�อศกึษาปจัจยัที�สมัพนัธ ์กบัคุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่ง
สองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า 

 
1.3  ขอบเขตของการศึกษา 
 
 1.3.1  ขอบเขตด้านเนื(อหา 

        1.3.1.1  คุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคาร 
แฟลตเช่า ครอบคลุมองคป์ระกอบ 4 ดา้น คอื ดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคม และดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
  1.3.1.2  ปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะ
ชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า ประกอบดว้ย ขอ้มลูพื�นฐานทั �วไป สมัพนัธภาพในครอบครวั 
และการสนบัสนุนทางสงัคม 
 
 1.3.2  ขอบเขตด้านพื(นที� 
 ในการเลอืกพื�นที�ในการศกึษาครั �งนี� ผู้ศกึษาได้เลอืกพื�นที�โครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง
หอ้งเฉพาะอาคารประเภทแฟลตเช่าเป็นกรณศีกึษา   
 

1.3.3  ขอบเขตด้านเวลา 
 ระยะเวลาในการศกึษาครั �งนี� เริ�มตั �งแต่ มกราคม – กรกฎาคม พ.ศ. 2554 
 
1.4  ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รบั 
 

1.4.1  ทราบถงึระดบัคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคาร
แฟลตเช่า 
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1.4.2  ทราบถงึปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะ 
ชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า 

1.4.3  เพื�อเป็นแนวทางเสนอแนะปรบัปรุงแก้ไขการกําหนดโครงการพฒันาคุณภาพ
ชวีติผู้อยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ตลอดจนขยายผลไปยงั
โครงการอื�นๆ สาํหรบัหน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งและเป็นแนวทางในการศกึษาวจิยัครั �งต่อไป 
 
 



บทที� 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

การศกึษาคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิในเขต
กรงุเทพมหานคร ศกึษากรณ ีโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า ในครั 'งนี' เพื)อ
นําไปสู่การบรรลุวตัถุประสงคต์ามที)ไดก้ําหนดไว ้ผูศ้กึษาจงึไดท้บทวนแนวคดิ ทฤษฏ ีตลอดจน
งานวจิยัที)เกี)ยวขอ้ง ดงันี' 

2.1  แนวคดิและทฤษฎทีี)เกี)ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติ 
2.2  แนวคดิเกี)ยวกบัปจัจยัที)สมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ 
2.3  การเคหะแห่งชาต ิและเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง 
2.4  งานวจิยัที)เกี)ยวขอ้ง 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัคณุภาพชีวิต 
 

2.1.1  ความหมายของคณุภาพชีวิต 
ความหมายของคุณภาพชวีตินั 'นยงัไมม่คีวามหมายที)แน่นอนตายตวั นอกจากจะเป็นคาํ 

จาํกดัความหรอืความหมายที)นกัวชิาการหรอืหน่วยงานต่างๆไดพ้ยายามใหไ้วโ้ดยองิจาก
ประสบการณ์หรอืพื'นฐานความรูข้องตน ดงันี' 

UNESCO (1981: 89) ไดส้รปุความคดิเกี)ยวกบัคุณภาพชวีติ ไวว้่าเป็นความรูส้กึของ
การอยูอ่ย่างพงึใจ (มคีวามสุข มคีวามพอใจ) ต่อองคป์ระกอบต่าง ๆ ของชวีติซึ)งมสี่วนสาํคญั
มากที)สุดของบุคคล 

Hendershott (1992: 11) ไดก้ล่าวว่าการที)บุคคลจะมคีุณภาพชวีติที)ดนีั 'น บุคคลนั 'นตอ้ง
มคีวามพงึพอใจในสิ)งที)เกดิขึ'นกบัตวัเอง ซึ)งเป็นสิ)งที)ทาํใหบุ้คคลนั 'น ๆ มคีวามสุขในการดาํเนิน
ชวีติ อนัประกอบดว้ย ชวีติการเรยีน ชวีติสงัคม ที)อยูอ่าศยั ความสมัพนัธก์บัเพื)อนและบรกิารที)
ไดร้บั
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 Zhan (1992: 979) กล่าวว่า คุณภาพชวีติ คอื ระดบัความพงึพอใจ ซึ)งเป็นกบั
ประสบการณ์ในชวีติของแต่ละบุคคล 
 Meeberg (1992: 32) กล่าวว่า คุณภาพชวีติ คอื ความรูส้กึพงึพอใจต่อชวีติทั )วๆไป เป็น
ความสามารถดา้นอารมณ์ในการประเมนิชวีติตนเองตามความพงึพอใจ สภาพการยอมรบัได้
ของสุขภาพทางกาย จติใจ อารมณ์และสงัคม ตลอดจนส่วนที)เป็นจติวสิยัและวตัถุวสิยั ซึ)งทั 'งสอง
ส่วนลว้นมคีวามจาํเป็น 

Sheldon (2000: 321) กล่าวว่า คุณภาพชวีติ คอื การรวมความพรอ้มในเรื)องการ
เป็นอยูใ่นชวีติประจาํวนั การมรีะดบัค่าครองชพีที)ตํ)า มคีวามพอใจในชวีติ มคีวามปลอดภยั มี
ความสุข มอีสิระ และชวีติที)มคีวามมั )นคง 

นิ)มนวล ทวสีมบรูณ์ (2526: 48 ) ไดใ้หแ้นวทางของคุณภาพชวีติว่า คนที)จะไดช้ื)อว่ามี
คุณภาพชวีตินั 'น จะตอ้งมคีวามสมบรูณ์ทั 'งทางร่างกาย จติใจ สตปิญัญา ดาํเนินชวีติในทาง
วฒันธรรม มคีวามพอใจในความเป็นอยูข่องตนเอง สามารถปรบัตวัใหเ้ขา้กบัสิ)งแวดลอ้มใน
สงัคมไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพ 

สุพรรณ ีไชยอําพร และสนิท สมคัรการ (2534: 12) ไดใ้หค้วามหมายของคาํว่า คุณภาพชวีติ 
หมายถงึ สภาพชวีติในสงัคมที)เจา้ของชวีติมคีวามพงึพอใจในช่วงเวลาหนึ)ง และความพงึพอใจนี'
สามารถวดัหรอืประเมนิไดท้ั 'งทางดา้นจติใจและวตัถุ ปจัจยัต่างๆที)เกี)ยวขอ้งกบัการดาํรงชวีติใน
ช่วงเวลานั 'นๆไมว่่าจะเป็นเรื)องส่วนตวัหรอืของสงัคมกต็าม 
  สุวฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ (2540: 6) ใหค้วามหมายคุณภาพชวีติว่า เป็นระดบั
การมชีวีติที)ด ีมคีวามสุข และความพงึพอใจในชวีติทั 'งในดา้นรา่งกาย จติใจ สงัคม อารมณ์ และ
การดําเนินชวีติของปจัเจกบุคคลในสงัคมเป็นการประสานการรบัรูข้องบุคคลในดา้นร่างกาย 
จติใจ ความสมัพนัธท์างสงัคม สิ)งแวดลอ้ม ภายใตว้ฒันธรรม ค่านิยม และเป้าหมายในชวีติของ
แต่ละคน 
 พณัณนิ กติพิราภรณ์ (2531: 7) ใหค้วามหมายของคุณภาพชวีติ คอื ชวีติที)มคีวามสุข
ความสุขเกดิไดจ้าก 1. ความสุขทางกาย หมายถงึ การมคีวามเป็นอยู่ที)ด ีมทีี)อยูอ่าศยัด ีมี
สุขภาพดมีสีาธารณูปโภคด ีการคมนาคมด ีสภาพแวดลอ้มที)ด ีการพกัผ่อนที)ด ีและสนัทนาการ
ที)ด ี2. ความสุขทางใจ ไดม้าจากการรูจ้กัความพอด ีความพงึพอใจในสภาพที)เป็นอยู ่การมี
ทศันคตทิี)ดต่ีอตนเองและผูอ้ื)น มคีวามรกั ความอบอุ่น ความผกูพนัในครอบครวั และเพื)อน
มนุษย ์มคีวามอดทน เสยีสละและทาํประโยชน์ใหก้บัสงัคม 
 หทยั ชติานนท ์(2540: 4) ใหค้วามหมายคุณภาพชวีติ หมายถงึ ความเขา้ใจปจัเจก
บุคคลว่าความตอ้งการของเขาไดร้บัการตอบสนองแลว้ และไมถู่กปฏเิสธโอกาสต่าง ๆ ที)เขาจะ
ไดร้บัความสุขและความพงึพอใจไมว่่าจะดา้นสุขภาพกายหรอืทางสงัคม ทางเศรษฐกจิของเขา
จะอยูใ่นสถานภาพอย่างไร  
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อจัฉรา นวจนิดา และขจรีตัน์ ภริมยธ์รรมศริ ิ(2534: 15) ไดนิ้ยาม “คุณภาพชวีติ” ว่า
เป็นความพงึพอใจของบุคคลที)เกดิจากการไดร้บัการตอบสนองในสิ)งที)ตอ้งการทางดา้นรา่งกาย 
จติใจ และการมสี่วนรว่มในการพฒันาสภาพแวดลอ้ม ดา้นเศรษฐกจิ สงัคม อยา่งเพยีงพอ 
ก่อใหเ้กดิการมสีุขภาพกายและสุขภาพจติที)ด ี 
  จากการทบทวนการกําหนดความหมายและนิยามเกี)ยวกบั คุณภาพชวีติ ขา้งต้น ผู้
ศกึษาพอสรปุความหมาย คุณภาพชวีติไดว้่า หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจของบุคคล ที)มต่ีอ
ชวีติแต่ละดา้นของตน ซึ)งประกอบดว้ยดา้นกาย จติใจ และสงัคม เพื)อใหก้ารดาํเนินชวีติของตน
เป็นไปอย่างปกตสิุข   
 

2.1.2  แนวคิดและทฤษฎีที�เกี�ยวข้องกบัคณุภาพชีวิต 
 การพฒันาคุณภาพชวีติ เป็นเป้าหมายของการพฒันาสงัคมของแต่ละประเทศ แต่

อยา่งไรกต็าม คาํว่าคุณภาพชวีติซึ)งเป็นเป้าหมายสาํคญัดงักล่าวกย็งัคลุมเครอืและมคีวามเป็น
นามธรรมอยูค่่อนขา้งสงู จงึทาํใหเ้ป็นที)พยายามศกึษาของนกัวชิาการและหน่วยงานทั 'งในและ
ต่างประเทศเพื)อจะคน้หาและพฒันาถงึแนวคดิและทฤษฎเีกี)ยวกบัคุณภาพชวีติ เพื)อที)จะนํามาสู่
วธิกีารกําหนดเป้าหมายในการพฒันาประเทศที)เป็นรปูธรรมมากยิ)งขึ'น ทั 'งนี' รากฐานทางทฤษฎี
และแนวคดิที)มคีวามสมัพนัธท์ี)สาํคญักบัแนวคดิคุณภาพชวีติไดแ้ก่แนวคดิและทฤษฎดีงัต่อไปนี' 

 2.1.2.1  ทฤษฎคีวามตอ้งการ 
  แนวคดิเกี)ยวกบัคุณภาพชวีติมรีากฐานทางทฤษฏ ีกค็อื ทฤษฎทีี)เกี)ยวขอ้งกบั

ความตอ้งการของมนุษยโ์ดยในการพฒันาระยะแรก ๆ นกัทฤษฎทีี)กล่าวถงึเรื)องเหล่านี'ไวม้ดีงันี'  
 Maslow (1954: 84-87) ไดแ้บ่งลาํดบัความตอ้งการเบื'องตน้ของมนุษยไ์วด้งันี' 

 1)  ความตอ้งการดา้นรา่งกาย (Physiological Need) ความตอ้งการที)
ถอืว่าเป็นพื'นฐานที)สาํคญัที)สุด ซึ)งไดแ้ก่ความตอ้งการอาหาร นํ'า อากาศ การหลบันอน การ
ขบัถ่ายถ้าความตอ้งการขั 'นต่าง ๆ ตั 'งแต่ อาหาร ความปลอดภยั ความรกัและการตระหนกัใน
ความสามารถของตนเองขาดหมดทุกอย่าง สิ)งที)จะเป็นตวักระตุน้ใหม้นุษยแ์สดงพฤตกิรรมมาก
ที)สุดคอื ความตอ้งการอาหารตราบใดที)มนุษยเ์รายงัมคีวามหวิ ตราบนั 'นมนุษยเ์ราจะไมม่คีวาม
ตอ้งการในเรื)องอื)น จะคดิอยู่เพยีงเรื)องเดยีวว่าทําอยา่งไรจงึจะทาํใหท้อ้งอิ)มได ้จะไม่คาํนึกถงึสิ)ง
อื)นใดแมแ้ต่เรื)องความปลอดภยั จากแนวความคดินี'ของ Maslow ทาํใหเ้ราพอจะเขา้ใจการแสดง
พฤตกิรรมทั 'งของตวัเองและของผูท้ี)เราเกี)ยวขอ้ไดว้่า ในขณะนั 'นหรอืช่วงเวลานั 'นเราหรอืเขา
ขาดอะไรหรอืมคีวามตอ้งการในเรื)องใด 

 2)  ความตอ้งการความปลอดภยั (Safety Need) เมื)อความตอ้งการ
ดา้นรา่งกายไดร้บัการตอบสนองอยา่งเพยีงพอ มนุษยก์จ็ะมคีวามตอ้งการในเรื)องอื)นต่อไปอกี 
คอื ความตอ้งการความปลอดภยั ซึ)งไดแ้ก่ความรูส้กึมั )นคงปลอดภยั ความเป็นปึกแผ่น ความ
ตอ้งการคุม้ครองปกป้องความรูส้กึที)ปลอดจากการคุกคาม ปลอดภยัจากความวติกกงัวล ความ
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ตอ้งการที)จะอยูใ่นระเบยีบความตอ้งการกฎหมายคุม้ครอง ตลอดจนความตอ้งการความเขม้แขง็
ของผูคุ้ม้กนั 

 3)  ความตอ้งการความรกัและเป็นเจา้ของ (The Belongingness and 
Love Need) ความตอ้งการทั 'งทางดา้นร่างกายและความปลอดภยัไดร้บัการตอบสนองอยา่ง
เพยีงพอ มนุษยก์จ็ะมคีวามตอ้งการในเรื)องความรกัและความเป็นเจา้ของขึ'นมาอกี มนุษยทุ์กคน
ตอ้งการเป็นส่วนหนึ)งของกลุ่มที)ตนเองจะตอ้งเกี)ยวขอ้งดว้ย ไมม่ใีครทนไดถ้้ารูส้กึว่าไมไ่ดร้บั
การยอมรบัจากกลุ่มมนุษยทุ์กคนอยากไดค้วามรกัจากคนอื)น อยากเป็นเจา้ของคนอื)นและใน
ขณะเดยีวกนักอ็ยากใหต้นเป็นที)รกัและเป็นของใครสกัคน 

  4)  ความตอ้งการจะเป็นที)ยอมรบัและไดร้บัการยกยอ่ง (Esteem 
Need) เป็นความตอ้งการที)จะรูส้กึว่าตนเองมคี่าทั 'งในสายตาตนเองและสายตาของผูอ้ื)น คนที)
ยอมรบันบัถอืในตนเองมองเหน็คุณค่าและความสามารถในตนเองนั 'นม ี2 ลกัษณะ ลกัษณะแรก
เป็นคนที)มองเหน็คุณค่าในตนเองและมคีวามรูส้กึมั )นคงปลอดภยั คนประเภทนี'จะมคีวามเชื)อมั )น
ในตนเอง ใหค้วามรว่มมอืและเป็นมติรจะยอมรบัผูอ้ื)นเหน็คุณค่าและศกัดิ nศรขีองผูอ้ื)น
เช่นเดยีวกบัที)มต่ีอตนเอง ดงันั 'นจงึเป็นผูท้ี)สรา้งสมัพนัธภาพไดด้เีพราะไม่มลีกัษณะขม่ขู่ คน
ประเภทนี'เมื)อมอบหมายการงานใหผู้ใ้ดทาํแลว้ จะวางใจเพราะคดิว่ามคีวามสามารถที)จะทําได้
เช่นเดยีวกนักบัตน ลกัษณะที)สองเป็นคนที)มองเหน็คุณค่าในตนเอง แต่มคีวามรูส้กึไมใ่ครม่ ั )นคง
ปลอดภยั คนประเภทนี'จะไมใ่ครใ่หค้วามช่วยเหลอืผูท้ี)อ่อนแอกว่า จะมลีกัษณะขม่ขู่มากกว่า 
ทั 'งนี'เนื)องมาจากความรูส้กึที)ไมใ่ครม่ ั )นคงปลอดภยันั )นเอง ดงันั 'นจะเป็นคนที)มลีกัษณะค่อนขา้ง
มั )นใจในตนเอง เหน็คุณค่าในตนเองแต่ฝา่ยเดยีว โดยไมใ่ครย่อมรบัหรอืเหน็คุณค่าในตวัผูอ้ื)น 
เป็นคนที)สรา้งสมัพนัธภาพไดน้้อยกว่าพวกแรก คนประเภทนี'เมื)อมอบหมายการงานใหผู้ใ้ดทาํ
แลว้ จะไมใ่ครไ่วว้างใจ เพราะจะคดิว่าไมม่ใีครมคีวามสามารถทําไดด้เีท่ากบัตน สาํหรบับุคคลที)
ความตอ้งการดา้นนี'ไมไ่ดร้บัการตอบสนองจะมคีวามรูส้กึตํ)าตอ้ย ไรค้่า อ่อนแอ หมดหวงั ไมม่ี
ความหมาย 

  5)  ความตอ้งการที)จะตระหนกัในความสามารถของตนเองหรอืรูจ้กั
ตนเอง(The Need for Self-actualization) เมื)อความตอ้งการทั 'ง 4 ขั 'นดงักล่าวไดร้บัการ
ตอบสนองอยา่งเพยีงพอ มนุษยจ์ะมคีวามตอ้งการที)จะรูจ้กัตนเองตรงตามสภาพที)ตนเองเป็นอยู่ 
เขา้ใจถงึความสามารถ ความสนใจ ความถนดั และความตอ้งการของตนเอง โยไมม่กีารปกป้อง
และบดิเบอืน พรอ้มที)จะเปิดเผยตนเอง พจิารณาตนเองอยา่งเป็นธรรม ยอมรบัไดท้ั 'งในส่วนที)
เป็นขอ้บกพรอ่ง ของตนเอง เป็นความตอ้งการที)คนแต่ละคนตอ้การที)จะเป็นคนชนิดที)เราเป็นได้
ดทีี)สุดใช ้ความสามารถที)ตนเองมอียูไ่ดอ้ย่างเตม็ที) เตม็ภาคภมู ิซึ)งสิ)งเหล่านี'ถอืว่าเป็นพื'นฐาน
ในการเลอืกอาชพี ถา้ทาํความเขา้ใจตนเองไดถู้กตอ้ง เลอืกงานถูกกม็คีวามสุข ทาํงานไดเ้ตม็
ความสามารถ แต่ถา้ทาํไมไ่ดก้เ็กดิความรูส้กึขดัแยง้ระหว่างสิ)งที)ตนเองชอบและงานที)กําลงัทํา
อยูต่ลอดเวลา 
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 จะเหน็ไดว้่าความตอ้งการของมนุษยต์ามแนวคดินี'จะมคีวามตอ้งการเพิ)มขึ'น
เรื)อยๆตามลาํดบัหากไดร้บัการตอบสนอง แต่ถา้หากความตอ้งการขั 'นตํ)ายงัไมไ่ดร้บัการ
ตอบสนอง บุคคลกจ็ะไมพ่ยายามทําการใดเพื)อไดร้บัคุณภาพชวีติขั 'นที)สงูขึ'น แนวคดินี'ถูกนํามา
ประยกุตใ์ชพ้ฒันาในองคก์รค่อนขา้งมาก โดยนําแนวคดิดงักล่าวสรา้งแรงจงูใจใหก้บัพนกังานใน
องคก์ร ส่วนในดา้นสงัคมกไ็ดม้กีารนําแนวคดิดงักล่าวมาประยกุตใ์ชใ้นการสรา้งเครื)องมอืวดั
คุณภาพชวีติเช่นกนั  

 Sharma (1988 อา้งถงึใน จนัทนา ศรธีรรมมา, 2538: 29 ) ไดเ้สนอแนวคดิ
ความสมัพนัธร์ะหว่างความตอ้งการของมนุษยแ์ละระดบัคุณภาพชวีติ โดยแบ่งระดบัความ
ตอ้งการออกเป็น 3 ระดบัคอื  
    ระดบัที) 1  Bio-physical Needs เป็นความตอ้งการทางชวีภาพซึ)ง
จาํเป็นที)สุดในการดาํรงชวีติ ปจัจยัที)ตอ้งการไดแ้ก่ อาหาร ที)อยูอ่าศยั ยารกัษาโรค เครื)องนุ่งห่ม 
ฯลฯ การไดร้บัปจัจยัเหล่านี'นํามาสู่การมคีุณภาพชวีติที)อยูใ่นระดบัที)ตํ)าสุด (Minimal Level ) 
    ระดบัที) 2  Psycho-social Needs เป็นความตอ้งการทางสงัคม ปจัจยั
ที)ตอ้งการ ไดแ้ก่ การศกึษา การคมนาคม การขนส่ง บรกิารสงัคมอื)นๆ ฯลฯ การไดร้บัปจัจยั
เหล่านี'รว่มกบั Bio-physical Needs นํามาสู่การมคีุณภาพชวีติที)อยูใ่นระดบัพงึพอใจ 
(Satisfaction Level) 
    ระดบัที) 3  Personal Aspiration เป็นความตอ้งการระดบัสงูสุด เป็น
ความทะเยอ ทะยานของแต่ละบุคคลซึ)งแตกต่างกนั เช่น ความตอ้งการชื)อเสยีง เกยีรตยิศ ฯลฯ 
บุคคลที)บรรลุความตอ้งการระดบันี'จะมรีะดบัคุณภาพชวีติที)สงู (Maximal Level) แต่สภาพชวีติ
ในระดบันี'มกัจะทําใหม้นุษยม์สีิ)งที)อุปโภคและบรโิภคอย่างฟุ่มเฟือย มคีวามเป็นอยู่ที)โดดเด่นทาํ
ใหเ้กดิปญัหาในการดํารงชวีติ ซึ)งเป็นผกระทบต่อระดบัคุณภาพชวีติที)จะค่อยๆลดลง จนอยูใ่น
ระดบัที)พงึพอใจเนื)องจากลดระดบัความตอ้งการลง 

 จากแนวคดิดงักล่าวอาจสรุปไดว้่า บุคคลจะมคีุณภาพชวีติอยูใ่นระดบัใดกข็ึ'นอยู่
กบัระดบัความพงึพอใจในการไดร้บัตอบการสนองความตอ้งการทางดา้นร่างกายและจติใจ อกี
ทั 'งปจัจยัที)จะนําไปสู่ความพงึพอใจในคุณภาพชวีติแต่ละดา้นกม็คีวามแตกต่างกนัไปดว้ย  

 Masini (1972  อา้งถงึใน สากล จรยิวทิยานนท ์และจริะพร บรูณสนิ, 2552: 21) 
ไดเ้สนอแนวคดิเกี)ยวกบัความตอ้งการของมนุษยโ์ดยจาํแนกออกเป็นความตอ้งการใน 3 มติคิอื 
    มติดิา้นกายภาพของมนุษย ์(Man’s Biophysical Area) ซึ)งเป็นความ
ตอ้งการในการอยูร่อดและปลอดภยั ประกอบดว้ย อาหาร บา้น เสื'อผา้ เพศสมัพนัธส์ุขภาพ และ
ความปลอดภยัดา้นร่างกาย 
    มติดิา้นจติวทิยาของมนุษย ์(Man’s Psychological Area) ซึ)งม ี2 
องคป์ระกอบคอื (1) ความตอ้งการเกี)ยวกบัตวัตน (Needs for the Ego) อนัไดแ้ก่การศกึษา 
การรูห้นงัสอื ความมวีนิยั การนบัถอืตนเอง และไดร้บัการนบัถอืจากผูอ้ื)น (2) ความตอ้งการ
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เกี)ยวกบัความสมัพนัธเ์ช่นการสื)อสาร การมสี่วนรว่ม การรวมเป็นกลุ่ม สมาคม และความรกั 
ความตอ้งการ 
    ดา้นจติวญิญาณ (The Spirit Area) เป็นความตอ้งการในการแสวงหา
ความจรงิเกี)ยวกบัธรรมชาตคิวามสมัพนัธแ์ละการดาํรงอยูข่องมนุษยธ์รรมชาตโิลก และจกัรวาล 

 จะเหน็ไดว้่าแนวคดิของ Masini ไดแ้ยกความตอ้งการของมนุษยเ์ป็นองคป์ระกอบ
แต่ละดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย จติวทิยา และจติวญิญาณ ซึ)งแตกต่างจากแนวคดิของ Maslow 
และ Sharma ซึ)งไดจ้าํแนกความตอ้งการของมนุษยใ์นลกัษณะที)เป็นลาํดบัขั 'นโดยขึ'นอยูก่บัการ
ไดร้บัการตอบสนองความต้องการ จงึอาจสรุปไดว้่าคุณภาพชวีตินอกจากจะไดร้บัปจัจยัการ
ตอบสนองความตอ้งการในระดบัที)เพยีงพอแลว้ ยงัตอ้งครอบคลุมความตอ้งการทุกองคป์ระกอบ
ของคุณภาพชวีติมนุษย ์เช่น ดา้นรา่งกาย จติใจ และสงัคม เป็นตน้ การไดร้บัการตอบสนอง
เพยีงดา้นใดดา้นหนึ)งในระดบัที)สงูจงึไมไ่ดห้มายความว่ามคีุณภาพชวีติที)ด ีเช่น คนที)มฐีานะ
รํ)ารวยซึ)งไดร้บัการตอบสนองทางดา้นรา่งกายอย่างเพยีงพอโดยการมเีครื)องใชอุ้ปโภคบรโิภค
อยา่งฟุ่มเฟือย แต่กลบัขาดความรกั ความอบอุ่นจากครอบครวั ขาดการยอมรบัจากเพื)อนฝงู 
การมคีุณภาพชวีติที)ดจีงึไม่อาจเกดิขึ'นได ้เป็นตน้  

 อยา่งไรกต็าม การมุง่ตอบสนองความตอ้งการของมนุษยเ์พยีงอย่างเดยีวอาจ
ไมใ่ช่แนวทางที)ดทีี)สุดในการพฒันาคุณภาพชวีติ เพราะการตอบสนองความตอ้งการของบุคคล
หนึ)งกอ็าจจะมผีลกระทบดา้นลบกบัอกีบุคคลหนึ)ง ตลอดจนทรพัยากรในการพฒันาประเทศนั 'นมี
อยูอ่ยา่งจาํกดั ดงันั 'น การตอบสนองความตอ้งการดงักล่าว จงึตอ้งมเีนื'อหา สาระที)เป็น
ประโยชน์ต่อสงัคม โดยตอ้งองิแนวคดิอื)นๆเพิ)มเตมิ เพื)อใหก้ารยกระดบัคุณภาพชวีติของมนุษย์
เป็นไปตามแนวทางที)เหมาะสมต่อไป 
  2.1.2.2  แนวคดิเกี)ยวกบัคุณภาพสงัคม 

 การมชีวีติที)มคีุณภาพ และความอยูด่กีนิด ีเป็นตวัชี'วดัหนึ)งของสงัคมที)มคีุณภาพ 
ดงันั 'น แนวคดิคุณภาพสงัคมจงึมคีวามเกี)ยวพนักนักบัแนวคดิคุณภาพชวีติอยา่งใกลช้ดิ 
กล่าวคอื แนวคดิเกี)ยวกบัคุณภาพสงัคม (Social Quality) เป็นแนวคดิที)พฒันาขึ'นโดย
นกัวชิาการจากประเทศยโุรปในช่วงกลางของทศวรรษ 1990 โดยมจีดุมุง่หมายเพื)อแกไ้ขจดุอ่อน
และสรา้งดุลยภาพใหเ้กดิขึ'นระหว่างการวดัผลการพฒันาโดยมุง่เน้นตวัชี'วดัดา้นเศรษฐกจิเพยีง
ดา้นเดยีวมาเน้นตวัชี'วดัทางดา้นสงัคมประกอบดว้ย ซึ)งในช่วงแรกของการพฒันาจะมุง่เน้นให้
ความสาํคญักบัการประยกุต์ใชใ้นเชงินโยบาย และเริ)มมกีารสรา้งองคค์วามรูใ้นเชงิทฤษฎมีาก
ขึ'นในช่วงต่อมา  
  คุณภาพสงัคมตามคํานิยามของ Beck และคณะ (1997: 3) หมายถงึ ระดบั
ความสามารถของการมสี่วนรว่มของคนในชุมชนทั 'งในดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ ภายใต้
สภาพแวดลอ้มที)เอื'อใหเ้กดิสภาพความเป็น อยูท่ี)ด ีและส่งเสรมิการพฒันาศกัยภาพอยา่งเตม็ที) 
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  คุณภาพสงัคมมจีดุเน้นทั 'งในระดบัสงัคมและปจัเจกบุคคล คุณภาพสงัคมใน
ภาพรวมจะไมใ่ช่หมายรวมเฉพาะการเพิ)มขึ'นของคุณภาพชวีติที)ดขีองสมาชกิแต่ละคนเท่านั 'น 
แต่จะหมายรวมถงึสภาพที)ดขี ึ'นของสงัคมโดยรวม และการมองสงัคมในลกัษณะองคร์วม 
โดยเฉพาะสงัคมที)มคีุณภาพ หมายถงึสงัคมที)ประสบความสาํเรจ็ทั 'งในดา้นเศรษฐกจิ และมกีาร
พฒันาใหเ้กดิการมสี่วนรว่มและความเป็นธรรมทางสงัคม 
  สงัคมที)มคีุณภาพในระดบัดจีะตอ้งเป็นสงัคมที)มคีุณลกัษณะตามที) Walker 
(1997: 109) กล่าวไว ้คอื เป็นสงัคมที)สมาชกิมคีวามสามารถและเขา้มสี่วนรว่มในกจิกรรมที)
เกดิขึ'นในสงัคมทั 'งดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ และการเขา้มสี่วนรว่มในกจิกรรมดงักล่าวจะอยู่
ภายใตส้ภาพแวดลอ้มที)เอื'อต่อการพฒันาศกัยภาพพื'นฐาน และระบบสวสัดกิารที)เหมาะสมใน
ชุมชน โดยเฉพาะการที)จะสามารถเขา้มสี่วนรว่มนั 'น สมาชกิของสงัคมทุก ๆ คนจะต้องมโีอกาส
ในระดบัที)ยอมรบัได ้ซึ)งความมั )นคงทางเศรษฐกจิ (Economic Security) สมาชกิทุกคนไดร้บั
การยอมรบัอยา่งเท่าเทยีมกนั (Social Inclusion) อาศยัอยูใ่นชุมชนที)มคีวามสมานฉนัท ์
(Cohesive Communities) และมกีารเสรมิพลงัใหเ้กดิมากขึ'น(Empowerment) ที)จะพฒันา
ตนเองอยา่งเตม็ศกัยภาพ หรอือาจสรุปไดว้่าคุณภาพสงัคมจะขึ'นอยูก่บัระดบัของเศรษฐกจิ 
สงัคม และการเมอืงที)ปจัเจกบุคคลมโีอกาสเขา้ถงึไดอ้ย่างพรอ้มหน้ากนั 
  จดุมุง่หมายของแนวคดิคุณภาพสงัคมเป็นการเน้นที)ภาพรวม ครอบคลุมทั 'งสิ)งที)
เป็นรปูธรรมและนามธรรม โดย Beck และคณะ (1997) ไดแ้ยกมติขิองคุณภาพสงัคมซึ)งมี
ลกัษณะเชื)อมโยงกนัเป็น 4 มติ ิไดแ้ก่ ความมั )นคงทางสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio-Economic 
Security) การยอมรบัเป็นสมาชกิของสงัคม (Social Inclusion) ความสมานฉันทท์างสงัคม 
(Social Cohesion) และการเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชน (Social Empowerment)  
   มติทิี) 1  ความมั )นคงทางสงัคมและเศรษฐกจิ หมายถงึ การที)ความ
ตอ้งการพื'นฐานซึ)งสนองตอบ ความจาํเป็นในแต่ละวนัของบุคคลไดร้บัการตอบสนองโดยระบบ 
และหน่วยงานที)เป็นผูจ้ดัหรอืดแูลดา้นสวสัดกิารในระดบัพื'นฐานของความมั )นคงทางดา้นสงัคม
และเศรษฐกจิที)บุคคลพงึไดร้บั จะไดแ้ก่ การคุม้ครองเกี)ยวกบัความจาํเป็นพื'นฐานทางเศรษฐกจิ 
การมงีานทํา การมสีุขภาพที)ด ีและการสนองตอบทางวตัถุในกรณอีื)น ๆ  
    มติทิี) 2  ความสมานฉันทท์างสงัคม เกี)ยวขอ้งกบักระบวนการที)เป็น
อุปสรรคหรอืลดทอนความเขม้แขง็ของเครอืขา่ยความร่วมมอืทางสงัคม หรอืโครงสรา้งพื'นฐาน
ทางสงัคม ทั 'งนี' ระดบัของความสมานฉันทท์ี)ยอมรบัไดจ้ะตอ้งเป็นระดบัที)คนทุก ๆ คนในสงัคม
สามารถที)จะอยูใ่นสงัคมในฐานะของมนุษยอ์ยา่งแทจ้รงิ และในทางตรงขา้มความรุนแรงทาง
สงัคมจะแสดงออกในลกัษณะของการแบ่งแยกระหว่างภูมภิาค ความรูส้กึน้อยเนื'อตํ)าใจของชน
กลุ่มน้อย การไมเ่ท่าเทยีมกนัในโอกาสที)จะเขา้ถงึทรพัยากรและการบรกิารที)รฐัจดัให ้รวมถงึ
ความไมเ่ท่าเทยีมกนัของส่วนแบ่งทางเศรษฐกจิ ซึ)งความสมานฉันทท์างสงัคมนี'จะเกี)ยวขอ้งกบั
สภาพทางสงัคมที)เป็นวตัถุ และความมศีกัดิ nศรขีองความเป็นมนุษย ์
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    มติทิี) 3  การยอมรบัเป็นสมาชกิของสงัคม จะเกี)ยวขอ้งกบัหลกัของ

ความเสมอภาคเท่าเทยีมกนั และรวมถงึโครงสรา้งทางสงัคมที)จะก่อใหเ้กดิสภาพการณ์ของ

ความไมเ่สมอภาคเท่าเทยีมกนัดงักล่าว เป้าหมายหลกัของมตินีิ'คอืการครอบคลุมของบรกิาร ซึ)ง

จะเป็นผลจากการมโีครงสรา้งพื'นฐานที)ด ีสถานการณ์แรงงาน และลกัษณะบรกิารหรอืการ

สนองตอบทางวตัถุที)เป็นส่วนรวม โดยเฉพาะ การดแูลเกี)ยวกบักลไกที)จะไมก่่อใหเ้กดิการกดีกนั

ขดัขวาง หรอืลดระดบัของการเอารดัเอาเปรยีบทางสงัคมใหน้้อยที)สุด 

    มติทิี) 4 การเสรมิสรา้งพลงัทางสงัคมใหแ้ก่ประชาชน หมายถงึ 
ความรูส้กึหรอืสาํนึกในความสามารถหรอื สมรรถนะส่วนบุคคลในอนัที)จะเขา้มสี่วนรว่มในทาง
สงัคมเศรษฐกจิ การเมอืง และวฒันธรรม ซึ)งเป้าหมายหลกัของการเสรมิสรา้งพลงั คอืการ
ส่งเสรมิใหค้น (People) สามารถเป็นพลเมอืง (Citizens) ที)มศีกัยภาพ และมอีํานาจอยา่งแทจ้รงิ 
  การสรา้งความเขม้แขง็ดงักล่าวนี'จะเกี)ยวขอ้งกบัแนวคดิทั 'งที)เป็นเหตุ (Active) 
และเป็นผล (Passive) ในส่วนที)เป็นเหตุจะไดแ้ก่ความรูส้กึมพีลงัในตน (Self-Empowerment) 
และในทางกลบักนั ส่วนที)เป็นผล คอื วธิกีารที)จะก่อใหเ้กดิความเขม้แขง็ เป็นความพยายามที)จะ
ส่งเสรมิและสรา้งบรรยากาศหรอืกลไกใหค้วามเขม้แขง็เกดิขึ'น 
 2.1.2.3  แนวคดิการพฒันาสงัคม 
 เนื)องจากตวัชี'วดัคุณภาพชวีติ เป็นส่วนหนึ)งของตวัชี'วดัทางสงัคม ขณะเดยีวกนั 
ตวัชี'วดัทางสงัคมกม็าจากแนวคดิการพฒันาสงัคม ดงันั 'น แนวคดิการพฒันาสงัคมจงึเป็น
พื'นฐานของการพฒันาคุณภาพชวีติและพฒันาคุณภาพสงัคม ผูศ้กึษาจงึไดศ้กึษาแนวคดิ
เกี)ยวกบัการพฒันาสงัคมในการศกึษาครั 'งนี'ดว้ย 
 ประกอบ จว๋งพานิช (2527: 2) กล่าวว่า การพฒันาสงัคมเป็นเรื)องเกี)ยวกบั
ทรพัยากรบุคคล ซึ)งเป็นกําลงัสาํคญัในการพฒันาประเทศ และการเป็นผูท้ี)ไดร้บัประโยชน์หรอื
ไดร้บัผลกระทบของการพฒันา การพฒันาสงัคมจงึเป็นการเปลี)ยนแปลงสิ)งต่างๆ ในทาง
สรา้งสรรคจ์รรโลงใจใหด้ขีึ'น ส่งเสรมิและดแูลใหป้ระชาชนมคีวามกนิดอียูด่ ีมมีาตรฐานการครอง
ชพี ตลอดจนพยายามระงบัและจาํกดัความเดอืดรอ้น ไมว่่าทางกายภาพหรอืทางจติใจที)เกดิขึ'น
แก่ประชาชน 
 ปกรณ์ องัศุสงิห ์(2508: 8) ใหค้วามหมายว่า การพฒันาสงัคม หมายถงึ การ
ส่งเสรมิ และดแูลใหป้ระชาชนไดม้คีวามผาสุก มมีาตรฐานการครองชพีที)ด ีตลอดจนพยายาม
ระงบัและกําจดัความเดอืดรอ้นไมว่่าทางกายหรอืทางใจที)เกดิขึ'นแก่ประชาชน โดยมนีโยบายที)
แน่นอน 
 สาํหรบั แนวคดิการพฒันาสงัคมที)มอีทิธพิลต่อประเทศต่างๆในโลก เกดิขึ'นจาก 
เวทกีารประชุมสุดยอดเพื)อการพฒันาสงัคม(The World Summit for Social Development) ซึ)ง
จดัขึ'นเมื)อมนีาคม พ.ศ. 2538 ที)กรงุโคเปนเฮเกน สาระสําคญัของแนวคดินี'โดยสรุป คอื การให้
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ความสาํคญักบัคนและสิ)งแวดลอ้ม เป็นอนัดบัแรก ก่อนการประชุม องคก์รพฒันาเอกชนใน
ภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิกไดร้ว่มประชุมสรุปปญัหาสาระสาํคญัที)เป็นแนวโน้มของการพฒันาใน
ภมูภิาคนี' (Morales, 1994 อา้งถงึใน อนุชาต ิพวงสาํล ีและอรทยั อาจอํ)า, 2541: 42-43 ) คอื
ปญัหาความยากจนเป็นปญัหาที)รุนแรงที)สุด นอกจากนี'ยงัมปีญัหาเรื)องการถูกกดีกนั เลอืก
ปฏบิตั ิการไม่มสี่วนรว่มของประชาชนซึ)งส่วนใหญ่เป็นผูห้ญงิ และปญัหาความรุนแรงอื)นๆ 
ไดแ้ก่ การแสวงหาผลประโยชน์ ยาเสพยต์ดิอาชญากรรม การฉ้อราษฎรบ์งัหลวง เป็นตน้ ดงันั 'น
ในการพฒันาสงัคมจะตอ้งคาํนึงถงึบรบิทที)สาํคญัอยู่ 3 ประการ 
 ประการแรกคอื การขจดัความยากจน ในนิยามของความยากจนของประเทศ
ต่างๆ ใชก้นัพจิารณาจาก รายไดข้องครวัเรอืน หรอืบุคคลที)ตํ)ากว่าเสน้ความยากจน (Minimum 
Threshold) ส่วนตวับ่งชี'อื)นๆ ที)ใช ้เช่น อายขุยัเฉลี)ย การไมรู่ห้นงัสอื 
 ประการที)สอง คอื การกระจายความเป็นธรรม เกี)ยวขอ้งกบัผูด้อ้ยโอกาส เช่น คน 
พกิารผูส้งูอายุ ซึ)งคนเหล่านี'ไมไ่ดร้บัโอกาส และไมส่ามารถเขา้ถงึบรกิารต่างๆ ที)สามารถจะ
นํามาปรบัปรงุคุณภาพชวีติได ้
 ประการที)สาม คอื การมสี่วนรว่มของประชาชน ขอ้จาํกดัของการยกระดบั
คุณภาพชวีติอยูท่ี)การถูกกดีกนัจากกระบวนการตดัสนิใจ การมสี่วนรว่ม ในครอบครวั ชุมชน 
และองคก์รต่างๆ 
 Shrivastava (1994  อา้งถงึใน อนุชาต ิพวงสาํลแีละอรทยั อาจอํ)า, 2541: 45) ได้
อธบิายว่า กระบวนทศัน์การพฒันาสงัคมที)ยดึคนเป็นศูนยก์ลางนี' ตอ้งการการมสี่วนรว่มของ
ประชาชนอย่างเป็นประชาธปิไตยโดยการใหส้ทิธทิี)ถูกต้องตามกฎหมายแก่เขาที)จะใหอ้ํานาจ
และทรพัยากรต่างๆเพื)อตอบสนองความจาํเป็นและความใฝฝ่นัของเขา หลกัสาํคญัตามกระบวน
ทศัน์นี'คอืการเขา้ใจอยา่งถ่องแทแ้ละอยา่งมวีจิารณญาณในความเป็นจรงิและกระบวนการ
เปลี)ยนที)จะช่วยกนัควบคุมอํานาจและทรพัยากรโดยประชาชนเพื)อสรา้งสงัคมบนหลกัการของ
ประชาชนและธรรมชาตติอ้งมาก่อน 
 กลุ่มองคก์รพฒันาเอกชนในภมูภิาคเอเชยีแปซฟิิก (Sinh, 1994 อา้งถงึใน อนุชาต ิพวง
สาํล ีและอรทยั อาจอํ)า,  2541:  45-46) ไดเ้สนอว่า แนวคดิการพฒันาสงัคมนี' ควรใหค้วามสาํคญักบั
คน ใหค้นเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และควรมกีารมองแบบองคร์วม หมายถงึ การพฒันา
เพื)อความเป็นธรรมทางสงัคมและความมั )นคงทางเศรษฐกจิความยั )งยนืทางนิเวศน์ การมสี่วน
รว่มทางการเมอืง และความคงอยูข่องวฒันธรรม จากแนวคดิดงักล่าวนี'มาตรวดัคุณภาพชวีติจงึ
มองเชื)อมโยงไปถงึสภาพที)บุคคลไดร้บัจากสงัคมและสิ)งแวดลอ้มที)บุคคลเกี)ยวขอ้งอยู ่
 จะเหน็ไดว้่า การพฒันาสงัคม เป็นแนวคดิที)นกัวชิาการทั 'งหลายไดใ้ชใ้นการ 
อธบิายการเปลี)ยนแปลงสงัคมไปสู่เป้าหมายที)ตั 'งไวโ้ดยเกี)ยวขอ้งในประเดน็หลกัๆ 3 ประการ
ดว้ยกนัคอื ประการแรก มองว่าการพฒันาสงัคมเป็นการเปลี)ยนแปลงตามแผนหรอืการ
เปลี)ยนแปลงที)มกีําหนดทศิทาง ประการที)สอง เหน็ว่าเป้าหมายสุดยอดของการพฒันาสงัคมอยู่
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ที)คนซึ)งเป็นทั 'งผูพ้ฒันาและผูร้บัผลของการพฒันา และประการสุดทา้ยมองว่าเป้าหมายของการ
พฒันาคนกค็อื การอยูด่กีนิดขีองคนในสงัคม อยา่งไรกต็าม การอยูด่กีนิดหีรอืความตอ้งการของ
คนในประเทศแต่ละกลุ่มกย็่อมไมเ่หมอืนกนั เนื)องดว้ยความแตกต่างทางวฒันธรรม สิ)งแวดลอ้ม 
ฐานะทางเศรษฐกจิ ตลอดจนอายขุองกลุ่มเป้าหมายในการพฒันา ดงันั 'น การพฒันาคุณภาพ
ชวีติผูข้องประชาชนซึ)งเป็นส่วนหนึ)งในการพฒันาสงัคม จงึจาํเป็นที)จะตอ้งมกีารศกึษาอยา่ง
ต่อเนื)อง เพื)อนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพฒันาสงัคมที)มลีกัษณะเป็นสงัคมผูสู้งอายใุน
อนาคตต่อไป 
 2.1.2.3  แนวคดิเรื)องการพฒันามนุษย ์
 แนวคดิเรื)องการพฒันามนุษยเ์ป็นทางเลอืกหนึ)งของแนวคดิที)ทา้ทายการพฒันาที)
ผดิพลาดซึ)งเน้นทางดา้นเศรษฐกจิและใชเ้ศรษฐกจิเป็นตวับ่งชี'ความสําเรจ็ของการพฒันาเพยีง
อยา่งเดยีว แนวคดิในการพฒันามนุษยโ์ดยมมีนุษยเ์ป็นศูนยก์ลางของการพฒันา และการ
พฒันามนุษยแ์บบยั )งยนื ลว้นเป็นประเดน็ที)ทา้ทาย และถูกกําหนดไวใ้หเ้ป็นเป้าหมายในการ
พฒันาสงัคมในการประชุมสุดยอดเพื)อการพฒันาสงัคม ค.ศ. 1995 ดว้ย (สุภางค ์จนัทวานิช 
และวศินี ศลิตระกูล, 2538: 13) 
 Miles (1985 อา้งถงึใน สุภางค ์จนัทวานิช และวศินี ศลิตระกูล, 2538: 13 -14) 
ไดอ้ธบิายความคดิเรื)องการพฒันามนุษยไ์วว้่า เป้าหมายคอื การกําหนดทางเลอืกที)สะทอ้น
ความเป็นพลวตัของกระบวนการพฒันาและศกัยภาพที)มากมายของมนุษยม์ากกว่าการรบัเอา
โครงสรา้งที)เป็นเสมอืนพมิพเ์ขยีว สาํหรบัอุดมการณ์ในการพฒันามนุษยน์ั 'น เราตอ้งไมแ่ยกการ
พฒันาปจัเจกบุคคลออกไปจากการพฒันาสงัคม ซึ)งจรงิๆ แลว้กม็ขีอ้แตกต่างระหว่างปจัเจกและ
สงัคม แต่ทั 'งสองส่วนนี'ไมอ่าจแยกใหข้าดจากกนัไดแ้มว้่าสงัคมจะอยูไ่ดโ้ดยไม่มปีจัเจกบุคคล
บางส่วน และแมว้่าปจัเจกบุคคลจาํนวนมากที)สามารถอยูใ่นหลายๆ สงัคมกต็าม 
 แนวคดิเรื)องการพฒันามนุษยใ์นโครงการGoals, Processes and Indicators of 
Development (GPID) ไดร้ะบุไวว้่าการพฒันามนุษยห์มายถงึ การพฒันาคนตลอดช่วงชวีติซึ)ง
ประกอบดว้ย ความสมัพนัธอ์ยา่งกลมกลนืของสงัคมและธรรมชาตเิสรมิสรา้งศกัยภาพของ
มนุษยอ์ย่างเตม็ที)โดยไมเ่บยีดเบยีน ลดหรอืทาํลายสงัคมและสิ)งแวดลอ้ม 
 สาํหรบั Speth (1994 อา้งถงึใน สุภางค ์จนัทวานิช และวศินี ศลิตระกูล, 2538: 
14) ซึ)งเป็นผูบ้รหิารขององคก์ารสหประชาชาตไิดอ้ธบิายแนวคดิของการพฒันามนุษยแ์บบ
ยั )งยนืว่า แทจ้รงิแลว้กไ็มใ่ช่ทฤษฎใีหมท่ั 'งหมด แต่จะเป็นเรื)องใหมก่ค็อืเราเปลี)ยนจากการคดิ
เรื)องการพฒันามาสู่การปฏบิตักิารพฒันา โดยการพฒันามนุษยท์ี)ย ั )งยนืสามารถนิยามไดว้่า เป็น
การพฒันาที)ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง สิ)งแวดลอ้มที)ดแีละประชาชนมสี่วนรว่ม ซึ)งอธบิายไดด้งันี' 
  1)  ประชาชนเป็นศูนยก์ลาง กค็อื การพฒันาที)ประชาชนตอ้งมาก่อน 
โดยเฉพาะอย่างยิ)งคนยากจน ใหไ้ดร้บัสิ)งที)เป็นความจาํเป็นขั 'นพื'นฐาน รวมทั 'งความตอ้งการที)
จะพึ)งพาตนเองขยายโอกาสใหพ้วกเขาไดม้ชีวีติที)สงบสุขและสุขภาพแขง็แรง ไดร้บัการศกึษา
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และทรพัยากรที)ช่วยใหม้าตรฐานชวีติความเป็นอยูส่งูขึ'น ซึ)งเป้าหมายในเรื)องนี'คอืการขจดัความ
ยากจน 
  2)  สิ)งแวดลอ้มที)ดกีค็อื การเน้นถงึความจาํเป็นที)จะตอ้งฟื'นฟู
ทรพัยากรธรรมชาตเิพิ)มผลผลติแหล่งทรพัยากร และป้องกนัสิ)งแวดลอ้มทั 'งระดบัทอ้งถิ)น และ
ระดบัโลก 
  3)  มสี่วนรว่ม หมายความว่า การพฒันาจะประสบความสาํเรจ็กต่็อเมื)อ
ประชาชนมโีอกาสเขา้มามสี่วนรว่มในกจิกรรมและกระบวนการที)มผีลต่อชวีติของเขาเอง ดงันั 'น 
การพฒันามนุษยแ์บบยั )งยนื จงึใหค้วามสาํคญักบัความยากจน และธรรมชาต ิ
 การที)จะบรรลุถงึแนวคดิเรื)องการพฒันามนุษยด์งักล่าวไดก้ระบวนการพฒันาโดย 
ใชค้นเป็นศูนยก์ลางจงึมคีวามสาํคญัและจาํเป็น ซึ)งเรื)องนี' Miles (1985 อา้งถงึใน สุภางค ์จนั
ทวานิช และวศินี ศลิตระกูล, 2538: 13) ไดเ้สนอต่อไปวา่กระบวนการพฒันาโดยยดึคนเป็น
ศูนยก์ลาง ควรจะแสดงใหเ้หน็ถงึสิ)งต่อไปนี' 

1) ความเป็นธรรมทางสงัคม หมายถงึ การพฒันามนุษยม์คีวามเป็นไป 
ไดอ้ยา่งเท่าเทยีมกนัสําหรบัสมาชกิทุกคนในสงัคม 

2)  ความเป็นธรรมภายในภูมภิาคและระหว่างประเทศ กล่าวคอื สงัคม 
ตอ้งยนิยอมและส่งเสรมิการพฒันามนุษย ์สาํหรบัมวลสมาชกิในสงัคมโดยหลกัการบรูณภาพ
ของสงัคม (ตวัอยา่งเช่น ไมม่กีารแสวงหาผลประโยชน์ทางดา้นเศรษฐกจิ การเอาเปรยีบทาง
การเมอืง และ/หรอืการกดขี)ทางวฒันธรรม ซึ)งจะเป็นการกดีกนัคนออกไปจากสงัคม และจาก
การบรรลุความสาํเรจ็ในการพฒันามนุษย)์ 

3)  การดาํเนินชวีติในปจัจบุนัเพื)ออนาคต การพฒันามนุษยข์องคนรุ่น 
ปจัจบุนัจะตอ้งไมเ่ป็นการทาํใหเ้กดิพษิภยัต่อการมชีวีติและการพฒันาของคนรุน่ต่อไป ซึ)ง
หมายถงึการที)จะตอ้งอนุรกัษ์สิ)งแวดลอ้มของชาตแิละนับถอืในความสาํเรจ็ และคุณค่าทาง
ประวตัศิาสตรซ์ึ)งช่วยใหเ้กดิเอกลกัษณ์ทางวฒันธรรม 

 4)  มคีวามรูส้กึที)อ่อนไหว (Sensitive) ต่อปจัจบุนั อยา่งไรกด็กีารพฒันา 
ของคนรุน่ต่อไปตอ้งไมห่มายความว่าถูกคนรุ่นนี'เอาไปหมด การสรา้งอนาคตใหก้บัคน คอื
เงื)อนไขของกระบวนการพฒันาโดยยดึคนเป็นศูนยก์ลาง การกดขี)คนโดยใชอ้นาคตที)ห่างไกลมา
เป็นขอ้อา้งนั 'นไมใ่ช่สิ)งที)ยอมรบัไดใ้นแนวคดิของการพฒันามนุษย ์ 
         สาํหรบั Sinh (1994 อา้งถงึใน สุภางค ์จนัทวานิช และวศินี ศลิตระกูล, 2538: 13 
–14) ไดแ้สดงความคดิเหน็และเสนอต่อองคก์าร หน่วยงาน เจา้หน้าที)ว่าการพฒันาสงัคมอยา่ง
เป็นองคร์วมโดยยดึคนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและสรา้งประชาสงัคม (Civil Society) นั 'น 
ในทางปฏบิตัคิวรเป็นดงันี' 
 
 



    16 

1)  เศรษฐกจิ สงัคม แบบประชาชนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาในแนวคดิ 
ความคดินี'องคก์ารเอกชนและองคก์ารต่างๆ ที)เกี)ยวขอ้งตอ้งอุทศิตนเพื)อการวจิยั การตดิต่อกนั 
ใชเ้ศรษฐกจิแบบใหมเ่พื)อการเปลี)ยนแปลง ปรบัเปลี)ยนตวัเองจากนกักจิกรรมสงัคมไปสู่นกั
ประกอบการคา้ และปรบัเปลี)ยนองคก์ารของตนไปสู่การเป็นนกัประกอบการเพื)อสงัคม ช่วย
สรา้งโอกาสตลอดจนฝึกอบรมคนและตวัแทน เพื)อการเปลี)ยนแปลงสู่นกัประกอบการเพื)อสงัคม 
และรว่มกนัทาํงานกบัคนอื)น เพื)อสรา้งสงัคมแห่งการประกอบการคา้ในชุมชน เพื)อใหเ้ป็น
เศรษฐกจิเพื)อสงัคม 

 2)  สงัคมประชาชนหรอืประชาสงัคมในแนวความคดินี'ถอืว่า เราทุกคน 
มสีทิธิ nและควรใชส้ทิธิ nเพื)อสรา้งความรบัผดิชอบโดยการช่วยใหทุ้กคนรว่มกนัสรา้งสงัคม
ประชาชน อุทศิตนเพื)อสรา้งความตระหนกั ส่งเสรมิการมสี่วนรว่มของประชาชน เสรมิสรา้ง
ความสามารถขององคก์ารประชาชนใหเ้ป็นเสมอืนทพัหน้าที)พึ)งพาตนเองไดแ้ละมคีวามยั )งยนื 
ในกระบวนการทํางานตอ้งสรา้งฉันทามตคิวามโปร่งใส และทาํใหเ้ป็นที)ยอมรบัของประชาชนจะ
เหน็ว่าโดยสรปุแลว้ การพฒันามนุษย ์คอื การส่งเสรมิศกัยภาพในตวัมนุษยใ์หเ้ปลี)ยนแปลงไป
ในทศิทางที)ดยีิ)งขึ'น นําไปสู่การมคีวามหวงัและความสุขในการดําเนินชวีติพรอ้มทั 'งสรา้งสรรคส์ิ)ง
ที)ดใีหก้บัสงัคมต่อไป  การพฒันามนุษย ์ควรเป็นเป้าหมายโดยตรงกบัการพฒันาเศรษฐกจิ โดย
การเน้นขจดัความเหลื)อมลํ'าระหว่างเพศ วรรณะ ชนชั 'น เผ่าพนัธุต์ลอดจนความเหลื)อมลํ'าใน
ดา้นอื)นๆที)เป็นอุปสรรคต่อการพฒันามนุษย ์ดงันั 'นการพฒันาคุณภาพชวีติของประชาชนที)องิ
อยูก่บัแนวคดินี' จงึตอ้งสนใจสิ)งแวดลอ้ม และการมสี่วนรว่มของประชาชนในการพฒันา 
 

2.1.3 ลกัษณะและองคป์ระกอบของคณุภาพชีวิต 
  ลกัษณะของผูม้ชีวีติที)มคีุณภาพ ไดม้นีกัวชิาการพยายามศกึษาและเสนอเอาไวด้งันี' 

สญัญา สญัญาววิฒัน์ (2514: 50) ใหค้วามคดิเหน็เพิ)มเตมิเกี)ยวกบัคุณสมบตัพิื'นฐานที)
สาํคญัของบุคคลที)มคีุณภาพชวีติด ี5 ประการ คอื 
 1.  ความรบัผดิชอบ 
 2.  ความสมํ)าเสมอ 
 3.  ความเชื)อมั )นในตนเอง 
 4.  การพึ)งตนเอง 
 5.  ความซื)อสตัยเ์ที)ยงตรง ไมค่ดโกง 

นิศารตัน์ ศลิปเดช (2540: 66) กล่าวว่าคุณภาพชวีติมคีวามสาํคญัทั 'งต่อบุคคลและ
สงัคมอยา่งยิ)ง โดยผูม้คีุณภาพชวีติจะช่วยใหต้นเองและสงัคมเกดิลกัษณะ ดงัต่อไปนี' 
 1.  บุคคลจะมกีารดํารงชวีติในแนวทางที)ด ีใชว้ธิกีารอนัชอบธรรมในการสนอง
ความตอ้งการในดา้นต่างๆ ของตนโดยไมก่่อใหเ้กดิความเดอืดรอ้นแก่ตนเองและผูอ้ื)น 
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 2.  บุคคลจะมกีารสรา้งสรรคพ์ฒันา คดิปรบัปรงุตนเอง สงัคมและสิ)งแวดลอ้มใหด้ี
ขึ'นอยูเ่สมอ 
 3.  บุคคลจะใชภู้มปิญัญา เหตุผล และวธิกีารแห่งสนัตใินการแกไ้ขปญัหาต่าง ๆ 
 4.  บุคคลจะมกีารยอมรบัในคุณค่าและความสําคญัของตนเอง ผูอ้ื)น สงัคมและ
สิ)งแวดลอ้ม ดงันั 'นการอยูร่ว่มกนัในสงัคมจงึมปีญัหาและความขดัแยง้น้อย 
 5.  บุคคลจะเป็นพื'นฐานของครอบครวัและสงัคมที)มคีวามสงบสุข มคีวาม
เจรญิกา้วหน้ามเีสถยีรภาพ ความปลอดภยั ความเป็นปึกแผ่นมั )นคง และความเป็นระเบยีบ
เรยีบรอ้ย 

ผาสุก มทุธเมธา (2540: 72) กล่าวว่า ชวีติที)มคีุณภาพมลีกัษณะดงัต่อไปนี' 
 1.  บุคคลสามารถดาํรงชวีติตามความตอ้งการของตนเอง 
 2.  บุคคลสามรถดํารงชวีติไดอ้ยา่งเหมาะสมกบัอตัภาพ 
 3.  บุคคลสามารถดาํรงชวีติใหอ้ยูใ่นกรอบและระเบยีบแบบแผน วฒันธรรมที)ดี
งามตามมาตรฐานที)สงัคมที)ยอมรบั 
 4.  บุคคลพรอ้มที)จะพฒันาตนเองใหเ้หมาะสมตามกาลเปลี)ยนแปลงของสงัคม 
 5.  บุคคลนั 'นจาํเป็นตอ้งมพีื'นฐานความตอ้งการของชวีติครบทั 'งปจัจยั 4 ไดแ้ก่ 
อาหาร เครื)องนุ่งห่ม ที)อยูอ่าศยั ยารกัษาโรค 

จะเหน็ไดว้่า ลกัษณะชวีติที)มคีุณภาพนั 'น บุคคลจาํเป็นตอ้งมปีจัจยัพื'นฐานในการ
ดาํรงชวีติมคีวามพงึพอใจต่อตนเองและสงัคม เป็นบุคคลที)มคีวามชาํนาญ ในการที)จะดําเนิน
ชวีติใหบ้รรลุวตัถุประสงคท์ี)ตนเองตอ้งการ และสามารถตอบสนองความตอ้งการของบุคคลอื)นได้
อกีดว้ยมคีวามรบัผดิชอบ สมํ)าเสมอ เชื)อมั )นในตนเอง พึ)งพาตนเองได ้มคีวามสรา้งสรรคพ์ฒันา 
คดิปรบัปรงุตนเอง สงัคม สิ)งแวดลอ้มใหด้ขีึ'นอยูเ่สมอ สามารถดํารงชวีติใหอ้ยูใ่นกรอบและ
ระเบยีบแบบแผน ประเพณี และวฒันาธรรมที)ดงีามได ้
  และเนื)องจากคําว่า “คุณภาพชวีติ” เป็นคํามคีวามเป็นนามธรรมสงู ประกอบกบัมี
ความหมายกวา้งซึ)งมคีวามเกี)ยวพนักบัศาสตรห์ลายแขนง มองไดห้ลายมุม หากพจิารณาว่า 
องคป์ระกอบใดบา้งที)จะทําใหช้วีติมคีุณภาพที)ด ีอาจจะไมม่คีําตอบที)แน่นอนและตายตวั 
อยา่งไรกต็าม กม็นีกัวชิาการไดพ้ยายามเสนอองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติ ดงันี' 
 Ferrans (1992: 29-38) ไดส้รปุองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติเป็น 4 องคป์ระกอบ คอื 
 1.  ดา้นสุขภาพและหน้าที) (Health and Functioning) เกี)ยวกบัสถานภาพของ 
รา่งกายและความสามารถในหน้าที) ที)จะดําเนินกจิกรรมต่างๆ กจิวตัรประจาํวนั และการ
แสดงออกทางบทบาทสงัคม ประกอบดว้ยสุขภาพตนเอง ความเครยีด การดแูลสุขภาพ การ
พึ)งพาตนเอง ทางดา้นรา่งกาย เพศสมัพนัธ ์ความรบัผดิชอบต่อครอบครวั การบําเพญ็ประโยชน์
กจิกรรมในยามว่างความสามารถในการเดนิทาง การสรา้งความสุขในวยัสงูอายุ และการมอีายุ
ยนื 



    18 

 2.  ดา้นสงัคมและเศรษฐกจิ (Socio Economic) เป็นสถานภาพทางสงัคมและ 
เศรษฐกจิของบุคคล เพราะบุคคลตอ้งอยูร่ว่มกนัในสงัคม ตอ้งการบา้นเพื)อนช่วยแนะแนวทาง 
แกป้ญัหาซึ)งกนัและกนั ตอ้งการกําลงัใจ การไดร้บัการเชื)อถอืไวว้างใจ ตอ้งการบา้นอยูอ่าศยั 
เป็นหลกัแหล่งมงีานทาํและมเีงนิใชใ้นการดาํรงชวีติ ประกอบดว้ย มาตรฐานของการดาํรงชวีติ 
การพึ)งพาตนเองดา้นการเงนิ ที)พกัอาศยั การทาํงาน เพื)อน เพื)อนบา้น สภาพการณ์ของ
บา้นเมอืงการไดร้บัการสนบัสนุนทางจติใจ และการศกึษา 
 3.  ดา้นจติใจและวญิญาณ (Psychological / Spiritual) เป็นสภาพของการรบัรู้
การตอบสนองทางอารมณ์ หรอืทางวญิญาณ ต่อสิ)งเรา้ที)มากระทบในชวีติ ประกอบดว้ย ความ
พอใจในชวีติ ความสุขทั )วไป ความพอใจในตนเอง จดุมุง่หมายในชวีติ ความสงบสุขของจติใจ 
ความศรทัธาในศาสนา และรปูร่างหน้าตาของตน 
 4.  ดา้นครอบครวั (Family) เป็นสภาพของสมัพนัธภาพภายในครอบครวัของ
บุคคลประกอบดว้ย ความสุขในครอบครวั ภาวะสุขภาพของสมาชกิในครอบครวั บุตร และ
ความสมัพนัธก์บัคู่สมรส 

Liu (1975: 12) อธบิายว่า คุณภาพชวีติประกอบดว้ย ปจัจยั 2 ดา้น คอื 
 1.  ดา้นจติวสิยัหรอืดา้นจติวทิยา ไดแ้ก่ อารมณ์ ความรูส้กึนึกคดิเกี)ยวกบัความ
เชื)อและค่านิยมของบุคคล 
 2.  ดา้นวตัถุวสิยั ไดแ้ก่สภาพแวดลอ้มของบุคคลในดา้นต่างๆ เช่น ดา้นสงัคม
การเมอืง เศรษฐกจิ และสิ)งแวดลอ้มทั )วไป ซึ)งองคป์ระกอบดา้นนี'เป็นองคป์ระกอบที)สามรถวดั
ค่า 
 3.  ของการมคีุณภาพชวีติไดช้ดัเจนแน่นอนกว่าองคป์ระกอบดา้นจติวสิยัเพราะ
เป็นองคป์ระกอบเชงิปรมิาณ 

Sharma (1975: 11) แบ่งองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติออกเป็น 2 ประเภทคอื 
 1.  องคป์ระกอบทางดา้นกายภาพ โดยพจิารณาทั 'งดา้นปรมิาณและคุณภาพดว้ย 
อาหาร นํ'า ที)อยูอ่าศยั เครื)องนุ่งห่ม ยารกัษาโรค ฯลฯ 
 2.  องคป์ระกอบทางดา้นสงัคมและวฒันธรรม ซึ)งพจิารณาทั 'งดา้นปรมิาณและ
คุณภาพซึ)งประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นการศกึษาการมงีานทาํ บรกิารดา้นการแพทยแ์ละ
สาธารณสุขสภาพแวดลอ้มของที)ทาํงาน การพกัผ่อนหย่อนใจ ความคดิสรา้งสรรค ์เป็นตน้ 

Campbell (1976: 117 - 124) ไดก้ําหนดองคป์ระกอบคุณภาพชวีติเป็น 3 ดา้น 
 1.  ดา้นกายภาพ ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
และสภาพที)อยูอ่าศยั 
 2.  ดา้นสงัคม ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นการศกึษา สุขภาพอนามยั และความ
หนาแน่นของครอบครวั 
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 3.  ดา้นจติวทิยา ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นความพงึพอใจ ความสาํเรจ็ ความ
ผดิหวงัและความขบัขอ้งใจในชวีติ 

ณรงคศ์กัดิ n ตะละภฎั (2535: 24) ไดก้ําหนดองคป์ระกอบสาํคญัของคุณภาพชวีติสาํหรบั
บุคคล ทั )วไปว่าควรประกอบดว้ย องคป์ระกอบสาํคญัของคุณภาพชวีติ 6 ดา้นหลกั คอื 
 1.  ดา้นรา่งกาย (Physical Domain) คอื การรบัรูส้ภาพทางดา้นรา่งกายของ
บุคคลซึ)งมผีลต่อชวีติประจาํวนั เช่น การรบัรูส้ภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของรา่งกาย การรบัรู้
ถงึความรูส้กึสุขสบาย ไมม่คีวามเจบ็ปวด การรบัรูถ้งึความสามารถที)จะจดัการกบัความเจบ็ปวด
ทางร่างกายไดก้ารรบัรูถ้งึพละกําลงัในการดําเนินชวีติประจาํวนั การรบัรูเ้รื)องการนอนหลบัและ
พกัผ่อน รวมทั 'งการรบัรูเ้รื)องการมเีพศสมัพนัธ ์ซึ)งการรบัรูเ้หล่านี'มผีลต่อการดําเนิน
ชวีติประจาํวนั 
 2.  ดา้นจติใจ (Psychological Domain) คอื การรบัรูส้ภาพทางดา้นจติใจของ
ตนเองเช่น การรบัรูค้วามรูส้กึทางบวกที)บุคคลมต่ีอตนเอง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตนเอง การ
รบัรูค้วามรูส้กึภาคภูมใิจในตนเอง การรบัรูถ้งึความมั )นใจในตนเอง การรบัรูถ้งึความคดิความจาํ 
สมาธ ิกาตดัสนิใจและความสามารถในการเรยีนรูเ้รื)องราวต่าง ๆ ของตน และการรบัรูถ้งึ
ความสามารถในการจดัการกบัความเศรา้ หรอืกงัวล เป็นตน้ 
 3.  ดา้นระดบัความเป็นอสิระของบุคคล (Level of Independnce) คอื การรบัรูถ้งึ
ความเป็นอสิระที)ไมต่อ้งพึ)งพาผูอ้ื)น การรบัรูถ้งึความสามารถในการเคลื)อนไหวของตน การรบัรู้
ถงึความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัของตน การรบัรูค้วามสามารถในการทาํงานการ
รบัรูว้่าตนไมต่อ้งพึ)งพายาต่าง ๆ หรอืการรกัษาทางการแพทยอ์ื)น ๆ เป็นตน้ 
 4.  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relationships) คอื การรบัรูเ้รื)อง
ความสมัพนัธข์องตนกบับุคคลอื)น การรบัรูถ้งึการที)ไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลอื)นในสงัคม
รวมทั 'งการรบัรูว้่าตนไดเ้ป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืบุคคลอื)นในสงัคมดว้ย 
 5.  ดา้นสิ)งแวดลอ้ม (Environment) คอื การรบัรูเ้กี)ยวกบัสิ)งแวดลอ้มที)มผีลต่อ
การดําเนินชวีติ เช่น การรบัรูว้่าตนมชีวีติอยูอ่ยา่งอสิระ ไมถู่กกกัขงั มคีวามปลอดภยั และมั )นคง
ในชวีติ การรบัรูว้่าไดอ้ยูใ่นสิ)งแวดลอ้มทางกายภาพที)ด ีปราศจากมลพษิต่าง ๆ การคมนาคม
สะดวกมแีหล่งประโยชน์ดา้นการเงนิ สถานบรกิารทางสุขภาพ และสงัคมสงเคราะห ์การรบัรูว้่า
ตนมโีอกาสที)จะไดร้บัขา่วสาร หรอืฝึกฝนทกัษะต่าง ๆ การรบัรูว้่าตนไดม้กีจิกรรมสนัทนาการ 
และมกีจิกรรมในเวลาว่าง เป็นตน้ 
 6.  ดา้นความเชื)อส่วนบุคคล (Spirituality Religion/Presonal Beliefs) คอื การ
รบัรูเ้กี)ยวกบัความเชื)อต่าง ๆ ของตน ที)มผีลต่อการดาํเนินชวีติ เช่น การรบัรูถ้งึความเชื)อดา้นจติ
วญิญาณศาสนา การใหค้วามหมายของชวีติ และความเชื)ออื)น ๆ ที)มผีลในทางที)ดต่ีอการดาํเนิน
ชวีติ มผีลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 
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 ทวทีอง หงษ์ววิฒัน์ และเพญ็จนัทร ์ประดบัมขุ (2535: 11) กล่าวถงึองคป์ระกอบของ
คุณภาพชวีติที)บุคคลจะตอ้งมใีนระดบัสงัคม ม ี6 ดา้นดงันี' 
 1.  ดา้นรา่งกาย ไดแ้ก่ปจัจยัสี) สุขภาพอนามยั พลงังาน การออมทรพัย ์สิ)ง
อํานวยความสะดวกในครอบครวั และในการประกอบอาชพี 
 2.  ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่การพกัผ่อนหยอ่นใจที)มคีุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบ
ในศลิปวฒันธรรมของทอ้งถิ)น ความสมัพนัธท์ี)อบอุ่นในครอบครวัและในชุมชน ความรกัและ
ความเป็นเจา้ของที)มต่ีอหมู่คณะ 
 3.  สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ไดแ้ก่ภาวะแวดลอ้มที)บรสิุทธิ n สะอาด และเป็น
ระเบยีบปราศจากมลภาวะในดนิ นํ'า อากาศ และเสยีง มทีรพัยากรที)จาํเป็นต่อการดาํรงชวีติและ
การคมนาคมที)สะดวก 
 4.  สภาพแวดลอ้มทางวฒันธรรม ไดแ้ก่โอกาสในการศกึษาและประกอบอาชพีที)
เท่าเทยีมกนั การมสี่วนรว่มในกจิกรรมสาธารณะ ความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ การ
ปกครองที)ใหส้ทิธเิสรภีาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสงัคม ความรว่มมอืรว่มใจใน
ชุมชนความเป็นระเบยีบวนิัย ความเหน็อกเหน็ใจ ค่านิยมที)สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมในศาสนา 
 5.  ดา้นความคดิ ไดแ้ก่ความรู ้ความเขา้ใจเกี)ยวกบัโลก ชวีติและชุมชนการศกึษา
วชิาชพี ความสามารถในการป้องกนัแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของตนเอง ครอบครวัและชุมชนการเป็น
ที)ยอมรบัในชุมชน การสรา้งความสาํเรจ็ดว้ยตนเอง การยอมรบัตนเอง และการมเีป้าหมายใน
ชวีติที)เหมาะสม 
 6.  ดา้นจติใจ ไดแ้ก่ การมคีุณธรรมในส่วนตวัและในสงัคม เช่น ความซื)อสตัย์
สุจรติ เมตตากรณุา ช่วยเหลอืเกื'อกูล กตญั�กูตเวท ีความจงรกัภกัดต่ีอชาตคิวามศรทัธาใน
ศาสนาความเสยีสละ และการละเวน้จากอบายมขุ 
 ทวรีสัมิ n ธนาคม (2532: 212 -215) ไดใ้หค้วามหมายคุณภาพชวีติ คอื คุณสมบตัขิอง
ชวีติที)เป็นอยูด่ ีหมายถงึ องคป์ระกอบและลกัษณะต่าง ๆ ที)แสดงถงึสภาพของชวีติที)ดาํรงอยู่
ดว้ยดเีป็นส่วนรว่มที)เกื'อกูลซึ)งกนัและกนักบัสงัคมและธรรมชาตแิวดลอ้ม พรอ้มทั 'งสามารถ
พฒันาตวัเองใหเ้จรญิงอกงามสู่ความสนัตสิุขและอสิรภาพที)สมบูรณ์ เช่น 
 1.  มสีุขภาพด ีมพีลานามยั 
 2.  พึ)งตนเองไดใ้นทางเศรษฐกจิ เช่น มอีาชพีที)ประกอบโดยประหยดัและสุจรติม ี
เงนิพอใชแ้ละใชเ้งนิเป็น 
 3.  มอีาหารที)มคีุณค่า มกีนิและกนิเป็น 
 4.  มทีี)อยูอ่าศยัและที)ทํางานที)เหมาะสม ไมแ่ออดั สะอาด สะดวกสบายต่อการ 
ดาํเนินชวีติการทาํงานและการเดนิทาง 
 5.  มคีวามปลอดภยัทั 'งใจกาย เช่น ปราศจากโจรผูร้า้ยและอบายมขุ 
 6.  มธีรรมชาตแิวดลอ้มที)เกื'อกูล รื)นรมย ์สวยงาม ดนินํ'าอากาศบรสิุทธิ nไรม้ลพษิ 
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 7.  มคีวามสมัพนัธใ์นครอบครวัที)เป็นสุข ทั 'งอบอุ่นและร่มเยน็ 
 8.  มสีงัคมที)มสีวสัดกิารและบรกิารด ีอํานวยสทิธเิสรภีาพ ความเสมอภาคและ
ไมตรสีงเคราะห ์
 9.  มสีงัคมที)มรีะเบยีบวนิยั มขีนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม และกฎหมายที)
เป็นธรรม และเอื'อต่อการพฒันาชวีติและสงัคม 
 10.  อยูร่ว่มและทาํงานรว่มกบัผูอ้ื)นไดด้ ีเอื'อเฟื'อ มนํี'าใจและกรณุา ยธุรรม ผกู
มติรและขวนขวายทาํกจิที)เป็นประโยชน์ 
 11.  มเีวลาว่างเป็นของตนเอง และรูจ้กัใชเ้วลาว่างใหเ้ป็นประโยชน์ในการเสวย
ความรื)นรมยบ์นัเทงิที)ด ีชื)นชมซาบซึ'งในสิ)งสุนทรแีละในการพฒันาตนเองยิ)งขึ'นไปในดา้นต่างๆ 
 12.  มกีารศกึษา รูเ้ขา้ใจเท่าทนัเหตุการณ์ มปีระสบการณ์ที)เป็นฐานของการ
ดาํเนินชวีติและตดัสนิใจอย่างฉลาด 
 13.  มวีจิารณญาณ รูจ้กัคดิรูจ้กัแก้ปญัหา ดาํเนินชวีติดว้ยปญัญา มกุีศลวธิทีี)จะ
แกไ้ขคลายทุกขไ์ด ้
 14.  มจีติใจที)พฒันากอปรดว้ยคุณธรรมและจรยิธรรมและประพฤตดิงีามสุจรติทั 'ง
กายวาจา ใจ มั )นใจคุณค่าแห่งชวีติของตน 
 15.  มสีุขภาพจติด ีมคีวามมั )นคงทางจติ มเีจตคตดิงีาม จติใจปลอดโปร่ง เบกิ
บานผ่องใสเป็นสุข มองโลกและชวีติตามความเป็นจรงิ 

จะเหน็ไดว้่า เนื'อหาองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติที)ไดก้ําหนดมาส่วนใหญ่จะมเีนื'อหาที)
สอดคลอ้งและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั ต่างกนัเพยีงแค่จาํนวนและชื)อเรยีกแต่ละองคป์ระกอบ
เท่านั 'นโดยองคป์ระกอบต่างๆตามที)นกัวชิาการไดเ้สนอพยายามที)จะใหค้รอบคลุมองคป์ระกอบ
ทั 'งที)เป็นอตัวสิยัและวตัถุวสิยั ทั 'งสิ'น  

 
2.1.4  ตวัชี,วดัคณุภาพชีวิต 

 เพื)อใหท้ราบถงึระดบัคุณภาพชวีติของมนุษยแ์ละนําไปสู่การกําหนดแนวทางการพฒันา
คุณภาพชวีติซึ)งเป็นเป้าหมายสาํคญัในการพฒันาประเทศ นกัวชิาการและหน่วยงานทั 'งในและ
ต่างประเทศที)มหีน้าที)เกี)ยวขอ้งในการวางแผน นโยบายเพื)อการพฒันาจงึพยายามที)จะสรา้ง
เครื)องมอืในการศกึษาและวดัถงึระดบัคุณภาพชวีติ องคก์ารอนามยัโลก(WHO) เป็นหน่วยงาน
หนึ)งที)มบีทบาทสําคญัในการศกึษาดงักล่าวโดยพฒันาเครื)องชี'วดัคุณภาพชวีติที)เป็นสากลขึ'นมา
ในปี ค.ศ. 1996 มทีั 'งหมด 100 ตวัชี'วดั หรอืขอ้คาํถาม (WHOQOL-100) ซึ)งกรมสุขภาพจติได้
แปลเป็นภาษาไทย และใหผู้เ้ชี)ยวชาญตรวจสอบดว้ยการแปลกลบัเป็นภาษาองักฤษอกีครั 'งและ
ถอืว่าเป็นภาษาไทยที)องคก์ารอนามยัโลก ยอมรบัว่าเป็นทางการ 
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 เครื)องมอืวดัคุณภาพชวีติ WHOQOL-100 ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 2 ชนิด คอื แบบ
ภาวะวสิยั (Perceived Objective) และอตัวสิยั (Self – Report Subjective) (สุวฒัน์ มหตันิ
รนัดรกุ์ล และคณะ 2540: 11-12) ประกอบดว้ยองคป์ระกอบของคุณภาพชวีติ 6 ดา้น ดงันี' 
    1.  ดา้นรา่งกาย (Physical Domain) คอื การรบัรูส้ภาพทางดา้นรา่งกายของ
บุคคลซึ)งมผีลต่อชวีติประจาํวนั เช่น การรบัรูส้ภาพความสมบูรณ์แขง็แรงของรา่งกาย การรบัรู้
ถงึความรูส้กึสบาย ไมเ่จบ็ป่วย การรบัรูถ้งึความสามารถที)จะจดัการกบัความเจบ็ปวดทาง
รา่งกายได ้การรบัรูถ้งึพละกําลงัในการดาํเนินชวีติประจาํวนั การรบัรูเ้รื)องการนอนหลบัพกัผ่อน 
รวมทั 'งการรบัรูเ้รื)องการมเีพศสมัพนัธ ์ซึ)งการรบัรูเ้หล่านี'มผีลต่อการดาํเนินชวีติประจาํวนั 
   2.  ดา้นจติใจ (Psychological Domain) คอื การรบัรูส้ภาพทางจติใจของตนเอง 
เช่น การรบัรูค้วามรูส้กึทางบวกที)บุคคลมต่ีอตนเอง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตนเอง การรบัรูถ้งึ
ความรูส้กึภาคภมูใิจในตนเอง การรบัรูถ้งึความคดิ ความจาํ สมาธ ิการตดัสนิใจ และ
ความสามารถในการเรยีนรูเ้รื)องราวต่างๆของตน และการบัรูถ้งึความสามารถในการจดัการกบั
ความเศรา้หรอืกงัวล เป็นตน้ 
   3.  ดา้นระดบัความเป็นอสิระของบุคคล (Level of Independence) คอื การรบัรู้
ถงึความเป็นอสิระที)ไมต่อ้งพึ)งหาผูอ้ื)น การรบัรูถ้งึความสามารถในการเคลื)อนไหวของตน การ
รบัรูถ้งึความสามารถในการปฏบิตักิจิวตัรประจาํวนัของตน การรบัรูถ้งึความสามารถในการ
ทาํงาน การรบัรูว้่าตนไมต่อ้งพึ)งพายาต่างๆ หรอืการรกัษาทางการแพทยอ์ื)นๆ เป็นตน้ 
   4.  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม (Social Relationships) คอื การรบัรูเ้รื)อง
ความสมัพนัธข์องตนกบับุคคลอื)น การรบัรูถ้งึการไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลอื)นในสงัคม 
การรบัรูว้่าตนไดร้บัเป็นผูใ้หค้วามช่วยเหลอืบุคคลอื)นในสงัคมดว้ย รวมทั 'งการรบัรูใ้นเรื)อง
อารมณ์ทางเพศหรอืการมเีพศสมัพนัธ ์
   5.  ดา้นสิ)งแวดลอ้ม (Environment) คอื การรบัรูเ้กี)ยวกบัสิ)งแวดลอ้มที)มผีลต่อ
การดําเนินชวีติ เช่น การรบัรูว้่าตนเองมชีวีติอยูอ่ยา่งอสิระ ไมถู่กกกัขงั มคีวามปลอดภยัและ
มั )นคงในชวีติ การรบัรูว้่าไดอ้ยูใ่นสิ)งแวดลอ้มทางกายภาพที)ด ีปราศจากมลพษิต่างๆ การ
คมนาคมสะดวก มแีหล่งประโยชน์ดา้นการเงนิ สถานบรกิารทางสุขภาพและสงัคมสงเคราะห ์
การรบัรูว้่าตนมโีอกาสไดร้บัขา่วสาร หรอืฝึกฝนทกัษะต่างๆ การรบัรูว้่าตนไดม้กีจิกรรมสนัทนา
การ และมกีจิกรรมในเวลาว่าง เป็นตน้ 
    6.  ดา้นความเชื)อส่วนบุคคล (Spirituality Religion/ Personal Beliefs) คอื รวม
ไปถงึการรบัรูเ้กี)ยวกบัความเชื)อมั )นต่างๆของตน ที)มผีลต่อการดาํเนินชวีติ เช่น การรบัรูถ้งึความ
เชื)อดา้นจติวญิญาณ ศาสนา การใหค้วามหมายของชวีติ และความเชื)อมั )นอื)นๆ ที)มผีลในทางที)ดี
ต่อการดาํเนินชวีติ มผีลต่อการเอาชนะอุปสรรค เป็นตน้ 
 โดยเครื)องมอืนี'ไดพ้ฒันาขึ'นพรอ้ม ๆ กนัอยา่งกวา้งขวางในขอบเขตของภาษาและ
วฒันธรรมต่าง ๆ ทั )วโลก ศูนยภ์าคสนามในประเทศนั 'น ๆ ไดร้บัการตั 'งขึ'นเพื)อคน้หาระดบัที)
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แตกต่างกนัเชงิชวีติความเป็นอยู่ บรกิารสุขภาพ และจดุอื)น ๆ ที)สมัพนัธก์บัการวดัคุณภาพชวีติ
และจะไดเ้ปรยีบเทยีบแบบขา้มวฒันธรรมและภาษาต่าง ๆ จากหลาย ๆ แห่งโครงสรา้งของ
เครื)องมอืไดม้าจากการดาํเนินการของศูนยภ์าคสนามทั )วโลกจากกระบวนการจดัทําที)พจิารณา
ในเรื)องของวฒันธรรม และสาํนวนภาษา คอืมขีอ้คาํถามที)หลากหลายในเชงิธรรมชาตแิละในการ
จดัรปูแบบโครงสรา้งของขอ้คาํถามต่าง ๆ จากนั 'นจงึคดักรองออกไปดว้ยวธิถีาม-คาํตอบสเกล
ฟอรแ์มท (Question-Respones Format) ซึ)งครอบคลุมสาระคุณภาพชวีติและค่าความตรงใน
เนื'อหา รวมทั 'งความเที)ยงของขอ้คาํถามในวฒันธรรมต่าง ๆ ไวค้รบถว้น 
 สุวฒัน์ มหตันิรนัดรกุ์ล และคณะ (2540: 11-12) ไดแ้ปลและพฒันาเครื)องชี'วดัคุณภาพ
ชวีติชุดยอ่ฉบบัไทย (WHOQOL-BREF-THAI, 1997) จากเครื)องชี'วดัคุณภาพชวีติชุดยอ่ของ
องคก์ารอนามยัโลกฉบบัภาษาองักฤษ (WHOQOL=BREF, 1996) ซึ)งม ี26 ตวัชี'วดัแบ่งเป็น 4 
ดา้น คอื  
   1. ดา้นร่างกาย คอื การรบัรูส้ภาพทางดา้นรา่งกายของบุคคล ซึ)งมผีลต่อ
ชวีติประจาํวนั การรบัรูค้วามอสิระที)ไมต่อ้งพึ)งพาผูอ้ื)น การรบัรูถ้งึความสามารถในการทํางาน 
การรบัรูว้่าตนเองไมต่อ้งพึ)งพายาใดๆ หรอืการรกัษาทางการแพทยอ์ื)นๆ เป็นต้น ม ี7 ตวัชี'วดั 
ไดแ้ก่ (1) ความเจบ็ปวดและความไมส่บาย (2) กําลงัวงัชาและความเหนื)อยหลา้ (3) การนอน
หลบัพกัผ่อน (4) การเคลื)อนไหว (5) การดําเนินชวีติประจาํวนั (6) การใชย้าหรอืการรกัษา และ 
(7) ความสามารถในการทํางาน 
   2.  ดา้นจติใจ คอื การรบัรูส้ภาพจติใจของตนเอง เช่น การรบัรูค้วามรูส้กึทางบวก
ที)บุคคลมต่ีอตนเอง การรบัรูภ้าพลกัษณ์ของตนเอง การรบัรูถ้งึความรูส้กึภาคภูมใิจในตนเอง 
การรบัรูถ้งึความมั )นใจในตนเอง การรบัรูถ้งึความคดิ ความจาํ สมาธแิละการตดัสนิใจ และ
ความสามารถในการเรยีนรูเ้รื)องราวต่างๆของตนที)มผีลต่อการดาํเนินชวีติ มผีลต่อการเอาชนะ
อุปสรรค เป็นต้น ม ี6 ตวัชี'วดั ไดแ้ก่ (1) ความรูส้กึดา้นด ี(2) การคดิเรยีนรู ้(3) การนบัถอื
ตนเอง (4) ภาพลกัษณ์และรปูรา่ง (5) ความรูส้กึในทางที)ไมด่ ี(6) จติวญิญาณ ศาสนา และ
ความเชื)อส่วนบุคคล 
  3.  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม คอื การรบัรูเ้รื)องความสมัพนัธข์องตนเองกบั
บุคคลอื)น การรบัรูถ้งึการไดร้บัความช่วยเหลอืจากบุคคลอื)นในสงัคม การรบัรูว้่าตนไดเ้ป็นผูใ้ห้
ความช่วยเหลอืบุคคลอื)นในสงัคมดว้ย รวมทั 'งการรบัรูใ้นเรื)องอารมณ์ทางเพศหรอืการมี
เพศสมัพนัธ ์ม ี3 ตวัชี'วดั ไดแ้ก่ (1) สมัพนัธภาพทางสงัคม (2) การช่วยเหลอืสนบัสนุนทาง
สงัคมและ (3) กจิกรรมทางเพศ 
  4.  ดา้นสิ)งแวดลอ้ม คอื การรบัรูเ้กี)ยวกบัสิ)งแวดลอ้มที)มผีลต่อการดาํเนินชวีติ 
การรบัรูว้่าไดอ้ยูใ่นสิ)งแวดลอ้มทางกายภาพที)ด ีการรบัรูว้่าตนเองไดม้กีจิกรรมสนัทนาการ และ
มกีจิกรรมในเวลาว่าง เป็นต้น ม ี8 ตวัชี'วดั ไดแ้ก่ (1) ความปลอดภยัทางดา้นร่างกายและความ
มั )นคงในชวีติ (2) สภาพแวดลอ้มของบา้น (3) แหล่งการเงนิ (4) การดแูลสุขภาพและบรกิารทาง
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สงัคม (5) การรบัรูข้อ้มลูข่าวสารและทกัษะใหม่ๆ  (6) การมสี่วนรว่ม มโีอกาสพกัผ่อนหยอ่นใจ
และมเีวลาว่าง (7) สภาพแวดลอ้ม และ (8) การคมนาคม 
 ดงันั 'น การศกึษาคุณภาพของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคาร
แฟลตเช่า ครั 'งนี' ผูศ้กึษาจงึเลอืกใชเ้ครื)องชี'วดัคุณภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่ ฉบบั
ไทยมาใชใ้นการศกึษา เนื)องจากเครื)องชี'วดัดงักล่าวมคีวามเป็นสากลและมเีนื'อหาครอบคลุม
สะทอ้นความเป็นองคร์วมของคุณภาพชวีติตามที)ไดท้บทวนวรรณกรรมเกี)ยวกบัความหมาย
คุณภาพชวีติ อกีทั 'งยงัสะดวกในการนําไปใชใ้นการสมัภาษณ์ประชาชนในเขตเมอืงเช่น
ประชาชนในเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง เนื)องจากจาํนวนขอ้คาํถามมไีม่มาก 
 
2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัปัจจยัที�สมัพนัธก์บัคณุภาพชีวิต 
 

  แนวคดิที)เกี)ยวกบัปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติที)นํามาศกึษาเป็นแนวคดิที)ผูศ้กึษานํามา
อธบิายและหาความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชมทุ่งสองหอ้ง 
อาคารแฟลตเช่าในครั 'งนี' โดยประกอบดว้ยแนวคดิต่อไปนี' 
 

 2.2.1  แนวคิดการสนับสนุนทางสงัคม 
 แนวคดิเกี)ยวกบัการสนบัสนุนทางสงัคม (Social support concept) เป็นแนวคดิทาง
สงัคมที)ว่าดว้ยการไดร้บัความช่วยเหลอืจากผูท้ี)อยู่รว่มกนัในสงัคมในดา้นต่างๆ ไมว่่าจะเป็นดา้น
วตัถุหรอืจติใจ แนวคดิการสนบัสนุนทางสงัคมไดม้นีกัวชิาการหลายคนใหค้วามเหน็ไว ้ซึ)งผู้
ศกึษาไดพ้ยายามรวบรวมมาพอสงัเขปทั 'งดงันี' 
                   2.2.1.1  ความหมายของการสนบัสนุนทางสงัคม 
    Brant and Weinert (1985: 2) กล่าวว่า การสนับสนุนทางสงัคม คอื ความ
ช่วยเหลอืที)บุคคลไดร้บัจากเครอืขา่ยทางสงัคม ทาํใหเ้กดิความรูส้กึใกลช้ดิสนิทสนมเป็นส่วน
หนึ)งของสงัคมไดร้บัการส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาเหน็คุณค่าในตนเอง และไดร้บัความช่วยเหลอื
แนะนํา 
 Gottlieb (1983: 28-29) ใหค้วามหมายของการสนบัสนุนทางสงัคมว่า การ
สนบัสนุนทางสงัคมหมายถงึ การสื)อสารโดยใชภ้าษและกริยิา ท่าทาง หรอืการใหค้าํแนะนํา 
ความช่วยเหลอืในรปูแบบสิ)งของหรอืการกระทาํ ซึ)งมผีลต่ออารมณ์หรอืพฤตกิรรมของบุคคล 
เมื)อบุคคลไดร้บัขณะเขา้รว่มในสงัคม 
  Kaplan (1977: 132) ไดก้ล่าวถงึการสนบัสนุนทางสงัคม หมายถงึ การ
ประกอบขึ'นดว้ยแรงยดึเหนี)ยวระหว่างบุคคลที)สามารถใหค้วามช่วยเหลอืซึ)งกนัและกนัทั 'ง
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ทางดา้นอารมณ์และทางดา้นทรพัยากรอื)นๆ ซึ)งแรงสนับสนุนทางสงัคมนั 'นมาจากหลายแหล่ง 
เช่น ครอบครวัญาต ิพี)น้อง เพื)อนบา้น เป็นตน้  
  บุญเยี)ยม ตระกูลวงษ์ (2540: 594) ใหค้วามหมายเกี)ยวกบัการสนบัสนุนทาง
สงัคมโดยการใชก้ารสนบัสนุนทางสงัคมเพื)อแกป้ญัหาสาธารณสุขไวว้่า การสนบัสนุนทางสงัคม 
หมายถงึ การไดร้บัความช่วยเหลอืดา้นขอ้มลูขา่วสาร วสัดุสิ)งของหรอืการสนบัสนุนดา้นจติใจ
จากบุคคล กลุ่มบุคคล แลว้มผีลทาํใหผู้ไ้ดร้บัการสนับสนุนนําไปปฏบิตัใินทศิทางที)ตอ้งการ ซึ)ง
หมายถงึการมสีุขภาพอนามยัที)ด ี
  จากความหมายของการสนับสนุนทางสงัคม อาจสรปุไดว้่า การสนับสนุนทาง
สงัคม หมายถงึ การที)บุคคลไดร้บัความช่วยเหลอืในการตอบสนองความตอ้งการดา้นจติใจหรอื
วตัถุจากบุคคลอื)นๆ เช่น สมาชกิในครอบครวั เพื)อนบา้น รวมถงึจากรฐัและเอกชน ซึ)งจะช่วยให้
บุคคลสามารถปรบัตวักบัสถานการณ์ต่างๆ ไดอ้ยา่งเหมาะสม และยงัช่วยส่งเสรมิความมคีุณค่า
ในตนเองใหก้บับุคคล พรอ้มทั 'งเชื)อว่าเขาจะไดร้บัความรกัและการดแูลเอาใจใส่ ไดร้บัการยก
ยอ่งนบัถอืและมคีุณค่า 
  2.2.1.2  ประเภทของการสนบัสนุนทางสงัคม 
  Brant and Weinert (1985: 13) แบ่งประเภทของการสนับสนุนทางสงัคมเป็น 5 
ดา้น คอื 
    1)  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นความใกลช้ดิ ทาํใหบุ้คคลเกดิความ 
อบอุ่นใจ 
  2)  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นการเป็นส่วนหนึ)งของสงัคม ทาํให้
บุคคลไดต้ดิต่อกบับุคคลอื)น ๆ ในสงัคม 

 3)  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นไดร้บัการส่งเสรมิใหม้กีารพฒันาทําให ้
บุคคลไดร้บัการพฒันา ทั 'งดา้นความคดิ การตดัสนิใจ 

 4)  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นความรูส้กึเหน็คุณค่าในตนเอง ทาํให ้
บุคคลเกดิความภาคภูมใิจในตนเอง 

 5)  การสนบัสนุนทางสงัคมดา้นไดร้บัความช่วยเหลอืและแนะนํา ซึ)ง 
ทาํใหส้ามารถแกไ้ขปญัหาต่างๆ ของตนเองได ้
  Cronenwett (1984: 9) จาํแนกการสนบัสนุนทางสงัคมออกเป็น 4 ลกัษณะดงันี' 
 1)  การสนบัสนุนทางดา้นอารมณ์ ซึ)งเป็นเรื)องของความรูส้กึ เหน็ใจ 
ดแูลเอาใจใส่ 

 2)  การสนบัสนุนทางดา้นการช่วยเหลอื เช่น การช่วยเหลอืทาง 
การเงนิและสิ)งของ 

 3)  การสนบัสนุนทางดา้นขอ้มลูขา่วสารเช่น การใหค้าํแนะนําต่างๆ 
เพื)อเป็นประโยชน์ในการใชช้วีติประจาํวนั 
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                              4)  การสนบัสนุนทางดา้นการยกยอ่ง เป็นขอ้มลูที)ทําใหบุ้คคลนั 'นเหน็
ตนเองมคีุณค่าจากการยอมรบัโดยผูอ้ื)น 
  Pender (1996: 257) แบ่งการสนับสนุนทางสงัคมเป็น 4 ดา้นไดแ้ด่ 
                              1)  ดา้นอารมณ์ ไดแ้ก่ การสนับสนุนส่งเสรมิใหก้ําลงัใจและช่วยเหลอื 
เมื)อมเีหตุการณ์ทุกขใ์จ 
                              2)  ดา้นเงนิทอง สิ)งของ แรงงาน ไดแ้ก่ การช่วยเหลอืเงนิทอง การ
ช่วยเหลอืดา้นกจิวตัรประจาํวนั ตลอดจนอุปกรณ์ เครื)องมอือํานวยความสะดวก 

           3)  ดา้นขอ้มลูข่าวสาร ไดแ้ก่ การไดร้บัคําแนะนํา การพดูคุย บอก 
กล่าวขอ้มลู 

           4)  ดา้นการยอมรบั ไดแ้ก่ การช่วยใหบุ้คคลตระหนกัว่าตนม ี
ความสามารถ 

 Gottlieb (1985: 22) ไดแ้บ่งระดบัของการใหแ้รงสนับสนุนทางสงัคมเป็น 3 ระดบั  
คอื  
                              1)  ระดบัมหภาค หรอืระดบักวา้ง (Macro Level) คอืการวดัโดย 
พจิารณาถงึการเขา้รว่มและการมสี่วนรว่มในสงัคม โดยวดัจากลกัษณะต่าง ๆ เช่น 
ความสมัพนัธก์บัสถาบนัในสงัคม การเขา้รว่มกบักลุ่มต่างๆ ดว้ยความสมคัรใจ การดาํเนินชวีติ
แบบไมเ่ป็นทางการในชุมชน  

           2)  ระดบักลาง หรอืระดบักลุ่ม (Nezzo Level) คอืการวดัในระดบัที) 
เฉพาะเจาะจงลงไปถงึบุคคลที)มกีารตดิต่ออยูเ่สมอเช่นกลุ่มเพื)อนที)ใกลช้ดิ เพื)อนบา้น ญาต ิ 

           3)  ระดบัจลุภาค หรอืระดบัลกึ (Micro Level) คอืการวดัที)พจิารณาถงึ 
ความสมัพนัธท์ี)ใกลช้ดิที)สุด เพราะเชื)อว่าสิ)งสาํคญัของการสนับสนุนทางสงัคมมาจากการใหก้าร
สนบัสนุนทางอารมณ์ อยา่งลกึซึ'ง ซึ)งผูใ้หก้ารสนบัสนุนจะมเีพยีงบางคนเท่านั 'นที)ทําได ้เช่น 
สาม ีภรรยา หรอืคนรกั เป็นผูใ้หก้ารสนับสนุน โดยใหก้ารสนบัสนุนในดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้น
จติใจ และใหก้ารสนบัสนุนอยา่งต่อเนื)องทุกสปัดาห ์

 2.2.1.3  แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคม 
 แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคมมคีวามเกี)ยวขอ้งกบัชนิดและปรมิาณของการ 

สนบัสนุนทางสงัคม ทั 'งนี'ชนิดของการสนบัสนุนนั 'นจะเปลี)ยนแปลงไปตามแหล่งที)ใหก้าร
สนบัสนุนส่วนปรมิาณของการสนับสนุนทางสงัคมจะขึ'นอยูก่บัเครอืขา่ยสงัคมที)ใหก้ารสนับสนุน 
 McElveen (1983 อา้งถงึใน จรยิาวตัร คมพยคัฆ,์ 2531: 96) กล่าวถงึแหล่งของ
การสนับสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ ครอบครวั ญาตพิี)น้องและเพื)อน ซึ)งครอบครวัและญาตพิี)น้องเป็น
แหล่งสนบัสนุนทางสงัคมที)มคีวามสําคญัและใกลช้ดิกบับุคคลมากที)สุดโดยจะมกีารตดิต่อกนั
บ่อยครั 'ง มโีอกาสแลกเปลี)ยนสิ)งของ บรกิาร ขอ้มลูขา่วสาร และช่วยเหลอืในการแก้ปญัหา 
รองลงมาคอืกลุ่มเพื)อน 
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 อุบล นิวตัชิยั (2527: 285) ไดอ้า้งถงึแนวคดิของ Caplan และจดักลุ่มบุคคลที)เป็น 
แหล่งของการสนบัสนุนทางสงัคมได ้3 กลุ่ม คอื 

1)  กลุ่มที)มคีวามผกูพนักนัตามธรรมชาต ิ(Spontaneous or Natural  
Supportive System) ประกอบดว้ยบุคคล 2 ประเภท คอื 
     (1) บุคคลที)อยูใ่นครอบครวั ไดแ้ก่ บดิา มารดา ปู ่ยา่ ตา ยาย ลกู 
หลาน 

     (2) บุคคลใกลช้ดิ ไดแ้ก่ เพื)อนฝงู เพื)อนบา้น เพื)อนรว่มงาน คน 
คุน้เคย คนรูจ้กั 

 2)  องคก์รหรอืสมาคมที)ใหก้ารสนับสนุน (Organized Support) หมายถงึ  
กลุ่มบุคคลที)มารวมตวักบัเป็นหน่วย ชมรม สมาคม มลูนิธ ิฯลฯ 

 3)  กลุ่มผูช่้วยเหลอืทางวชิาชพี (Professional Health Care Workers) 
หมายถงึ บุคคลที)อยูใ่นวงการส่งเสรมิ ป้องกนั รกัษา และฟื'นฟูสุขภาพของประชาชนโดยอาชพี 
เช่น แพทย ์พยาบาล นกัจติวทิยา นกัสงัคมสงเคราะห ์ฯลฯ 
 2.2.1.4  องคป์ระกอบของการสนับสนุนทางสงัคม 

 บุญเยี)ยม ตระกูลวงศ ์(2528: 172) การสนบัสนุนทางสงัคมมอีงคป์ระกอบต่างๆ 
ดงันี' 
 1)  มกีารตดิต่อระหว่างผูใ้หแ้ละผูร้บั 
 2)  ลกัษณะของการตดิต่อสื)อสารประกอบดว้ย 

     (1)  ขอ้มลูขา่วสารที)มลีกัษณะใหผู้ร้บัเชื)อว่ามคีนสนใจ เอาใจใส่ มคีน 
รกัและหวงัดกีบัตนอย่างจรงิใจ 

 (2)  ขอ้มลูขา่วสารมลีกัษณะที)ทาํใหผู้ร้บัรูส้กึว่าตนเองมคีุณค่า และ 
เป็นที)ยอมรบัของสงัคม 

     (3)  ขอ้มลูขา่วสารมลีกัษณะที)ทําใหผู้ร้บัเชื)อว่าเขาเป็นส่วนหนึ)งของ 
สงัคมและสามารถทาํประโยชน์แก่สงัคมได ้

 3)  มปีจัจยัซึ)งอยูใ่นรปูของขอ้มลู ขา่วสาร วสัดุ ความรูส้กึดา้นจติใจ 
 4)  จะตอ้งช่วยใหผู้ร้บัไดบ้รรลุถงึจดุมุง่หมายที)เขาตอ้งการ 
 2.2.1.5  ระดบัของการสนับสนุนทางสงัคม 

 Gottlieb (1981 อา้งถงึใน จรยิาวตัร คมพยคัฆ,์ 2531: 101) การแบ่งระดบัของ 
การสนับสนุนทางสงัคม ไดแ้บ่งออกเป็น 3 ระดบัคอื 

 1)  ระดบักวา้ง (Macro Level) เป็นการพจิารณาถงึการเขา้รว่มหรอืการม ี
ส่วนรว่มในสงัคม อาจวดัไดจ้ากความสมัพนัธส์ถาบนัในสงัคม การเขา้รว่มกลุ่มต่างๆ และการ 
ดาํเนินวถิชีวีติในสงัคม 
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 2)  ระดบักลุ่มเครอืขา่ย (Mezzo Level) เป็นการมองที)โครงสรา้งและ 
หน้าที)ของเครอืขา่ยทางสงัคม ดว้ยการวดัอยา่งเฉพาะเจาะจงถงึกลุ่มบุคคลที)มสีมัพนัธภาพกนั
อยา่งสมํ)าเสมอ เช่น กลุ่มเพื)อน ชนิดของการสนับสนุนในระดบันี'คอื การใหค้ําแนะนํา การ
ช่วยเหลอืดา้นวตัถุ ความเป็นมติรและการสนบัสนุนดา้นอารมณ์ 

3)  ระดบัแคบหรอืระดบัลกึ (Micro Level) เป็นการพจิารณา 
ความสมัพนัธข์องบุคคลที)มคีวามใกลช้ดิสนิทสนมกนัมากที)สุด จะมคีุณภาพของความสมัพนัธ์
กนัมาก แหล่งของการสนบัสนุนในระดบันี' ไดแ้ก่ คู่สมรส บุตร สมาชกิครอบครวั 
 จากการทบทวนแนวคดิเกี)ยวกบัการสนับสนุนทางสงัคมขา้งตน้จะเหน็ไดว้่า การ
ที)บุคคลไดร้บัความช่วยเหลอืในดา้นจติใจและวตัถุจากบุคคลอื)นๆ เช่น สมาชกิในครอบครวั 
เพื)อนบา้น รวมถงึจากรฐัและเอกชน ลว้นมผีลต่อต่อระดบัความพงึพอใจในการดาํเนินชวีติ
นั )นเอง การศกึษาครั 'งนี' ผูศ้กึษาจงึไดนํ้าแนวคดิดงักล่าวเขา้มาเป็นปจัจยัหนึ)งในศกึษา โดยการ
สนบัสนุนทางสงัคมที)นํามาศกึษาในครั 'งนี'แบ่งเป็น 4 ดา้นตามแหล่งที)มาของการสนบัสนุนทาง
สงัคม คอื ดา้นการสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวั ดา้นการสนบัสนุนทางสงัคมจาก
เพื)อนหรอืเพื)อนบา้น ดา้นการสนับสนุนทางสงัคมจากญาตพิี)น้อง และดา้นการสนบัสนุนทาง
สงัคมจากรฐัหรอืเจา้หน้าที)ของรฐั  
 
 2.2.2  แนวคิดเกี�ยวกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั 

ครอบครวัเป็นสถาบนัทางสงัคมที)มอีทิธพิลต่อพฒันาการของมนุษย ์เพราะเป็น
สิ)งแวดลอ้มทางสงัคมประการแรกที)มนุษยต์อ้งมคีวามสมัพนัธด์ว้ยตั 'งแต่แรกเกดิ มคีวามสาํคญั
ในชวีติของบุคคล ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็นรากฐานที)สาํคญัในชวีติของบุคคล กล่าวคอื 
สมัพนัธภาพในครอบครวัมอีทิธพิลอยา่งสาํคญัต่อพฤตกิรรมของบุคคลและการอยูร่่วมกนัใน
สงัคม ถา้ครอบครวัสมบรูณ์ดว้ยระเบยีบและจรยิธรรมอนัดแีลว้ สมาชกิในครอบครวัแต่ละคนก็
จะเป็นสมาชกิที)ดใีนสงัคมใหญ่ สมัพนัธภาพที)ดขีองสมาชกิในครอบครวั ขึ'นอยูก่บัความรว่มมอื 
รว่มใจของสมาชกิแต่ละคนในครอบครวั เพราะความสมัพนัธท์ี)ดใีนครอบครวัจะช่วยใหค้วาม
เป็นอยูใ่นครอบครวัราบรื)น จนนําไปสู่คุณภาพชวีติที)ดขีองสมาชกิในครอบครวัต่อไป การศกึษา
ในครั 'งนี' ผูศ้กึษาจงึไดนํ้าแนวคดิดงักล่าวมาเป็นปจัจยัหนึ)งในการหาความสมัพนัธก์บัคุณภาพ
ชวีติ โดยมรีายละเอยีดดงันี' 

 2.2.2.1  หน้าที)ของครอบครวั 
 สุวฒันา วบิลูยเ์ศรษฐ(์2544: 4-26) กล่าวว่า ครอบครวัมหีน้าที)ในการตอบสนอง 

ความตอ้งการทางดา้นจติใจของสมาชกิ โดยการใหค้วามรกัความอบอุ่น การเอาใจใส่แก่สมาชกิ
เพื)อใหส้มาชกิมสีุขภาพจติด ีมบุีคลกิภาพที)ม ั )นคงทางอารมณ์ เมื)อสมาชกิมคีวามรูส้กึว่าเป็นส่วน
หนึ)งของครอบครวั รูส้กึว่าไดร้บัความรกัความอบอุ่นและไมถู่กทอดทิ'ง รวมทั 'งรูส้กึว่าจะมคีน
ช่วยเหลอืตน เมื)อตนอยูใ่นภาวะลาํบาก ครอบครวัมกีารตอบสนองทางอารมณ์ที)เหมาะสม และ
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พฒันาการทางวุฒภิาวะอย่างเหมาะสม สอดคลอ้งกบัพวงผกา ชื)นแสงเนตร(2538: 33) ที)
กล่าวถงึหน้าที)ครอบครวัว่า ครอบครวัเป็นสถาบนัสําคญัที)ทาํหน้าที)ดแูลสมาชกิในครอบครวั 
โดยเฉพาะสมาชกิที)อยูใ่นภาวะที)ตอ้งพึ)งพา ซึ)ง Pratt 1976 (อา้งถงึใน รจุา ภู่ไพบลูย ์2541: 53) 
กล่าวถงึ ทฤษฎโีครงสรา้งและการหน้าที)ว่า ในระบบครอบครวั สมาชกิครอบครวัควรจะ
ปฏสิมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ และพงึพอใจซึ)งกนัและกนั ครอบครวัจะทาํหน้าที)เป็นผูส้นองความ
ตอ้งการของสมาชกิในครอบครวั 

 อจัฉรา นวจนิดา และกาญจนา ลุศนนัทน์(2543: 231) กล่าวว่า ครอบครวัมหีน้าที) 
หลกัในการพฒันาคุณภาพชวีติของสมาชกิในครอบครวั โดยการอบรมสั )งสอนใหส้มาชกิใน
ครอบครวัมวีถิชีวีติที)มสี่วนร่วมในการพฒันาสภาวะแวดลอ้มดา้นเศรษฐกจิและกลไกลของสงัคม 
โดยผ่านกจิกรรมที)ตอบสนองความตอ้งการทางดา้นรา่งกายและจติใจของสมาชกิในครอบครวั 
สิ)งดงักล่าวนี'จะสรา้งความสุขภาพกาย สุขภาพจกิที)ดใีหส้มาชกิในครอบครวั เป็นสิ)งที)พงึ
ประสงคแ์ละนํามาซึ)งความพงึพอใจในการดาํเนินชวีติของบุคคล สอดคลอ้งกบั ปฬาณ ีฐติวิฒันา
(2542: 75) ซึ)งกล่าวว่า ครอบครวัเป็นสถาบนัพื'นฐานของสงัคมที)มหีน้าที)ถ่ายทอดใหก้ารเรยีนรู้
วฒันธรรมและค่านิยมแก่สมาชกิในครอบครวั รวมทั 'งกล่อมเกลาพฤตกิรรมใหเ้ป็นไปตาม
บทบาทและความคาดหวงัของสงัคม 

 จนัทรเ์พญ็ ชปูระภาวรรณ (2543: 9) กล่าวว่า หน้าที)สาํคญัที)สุดของครอบครวัคอื 
การใหก้ารศกึษาอบรมแก่สมาชกิ รองลงมาคอืการใหค้วามรกัความอบอุ่น การใหค้วาม
ช่วยเหลอืดา้นทรพัยส์นิและเงนิทองและการใหค้วามมั )นคงปลอดภยัแก่สมาชกิ 

 จะเหน็ไดว้่า หน้าที)ของครอบครวัมผีลต่อสมาชกิในครอบครวั เพราะ ครอบครวั 
ใหค้วามรกัความอบอุ่นรวมทั 'งการใหค้วามช่วยเหลอืและสนบัสนุนดา้นต่างๆแก่สมาชกิทุกคนใน
ครอบครวั และสมาชกิทุกคนในครอบครวัควรมคีวามเขา้ใจเหน็อกเหน็ใจซึ)งกนัและกนัใหค้วาม
อบอุ่นแก่กนั สมาชกิครอบครวัตอ้งรูถ้งึหน้าที)ที)จะตอ้งกระทาํซึ)งกนัและกนั ไมใ่ช่แต่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ)งเท่านั 'น ดงันั 'น การมสีมัพนัธภาพในครอบครวัที)ดจีงึเป็นสิ)งจาํเป็นเพื)อใหห้น้าที)ของ
ครอบครวับรรลุเป้าหมายตามที)ไดก้ล่าวขา้งตน้ในที)สุด 

 2.2.2.2 ความหมายของสมัพนัธภาพในครอบครวั 
 กมลา แสงสทีอง (2526: 8) ใหค้วามหมายของความสมัพนัธใ์นครอบครวัว่า  

หมายถงึความสมัพนัธต์ามบทบาทที)คนเรามต่ีอสมาชกิอื)นในครอบครวั ถา้ความสมัพนัธม์ี
ลกัษณะเป็นความปรองดอง รกัใครก่ลมเกลยีวในครอบครวั นบัว่าเป็นลกัษณะความ
สมัพนัธภาพที)ด ีแต่ถา้เป็นความขดัแยง้หรอืมคีวามรูส้กึที)เป็นอรต่ิอกนั ถอืว่าเป็นลกัษณะ
ความสมัพนัธท์ี)ไม่ดภีายในครอบครวั 

 ศรทีบัทมิ (รตันโกศล) พาณิชพนัธ ์(2527: 116) ไดก้ล่าวถงึสมัพนัธภาพใน 
ครอบครวัว่าสมัพนัธภาพในครอบครวั จงึเป็นความผกูพนัรกัใคร่ ความใกลช้ดิ คุน้เคย สนิท
สนมระหว่างบดิามารดา และบุตร รวมตลอดถงึเครอืญาต ิและบุคคลอื)น ๆ ในครอบครวัที)อาศยั
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อยูใ่นครวัเรอืนนั 'น ๆดว้ย ความสมัพนัธร์ะหว่างสมาชกิในครอบครวัเป็นเรื)องที)สามารถก่อใหเ้กดิ
ผลด ีหรอืก่อใหเ้กดิปญัหาและมมีลูเหตุแห่งปญัหานานาประการ 

 อจัฉรา นวจนิดา และกาญจนา ลุศนนัทน์ (2543: 242-243) ใหค้วามหมาย 
สมัพนัธภาพในครอบครวั ว่าหมายถงึ ความผกูพนั ความรกั ความเขา้ใจ ความใกลช้ดิ คุน้เคย 
ความสนิทสนม การใหอ้ภยัซึ)งกนัและกนั ตลอดจนการปฏบิตัต่ิอกนัอยา่งอบอุ่นระหว่างสมาชกิ
ในครอบครวั บดิามารดาและบุตร สามแีละภรรยารวมถงึญาตพิี)น้องและคนอื)นๆที)อาศยัอยูใ่น
ครอบครวั ถา้ครอบครวัมคีวามสมัพนัธอ์นัดแีละมคีวามสามคัคเีป็นอนัหนึ)งอนัเดยีวกนั กจ็ะเป็น
เหมอืนเกราะที)คุม้ครองสมาชกิในครอบครวัใหเ้กดิความมั )นคงและอยู่รว่มกนัอยา่งเป็นสุขและ
ความสมัพนัธท์ี)ดใีนครอบครวั จะเป็นพื'นฐานที)ดขีองสงัคมและช่วยเสรมิสรา้งความผาสุก ความ
ราบรื)น ความมั )นคงและความเป็นปึกแผ่นแก่ประเทศชาต ิ
 จากความหมายตามที)กล่าวมา ผูศ้กึษาพอสรปุไดว้่า สมัพนัธภาพในครอบครวั 
หมายถงึ ลกัษณะพฤตกิรรมที)สมาชกิในครอบครวัซึ)งอาศยัอยูร่ว่มกนั แสดงออกในดา้นความรกั 
ความเอื'ออาทร การเอาใจใส่ดแูละและความเคารพนับถอืซึ)งกนัและกนั ทํากจิกรรมร่วมกนัทั 'ง
ภายในครวัเรอืนและภายนอกครวัเรอืน การมสี่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจในเรื)องสาํคญั
ของครอบครวั อยูร่วมกนัอย่างสงบและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 

 2.2.2.3  องคป์ระกอบของสมัพนัธภาพในครอบครวั 
 Stinnett (1983: 10-12) กลา่วว่า สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในครอบครวัที)ดี

ควรมพีื'นฐานมาจาก องคป์ระกอบดงันี' 
  1)  การชื)นชมคุณค่าของคนในครอบครวั 
  2)  การใชเ้วลาอยูร่ว่มกนั 
  3)  การมคีวามผกูพนัและสวสัดภิาพของคนในครอบครวัรว่มกนั 
  4)  มกีารตดิต่อสื)อสารกนัเป็นอยา่งด ี
  5)  มคีวามศรทัธาต่อศาสนา 
  6)  มคีวามสมารถในการแก้ไขวกิฤตการณ์ในครอบครวั 

 Umberson (1992: 664) กลา่วว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นส่วนหนึ)งที)ม ี
ความสาํคญัต่อสงัคม สมัพนัธภาพในครอบครวัที)อบอุ่น ใกลช้ดิ จะสรา้งความอุ่นใจและความ
มั )นคงใหก้บัสมาชกิในครอบครวัได ้และประกอบไปดว้ยองคป์ระกอบดงันี' 
  1)  สมัพนัธภาพในครอบครวัจะตอ้งยั )นยนืและขยายใหญ่ 
  2)  บุตรควรมคีวามสมัพนัธต่์อบดิามารดา 
  3)  สงัคมจะตอ้งยกยอ่งครอบครวัที)มคีวามสมัพนัธภาพที)ด ี

  4)  ครอบครวัที)มคีวามสมัพนัธภาพที)ด ีสมาชกิในครอบครวัจะเกดิ 
ความรูส้กึมคีุณค่าความพงึพอใจในชวีติและเจตคตทิี)ดต่ีอสงัคม 
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  5)  ความผกูพนัระหว่างบดิามารดาและบุตรตอ้งมคีวามเกี)ยวขอ้งกนั
ตลอดเวลา 

 สุธรีา นุ้ยจนัทร ์(2530: 21-22) สรปุไดว้่า ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็น
สมัพนัธภาพระหว่างสมาชกิในครวัเรอืนเดยีวกนั ซึ)งจะต้องมอีงคป์ระกอบดงันี'คอื 
  1)  การมสี่วนรว่มในกจิกรรมของครอบครวัรว่มกนั 

  2)  การสื)อสาร (Communication) แลกเปลี)ยนความคดิเหน็ประสบการณ์ 
ซึ)งกนัและกนั 
  3)  มกีารยอมรบัซึ)งกนัและกนั 
  4)  ไมม่กีารขดัแยง้บาดหมางกนั 
  5)  มกีารช่วยเหลอืดแูลเอาใจใส่ซึ)งกนัและกนั 

  6)  มคีวามรกัใครผ่กูพนัทางอารมณ์ต่อกนั 
 Grandall (1980: 410-411) กล่าวว่า ความสมัพนัธใ์นครอบครวัเป็นความสมัพนัธ์

แบบปฐมภูม ิ(Primary Relationship) ซึ)งมอีงคป์ระกอบดงัต่อไปนี' 
1)  จาํนวนของบทบาท (Number of Role) ความสมัพนัธใ์นครอบครวัม ี

ความสมัพนัธก์นัหลายบทบาท เช่น เป็นพ่อ แม่ เป็นผูส้ ั )งสอน เป็นผูเ้ลี'ยงดู เป็นผูช่้วยเหลอื 
สมาชกิครอบครวัมกีารปฏสิงัสรรคก์นัในหลาย ๆ ดา้นทําใหเ้กดิความสนใจ ไดรู้จ้กัค่านิยม 
ความเชื)อถอื ตลอดจนบุคลกิที)แทจ้รงิของกนัและกนั 

2)  การสื)อสาร (Communication) ความสมัพนัธใ์นกลุ่มปฐมภมูเิป็นการ 
สื)อสารแบบเปิด มกีารพดูคุย แลกเปลี)ยนความคดิเหน็กนัอยา่งอสิระและกวา้งขวาง 

  3)  อารมณ์ (Emotion) ความสมัพนัธใ์นกลุ่มปฐมภูมหิรอืในครอบครวัก่อ
รปูขึ'นจากอารมณ์ต่าง ๆ ระหว่างสมาชกิ ก่อใหเ้กดิความรกั ความเขา้ใจ ความผกูพนัรกัใคร่ 
ความคดิถงึ หรอืความขดัแยง้ ความโกรธกไ็ด ้

  4)  ความสามารถในการถ่ายทอดความรูส้กึ (Transferability) 
ความสมัพนัธแ์บบปฐมภูมก่ิอรปูขึ'นกบับุคคลใดบุคคลหนึ)งแน่นอน ไมส่ามารถที)จะถ่ายทอดไปสู่
คนอื)นไดง้า่ย ๆ เป็นการปฏสิมัพนัธก์บับุคคลเป็นคน ๆ ไป มคีวามรูส้กึผกูพนัเฉพาะเจาะจงยาก
ที)จะเปลี)ยนแปลงได ้

 สายสุรยี ์จตุกุิล (2540: 13-25) กล่าวว่า ครอบครวัที)มคีวามสมัพนัธภาพที)ดคีวร
จะตอ้งมพีฤตกิรรมที)แสดงออกถงึความรกัความผกูพนักนัของสมาชกิในครอบครวั สมาชกิทุก
คนในครอบครวัตอ้งเอาใจใส่ดแูลและเอื'ออาทรต่อกนั สมาชกิในครอบครวัตอ้งเคารพซึ)งกนัและ
กนัสมาชกิในครอบครวัตอ้งมคีวามรบัผดิชอบ มคีวามไวว้างใจซึ)งกนัและกนั ใหก้ําลงัใจกนัและ
กนั สมาชกิในครอบครวัทุกคนตอ้งใหอ้ภยักนั ตอ้งรูจ้กัสื)อสารกนัภายในครอบครวั ตอ้งใชเ้วลา
รว่มกนัอย่างมคีุณค่าและมคีุณภาพ สมาชกิทุกคนในครอบครวัควรมกีารปรบัตวัตามภาวการณ์
เปลี)ยนแปลงของบุคคลในครอบครวั สมาชกิในครอบครวัตอ้งรูจ้กับทบาทและหน้าที) รวมถงึการ
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ช่วยเหลอืซึ)งกนัและกนั สมาชกิในครอบครวัตอ้งมคีวามใกลช้ดิทางสมัผสัแสดงความรกัความ
อบอุ่นตามธรรมชาต ิ
 สมัพนัธภาพในครอบครวัเป็นปจัจยัหนึ)งที)ผูศ้กึษานํามาใชใ้นการศกึษาครั 'งนี' โดย
ผูศ้กึษาไดแ้บ่งสมัพนัธภาพในครอบครวัสาํหรบัการศกึษาครั 'งนี'ออกเป็น 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น
ความรกั เคารพนบัถอืกนัและกนั ดา้นการทาํกจิกรรมร่วมกนั ดา้นการมสี่วนรว่มในการปรกึษา
หรอืตดัสนิใจเรื)องสําคญัของครอบครวั และดา้นการอยู่ร่วมกนัอยา่งสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้
ดว้ยเหตุผล 
  2.2.2.4  ลกัษณะของสมัพนัธภาพในครอบครวั 
  Morrow and Wilson (1961: 501-510) ศกึษาเรื)อง ความสมัพนัธร์ะหว่าง
สมัพนัธภาพในครอบครวักบัผลสมัฤทธิ nทางการเรยีนของนกัเรยีนชายในระดบัมธัยมศกึษาและ
สรปุไดว้่า สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถงึลกัษณะพฤตกิรรมที)พ่อแมน่ั 'นปฏบิตัต่ิอลกู 
พฤตกิรรมที)ลกูปฏบิตัต่ิอพ่อแมแ่ละพฤตกิรรมที)ปฏบิตัติ่อกนัในดา้นต่างๆโดยจาํแนกพฤตกิรรม
ที)แสดงถงึสมัพนัธภาพในครอบครวั ดงันี' 
    1)  การพกัผ่อนรว่มกนัในครอบครวั (Family Sharing of Recreation) 
หมายถงึ การที)พ่อแมแ่ละลูกไดม้กีจิกรรมรว่มกนัในการพกัผ่อนหยอ่นใจเมื)อมเีวลาว่าง 
    2)  การมสี่วนรว่มในการแสดงความคดิเหน็และรบัรูเ้ร ื)องราวต่างๆ 
(Family Sharing of Confidences and Ideas) หมายถงึ การที)ลกูไดม้สี่วนรว่มกบัพ่อแมใ่นการ
แสดงความคดิเหน็ และรบัรูเ้กี)ยวกบัทุกขส์ุข ความลบัในเรื)องต่างๆของพ่อแม ่เช่น ปญัหาทาง
การเงนิ ปญัหาทางการงาน 
    3)  การมสี่วนรว่มในการตดัสนิใจ (Family Sharing in Making 
Decisions) หมายถงึ การที)ลกูไดม้สี่วนรว่มกบัพ่อแมใ่นการตดัสนิใจกระทาํสิ)งต่างๆ ภายในบา้น 
เช่น การจดัระเบยีบกฎเกณฑภ์ายในบา้น 
    4)  การเหน็ชอบของพ่อแม่ (Parent Approval) หมายถงึพฤตกิรรมของ
พ่อแมท่ี)แสดงต่อลกูในลกัษณะของการเหน็ดว้ยกบัการกระทําความเหน็ของลกู เช่น การไม่
ปฏเิสธขอ้เสนอแนะ ขอ้คดิเหน็ หรอืการกระทาํต่างๆของลกู 
    5)  ความรกัความห่วงใยของพ่อแม ่(Parental Affection) หมายถงึ 
พฤตกิรรมของพ่อแม ่ที)ลกูรบัรูว้่าเป็นพฤตกิรรมที)แสดงออกถงึความรกั ความห่วงใยที)มต่ีอลกู 
เช่น การช่วยคลี)คลายปญัหาต่างๆ การใหค้วามเป็นกนัเองกบัลกู 
    6)  ความไวว้างใจของพ่อแม ่(Parental Trust) หมายถงึ พฤตกิรรมของ
พ่อแม ่ที)แสดงความไวว้างใจในตวัลกูว่าสามารถปฏบิตัตินเองไดอ้ยา่งเหมาะสม สามารถ
ช่วยเหลอืตนเองได ้มคีวามรบัผดิชอบต่อการกระทาํตนเอง 
    7)  การที)พ่อแมเ่หน็ดว้ยกบักจิกรรมของเพื)อนๆของลกู (Parental 
Approval of Peer Activities) หมายถงึ พฤตกิรรมของพ่อแมท่ี)แสดงถงึการเหน็ดว้ยกบัการที)ลกู
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ไมม่กีจิกรรมกบัเพื)อนๆโดยที)ไมข่ดัขวางหรอืเป็นอุปสรรคหรอืแสดงถงึความไมไ่วว้างใจในการ
ไปรว่มกจิกรรม 
     8)  การที)ลกูยอมรบัเกณฑม์าตรฐานการดาํรงชพีของพ่อแม ่(Student 
Acceptance of Parental Standards) หมายถงึ เหน็ดว้ยกบัความเหน็ของพ่อแมใ่นดา้นการ
เรยีน ดา้นการทํางาน ทศันคต ิและยนิยอมกระทําตามกฎเกณฑท์ี)พ่อแมก่ําหนดดว้ยความยนิด ี
     9)  ความรกัและความเคารพของลกูที)มต่ีอพ่อแม ่(Student Affection 
and Respect for Parents) หมายถงึ พฤตกิรรมของลกูที)แสดงต่อพ่อแมซ่ึ)งเป็นการแสดงถงึ
ความรกั ความเคารพพ่อแม่โดยการเชื)อฟงัพ่อแม ่ไม่ขดั ไมท่าํใหพ้่อแมเ่สยีใจ 
   10)  การไมม่ขีอ้กําหนดมากเกนิไป (Lack of Patental Over-
Restrictiveness) หมายถงึ การที)พ่อแมไ่มแ่สดงพฤตกิรรมที)เป็นขอ้กําหนดหรอืจาํกดัความ
ประพฤตลิกูมากเกนิไป 
     11)  การไมเ่ขม้งวดกวดขนัเกี)ยวกบัระเบยีบวนิยัมากเกนิไป (Lack of 
Parental Severity of Discipline) หมายถงึ การที)พ่อแมไ่มแ่สดงการกระทาํใดๆที)ส่อแสดงถงึ
ความเขม้งวดในวนิยั เช่น การลงโทษอย่างรุนแรง การไมย่ดืหยุน่ในระเบยีบวนิยั การบงัคบัให้
ลกูปฏบิตัอิยา่งเครง่ครดัโดยไมค่าํนึงถงึความพรอ้ม 
     12)  การไมป่กป้องคุม้ครองมากเกนิไป (Lack of Parental Overprotection) 
หมายถงึ พฤตกิรรมที)พ่อแม่แสดงต่อลกูอยา่งไมป่กป้องคุม้ครองมากเกนิไป หรอืไม่แสดง
พฤตกิรรมต่างๆเสมอืนหนึ)งลกูไมม่คีวามสามารถดแูลตนเองได ้หรอืเหมอืนลกูเป็นเดก็เลก็ๆ 
    14)  การยนิดใีหก้ําลงัใจเพื)อความสาํเรจ็ (Sympathetic 
Encouragement of Achievement) หมายถงึ การที)พ่อแมใ่หก้ําลงัใจสงเสรมิหรอืกระตุน้ใหล้กู
ประสบความสําเรจ็ในการเรยีน การทาํงาน ทั 'งการกระทําและดว้ยคาํพดู 
    13)  การที)พ่อแมไ่มค่่อยยํ'าเตอืนถงึความสาํเรจ็มากเกนิไป (Lack of 
Parental Over-Insistence on Achievement) หมายถงึ พ่อแมไ่มค่่อยยํ'าเตอืนหรอืรบเรา้ใหล้กู
ไดร้บัความสาํเรจ็ในการทาํงานมากเกนิไป เช่น ไมเ่คี)ยวเขญ็ใหล้กูประสบความสาํเรจ็ในการ
เรยีน การทํางาน ทั 'งการกระทาํและคําพดู 
    15)  กฎระเบยีบ แบบแผน และวธิปีฏบิตัขิองพ่อแม ่(Regularity of 
Home Routine) หมายถงึ พฤตกิรรมที)พ่อแมก่ระทาํต่อลกูเป็นประจาํ สมํ)าเสมอ รวมถงึระเบยีบ
วธิกีารปฏบิตัทิี)พ่อแมแ่สดงกบัลกู 
    16)  ความกลมเกลยีวของพ่อแม ่(Harmony of Parents) หมายถงึ 
พฤตกิรรมของพ่อแมก่ระทาํต่อกนัในลกัษณะที)ไม่มคีวามขดัแยง้ซึ)งกนัและกนั มคีวาม
เอื'อเฟื'อเผื)อแผ่กนั มคีวามรกัใครส่ามคัคกีนั ถอ้ยทถีอ้ยอาศยั 
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2.3  การเคหะแห่งชาติ และเคหะชมุชนทุ่งสองห้อง 
 

 2.3.1  การเคหะแห่งชาติ 
         2.3.1.1  พฒันาการการแกไ้ขปญัหาที)อยูอ่าศยัผูม้รีายไดน้้อยในประเทศไทย 
  การดําเนินงานเกี)ยวกบัการจดัการทําโครงการที)อยูอ่าศยัสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยใน
ประเทศไทยมพีฒันาการความเป็นมาตั 'งแต่ยคุเริ)มตน้ตามลาํดบัคอื (กรณ์กติ ิพเิชษฐว์ฒันา, 
2539: 35) 
   1)  การก่อตั 'งหน่วยงานอาคารสงเคราะห ์

   มวีตัถุประสงคเ์พื)อใหค้วามช่วยเหลอืดา้นที)อยูอ่าศยัแก่ผูม้รีายไดน้้อย  
ดาํเนินงานโดยกรมประชาสงเคราะห ์กระทรวงมหาดไทย มกีารตราพระราชบญัญตัอิาคาร
สงเคราะหข์ึ'น ในปี พ.ศ. 2485 ดาํเนินงานดา้นการจดัสรา้งที)อยูอ่าศยัราคาถูกยา่นเชงิสะพานยม
ราชใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยและในปี พ.ศ. 2486 ไดจ้ดัตั 'ง ธนาคารอาคารสงเคราะห ์เพื)อทาํหน้าที)
ใหกู้เ้งนิซื'อบา้นและที)ดนิสาํหรบัประชาชนทั )วไป 

2)  การรื'อยา้ยแหล่งเสื)อมโทรม 
ก่อตั 'งสาํนกังานเพื)อแกป้ญัหาแหล่งเสื)อมโทรมขึ'นในปี พ.ศ.  2503 อยู ่

ในความดแูลของสํานกังานเทศบาลกรงุเทพ มแีนวคดิทั 'งการป้องกนัรกัษาและบรูณะฟื'นฟูเมอืง 
กจิกรรมส่วนใหญ่เป็นการรื'อยา้ย เช่น การรื'อยา้ยแหล่งเสื)อมโทรมหน้ากรมทางหลวงแผ่นดนิ 
บรเิวณท่าวาสุกร ีบรเิวณชุมชนคลองเตย เป็นตน้ โดยมากเป็นการขจดัแหล่งเสื)อมโทรมใหห้มด
ไปโดยไมไ่ดจ้ดัหาที)อยูใ่หมใ่หแ้ก่ผูถู้กยา้ยแต่อย่างใด 
    3)  การรื'อยา้ยและสรา้งแฟลต 
    ปี พ.ศ. 2508 มกีารเปลี)ยนแปลงนโยบายการแกป้ญัหาชุมชนแออดั
โดยการสรา้งแฟลตรองรบัผูท้ี)ถูกรื'อยา้ย เนื)องจากที)ดนิในเมอืงมรีาคาสงูการขยายตวัของที)อยู่
อาศยัในแนวราบทาํไดย้ากและยงัเป็นการใชท้ี)ดนิอยา่งไมคุ่ม้ค่า จงึไดม้กีารจดัสรา้งที)อยูอ่าศยั
ในแนวดิ)ง อาคารหลงัแรกที)สรา้งขึ'นตามนโยบายนี'เป็นเรอืนไม ้ตั 'งอยูท่ี)ยา่นดนิแดง-หว้ยขวาง 
    ในปี พ.ศ. 2515 รฐับาลไดร้วมหน่วยงานต่างๆที)ทําหน้าที)จดัการเรื)องที)
อยูอ่าศยัเขา้ไวด้ว้ยกนั เรยีกชื)อองคก์รใหมนี่'ว่า การเคหะแห่งชาต ิเริ)มดาํเนินงานวนัที) 12 
กุมภาพนัธ ์พ.ศ. 2516 ตามประกาศคณะปฏวิตัฉิบบัที) 316 มภีาระหน้าที)และความรบัผดิชอบ
เกี)ยวกบัการพฒันาที)อยูอ่าศยัและแกป้ญัหาที)อยูอ่าศยัในประเทศไทย โดยใชร้ปูแบบเดมิคอื การ
รื'อยา้ยและสรา้งแฟลต โครงการระยะแรกๆ คอื แฟลตดนิแดง-หว้ยขวาง แฟลตบ่อนไก่และ
แฟลตคลองเตย 
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     4)  การปรบัปรงุชุมชนแออดั 
     นโยบายของการเคหะแห่งชาต ิคอื การรื'อยา้ยและสรา้งแฟลต พบว่า
ไมส่ามารถแกไ้ขปญัหาชุมชนแออดัได ้สาเหตุเนื)องจากการที)ผูม้รีายไดน้้อยไมเ่คยชนิต่อการอยู่
อาศยัรปูแบบใหม ่จงึเกดิการขายสทิธใิหผู้ม้รีายไดส้งูกว่าและกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยเหล่านี'กอ็พยพ
ไปสรา้งชุมชนแห่งใหมต่่อไปเรื)อยๆ การเคหะแห่งชาตจิงึไดต้ั 'งหน่วยงานขึ'นมาเรยีกว่า สาํนกั
ปรบัปรงุแหล่งเสื)อมโทรม เมื)อวนัที) 1 เมษายน พ.ศ. 2520 ทาํหน้าที)รวบรวมขอ้มลูเพื)อใชใ้นการ
ออกแบบทางกายภาพ การควบคุมการก่อสรา้ง การสาํรวจสภาพแวดลอ้ม ทาํการศกึษาทั 'งดา้น
สงัคมและเศรษฐกจิของกลุ่มผูม้รีายไดน้้อยเพื)อทาํการจดัระบบชุมชนใหมซ่ึ)งถอืเป็นจดุเริ)มตน้
ของแนวคดิเรื)องการใหค้วามมั )นคงในการอยูอ่าศยั 
    5)  โครงการฟื'นนคร 
    เป็นแนวคดิที)เกดิจากขอ้จาํกดัในการปรบัปรงุชุมชนแออดั ซึ)งไม่
สามารถใหค้วามมั )นคงในการอยูอ่าศยัตลอดจนการมกีรรสทิธิ nในที)ดนิหรอืการอยูอ่าศยัในระยะ
ยาวแก่ผูม้รีายไดน้้อย การเคหะแห่งชาตจิงึนําวธิกีารแก้ปญัหาโดยผ่านกลุ่มหรอืชุมชนใหก้ลุ่มผู้
อยูอ่าศยัไดม้สี่วนรว่มในการดาํเนินกจิกรรมต่างๆในโครงการ (People participation) โดยการ
ขอแบ่งส่วนที)ดนิที)อยูอ่าศยัจากเจา้ของที)ดนิ เพื)อใหเ้จา้ของที)นําที)ดนิส่วนที)เหลอืไปใชป้ระโยชน์
อยา่งอื)นไดก้ลายเป็นรปูแบบ Land sharing ภายหลงัมกีารประเมนิว่าแนวคดินี'ไมป่ระสบ
ความสาํเรจ็เท่าที)ควร เนื)องจากเกดิปญัหาเรื)องเจา้ของที)ดนิไมใ่หค้วามรว่มมอืและปญัหาเรื)อง
การจดัซื'อที)ดนิในเมอืงซึ)งมรีาคาที)สงูจนผูอ้ยูอ่าศยัไมส่ามารถรบัภาระได ้
    6)  โครงการจดัสรรที)ดนิพรอ้มสาธารณูปโภคและการจดัสรรหาบา้น 
    จากแนวคดิโครงการฟื'นนครประสบปญัหาตามที)กล่าวมามกีารมอง
ยอ้นกลบัไปที)กระบวนการพฒันาที)อยูอ่าศยัที)เป็นมาตั 'งแต่ในอดตีโดยธรรมชาตทิี)ว่า คนยอ่มมี
หนทางหาที)อยูอ่าศยัของตนเองได ้เพยีงแต่ทางรฐัใหก้ารสนบัสนุนกจิกรรมบางส่วน โดยแบ่ง
ภาระใหเ้จา้ของไดเ้ขา้มามสี่วนรว่มพฒันาที)อยูอ่าศยัดว้ยตนเองตามกําลงัความสามารถที)มอียู ่
เรยีกที)อยูอ่าศยัลกัษณะนี'ว่า บา้นสรา้งบางส่วน(Core house) ซึ)งมกัจะมกีารจดัสรา้งบา้นพรอ้ม
กบัการจดัหาส่วนบรกิารบางส่วนที)จาํเป็นในการดํารงชวีติเช่น ไฟฟ้า นํ'าประปา สถานพยาบาล 
โรงเรยีน เป็นต้น 
 2.3.1.2  บทบาทหน้าที)ของการเคหะแห่งชาต ิ
 การเคหะแห่งชาต ิเป็นหน่วยงานหนึ)งที)มพีฒันาการมาจากการแกไ้ขปญัหาที)อยู่
อาศยัสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อยตั 'งแต่ในอดตีที)ผ่านมาจนถงึปจัจบุนั โดยมวีสิยัทศัน์ ภารกจิ และ
วตัถุประสงคด์งัต่อไปนี' 
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   1)  วสิยัทศัน์ 
   การเคหะแห่งชาตเิป็นองคก์รหลกัในการพฒันา สนับสนุน ส่งเสรมิ
ความมั )นคงในการอยูอ่าศยัและการพฒันาเมอืงของประเทศ ยกระดบัคุณภาพชวีติของ
ประชาชนในชุมชน สรา้งสรรคส์งัคมที)เขม้แขง็ มคีุณภาพและน่าอยูอ่ย่างยั )งยนื 
   2)  ภารกจิ 

  2.1)  สรา้งความมั )นคงในการอยูอ่าศยัและยกระดบัคุณภาพชวีติ 
ประชาชนในชุมชน 

  2.2)  สนบัสนุนและพฒันาที)อยูอ่าศยัตามนโยบายรฐัและ 
หน่วยงานรฐั 

  2.3)  พฒันาโครงการที)อยูอ่าศยัขนาดใหญ่ในลกัษณะเมอืงใหม ่ 
ฟื'นฟูชุมชนเมอืง 
  2.4)  เสนอแนะนโยบายและแผนการแกไ้ขปญัหาที)อยูอ่าศยัของ
ประเทศ 
  2.5)  สนบัสนุนองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ)นในการจดัการที)อยู่
อาศยั ตาม พรบ.แผนและขั 'นตอนการกระจายอํานาจ 

   3)  การดาํเนินงานขององคก์าร 
   การเคหะแห่งชาตเิป็นหน่วยงานของรฐัวสิาหกจิ สงักดักระทรวงการ
พฒันาสงัคมและความมั )นคงของมนุษย ์ ดาํเนินงานตามภารกจิ ภายใตพ้ระราชบญัญตักิารเคหะ
แห่งชาต ิพ.ศ. 2537 และฉบบัแกไ้ขเพิ)มเตมิ พ.ศ. 2550 โดยมวีตัถุประสงค ์ดงันี' 
 3.1)  จดัใหม้เีคหะเพื)อใหป้ระชาชนไดม้ทีี)อยูอ่าศยั รวมตลอดถงึ
จดัใหม้สีาธารณูปโภคและสิ)งอํานวยความสะดวกแก่ผูอ้าศยั ทาํนุบํารงุ และพฒันาบรรดาเคหะ
ดงักล่าว รวมทั 'งพฒันาการอยูอ่าศยัใหม้คีุณภาพชวีติที)ดขี ึ'น ทั 'งในทางสงัคม เศรษฐกจิ และ
สิ)งแวดลอ้ม 
 3.2)  ใหค้วามช่วยเหลอืทางการเงนิแก่ประชาชน ผูป้ระสงคจ์ะมี
เคหะของตนเอง บุคคลหรอืนิตบุิคคล ผูป้ระสงคจ์ะเขา้ร่วมดาํเนินการกบัการเคหะแห่งชาต ิ
 3.3)  จดัใหม้เีคหะเพื)อใหป้ระชาชนเช่า เช่าซื'อ หรอืซื'อ 
 3.4)  ประกอบธุรกจิเกี)ยวกบัการก่อสรา้งอาคารและจดัหาที)ดนิ 
 3.5.)  ปรบัปรงุ รื'อ หรอืยา้ยแหล่งเสื)อมโทรมเพื)อใหส้ภาพการอยู่
อาศยั สิ)งแวดลอ้ม เศรษฐกจิ สงัคมดขีึ'น 

  3.6)  ประกอบกจิการอื)นๆที)สนบัสนุนหรอืเกี)ยวเนื)องกบั 
วตัถุประสงคด์งักล่าวขา้งตน้ 
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 4)  แผนงาน 
         4.1)  แผนงานตามนโยบายรฐั ประกอบดว้ย 

                         (1)  โครงการบา้นเอื'ออาทร 
                         (2)  โครงการแปลงสนิทรพัยเ์ป็นทุน 
                   4.2)  แผนงานตามภารกจิหลกัของการเคหะแห่งชาต ิประกอบดว้ย 

                         (1)  โครงการใหบ้รกิารหน่วยงานของรฐั 
        มวีตัถุประสงคเ์พื)อแกไ้ขปญัหาดน้ที)อยูอ่าศยัใหแ้ก่กลุ่ม 

ขา้ราชการผูม้รีายไดน้้อย พนกังาน หน่วยงานของรฐัผูม้รีายไดน้้อยใหม้ทีี)อยูอ่าศยัที)ได้
มาตรฐานในชุมชนที)มสีภาพแวดลอ้มที)เหมาะสมและมคีวามมั )นคงในการอยูอ่าศยัทั 'งที)เป็นของ
ตนเองหรอืไดเ้ช่าระยะยาวในระดบัราคาที)สามารถรบัภาระได ้ประกอบดว้ย 

  (1.1)  โครงการแกไ้ขปญัหาที)อยูอ่าศยัผูม้รีายไดน้้อยใน 
ที)ดนิของหน่วยงาน (รบัจา้งดาํเนินการ) 

              (1.2)  โครงการบา้นพกัขา้ราชการในลกัษณะบา้นพกั 
สวสัดกิาร (รบัจา้งดําเนินการ) 

                       (1.3)  โครงการบา้นพกัขา้ราชการ ประเภทเช่า (การ 
เคหะดาํเนินการเอง) 

  (2)  โครงการจดัทําแผนพฒันาที)อยูอ่าศยัระดบัเมอืงและแผน 
ป้องกนัแกไ้ขปญัหาชุมชนแออดัระดบัพื'นที) วตัถุประสงค ์เพื)อเป็นแนวทางในการจดัทาํ
แผนพฒันาที)อยูอ่าศยัระดบัเมอืงและแผนป้องกนัแกไ้ขปญัหาชุมชนแออดัระดบัพื'นที) แบบมสี่วน
รว่มกบัทุกฝ่ายที)เกี)ยวขอ้งในลกัษณะขององคร์วมอย่างเป็นระบบ โดยการเรยีนรูแ้ลกเปลี)ยน
ประสบการณ์รว่มกนั 

 (3)  โครงการยกระดบัคุณภาพชวีติของประชาชนในชุมชนให ้
เป็นชุมชนน่าอยู ่ประกอบดว้ยโครงการยอ่ย 3 โครงการ ไดแ้ก่ 
              (3.1)  โครงการพฒันาองคก์รชุมชนและการมสี่วนรวม
ของประชาชนและผูเ้กี)ยวขอ้งเพื)อเพิ)มประสทิธภิาพการพฒันาที)ย ั )งยนื 
  (3.2)  โครงการพฒันาคุณภาพชวีติและสิ)งแวดลอ้ม 
  (3.3)  โครงการป้องกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพยต์ดิใน
ชุมชน (ชุมชนสขีาว) 
  (4)  โครงการพฒันาเมอืงและฟื'นฟูเมอืง  
       เพื)อเป็นการพฒันาเมอืงในรปูแบบของการจดัทาํโครงการ
ฟื'นฟูเมอืงโดยการปรบัปรงุฟื'นฟูชุมชนที)มสีภาพเสื)อมโทรม ทั 'งดา้นกายภาพที)เป็นอนัตรายต่อ
การอยูอ่าศยั รวมทั 'งสภาพแวดลอ้มที)ไมเ่หมาะสมโดยจดัสรา้งที)อยูอ่าศยัที)ไดม้าตรฐานและอยู่
ในสิ)งแวดลอ้มที)เหมาะสม 
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    5)  นโยบายสาํคญัที)เกี)ยวขอ้งกบัการดําเนินงาน 
                 5.1)  นโยบายรฐับาลดา้นสวสัดกิารสงัคมและความมั )นคงของ
มนุษย ์      
            จากคําแถลงนโยบายของคณะรฐัมนตร ีโดยนายอภสิทิธิ n เวชชา
ชวีะ นายกรฐัมนตร ีไดแ้ถลงนโยบายต่อรฐัสภา เมื)อวนัจนัทรท์ี) 29 ธนัวาคม พ.ศ. 2551  รฐับาล
จะนําดําเนินนโยบายหลกัในการบรหิารประเทศ นโยบายในดา้นสวสัดกิารสงัคม และความ
มั )นคงของมนุษย ์มปีระเดน็นโยบายเกี)ยวขอ้งกบัการเคหะแห่งชาต ิคอื นโยบายสวสัดกิารสงัคม
และความมั )นคงของมนุษย ์โดยเรง่รดัปรบัปรงุแกไ้ขปญัหาคุณภาพการอยูอ่าศยั คุณภาพชวีติ 
และสิ)งแวดลอ้ม โดยเฉพาะชุมชนผูม้รีายไดน้้อยใหด้ยีิ)งขึ'นโดยปรบัปรงุคุณภาพและขยายการให้
บรหิารสาธารณูปโภคใหท้ั )วถงึ ปรบัปรงุการบรหิารจดัการองคก์รภาครฐัดา้นการเคหะ และการ
อยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อยเพื)อเพิ)มประสทิธภิาพการดแูลคุณภาพชวีติและสิ)งแวดลอ้มของ
ชุมชนผูม้รีายไดน้้อยใหด้ยีิ)งขึ'น 
     5.2)  ยทุธศาสตรก์ระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั )นคงของ
มนุษย ์ 
        กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมั )นคงของมนุษย ์ไดก้ําหนด
ยทุธศาสตรก์ารดําเนินงานใน 4 ยทุธศาสตรห์ลกั ไดแ้ก่ 
           (1)  การพฒันาสวสัดกิารสงัคมและสรา้งความมั )งคงในการ
ดาํเนินชวีติ กลุ่มเป้าหมายมโีอกาสเขา้ถงึการคุม้ครองและสวสัดกิารอยา่งทั )วถงึในทุก พื'นที) 
            (2)  ส่งเสรมิการขบัเคลื)อนการพฒันาการป้องกนัและแก้ไข
ปญัหาสงัคม โดยประชาชนทุกกลุ่มเป้าหมายไดร้บัการคุม้ครองและป้องกนัปญัหาทางสงัคม
รวมทั 'งประชาชนกลุ่มเป้าหมายและชุมชนมศีกัยภาพและมสี่วนรว่มในการพฒันาคุณภาพชวีติ 
            (3)  เสรมิพลงัและสรา้งการมสี่วนรว่ม โดยกลุ่มเป้าหมาย
และชุมชนมศีกัยภาพและมสี่วนรว่มในการพฒันาส่งเสรมิระบบการบรหิารราชการตามหลกัธรร
มาภบิาล โดยภาคประชาชนและบุคลากรมคีวามเชื)อมั )นในการบรหิารราชการแผ่นดนิ 
            5.3)  แนวนโยบายผูถ้อืหุน้ภาครฐั (Statement Of Directions : 
SOD) ที)มต่ีอการเคหะแห่งชาต ิ
            การเคหะแห่งชาตเิป็นรฐัวสิาหกจิที)กระทรวงการคลงัเป็นผูถ้อืหุน้
ในฐานะผูแ้ทน ของรฐั ดงันั 'น การเคหะแห่งชาตจิงึตอ้งปฏบิตัติามแนวนโยบายของผูถ้อืหุน้/
ภาครฐั  (Statement Of Directions: SOD) ซึ)งเป็นแนวนโยบายที)จดัทาํขึ'นโดยสาํนักงาน
คณะกรรมการนโยบานรฐัวสิาหกจิ (สคร.) รว่มกบัสาํนักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิ และ 
สงัคมแห่งชาต ิ(สศช.) ในฐานะหน่วยงานที)พจิารณาแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ
และแผนการลงทุนของรฐัวสิาหกจิ และกระทรวงการพฒันาสงัคมและ ความมั )นคงของมนุษยใ์น
ฐานะที)เป็นหน่วยงานที)กํากบัดแูลการเคหะแห่งชาต ิ  
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 2.3.2  เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
  2.3.2.1  ความเป็นมาของเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง 
  โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง ตั 'งอยูใ่นตําบลทุ่งสองหอ้ง ภายในเขตหลกัสี) 
กรงุเทพมหานคร ซึ)งมกีลุ่มบา้นทั 'งหมด 28 กลุ่มบา้น อาคารเช่าซื'อเป็นอาคารสรา้งบางส่วน 
พรอ้มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ บนเนื'อที) 8 ไร ่การเคหะแห่งชาตไิดด้ําเนินการก่อสรา้ง
อาคารขึ'นมาเพื)อตอบสนองความตอ้งการดา้นที)อยูอ่าศยัของผูม้รีายไดน้้อยในกรงุเทพมหานคร 
ซึ)งแยกเป็นอาคารเช่าซื'อ ดงัต่อไปนี' 
 1)  อาคารเช่าซื'อเป็นอาคารสรา้งบางส่วน พรอ้มสาธารณูปโภค - 
สาธารณูปการ บนเนื'อที) 268.84 ไร ่จาํนวน 3,129 หน่วย (บรรจผุูเ้ช่าตั 'งแต่ปี 2527) 
 2)  นอกจากนี'ยงัมอีาคารแฟลตเช่า บนเนื'อที) 29.82 ไร่ จาํนวน 1,369 
หน่วย 
       2.1)  อาคารแฟลตเช่าเก่า จาํนวน 6 หลงั 1,111 หน่วย 
       2.2)  อาคารแฟลตเช่าใหม ่จาํนวน 3 หลงั 258 หน่วย ( ซึ)งบรรจผุู้
เช่าตั 'งแต่ปี 2536) 
  โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งไดบ้รรจผุูเ้ช่าและเช่าซื'อเขา้อยูต่ ั 'งแต่ปี 2527 เป็น
ตน้มา รวมอาคารเช่าและซื'อทั 'งโครงการ 4,498 หน่วย 
  ลกัษณะและประเภทของอาคารที)พกัอาศยัจดุมุง่หมายของการเคหะแห่งชาติ
จดัหาที)อยูอ่าศยัใหแ้ก่ผูม้รีายไดน้้อยในกรงุเทพมหานคร แต่เนื)องจากเคหะชุมชนสามารถรบั
จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัไดท้ั 'ง 4,000 หน่วย ดงันั 'น จงึไดม้กีารจดัใหแ้ก่ผูม้รีายไดป้านกลางไดเ้ขา้อยู่
อาศยัในเคหะชุมชนดว้ย  
  โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งที)เป็นอาคารแบบแฟลตทั 'งสองช่วง สรา้งเพื)อให้
เกดิที)อยูอ่าศยัสาํหรบัผูม้รีายไดน้้อย ไมเ่กนิ 2,500 บาทต่อเดอืน ไดอ้ยูอ่าศยัโดยการเช่า 
 นอกจากนี' ยงัไดแ้บ่งที)อยูอ่าศยัออกเป็นยา่นหรอืกลุ่มบา้นโดยพจิารณาจาก
ตําแหน่งที)ตั 'งใกลไ้กลในการเขา้พงึความสะดวกสบาย 5 ประเภท คอื 
 1)  ลกัษณะยา่นกลุ่มบา้นหลกั เป็นกลุ่มบา้นพกัที)อาศยัที)เหมาะที)สุด
เนื)องจากตดิอยูถ่นนสายหลกั 
 2)  ลกัษณะยา่นกลุ่มบา้นรอง เป็นย่านกลุ่มบา้นพกัอาศยัที)ตดิกบัถนน
สายรอง และทางเดนิเทา้หลกั ที)แยกจากถนนสายหลกั ของเคหะการเดนิทางเขา้ที)พกัอาศยัดว้ย
ทางเดนิเทา้และจกัรยาน แต่สามารถใชร้ถยนตไ์ด ้ 
 3)  ลกัษณะยา่น กลุ่มใน เป็นยา่นกลุ่มบา้นพกัที)เป็นทางเทา้เขา้ออก
สะดวกดว้ยทางเดนิเทา้ยอ่ย ซึ)งสามารถใชจ้กัรยานและจกัรยานยนตรไ์ดด้ว้ยเมื)อตอ้งการ  
 4)  ลกัษณะยา่นที)เป็นยา่นอาคารแฟลตพกัอาศยัที)มทีางเขา้ออกสะดวก
ที)สุด เพราะเดนิทางเทา้และจกัรยาน ประชาชนไดเ้ริ)มเขา้มาอยูอ่าศยัตั 'งแต่ปี พ.ศ. 2527  
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 5)  ลกัษณะยา่นอาคารแฟลตเช่าใหม ่ซึ)งประชาชนไดเ้ริ)มเขา้อยูอ่าศยั
ตั 'งแต่ปี 2536  
  2.3.2.2  สภาพที)ดนิและสิ)งแวดลอ้มก่อนการจดัสรา้งโครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง 
             หอ้ง 
   1)  สภาพที)ดนิเป็นที)ลุ่ม ระดบัดนิเดมิมรีะดบัใกลเ้คยีงกบัระดบัเดมิของ
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งที)เป็นแบบอาคารเช่าซื'อเป็นอาคารสรา้งบางส่วน ซึ)งอยูร่ะดบัตํ)า
กว่าถนน 90 เซนตเิมตร ลกัษณะทั )วไปเป็นที)ราบว่างเปล่า 
   2)  สภาพที)อยูอ่าศยัและสิ)งก่อสรา้ง มบีา้นอาศยัอยูป่ระปราย ตามแนว
ชายคลองเปรมประชากร ซึ)งจะตอ้งรื'อถอนออก และอยูใ่นเขตกําหนดการใชท้ี)ดนิ ย2 ซึ)งกําหนด
โดยสาํนกัผงัเมอืง 
  2.3.2.3  ขอบเขตที)ตั 'งของโครงการ 
  ตั 'งอยูใ่นบรเิวณแขวงสกีนั เขตดอนเมอืง กรงุเทพมหานคร ที)ดนิโครงการอยู่
บรเิวณฝ ั )งตะวนัตกของทางรถไฟสายเหนือ ซึ)งขนานกนักบัถนนวภิาสดรีงัสติ ช่วงระหว่างหลกั
กโิลเมตร 20-21 รายละเอยีดขอบเขตที)ดนิ มดีงันี' (ดงัภาพที) 2.1) 
  ทศิเหนือ จดที)ดนิกระทรวงการคลงั 
  ทศิตะวนัออก จดที)ดนิของการรถไฟแห่งประเทศไทย ซึ)งเป็นที)ดนิรมิทางรถไฟ
สายเหนือ 
  ทศิใต ้จดที)ดนิเอกชน 
  ทศิตะวนัตก จดคลองเปรมประชากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ภาพที� 2.1  แสดงที)ตั 'งโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งตามเขตการปกครอง 
แหล่งที�มา: Google Inc., 2551 อา้งถงึใน พสษิฐ ์นิตวิรคุณาพนัธุ,์ 2551: 75. 
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 2.3.2.4  การบรหิารชุมชน 
 สาํหรบัการบรหิารชุมชนของเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งนั 'น เนื)องจากอาคารประเภท 

สรา้งบางส่วน (อาคารแนวราบ) และอาคารแฟลตเช่ามกีารบรหิารชุมชนที)แตกต่างกนั กล่าวคอื 
เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งแต่เริ)มแรกไดร้บัการดแูลโดยการเคหะแห่งชาตเิป็นหลกั ต่อมาในปี พ.ศ. 
2540 มกีารเปลี)ยนแปลงในการบรหิารโดยเคหะชุมชนอาคารประเภทสรา้งบางส่วน (แนวราบ) 
ไดถู้กโอนใหอ้ยูใ่นความดแูลของทาง สาํนกังานเขตหลกัสี) ตามระเบยีบกทม.ว่าดว้ย กรรมการ
ชุมชน พ.ศ.2534 แทนการดแูลจากการเคหะแห่งชาต ิแต่ในส่วนของเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง
อาคารประเภทแฟลตเช่านั 'นไดถู้กแบ่งใหอ้ยูใ่นพื'นที)การปกครองเขตดอนเมอืงและยงัอยูใ่นการ
ดแูลของการเคหะแห่งชาตติามเดมิ มสีํานกังานเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง เป็นผูด้แูลในการเกบ็ค่า
เช่า และค่าสาธารณูปโภค สาธารณูปการ มตีวัแทนของผูอ้ยูอ่าศยัทาํหน้าที)ในแต่ละอาคารรว่ม
เป็นคณะกรรมการดแูลภายในอาคารที)พกัอาศยัของตนเอง  
 การศกึษาครั 'งนี'จงึไดเ้น้นศกึษาเฉพาะชุมชนอาคารแฟลตเช่า ดว้ยมลูเหตุที)ว่า
ชุมชนดงักล่าวยงัเป็นชุมชนที)มกีารเคหะแห่งชาตดิแูลและรบัผดิชอบเป็นหลกั ซึ)งต่างจากชุมชน
อาคารประเภทสรา้งบางส่วน (แนวราบ) ที)ไดร้บัการโอนใหม้กีารดแูลโดยสาํนกังานเขตหลกัสี)
แลว้ ทั 'งนี' เพื)อเป็นการสะทอ้นถงึผลงานการพฒันาคุณภาพชวีติโดยการเคหะแห่งชาต ิและเพื)อ
เป็นแนวทางในการแกไ้ข ปรบัปรงุและส่งเสรมิคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาตใินพื'นที)อื)นๆต่อไป ผูศ้กึษาจงึเลอืกศกึษาคณุภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในอาคาร
แฟลตเช่า โครงการเคหะทุ่งสองหอ้ง  
 2.3.2.5  การคมนาคม 

 การตดิต่อภายในชุมชนใชถ้นนภายในโครงการ โดยถนนสายหลกัมคีวามกวา้ง 
เขตทาง 7 เมตร โดยมผีวิทางจราจรกวา้ง 6 เมตร ทางเทา้มเีพยีงขา้งเดยีว กวา้ง 1 เมตรการ
ตดิต่อกบัภายนอกโครงการ โดยต่อถนนภายในโครงการขนานกบัทางรถไฟ (ตดัถนนเขา้ใน
ที)ดนิของการรถไฟ ซึ)งอนุญาตใหก้ารเคหะแห่งชาตใิชไ้ด)้ ขนาดของผวิจราจรกวา้ง 6 เมตร ทาง
เทา้มเีพยีงขา้งเดยีว กวา้ง 1 เมตร การคมนาคมสู่บรเิวณต่างๆในกรงุเทพมหานคร ใชเ้สน้ทาง
ถนนวภิาวดแีละถนนแจง้วฒันะ ซึ)งมรีถประจาํทางใหบ้รกิารอยูห่ลายสาย เช่น สาย 29 95 504 
510 555 เป็นตน้ สาํหรบัภายในโครงการมรีถสองแถวและรถมอเตอรไ์ซดร์บัจา้งใหบ้รกิาร (ดงั
ภาพที) 2.2) 
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ภาพที� 2.2  แสดงสภาพการจราจรบรเิวณหน้าโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง 

แหล่งที�มา: พสษิฐ ์นิตวิรคุณาพนัธุ,์ 2551: 76.  

  2.3.2.6  ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 
   1)  ระบบไฟฟ้าเชื)อมต่อจากสายไฟฟ้าแรงสงู ของการไฟฟ้านครหลวง 

โดยกระแสไฟฟ้า 220 โวลท ์
    2) ระบบนํ'าใช ้ระบบประปาเชื)อมต่อจากท่อเมนของการประปานคร
หลวง ประมาณความตอ้งการนํ'าใชต่้อครอบครวั 200 ลติรต่อคนต่อวนั และมถีงันํ'าสํารองยาม
ฉุกเฉินโดยถงัเกบ็นํ'าใตด้นิจุประมาณ 21,120 ลติร 
    3)  การกําจดัขยะมลูฝอยและสิ)งปฏกิูล 
        3.1)  ขยะมลูฝอยในโครงการฯ ทางกรงุเทพมหานครเป็นผูจ้ดัเกบ็
ขยะในแต่ละวนัและเกบ็ค่าบรกิารตามแต่ละหอ้งพกัของผูอ้ยูอ่าศยั 
        3.2)  การกําจดันํ'าเสยี ใชร้ะบบการกําจดันํ'าเสยีที)จดัสรา้งในบรเิวณ
โครงการ 
        3.3)  ระบบระบายนํ'า ใชก้ารระบายนํ'าเชื)อมต่อกบัท่อระบายนํ'าลงสู่
คลองสาธารณะ 

 
 



    43 

 2.3.2.7  ตลาด รา้นคา้ และยา่นพาณชิกรรม 
 ตลาดที)ใกลท้ี)สุดจะอยูใ่นโครงการเคหะทุ่งสองหอ้งที)เป็นบา้นเดี)ยว คอื ตลาดทุ่ง
สองหอ้งหอ้ง และบรเิวณใตถุ้นอาคารแฟลตที)เป็นอาคารพาณชิย ์โดยเป็นรา้นคา้ขนาดเลก็ และ
เป็นตลาดขนาดเลก็ภายในโครงการ และเรยีงรายไปตามถนนละแวกของชุมชนที)อยูอ่าศยั 
 2.3.2.8  พื'นที)พกัผ่อนหยอ่นใจและนนัทนาการ 
 เนื)องจากที)ตั 'งโครงการอยูใ่กลเ้คยีงกบัโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง (เดมิ) 
ดงันั 'นผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการสามารถพึ)งพาบรกิารจากโครงการเดมิไดโ้ดยมสีาธารณะที)จดัอยู่
ภายในโครงการ และในพื'นที)โครงการที)เป็นแฟลตเอง มกีารจดัพื'นที)พกัผ่อนหยอ่นใจและสนาม
กฬีาที)อยูร่ะหว่างของอาคารที)พกัอาศยัไวส้าํหรบัผูอ้ยูอ่าศยัมาใชบ้รกิารได ้

  

2.4  งานวิจยัที�เกี�ยวข้อง 
 

 2.4.1  งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัการสนับสนุนทางสงัคม 
จฬุาภรณ์ สยงักูล (2550: 78-84) ศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่าง อาย ุระดบัการศกึษา 

ความเขม้แขง็อดทนของสตร ีและการสนบัสนุนทางสงัคมกบัคุณภาพชวีติของสตรหีลงัการตดั
มดลกู ผลการศกึษาพบว่า  หลงัจากควบคุมความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัฮอรโ์มนทดแทน 
พบว่าระดบัการศกึษา ความเขม้แขง็อดทนของสตร ีการสนบัสนุนทางสงัคมและคุณภาพชวีติ
ของสตรแีละตดัมดลกูมคีวามสมัพนัธก์นัทางบวก อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ ินอกจากนี'หลงัจาก
ควบคุมอทิธพิลของการไดร้บัโฮโมนทดแทน อาย ุระดบัการศกึษา และการสนับสนุนทางสงัคม
ยงัสามารถรว่มกนัพยากรณ์คุณภาพชวีติของสตรหีลงัตดัมดลกูอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติไิดร้อ้ย
ละ 31.00 ระดบัการศกึษาและการสนบัสนุนทางสงัคมสามารถพยากรณ์คุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายทุี)ตดัมดลกูอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติ(ิbeta=.22 และ.37, p<.05, respectively)  โดยการ
ไดร้บัโฮโมนทดแทนอยา่งเดยีวสามารถพยากรณ์คุณภาพของสตรหีลงัการตดัมดลกูอยา่งมี
นยัสาํคญัทางสถติไิดร้อ้ยละ 12 

สาํราญ ดวงสว่าง (2547: 82) ศกึษา การสนบัสนุนทางสงัคม การบรรลุงานตามขั 'น
พฒันาการและสุขภาพจติของผูส้งูอายใุนจงัหวดัลพบุร ีผลการศกึษาพบว่า การที)ผูส้งูอายไุดร้บั
การสนับสนุนทางสงัคมต่างกนั จะมผีลต่อการบรรลุตามขั 'นพฒันาการและสุขภาพจติต่างกนั 
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .001  รวมทั 'งการบรรลุงานตามขั 'นพฒันาการมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกกบัสุขภาพจติ อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .01 ดงันั 'นหากผูส้งูอายไุดร้บัการ
สนบัสนุนทางสงัคมที)ดแีละบรรลุงานตามขั 'นพฒันาการกจ็ะทําใหด้าํเนินชวีติไดอ้ยา่งมคีวามสุข 
มสีุขภาพจติที)ดแีละเป็นผลใหเ้ป็นผูส้งูอายทุี)มคีุณภาพต่อไป 
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 ทพิยร์ตัน์ สุทธพิงศ ์และพรสุวรรณ จารพุนัธ ์(2544: บทคดัยอ่) ศกึษา ความสมัพนัธ์
ระหว่างแรงสนับสนุนทางสงัคมและปจัจยับางประการกบัคุณภาพชวีติของผูส้งูอายุจงัหวดั
ชยันาท ผลการศกึษา พบว่า แรงสนับสนุนทางสงัคมของผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัที)ค่อนขา้งด ีแรง
สนบัสนุนทางสงัคม ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธท์างบวกในระดบัปานกลางกบัคุณภาพชวีติ
ของผูส้งูอายอุยา่งมนียัสาํคญั แรงสนบัสนุนทางสงัคมและระดบัการศกึษาสามารถร่วมกนั
ทาํนายคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย ุรอ้ยละ 39.5 อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 
 กติตยิา เรยีงทา (2543: 51-57) ไดศ้กึษาผลของโปรแกรมทนัตสุขศกึษาที)ประยกุตใ์ช ้
ทฤษฎแีรงสนับสนุนทางสงัคมต่อพฤตกิรรมการแปรงฟนัเพื)อป้องกนัโรคเหงอืกอกัเสบใน
นกัเรยีนชั 'นประถมศกึษา อําเภอเมอืง จงัหวดัขอนแก่น พบว่า กลุ่มทดลองมกีารเปลี)ยนแปลง
ของปรมิาณแผ่นคราบจลุนิทรยี ์สภาวะเหงอืกอกัเสบ การรบัรูเ้กี)ยวกบัการป้องกนัโรคเหงอืก
อกัเสบ การไดร้บัแรงสนับสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มลูข่าวสาร ดา้นทรพัยากร และดา้นอารมณ์ ดี
ขึ'นกว่าก่อนการทดลอง และดขีึ'นกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ 
 สมบตั ิไชยวณัณ์ และคณะ(2543: บทคดัยอ่) ศกึษา การสนบัสนุนทางสงัคมโดยเครอื
ญาต ิความสามารถในการดูแลตนเอง และคุณภาพชวีติของผูส้งูอายทุี)ปว่ยดว้ยโรคเรื'อรงั พบว่า 
การสนับสนุนทางสงัคมโดยเครอืญาต ิมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพชวีติและความสมารถ
ในการดูแลตนเองอยา่งมนียัสาํคญัทางสถติ ิ
 อนุชา นิลอยู ่(2542: บทคดัยอ่) ไดศ้กึษาการประยกุต์ทฤษฎแีรงจงูใจเพื)อป้องกนัโรค 
รว่มกบัแรงสนบัสนุนทางสงัคมในการปรบัเปลี)ยนพฤตกิรรมการป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู
ของประชาชน อาย ุ40 – 59 ปี อําเภอชยับาดาล จงัหวดัลพบุร ีผลการวจิยัพบว่า ภายหลงัการ
ทดลองมกีารเปลี)ยนแปลงดา้นการรบัรูค้วามรนุแรง การรบัรูโ้อกาสเสี)ยง ความคาดหวงัใน
ความสามารถของตนเอง ความคาดหวงัในประสทิธผิลของการตอบสนอง ความตั 'งใจที)จะมี
พฤตกิรรมป้องกนัโรค และพฤตกิรรมการป้องกนัโรคความดนัโลหติสงู ดขีึ'นกว่าก่อนทดลอง 
และดขีึ'นกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ และพบว่ากลุ่มทดลองมกีารเปลี)ยนแปลงของระดบัความดนัโลหติ 
ลดลงมากกว่าก่อนการทดลองและลดลงมากกว่ากลุ่มเปรยีบเทยีบ 
 อนัเชญิ ชยัลอ้รตัน์ (2549: 87-88) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเตรยีมตวัก่อนเขา้สู่
วยัสงูอาย ุการไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมและความพงึพอใจในชวีติของผูส้งูอาย ุพบว่า 
ความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัสนับสนุนทางสงัคมและความพงึพอใจในชวีติมคีวามสมัพนัธก์นั
ในทางบวก และผูส้งูอายทุี)ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมต่างกนัจะมคีวามพงึพอใจในชวีติต่างกนั 
กล่าวคอื ถา้ไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมมาก กจ็ะมคีวามพงึพอใจในชวีติมากตามไปดว้ย 
 สุมาล ีว่องเจรญิ (2540: บทคดัยอ่) ศกึษา เครอืขา่ยทางสงัคมและการสนบัสนุนทาง
สงัคมที)เกี)ยวขอ้งกบัการดําเนินชวีติของผูส้งูอายใุนชุมชนแห่งหนึ)งของกรงุเทพมหานคร โดย
การวจิยัเชงิคุณภาพ ผลการศกึษาพบว่า ผูส้งูอายทุี)มเีครอืขา่ยและไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคม
มคีวามเป็นอยู่ที)ด ีมคีวามพงึพอใจในชวีติปจัจบุนั ผูส้งูอายใุนกลุ่มที)มเีครอืขา่ยแต่ไม่ไดร้บัการ
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สนบัสนุนทางสงัคมมคีวามเป็นอยูท่ี)ดอ้ยกว่ากลุ่มแรก มคีวามพงึพอใจในชวีติในอดตีมากกว่า
ปจัจบุนั สําหรบักลุ่มสุดทา้ย คอื กลุ่มผูส้งูอายทุี)ไมม่เีครอืขา่ยและไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนทาง
สงัคมใดๆเลย พบว่าผูส้งูอายกุลุ่มนี'มคีวามเป็นอยูท่ี)ดอ้ยกว่าสองกลุ่มแรก 

จกัรกฤษณ์ พญิญาพงษ์ (2544: บทคดัยอ่) ศกึษารปูแบบความสามารถในการดแูล
ตนเอง แรงสนบัสนุนทางสงัคมและคุณภาพชวีติของผูป้่วยเบาหวาน พบว่า แรงสนับสนุนทาง
สงัคม ความสามารถในการดแูลตนเองและคุณภาพชวีติมคีวามสมัพนัธท์างบวก พรอ้มทั 'งยงั
สามารถพยากรณ์คุณภาพชวีติไดร้อ้ยละ 29.7 

 
 2.4.2  งานวิจยัที�เกี�ยวข้องกบัสมัพนัธภาพในครอบครวั 
 ศรเีมอืง พลงัฤทธิ n (2547: 100) ศกึษาการพฒันาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนจงัหวดั
พระนครศรอียธุยา พบว่า ผูส้งูอายทุี)อยูใ่นครอบครวัขยายจะมคีุณภาพชวีติดา้นร่างกายสงูกว่า
ผูส้งูอายทุี)อยูใ่นครอบครวัเดี)ยว เพราะการมสีมาชกิอยูด่ว้ยกนัหลายคนทําใหส้ามารถช่วยกนั
ดแูลสภาพร่างกายของผูส้งูอายไุดด้ขีึ'น 

ลนิดา บลัลงัน้อย (2546: 81-84) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างสมัพนัธภาพในครอบครวั 
การบรรลุงานตามขั 'นพฒันาการ และคุณภาพชวีติของนักเรยีนวยัรุน่ในกรงุเทพมหานคร ผล
การศกึษาพบว่า นกัเรยีนวยัรุน่ที)มสีมัพนัธภาพในครอบครวัต่างกนัมกีารบรรลุงานตามตามขั 'น
พฒันาการแตกต่างกนัอย่างมนีัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .001 และนกัเรยีนวยัรุน่ที)มสีมัพนัธภาพ
ในครอบครวัต่างกนัมคีุณภาพชวีติแตกต่างกนัอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .001 

อรนุช อุดมสมฤด ี(2550: 79-78) ศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวักบัความพงึพอใจใน
ชวีติของผูส้งูอาย ุใน เขตเทศบาลนครสวรรค ์จงัหวดันครสวรรค ์ผลการศกึษาพบว่า 
สมัพนัธภาพในครอบครวัของผูส้งูอายมุคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัความพงึพอใจในชวีติ (r = 
.254) ทั 'งหมดทดสอบนัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 

สาวติร ีทยานศลิป์ (2541: 87-102) ศกึษาอทิธพิลต่อความภาคภมูใิจตนเองของวยัรุ่น  
พบว่า ปจัจยัดา้นครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ป็นนัยสาํคญัทางสถติกิบัความภาคภูมใิจในตนเอง
ของวยัรุน่ ไดแ้ก่ สมัพนัธภาพของวยัรุน่กบัพ่อแม ่ความใกลช้ดิผกูพนักบัครอบครวั หรอือาจ
สรปุไดว้่าสมัพนัธภาพในครอบครวัมผีลต่อความภูมใิจในตนเองและทาํใหเ้กดิความพงึพอใจ 

อรณุ ีบุญอุรพภีญิโญ (2542: 54-56) ศกึษาความพงึพอใจในชวีติของผูส้งูอาย ุกรณศีกึษา
ชมรมผูส้งูอายศุูนยบ์รกิารสาธารณสุข ภาค 2 กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า การที)
ครอบครวัเขา้ใจผูส้งูอายดุ ีการมสีมัพนัธภาพในครอบครวัที)ด ีเอื'ออาทร เคารพยอ่งย่องนบัถอื
ทาํใหผู้ส้งูอายเุหน็ว่าตนเองยงัสาํคญั ส่งผลใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติ ดา้นการทาํกจิกรรม
รว่มกนั พบว่า การไดท้าํกจิกรรมต่างๆรว่มกนั ทําใหแ้สดงออกถงึความสามารถของตนเตม็ที) 
เกดิการยอมรบั มกีารแลกเปลี)ยนการเรยีนรูร้ว่มกนั ทําใหเ้กดิความพงึพอใจในชวีติ ดา้นการให้
คาํแนะนําและปรกึษาหารอื พบว่าการเป็นที)ปรกึษาแนะนําและใหก้ําลงัใจแก่บุตรหลานในการ
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แกไ้ข การแบ่งเบาภาระของบุตรหลานทาํใหผู้ส้งูอายรุูส้กึว่าตนเองยงัมคีวามสาํคญั ส่งผลใหเ้กดิ
ความพงึพอใจในชวีติสงู 

อมราวด ีณ อุบล (2544: 113-119) ศกึษา สุขภาพจติของนกัเรยีนวยัรุ่นที)มลีกัษณะ
ครอบครวัการอบรมเลี'ยงด ูและสมัพนัธภาพในครอบครวัต่างกนั พบว่า นกัเรยีนวยัรุน่ที)มี
สมัพนัธภาพในครอบครวัด ีมสีุขภาพจติที)ดกีว่า นกัเรยีนวยัรุ่นที)มสีมัพนัธภาพในครอบครวัไมด่ี
อยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .05  

ลกัษณา หนุนนาค (2546: 113) ศกึษา ความสมัพนัธร์ะหว่างสมัพนัธภาพในครอบครวั
กบัความฉลาดทางอารมณ์ของวยัรุน่ในวทิยาลยัเทคนิคปทุมธานี จงัหวดัปทุมธานี ผลการศกึษา
พบว่า วยัรุน่ที)มคีวามพงึพอใจในชวีติระดบัด ีมผีลมาจากสมัพนัธภาพที)ด ีวยัรุน่มสีมัพนัธภาพที)
ดกีบับดิามารดา มคีวามใกลช้ดิกบัครอบครวัส่งผลใหม้คีวามพงึพอใจในชวีติ 

 
 2.4.3  งานวิจยัที�เกี�ยวกบัคณุภาพชีวิต 

เสาวลกัษณ์ แกว้หน่อ (2551: 100-104) ศกึษาคุณภาพชวีติของชาวเขาเผ่ามง้ไร้
สญัชาตใินเขตพื'นที) ตําบลตบัเต่า อําเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาพบว่าคุณภาพชวีติ
ของชาวเขาเผ่ามง้ไรส้ญัชาต ิโดยภาพรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง สําหรบัปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพ
ชวีติของชาวเขาเผ่ามง้ไรส้ญัชาต ิคอื ระดบัการศกึษา ความสามารถฟงั อ่าน เขยีน ภาษาไทย 
ระยะเวลาที)อาศยัอยูใ่นประเทศไทย การมเีครอืญาตใินประเทศไทย การมทีี)ดนิทํากนิ  

วรการ เทพวลัย ์(2548: 75-90) ศกึษาคุณภาพชวีติของประชาชนเขตลุ่มแมนํ่'าจนั: 
ศกึษาเฉพาะกรณพีื'นที)ตน้นํ'าแม่นํ'าจนั อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย ผลการศกึษาพบว่า กลุ่ม
ตวัอยา่งมรีะดบัคุณภาพชวีติโดยรวมระดบัปานกลาง สําหรบัปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติคอื 
เพศ อาชพี รายได ้ตําแหน่งทางสงัคม สภาพที)อยูอ่าศยั หนี'สนิ เงนิออม ทรพัยส์นิ การมสี่วน
รว่มในกจิกรรมของชุมชนและความรว่มมอืในการแกไ้ขปญัหาของชุมชน ส่วน อาย ุสถานภาพ
สมรส การศกึษา ประเภทที)อยูอ่าศยั ลกัษณะครอบครวัไมม่ผีลต่อคุณภาพชวีติของประชาชน
เขตพื'นที)ตน้นํ'าลุ่มแม่นํ'าจนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 

จนัทนา อธัยาจริกูล (2542: บทคดัยอ่) ศกึษา คุณภาพชวีติของประชาชนสองฝ ั )งแสน
แสบดา้นเศรษฐกจิ และสงัคม ผลการศกึษาพบว่า คุณภาพชวีติดา้นเศรษฐกจิอยูใ่นระดบัสงู 
และคุณภาพชวีติดา้นสงัคมอยูใ่นระดบัปานกลาง การหาความสมัพนัธร์ะหว่างตวัแปร พบว่า 
ปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนสองฝ ั )งคลองแสบแสนดา้นเศรษฐกจิ ม ี4 ปจัจยั คอื 
อาชพี อตัราการพึ)งพงิ ขนาดครวัเรอืน ลกัษณะที)อยูอ่าศยั สาํหรบัปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติ
ของประชาชนสองฝ ั )งคลองแสนแสบ ดา้นสงัคมม ี5 ปจัจยั คอื พฤตกิรรมเสี)ยงดา้นสุขภาพ 
อตัราการพึ)งพา ขนาดครวัเรอืน ลกัษณะที)อยูอ่าศยัและการอยูใ่นชุมชนที)ไดร้บัสนบัสนุนจาก
องคก์รภายนอก โดยเฉพาะลกัษณะชุมชนที)อยูอ่าศยัที)มต่ีอคุณภาพชวีติทุกดา้นสาํหรบัลกัษณะ
ผูนํ้าชุมชนไม่มผีลต่อคุณภาพชวีติในทุกดา้น 
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ทพิยอ์รณุ สมภู่ (2552: 75) ไดท้าํการศกึษาคุณภาพชวีติของผูส้งูอาย:ุ กรณศีกึษา
สมาชกิชมรมผูส้งูอายใุนเขตกรงุเทพมหานคร โดยใชด้ชันีชี'วดัขององคก์ารอนามยัโลกชุดยอ่
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เป็นเครื)องมอืในการศกึษาซึ)งประกอบดว้ยคุณภาพชวีติ 4 
องคป์ระกอบ คอื ดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ)งแวดลอ้ม 
พบว่า คุณภาพชวีติโดยรวมของผูส้งูอายอุยูใ่นระดบัที)ด ีและตวัแปรอสิระสาํคญัที)ส่งผลต่อตวั
แปรตาม (คุณภาพชวีติของผูส้งูอายุ) ใน 4 องคป์ระกอบ คอื อาย ุระดบัการศกึษา สถานภาพ
การทํางาน  แหล่งที)มาของรายไดจ้ากบุตรหลานใหเ้ปรยีบเทยีบกบักลุ่มบํานาญ ลกัษณะของ
ครอบครวัขยายเปรยีบเทยีบกบัครอบครวัเดี)ยว การดแูลสุขภาพอนามยั สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพ การสนบัสนุนทางสงัคม การทาํกจิกรรมและการมบีทบาท  
 กลัยาณี ทองสว่าง (2546: 55) ไดศ้กึษาปจัจยัที)มคีวามสมัพนัธต่์อคุณภาพชวีติของ 
ผูส้งูอายใุนเคหะชุมชนออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร ผลการศกึษาพบว่า สถานภาพ 
ส่วนบุคคลที)มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดยรวมแตกต่างกนัอยา่งมนียัสําคญัทางสถติ ิที)
ระดบั.05 คอื เพศ สาํหรบั อายุ ระดบัการศกึษา อาชพี สถานสภาพสมรส รายได ้ลกัษณะการ
อยูอ่าศยั และการเป็นสมาชกิชมรมผูส้งูอายไุมส่ามารถหาค่าไคสแควไ์ด ้เนื)องจากจาํนวนเซลลม์ี
ค่า Expected Valua ไมถ่งึ 5 
 อมัภสัชา พาณชิชอบ (2546: 1) ไดศ้กึษาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะห์
คนชราบา้นบางแคและสถานที)พกัผูส้งูอายเุอกชนในกรุงเทพมหานครและปรมิณฑล เป็นการ
วจิยัเชงิพรรณนา ผลการวจิยัพบว่า คุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนสถานสงเคราะหค์นชราบา้น
บางแค และสถานที)พกัผูส้งูอายเุอกชนส่วนใหญ่อยูใ่นระดบัดรีอ้ยละ 48.8 และรอ้ยละ 73.8
ตามลาํดบัจากการศกึษา เปรยีบเทยีบ 2 กลุ่ม พบว่า คุณภาพชวีติดา้นเศรษฐกจิ สุขภาพ
สภาพแวดลอ้ม การพึ)งพาตนเองและคุณภาพชวีติในภาพรวมของผูส้งูอายทุี)พกัในสถานที)พกั 
เอกชนดกีว่าผูส้งูอายุที)พกัในสถานสงเคราะหค์นชราบา้นบางแค ส่วนดา้นกจิกรรมพบว่าไม่มี
ความแตกต่างกนัและจากการศกึษาความสมัพนัธข์องปจัจยัส่วนบุคคลพบว่า ความพงึพอใจใน
กจิกรรมและความพงึพอใจ ดา้นสมัพนัธภ์าพทางสงัคม มคีวามสมัพนัธก์บัคะแนนคุณภาพชวีติ 
 พระฐติะวงษ์ ลาเสน (2548: 93-95 ) ศกึษาคุณภาพชวีติของผูส้งูอายใุนชนบทไทย โดย
เกบ็รวบรวมขอ้มลูจากผูส้งูอายใุนเขตอําเภอแกง้ครอ้ จงัหวดัชยัภูม ิผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที)
มผีลต่อคุณภาพชวีติดา้นสุขภาพกายและสุขภาพจติของผูส้งูอาย ุไดแ้ก่ เพศ ระดบัการศกึษา 
รายไดใ้นครอบครวั สภาพแวดลอ้มที)อยูอ่าศยั สมัพนัธภาพในครอบครวั และการรบัรูข้า่วสาร 
 สุทธพิร บุญมาก (2544: 151-157 ) คุณภาพชวีติของพยาบาล: ศกึษาเฉพาะกรณี
โรงพยาบาล สงักดักรมการแพทย ์ส่วนกลาง กระทรวงสาธารณสุข ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยั
ส่วนบุคคลส่งผลต่อคุณภาพชวีติโดยรวมและทุกดา้นเฉพาะพยาบาลกลุ่มที)ทาํงานในเวลา
ราชการปกตเิท่านั 'น ปจัจยัดา้นครอบครวัส่งผลต่อคุณภาพชวีติโดยรวม คุณภาพชวีติดา้นการ
ทาํงาน ดา้นสุขภาพและดา้นครอบครวั ของพยาบาลกลุ่มที)ทํางานในเวลาราชการปกตสิงูกว่า
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พยาบาลกลุ่มที)ทาํงานเป็นเวร ปจัจยัดา้นที)ทาํงานส่งผลต่อคุณภาพชวีติโดยรวม คุณภาพชวีติ
ดา้นการทาํงานและดา้นสุขภาพของพยาบาลกลุ่มที)ทาํงานเป็นเวรสงูกว่าพยาบาลกลุ่มที)ทํางาน
ในเวลาราชการปกต ิยกเวน้คุณภาพชวีติดา้นครอบครวั 

ชมพนุูช หริโิกกุล (2550: 85-89) ปจัจยัที)สมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของนิสติระดบั
ปรญิญาตร ีมหาวทิยาลยัมหาสารคาม พบว่า ปจัจยัที)ส่งผลกบัคุณภาพชวีตินิสติมากที)สุด คอื 
ความสมัพนัธร์ะหว่างนิสติกบัผูป้กครอง บรกิารที)ไดร้บัจากมหาวทิยาลยัดา้นบรกิารเสรมิ
การศกึษา คุณลกัษณะของนิสติ ที)อยูอ่าศยัโดยอาศยัที)หอพกั สถานภาพทางการเงนิ บรกิารที)
ไดร้บัจากมหาวทิยาลยัดา้นบรกิารกจิการนิสติและสวสัดกิาร ที)อยูอ่าศยัโดยอาศยัอยูท่ี)บา้น และ
อาชพีของผูป้กครองนิสติที)ทาํธุรกจิส่วนตวั 

สาํนกัวจิยั สถาบนับณัฑติพฒันบรหิารศาสตร ์(2550: บทคดัยอ่) ไดท้าํโครงการวจิยั
เรื)อง คุณภาพชวีติของคนไทยมวีตัถุประสงคเ์พื)อสาํรวจคุณภาพชวีติและเปรยีบเทยีบคุณภาพ
ชวีติของคนไทยกบัช่วงระยะเวลาที)ผ่านมาทั 'งนี' เพื)อจดัทาํดชันีชี'วดัคุณภาพชวีติของคนไทยใน
แต่ละปี  
 คุณภาพชวีติของคนไทยที)ไดโ้ดยการประเมนิจากมาตรวดั พบว่า คุณภาพชวีติดา้นการ
ทาํงานตวัอยา่งมคีวามพงึพอใจอยูใ่นระดบัมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) คุณภาพชวีติดา้น
ครอบครวั อยูใ่นระดบัความพงึพอใจมากที)สุด (คะแนน 8.99 จาก 10) คุณภาพชวีติดา้น
สิ)งแวดลอ้มอยูใ่นระดบัความพงึพอใจมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) คุณภาพชวีติดา้นสุขภาพและ
ความเครยีด อยูใ่นระดบัไม่ดนีกั โดยตวัอยา่งกว่ารอ้ยละ 30 ที)เคยเจบ็ปว่ยเขา้โรงพยาบาล และ
มอีาการผดิปกตทิี)แสดงถงึความเครยีดกว่ารอ้ยละ 20 ในแต่ละภาค คุณภาพชวีติดา้นชวีติความ
เป็นอยูใ่นปจัจบุนัตวัอยา่งรอ้ยละ 31.1 เหน็ว่าดกีว่า 5 ปีที)แลว้ รอ้ยละ 17.0 เหน็ว่าเลวลง ที)
เหลอืเหน็ว่าเหมอืนเดมิ และโดยสรุปคุณภาพชวีติของคนไทยในทุก ๆ ภาค ส่วนใหญ่อยูใ่น
ระดบัดแีละใกลเ้คยีงกนั ยกเวน้คุณภาพชวีติดา้นสิ)งแวดลอ้มที)ตวัอยา่งในภาคเหนือ ภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ และภาคใต ้อยูใ่นระดบัดกีว่าตวัอยา่งในภาคกลางและกรุงเทพมหานคร
และปรมิณฑล 

มนชยั วงษ์ชาตร ี(2550: 111-115) ศกึษา คุณภาพชวีติของขา้ราชการตํารวจที)ปฏบิตัิ
หน้าที)ในสามจงัหวดัชายแดนภาคใต ้ผลการศกึษาพบว่า ปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติของ
ขา้ราชการตํารวจที)ปฏบิตัหิน้าที)ในสามวงัหวดัชายแดนภาคใต ้พบว่า ปจัจยัที)สนบัสนุน
สมมตุฐิาน ไดแ้ก่ อายุราชการ สถานภาพสมรส ระยะเวลาที)ปฏบิตัหิน้าที)ในพื'นที) รายได ้
ระยะเวลาที)อยูอ่าศยัในพื'นที) ความสามารถในการใชภ้าษา (ยาว)ี และการรบัรูแ้ละเขา้ใจ
วฒันธรรมทอ้งถิ)น 
 คาํตนั บุญมณ ี(2545: 57-59)  ศกึษา คุณภาพชวีติของประชาชนในกําแพงนคร
เวยีงจนัทน์ สาธารณรฐัประชาธปิไตย ประชาชนลาว  ผลการศกึษาปจัจยัทางดา้นเศรษฐกจิ
ทางดา้นเศรษฐกจิและสงัคมที)มผีลต่อระดบัคุณภาพชวีติของประชาชน พบว่า ระดบัการศกึษา 
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อาชพี และรายรบัของหวัหน้าครวัเรอืน มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติของหวัหน้า
ครวัเรอืนอยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .01 โดยปจัจยัดงักล่าวสามารถอธบิายหรอืสมัพนัธ์
กบัระดบัคุณภาพชวีติของหวัหน้าครวัเรอืน รอ้ยละ 1.29 0.64 และ1.29 ตามลาํดบั ปจัจยัดา้น 
เพศ จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนและรายจา่ย มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติอยา่งไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี)ระดบั .05 

วาสนีิ พงศช์นิฤทธิ n (2540: 142-149) ศกึษาคุณภาพชวีติของประชาชนสองฝ ั )งคลอง
แสนแสบ สาํหรบัตวัแปรคุณภาพชวีติที)ใชเ้ป็นเครื)องมอืในการสาํรวจคุณภาพชวีติของประชาชน
สองฝ ั )งคลองแสนแสบ ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นชวีติครอบครวั ดา้นความมั )นคงทาง
เศรษฐกจิ ดา้นชวีติการทาํงาน ดา้นการใชส้ตปิญัญา ดา้นสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ และดา้น
ชวีติในชุมชน 

ผลการศกึษาพบว่า ประชาชนสองฝ ั )งคลองแสนแสบมคีุณภาพชวีติดา้นการใชส้ตปิญัญา
อยูใ่นระดบัสงู ดา้นครอบครวัและชวีติการทาํงานอยูใ่นระดบัค่อนขา้งสงู ดา้นสุขภาพอนามยั 
ดา้นความมั )นคงทางเศรษฐกจิและชวีติในชุมชนอยูใ่นระดบัปานกลาง ส่วนดา้นสภาพแวดลอ้ม
ทางกายภาพอยูใ่นระดบัค่อนขา้งตํ)า ส่วนปจัจยัที)มผีลต่อคุณภาพชวีติของประชาชนสองฝ ั )ง
คลองแสนแสบ ไดแ้ก่ อาชพีพฤตกิรรมเสี)ยงดา้นสุขภาพ อตัราการพึ)งพงิ ขนาดของครวัเรอืน 
ลกัษณะชุมชนที)อยูอ่าศยั และการอยูใ่นชุมชนที)ไดร้บัการสนับสนุนจากองคก์รภายนอก ส่วน
ลกัษณะผูนํ้าชุมชนไม่มผีลโดยตรงต่อคุณภาพชวีติ 

สากล จรยิวทิยานนท ์และจริะพร บรูณสนิ (2552: 133) ทําการศกึษาประเมนิผลสาํเรจ็
ของชุมชนที)ไดด้ําเนินการตามมาตรฐานการอยูอ่าศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิปี 2551 
โดยมกีลุ่มตวัอยา่งทั 'งหมด 16 โครงการ ประกอบดว้ย โครงการเคหะชุมชน 7 โครงการ และ
โครงการเอื'ออาทร 9 โครงการ ผลการศกึษาพบว่า ระดบัคุณภาพชวีติในภาพรวม มคี่าเฉลี)ย 
2.88 ซึ)งเป็นระดบัปานกลางตามมาตรฐานคุณภาพชวีติของการเคหะแห่งชาต ิโดยโครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า มคีะแนนเฉลี)ย 2.59 ซึ)งอยูใ่นระดบัตํ)า อกีทั 'งเป็น
ชุมชนที)มรีะดบัคุณภาพชวีติดา้นสิ)งแวดลอ้มตํ)าสุดในจาํนวนกลุ่มตวัอยา่งทั 'งหมด 16 โครงการที)
ถูกสุ่มเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการประเมนิ 

 



บทที� 3 
 

กรอบแนวคิด และวิธีการศึกษา 
 

การศกึษาวจิยัเรื�อง คุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิเขตกรุงเทพมหานคร 
ศึกษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า เป็นการวจิยัเชงิปรมิาณ
(Quantitative Research)   แหล่งขอ้มูลในการศกึษาประกอบด้วยขอ้มูลปฐมภูมจิากการ
สอบถาม และขอ้มลูทุตยิภมูจิากเอกสาร เครื�องมอืที�ใชใ้นการศกึษา คอื แบบสอบถาม การเลอืก
พื?นที� คอื การเลอืกแบบเจาะจงโดยเลอืกโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลต
เช่าเป็นพื?นที�ในศกึษา เพื�อใหไ้ดข้อ้มลูที�ถูกต้อง ชดัเจนต่อการวเิคราะห ์ผูศ้กึษามกีรอบแนวคดิ
และวธิกีารศกึษา ดงัต่อไปนี? 

 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

จากการทบทวนวรรณกรรม แนวคดิ ทฤษฎแีละงานวจิยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพ
ชวีติ ทาํใหผู้ศ้กึษาสามารถนํามาประยุกต์ใชโ้ดยสรา้งเป็นกรอบแนวคดิในการศกึษาเพื�ออธบิาย
ถงึคุณภาพชวีติผู้อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า โดยสามารถแบ่ง
ปจัจัยที�น่าจะอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการดังกล่าวได้เป็น 3 ปจัจัย 
ประกอบดว้ย ขอ้มลูพื?นฐานทั �วไป สมัพนัธภาพในครอบครวั และการสนับสนุนทางสงัคม โดยมี
รายละเอยีดดงันี? 

 
 3.1.1  ตวัแปรในการศึกษา  

  3.1.1.1  ตวัแปรอสิระ (Independent Variables) แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม 
ประกอบดว้ย ขอ้มลูพื?นฐานทั �วไป สมัพนัธภาพในครอบครวั และการสนับสนุนทางสงัคม ซึ�ง
ประกอบดว้ยตวัแปรต่างๆดงันี? 
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   1)  ขอ้มลูพื?นฐานทั �วไป 
         1.1)  จาํนวนปีที�อยูอ่าศยั 
         1.2)  จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยั 
         1.3)  เพศ  
        1.4)  อาย ุ   
        1.5)  สถานภาพการทํางาน 
        1.6)  ระดบัการศกึษา 
        1.7)  สถานภาพสมรส 
        1.8)  รายไดค้รวัเรอืน  
        1.9)  การเป็นสมาชกิชมรม/กลุ่มในชุมชน 
        1.10)  การเขา้รว่มกจิกรรมชุมชน 
        1.11)  ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยั 
  2)  สมัพนัธภาพในครอบครวั 
          2.1)  การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั 
         2.2)  การมคีวามรกั ความเคารพ และนบัถอืต่อกนั 

         2.3)  การมสี่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของ 
     ครอบครวั 

         2.4)  การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล  
   3)  การสนบัสนุนทางสงัคม 
         3.1)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิในครอบครวั 
         3.2)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น 
         3.3)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง 
         3.4)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากรฐั/เจา้หน้าที�รฐั 

 3. 1. 1.  2   ตวัแปรตาม (Dependent Variables) แบ่งออกเป็น 4 ดา้น ประกอบดว้ย 
     1)  ดา้นรา่งกาย  
     2)  ดา้นจติใจ  
     3)  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม  
     4)  ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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ตวัแปรอิสระ (IV)      ตวัแปรตาม (DV) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 3.1 กรอบแนวคดิในการศกึษา 

1)  ขอ้มลูพื�นฐานทั�วไป 
     1.1)  จาํนวนปีที�อยู่อาศยั 
     1.2)  จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 
     1.3)  เพศ  
     1.4)  อาย ุ   
     1.5)  สถานภาพการทาํงาน 
     1.6)  ระดบัการศกึษา 
     1.7)  สถานภาพสมรส 
     1.8)  รายไดค้รวัเรอืน  
     1.9)  การเป็นสมาชกิชมรม/กลุ่มในชมุชน 
     1.10)  การเขา้ร่วมกจิกรรมชุมชน 
     1.11)  ลกัษณะชุมชนที�อยู่อาศยั 
 

 

3)  การสนบัสนุนทางสงัคม 
     3.1)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิ
ครอบครวั 
     3.2)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/
เพื�อนบา้น 
     3.3)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�
น้อง 
     3.4)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากรฐั 

2)  สมัพนัธภาพในครอบครวั 
      2.1)  การมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั 
      2.2)  การมคีวามรกั ความเคารพ และนับ
ถอืต่อกนั 
      2.3)  การมสีว่นร่วมในการปรกึษาหรอื 
ตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของครอบครวั 
      2.4)  การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุและ 
แกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล  
 

คุณภาพชวีติ 
1)  ดา้นร่างกาย  
2)  ดา้นจติใจ  
3)  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม  
4)  ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
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3.2  คาํนิยามศพัทที์�ใช้ในการศึกษา 
 

การศกึษาในครั ?งนี? ผูศ้กึษาไดใ้หค้าํนิยามศพัท ์เพื�อความเขา้ใจที�ตรงกนัดงันี? 

3.2.1  ชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิหมายถงึ ชุมชนที�อยู่อาศยัที�ดําเนินการก่อสรา้งและ
รับผิดชอบโดยการเคหะแห่งชาติ ซึ� ง เ ป็นที�อยู่ อ าศัยสําหรับผู้มีร ายได้ น้อยในเขต
กรงุเทพมหานครและเขตเมอืงหลกัในภมูภิาคอื�นๆ  

3.2.2  ผูอ้ยู่อาศยั หมายถงึ บุคคลที�อยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคาร
แฟลตเช่า  

3.2.3  โครงการฯ หมายถงึ โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า  

3.2.4  ขอ้มลูพื?นฐานทั �วไป หมายถงึ ขอ้มูลพื?นฐานของตวัแทนครวัเรอืนในการตอบ
แบบสอบถาม ที�ประกอบดว้ย 1) จาํนวนปีอยู่อาศยั 2) จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 3) เพศ 4) อายุ 5) 
ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) รายไดค้รวัเรอืน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็น
สมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 10) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืาสาสมคัรในชุมชน และ 11) 
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ  

3.2.5  จาํนวนปีที�อยู่อาศยั หมายถงึ จาํนวนปีที�เขา้มาอยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชน
ทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า  

3.2.6  จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั หมายถงึ ผูอ้ยู่อาศยัรวมทั ?งครวัเรอืนในโครงการเคหะชุมชน
ทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า  

 3.2.7  เพศ หมายถงึ เพศของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ ไดแ้ก่ เพศชาย หรอื เพศหญงิ  

 3.2.8  อายุ หมายถงึ ระยะเวลาจากเกดิจนถงึปจัจบุนัของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ โดย
เป็นจาํนวนเตม็หน่วยเป็นปี 

 3.2.9  ระดบัการศกึษา หมายถงึ ระดบัการศกึษาสงูสุดของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ ไดแ้ก่  
ตํ�ากว่าประถมศกึษา ประถมศกึษา มธัยมศกึษาตอนตน้ มธัยมศกึษาตอนปลายหรอื ปวช. ปวส.
หรอือนุปรญิญา ปรญิญาตร ีและอื�นๆ 

 3.2.10  รายไดค้รวัเรอืน หมายถงึ จาํนวนรายไดท้ั ?งหมดของครวัเรอืนต่อเดอืน 
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 3.2.11  สถานภาพการทาํงาน หมายถงึ การทํางานหรอืไมท่าํงานของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ ซึ�งประกอบดว้ย การว่างงาน การเป็นนกัเรยีนนกัศกึษา เกษยีณ ทาํงานบา้น ทํางาน
อสิระ ทาํงาน  

 3.2.12  สถานภาพสมรส หมายถงึ สถานภาพสมรสของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการซึ�ง
ประกอบดว้ย โสด สมรส และหยา่ หมา้ย หรอืแยกกนัอยู่  

 3.2.13  การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน หมายถงึ การเป็นหรอืไมเ่ป็นสมาชกิ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 3.2.14  การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชน หมายถงึ ความมากน้อยใน
การเขา้รว่มกจิกรรมในชุมชนของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ ซึ�งไดแ้ก่ น้อย ปานกลาง มาก 

 3.2.15  ลกัษณะชุมชนที�อยู่อาศยั หมายถงึ สภาพทางกายภาพทั ?งในและนอกที�อยู่
อาศยั ไดแ้ก่ การมคีวามปลอดภยั สะอาด สะดวก และสบายในบา้น และ การมปีญัหาเรื�องขยะ 
ฝุน่ กลิ�นเหมน็ในชุมชน 

 3.2.16  สมัพนัธภาพในครอบครวั หมายถงึ พฤตกิรรมของสมาชกิในครอบครวัของ
ครวัเรอืนที�อยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า ประกอบดว้ย 
1) การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั 2) การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั 3) การมี
ส่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของครอบครวั 4) การอยู่รว่มกนัอยา่งสงบสุขและ
แกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล  

 3.2.17  การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั หมายถงึ การที�สมาชกิในครอบครวัของ
ครวัเรอืนที�อยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า ไดท้าํกจิกรรม
รว่มกนั ไดแ้ก่ การดโูทรทศัน์ การไปซื?อของ การรบัประทานอาหารรว่มกนั การสนทนาพูดคุย
กนั 

 3.2.18  การมคีวามรกั ความเคารพ และนบัถอืต่อกนั หมายถงึ การที�สมาชกิใน
ครอบครวัของครวัเรอืนที�อยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า 
แสดงพฤตกิรรม ความรกั ความเคารพและนับถอืต่อกนั ไดแ้ก่ มกีารยนิดใีหก้ําลงัใจในทุก ๆ 
เรื�อง มคีวามกลมเกลยีว และใหเ้กยีรตยิกยอ่งผูม้อีาวุโสกว่า 
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 3.2.19  การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสําคญัของครอบครวั หมายถงึ 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเรื�องสําคัญของครอบครัวร่วมกันของสมาชิกใน
ครอบครวัของครวัเรอืนที�อยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

 3.2.20  การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผล หมายถงึ การ
ทะเลาะเบาะแวง้ภาย และวธิกีารแกป้ญัหาโดยใชเ้หตุผลในครอบครวัของครวัเรอืนที�อยู่อาศยัใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

 3.2.21  การสนบัสนุนทางสงัคม หมายถงึ การที�ครวัเรอืนในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสอง
หอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่าไดร้บัการช่วยเหลอืหรอืส่งเสรมิจากสงัคม ประกอบดว้ย 1) การ
สนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวั  2) การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น 3)
การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง และ 4) การสนับสนุนทางสงัคมจากรฐั/เจา้หน้าที�ของรฐั 

 3.2.22  การสนับสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวั หมายถึง การที�ครวัเรอืนใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจาก
สมาชกิในครอบครวั ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ สิ�งของ/เงนิ ขอ้มลูขา่วสาร และการยกยอ่ง 

 3.2.23  การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบ้าน หมายถึง การที�ครวัเรอืนใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมจาก
เพื�อน/เพื�อนบา้น ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ สิ�งของ/เงนิ ขอ้มลูขา่วสาร และการยกยอ่ง 

 3.2.24  การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง หมายถงึ การที�ครวัเรอืนในโครงการ
เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง 
ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ สิ�งของ/เงนิ ขอ้มลูขา่วสาร และการยกยอ่ง 

 3.2.25  การสนับสนุนทางสงัคมจากรฐั/เจา้หน้าที�ของรฐั หมายถงึ การที�ครวัเรอืนใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า ไดร้บัการสนับสนุนทางสงัคมจากรฐั/
เจา้หน้าที�ของรฐั ไดแ้ก่ ดา้นอารมณ์ สิ�งของ/เงนิ ขอ้มลูขา่วสาร และการยกยอ่ง 

 3.2.26  คุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในโครงการ หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจของผู้อยู่
อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า ที�เกิดขึ?นในด้านร่างกาย 
จติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและด้านสิ�งแวดล้อม เป็นหลกั ซึ�งเป็นองค์ประกอบในแบบ
ประเมนิคุณภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่ ภาษาไทย (WHQOL BREF-THAI)  

 3.2.27  คุณภาพชวีติดา้นรา่งกาย หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจกบัสุขภาพอนามยัที�ตน
มอียูแ่ละความสามารถทางร่างกายของตน 
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 3.2.28  คุณภาพชวีติด้านจติใจ หมายถงึ หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจในสุขภาพจติ
ของตน มคีวามสุข สดชื�นแจม่ใส 

 3.2.29  คุณภาพชวีติดา้นสมัพนัธท์างสงัคม หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจในสถานภาพ
ทางสงัคมของตน รวมทั ?งความสมัพนัธก์บับุคคลอื�นๆในสงัคม 

 3.2.30  คุณภาพชวีติด้านสิ�งแวดลอ้ม หมายถงึ ระดบัความพงึพอใจของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งที�เกดิขึ?นดา้นสิ�งแวดลอ้ม 
 

3.3  สมมติฐานในการศึกษา  
 

สมมตฐิานในการศกึษานี? คอื 

สมมตฐิานที� 1  จํานวนปีอยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการ 

 สมมตฐิานที� 2  จํานวนผู้อยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการ 
 สมมตฐิานที� 3  เพศมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

สมมตฐิานที� 4  อายมุคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมติฐานที� 5  ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัใน
โครงการ 

สมมตฐิานที� 6  สถานภาพการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการ 

สมมติฐานที� 7  สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัใน
โครงการ 

สมมตฐิานที� 8  รายได้ครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัใน
โครงการ 

สมมตฐิานที� 9  การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่
อาศยัในโครงการ 
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 สมมตฐิานที� 10  การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 11  ลกัษณะชุมชนที�อยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่
อาศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 12  การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของ
ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 13  การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 14  การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสําคญัของครอบครวัมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 15  การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและ แก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผลใน
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 16  การสนับสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 17  การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้นหรอืสิ�งของมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 18  การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้องมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 19  การสนบัสนุนทางสงัคมเจา้หน้าที�ของรฐั/รฐัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

 สมมตฐิานที� 20  ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื?นฐานทั �วไป ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั 
และปจัจยัดา้นการสนับสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการได ้
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3.4  ประชากรและกลุ่มตวัอย่าง 
 

 3.4.1  ประชากร 
ผูศ้กึษาไดก้ําหนดประชากรเป็นจาํนวนหน่วยที�พกัอาศยัเฉพาะอาคารแฟลตเช่าของ

เคหะชุมชนทุ่งสองหอ้งในการศกึษาครั ?งนี? ซึ�งม ีจาํนวน 1,369 หน่วย   

3.4.2  ขนาดกลุ่มตวัอย่าง 
 ผู้ศึกษากําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที�เหมาะสมโดยใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างของ 
Yamane ที�ระดบัความคลาดเคลื�อนรอ้ยละ 5 ซึ�งไดข้นาดกลุ่มตวัอย่าง 310 หน่วย โดยไดจ้าก
การคาํนวณตามสตูรดงัต่อไปนี? 

                                          n  =     N 
                                                              1 + Ne2 
 

โดยที� n =  ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง 
N  =  ขนาดของประชากร 
E =  ความคลาดเคลื�อนของการสุ่มตวัอยา่ง 

แทนสตูร 
   n = 1,369 

           1 + 1,369(5)2 
 

     = 309.55  
 ดงันั ?น ตวัอยา่งที�ใชใ้นการศกึษาครั ?งนี?เท่ากบั 310 หน่วย          
                                                 

  3.4.3  การสุ่มตวัอย่าง 
  เพื�อให้ข้อมูลที�ได้มกีารกระจายในพื?นที�ในระดบัต่างๆ จงึใช้การสุ่มตวัอย่างแบบแบบ
หลายขั ?นตอน (Multi - stage random sampling) โดยมขีั ?นตอนในการสุ่มตวัอยา่งดงันี? 
  ขั ?นแรก การเลอืกในระดบัพื?นที� เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) 
โดยเลอืกศกึษา อาคารประเภทแฟลตเช่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง ซึ�งเป็นชุมชนหนึ�ง
ของการเคหะแห่งชาตใินเขตกรุงเทพมหานคร และมคีวามเป็นเมอืงสูงกว่าในจงัหวดัอื�น ๆ อกี
ทั ?ง ชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนที�ดาํเนินการมาเป็นระยะเวลากว่า 25 ปีมาแลว้ ทําใหค้าดการณ์ได้
ว่าผูท้ี�อยูอ่าศยัในเคหะชุมชนดงักล่าวจะมคีวามตะหนกัและเลง็เหน็ถงึปญัหาของคุณภาพชวีติใน
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ชุมชนของตนมากกว่าชุมชนโครงการอื�น ๆ ที�เพิ�งเริ�มก่อตั ?ง ประกอบกบั ผูศ้กึษาเลง็เหน็ว่าพื?นที�
ดงักล่าวยงัน่าจะเป็นตวัแทนของชุมชนของการเคหะแห่งชาติชุมชนอื�น ๆ ในการสะท้อนถึง
ผลงานในการพฒันาคุณภาพชวีติในระยะเวลาที�ผ่านมาไดพ้อสมควร จงึเป็นมลูเหตุใหผู้ศ้กึษา
เลอืกศกึษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และสําหรบัการเลอืกศกึษาเฉพาะอาคารประเภท
แฟลตเช่านั ?น เนื�องจากอาคารประเภทสรา้งบางส่วน (ชุมชนแนวราบ) ไดม้กีารโอนยา้ยใหอ้ยู่ใน
การดแูลของสาํนกังานเขตหลกัสี�ตั ?งแต่ปี พ.ศ. 2540 แลว้ เหลอืเพยีงอาคารประเภทแฟลตเช่าที�
ยงัอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติโดยตรง จงึมคีวามเป็นชุมชนของการเคหะแห่งชาติ
มากกว่า สอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคข์องผูศ้กึษาที�ตอ้งการศกึษาชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิ
 ขั ?นที�สอง การเลือกระดบับุคคล ได้ใช้วธิีการสุ่มตวัอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
sampling) โดยบญัชคีรวัเรอืนที�มผีู้พกัอาศยัจรงิ ตามที�ไดร้บัขอ้มลูมาจากชุมชนใชท้ําการสุ่ม
โดยสอบถามตวัแทนผูอ้ยูอ่าศยั 1 คนต่อที�พกั 1 หน่วย (ครวัเรอืน) เพื�อเป็นการกระจายการเกบ็
ขอ้มูลให้ได้มาซึ�งข้อมูลที�มคีวามครอบคลุมมากที�สุด จงึเป็นมูลเหตุให้ผู้ศกึษาเลอืกวธิกีารสุ่ม
ดงักล่าวมาใชใ้นการศกึษาครั ?งนี? 
 

3.5  เครื�องมือที�ใช้ในการศึกษา 
 

  เครื�องมอืที�ใชใ้นการเกบ็ขอ้มลู คอื แบบสอบถาม ซึ�งสรา้งขึ?นจากการทบทวนถงึแนวคดิ 
ทฤษฎแีละงานวจิยัต่างๆที�เกี�ยวขอ้งซึ�งประกอบดว้ยเนื?อหาดงันี? 
 

 ตอนที� 1  ข้อมูลพื6นฐานทั �วไป หมายถงึ ขอ้มลูพื?นฐานของตวัแทนครวัเรอืนในการ
ตอบแบบสอบถามที�ประกอบดว้ย 1) จาํนวนปีอยู่อาศยั 2) จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 3) เพศ 4) อายุ 5) 
ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) สถานภาพสมรส 8) รายไดค้รวัเรอืน 9) การเป็น
สมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 10) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชน และ11) 
ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยั  
 สาํหรบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ผูศ้กึษาไดก้ําหนดเกณฑก์ารใหค้ะแนนตารางที� 3.1
ดงันี? 
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ตารางที� 3.1  แสดงเกณฑก์ารแปลผลระดบัมาตรวดัลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยั 

 ข้อที� ข้อความ    เป็นประจาํ         บางครั 6ง         ไม่เคย 

1.11.1 
 

ขอ้ความทางบวก 3 2 1 

1.11.2 
1.11.3 
1.11.4 
1.11.5 

ขอ้ความทางลบ 1 2 3 

 

เกณฑก์ารแปลความหมาย คะแนนเฉลี�ยลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยัโดยรวม ซึ�งไดก้ําหนด
ช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดบั ดงันี? 

1.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 2.34-3.00 หมายความว่า ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยัอยูใ่น 
ระดบัด ี

2.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.67-2.33 หมายความว่า ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยัอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง 
    3.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.00-1.66 หมายความว่า ลกัษณะชุมชนที�อยู่อาศยัอยู่ใน
ระดบัไมด่ ี
 

 ตอนที� 2  ข้อมลูด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั เป็นคาํถามเกี�ยวกบัความสมัพนัธ ์
ของสมาชกิในครอบครวั มทีั ?งหมดจาํนวน 16 คําถาม ซึ�งแต่ละขอ้คําถามแบ่งเป็นมาตราส่วน 3 
ลําดบัประกอบด้วย เป็นประจาํ บางครั ?ง และไม่เคย ซึ�งแบ่งองคป์ระกอบของคําถามขอ้มูลดา้น
สมัพนัธภาพในครอบครวัได ้ดงันี? 
         1)  การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั 4 ขอ้ 
          2)  การมคีวามรกั ความเคารพ และนบัถอืต่อกนั 4ขอ้ 
                  3)  การมสี่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของครอบครวั 4 ขอ้ 
       4)  การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 4 ขอ้ 
เกณฑก์ารใหค้ะแนนในตอนที� 2 กําหนดค่าการใหค้ะแนนตามตารางที� 3.2 ดงันี? 
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ตารางที� 3.2  แสดงเกณฑก์ารแปลผลระดบัมาตรวดัสัมพนัธภาพในครอบครัว 

ข้อที� ข้อความ    เป็นประจาํ         บางครั 6ง         ไม่เคย 
1 2 3 5 6 7 
 8 9 10 11  
12 13 15  

ขอ้ความทางบวก 3 2 1 

4  14 16 ขอ้ความทางลบ 1 2 3 

เกณฑก์ารแปลความหมาย คะแนนเฉลี�ยสมัพนัธภาพในครอบครวัโดยรวม ซึ�งได้
กําหนดช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดบั ดงันี? 

1.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 2.34-3.00 หมายความว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัอยูใ่น 
ระดบัสงู 

2.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.67-2.33 หมายความว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัอยูใ่น 
ระดบัปานกลาง 
    3.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.00-1.66 หมายความว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัอยู่ใน
ระดบัตํ�า 

ตอนที� 3  ข้อมลูการสนับสนุนทางสงัคม เป็นคําถามเกี�ยวกบัการสนับสนุนทางสงัคม 
มจีาํนวนทั ?งหมด 16 คําถาม ซึ�งแต่ละขอ้คําถามแบ่งเป็นมาตราส่วน 3 ลําดบัประกอบดว้ย น้อย 
ปานกลาง มาก ซึ�งแบ่งองคป์ระกอบของคาํถามขอ้มลูการสนบัสนุนทางสงัคมได ้ดงันี?  
  1)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิในครอบครวั 4 ขอ้ 
      2)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น 4 ขอ้ 
        3)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง 4 ขอ้ 
        4)  การสนบัสนุนทางสงัคมจากรฐั/เจา้หน้าที�รฐั 4 ขอ้  
เกณฑก์ารใหค้ะแนนตอนที� 3 กําหนดค่าการใหค้ะแนนตามตารางที� 3.3 ดงันี? 
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ตารางที� 3.3  แสดงเกณฑก์ารแปลผลระดบัมาตรวดัการสนบัสนุนทางสงัคม 

ข้อที� ข้อความ          มาก      ปานกลาง          น้อย 

1 2 3 4 6 7 8  
9 10 11 12  
14 15 16  
 

ขอ้ความทางบวก 3 2 1 

5 13 ขอ้ความทางลบ 1 2 3 
 

 
เกณฑก์ารแปลความหมาย คะแนนเฉลี�ยการสนับสนุนทางสงัคมโดยรวม ซึ�งไดก้ําหนด

ช่วงคะแนนและความหมายเป็น 3 ระดบั ดงันี? 
1.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 2.34-3.00 หมายความว่า การสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่น 

ระดบัสงู 
2.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.67-2.33 หมายความว่า การสนบัสนุนทางสงัคมอยูใ่น 

ระดบัปานกลาง 
    3.  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.00-1.66 หมายความว่า การสนับสนุนทางสงัคมอยู่ใน
ระดบัตํ�า 

ตอนที� 5 คณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องตามแบบ
ประเมินคณุภาพชีวิตขององค์การอนามยัโลก ชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-
THAI) 

 มจีาํนวนทั ?งหมด 26 ขอ้ แต่ละขอ้แบ่งเป็นมาตราส่วน 5 ลําดบั ไดแ้ก่ มากที�สุด มาก 
ปานกลาง น้อย และน้อยที�สุด ซึ�งแบ่งเป็นองคป์ระกอบไดด้งันี? 

 1)  ดา้นรา่งกาย 7 ขอ้  
 2)  ดา้นจติใจ 6 ขอ้  
 3)  ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 3 ขอ้  
 4)  ดา้นสิ�งแวดลอ้ม 8 ขอ้  
ส่วนขอ้ 1 และ 26 เป็นตวัชี?วดัอยูใ่นหมวดทั �วไป จะไมร่วมอยูใ่นองคป์ระกอบทั ?ง 4 ดา้น 

เกณฑก์ารใหค้ะแนนตอนที� 4 กําหนดค่าการใหค้ะแนนตามตารางที� 3.4 ดงันี? 
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ตารางที� 3.4  แสดงเกณฑก์ารแปลผลระดบัมาตรวดัคุณภาพชวีติ 

 

ข้อที� 

 
ข้อความ 

ระดบัคะแนน 
มาก
ที�สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที�สุด 

1 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 
14 15 16 17 18 19 20 21 
22 23 24 25 26 
 

   ขอ้ความทางบวก 5 4 3 2 1 

2 9 11 
 

    ขอ้ความทางลบ 1 2 3 4 5 

  
  การแปลความหมายคะแนนแบบวดัคุณภาพชวีติ WHOQOL-BREF-THAI นี?ใหร้ะดบั
คุณภาพชวีติ แบ่งออกเป็น 3 ระดบั คอื ระดบัไมด่ ีปานกลาง ด ีมช่ีวงคะแนนดงันี? 
  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 3.68-5.00 แสดงถงึ การมคีุณภาพชวีติในระดบัด ี
  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 2.34-3.67 แสดงถงึ การมคีุณภาพชวีติในระดบัปานกลาง 
  ค่าเฉลี�ยตั ?งแต่ 1.00-2.33 แสดงถงึ การมคีุณภาพชวีติในระดบัไมด่ ี
    

3.6  การตรวจสอบเครื�องมือ 
 

  ผูศ้กึษาจะทําการทดสอบความเที�ยง (Validity) และความน่าเชื�อถอื (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดงันี? 

  3.6.1   การทดสอบความเที�ยงตรง (Content Validity)  
 ผู้ศกึษาได้สรา้งแบบสอบถามโดยอาศยัแนวคดิ ทฤษฎแีละผลงานวจิยัที�เกี�ยวขอ้งกบั
เรื�องคุณภาพชวีติ นําแบบสอบที�สรา้งเสรจ็แลว้ใหอ้าจารยท์ี�ปรกึษาตรวจสอบความเที�ยงตรงใน
เนื?อหา เพื�อใหค้าํแนะนําหลงัจากนั ?นไดด้าํเนินการปรบัปรงุแกไ้ขแบบสอบถามใหส้มบรูณ์ยิ�งขึ?น 

  3.6.2  การทดสอบความเชื�อถือ (Reliability)  
  ผู้ศกึษานําแบบสอบถามที�ปรบัปรุงแก้ไข ไปทดลองใช้กบัผู้อยู่อาศยัในแฟลตเช่าของ
ชุมชนเคหะคลองจั �น จํานวน 30 ครวัเรอืน เนื�องจากเคหะชุมชนดงักล่าว เป็นชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติในกรุงเทพฯที�ดําเนินการมาแล้วกว่า 25 ปี ซึ�งมีระยะเวลาการดําเนินการที�
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ใกลเ้คยีงกนั ผูศ้กึษาจงึทําการเลอืกชุมชนดงักล่าวเพื�อทดลองแบบสอบถาม แลว้นําไปทดสอบ
ความเชื�อถอืแบบสอบถามโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ wอลัฟ่า (Coefficient Alpha) เพื�อให้ได้ค่า
ความเชื�อมั �น (Reliability) ในระดบัที�ยอมรบัไดต่้อไป โดยมคี่าดงักล่าวแบ่งเป็นด้านตามตาราง
ดงันี? 
 
ตารางที� 3.5  แสดงผลการทดสอบความน่าเชื�อถอืของแบบสอบถามโดยค่าสมัประสทิธิ wอลัฟ่า  
  (Coefficient Alpha)        

  ตวัแปร ค่าความเชื�อมั �น Alpha 
  
ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั 0.8496 
ปจัจยัดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม 0.8434 
คุณภาพชวีติ   
      

0.7924 
 

 

3.7  การเกบ็รวบรวมข้อมลู 
 

  การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ศึกษาจะดําเนินการรวบรวมข้อมูลในช่วงเดือนเมษายน – 
พฤษภาคม โดยนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุ่มตวัอย่างที�พกัอาศยัอยู่ในโครงการตาม
เลขที�บ้านที�มีผู้อยู่อาศัยจริงตามที�ได้ทําวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic 
Sampling) เฉพาะอาคารประเภทแฟลตเช่าในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง 
 

3.8  การประมวลผลข้อมลู  
 

ในการประมวลผลขอ้มลู ผูศ้กึษาไดด้าํเนินการ ดงันี? 
1.  นําแบบสอบถามที�เกบ็รวบรวมมาไดค้ดัเลอืกฉบบัที�สมบรูณ์ 
2.  บรรณาธกิรและลงรหสัขอ้มลูจากแบบสอบถามทุกขอ้  

  3.  วเิคราะหข์อ้มลูโดยใชโ้ปรแกรมสาํเรจ็รปู SPSS (Statistical Package for the 
Social Sciences) 
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3.9  สถิติในการวิเคราะหข้์อมลู 
 

 3.9.1  การวเิคราะหข์อ้มลูเบื?องตน้ใชส้ถติพิรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแ้ก่ 
ความถี� (Frequency) รอ้ยละ (Percentage) ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน
(Standard Deviation)  

  3.9.2  การวเิคราะหค์วามสมัพนัธ ์ใชส้มัประสทิธิ wสหสมัพนัธเ์พยีรส์นั (Pearson’s 
Product Moment Correlation Coefficient: r) ในกรณทีี�ตวัแปรอสิระอยูใ่นระดบั interval/ratio 
สมัประสทิธิ wสหสมัพนัธพ์อยทไ์บซเีรยีล (Point Biserial Correlation Coefficient: rpb) สาํหรบั
กรณทีี�ตวัแปรอสิระเป็น nominal ซึ�งไดท้าํเป็นตวัแปรหุ่น (Dummy Variable) มทีั ?งหมด 5 ตวั
ไดแ้ก่ เพศ (เพศหญงิ รหสั 1, เพศชายรหสั 0), สถานภาพการทาํงาน (อาชพีคา้ขาย/ประกอบ
ธุรกจิส่วนตวั รหสั 1, อาชพีอื�นๆรหสั 0), สถานภาพสมรส (สถานภาพสมรส รหสั 1, สถานภาพ
อื�นๆรหสั 0), การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรม (ไมเ่ป็นสมาชกิ รหสั 1, เป็นสมาชกิกลุ่มรหสั 0)
และการมสี่วนรว่มในกจิกรรม (ไมเ่ขา้รว่มกจิกรรม รหสั 1, เขา้รว่มกจิกรรม รหสั 0)  และใชค้่า
สมัประสทิธิ wสหสมัพนัธส์เปียรแ์มนสโ์ร (Spearman's Product Correlation Coefficient: rs) 
สาํหรบักรณทีี�ตวัแปรอสิระเป็น ordinal ในการวเิคราะหค์วามสมัพนัธเ์บื?องตน้ระหว่างตวัแปร
ต่าง ๆ โดยมเีกณฑใ์นการวดัระดบัความสมัพนัธข์องตวัแปร (Gene, 1983: 156) คอื 

       -1  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธเ์ตม็ที�และเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
-0.76 ถงึ -0.99 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธส์งูมากและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
-0.56 ถงึ -0.75 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
-0.26 ถงึ -0.55 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
-0.01 ถงึ -0.25 หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ�าและเป็นไปในทศิทางตรงขา้ม 
        0  หมายถงึ ไมม่คีวามสมัพนัธ ์
0.01 ถงึ 0.25  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัตํ�าและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
0.26 ถงึ 0.55  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัปานกลางและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
0.56 ถงึ 0.75  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธร์ะดบัสงูและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 
0.76 ถงึ 0.99  หมายถงึ มคีวามสมัพนัธส์งูมากและเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

         1   หมายถงึ มคีวามสมัพนัธเ์ตม็ที�และเป็นไปในทศิทางเดยีวกนั 

  3.9.3  การวเิคราะหก์ารถดถอยพหุ (Multiple Regression Analysis) เพื�อวเิคราะห ์
ความสามารถในการทํานายความผนัแปรของตวัแปรตามดว้ยตวัแปรอสิระ และใชว้ธิกีาร
คดัเลอืก ตวัแปรอสิระเขา้สู่สมการดว้ยวธิ ีStepwise   



บทที� 4 
 

ผลการศึกษา 
 

การศึกษาเรื	อง “คุณภาพชีวติของผู้อยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศกึษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า” ซึ	งรวบรวม
โดยการใชแ้บบสอบถามกบัผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า โดย
มกีลุ่มตวัอย่าง 310 หน่วย ซึ	งเก็บได้จรงิจํานวน 301 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 97.1 ของกลุ่ม
ตวัอยา่ง ผูศ้กึษานําขอ้มลูที	ไดม้าวเิคราะหห์าค่าทางสถติ ิและกําหนดการนําเสนอผลการศกึษา 
ดงันี; 

1  ขอ้มลูพื;นฐานทั 	วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 
2  สมัพนัธภาพในครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่ง 
3  การสนบัสนุนทางสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง 
4  คุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอยา่ง 
5  ผลการทดสอบสมมตฐิาน 
6  ปญัหาและขอ้เสนอแนะที	เกี	ยวกบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเคหะชุมชน

ทุ่งสองหอ้ง อาคารประเภทแฟลตเช่า 
 

4.1  ข้อมลูพื�นฐานทั �วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
 

ขอ้มลูพื;นฐานของตวัแทนครวัเรอืนในการตอบแบบสอบถาม ประกอบดว้ย 1) จาํนวนปี
อยู่อาศยั 2) จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 3) เพศ 4) อายุ 5) ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 
รายไดร้วมครวัเรอืนต่อเดอืน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 
10) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืาสาสมคัรในชุมชน และ 11) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ 
ดงันี; (ตารางที	 4.1 และตารางที	 4.2) 
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จาํนวนปีอยูอ่าศยั พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 
1- 5 ปี จาํนวน 77 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 25.6 รองลงมา อาศยัอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 
5 - 10 ปี จาํนวน 68 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 22.6 ระหว่าง 15 – 20 ปี จาํนวน 61 หน่วย คดิเป็น
รอ้ยละ 20.3 ตั ;งแต่ 20 ปีขึ;นไป จาํนวน 45 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 15.0 ระหว่าง 10 – 15 ปี 
จาํนวน 36 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 และน้อยที	สุด น้อยกว่า 1 ปี จาํนวน 12 หน่วย คดิเป็น
รอ้ยละ 4.0 

จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มผีูอ้ยู่อาศยัในครวัเรอืนจาํนวน 3 - 4 
คน จาํนวน 139 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 46.2 รองลงมาคอื 1 – 2 คน จาํนวน 121 หน่วย คดิเป็น
รอ้ยละ 40.2 และจาํนวน 5 คนขึ;นไป จาํนวน 40 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 13.3 

เพศ พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มตีวัแทนในการตอบแบบสอบถามที	เป็นเพศหญงิ 
จาํนวน 190 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 63.1 และ เพศชาย จาํนวน 111 คดิเป็นรอ้ยละ 36.9 

อาย ุพบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มตีวัแทนในการตอบแบบสอบถามที	มอีายุระหว่าง 26 
– 40 ปี เป็นจาํนวน 99 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 32.9 รองลงมา คอื กลุ่มที	มอีายุระหว่าง 41-55 ปี 
จาํนวน 98 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 32.6 กลุ่มอายุ 56 ปีขึ;นไป จาํนวน 73 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 
24.3 และกลุ่มอายนุ้อยกว่า 25 ปี จาํนวน 29 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 9.6 

ระดบัการศกึษา พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มตีวัแทนในการตอบแบบสอบถามที	มี
การศกึษาระดบัประถมศกึษา จาํนวน 73 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 24.3 รองลงมา ระดบัปรญิญาตร ี
จาํนวน 62 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 20.6 ระดบัมธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช. จาํนวน 54 หน่วย คดิ
เป็นรอ้ยละ 17.9 ระดบัมธัยมศกึษาตอนต้น จาํนวน 53 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 17.6 ระดบัปวส./
อนุปรญิญา จาํนวน 36 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 12.0 ตํ	ากว่าระดบัประถมศกึษา จาํนวน 16 หน่วย 
คดิเป็นรอ้ยละ 5.3 และน้อยที	สุด ระดบัสงูกว่าปรญิญาตร ีมจีาํนวนเพยีง 7 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 
2.3 

สถานภาพการทาํงาน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มตีวัแทนในการตอบแบบสอบถามที	
มีการประกอบธุรกิจส่วนตัว/ค้าขาย/รบัจ้างทั 	วไป จํานวน 91 หน่วย  คิดเป็นร้อยละ 30.2 
รองลงมา พนักงานบริษัท/ห้าง/ร้าน/โรงงาน จํานวน 82 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 27.2 ไม่ได้
ประกอบอาชพี เช่น เป็นขา้ราชการบาํนาญ แมบ่า้น มจีาํนวน 57 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 18.9 รบั
ราชการ/พนักงานรฐัวสิาหกจิ/ลูกจา้งรฐับาล จาํนวน 42 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 14.0 นักเรยีน/
นักศกึษา จาํนวน 17 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 5.6 และน้อยที	สุด กําลงัหางาน/ตกงาน/ว่างงาน 
จาํนวน 12 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 4.0 

รายไดร้วมครวัเรอืนต่อเดอืน พบว่า กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มรีายไดร้วมต่อเดอืนระหว่าง 
10,001- 15,000 บาท จาํนวน 79 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 26.2 รองลงมา มรีายได ้20,001 ขึ;นไป 
จาํนวน 78 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 25.9 ระหว่าง 5,001- 10,000 บาท  
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จาํนวน 59 หน่วย  คดิเป็นรอ้ยละ 19.6  ระหว่าง15,001-20,000 บาท จาํนวน 48 หน่วย คดิ
เป็นรอ้ยละ 15.9 และ น้อยที	สุด น้อยกว่า 5,000 บาท จาํนวน 37 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 12.3 

สถานภาพสมรส พบว่า กลุ่มตวัอย่างมากกว่าครึ	งมสีถานภาพสมรสเป็นจาํนวน 170 
หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 56.5 รองลงมา มสีถานภาพ โสด จาํนวน 82 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 27.2 
และหยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่จาํนวน 48 คดิเป็น รอ้ยละ 15.9 

การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่าง ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสมาชกิ
กลุ่มหรอืชมรมในชุมชนมจีาํนวนถงึ 279 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 92.7 และเป็นสมาชกิกลุ่มหรอื
ชมรมในชุมชนมจีาํนวนเพยีง 20 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 6.6  

การมสี่วนรว่มในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชน พบว่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ ไม่เขา้
ร่วมกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชนมจีํานวน 195หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 64.8 และ เขา้ร่วม มี
จาํนวน 103 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 34.2 

ลกัษณะชุมชนที	อยูอ่าศยั ประกอบดว้ย ความสะอาด สะดวก สบายในครวัเรอืน ปญัหา
เรื	องขยะในชุมชน ปญัหาเรื	องกลิ	นเหมน็จากของเสยี สิ	งปฏกิูลต่างๆในชุมชน ปญัหาเรื	อง
มลภาวะทางเสยีงในชุมชน และ ปญัหาเรื	องนํ;าเน่า นํ;าเสยีในชุมชน พบว่า สภาพแวดลอ้มทาง
กายภาพโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.89)  

และเมื	อพจิารณาเป็นรายขอ้แลว้ พบว่า 1 ขอ้ อยูใ่นระดบัสงู 2 ขอ้ อยูใ่นระดบัปาน
กลาง และอกี 2 ขอ้ อยูใ่นระดบัตํ	า ซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สาํหรบั
ขอ้ที	อยูใ่นระดบัสงู คอื ความสะอาด สะดวกสบายในครวัเรอืน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.65) ขอ้ที	อยูใ่น
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ ปญัหาเรื	อง นํ;าเสยี นํ;าเน่า ที	เกดิขึ;นในชุมชน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.80) และ
ปญัหาเรื	อง กลิ	นเหมน็จากของเสยี สิ	งปฏกิูลต่างๆในชุมชน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.68) และขอ้ที	อยู่
ในระดบัตํ	า ไดแ้ก่ ปญัหาเรื	อง เสยีงที	ดงัหนวกหู น่าราํคาญ เช่น จากเครื	องยนต์ หรอืผูอ้ยูอ่าศยั
ในชุมชนเอง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.66) และความสะอาด สะดวก สบายในครวัเรอืน (คา่เฉลี	ย
เท่ากบั 1.65) 

 
ตารางที� 4.1  แสดงจาํนวน รอ้ยละ ของขอ้มลูพื;นฐานทั 	วไปของกลุ่มตวัอยา่ง 

ข้อมลูพื�นฐานทั �วไป จาํนวน 
 

ร้อยละ 
 

จาํนวนปีอยู่อาศยั   
น้อยกว่า 1 ปี 12 4.0 
1 - 5 ปี 77 25.6 
6 - 10 ปี 68 22.6 
11 - 15 ปี 36 12.0 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ)   

ข้อมลูพื�นฐานทั �วไป จาํนวน 
 

ร้อยละ 
 

16 – 20 ปี 61 20.3 
21 ปีขึ;นไป 45 15.0 
ไมต่อบ  2  0.5 
รวม          301      100.0 

จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั   
1 – 2 คน 121 40.2 
3 – 4 คน 139 46.2 
5 คนขึ;นไป   40 13.3 
ไมต่อบ    1  0.3 
รวม 301      100.0 

เพศ   
ชาย   111    36.9 
หญงิ           190 63.1 
รวม 301      100.0 

อาย ุ   
น้อยกว่า 25 ปี 29 9.6 
26 – 40 ปี 99 32.9 
41 – 55 ปี 98 32.6 
56 ปีขึ;นไป 73 24.3 

ไมต่อบ  2  0.6 

รวม          301      100.0 

ระดบัการศึกษา   

ตํ	ากว่าประถมศกึษา  16     5.3 
ประถมศกึษา  73    24.3 
มธัยมศกึษาตอนตน้           53        17.6 
ปวส./อนุปรญิญา           36 12.0 
ปรญิญาตร ี           62 20.6 
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ตารางที� 4.1  (ต่อ)   
ข้อมลูพื�นฐานทั �วไป จาํนวน 

 
ร้อยละ 

 
สงูกว่าปรญิญาตร ี 7   2.3 
ไมต่อบ 54  17.9 
รวม          301       100.0 

สถานภาพภารทาํงาน   

ไม่ได้ประกอบอาชพี (ขา้ราชการบํานาญ
แมบ่า้น) 

57 18.9 

กําลงัหางาน/ตกงาน/ว่างงาน 12 4.0 
ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย/รบัจา้งทั 	วไป 91 30.2 
รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 42 14.0 
พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น/โรงงาน 82 27.2 
นกัเรยีน/นกัศกึษา 17 5.6 
รวม           301     100.0 

รายได้รวมครวัเรือนต่อเดือน   

น้อยกว่า 5,000 บาท 37 12.3 
5,001- 10,000 บาท 59 19.6 
10,001- 15,000 บาท 79 26.2 
15,001-20,000 บาท 48 15.9 
20,001 บาทขึ;นไป 78 25.9 
รวม          301      100.0 

สถานภาพสมรส   
โสด   82 27.2 
สมรส 170 56.5 
หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู่  48 15.9 
ไมต่อบ   1  0.4 
รวม 301      100.0 

การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน   

ไมเ่ป็น 279 92.7 
   



71 
 

ตารางที� 4.1  (ต่อ)   
ข้อมลูพื�นฐานทั �วไป จาํนวน 

 
ร้อยละ 

 
เป็น 20 6.6 
ไมต่อบ  2 0.7 
รวม          301      100.0 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมหรืออาสาสมคัรใน
ชุมชน  

  

ไมเ่ขา้รว่ม 195 64.8 

เขา้รว่ม 103 34.2 
ไมต่อบ   3  1.0 
รวม 301      100.0 

 
ตารางที� 4.2  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัลกัษณะชุมชนที	อยูอ่าศยัของ 
                  กลุ่มตวัอยา่ง  

ลกัษณะชุมชนที�อยู่อาศยั ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.  ความสะอาด สะดวก สบายในครวัเรอืน 2.65 0.54 สงู 
2.*  ปญัหาเรื	องขยะ ในชุมชน เช่น การทิ;งขยะไมเ่ป็นที	 1.66 0.59 ตํ	า 
3.*  ปญัหาเรื	อง กลิ	นเหมน็จากของเสยี สิ	งปฏกิูลต่างๆ
ในชุมชน 

1.68 0.57 ปานกลาง 

4.*  ปญัหาเรื	อง เสยีงที	ดงัหนวกห ูน่าราํคาญ เช่น จาก
เครื	องยนต์ หรอืผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชนเอง 

1.66 0.53 ตํ	า 

5.*  ปญัหาเรื	อง นํ;าเสยี นํ;าเน่า ที	เกดิขึ;นในชุมชน 1.80 0.63 ปานกลาง 

รวม 1.89 0.40 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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4.2  สมัพนัธภาพในครอบครวัของกลุ่มตวัอย่าง 
 

 สมัพนัธภาพในครอบครวั ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นการมคีวามรกั ความเคารพ 
และนับถอืต่อกนั ดา้นการมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั ดา้นการมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอื
ตดัสนิใจเรื	องสาํคญัของครอบครวั และดา้นการอยูร่ว่มกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ย
เหตุผล มผีลการศกึษาดงันี; กลุ่มตวัอย่างมสีมัพนัธภาพในครอบครวัอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 2.49)  
 สําหรบัผลการศกึษารายด้านของสมัพนัธภาพในครอบครวั พบว่า ทั ;ง 4 ด้านอยู่ใน
ระดบัสงูทั ;งหมด ซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อยดงันี; มากที	สุด ดา้นการมสี่วนร่วม
ในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.61) รองลงมา ดา้นการ
มคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.60) ดา้นการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบ
สุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผล (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.39) และน้อยที	สุด ดา้นการมกีจิกรรม
รว่มกนัในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.36) (ตารางที	 4.3) 
 
ตารางที� 4.3  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัสมัพนัธภาพในครอบครวัของ 
                  กลุ่มตวัอยา่ง  

สมัพนัธภาพในครอบครวั ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.  สมัพนัธภาพในครอบครวัดา้นการมคีวามรกั ความ
เคารพ และนบัถอืต่อกนั 

2.60 0.34 สงู 

2.  สมัพนัธภาพในครอบครวัดา้นการมกีจิกรรมรว่มกนั
ในครอบครวั 

2.36 0.48 สงู 

3.  สมัพนัธภาพในครอบครวัดา้นการมสี่วนรว่มในการ
ปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสาํคญัของครอบครวั 

2.61 0.50 สงู 

4.  การอยูร่ว่มกนัอย่างสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ย
เหตุผล 

2.39 0.35 สงู 

รวม 2.49 0.33 สงู 

  

 



73 
 

4.2.1  สมัพนัธภาพในครอบครวั ด้านการมีความรกั ความเคารพ และนับถือต่อ 
           กนั 

 การศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวั ดา้นการมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั 
ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวั ดา้นการมคีวามรกั 
ความเคารพ และนับถอืต่อกนัของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.60) และเมื	อ
พจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัสูง มเีพยีง 1 ขอ้เท่านั ;นที	อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ	ง
เรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัสูง มากที	สุด การดูแล
และคอยช่วยเหลอืซึ	งกนัและกนัในยามเจบ็ป่วยของสมาชกิในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.80) 
รองลงมา การใหค้วามเคารพนับถอืต่อกนัของสมาชกิในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.78) และ 
น้อยที	สุด การรบัฟงัและปลอบใจเมื	อเกดิความไมส่บายใจในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.62)  
 สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การใช้คําพูดเพื	อทําให้สมาชกิในครอบครวัต้อง
เสยีใจ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.19) (ตารางที	 4.4) 
 
ตารางที� 4.4  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัสมัพนัธภาพในครอบครวัดา้น     
                  การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั ของกลุ่มตวัอยา่ง  

สมัพนัธภาพในครอบครวั 
ด้านการมีความรกั ความเคารพ และนับถือต่อกนั 

ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.การใหค้วามเคารพนบัถอืต่อกนัของสมาชกิในครอบครวั 
 

2.78 0.47 สงู 

2.การรบัฟงัและปลอบใจเมื	อเกดิความไมส่บายใจใน
ครอบครวั 
 

2.62 0.55 สงู 

3. การดแูลและคอยช่วยเหลอืซึ	งกนัและกนัในยามเจบ็ป่วย
ของสมาชกิในครอบครวั 
 

2.80 0.45 สงู 

4.* การใชค้ําพดูเพื	อทาํใหส้มาชกิในครอบครวัตอ้งเสยีใจ 2.19 0.53 ปาน
กลาง 

รวม 2.60 0.34 สงู 
 

หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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4.2.2  สมัพนัธภาพในครอบครวั ด้านการมีกิจกรรมร่วมกนัในครอบครวั 
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ด้านการมีกิจกรรมร่วมกันในครอบครัว

ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวั ดา้นการมกีจิกรรม
รว่มกนัในครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัสงู (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.36) และเมื	อพจิารณาราย
ขอ้แลว้ พบว่า 3 ขอ้ อยู่ในระดบัสูง มเีพยีง 1 ขอ้เท่านั ;นที	อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ	งเรยีงลําดบั
ตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัข้อที	อยู่ในระดบัสูง มากที	สุด การรบัประทาน
อาหารร่วมกนัในแต่ละวนัของครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.43) รองลงมา การไปเลอืกซื;อของ
ร่วมกนัของสมาชกิในครอบครวั(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.39) และ น้อยที	สุด การไปเที	ยวหรอืพกัผ่อน
นอกบา้นรว่มกนัของคนในครอบครวั(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.35)  
 สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การใช้เวลาว่างในการทํากจิกรรมร่วมกบัสมาชกิ
ในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.27) (ตารางที	 4.5) 
 
ตารางที� 4.5  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัสมัพนัธภาพในครอบครวัดา้น 
                  การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั ของกลุ่มตวัอยา่ง  

สมัพนัธภาพในครอบครวั 
ด้านการมีความรกั ความเคารพ และนับถือต่อกนั 

ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. การไปเที	ยวหรอืพกัผ่อนนอกบา้นรว่มกนัของคนใน
ครอบครวั 
 

2.35 0.62 สงู 

2.  การไปเลอืกซื;อของรว่มกนัของสมาชกิในครอบครวั 
 

2.39 0.60 สงู 

3. การใชเ้วลาว่างในการทํากจิกรรมรว่มกบัสมาชกิใน
ครอบครวั เช่น เล่นกฬีา ทาํงานบา้น ทาํบุญ เป็นตน้ 
 

2.27 0.56 ปาน
กลาง 

4. การรบัประทานอาหารรว่มกนัในแต่ละวนัของครอบครวั 
 

2.43 0.61 สงู 

รวม 2.36 0.48 สงู 
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 4.2.3  สมัพนัธภาพในครอบครวั ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตดัสินใจ 
   เรื�องสาํคญัของครอบครวั  
 การศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวั ดา้นการมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	อง
สําคญัของครอบครวั ประกอบด้วยข้อคําถาม 4 ข้อ ผลการศึกษาพบว่า สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ด้านการมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตัดสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวัของกลุ่ม
ตวัอย่าง อยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.61)  และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า ทั ;ง 4 ขอ้ 
อยู่ในระดับสูงทั ;งหมด ซึ	งเรียงลําดับตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดังนี;  มากที	สุด การ
รบัทราบปญัหาในครอบครวัร่วมกนัของสมาชกิในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.67) รองลงมา 
การใหห้รอืไดร้บัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.61) การแก้ไข
ปญัหาใหค้นในครอบครวัรว่มกนั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.59) และ น้อยที	สุด การตดัสนิปญัหาต่าง ๆ 
ที	เกดิขึ;นในครอบครวัรว่มกนั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.55) (ตารางที	 4.6) 
 
ตารางที� 4.6  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัสมัพนัธภาพในครอบครวัดา้น 
 การมสี่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวัของกลุ่ม 
 ตวัอยา่ง  

สมัพนัธภาพในครอบครวั 
ด้านการมีส่วนร่วมในการปรึกษาหรือตดัสินใจเรื�อง

สาํคญัของครอบครวั 

ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. การตดัสนิปญัหาต่าง ๆ ที	เกดิขึ;นในครอบครวัรว่มกนั 
 

2.55 0.58 สงู 

2. การแกไ้ขปญัหาใหค้นในครอบครวัรว่มกนั 
 

2.59 0.59 สงู 

3. การใหห้รอืไดร้บัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ใน
ครอบครวั 
 

2.61 0.55 สงู 

4. การรบัทราบปญัหาในครอบครวัรว่มกนัของสมาชกิใน
ครอบครวั 
 

2.67 0.54 สงู 

รวม 2.61 0.50 สงู 
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4.2.4  สมัพนัธภาพในครอบครวั ด้านการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุและแก้ปัญหา 
           ขดัแย้งด้วยเหตผุล 
การศึกษาสมัพันธภาพในครอบครวั ด้านการอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปญัหา

ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 4 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวั 
ดา้นการอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผลของกลุ่มตวัอย่าง อยู่ในระดบัสูง 
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.39) และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 2 ขอ้ อยู่ในระดบัสูง และอกี 2 ขอ้ 
อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ	งเรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัข้อที	อยู่ใน
ระดบัสงู คอื การอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุขของคนในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.72) และ การ
ใชเ้หตุผลจดัการกบัความขดัแยง้ที	เกดิขึ;นภายในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.56)  
 สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัปานกลาง คอื การถกเถยีง ขดัแยง้กนั โดยการใชค้ําไม่สุภาพ 
ของสมาชกิในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.22) และการไม่เขา้ใจกนัและไม่ยอมพูดคุยกนัของ
คนในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.07) (ตารางที	 4.7) 
 

ตารางที� 4.7  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัสมัพนัธภาพในครอบครวัดา้น 
 การอยู่รว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผลของกลุ่มตวัอยา่ง  

สมัพนัธภาพในครอบครวั  
ด้านการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุและแก้ปัญหาขดัแย้ง

ด้วยเหตผุล 

ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. การใชเ้หตุผลจดัการกบัความขดัแยง้ที	เกดิขึ;นภายใน
ครอบครวั 
 

2.56 0.56 สงู 

2.* การถกเถยีง ขดัแยง้กนั โดยการใชค้าํไมสุ่ภาพ ของ
สมาชกิในครอบครวั 
 

2.22 0.57 ปาน
กลาง 

3. การอยู่รว่มกนัอยา่งมคีวามสุขของคนในครอบครวั 
 

2.72 0.55 สงู 

4.* การไมเ่ขา้ใจกนัและไม่ยอมพดูคุยกนัของคนใน
ครอบครวั 
 

2.07 0.58 ปาน
กลาง 

รวม 2.39 0.35 สงู 
 

หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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4.3  การสนับสนุนทางสงัคม 
 

 การสนบัสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชกิ
ครอบครวั การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้อง 
และการสนับสนุนทางสงัคมจากตัวแทนภาครฐั มผีลการศึกษาดงันี; กลุ่มตัวอย่างได้รบัการ
สนบัสนุนทางสงัคม อยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.04)  
 สําหรบัผลการศึกษารายด้านของการสนับสนุนทางสงัคม พบว่า การสนับสนุนทาง
สงัคมระดบัสูงมอียู่ 1 ด้าน ระดบัปานกลาง 2 ดา้น และระดบัตํ	า 1 ด้าน ซึ	งเรยีงลําดบัตาม
ค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อยดงันี; ระดบัสูง คือ การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชิกครอบครวั
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.52) ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้อง (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 2.14) และการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบ้าน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.95) และ
ระดบัตํ	า คอื การสนบัสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.55) (ตารางที	 4.8) 
 
ตารางที� 4.8  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัการสนบัสนุนทางสงัคมของกลุ่ม 
                  ตวัอยา่ง  

การสนับสนุนทางสงัคม ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.  การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชกิครอบครวั 
 

2.52 0.52 สงู 

2.  การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น 
 

1.95 0.37 ปานกลาง 

3.  การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้อง 
 

2.14 0.53 ปานกลาง 

4.  การสนับสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั 
 

1.55 0.38 ตํ	า 

รวม 2.04 0.27 ปานกลาง 
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 4.3.1  การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชิกครอบครวั 
การศกึษาการสนับสนุนทางสงัคมของสมาชกิครอบครวั ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 4 ขอ้

ซึ	งผู้ศกึษาได้แยกตามลกัษณะของการสนับสนุนทางสงัคม ผลการศกึษาพบว่า การสนับสนุน
ทางสงัคมของสมาชกิครอบครวัของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.52) และเมื	อ
พจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้กอ็ยู่ในระดบัสูงเช่นกนั ซึ	งเรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไป
หาน้อย ดงันี; มากที	สุด คือ การช่วยเหลือทางการเงินหรอืสิ	งของของสมาชิกในครอบครวั 
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.58) รองลงมา คอื การได้รบัหรอืให้กําลงัใจของสมาชิกครอบครวัเมื	อเจอ
ปญัหาในชวีติ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.56) การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที	จาํเป็นต่อการ
ใชช้วีติจากครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.48) และน้อยที	สุด การยกย่องและชื	นชมกนัของสมาชกิ
ในครอบครวั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.47) (ตารางที	 4.9) 
 
ตารางที� 4.9  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัการสนบัสนุนทางสงัคมของ 
 สมาชกิครอบครวัของกลุ่มตวัอยา่ง  

การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชิกครอบครวั ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.  การไดร้บัหรอืใหก้ําลงัใจของสมาชกิครอบครวัเมื	อ
เจอปญัหาในชวีติ 
 

2.56 0.63 สงู 

2.  การช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของของสมาชกิใน
ครอบครวั 
 

2.58 0.61 สงู 

3.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที	จาํเป็น
ต่อการใชช้วีติจากครอบครวั 
 

2.48 0.61 สงู 

4.  การยกยอ่งและชื	นชมกนัของสมาชกิในครอบครวั 
 

2.47 0.60 สงู 

รวม 2.52 0.52 สงู 
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 4.3.2  การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบ้าน 
การศกึษาการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 4 ขอ้ซึ	ง

ผูศ้กึษาไดแ้ยกตามลกัษณะของการสนับสนุนทางสงัคม ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทาง
สงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้นของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.95) และ
เมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 1 ขอ้ อยู่ในระดบัสูง  2 ขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง และอกี 1 ขอ้ 
อยูใ่นระดบัตํ	า ซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัสูง คอื 
การโดนนินทาหรอืดูถูก จากเพื	อน/เพื	อนบ้านเมื	อเจอปญัหาในชวีติ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.50) 
ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพื	อน/เพื	อนบา้น (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 1.89)  และ การไดร้บัการยกย่องและชื	นชมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.86) 
และขอ้ที	อยู่ในระดบัตํ	า คอื การได้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของจากเพื	อน/เพื	อน
บา้น (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.55) (ตารางที	 4.10) 
 
ตารางที� 4.10  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัการสนบัสนุนทางสงัคม 
  จากเพื	อน/เพื	อนบา้นของกลุ่มตวัอยา่ง  

การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบ้าน ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.*  การโดนนินทาหรอืดถููก จากเพื	อน/เพื	อนบา้นเมื	อ
เจอปญัหาในชวีติ 
 

2.50 0.66 สงู 

2.  การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของ
จากเพื	อน/เพื	อนบา้น 
 

1.55 0.58 ตํ	า 

3.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพื	อน/
เพื	อนบา้น 
 

1.89 0.52 ปานกลาง 

4.  การไดร้บัการยกยอ่งและชื	นชมจากเพื	อน/เพื	อน
บา้น 

1.86 0.54 ปานกลาง 

รวม 1.95 0.37 ปานกลาง 
 
หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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 4.3.3  การสนับสนุนทางสงัคมจากญาติ/พี�น้อง 
การศกึษาการสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้อง ประกอบด้วยขอ้คําถาม 4 ขอ้ซึ	งผู้

ศกึษาได้แยกตามลกัษณะของการสนับสนุนทางสงัคม ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทาง
สงัคมจากญาต/ิพี	น้องของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.14) และเมื	อ
พจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า ทุกขอ้อยูใ่นระดบัปาน ซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย 
ดงันี; มากที	สุด คอื การได้รบักําลงัใจจากญาติ/พี	น้องเมื	อเจอปญัหาในชวีิต (ค่าเฉลี	ยเท่ากับ 
2.31) รองลงมา การได้รบัการยกย่องและชื	นชมจากญาต/ิพี	น้อง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.14)  การ
ไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาต/ิพี	น้อง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.12) และน้อยที	สุด การ
ได้รบัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของจากญาต/ิพี	น้อง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.99) (ตารางที	 
4.11) 

 
ตารางที� 4.11  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัการสนบัสนุนทางสงัคมจาก 
  ญาต/ิพี	น้องของกลุ่มตวัอยา่ง  

การสนับสนุนทางสงัคมจากญาติ/พี�น้อง ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.  การไดร้บักําลงัใจจากญาต/ิพี	น้องเมื	อเจอปญัหาใน
ชวีติ 
 

2.31 0.63 ปานกลาง 

2.  การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของ
จากญาต/ิพี	น้อง 
 

1.99 0.69 ปานกลาง 

3.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาต/ิ
พี	น้อง 
 

2.12 0.64 ปานกลาง 

4.  การไดร้บัการยกยอ่งและชื	นชมจากญาต/ิพี	น้อง 
 

2.14 0.59 ปานกลาง 

รวม 2.14 0.53 ปานกลาง 
 
 4.3.4  การสนับสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั 

การศกึษาการสนบัสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 4 ขอ้ซึ	งผู้
ศกึษาได้แยกตามลกัษณะของการสนับสนุนทางสงัคม ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทาง
สงัคมจากตัวแทนภาครฐัของกลุ่มตัวอย่างอยู่ในระดบัตํ	า (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.56) และเมื	อ
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พจิารณารายข้อแล้ว พบว่า 2 ขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง และอกี 2 ขอ้ อยู่ในระดบัตํ	า ซึ	ง
เรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัปานกลาง ได้แก่ การ
ไม่ไดร้บัความสนใจจากตวัแทนภาครฐั เมื	อเจอปญัหาชวีติในดา้นต่างๆ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.93) 
และการได้รบัข้อมูลข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตัวแทนภาครฐั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.71)  
และระดับตํ	 า ได้แก่ การได้รบัความช่วยเหลือทางการเงินหรือสิ	งของจากตัวแทนภาครัฐ 
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.34)  และ การได้รบัการยกย่องและชื	นชมจากจากตวัแทนภาครฐั (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 1.24) (ตารางที	 4.12) 

 
ตารางที� 4.12  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัการสนบัสนุนทางสงัคมจาก 
  ตวัแทนภาครฐัของกลุ่มตวัอยา่ง  

 

หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 

 
 

การสนับสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.*  การไมไ่ดร้บัความสนใจจากตวัแทนภาครฐั เมื	อ
เจอปญัหาชวีติในดา้นต่างๆ 
 

1.93 0.83 ปานกลาง 

2. การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ	งของ
จากตวัแทนภาครฐั 
 

1.34 0.60 ตํ	า 

3.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจาก
ตวัแทนภาครฐั 
 

1.71 0.58 ปานกลาง 

4. การไดร้บัการยกยอ่งและชื	นชมจากจากตวัแทน
ภาครฐั 
 

1.24 0.49 ตํ	า 

รวม 1.56 0.38 ตํ�า 
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4.4  คณุภาพชีวิตของกลุ่มตวัอย่าง 
 

การศึกษาคุณภาพชีวิตครั ;งนี;  ผู้ศึกษาได้ใช้แบบประเมินคุณภาพชีวิตขององค์การ
อนามยัโลก ชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) มจีํานวนทั ;งหมด 26 ข้อ 
ประกอบดว้ย 4 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นร่างกาย 7 ขอ้ ดา้นจติใจ 6 ขอ้ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 3 
ขอ้ ดา้นสิ	งแวดลอ้ม 8 ขอ้ ส่วนขอ้ 1 และ 26 เป็นตวัชี;วดัอยู่ในหมวดทั 	วไป จะไม่รวมอยู่ใน
องคป์ระกอบทั ;ง 4 ดา้น มผีลการศกึษาดงันี; กลุ่มตวัอยา่งมคีุณภาพชวีติโดยรวมอยู่ในระดบัปาน
กลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.11)  
 สําหรบัผลการศกึษารายดา้นของคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คุณภาพชวีติ 3 
ดา้นและรวมถงึคุณภาพชวีติหมวดทั 	วไป อยูใ่นระดบัปานกลางทั ;งหมด มเีพยีงคุณภาพชวีติดา้น
สิ	งแวดลอ้มเพยีงดา้นเดยีวที	อยู่ในระดบัไม่ด ีซึ	งเรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อยดงันี; 
มากที	สุด คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.65) รองลงมา คุณภาพชวีติดา้นจติใจ
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.47) คุณภาพชวีติหมวดทั 	วไป (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.15) ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคม (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.14) และน้อยที	สุด คุณภาพชวีติด้านสิ	งแวดล้อม (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
2.31)  (ตารางที	 4.13) 
 
ตารางที� 4.13  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิต ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1. หมวดทั 	วไป 
 

3.15 0.52 ปานกลาง 

2. ดา้นรา่งกาย 
 

3.65 0.38 ปานกลาง 

3. ดา้นจติใจ 
 

3.47 0.35 ปานกลาง 

4. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 
 

3.14 0.50 ปานกลาง 

5. ดา้นสิ	งแวดลอ้ม 
 

2.31 0.28 ไมด่ ี

รวม 3.11 0.24 ปานกลาง 
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 4.4.1  คณุภาพชีวิตหมวดทั �วไปของกลุ่มตวัอย่าง 
การศกึษาคุณภาพชวีติหมวดทั 	วไป ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 2 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า 

คุณภาพชวีติหมวดทั 	วไปของกลุ่มตวัอยา่งอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.15) และเมื	อ
พจิารณารายขอ้แล้ว พบว่า ทั ;ง 2 ขอ้ อยู่ในระดบัปาน ซึ	งมคี่าเฉลี	ยเท่ากนั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
3.15) (ตารางที	 4.14) 
 
ตารางที� 4.14   แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติหมวดทั 	วไปของ 
   กลุ่มตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิตหมวดทั �วไป ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

1.การพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนนี;มากน้อย
เพยีงใด 

3.15 0.70 ปานกลาง 

26.การมคีุณภาพชวีติที	ด ี(ชวีติความเป็นอยูท่ี	ด)ี 
 

3.15 0.58 ปานกลาง 

รวม 3.15 0.52 ปานกลาง 
 
 4.4.2  คณุภาพชีวิตด้านร่างกายของกลุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาคุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 7 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า 
คุณภาพชวีติดา้นรา่งกายโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.65) 
และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 3 ขอ้ อยู่ในระดบัด ีและอกี 4 ขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง ซึ	ง
เรยีงลําดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัด ีคอื การเจบ็ปวดทาง
ร่างกาย (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 4.19) การรกัษาพยาบาลเพื	อให้มชีวีติอยู่หรอืทํางานต่อไป (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 4.06) และความสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเอง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.68) ขอ้ที	อยู่ระดบั
ปานกลาง ไดแ้ก่ การพอใจกบัการนอนหลบั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.65) การพอใจกบัความสามารถ
ในการทํางาน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.36) การรูส้กึพอใจที	สามารถทําอะไรไปในแต่ละวนั (ค่าเฉลี	ย
เท่ากบั 3.35) และการมกีําลงัเพยีงพอที	จะทาํสิ	งต่างๆ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.28) (ตารางที	 4.15) 
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ตารางที� 4.15  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติดา้นรา่งกายของ 
  กลุ่มตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิตด้านร่างกาย ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

2.* การเจบ็ปวดทางรา่งกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง  
ปวดตามตวั ทาํใหท่้านไมส่ามารถ ทาํในสิ	งที	ตอ้งการ
มากน้อยเพยีงใด 
 

4.19 0.97 ด ี

3. การมกีําลงัเพยีงพอที	จะทาํสิ	งต่างๆ ไดม้ากน้อย
เพยีงใด (ทั ;งเรื	องงาน หรอืการดําเนินชวีติประจาํวนั) 
 

3.28 0.81 ปานกลาง 

4. การพอใจกบัการนอนหลบัมากน้อยเพยีงใด 
 

3.65 0.92 ปานกลาง 

10. การรูส้กึพอใจมากน้อยแค่ไหนที	สามารถทําอะไรๆ 
ผ่านไปไดใ้นแต่ละวนั 
 

3.35 0.67 ปานกลาง 

11.*การรกัษาพยาบาลมากน้อยเพยีงใด เพื	อที	จะ
ทาํงานหรอืมชีวีติอยูไ่ปไดใ้นแต่ละวนั 
 

4.06 1.19 ด ี

12. การพอใจกบัความสามารถในการทํางานไดอ้ยา่งที	
เคยทาํมามากน้อยเพยีงใด 
 

3.36 0.72 ปานกลาง 

24. ความสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดด้ี
เพยีงใด 
 

3.68 0.83 ด ี

รวม 3.65 0.38 ปานกลาง 

 
 
หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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 4.4.3  คณุภาพชีวิตด้านจิตใจของกลุ่มตวัอย่าง 
 การศกึษาคุณภาพชวีติดา้นจติใจ ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 6 ขอ้ ผลการศกึษาพบว่า 
คุณภาพชวีติดา้นจติใจโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.47) 
และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัด ีและอกี 3 ขอ้ อยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ	ง
เรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สาํหรบัขอ้ที	อยูใ่นระดบัด ีคอื การรูส้กึว่าชวีติ
ท่านมคีวามหมาย (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 4.01) การรูส้กึพงึพอใจในชวีติ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.84) และ
การรูส้กึพอใจในตนเอง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.82) ขอ้ที	อยูร่ะดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การยอมรบัรปูร่าง
หน้าตาของตวัเอง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.51) การมสีมาธใินการทํางาน (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.32)  และ
การมคีวามรูส้กึไมด่ ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.48) (ตารางที	 4.16) 
 
ตารางที� 4.16  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติดา้นจติใจของกลุ่ม 
  ตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิตด้านจิตใจ ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

5.การรูส้กึพงึพอใจในชวีติ (เช่น มคีวามสุข, ความสงบ
, มคีวามหวงั) มากน้อยเพยีงใด 

3.84 0.75 ด ี

6.การมสีมาธใินการทาํงานต่างๆ ดเีพยีงใด 3.32 0.69 ปานกลาง 

7.การรูส้กึพอใจในตนเองมากเพยีงใด 3.82 0.73 ด ี

8.การยอมรบัรปูรา่งหน้าตาของตวัเองไดม้ากน้อย
เพยีงใด 

3.51 0.79 ปานกลาง 

9.*การมคีวามรูส้กึไมด่ ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ หดหู่ สิ;น
หวงั วติกกงัวล บ่อยแค่ไหน 

2.48 0.79 ปานกลาง 

23.การรูส้กึว่าชวีติท่านมคีวามหมายมากน้อยเพยีงใด 4.01 0.89 ด ี

รวม 3.47 0.35 ปานกลาง 

 

หมายเหตุ: * หมายถึงขอ้ความเชิงลบที�ถูกกลบัค่าคะแนนในการหาค่าเฉลี�ยแลว้ 
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 4.4.4  คณุภาพชีวิตด้านความสมัพนัธท์างสงัคมของกลุ่มตวัอย่าง 
 การศกึษาคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ประกอบดว้ยขอ้คาํถาม 3 ขอ้ ผล
การศกึษาพบว่า คุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมโดยรวมของกลุ่มตวัอยา่งอยูใ่นระดบั
ปานกลาง(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.14) และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า ทั ;ง 3 ขอ้อยูใ่นระดบัปาน
กลาง ซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; การพอใจต่อการผกูมติรหรอืเขา้กบัคน
อื	น (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.30) การพอใจกบัการช่วยเหลอืที	เคยไดร้บัจากเพื	อนๆ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
3.07) และการพงึพอใจชวีติทางเพศ (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.06) (ตารางที	 4.17) 
 
ตารางที� 4.17  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธ ์
  ทางสงัคมของกลุ่มตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิตด้านความสมัพนัธท์างสงัคม ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

13.การพอใจต่อการผกูมติรหรอืเขา้กบัคนอื	น อยา่งที	
เคยผ่านมาก่อนหน้านี;แค่ไหน 
 

3.30 0.65 ปานกลาง 

14.การพอใจกบัการช่วยเหลอืที	เคยไดร้บัจากเพื	อนๆ
แค่ไหน 
 

3.07 0.69 ปานกลาง 

25.การพงึพอใจชวีติทางเพศของท่านแค่ไหน(ชวีติทาง
เพศ หมายถงึ เมื	อเกดิความรูส้กึทางเพศขึ;นแลว้ ท่าน
มวีธิจีดัการทําใหผ้่อนคลายลงได ้รวมไปถงึ การช่วง
เหลอืตนเองหรอืการมเีพศสมัพนัธ ์
 

3.06 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.14 0.50 ปานกลาง 

 
 4.4.5  คณุภาพชีวิตด้านสิ�งแวดล้อมของกลุ่มตวัอย่าง 

การศกึษาคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดล้อม ประกอบดว้ยขอ้คําถาม 8 ขอ้ ผลการศกึษา
พบว่า คุณภาพชวีติด้านสิ	งแวดลอ้มโดยรวมของกลุ่มตวัอย่างอยู่ในระดบัไม่ด ี(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
2.31) และเมื	อพจิารณารายขอ้แลว้ พบว่า 3 ขอ้ อยู่ในระดบัปานกลาง และมถีงึ 5 ขอ้ อยู่ใน
ระดบัไมด่ ีซึ	งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี	ยจากมากไปหาน้อย ดงันี; สําหรบัขอ้ที	อยู่ในระดบัปานกลาง
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ไดแ้ก่ การพอใจกบัการเดนิทาง (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 3.13) การไดรู้เ้ร ื	องราวข่าวสารที	จาํเป็นในชวีติ
แต่ละวนั (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.70) และการพอใจกบัสภาพบา้นเรอืนที	อยู่ตอนนี; (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
2.60) ขอ้ที	อยูร่ะดบัไม่ด ีไดแ้ก่ การพอใจกบัความสามารถไปใชบ้รกิารสาธารณสุขไดต้ามความ
จาํเป็น (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.28) การมโีอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครยีด (ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 2.17) การมี
เงนิพอใช้จ่ายตามความจําเป็น (ค่าเฉลี	ยเท่ากับ 2.14) การมสีภาพแวดล้อมดต่ีอสุขภาพ 
(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 1.80)  และน้อยที	สุด การรูส้กึว่าชวีติมคีวามมั 	นคง ปลอดภยัด ี(ค่าเฉลี	ยเท่ากบั 
1.66) (ตารางที	 4.18) 
 
ตารางที� 4.18  แสดงค่าเฉลี	ย ส่วนเบี	ยงเบนมาตรฐานและระดบัคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้ม 
  ของกลุ่มตวัอยา่ง  

คณุภาพชีวิตด้านสิ�งแวดล้อม ค่า 
เฉลี�ย 

ส่วน
เบี�ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดบั 

15.การรูส้กึว่าชวีติมคีวามมั 	นคง ปลอดภยัดมีากน้อย
เพยีงใดในแต่ละวนั  

1.66 0.57 ไมด่ ี

 

16.การพอใจกบัสภาพบา้นเรอืนที	อยูต่อนนี;มากน้อย
เพยีงใด 

2.60 0.63 ปานกลาง 

 

17.การมเีงนิพอใชจ้า่ยตามความจาํเป็นมากน้อย
เพยีงใด 

2.14 0.83 ไมด่ ี

 

18.การพอใจกบัความสามารถไปใชบ้รกิารสาธารณสุข
ไดต้ามความจาํเป็น แค่ไหน 

2.28 0.83 ไมด่ ี

 

19.การไดรู้เ้ร ื	องราวขา่วสารที	จาํเป็นในชวีติแต่ละวนั
มากน้อยเพยีงใด 

2.70 0.63 ปานกลาง 

 

20.การมโีอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครยีดมากน้อย
เพยีงใด 

2.17 0.79 ไมด่ ี

 

21.การมสีภาพแวดลอ้มดต่ีอสุขภาพ 1.80 0.71 ไมด่ ี
 

22.การพอใจกบัการเดนิทางไปไหนมาไหนของท่าน 
(หมายถงึ การคมนาคม) มากน้อยเพยีงใด 

3.13 0.70 ปานกลาง 

รวม 2.31 0.28 ไม่ดี 
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4.5  ผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

 การวิเคราะห์ปจัจัยที	คาดว่าจะมีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
โครงการฯในการศกึษาครั ;งนี; ไดแ้ก่ ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื;นฐานทั 	วไป ประกอบดว้ย 1) จาํนวนปีอยู่
อาศยั 2) จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 3) เพศ 4) อายุ 5) ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 
รายไดค้รวัเรอืน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 10) การมสี่วน
ร่วมในกจิกรรมหรอืาสาสมคัรในชุมชน และ 11) สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ปจัจยัด้าน
สมัพนัธภาพในครอบครวั ประกอบดว้ย 1) การมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั 2) การมคีวามรกั 
ความเคารพ และนับถอืต่อกนั 3) การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของ
ครอบครวั 4) การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผล ปจัจยัด้านการ
สนับสนุนทางสงัคม ประกอบดว้ย 1) การสนับสนุนทางสงัคมด้านอารมณ์ 2) การสนับสนุน
ทางดา้นการเงนิหรอืสิ	งของ 3) การสนับสนุนทางสงัคมดา้นขอ้มูลข่าวสาร  และ 4) การ
สนบัสนุนทางสงัคมดา้นการยกยอ่ง โดยผลการทดสอบสมมตฐิานแบ่งออกเป็นดงัต่อไปนี; 

 
 4.5.1  ปัจจยัด้านข้อมลูพื�นฐานทั �วไป 

สมมตฐิานที	 1 จาํนวนปีอยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการฯ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนปีอยู่อาศยักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีา
ค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์สเปียรแ์มนส์โร พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธ์เชงิลบกบัคุณภาพชวีติ 
โดยรวมในระดบัตํ	า (rS = -0.086) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูอ้ยู่อาศยัเมื	ออยู่ในโครงการฯเป็นเวลานานมากขึ;นไม่ไดม้แีนวโน้ม
ที	จะมคีุณภาพชวีติน้อยลง 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน  พบผลที	สอดคลอ้งกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นจติใจ ความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิ	งแวดลอ้ม โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ 
ในระดบัตํ	า (rS= -0.042, -0.032 และ -0.006 ตามลําดบั) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 
ส่วนในด้านคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย พบว่า จํานวนปีอยู่อาศัย มีความสมัพันธ์เชิงลบกับ
คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ในระดบัตํ	า (rS= -0.126) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 เพยีงดา้น
เดยีว สรุปไดว้่า ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	ออยู่ในโครงการนานขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติ
ดา้นรา่งกายลดลง (ตารางที	 4.19) 
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 สมมตฐิานที	 2 จํานวนผู้อยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัใน
โครงการฯ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างจาํนวนผูอ้ยู่อาศยักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีา
ค่า สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า จาํนวนผูอ้ยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัคุณภาพ
ชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (r= -0.018) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธ
สมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าจาํนวนผูอ้ยู่อาศยัในครวัเรอืนลดลงไม่ไดม้แีนวโน้มที	จะมี
คุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นรา่งกายและดา้นสิ	งแวดลอ้ม โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ ในระดบัตํ	า (r= -0.051 
และ-0.012 ตามลาํดบั) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 ส่วนคุณภาพชวีติดา้นจติใจและดา้น
ความสมัพนัธท์างสงัคม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r= 0.040 และ0.041 ตามลาํดบั)  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเมื	อมจีํานวนผู้อยู่อาศัยในครวัเรือนลดลง ไม่ได้มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นร่างกายและดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น และหากมจีาํนวน
ผูอ้ยูอ่าศยัมากขึ;นกไ็มไ่ดม้แีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นจติใจและดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม
เพิ	มขึ;นไปดว้ย (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 3 เพศมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างเพศผูอ้ยูอ่าศยักบัคุณภาพชวีติ  โดยวธิหีาค่า 

สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธพ์อยส ์ไบซเีรยีล พบว่า เพศผูอ้ยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ 
โดยรวมในระดบัตํ	า (rpb= -0.060) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิาน
ที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าเพศที	ต่างกนัไมม่ผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติต่างกนั 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคลอ้งกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ	งแวดลอ้ม โดยมคีวามสมัพนัธ ์ใน
ระดบัตํ	า (rpb= -0.111, -0.011 และ-0.047 ตามลําดบั) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 ส่วน
คุณภาพชวีติดา้นรา่งกาย มคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= -0.123) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 
0.01 

สรปุไดว้่า ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	อมเีพศที	ต่างกนั ไม่ไดม้แีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติ
ในดา้นชวีติดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ	งแวดลอ้มต่างกนั แต่มแีนวโน้มที	จะ
มคีุณภาพชวีติดา้นรา่งกายต่างกนั (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 4 อายมุคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างอายุกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า 

สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า อายุมคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบกบัคุณภาพชวีติ โดยรวมใน
ระดบัตํ	า (r= -0.060) อยา่งไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว ้
แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้อีายมุากขึ;นไมไ่ดม้แีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติน้อยลง 
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เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น  พบว่า อายุ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ
กบัคุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ในระดบัตํ	า (r= -0.155) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.01 เพยีง
ดา้นเดยีว  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศยัในโครงการเมื	อมอีายุมากขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติด้าน
รา่งกายลดลง (ตารางที	 4.19) 
 สมมติฐานที	 5 ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัใน
โครงการฯ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างระดบัการศกึษากบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่า
สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์สเปียร์แมนส์โร พบว่า ระดบัการศึกษามคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับ
คุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัปานกลาง (rS= 0.265) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึ
ยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้รีะดบัการศกึษาสูงขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพ
ชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัปานกลาง (rS= 0.298) อย่างมี
นัยสําคญัทางสถิติที	 0.01 ในคุณภาพชีวิตด้านจติใจและด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคม มี
ความสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัตํ	า (rS= 0.233 และ0.183 ตามลําดบั) มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 
0.01 ส่วนคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ ในระดบัตํ	า (rS= -0.022) 
อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรุปไดว้่า ผู้อยู่อาศยัในโครงการเมื	อมรีะดบัการศกึษาสูงขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพ
ชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสังคมดีขึ;น และในส่วนของ
คุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มพบว่า หากผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	อมรีะดบัการศกึษาสูงขึ;น ไม่มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นสิ	งแวดลอ้มลดลง (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 6 สถานภาพการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างสถานภาพการทํางานผูอ้ยู่อาศยักบัคุณภาพ
ชวีติ โดยวธิหีาค่า สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธพ์อยส ์ไบซเีรยีล พบว่า สถานภาพการทํางานผูอ้ยู่
อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (rpb= -0.109) อย่างไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว้ แสดงให้เหน็ว่าสถานภาพการทํางานที	
ต่างกนัไมม่ผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติต่างกนั 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ และดา้นสิ	งแวดลอ้ม โดยมคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= 
-0.100, -0.090 และ-0.015 ตามลําดบั) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 ส่วนคุณภาพชวีติ
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ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมมคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= -0.135) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที	 0.05 

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมสีถานภาพการทํางานที	ต่างกนั ไมไ่ดม้แีนวโน้มที	
จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ และดา้นสิ	งแวดลอ้มต่างกนั แต่มแีนวโน้มที	
จะมคีุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมต่างกนั (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 7 สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างสถานภาพการสมรสผู้อยู่อาศยักบัคุณภาพ
ชวีติ โดยวธิหีาค่า สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธพ์อยส ์ไบซเีรยีล พบว่า สถานภาพการสมรสผูอ้ยู่
อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (rpb= -0.056) อย่างไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าสถานภาพการสมรสที	ต่างกนั
ไมม่ผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติต่างกนั 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน  พบผลที	สอดคลอ้งกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิ	งแวดลอ้มโดยมคีวามสมัพนัธ ์ใน
ระดบัตํ	า (rpb= -0.079,-0.067 และ-0.023 ตามลําดบั) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 ส่วน
คุณภาพชวีติดา้นความร่างกายมคีวามสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= -0.141) อย่างมนีัยสําคญัทาง
สถติทิี	 0.05 

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมสีถานภาพการสมรสที	ต่างกนั ไมไ่ดม้แีนวโน้มที	
จะมคีุณภาพชวีติในดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ	งแวดลอ้มต่างกนั แต่มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นรา่งกายต่างกนั (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 8 รายไดค้รวัเรอืนมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างรายไดค้รวัเรอืนกบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่า
สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์สเปียร์แมนส์โร พบว่า รายได้ครวัเรอืนมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกับ
คุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (rS= 0.133) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึยอมรบั
สมมตฐิานที	กําหนดไว ้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้รีายไดค้รวัเรอืนสูงขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดี
ขึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างรายได้
ครวัเรอืนกบัคุณภาพชวีติด้านร่างกายและด้านจติใจ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัตํ	า (rS= 
0.162 และ 0.200 ตามลําดบั) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.01 คุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธ์
ทางสงัคม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (rS= 0.024 ) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 
ส่วนคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิลบ ในระดบัตํ	า (rS= -0.068) อย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  
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สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศยัในโครงการเมื	อมรีายได้ครวัเรอืนสูงขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพ
ชีวิตในด้านชีวิตด้านร่างกาย ด้านจิตใจ และด้านความสัมพนัธ์ทางสงัคมดีขึ;น ในส่วนของ
คุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มพบว่า หากผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	อมรีายไดค้รวัเรอืนสูงขึ;น ไม่มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นสิ	งแวดลอ้มลดลง (ตารางที	 4.19) 

สมมตฐิานที	 9 การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่
อาศยัในโครงการ 

ผลการศึกษา พบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการเป็นสมาชิกกลุ่มของผู้อยู่อาศัยกับ
คุณภาพชวีติ โดยวธิหีาค่า สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธพ์อยส ์ไบซเีรยีล พบว่า สถานภาพการทํางาน
ผู้อยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธ์กบัคุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (rpb= -0.017) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าการเป็นสมาชกิ
กลุ่มหรอืชมรมในชุมชนที	ต่างกนัไมม่ผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติต่างกนั 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน  พบผลที	สอดคลอ้งกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิ	งแวดล้อม โดยมี
ความสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= -0.002, -0.004, -0.042 และ -0.089 ตามลําดบั) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมที	ต่างกนั ไมไ่ดม้ี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและ
ดา้นสิ	งแวดลอ้มต่างกนั (ตารางที	 4.19) 
 สมมตฐิานที	 10 การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการเขา้ร่วมกจิกรรมชุมชนของผูอ้ยู่อาศยักบั
คุณภาพชวีติ โดยวธิหีาค่า สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธพ์อยส ์ไบซเีรยีล พบว่า การเขา้ร่วมกจิกรรม
ของผูอ้ยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ โดยรวมในระดบัตํ	า (rpb= -0.064) อย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว้ แสดงใหเ้หน็ว่าการเขา้ร่วม
กจิกรรมในชุมชนที	ต่างกนัไมม่ผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติต่างกนั 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิ	งแวดล้อม โดยมี
ความสมัพนัธ ์ในระดบัตํ	า (rpb= -0.009, -0.002, -0.091 และ -0.050 ตามลําดบั) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  
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สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารเขา้รว่มกจิกรรมในชุมชนต่างกนั ไมไ่ดม้ี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและ
ดา้นสิ	งแวดลอ้มต่างกนั (ตารางที	 4.19) 
 สมมตฐิานที	 11 ลกัษณะชุมชนที	อยูอ่าศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั
ในโครงการ 
 ผลการศกึษา พบว่า ลกัษณะชุมชนที	อยูอ่าศยักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]
สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า สภาพแวดลอ้มทางกายภาพมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติ
โดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.072) อยา่งไมม่นียัสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	
กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้ลีกัษณะชุมชนที	อยูอ่าศยัดขีึ;นไม่มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิ	งแวดล้อม โดยมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r= 0.023, 0.093, 0.007 และ 0.110 ตามลําดบั) อย่างไม่มี
นัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 สรุปไดว้่า ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	อมลีกัษณะชุมชนที	อยู่อาศยัดขีึ;น 
ไม่มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้าน
สิ	งแวดลอ้ม ดขีึ;น (ตารางที	 4.19) 
 
ตารางที� 4.19  แสดงค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นขอ้มลูพื;นฐานกบัคุณภาพชวีติ 

 

 
ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมลูพื�นฐาน
กบัคณุภาพชีวิต 

คณุภาพชีวิต
รวม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
ร่างกาย 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
จิตใจ 

คณุภาพชีวิต
ชีวิตด้าน

ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
สิ�งแวดล้อม 

1. จาํนวนปีอยู่
อาศยั 
 

-0.086 -0.126* -0.042 -0.032 0.006 

2. จาํนวนผูอ้ยู่
อาศยั 

-0.018 -0.051 0.040 0.041 -0.012 
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ตารางที� 4.19  (ต่อ) 
 
 

ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านข้อมลูพื�นฐานกบั
คณุภาพชีวิต 

คณุภาพชีวิต
รวม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
ร่างกาย 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
จิตใจ 

คณุภาพชีวิต
ชีวิตด้าน

ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
สิ�งแวดล้อม 

3. เพศ 
 

-0.060 -0.123* -0.111 -0.011 -0.047 

4. อาย ุ
 

-.060 -.155 .080 -.090 .052 

5. ระดบัการศกึษา 
 

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

6. สถานภาพการ
ทาํงาน 
 

-.109 -.100 -.090 -.135* -.015 

7. สถานภาพสมรส 
 

-.056 -.141* -.079 -.067 -.023 

8. รายไดค้รวัเรอืน 
 

0.133* 0.162 ** 0.200 ** 0.024 -0.068 

9. การเป็นสมาชกิ
กลุ่มในชุมชน 
 

-0.017 -0.002 -0.004 -0.042 -0.089 

10. การมสี่วนร่วมใน
กจิกรรมชุมชน 
 

-0.064 -0.009 -0.002 -0.091 -0.050 

11. ลกัษณะชุมชนที	
อยูอ่าศยั 
 

0.072 0.023 0.093 0.007 0.110 

 
หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 
     ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
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4.5.2  ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั 
ผลการศกึษา พบว่า ปจัจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่า

สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.251) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึ 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มสีมัพนัธภาพในครอบครวัมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติดา้นรา่งกายและดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม ในระดบัตํ	า 
(r = 0.124และ0.147ตามลาํดบั) อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 คุณภาพชวีติดา้นจติใจ พบว่า 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัปานกลาง (r = 0.271) โดยมนีัยสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 ส่วน
คุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.101) โดยไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  (ตารางที	 4.20) 

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมสีมัพนัธภาพในครอบครวัสงูขึ;นมแีนวโน้มที	จะมี
คุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นร่างกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมดขีึ;น แต่ไมม่ี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น 

และเมื	อพจิารณาตามรายขอ้สมมตฐิานแลว้สามารถมรีายละเอยีดดงันี; 
 สมมตฐิานที	 12 การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของ
ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
 ผลการศกึษา พบว่า การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่า
สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.147) อยา่งมนีัยสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 จงึ
ยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้กีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวัมากขึ;นมแีนวโน้ม
ที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า ความสมัพนัธ์ระหว่างการมี
กจิกรรมรว่มกนัในครอบครวักบัคุณภาพชวีติดา้นจติใจ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 
0.132) อย่างมนีัยสําคญัทางสตทิี	 0.05 ส่วนคุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ความสมัพนัธท์างสงัคม
และสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r= 0.073, 0.076 และ 0.090) อย่าง
ไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวัมากขึ;น มแีนวโน้มที	
จะมคีุณภาพชวีิตด้านจติใจดขีึ;น แต่ไม่มแีนวโน้มที	จะมทีําให้คุณภาพชีวติด้านร่างกาย ด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น (ตารางที	 4.20) 
 สมมตฐิานที	 13 การมคีวามรกั ความเคารพ และนบัถอืต่อกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
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ผลการศกึษาพบว่า การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนัในครอบครวักบัคุณภาพ
ชวีติโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อ
กนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.218) อย่างมี
นัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว้ แสดงใหเ้หน็ว่าผูม้คีวามรกั 
ความเคารพ และนบัถอืต่อกนัในครอบครวัสงูขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่าง การมี
ความรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนัในครอบครวักบัคุณภาพชวีติดา้นจติใจ มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวก ในระดบัตํ	า (r = 0.235) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิที	 0.01 และคุณภาพชวีติด้าน 
ความสมัพนัธท์างสงัคมและสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (0.127 และ 
0.116 ตามลําดบั) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 แต่ในส่วนของคุณภาพชวีติดา้นร่างกาย
พบว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกในระดบัตํ	า (r= 0.105) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05   

สรปุไดว้่า ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเมื	อมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนัในครอบครวั
มากขึ;น มีแนวโน้มที	จะมีคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้าน
สิ	งแวดลอ้มดขีึ;นแต่ไมม่แีนวโน้มที	จะมทีาํใหคุ้ณภาพชวีติดา้นรา่งกายดขีึ;น (ตารางที	 4.20) 
 สมมตฐิานที	 14 การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสาํคญัของครอบครวัมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า ผลการทดสอบพบว่า การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจ
เรื	องสําคญัของครอบครวักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั พบว่า 
การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
คุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.218) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึยอมรบั
สมมตฐิานที	กําหนดไว้ แสดงให้เหน็ว่าผูม้สี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของ
ครอบครวัมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า การมสี่วนร่วมในการปรกึษา
หรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวักับคุณภาพชวีติด้านจติใจและด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคม มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.316 และ0.162 ตามลําดบั) อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี	 0.01 ส่วนคุณภาพชวีติดา้นร่างกายและด้านสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวก ในระดบัตํ	า (0.085 และ 0.108 ตามลาํดบั) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศยัในโครงการเมื	อมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญั
ของครอบครวัมากขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นจติใจและดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมดี
ขึ;น แต่ไม่มแีนวโน้มที	จะมทีําให้คุณภาพชวีติด้านร่างกายและด้านสิ	งแวดล้อมดขีึ;น (ตารางที	 
4.20) 
 สมมตฐิานที	 15 การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและ แกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผลใน
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
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ผลการศกึษา พบว่า การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและ แก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผลใน
ครอบครวักบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า การอยู่ร่วมกนั
อย่างสงบสุขและ แก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผลในครอบครวัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพ
ชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.221) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึยอมรบั
สมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารอยูร่ว่มกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ย
เหตุผลในครอบครวัมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายด้าน พบว่า การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข
และ แก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผลในครอบครวักบัคุณภาพชวีติด้านจติใจ มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวก ในระดบัปานกลาง (r= 0.278) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.01 คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย 
มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัปานตํ	า (r = 0.144) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.01 และ
คุณภาพชวีติด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม พบว่า มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 
0.097) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 สําหรบัคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มกลบัพบว่ามี
ความสมัพนัธเ์ชงิลบ ในระดบัตํ	า (r = -0.010) โดยไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและ แก้ปญัหาขดัแยง้
ด้วยเหตุผลในครอบครวัมากขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติด้านร่างกายและด้านจติใจดขีึ;น 
ในส่วนของคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม พบว่า หากผูอ้ยู่อาศยัในโครงการมกีารอยู่
ร่วมกนัอย่างสงบสุขและ แก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผลในครอบครวัมากขึ;น ไม่มแีนวโน้มที	จะมี
ทําให้คุณภาพชวีติด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมดขีึ;น สําหรบัคุณภาพชวีติด้านสิ	งแวดล้อมผู้อยู่
อาศยัในโครงการเมื	อมกีารอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและ แกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผลในครอบครวั
มากขึ;น ไมม่แีนวโน้มที	จะมทีาํใหคุ้ณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มลดลง (ตารางที	 4.20) 

 

ตารางที� 4.20  แสดงค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวักบั 
         คุณภาพชวีติ 
 
 
ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้าน
สมัพนัธภาพในครอบครวักบัคณุภาพชีวิต 

คณุภาพ
ชีวิตรวม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
ร่างกาย 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
จิตใจ 

คณุภาพชีวิต
ชีวิตด้าน

ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
สิ�งแวดล้อม 

1.การมกีจิกรรมรว่มกนั
ในครอบครวั 
 
 

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

 
 

ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านสมัพนัธภาพใน
ครอบครวักบัคณุภาพชีวิต 

คณุภาพ
ชีวิตรวม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
ร่างกาย 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
จิตใจ 

คณุภาพชีวิต
ชีวิตด้าน

ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
สิ�งแวดล้อม 

2. การมคีวามรกัความ
เคารพ และนบัถอืต่อกนั
ในครอบครวั 
 

 
0.218** 

 
0.105 

 
0.235** 

 
0.127* 

 
0.116* 

3. การมสี่วนรว่มใน
การปรกึษาหรอื
ตดัสนิใจเรื	องสาํคญั
ของครอบครวัเพศ 

 

 
0.218** 

 
0.085 

 
0.236** 

 
0.162** 

 
0.108 

4. การอยู่รว่มกนัอยา่ง
สงบสุขและ แกป้ญัหา
ขดัแยง้ดว้ยเหตุผลใน
ครอบครวั 
 

 
0.221** 

 
0.144** 

 
0.278** 

 
0.097 

 
-0.010 

5. สมัพนัธภาพใน
ครอบครวั รวม 
 

 
0.251** 

 
0.124* 

 
0.271** 

 
0.147* 

 
0.101 

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 

     ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01  
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4.5.3  ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
ผลการศึกษา พบว่า ปจัจัยการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตโดยวิธีหาค่า

สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมมคีวามสมัพนัธ์เชงิบวกกบั
คุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง (r = 0.316) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึ 
แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารสนบัสนุนทางสงัคมมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบผลที	สอดคลอ้งกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ และดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม โดยมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวก ในระดบัตํ	า (r = 0.199, 0.215 และ0.232 ตามลาํดบั) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
และคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.145) โดยมี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  (ตารางที	 4.21) 

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารสนบัสนุนทางสงัคมมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพ
ชวีติในดา้นชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น 

และเมื	อพจิารณาตามรายขอ้สมมตุฐิานแลว้สามารถมรีายละเอยีดดงันี; 
สมมตฐิานที	 16 การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บั

คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
 ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวักบัคุณภาพชวีติโดย
วธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวัมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง (r = 0.317) อยา่งมนีัยสาํคญั
ทางสถติทิี	ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารสนับสนุนทาง
สงัคมจากสมาชกิครอบครวัมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจาก
สมาชกิครอบครวักบัคุณภาพชวีติด้านจติใจ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัปานกลาง (r = 
0.279) อย่างมนีัยสําคญัทางสถิติที	 0.01 คุณภาพชวีิตด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมและ
สิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.242 และ 0.161) อย่างมนีัยสําคญั
ทางสถติทิี	 0.01 คุณภาพชวีติดา้นร่างกายพบว่ามคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 148) 
โดยมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวัมาก
ขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นร่างกาย ด้านจติใจ ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม และดา้น
สิ	งแวดลอ้มดขีึ;น (ตารางที	 4.21) 
 สมมติฐานที	 17 การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบ้านมคีวามสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น กบัคุณภาพชวีติโดย
วธิหีาค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธเ์พยีรส์นั พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้นมี
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ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.147) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที	ระดบั 0.05 จงึยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารสนับสนุนทางสงัคมจาก
เพื	อน/เพื	อนบา้นมากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขี ึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจาก
เพื	อน/เพื	อนบา้น กบัคุณภาพชวีติด้านจติใจ มคีวามสมัพนัธ์เชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.132) 
อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 0.05 ส่วนคุณภาพชวีติด้านร่างกาย ดา้นความสมัพนัธ์ทางสงัคม 
และดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.073, 0.076 และ 0.090 
ตามลาํดบั) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้นมาก
ขึ;น มแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นจติใจดขีึ;น แต่ไมม่แีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นร่างกาน 
ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและ ดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น (ตารางที	 4.21) 
 สมมตฐิานที	 18 การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้องมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้อง กบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีา
ค่าสมัประสิทธิ ]สหสัมพนัธ์เพียร์สัน พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากญาติ/พี	น้องมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.194) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติิ
ที	ระดบั 0.01 จงึยอมรบัสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารสนับสนุนทางสงัคมจาก
ญาต/ิพี	น้อง มากขึ;นมแีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 

เมื	อพจิารณาความสมัพนัธใ์นคุณภาพชวีติรายดา้น พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจาก
ญาต/ิพี	น้อง กบัคุณภาพชวีติด้านร่างกายและด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม มคีวามสมัพนัธ์เชงิ
บวก ในระดบัตํ	า (r = 0.118 และ 0.128) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 และคุณภาพชวีติดา้น
จติใจและดา้นสิ	งแวดลอ้ม พบว่า มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.098 และ 0.095 
ตามลาํดบั) อยา่งไมม่นียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรปุไดว้่า ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการเมื	อมกีารสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี	น้องมากขึ;น มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดา้นรา่งกายและดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมดขีึ;น แต่ไม่มแีนวโน้มที	
จะมคีุณภาพชวีติดา้นจติใจและ ดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น (ตารางที	 4.21) 
 สมมตฐิานที	 19 การสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของ
ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษา พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐั กบัคุณภาพชวีติโดยวธิหีาค่า
สมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธ์เพยีรส์นั พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิ
บวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r = 0.010) อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
จงึปฏเิสธสมมตฐิานที	กําหนดไว ้แสดงใหเ้หน็ว่าผูท้ี	มกีารสนบัสนุนทางสงัคมเจา้หน้าที	ของรฐั/รฐั
มากขึ;นไมม่แีนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติดขีึ;น 
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เมื	อพจิารณาความสมัพนัธ์ในคุณภาพชวีติรายด้าน พบผลที	สอดคล้องกบัภาพรวมใน
คุณภาพชวีติด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้านสิ	งแวดล้อม โดยมี
ความสมัพนัธเ์ชงิบวก ในระดบัตํ	า (r = 0.085, 0.087, 0.028 และ 0.052 ตามลําดบั) อย่างไม่มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05  

สรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศยัในโครงการเมื	อมกีารสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐัสูงขึ;น ไม่มี
แนวโน้มที	จะมคีุณภาพชวีติในดา้นชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม และ
ดา้นสิ	งแวดลอ้มดขีึ;น (ตารางที	 4.21) 

 

ตารางที� 4.21  แสดงค่าสมัประสทิธิ ]สหสมัพนัธร์ะหว่างปจัจยัดา้นการสนบัสนุนทางสงัคมกบั 
         คุณภาพชวีติ 

 
 
ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการ
สนับสนุนทางสงัคมกบัคณุภาพชีวิต 

คณุภาพ
ชีวิต
รวม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
ร่างกาย 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
จิตใจ 

คณุภาพชีวิต
ชีวิตด้าน

ความสมัพนัธ์
ทางสงัคม 

คณุภาพ
ชีวิตชีวิต

ด้าน
สิ�งแวดล้อม 

1. การสนับสนุนทาง 
สงัคมจากสมาชกิ
ครอบครวั 
 

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

2. การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากเพื	อน/เพื	อน
บา้น 

 

 
0.147* 

 
0.073 

 
0.132* 

 
0.076 

 
0.090 

3. การสนบัสนุนทาง
สงัคมจากญาต/ิพี	น้อง 

 

 
0.194* 

 
0.118* 

 
0.098 

 
0.124* 

 
0.095 

4. การสนบัสนุนทางสงัคม
เจา้หน้าที	ของรฐั 
 

 
-0.010 

 
0.075 

 
-0.087 

 
-0.028 

 
-.052 
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ตารางที� 4.21  (ต่อ) 
 
 

ปัจจยั 

ค่าสมัประสิทธิB สหสมัพนัธ์ระหว่างปัจจยัด้านการ
สนับสนุนทางสงัคมกบัคณุภาพชีวิต 

คณุภาพ
ชีวิต
รวม 

คณุภาพ
ชีวิตรวม 

คณุภาพ
ชีวิตรวม 

คณุภาพชีวิต
รวม 

คณุภาพ
ชีวิตรวม 

 
5. การสนบัสนุนทางสงัคม
รวม 
 

 
0.316** 

 
0.199** 

 
0.215** 

 
0.232** 

 
0.145* 

 

หมายเหต:ุ * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.05 

     ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
 

สมมตฐิานที	 20 ปจัจยัด้านขอ้มลูพื;นฐานทั 	วไป ปจัจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั 
และปจัจยัดา้นการสนับสนุนทางสงัคม สามารถร่วมกนัพยากรณ์คุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการได ้

 เมื	อพจิารณาผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุแบบ Stepwise เพื	อคดัเลอืกตวัแปรอสิระที	 
สามารถอธิบายความผนัแปรของคุณภาพชวีติผู้อยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
อาคารแฟลตเช่า อย่างมนีัยสําคญัทางสถติ ิโดย ตวัแปรอสิระ จาํนวน 19 ตวัแปรของ 3 ปจัจยั
คอื ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื;นฐาน ไดแ้ก่ 1) จาํนวนปีอยู่อาศยั 2) จาํนวนผูอ้ยู่อาศยั 3) เพศ 4) อาย ุ
5) ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) รายไดค้รวัเรอืน 8) สถานภาพสมรส 9) การ
เป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 10) การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอืาสาสมคัรในชุมชน และ 
11) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั ไดแ้ก่ 1) การมกีจิกรรม
ร่วมกนัในครอบครวั 2) การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนั 3) การมสี่วนร่วมในการ
ปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื	องสําคญัของครอบครวั 4) การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหา
ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล และปจัจยัดา้นการสนับสนุนทางสงัคม ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจาก
สมาชกิครอบครวั  การสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบ้าน การสนับสนุนทางสงัคมจาก
ญาต/ิพี	น้อง และการสนบัสนุนทางสงัคมจากรฐั/เจา้หน้าที	ของรฐั ซึ	งไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี; 
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ตวัแปรอสิระที	สามารถอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติโดยรวมผูอ้ยูอ่าศยัใน 
โครงการฯ ได้แก่ การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว ระดับการศึกษา และรายได้รวม
ครวัเรอืน ซึ	งสามารถรว่มอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯไดร้อ้ยละ 
17.1 (R2=0.171) โดยรายได้รวมครวัเรอืนต่อเดอืน สามารถอธบิายความผนัแปรได้สูงสุด 

(Adjusted R2 = 0.163) รองลงมา คอื ระดบัการศกึษา และ การสนบัสนุนทางสังคมจาก

ครอบครัว (Adjusted R2 = 0.108, 0.092 ตามลําดบั) และทั ;ง 3 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง (r= 0.421) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
 เมื	อพจิารณาเปรยีบเทยีบตวัแปรอสิระที	มคีวามสําคญักบัคุณภาพชวีติ พบว่า ตวัแปร
อสิระที	มสีมัประสทิธิ ]การทํานายคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯเรยีงลําดบัจากมากไป
หาน้อยดงันี; มากที	สุด การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว รองลงมา คอื ระดบัการศกึษา และ 
รายไดร้วมครวัเรอืนต่อเดอืน (Beta= 0.297, 0.218 และ0.150 ตามลาํดบั ) หมายความว่า ตวัแปร
อสิระกลุ่มนี;ดขี ึ;น มผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติโดยรวมของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯดขีึ;น 
 สรปุไดว้่า ตวัแปรอสิระที	นํามาศกึษาทั ;ง 3 ปจัจยั ไม่สามารถพยากรณ์คุณภาพชวีติของ
ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯได ้ แต่สามารถพยากรณ์ไดเ้พยีง 2 ปจัจยั คอื ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื;นฐาน 
และปจัจยัการสนับสนุนทางสงัคม โดยประกอบด้วยตวัแปรทั ;งหมด 3 ตัวแปร ได้แก่ การ

สนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว ระดบัการศกึษา และรายได้รวมครวัเรอืนต่อเดอืน ดงันั ;น จงึ
ปฏเิสธสมตฐิานที	ไดก้ําหนดไว ้(ตารางที	 4.22) 
 
ตารางที� 4.22  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชวีติโดยรวมกบัปจัจยัทุก 

         ดา้น 
ปัจจยั b Beta t Adjusted 

R2  
ลาํดบั 

ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 

     

        การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 
 

0.194 0.297 5.523** 0.092 3 

ปัจจัยด้านข้อมูลพื�นฐาน 
 

     

      ระดบัการศกึษา 
 

0.183 0.218 3.868** 0.108 2 

      รายไดร้วมครวัเรอืนต่อเดอืน 
 

0.128 0.150 2.703** 0.163 1 

Constant                                                                          2.455 
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ตารางที� 4.22  (ต่อ) 
 

 R = 0.421       

           R2= 0.171       

           F = 12.578**       

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 

       * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
 
ทั ;งนี; เมื	อพจิารณาคุณภาพชวีติเป็นรายดา้นแลว้ สามารถไดผ้ลการวเิคราะหด์งันี; 
 1.  ผลการทาํนายคณุภาพชีวิตด้านร่างกาย 

ตวัแปรอสิระที	สามารถอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติดา้นรา่งกายของผูอ้ยูอ่าศยั 
ในโครงการฯ ไดแ้ก่ รายไดค้รวัเรอืนรวมต่อเดอืน การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั การอยู่
ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล ระดบัการศกึษาและอายุ ซึ	งสามารถร่วม
อธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติด้านร่างกายของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯได้รอ้ยละ 17.1 
(R2= 0.171) โดยอายุ สามารถอธบิายความผนัแปรไดสู้งสุด (Adjusted R2 = 0.151) รองลงมา 
คอื ระดบัการศกึษา การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ด้วยเหตุผล การสนับสนุน
ทางสงัคมจากครอบครวั และรายไดค้รวัเรอืนรวมต่อเดอืน (Adjusted R2 = 0.107, 0.089, 
0.066 และ 0.041ตามลําดบั) และทั ;ง 5 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบั
ปานกลาง (r= 0.414) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
 เมื	อพิจารณาเปรยีบเทียบตัวแปรอิสระที	มคีวามสําคญักับคุณภาพชีวิตด้านร่างกาย 
พบว่า ตัวแปรอิสระที	มีสัมประสิทธิ ]การทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ
เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี; มากที	สุด การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั รองลงมา 
คือ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผล ระดับการศึกษา รายได้
ครวัเรอืนรวมต่อเดอืนและอายุ (Beta= 0.266, 0.184, 0.177, 0.098 และ-0.119 ตามลําดบั) 
หมายความว่า เมื	อมกีารสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั มกีารอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและ
แก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผล มรีะดบัการศกึษา รายได้ครวัเรอืนรวมต่อเดอืนดขีึ;น มผีลทําให้
คุณภาพชวีติด้านร่างกายของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯดขีึ;น ในทางตรงกนัขา้มกลบัพบว่า ผูอ้ยู่
อาศยัในโครงการฯเมื	อมอีายมุากขึ;นมผีลใหคุ้ณภาพชวีติดา้นรา่งกายลดลง (ตารางที	 4.23) 
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ตารางที� 4.23  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชวีติดา้นรา่งกายกบัปจัจยั 

         ทุกดา้น 

ปัจจยั b Beta t Adjusted 
R2 

ลาํดบั 

ปัจจยัด้านข้อมลูทั �วไป      
รายไดค้รวัเรอืนรวมต่อเดอืน 0.163 0.098 1.672** 0.041 5 
ระดบัการศกึษา 0.297 0.177 3.179** 0.107 2 
อาย ุ -0.004 -0.119 -2.015** 0.151 1 
ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั      
การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปญัหา
ขดัแยง้ดว้ยเหตุผล 

0.291 0.184 2.923** 0.089 3 

ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม      
การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั .279 .266 4.112** 0.066 4 

Constant  3.379     
R = 0.414       

         R2 = 0.171       
         F = 8.564**       

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 

       * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
 
 2.  ผลการทาํนายคณุภาพชีวิตด้านจิตใจ 
 ตวัแปรอสิระที	สามารถอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติดา้นจติใจของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการฯ ได้แก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั และระดบัการศกึษา ซึ	งสามารถร่วม
อธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้านจิตใจผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 11.4 

(R2=0.114) โดยระดบัการศกึษาสามารถอธบิายความผนัแปรไดสู้งสุด (Adjusted R2 = 0.091) 
รองลงมา คอื การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว (Adjusted R2 = 0.078) และทั ;ง 2 ตวัแปรมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง (r= 0.338) อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี	 
0.01 



106 
 

 เมื	อพจิารณาเปรยีบเทยีบตวัแปรอสิระที	มคีวามสําคญักบัคุณภาพชวีติดา้นจติใจ พบว่า 
ตวัแปรอสิระที	มสีมัประสทิธิ ]การทํานายคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯเรยีงลําดบัจาก
มากไปหาน้อยดงันี; มากที�สุด ระดบัการศกึษา รองลงมา การสนบัสนุนทางสังคมจากครอบครัว 

คอื (Beta= 0.274, และ 0.137 ตามลาํดบั ) หมายความว่า ตวัแปรอสิระกลุ่มนี;ดขี ึ;น มผีลทําให้
คุณภาพชวีติดา้นจติใจของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯดขีึ;น (ตารางที	 4.24) 
 
ตารางที� 4.24  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชวีติดา้นจติใจกบัปจัจยัทุก 

         ดา้น 

ปัจจยั b Beta t Adjusted 
R2 

ลาํดบั 

ปัจจยัด้านข้อมลูทั �วไป      
ระดบัการศกึษา 0.485 0.274 4.968** 0.091 1 
ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม      
การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 0.282 0.137 2.490** 0.078 2 

Constant  2.916     
          R  = 0.338       
          R2 = 0.114       
          F  = 12.631**       

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 

       * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
 
 3.  ผลการทาํนายคณุภาพชีวิตด้านความสมัพนัธท์างสงัคม 
 ตวัแปรอิสระที	สามารถอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชีวติด้านความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯ ได้แก่  การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั สถานภาพ
สมรส และการสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้นซึ	งสามารถร่วมอธบิายความผนัแปรของ
คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯได้ร้อยละ 10.8 
(R2=0.108) โดยการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบ้าน สามารถอธบิายความผนัแปรได้
สูงสุด (Adjusted R2 = 0.099) รองลงมา คอื สถานภาพสมรส และ การสนับสนุนทางสงัคมจาก
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ครอบครวั (Adjusted R2 = 0.087และ 0.055 ตามลําดบั) และทั ;ง 3 ตวัแปรมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัปานกลาง (r= 0. 329) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
 เมื	อพิจารณาเปรียบเทียบตัวแปรอิสระที	มีความสําคัญกับคุณภาพชีวิตด้าน
ความสัมพันธ์ทางสังคม พบว่า ตัวแปรอิสระที	มีสัมประสิทธิ ]การทํานายคุณภาพชีวิตด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคมของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี; มากที	สุด 
การสนับสนุนทางสงัคมจากครอบครวั รองลงมา คอื สถานภาพสมรส และการสนับสนุนทาง
สงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น (Beta= 0.236, 0.186 และ0.127ตามลําดบั ) หมายความว่า ตวัแปร
อสิระกลุ่มนี;ดขี ึ;น มผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯ
ดขีึ;น (ตารางที	 4.25) 
 
ตารางที� 4.25  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์าง 

         สงัคมกบัปจัจยัทุกดา้น 

ปัจจยั b Beta t Adjusted 
R2 

ลาํดบั 

ปัจจยัด้านข้อมลูทั �วไป      
สถานภาพสมรส 0.211 0.186 3.330** 0.087 2 
ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม      
การสนบัสนุนทางสงัคมจากครอบครวั 0.228 0.236 4.068** 0.055 3 
การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื	อน/เพื	อนบา้น 0.172 0.127 2.216** 0.099 1 

Constant  2.558     
         R = 0.329       
         R2= 0.108       
         F = 11.883**       

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 

       * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
 
 4.  ผลการทาํนายคณุภาพชีวิตด้านสิ�งแวดล้อม 
 ตวัแปรอสิระที	สามารถอธบิายความผนัแปรของคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มผูอ้ยู่อาศยั
ในโครงการฯ ได้แก่ การอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแย้งด้วยเหตุผล และ 
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สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ซึ	งสามารถร่วมอธิบายความผันแปรของคุณภาพชีวิตด้าน
สิ	งแวดล้อมของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯได้รอ้ยละ 4.5 (R2=0.045) โดยสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพ สามารถอธบิายความผนัแปรไดสู้งสุด (Adjusted R2 = 0.039) รองลงมา คอื การอยู่
รว่มกนัอยา่งสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล (Adjusted R2 = 0.028) และทั ;ง 2 ตวัแปร
มคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ	า (r= 0.213) อยา่งมนียัสาํคญัทางสถติทิี	 0.01 
 เมื	อพจิารณาเปรยีบเทยีบตวัแปรอสิระที	มคีวามสําคญักบัคุณภาพชวีติด้านสิ	งแวดลอ้ม 
พบว่า ตัวแปรอิสระที	มีสัมประสิทธิ ]การทํานายคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ
เรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยดงันี; มากที	สุด การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแย้ง
ดว้ยเหตุผล รองลงมา คอื สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ (Beta= 0.185 และ0.118 ตามลําดบั ) 
หมายความว่า ตวัแปรอสิระกลุ่มนี;ดขี ึ;น มผีลทาํใหคุ้ณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการฯดขีึ;น (ตารางที	 4.26) 
 
ตารางที� 4.26  แสดงผลการวเิคราะหก์ารถดถอยพหุระหว่างคุณภาพชวีติดา้นสิ	งแวดลอ้มกบั 

         ปจัจยัทุกดา้น 

ปัจจยั b Beta t Adjusted 
R2 

ลาํดบั 

ปัจจยัด้านข้อมลูทั �วไป      
สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ .084 .118 2.070** .039 1 
ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั      
การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้
ดว้ยเหตุผล 

.151 .185 3.242** .028 2 

                Constant                              
3.379 

    

               R =  0.213       
               R2=0.045       
               F =7.029**       

 

หมายเหต:ุ ** มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.01 

       * มนียัสาํคญัทางสถติทิี	ระดบั 0.05 
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4.6  ปัญหาและข้อเสนอแนะที�เกี�ยวกบัคณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัใน 
       โครงการฯ 
 

 ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทั ;งหมดจาํนวน 301 หน่วย มกีลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 120 หน่วยไดเ้สนอปญัหาและขอ้เสนอแนะที	เกี	ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า ผลการศกึษาพบว่า ปญัหาและขอ้เสนอแนะที	
เกี	ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามรายด้านของ
เครื	องวดัคุณภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 
ซึ	งประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธท์างสงัคม และด้านสิ	งแวดล้อม ซึ	ง
เมื	อเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยตามจํานวนกลุ่มตวัอย่างที	เสนอปญัหาและขอ้เสนอแนะแล้ว 
พบว่า มปีญัหาเพยีง 2 ดา้นที	ถูกเสนอแนะ มากที	สุด เป็นปญัหาดา้นสิ	งแวดลอ้ม มจีาํนวน 106 
หน่วย คิดเป็นร้อยละ 88.3 ของกลุ่มตัวอย่างที	เสนอแนะปญัหา รองลงมา ปญัหาด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคม มจีาํนวน 14 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 ของกลุ่มตวัอย่างที	เสนอแนะ
ปญัหา ดงันี; (ตารางที	 4.27) 

ตารางที� 4.27  แสดงปญัหาและขอ้เสนอแนะที	เกี	ยวกบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯ 

ปัญหาและข้อเสนอแนะ จาํนวน ร้อยละ 
1. ดา้นสิ	งแวดลอ้ม 106 88.3 
2. ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม 14 11.7 

รวม 120 100 
 
 4.6.1  ด้านสิ�งแวดล้อมในชุมชน 
 ปญัหาด้านสิ	งแวดล้อมในชุมชนมกีลุ่มตวัอย่าง 106 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 88.3 ของ
กลุ่มตัวอย่างที	เสนอแนะปญัหา เสนอปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาที	เกี	ยวข้องกับ
สิ	งแวดลอ้มในชุมชน ซึ	งผูศ้กึษาพอประมวลไดด้งันี; (ตารางที	 4.28) 
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ตารางที� 4.28  แสดงปญัหาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งที	เกี	ยวขอ้งกบัสิ	งแวดลอ้มใน 
                    ชุมชน 

ปัญหาที�ถกูเสนอโดยกลุ่มตวัอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม
ตวัอย่าง 

1. ปญัหากลิ	นเหมน็ของขยะบรเิวณอาคารและ
ทางเดนิ 

- ควรมกีารจดัการเกี	ยวกบัการจดัการขยะใน
ชุมชนรว่มกนั 
- ควรมกีารประสานงานกบัสํานักเขตพื;นที	ใน
การจดัการขยะ 
 

2. ปญัหาท่อนํ;าอุดตนั นํ;าเสยีในชุมชน - ควรให้การเคหะประสานงานกบัสํานักงาน
เขตในพื;นที	เพื	อแกป้ญัหา 
 

3. ปญัหาเรื	องการมรีะบบสาธารณูปโภคต่างๆ
ไม่ค่อยเหมาะสม เช่น ไฟทางในชุมชนที	ไม่
เพยีงพอ เป็นตน้ 

- เจ้าหน้าที	การเคหะแห่งชาติควรเอาใจใส่
ชุมชนให้มากกว่าที	เป็นอยู่ เพื	อสํารวจและ
ปรบัปรุงระบบดงักล่าวใหม้คีวามพรอ้มในการ
ใชง้านเสมอ 
 
 

4. เสยีงดงัจากเครื	องยนต ์เครื	องจกัร ในชุมชน - ควรมกีารบงัคบัใชก้ฎระเบยีบในการอยู่อาศยั
ให้ เ ค ร่ ง ค รัดมากขึ; น จนไปถึง ก า รส ร้ า ง
กฎระเบียบในชุมชนร่วมกันในการจัดการ
ปญัหาการส่งเสยีงดงัในยามวกิาล โดยเฉพาะ
กลุ่มวยัรุน่ที	ชอบซิ	งรถมอเตอรไ์ซดใ์นชุมชน 
 

5.  ปญัหาเรื	องการผดิกฎระเบยีบการอยู่อาศยั 
เช่น การตากผ้าหน้าระเบียง การเลี;ยงสัตว ์
เป็นตน้ 

- ควรมกีารบงัคบัใชก้ฎระเบยีบในการอยู่อาศยั
ให้ เ ค ร่ ง ค รัดมากขึ; น จนไปถึง ก า รส ร้ า ง
กฎระเบยีบในชุมชนรว่มกนั 
 

6. รายได้ที	ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายใน
ชวีติประจาํวนั 

- ควรมกีารจดัตั ;งกลุ่มออมทรพัยใ์นชุมชนและ
เปิดโอกาสให้สมาชิกในชุมชนทุกคนได้เป็น
สมาชกิอยา่งเท่าเทยีมกนั 
- ควรมกีารลดค่าภาษโีรงเรยีนในการชาํระเช่า  
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ตารางที� 4.28  (ต่อ) 
ปัญหาที�ถกูเสนอโดยกลุ่มตวัอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม

ตวัอย่าง 
 

 ให้เหลือน้อยลงกว่าเดิม จนไปถึงค่าเช่าห้อง
ดว้ย 
- ควรมกีารอบรมส่งเสรมิการมอีาชพีเสรมิใน
ชุมชนอย่างจรงิจงัผ่านหน่วยงานที	เกี	ยว เช่น 
การเคหะแห่งชาติ เป็นต้น ที	จะต้องประสาน
หน่วยงานต่างๆให้เข้ามาให้ความรู้เกี	ยวกับ
การประกอบอาชีพเสริมในรูปแบบต่างๆที	
เหมาะสมกบัผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน 

 
7. ปญัหาความปลอดภยัในชวีติและทรพัยส์นิ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน 

- ควรมกีารจดัเวรยามมาดแูลชุมชน 
- ควรมกีารจดัอาสาสมคัรตํารวจบา้นในชุมชน 
- ควรมตีํารวจเขา้มาตรวจตราในชุมชนใหม้าก
ขึ;น 
- ควรมกีารตดิตั ;งกลอ้งวงจรปิดในชุมชน 

8. ปญัหาเรื	องยาเสพยต์ดิในชุมชน(โดยเฉพาะ
กลุ่มเยาวชน) 

- ควรมผีู้ที	มหีน้าที	เกี	ยวข้องลงมาตรวจตรา
ชุมชนใหม้ากกว่าที	เป็นอยู ่
- ควรมกีารจดัอาสาสมคัรตํารวจบา้นในชุมชน 
- ผู้ปกครองควรดูแลเอาใจใส่เยาวชนให้
มากกว่านี; 
 

 
 4.6.2  ด้านความความสมัพนัธท์างสงัคม 

 ปญัหาดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม มกีลุ่มตวัอย่าง 14 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 ของ
กลุ่มตวัอย่างที	เสนอแนะปญัหา เสนอปญัหาและแนวทางการแก้ไขปญัหาที	เกี	ยวขอ้งกบัความ
เขม้แขง็ของชุมชน ซึ	งผูศ้กึษาพอประมวลไดด้งันี; (ตารางที	 4.29) 
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ตารางที� 4.29  แสดงปญัหาและขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอยา่งที	เกี	ยวขอ้งกบัความเขม้แขง็ของ 
          ชุมชน 

ปัญหาที�ถกูเสนอโดยกลุ่มตวัอย่าง ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโดยกลุ่ม
ตวัอย่าง 

 
1. การเมอืงของระดบัประเทศแทรกแซง
การเมอืงและความสามคัคใีนชุมชน 

- ควรมกีจิกรรมร่วมกนัใหม้ากกว่านี;โดยจดัใน
วนัเวลาที	เหมาะสม 
- ควรมผีูนํ้าและคณะกรรมการชุมชนที	มาจาก
คนหลายกลุ่มในชุมชนเพื	อเป็นตวัแทนจากคน
หลายกลุ่มในชุมชน 
 

2. ปญัหาศกัยภาพในการดูแลชุมชนของผูนํ้า
ชุมชนที	ไมเ่ป็นที	ยอมรบัของลกูบา้น 

- ควรมผีูนํ้าและคณะกรรมการชุมชนที	มาจาก
คนหลายกลุ่มในชุมชนเพื	อเป็นตวัแทนจากคน
หลายกลุ่มในชุมชน 
- ควรมหีวัหน้าในแต่ละตกึเป็นตวัแทนในการ
ดแูลชุมชน 

 



บทที� 5  
 

สรปุ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ  
 

 จากการศกึษาเรื�อง “คุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิในเขต
กรุงเทพมหานคร ศกึษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” ในครั ,งนี, มี
วตัถุประสงค ์2 ประการ คอื 1) เพื�อศกึษาระดบัคุณภาพชวีติผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชน
ทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่าในดา้นต่างๆ และ 2) เพื�อศกึษาปจัจยัที�สมัพนัธ ์กบัคุณภาพชวีติผู้
อยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มวีธิกีารศกึษาโดยใช้การสุ่ม
ตวัอย่างแบบหลายขั ,นตอน (Multi - stage random sampling) ขั ,นแรก การเลอืกในระดบัพื,นที� 
เป็นการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) ไดเ้ลอืกศกึษา อาคารประเภทแฟลตเช่า 
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง ขั ,นที�สอง การเลอืกระดบับุคคล ไดใ้ชว้ธิกีารสุ่มตวัอย่างแบบ
เป็นระบบ (Systematic sampling) โดยบญัชคีรวัเรอืนที�มผีูพ้กัอาศยัจรงิ สอบถามตวัแทนผูอ้ยู่
อาศยั 1 คนต่อที�พกั 1 หน่วย (ครวัเรอืน) มกีารกําหนดจาํนวนกลุ่มตวัอย่างโดยอาศยัวธิกีารหา
ขนาดตวัอย่างของ Yamane ที�ระดบัความคลาดเคลื�อนรอ้ยละ 5 ซึ�งได้กลุ่มตวัอย่าง จํานวน 
310 หน่วย (ครวัเรอืน) ใชแ้บบสอบถามเป็นเครื�องมอืในการรวบรวมขอ้มลู ซึ�งเกบ็ไดจ้รงิจาํนวน 
301 หน่วย สถติทิี� ใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มลู ไดแ้ก่ ค่าความถี� ค่ารอ้ยละ ค่าเฉลี�ย ค่าส่วน
เบี�ยงเบนมาตรฐาน ค่าสมัประสทิธิ Xสหสมัพนัธ์เพยีร์สนั ค่าสมัประสทิธิ Xสหสมัพนัธ์พอยท์ไบ
ซเีรยีล ค่าสมัประสทิธิ Xสหสมัพนัธส์เปียรแ์มนสโ์ร และการวเิคราะห์การถดถอยพหุ (Multiple 
Regression Analysis) สามารถสรปุผลการศกึษาไดด้งันี, 

 
5.1  สรปุผลการศึกษา 
 
 5.1.1  ปัจจยัด้านข้อมลูพื%นฐานทั �วไป 

พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�ศกึษาส่วนใหญ่ อาศยัอยู่ในโครงการฯเป็นเวลาระหว่าง 1- 5 ปี 
(รอ้ยละ 25.6) มผีูอ้ยู่อาศยัในครวัเรอืนจาํนวน 3 - 4 คน (รอ้ยละ 46.2) มตีวัแทนในการตอบ
แบบสอบถามที�เป็นเพศหญงิ (รอ้ยละ 63.1)  อายุระหว่าง 26 – 40 ปี (รอ้ยละ 32.9) การศกึษา
ระดบัประถมศกึษา (รอ้ยละ 24.3) มอีาชพีประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย/รบัจา้งทั �วไป 
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(รอ้ยละ 30.2) มรีายไดค้รวัเรอืนรวมต่อเดอืนระหว่าง 10,001- 15,000 บาท (รอ้ยละ 26.2) มี
สถานภาพสมรส (รอ้ยละ 56.5) กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 
(รอ้ยละ 92.7) ไม่เขา้ร่วมกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชน (รอ้ยละ 64.8)  และมลีกัษณะชุมชน
ที�อยูอ่าศยัโดยรวมอยูใ่นระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 1.89) 

 
 5.1.2  ปัจจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวั 
 กลุ่มตวัอย่างมสีมัพนัธภาพในครอบครวัอยู่ในระดบัสูง (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.49) สําหรบั
ผลการศกึษารายดา้นของสมัพนัธภาพในครอบครวั พบว่า อยู่ในระดบัสูงทั ,งหมด ซึ�งเรยีงลําดบั
ตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดงันี, มากที�สุด ด้านการมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจ
เรื�องสาํคญัของครอบครวั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.61) รองลงมา ดา้นการมคีวามรกั ความเคารพ และ
นับถอืต่อกนั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.60) ดา้นการอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ย
เหตุผล (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.39) และน้อยที�สุด ดา้นการมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั (ค่าเฉลี�ย
เท่ากบั 2.36) 
 

5.1.3  ปัจจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคม 
 กลุ่มตวัอยา่งไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคม อยู่ในระดบัปานกลาง (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.04) 
สําหรบัผลการศึกษารายด้านของการสนับสนุนทางสังคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคม
ระดบัสงูมอียู ่1 ดา้น ระดบัปานกลาง 2 ดา้น และระดบัตํ�า 1 ดา้น ซึ�งเรยีงลาํดบัตามค่าเฉลี�ยจาก
มากไปหาน้อยดงันี, ระดบัสูง คอื การสนับสนุนทางสงัคมของสมาชกิครอบครวั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
2.52) ระดบัปานกลาง ไดแ้ก่ การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.14) 
และการสนับสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 1.95) และระดบัตํ�า คอื การ
สนบัสนุนทางสงัคมจากตวัแทนภาครฐั (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 1.55) 
 
 5.1.4  ระดบัคณุภาพชีวิต 

กลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี�ยเท่ากับ 3.11) 
สาํหรบัผลการศกึษารายดา้นของคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอย่าง พบว่า คุณภาพชวีติ 3 ดา้นและ
รวมถึงคุณภาพชีวิตหมวดทั �วไป อยู่ในระดับปานกลางทั ,งหมด มีเพียงคุณภาพชีวิตด้าน
สิ�งแวดลอ้มเพยีงดา้นเดยีวที�อยู่ในระดบัไม่ด ีซึ�งเรยีงลําดบัตามค่าเฉลี�ยจากมากไปหาน้อยดงันี, 
มากที�สุด คุณภาพชวีติดา้นร่างกาย (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.65) รองลงมา คุณภาพชวีติดา้นจติใจ
(ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.50) คุณภาพชวีติหมวดทั �วไป (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.15) ดา้นความสมัพนัธท์าง
สงัคม (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.14) และน้อยที�สุด คุณภาพชวีติด้านสิ�งแวดล้อม (ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 
2.31) 
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 5.1.5  ปัญหาและข้อเสนอแนะที�เกี�ยวกบัคณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯ 
 ในการตอบแบบสอบถามของกลุ่มตวัอย่างทั ,งหมดจาํนวน 301 หน่วย มกีลุ่มตวัอย่าง
จาํนวน 120 หน่วยไดเ้สนอปญัหาและขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัใน
โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า ผลการศกึษาพบว่า ปญัหาและขอ้เสนอแนะที�
เกี�ยวขอ้งกบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯแบ่งออกเป็น 4 ด้าน ตามรายด้านของ
เครื�องวดัคุณภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 
ซึ�งประกอบด้วย ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธท์างสงัคม และด้านสิ�งแวดล้อม ซึ�ง
เมื�อเรยีงลําดบัจากมากไปหาน้อยตามจํานวนกลุ่มตวัอย่างที�เสนอปญัหาและขอ้เสนอแนะแล้ว 
พบว่า มปีญัหา 2 ดา้นที�ถูกเสนอแนะ ดงันี, 
  1)  ปญัหาดา้นสิ�งแวดลอ้ม มจีาํนวน 106 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 88.3 ของกลุ่ม
ตวัอย่างที�เสนอแนะปญัหา ได้แก่ ปญัหาสิ�งแวดล้อมทางกายภาพที�ไม่เหมาะสม เช่น ปญัหา
มลภาวะต่างๆในชุมชน ปญัหาเรื�องความปลอดในชีวิตและทรพัย์สินในชุมชน ปญัหาเรื�อง
ยาเสพยต์ดิ ปญัหาเรื�องรายได้ไม่เพยีงพอกบัรายจ่ายในชวีติประจาํวนั และปญัหาเรื�องการผดิ
กฎระเบยีบการอยูอ่าศยัของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน เช่น การเลี,ยงสตัวใ์นอาคาร เป็นตน้  
   2)  ปญัหาดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม มจีาํนวน 14 หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 11.7 
ของกลุ่มตวัอย่างที�เสนอแนะปญัหา ได้แก่ ปญัหาความแตกแยกของชุมชนอันเนื�องด้วย
การเมอืงแทรกแซง และปญัหาศกัยภาพในการดูแลชุมชนของผูนํ้าชุมชนที�ไม่เป็นที�ยอมรบัของ
ลกูบา้น 
 

5.2  สรุปผลการทดสอบสมมติฐาน 
 

สมมตฐิานที� 1 จาํนวนปีอยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 1 
 สมมตฐิานที� 2 จาํนวนผูอ้ยู่อาศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 2 
 สมมตฐิานที� 3 เพศมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 3 
สมมตฐิานที� 4 อายมุคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 
ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 4 
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 สมมตฐิานที� 5 ระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 5 
สมมตฐิานที� 6 สถานภาพการทํางานมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน

โครงการ 
ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 6 
สมมตฐิานที� 7 สถานภาพสมรสมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน

โครงการ 
ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 7 
สมมตฐิานที� 8 รายไดค้รวัเรอืนมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน

โครงการ 
ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 8 
สมมตฐิานที� 9 การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่

อาศยัในโครงการ 
ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 9 

 สมมตฐิานที� 10 การมสี่วนร่วมในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชนมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 10 
 สมมตฐิานที� 11 ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยั
ในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 11 
 สมมตฐิานที� 12 การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของ
ผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 12 
 สมมตฐิานที� 13 การมคีวามรกั ความเคารพ และนบัถอืต่อกนัในครอบครวัมคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 13 
 สมมตฐิานที� 14 การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของครอบครวัมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 14 
 สมมตฐิานที� 15 การอยูร่ว่มกนัอยา่งสงบสุขและ แกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผลใน
ครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 15 
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 สมมตฐิานที� 16 การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวัมคีวามสมัพนัธก์บั
คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 16 
 สมมตฐิานที� 17 การสนบัสนุนทางสงัคมจากเพื�อน/เพื�อนบา้นหรอืสิ�งของมคีวามสมัพนัธ์
กบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 17 
 สมมตฐิานที� 18 การสนบัสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้องมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ
ของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ  

ผลการศกึษาพบว่า ยอมรบัสมมตฐิานที� 18 
 สมมตฐิานที� 19 การสนบัสนุนทางสงัคมเจา้หน้าที�ของรฐั/รฐัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการ 

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 19 
 สมมตฐิานที� 20 ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื,นฐานทั �วไป ปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั 
และปจัจยัดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม สามารถรว่มกนัพยากรณ์คุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัใน
โครงการได ้

ผลการศกึษาพบว่า ปฏเิสธสมมตฐิานที� 20 
 
5.3  การอภิปรายผล 

 

 การอภปิรายผลการศกึษาในครั ,งนี, ผูศ้กึษานําเสนอโดยเรยีงลําดบัตามวตัถุประสงคข์อง
การศกึษา ดงันี, 

 5.3.1  ระดบัคณุภาพชีวิตผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร 
   แฟลตเช่า 

จากการศกึษาคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯโดยใชแ้บบประเมนิคุณภาพชวีติ
ขององค์การอนามยัโลก ชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ซึ�งครอบคลุม
คุณภาพชวีติ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย ด้านจติใจ ด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคม และด้าน
สิ�งแวดลอ้ม พบว่า ระดบัคุณภาพชวีติในภาพรวมของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯมคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 
3.11 ซึ�งอยูใ่นระดบัปานกลาง ซึ�งไมส่อดคลอ้งกบัผลการศกึษาของสากล จรยิวทิยานนท ์และ 
จริะพร บรูณสนิ (2552: 133) เรื�องการประเมนิผลสาํเรจ็ของชุมชนที�ไดด้ําเนินการตามมาตรฐาน
การอยู่อาศยัในชุมชนของการเคหะแห่งชาต ิปี 2551 ซึ�งพบว่า ระดบัคุณภาพชวีติของผู้อยู่
อาศัยในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้องอาคารแฟลตเช่าในภาพรวมอยู่ในระดบัปานกลาง
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(คะแนนเฉลี�ย 2.59) ตามมาตรฐานคุณภาพชวีติของการเคหะแห่งชาติ ทั ,งนี, เป็นเพราะว่า
เนื,อหาของตวัชี,วดัในการศกึษามคีวามแตกต่างกนั จงึทาํใหผ้ลในการศกึษาแตกต่างกนัไปดว้ย  

สําหรบัผลการศกึษาในครั ,งนี,ซึ�งพบว่า คุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯ ได้อยู่
ในระดบัปานกลาง สามารถอภปิรายไดว้่า เนื�องจาก ชุมชนดงักล่าวยงัมปีญัหาเรื�องสิ�งแวดลอ้ม
ทางกายภาพที�ไม่เหมาะสม มมีลภาวะทางเสยีง กลิ�น และการจดัการขยะที�ไม่ถูกสุขลกัษณะ มี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรพัย์สินในระดับน้อย มีการมั �วสุมในเรื�องของยาเสพย์ติดของ
เยาวชนและผู้อยู่อาศยั เป็นผลให้ผู้อยู่อาศยัในชุมชนมคีวามรูส้กึไม่มั �นคง ปลอดภยัในการอยู่
อาศยั ประกอบกบัการมรีายได้ที�ไม่ค่อยเพยีงพอต่อรายจ่ายในแต่ละวนั จงึทําให้คุณภาพชวีติ
โดยรวมในการศกึษาครั ,งนี,ยงัอยู่ในระดบัปานกลาง ซึ�งปญัหาต่างๆตามที�ได้กล่าวมาเป็นขอ้มูล
ส่วนใหญ่จากขอ้เสนอแนะของกลุ่มตวัอย่างที�ได้เสนอปญัหาสิ�งแวดล้อมและความปลอดภยัใน
ชวีติทรพัยส์นิเป็นปญัหาสําคญัในชุมชนซึ�งมจีํานวนถงึ 106 หน่วย หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 35.2 
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของคุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯรายด้านครั ,งนี,ที�พบว่า 
คุณภาพชวีติดา้นสิ�งแวดลอ้มมคี่าเฉลี�ยเพยีง 2.31 ซึ�งเป็นคุณภาพชวีติดา้นเดยีวที�อยู่ในระดบัไม่
ด ีอกีทั ,งยงัสอดคลอ้งกบัการศกึษาของสากล จรยิวทิยานนท ์และจริะพร บูรณสนิ (2552: 133) 
เรื�องการประเมนิผลสาํเรจ็ของชุมชนที�ไดด้าํเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศยัในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาต ิปี 2551 ซึ�งพบว่า โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองหอ้ง อาคารแฟลตเช่า เป็นชุมชนที�
มรีะดบัคุณภาพชวีติดา้นสิ�งแวดลอ้มตํ�าสุดในจาํนวนกลุ่มตวัอย่างทั ,งหมด 16 โครงการที�ถูกสุ่ม
เป็นตวัอยา่งในการประเมนิ  

จงึอาจสรุปได้ว่า คุณภาพชวีติของผู้อยู่อาศยัในโครงการฯได้รบัผลกระทบจากปญัหา
ดา้นสิ�งแวดลอ้มในชุมชน จงึเป็นผลใหคุ้ณภาพชวีติโดยรวมของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯไม่บรรลุ
ถงึคุณภาพชวีติระดบัที�ดไีด ้

สาํหรบัคุณภาพชวีติรายดา้นอื�นๆต่างอยู่ในระดบัปานกลาง โดยที�มคี่าเฉลี�ยสูงที�สุด คอื 
คุณภาพชวีติด้านร่างกาย มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.65 อภปิรายได้ว่า สุขภาพร่างกายของกลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่แข็งแรงดี และไม่จําเป็นที�จะต้องพึ�งการรกัษาทางพยาบาลเป็นประจํา 
สอดคล้องกบัคุณภาพชวีิตด้านร่างกายรายข้อเกี�ยวกบัการเจบ็ป่วยของร่างกายและการต้อง
พึ�งพาการรกัษาพยาบาลที�มคีะแนนในระดบัดทีั ,ง 2 รายขอ้ โดยมคีะแนนเฉลี�ยเท่ากบั 4.19 และ 
4.06 ตามลําดบั เป็นผลให้คะแนนคุณภาพชวีติด้านร่างกาย เป็นด้านที�มคีะแนนสูงที�สุดใน
การศกึษา ทั ,งนี,อาจเป็นเพราะกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พกัอาศยัต่อหน่วย (ครวัเรอืน) เป็นจาํนวน 
3-4 คน (รอ้ยละ 46.2) การมสีมาชกิอยูด่ว้ยกนัหลายคนทาํใหส้ามารถช่วยกนัดูแลสภาพร่างกาย
ของสมาชกิในครอบครวัได ้ถงึแมส้มาชกิในครวัเรอืนจะทาํงานแบบหาเชา้กนิคํ�าตามวถิชีวีติของ
ผูม้รีายไดน้้อยก็ตาม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ ศรเีมอืง พลงัฤทธิ X (2547: 100) ศกึษาการ
พฒันาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุในจงัหวดัพระนครศรอียุธยา พบว่า ผู้สูงอายุที�อยู่ในครอบครวั
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ขยายจะมคีุณภาพชวีติด้านร่างกายสูงกว่าผูสู้งอายุที�อยู่ในครอบครวัเดี�ยว ซึ�งสะท้อนให้เหน็ว่า
จาํนวนสมาชกิในครวัเรอืนมผีลต่อคุณภาพชวีติดา้นรา่งกาย 

สําหรบัคุณภาพชวีติดา้นจติใจ พบว่า มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.50 ซึ�งอยู่ในระดบัปานกลาง 
อภปิรายไดว้่า เนื�องจาก กลุ่มตวัอย่างต่างค่อนขา้งมคีวามรูส้กึทอ้แทแ้ละสิ,นหวงัในการใชช้วีติ
ในแต่ละวนั สอดคล้องกบัคุณภาพชวีติรายข้อที�เกี�ยวกบัการมคีวามรู้สกึไม่ด ีมคี่าเฉลี�ยอยู่ที� 
2.48 ซึ�งอยู่ในระดบัปานกลางและเป็นรายขอ้ที�มคีะแนนตํ�าสุดในคุณภาพชวีติด้านจติใจ ทั ,งนี,
อาจเนื�องดว้ยสาเหตุจากสภาพแวดลอ้มในชุมชนที�ไม่เหมาะสม ไม่มั �นคง ปลอดภยัประกอบกบั
การมรีายได้ไม่เพยีงพอต่อรายจ่ายในแต่ละวนั ตามที�ได้กล่าวมาในขา้งต้น แต่อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มตวัอยา่งกย็งัรูส้กึว่าชวีติยงัมคีวามหมายอยู ่สอดคลอ้งกบัคุณภาพชวีติรายขอ้ที�เกี�ยวกบัการ
รูส้กึว่าชวีติมคีวามหมายมากน้อยเพยีงใด มคี่าเฉลี�ยอยู่ที� 4.01 ซึ�งอยู่ในระดบัที�ด ีทั ,งนี,อาจเป็น
เพราะการไดร้บัขวญักําลงัใจจากสมาชกิในครอบครวั ซึ�งจะเหน็ได้ว่ากลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่พกั
อาศยัโดยมสีมาชกิในครอบครวัอยูด่ว้ย สงัเกตจากจาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มี
จํานวน 3-4 คนต่อครวัเรอืน (ร้อยละ 46.2) และสอดคล้องกับผลการศึกษาในปจัจยัด้าน
สมัพนัธภาพในครอบครวัที�พบว่า ภาพรวมของสมัพนัธภาพในครอบครวัมคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 2.49 
ซึ�งอยูใ่นระดบัสงู จงึเป็นผลใหคุ้ณภาพชวีติดา้นจติใจในภาพรวมของกลุ่มตวัอย่างไม่อยู่ในระดบั
ที�ตํ�า ถงึแมจ้ะมคีวามทอ้แทใ้นการใชช้วีติบางครั ,งกต็าม สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ อมราวด ีณ 
อุบล (2544: 113-119) ศกึษา สุขภาพจติของนกัเรยีนวยัรุ่นที�มลีกัษณะครอบครวัการอบรมเลี,ยง
ดู และสมัพนัธภาพในครอบครวัต่างกนั พบว่า นักเรยีนวยัรุ่นที�มสีมัพนัธภาพในครอบครวัด ีจะ
มสีุขภาพจิตที�ดีกว่า นักเรียนวยัรุ่นที�มีสัมพันธภาพในครอบครวัไม่ดี ซึ�งสะท้อนให้เห็นว่า
สมัพนัธภาพในครอบครวัอาจมอีทิธพิลต่อคุณภาพชวีติดา้นจติใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

สาํหรบัคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคม พบว่า มคี่าเฉลี�ยเท่ากบั 3.14 ซึ�งอยู่ใน
ระดบัปานกลาง อภปิรายไดว้่า กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มพีฤตกิรรมการอยู่อาศยัแบบต่างคนต่าง
อยู ่รูจ้กักนับา้งแต่กไ็มถ่งึกบัตอ้งไวเ้นื,อเชื�อใจในการใชว้านหรอืรบกวนเรื�องใดๆต่อกนั ประกอบ
กบัขอ้มูลที�ได้จากขอ้เสนอแนะที�ระบุถงึปญัหาความแตกแยกในชุมชนอนัเนื�องด้วยสาเหตุทาง
การเมอืงในพื,นที� จงึเป็นผลให้คุณภาพชวีติด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมอยู่ในระดบัปานกลาง 
สอดคล้องกบัการศกึษาด้านปจัจยัการสนับสนุนทางสงัคมในด้านการสนับสนุนทางสงัคมจาก
เพื�อนหรอืเพื�อนบา้น ค่าเฉลี�ยเท่ากบั 1.95 ซึ�งอยูใ่นระดบัปานกลางเช่นกนั จงึสรุปไดว้่าคุณภาพ
ชวีติด้านความสมัพนัธ์ทางสงัคมของกลุ่มตวัอย่างที�ยงัไม่บรรลุถึงระดบัที�ดไีด้ เนื�องจาก ผู้อยู่
อาศยัยงัไม่มจีติสํานึกในการเป็นสมาชกิของชุมชนร่วมกนั และยงัมคีวามแตกแยกทางความคดิ
ในชุมชนแฝงอยู่ จนนําไปสู่การไม่ไวว้างใจต่อกนัในการอยู่อาศยั เป็นผลใหชุ้มชนดงักล่าวเป็น
ชุมชนที�ยงัไมเ่ขม้แขง็ซึ�งมผีลต่อคุณภาพชวีติดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมในที�สุด 
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 5.3.2  ปัจจยัที�สมัพนัธ ์กบัคณุภาพชีวิตผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่ง 
   สองห้อง อาคารแฟลตเช่า 
 ในการศกึษาครั ,งนี, ผูศ้กึษามปีจัจยัเพื�อนํามาหาความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติทั ,งหมด 3 
ปจัจยั รวมทั ,งหมด 19 ตวัแปรดว้ยกนั ประกอบดว้ย ปจัจยัดา้นขอ้มลูพื,นฐาน ไดแ้ก่ 1) จาํนวนปี
อยูอ่าศยั 2) จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยั 3) เพศ 4) อาย ุ5) ระดบัการศกึษา 6) สถานภาพภารทํางาน 7) 
รายไดค้รวัเรอืน 8) สถานภาพสมรส 9) การเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมในชุมชน 10) การมสี่วน
รว่มในกจิกรรมหรอืาสาสมคัรในชุมชน และ 11) สภาพแวดลอ้มทางกายภาพ ปจัจยัดา้น
สมัพนัธภาพในครอบครวั ไดแ้ก่ 1) การมกีจิกรรมรว่มกนัในครอบครวั 2) การมคีวามรกั ความ
เคารพ และนบัถอืต่อกนั 3) การมสี่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสาํคญัของครอบครวั 
4) การอยู่รว่มกนัอยา่งสงบสุขและแกป้ญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล และปจัจยัดา้นการสนบัสนุนทาง
สงัคม ไดแ้ก่ 1) การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวั  2) การสนบัสนุนทางสงัคมจาก
เพื�อน/เพื�อนบา้น 3)การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง และ 4) การสนบัสนุนทางสงัคมจาก
รฐั/เจา้หน้าที�ของรฐั  
 ผลจากการศกึษาพบว่า ปจัจยัทั ,ง 3 ปจัจยัมคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติ โดยมตีวัแปร
ทั ,งหมดจํานวน 9 ตัวแปรที�มคีวามสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิต คือ ปจัจยัด้านข้อมูลพื,นฐาน 
ประกอบด้วย ระดบัการศึกษา และ รายได้รวมครวัเรอืนต่อเดอืน ปจัจยัด้านสมัพนัธภาพใน
ครอบครวั ประกอบดว้ย 1) การมกีจิกรรมร่วมกนัในครอบครวั 2) การมคีวามรกั ความเคารพ 
และนบัถอืต่อกนั 3) การมสี่วนร่วมในการปรกึษาหรอืตดัสนิใจเรื�องสําคญัของครอบครวั 4) การ
อยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุขและแก้ปญัหาขดัแยง้ดว้ยเหตุผล และปจัจยัดา้นการสนับสนุนทางสงัคม 
ประกอบดว้ย 1) การสนับสนุนทางสงัคมจากสมาชกิครอบครวั 2) การสนับสนุนทางสงัคมจาก
เพื�อน/เพื�อนบ้าน และ 3) การสนับสนุนทางสงัคมจากญาต/ิพี�น้อง มรีายละเอยีดโดยพจิารณา
ตามปจัจยัดงันี, 
 ระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรหนึ�งในปจัจยัดา้นขอ้มลูพื,นฐานทั �วไป โดยในการศกึษาครั ,ง
นี,พบว่าระดบัการศกึษามคีวามสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติรวม ซึ�งผูท้ี�มรีะดบัการศกึษาด ีจะทําให้
คุณภาพชวีติโดยรวมดขีึ,นไปดว้ย (rS= 0.265 และ มนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01) สามารถ
อภปิรายไดว้่า การศกึษาเป็นเครื�องมอืในการดํารงชพี โดยเฉพาะการหารายได ้กล่าวคอื เมื�อมี
ระดับการศึกษาสูงขึ,นก็ย่อมทําให้มีรายได้สูงขึ,นตามวุฒิการศึกษา และเมื�อความสามารถ
ทางการเงนิสูงขึ,นกจ็ะนําไปสู่ความสามารถในตอบสนองความต้องการของตนเองในดา้นต่างๆ
ไดด้ยีิ�งขึ,นจนนําไปสู่การพงึพอใจในชวีติของตนเองหรอืการมคีุณภาพชวีติที�ดใีนที�สุด สอดคลอ้ง
กบัการศกึษาของเสาวลกัษณ์ แกว้หน่อ (2551: 100-104) ศกึษาคุณภาพชวีติของชาวเขาเผ่ามง้
ไรส้ญัชาตใินเขตพื,นที� ตําบลตบัเต่า อําเภอเทงิ จงัหวดัเชยีงราย และการศกึษาของทพิยอ์รุณ 
สมภู่ (2552: 75) ศกึษาคุณภาพชวีติของผู้สูงอายุ: กรณีศกึษาสมาชกิชมรมผูสู้งอายุในเขต
กรุงเทพมหานคร ซึ�งพบว่า ระดบัการศกึษา เป็นตวัแปรต้นที�มผีลต่อคุณภาพชวีติโดยรวมของ
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กลุ่มตวัอย่าง โดยผู้ที�มรีะดบัการศกึษาด ีจะนําไปสู่การมคีุณภาพชวีติโดยรวมที�ดใีนที�สุด ซึ�ง
การศกึษาในครั ,งนี, พบว่า ระดบัการศกึษาของกลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่อยู่ในระดบัประถมศกึษา 
(รอ้ยละ 24.3) จงึเป็นผลให้ระดบัคุณภาพชวีติของกลุ่มตวัอย่างโดยรวมยงัไม่บรรลุถงึคุณภาพ
ชวีติระดบัที�ดไีดใ้นที�สุด 
 อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีระดับการศึกษาที�สูงขึ,น มี
แนวโน้มที�จะทําให้คุณภาพชีวิตด้านร่างกาย จติใจ และความสมัพนัธ์ทางสงัคมสูงขึ,น (rS= 
0.298,0.233 และ0.183 ตามลําดบั และมนีัยสําคญัทางสถติทิี� 0.01) แต่กลบัไม่มแีนวโน้มที�จะ
ทําให้คุณภาพชวีติด้านสิ�งแวดล้อมสูงขึ,น (rS= -0.022และ ไม่มนีัยสําคญัทางสถิติที�0.05) 
อภปิรายไดว้่า เป็นเพราะ คุณภาพชวีติทั ,ง 3 ด้านดงักล่าวเป็นคุณภาพชวีติที�อาจเกดิจากการ
ควบคุมหรอืตอบสนองดว้ยตนเอง แต่คุณภาพชวีติดา้นสิ�งแวดลอ้ม เป็นคุณภาพชวีติที�อยู่เหนือ
การควบคุมหรือตอบสนองด้วยตนเอง กล่าวคือ เมื�อมีการศึกษาสูง ก็จะนําไปสู่การมี
ความสามารถในการหารายไดส้งูขึ,น ความสามารถในการตอบสนองความต้องการของตนเองแต่
ละด้านก็สูงตามไปด้วย แต่การปรบัเปลี�ยนสิ�งแวดล้อมในชุมชนของตนเองเป็นสิ�งที�ตนเอง
ตอบสนองด้วยตนเองไม่ได้ ในทางตรงกันข้าม เมื�อระดบัการศึกษาสูงขึ,น คุณภาพชวีติด้าน
สิ�งแวดลอ้มของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯอาจลดลงกไ็ด ้ เนื�องจาก เมื�อตนเองสามารถตอบสนอง
ความต้องการดา้นอื�นๆของตนเองได้ดแีลว้ กย็่อมมมีาตรฐานความต้องการของตนเองที�สูงขึ,น 
แต่สภาพแวดลอ้มในชุมชน เป็นสิ�งที�ตนเองเปลี�ยนแปลงหรอืตอบสนองดว้ยตนเองไม่ได ้ซึ�งอาจ
นําไปสู่การย้ายที�อยู่เพื�อตอบสนองความต้องการด้านสิ�งแวดล้อมของตนเอง จนนําไปสู่การมี
คุณภาพชวีติดา้นสิ�งแวดลอ้มดขีึ,นในที�สุด 
 รายได้รวมครวัเรอืนต่อเดอืนเป็นอีกตวัแปรหนึ�งในปจัจยัด้านข้อมูลพื,นฐานทั �วไปที�มี
ความสมัพนัธ์กับคุณภาพชีวิต โดยการศึกษาครั ,งนี,ที�พบว่า รายได้รวมครวัเรอืนต่อเดือนมี
ความสมัพนัธก์บัคุณภาพชวีติรวม ซึ�งผูท้ี�มรีายไดร้วมครวัเรอืนต่อเดอืนสูงขึ,น จะทําใหคุ้ณภาพ
ชวีติรวมดขีึ,นไปดว้ย (rS= 0.133 และมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05) อภปิรายไดว้่า รายได ้
เป็นแหล่งที�มาของเงนิเพื�อใช้ในการดํารงชพี หากมรีายได้สูง ก็จะนําไปสู่ความสามารถในการ
ตอบสนองความต้องการด้านอื�นๆตามไปด้วย จนนําไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที�ดีในที�สุด 
สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ วรการ เทพวลัย ์(2548: 75-90) ศกึษาคุณภาพชวีติของประชาชน
เขตลุ่มแม่นํ,าจนั: ศึกษาเฉพาะกรณีพื,นที�ต้นนํ,าแม่นํ,าจนั อําเภอแม่จนั จงัหวดัเชยีงราย และ
การศกึษาของกลัยาณี ทองสว่าง (2546: 55) ศกึษาปจัจยัที�มคีวามสมัพนัธต่์อคุณภาพชวีติของ
ผูส้งูอายใุนเคหะชุมชนออเงนิ เขตสายไหม กรงุเทพมหานคร ซึ�งพบว่า รายไดค้รวัเรอืน มผีลต่อ
คุณภาพชวีติรวม โดยผูท้ี�มรีะดบัรายไดค้รวัเรอืนต่างกนั มผีลใหคุ้ณภาพชวีติรวมต่างกนัในที�สุด 
ซึ�งการศกึษาในครั ,งนี,กลุ่มตวัอย่างส่วนใหญ่มรีายไดค้รวัเรอืนรวมต่อเดอืนอยู่ระหว่าง 10,001- 
15,000 บาท (รอ้ยละ 26.2) ซึ�งจาํนวนเงนิดงักล่าวเมื�อนําไปเป็นรายจ่ายต่อเดอืนสําหรบัสมาชกิ
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ในครอบครวัทุกคนอาจจะยงัไมเ่พยีงพอในการตอบสนองความต้องการในดา้นต่างๆของสมาชกิ
แต่ละคนในครวัเรอืน ดงันั ,น การบรรลุถงึคุณภาพชวีติในระดบัที�ดจีงึยงัไมเ่กดิขึ,นในที�สุด 
 อย่างไรกต็าม เมื�อพจิารณาเป็นรายด้าน พบผลที�คล้ายคลงึกบัตวัแปรระดบัการศกึษา 
กล่าวคอื การมรีายได้รวมครวัเรอืนที�สูงขึ,น มแีนวโน้มที�จะทําให้คุณภาพชวีติด้านร่างกายและ
ดา้นจติใจ สงูขึ,น (rS= 0.162 และ0.200 ตามลาํดบั และมนียัสาํคญัทางสถติทิี� 0.01) แต่กลบัไม่มี
แนวโน้มที�จะทําให้คุณภาพชีวิตด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ�งแวดล้อมสูงขึ,น 
(rS=0.024 และ -0.068 ตามลําดบั และ ไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี� 0.05) อภปิรายไดว้่า คุณภาพ
ชวีติทั ,ง 2 ดา้นดงักล่าวเป็นคุณภาพชวีติที�เกดิจากการควบคุมหรอืตอบสนองดว้ยตนเอง เมื�อมี
รายได้สูงขึ,น จงึเป็นผลให้ความสามารถในการตอบสนองคุณภาพชวีติทั ,ง 2 ด้านดงักล่าว 
เป็นไปด้วยด ีแต่คุณภาพชวีิตด้านสิ�งแวดล้อม เป็นคุณภาพชวีิตที�อยู่เหนือการควบคุมหรอื
ตอบสนองด้วยตนเอง แม้จะมรีายได้สูงก็ไม่สามารถเปลี�ยนสิ�งแวดล้อมดงักล่าวได้หรอืไม่มี
แนวโน้มที�คุณภาพชีวิตด้านสิ�งแวดล้อมจะสูงขึ,นตามไปด้วย ในส่วนของคุณภาพชีวิตด้าน
ความสมัพนัธท์างสงัคม อภปิรายไดว้่า การมรีายไดสู้ง อาจเกดิจากการทํางานหนัก และเมื�อใช้
เวลาในการทํางานเยอะ ก็อาจทําให้ผู้อยู่อาศยัในโครงการฯไม่มเีวลาสร้างความสมัพนัธ์ทาง
สงัคมกบับุคคลอื�นๆ จงึทําให้การมรีายได้รวมครวัเรอืนสูงไม่มแีนวโน้มที�จะมคีุณภาพชวีติดา้น
ความสมัพนัธท์างสงัคมดขีึ,นไปดว้ย 
 ปจัจยัด้านสมัพนัธภาพในครอบครวัโดยรวม พบว่า ปจัจยัดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กบั
คุณภาพชวีติรวม ซึ�งผูท้ี�มสีมัพนัธภาพในครอบครวัสูงขึ,นจะทําใหคุ้ณภาพชวีติรวมดขีึ,นไปดว้ย 
(r = 0.251 และมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01) อภปิรายไดว้่า การไดท้ํากจิกรรมร่วมกนัใน
ครอบครวั การมคีวามรกั ความเคารพ และนับถอืต่อกนัในครอบครวั การมสี่วนร่วมในการปรกึษา
หรอืตดัสนิใจเรื�องสําคญัของครอบครวั การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสุข และแก้ปญัหาขดัแยง้ด้วย
เหตุผลในครอบครวั ทําให้ผู้อยู่อาศยัในโครงการฯรู้สกึว่าชวีติมคีวามหมายมากยิ�งขึ,น มขีวญั
กําลงัใจในการใชช้วีติมากยิ�งขึ,น โดยเฉพาะเวลาที�ตนเองทอ้แท ้จะเหน็ไดจ้ากผลการศกึษาครั ,งนี,
พบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ทั ,งๆที�ชุมชนอยู่ในสภาพแวดล้อมที�ไม่
เหมาะสม แต่ผลการศกึษาดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวักลบัมผีลอยู่ในระดบัสูง ดว้ยเหตุนี, จงึ
อาจสรุปได้ว่า สมัพนัธภาพในครอบครวัที�ดีดงักล่าวเป็นเสมอืนเบาะกันกระแทกเมื�อตนเอง
ประสบปญัหาชวีติในดา้นต่างๆ จนนําไปสู่การมคีุณภาพชวีติดขีึ,น สอดคลอ้งกบัการศกึษาของ
ลนิดา บลัลงัน้อย (2546: 81-84) ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างสมัพนัธภาพในครอบครวั การ
บรรลุงานตามขั ,นพฒันาการ และคุณภาพชีวิตของนักเรียนวยัรุ่นในกรุงเทพมหานคร และ 
การศกึษาของอรนุช อุดมสมฤด ี (2550: 79-78) ศกึษาสมัพนัธภาพในครอบครวักบัความพงึ
พอใจในชวีติของผูสู้งอายุ ในเขตเทศบาลนครสวรรค ์ จงัหวดันครสวรรค์ ผลการศกึษาพบว่า 
สมัพนัธภาพในครอบครวัของผูก้ลุ่มตวัอยา่งมคีวามสมัพนัธท์างบวกกบัคุณภาพชวีติชวีติทั ,งสิ,น 
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 เมื�อพิจารณาคุณภาพชีวิตเป็นรายด้าน พบว่า สัมพันธภาพในครอบครวัมากขึ,นมี
แนวโน้มที�จะทาํใหคุ้ณภาพชวีติดา้นรา่งกาย ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นจติใจดขีึ,น (r = 
0.124, และ0.147 มนีัยสําคญัทางสถติทิี� 0.01 และ0.271 มนีัยสําคญัทางสตทิี� 0.05 ตามลําดบั) 
แต่ไม่มแีนวโน้มที�จะทําใหคุ้ณภาพชวีติดา้นสิ�งแวดลอ้มดขีึ,น (r = 0.101 โดยไม่มนีัยสําคญัทาง
สถติทิี� 0.05) อภปิรายไดว้่า การดูแลและช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนัของสมาชกิในครอบครวัไม่ว่า
จะเป็นยามเจบ็ป่วยทางดา้นร่างกาย หรอืเกดิความทุกขใ์นดา้นจติใจเวลาประสบปญัหาชวีติแต่
ละดา้น ทาํใหคุ้ณภาพชวีติในดา้นรา่งกาย จติใจ และความสมัพนัธท์างสงัคมของผูอ้ยู่อาศยัดขีึ,น 
การมสีมัพนัธภาพในครอบครวัที�ดขีองผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯเป็นเสมอืนเบาะกนักระแทกที�ทํา
ใหคุ้ณภาพชวีติโดยรวมของผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯไมต่กอยูใ่นระดบัไมด่ ี 
 ปจัจยัด้านการสนับสนุนทางสงัคมโดยรวม พบว่า ปจัจยัดงักล่าวมคีวามสมัพนัธ์กับ
คุณภาพชวีติรวม ซึ�งผู้ที�ได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมมากขึ,นจะทําให้คุณภาพชวีติรวมดขีึ,นไป
ดว้ย (r = 0.316 อย่างมนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.01) อภปิรายไดว้่า การไดร้บัการสนับสนุน
ในเรื�องของสิ�งของ หรอืจติใจจากภาคส่วนต่างๆในสงัคม ไม่ว่าจะเป็นครอบครวั เพื�อน ญาต/ิพี�
น้อง (ยกเวน้ภาครฐั) ลว้นมผีลต่อคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯ โดยการศกึษาปจัจยั
ด้านการสนับสนุนทางสงัคม พบว่า การสนับสนุนทางสังคมอยู่ในระดับปานกลาง แต่เมื�อ
พจิารณาเป็นรายดา้นของการสนับสนุนทางสงัคม พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากหน่วยงาน
ของรฐั อยูใ่นระดบัที�ตํ�า แต่อยา่งไรกต็าม ตวัแปรการสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐักไ็ม่ไดม้ผีล
แต่ต่อคุณภาพชวีติของชาวชุมชนทุ่งสองห้อง ดงัที�ผลการศกึษาในครั ,งนี,พบว่า การสนับสนุน
ทางสงัคมจากภาครฐั มคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติโดยรวมในระดบัตํ�า (r = 0.010) 
อย่างไม่มนีัยสําคญัทางสถติทิี�ระดบั 0.05 สรุปไดว้่า ผู้อยู่อาศยัในชุมชนทุ่งสองหอ้งเมื�อมกีาร
สนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐัสูงขึ,น ไม่มแีนวโน้มที�จะมคีุณภาพชวีติในรายด้านทุกด้านดขีึ,น 
ประกอบกับข้อมูลในส่วนของปญัหาและข้อเสนอแนะที�ได้ถูกเสนอจากชาวชุมชนที�พบว่า มี
การเมอืงระดบัประเทศเข้ามาแทรกแซงความสามคัคีและการเมอืงในชุมชนทุ่งสองห้อง จงึ
สามารถอภปิรายไดว้่า การสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐั ไม่มสี่วนที�ทําใหคุ้ณภาพชวีติของผู้
อยู่อาศยัดขีึ,นแต่อย่างใด แต่ในทางตรงขา้ม กลบัมกีารเขา้มาแทรกแซงชุมชนจนนําไปสู่ความ
ขดัแยง้และส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธข์องชุมชนในที�สุด เนื�องจากชุมชนนี,จะมคีุณภาพชวีติที�
ดไีด้ก็จะต้องอาศยัการสนับสนุนทางสงัคมในระดบัครวัเรอืน ญาตแิละเพื�อนบ้านใกล้เคยีง แต่
เมื�อเกดิการแทรกแซงจากภาครฐัเขา้มาทาํลายความสมัพนัธท์างสงัคมของคนในชุมชน กอ็าจจะ
ทาํใหคุ้ณภาพชวีติของชาวชุมชนทุ่งสองหอ้งไปในทศิทางที�ไม่ดไีด ้ดงันั ,น หน่วยงานของภาครฐั
จงึ ควรแสดงบทบาทของตนตามกรอบภารกิจของตนก็เพยีงพอแล้ว เนื�องจากการเข้ามาใน
ชุมชนในปจัจุบนัของภาครฐัได้เขา้มาในลกัษณะที�ส่งผลกระทบต่อความสมัพนัธ์ทางสงัคมของ
คนในชุมชน 
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 และเมื�อพจิารณาคุณภาพชีวติเป็นรายด้าน พบผลที�สอดคล้องกบัคุณภาพชีวิตรวม 
กล่าวคอื การไดร้บัการสนบัสนุนทางสงัคมมากขึ,นมแีนวโน้มที�จะทําใหคุ้ณภาพชวีติดา้นร่างกาย 
ดา้นจติใจ ดา้นความสมัพนัธท์างสงัคมและดา้นสิ�งแวดลอ้มดขีึ,น (r = 0.199, 0.215 และ0.232 มี
นยัสาํคญัทางสถติทิี� 0.01 และ r = 0.145 มนียัสาํคญัทางสถติทิี� 0.05 ตามลําดบั) อภปิรายไดว้่า 
การสนบัสนุนทางสงัคมจากสมาชกิในครอบครวั เพื�อนบา้นและญาตพิี�น้อง คอืการช่วยเหลอืและ
ดูแลกนัจากคนในชุมชนเอง ซึ�งการที�ชุมชนต่างมสี่วนร่วมในการสนับสนุนทางสงัคมในด้าน
ต่างๆให้กบัตวับุคคล ย่อมนําคุณภาพชวีติที�ดมีาสู่ผูท้ ี�ได้รบัการสนับสนุนในที�สุด สอดคล้องกบั
การศกึษาของอนัเชญิ ชยัลอ้รตัน์ (2549: 87-88) ศกึษาความสมัพนัธร์ะหว่างการเตรยีมตวัก่อน
เข้าสู่วยัสูงอายุ การได้รบัการสนับสนุนทางสงัคมและความพงึพอใจในชวีติของผู้สูงอายุ และ
การศกึษาของจุฬาภรณ์ สยงักูล (2550: 78-84) ศกึษา ความสมัพนัธ์ระหว่าง อายุ ระดบั
การศกึษา ความเขม้แขง็อดทนของสตร ีและการสนับสนุนทางสงัคมกบัคุณภาพชวีติของสตรี
หลงัการตดัมดลกู ซึ�งพบว่า ความสมัพนัธร์ะหว่างการไดร้บัสนบัสนุนทางสงัคมและคุณภาพชวีติ
ชีวิตมคีวามสัมพนัธ์กันในทางบวก การได้รบัการสนับสนุนทางสังคมในระดบัที�มากขึ,น จะ
นําไปสู่คุณภาพชวีติที�สงูขึ,นต่อไป 
 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

 

 5.4.1  ข้อเสนอแนะจากการศึกษา 
 จากการศึกษา“คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในเขต
กรุงเทพมหานคร ศกึษากรณี โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” ผู้ศกึษามี
ขอ้เสนอแนะดงันี, 

1.  เนื�องดว้ยปญัหาดา้นสิ�งแวดลอ้มและความปลอดภยัในชุมชนเป็นปญัหาสาํคญัอยา่ง
หนึ�งที�ไดจ้ากผลการศกึษาครั ,งนี, ผูศ้กึษาเหน็ว่า ควรสนับสนุนใหชุ้มชนมกีารจดัตั ,งหน่วยหรอืชุด
รกัษาความปลอดภยัโดยผูอ้ยูอ่าศยัในโครงการฯ สนบัสนุนใหม้กีารตดิตั ,งสญัญาณหรอือุปกรณ์
ที�ทนัสมยัในการป้องกนัอาชญากรรม สนบัสนุนใหม้กีารฝึกอบรมอาสาสมคัรในชุมชนใหม้คีวามรู้
และทกัษะในการสงัเกต ป้องกนั หรอืแกไ้ขปญัหาอาชญากรรมที�อาจจะเกดิขึ,นได ้รวมทั ,งการ
ประชาสมัพนัธใ์หค้นในชุมชนรว่มมอืกนัในการป้องกนัอาชญากรรม โดยถอืเป็นหน้าที�ที�ทุกคน
ตอ้งช่วยกนัป้องกนัภยัไวก่้อน นอกจากนั ,นควรส่งเสรมิการรณรงคร์กัษาความสะอาดในชุมชน 
การดแูลรกัษาระบบสาธารณูปโภคใหอ้ยูใ่นสภาพที�ดแีละไดม้าตรฐาน 

2.  จากการศกึษาครั ,งนี, พบว่า การสนับสนุนทางสงัคมจากภาครฐัไมไ่ดม้ผีลต่อคุณภาพ
ชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน แต่กลบัเป็นการแทรกแซงชุมชนในลกัษณะที�ส่งผลกระทบในดา้น
ลบต่อความสมัพนัธท์างสงัคมของผูอ้ยูอ่าศยัในชุมชน ผูศ้กึษาจงึเลง็เหน็ว่า หน่วยงานของ
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ภาครฐัควรลดบทบาทในการเขา้ไปแทรกแซงการพฒันาชุมชน แต่ควรเป็นเพยีงแหล่งขอ้มลู 
ความรูด้า้นวชิาการใหก้บัชุมชน ควรใหชุ้มชนไดว้างแนวทางในการพฒันาชุมชนของตนเองดว้ย
ตนเอง เพื�อใหเ้กดิกระบวนการเรยีนรูร้ว่มกนัตลอดจนเป็นการเสรมิสรา้งความสมัพนัธท์างสงัคม
ของคนในชุมชนใหด้ยีิ�งขึ,น ซึ�งจะนําไปสู่การมกีลุ่มตวัแทนชุมชนที�เขม้แขง็และเป็นที�ยอมรบัของ
ชุมชนตลอดจนนําไปสู่การเป็นชุมชนที�เขม้แขง็ต่อไป ชุมชนควรสรา้งวธิคีดิของชุมชนใหเ้ป็น
ลกัษณะที�เหมาะสมกบัชุมชนและเพื�อใหชุ้มชนมภีูมคิุม้กนัจากการชี,นําอนัไมเ่หมาะสมและ
นําไปสู่ความขดัแยง้ในชุมชนจากหน่วยงานภายนอกโดยการสรา้งประเพณแีละวฒันธรรมของ
ชุมชนรว่มกนั สรา้งกลุ่มต่างๆในชุมชนที�มผีลประโยชน์ร่วมกนั เช่น จดัตั ,งกองทุนสวสัดกิารที�
ประชาชนในชุมชนรว่มจา่ยเป็นหลกัในการดําเนินการ เป็นตน้ การประสานวธิคีดิ และการ
ประสานผลประโยชน์ในชุมชนดงักล่าว กจ็ะนําไปสู่การเป็นชุมชนที�เขม้แขง็และเป็นชุมชนที�
พึ�งตนเอง มภีมูคิุม้กนัจากการชี,นําในทางที�ไมด่โีดยหน่วยงานภายนอกในที�สุด 

3. จากการศกึษาดา้นปจัจยัสมัพนัธภาพในครอบครอบครวัและการสนับสนุนทางสงัคม
จากสมาชิกครอบครวั พบว่า ตัวแปรทุกตวัแปรในปจัจยันี,ต่างอยู่ในระดบัที�สูงอีกทั ,งตัวแปร
ดงักล่าวยงัมคีวามสมัพนัธเ์ชงิบวกกบัคุณภาพชวีติอกีดว้ย ผูศ้กึษาจงึเหน็ว่า ควรมกีารส่งเสรมิ
ให้เกิดชมรมครอบครวัสมัพนัธ์ขึ,นในชุมชน มกีารประกวดพ่อ แม่ ลูกตวัอย่างในชุมชน เพื�อ
ส่งเสรมิใหค้วามสมัพนัธร์ะดบัครอบครวัแน่นแฟ้นมากยิ�งขึ,น มกีารชี,ใหเ้หน็ถงึการแสดงบทบาท
ที�เหมาะสมของสมาชกิในครอบครวั เพื�อเป็นแบบอย่างให้เพื�อนสมาชกิในชุมชน และการมี
ครอบครวัที�อบอุ่นกจ็ะนําไปสู่การมคีุณภาพชวีติที�ดต่ีอไป 
 4. จากการศึกษาพบว่า ครวัเรอืนส่วนใหญ่ยงัมรีายได้รวมในระดบัที�น้อย ส่งผลต่อ
ความสามารถในการตอบสนองในด้านต่างๆของคุณภาพชวีติของชาวชุมชนน้อยไปดว้ย ซึ�งทํา
ใหช้วีติขาดความมั �นคงในการดําเนินชวีติ ผูศ้กึษาจงึเหน็ว่า ชุมชนควรจดัระบบสวสัดกิารใหก้บั
ผู้อยู่อาศยัในโครงการฯอย่างทั �วถึงและกว้างขวางในหลายรูปแบบ เช่น อาจจะจดัตั ,งกองทุน
สวสัดกิารที�ประชาชนในชุมชนร่วมจ่ายเป็นหลกัในการดําเนินการ เป็นต้น เพื�อสรา้งความมั �นคง
ในการดาํรงชวีติมากยิ�งขึ,น 
 5. เนื�องจากชุมชนดงักล่าวเป็นชุมชนของผูม้รีายไดน้้อยถงึปานกลางประกอบกบัเป็น
ชุมชนที�อยู่ในเมอืงใหญ่ซึ�งมคี่าใชจ้่ายในการครองชพีที�สูง ผูศ้กึษาเหน็ว่า หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้ง
ควรเข้าให้ความรู้ในการพฒันาและฝึกอบรมทกัษะการประกอบอาชีพที�สอดคล้องกับความ
ตอ้งการของตลาดแรงงานและผูอ้ยูอ่าศยัเอง เพื�อเป็นการสรา้งรายไดแ้ก่ผูอ้ยู่อาศยัในโครงการฯ 
ตลอดจนมีการอบรมการสร้างวินัยทางการเงนิให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ เพื�อเป็นการ
ยกระดบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยูอ่าศยัในที�สุด 
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 5.4.2  ข้อเสนอแนะสาํหรบัการศึกษาครั %งต่อไป 
 สาํหรบัการศกึษาครั ,งต่อไป ควรมกีารเพิ�มประเดน็ในการศกึษาดงันี, 
 1.  ควรขยายขอบเขตของการศกึษาใหค้รอบคลุมโครงการของการเคหะแห่งชาตใิหม้าก
ขึ,น เพื�อสะทอ้นความเป็นอยูท่ี�แทจ้รงิของชาวชุมชนการเคหะฯ และควรมกีารเปรยีบเทยีบ
คุณภาพชวีติของผูท้ี�อาศยัในชุมชนในกรงุเทพฯ และต่างจงัหวดั และเปรยีบเทยีบระหว่างชุมชน
ที�อยูใ่นภาคต่างๆดว้ย 
 2.  ควรมกีารนําแบบวดัคุณภาพชวีติชุดอื�นๆเขา้มาศกึษาใหห้ลากหลายยิ�งขึ,น เพื�อให้
ทราบถงึคุณภาพชวีติของชาวชุมชนที�ครอบคลุม และเป็นแนวทางในการพฒันาเกณฑช์ี,วดั
คุณภาพของการเคหะแห่งชาตใิหม้คีุณภาพและเหมาะสมมากยิ�งขึ,น นําไปสู่แนวทางการพฒันา
คุณภาพชวีติชาวชุมชนของการเคหะที�เหมาะสมต่อไป 
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1.1 ระยะเวลาที�ท่านอาศยัอยูใ่นโครงการนี�.................................ปี..................เดอืน 
 

1.2 จาํนวนผูอ้ยูอ่าศยัทั �งหมดในครวัเรอืน (รวมตวัท่าน)......................................คน   
 

1.3 เพศ 
 (   ) 1. ชาย      (   ) 2. หญงิ 
 
1.4  ปจัจบุนัท่านมอีายุ…………..ปี (นบัอายเุตม็ตามปี พ.ศ.) 
 
1.5 สถานภาพสมรสของท่าน 
 (   ) 1. โสด   (   ) 2. สมรส  (  ) 3. หยา่/หมา้ย/แยกกนัอยู ่
 
1.6 สถานภาพการทาํงานของท่าน 

( ) 1. ไมไ่ดป้ระกอบอาชพี   (   ) 2. กําลงัหางานทํา/ว่างงาน 
( ) 3. ประกอบธุรกจิส่วนตวั/คา้ขาย (   ) 4. รบัราชการ/พนกังานรฐัวสิาหกจิ 
( ) 5. พนกังานบรษิทั/หา้ง/รา้น/โรงงาน (   ) 6. นกัเรยีน/นกัศกึษา 
( ) 7. อื�น ๆ (โปรดระบุ............................)  

 
1.7 ระดบัการศกึษาของท่าน 

  (  )  1. ตํ�ากว่าประถมศกึษา  (   ) 2. ประถมศกึษา 
       (  )  3. มธัยมศกึษาตอนตน้ (   ) 4. มธัยมศกึษาตอนปลาย/ปวช  
       (   ) 5. ปวส./อนุปรญิญา (   ) 6. ปรญิญาตร ี 
      (   ) 7. สงูกว่าปรญิญาตร ี (   ) 8. อื�น ๆ (โปรดระบุ)................ 
 

1.8 รายไดร้วมต่อเดอืนของครวัเรอืนท่าน 
 (   )  1. น้อยกว่า 5,000 บาท        (     ) 2.  5,001- 10,000 บาท 
 (   )  3.  10,001- 15,000 บาท        (     ) 4.  15,001-20,000 บาท 
 (   )  5.  20,001 บาทขึ�นไป 
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1.9 ปจัจุบนั ครอบครวัท่านเป็นสมาชกิกลุ่มหรอืชมรมใดบา้งหรอืไม ่   
 
         (    ) 1. ไมเ่ป็น                                     (     )  2. เป็น  
  
1.10  ปจัจุบนัครอบครวัท่านมสี่วนรว่มในกจิกรรมหรอือาสาสมคัรในชุมชนบา้งหรอืไมแ่ละมาก

น้อยเพยีงใด 

 

  (  )  1. ไมไ่ดเ้ขา้รว่ม                      (     ) 2. เขา้รว่ม  

 

1.11 ลกัษณะชุมชนที�อยูอ่าศยั 
 ลกัษณะชมุชนที�อยู่อาศยั 1. 

ไม่เคย 

2. 

เป็น

บางครั /ง 

3. 

เป็น

ประจาํ 

1.11.1 ในครวัเรอืนของท่านมคีวามสะอาด สะดวก 
สบาย 

(   ) (   ) (   ) 

1.11.2 ในชุมชนของท่านมปีญัหาเรื�องขยะ เช่น การทิ�ง
ขยะไมเ่ป็นที�  

(   ) (   ) (   ) 

1.11.3 ในชุมชนของท่านมปีญัหาเรื�อง กลิ�นเหมน็จาก
ของเสยี สิ�งปฏกิูลต่างๆ  

(   ) (   ) (   ) 

1.11.4 ในชุมชนของท่านมปีญัหาเรื�อง เสยีงที�ดงัหนวกห ู
น่าราํคาญ เช่น จากเครื�องยนต ์หรอืผูอ้ยูอ่าศยัใน
ชุมชนเอง 

(   ) (   ) (   ) 

1.11.5 ในชุมชนของท่านมปีญัหาเรื�อง นํ�าเสยี นํ�าเน่า  
เกดิขึ�น 
 

(   ) (   ) (   ) 
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ตอนที� 2 สมัพนัธภาพในครอบครวั 

คาํชี/แจง : จากประโยคขา้งล่างต่อไปนี� ใหท้่านพจิารณาว่าเป็นประสบการณ์ที�เกดิขึ�นกบัตวัท่านเองบ่อยมาก

น้อยเพยีงไร แลว้เขยีนเครื�องหมาย  ลงในช่องคาํตอบที�ตรงกบัความรูส้กึนึกคดิของท่านมากที�สดุ เพยีงขอ้ละ 1 

คาํตอบ  

ข้อความ 1. 

ไม่เคย 

 

2.  

บางครั /ง 

3. 

เป็น

ประจาํ 

 
 

การมีความรกั ความเคารพ และนับถือต่อกนั 
 

1. การใหค้วามเคารพนบัถอืต่อกนัของสมาชกิในครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 

2. การรบัฟงัและปลอบใจเมื�อเกดิความไม่สบายใจในครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 

3. การดแูลและคอยช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนัในยามเจบ็ปว่ยของ

สมาชกิในครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 

4. การใชค้าํพดูเพื�อทาํใหส้มาชกิในครอบครวัตอ้งเสยีใจ 
 

(   ) (   ) (   ) 

 

การมีกิจกรรมรว่มกนัในครอบครวั 
 

5. การไปเที�ยวหรอืพกัผ่อนนอกบา้นร่วมกนัของคนในครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 

6.  การไปเลอืกซื�อของร่วมกนัของสมาชกิในครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 

7.  การใชเ้วลาว่างในการทาํกจิกรรมร่วมกบัสมาชกิในครอบครวั เช่น 

เล่นกฬีา ทาํงานบา้น ทาํบุญ เป็นตน้ 

 

(   ) (   ) (   ) 

8.  การรบัประทานอาหารร่วมกนัในแต่ละวนัของครอบครวั 

 

(   ) (   ) (   ) 
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ข้อความ 1.  

ไม่เคย 

 

2.  

บางครั /ง 

3. 

เป็น

ประจาํ 

 
 

การมีส่วนรว่มในการปรกึษาหรอืตดัสินใจเรื�องสาํคญัของครอบครวั 
 

9. การตดัสนิปญัหาต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นในครอบครวัรว่มกนั 

 

(   ) (   ) (   ) 

10. การแกไ้ขปญัหาใหค้นในครอบครวัรว่มกนั 

 

(   ) (   ) (   ) 

11. การใหห้รอืไดร้บัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ใน
ครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 

12.  การรบัทราบปญัหาในครอบครวัรว่มกนัของสมาชกิใน
ครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 

 

การอยู่ร่วมกนัอย่างสงบสขุและแก้ปัญหาการขดัแย้งด้วยเหตผุล 
 
 

13. การใชเ้หตุผลจดัการกบัความขดัแยง้ที�เกดิขึ�นภายใน
ครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 

14. การถกเถยีง ขดัแยง้กนั โดยการใชค้ําไมสุ่ภาพ ของ
สมาชกิในครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 

15. การอยูร่ว่มกนัอย่างมคีวามสุขของคนในครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 

16. การไมเ่ขา้ใจกนัและไมย่อมพดูคุยกนัของคนใน
ครอบครวั 
 

(   ) (   ) (   ) 
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ตอนที� 3 การสนับสนุนทางสงัคม 

คาํชี/แจง : จากประโยคขา้งล่างต่อไปนี� ใหท้่านพจิารณาว่าเป็นประสบการณ์ที�เกดิขึ�นกบัตวัท่านเองบ่อยมาก

น้อยเพยีงไร แลว้เขยีนเครื�องหมาย  ลงในช่องคาํตอบที�ตรงกบัความรูส้กึนึกคดิของท่านมากที�สดุ เพยีงขอ้ละ 1 

คาํตอบ 

ข้อมูล 1. 

น้อย 

2. 

ปานกลาง 

3. 

มาก 

การสนับสนุนจากครอบครวั 

1.  การไดร้บัหรอืใหก้าํลงัใจของสมาชกิครอบครวัเมื�อเจอปญัหาในชวีติ (   ) (   ) (   ) 

2.  การช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของของสมาชกิในครอบครวั (   ) (   ) (   ) 

3.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆที�จาํเป็นต่อการใชช้วีติจาก
ครอบครวั 

(   ) (   ) (   ) 

4.  การยกย่องและชื�นชมกนัของสมาชกิในครอบครวั (   ) (   ) (   ) 

การสนับสนุนจากเพื�อน/เพื�อนบ้าน  

5.  การโดนนินทาหรอืดถููก จากเพื�อน/เพื�อนบา้นเมื�อเจอปญัหาในชวีติ (   ) (   ) (   ) 

6.  การไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากเพื�อน/เพื�อนบา้น (   ) (   ) (   ) 

7.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพื�อน/เพื�อนบา้น (   ) (   ) (   ) 

8.  การไดร้บัการยกย่องและชื�นชมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น (   ) (   ) (   ) 
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ข้อมูล 1. 

น้อย 

2. 

ปานกลาง 

3. 

มาก 

การสนับสนุนจากญาติ/พี�น้อง 

9.  การไดร้บักาํลงัใจจากญาต/ิพี�น้องเมื�อเจอปญัหาในชวีติ (   ) (   ) (   ) 

10.  การไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากญาต/ิพี�น้อง (   ) (   ) (   ) 

11.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาต/ิพี�น้อง (   ) (   ) (   ) 

12.  การไดร้บัการยกย่องและชื�นชมจากญาต/ิพี�น้อง (   ) (   ) (   ) 

การสนับสนุนจากตวัแทนภาครฐั เช่น เจ้าหน้าที�รฐั เจ้าหน้าที�การเคหะ หรอืนักการเมือง 

13.  การไม่ไดร้บัความสนใจจากตวัแทนภาครฐั เมื�อเจอปญัหาชวีติใน
ดา้นต่างๆ  

(   ) (   ) (   ) 

14. การไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากตวัแทนภาครฐั (   ) (   ) (   ) 

15.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตวัแทนภาครฐั (   ) (   ) (   ) 

16. การไดร้บัการยกย่องและชื�นชมจากจากตวัแทนภาครฐั (   ) (   ) (   ) 
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ตอนที� 4 คณุภาพชีวิตของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารประเภทแฟลตเช่า 

ตามแบบประเมินคณุภาพชีวิตขององคก์ารอนามยัโลก ชุดย่อ ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 

คาํชี/แจง : จากประโยคขา้งล่างต่อไปนี� ใหท้่านพจิารณาว่าขอ้ความดงักล่าวตรงกบัความรูส้กึนึกคดิของท่าน

มากที�สดุ แลว้เขยีนเครื�องหมาย  ลงในช่องคาํตอบ เพยีงขอ้ละ 1 คาํตอบ 

ข้อที� คาํถาม 

คณุภาพชีวิตบุคคล ครอบครวั 

ระดบัความรูสึ้ก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ที�สุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ที�สุด 

1. ความพอใจกบัสขุภาพของท่านในตอนนี�มาก

น้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

2. การเจบ็ปวดทางร่างกาย เช่น ปวดหวั ปวด

ทอ้ง  ปวดตามตวั ทาํใหท้่านไมส่ามารถ ทาํ

ในสิ�วที�ตอ้งการมากน้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

3. ท่านมกีาํลงัเพยีงพอที�จะทาํสิ�งต่างๆ ไดม้าก

น้อยเพยีงใด (ทั �งเรื�องงาน หรอืการดาํเนิน

ชวีติประจาํวนั) 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

4. ท่านพอใจกบัการนอนหลบัมากน้อยเพยีงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

5. ท่านรูส้กึพงึพอใจในชวีติ (เช่น มคีวามสขุ, 

ความสงบ, มคีวามหวงั) มากน้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

6. ท่านมสีมาธใินการทาํงานต่างๆ ดเีพยีงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

7. ท่านรูส้กึพอใจในตนเองมากเพยีงใด (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

8. ท่านยอมรบัรปูร่างหน้าตาของตวัเองไดม้าก

น้อยเพยีงใด  

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ข้อที� คาํถาม ระดบัความรูสึ้ก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ที�สุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ที�สุด 

9. ท่านมคีวามรูส้กึไม่ด ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ 

หดหู่ สิ�นหวงั วติกกงัวล บ่อยแค่ไหน  

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

10. ท่านรูส้กึพอใจมากน้อยแค่ไหนที�สามารถทาํ

อะไรๆ ผ่านไปไดใ้นแต่ละวนั 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

11. ท่านมกีารรกัษาพยาบาลมากน้อยเพยีงใด 

เพื�อที�จะทาํงานหรอืมชีวีติอยู่ไปไดใ้นแต่ละ

วนั 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

12. ท่านพอใจกบัความสามารถในการทาํงานได้

อย่างที�เคยทาํมามากน้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

13. ท่านพอใจต่อการผกูมติรหรอืเขา้กบัคนอื�น 

อย่างที�เคยผ่านมาก่อนหน้านี�แค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

14. ท่านพอใจกบัการชว่ยเหลอืที�เคยไดร้บัจาก

เพื�อนๆแค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

15. ท่านรูส้กึว่าชวีติมคีวามมั �นคง ปลอดภยัดี

มากน้อยเพยีงใดในแต่ละวนั 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

16. ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรอืนที�อยู่ตอนนี�

มากน้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

17. ท่านมเีงนิพอใชจ้่ายตามความจาํเป็นมาก

น้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

18. ท่านพอใจกบัความสามารถในการใชบ้รกิาร

สาธารณสขุไดต้ามความจาํเป็น แค่ไหน 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ข้อที� คาํถาม ระดบัความรูสึ้ก/ความพึงพอใจ 

1. 

น้อย

ที�สุด 

2. 

น้อย 

3. 

ปานกลาง 

4. 

มาก 

5. 

มาก

ที�สุด 

19. ท่านไดรู้เ้รื�องราวขา่วสารที�จาํเป็นในชวีติแต่

ละวนัมากน้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

20 ท่านมโีอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครยีดมาก

น้อยเพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

21. ท่านมสีภาพแวดลอ้มที�ดต่ีอสขุภาพ (     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

22. ท่านพอใจกบัการเดนิทางไปไหนมาไหนของ

ท่าน (หมายถงึ การคมนาคม) มากน้อย

เพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

23. ท่านรูส้กึว่าชวีติท่านมคีวามหมายมากน้อย

เพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดด้ี

เพยีงใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

25. ท่านพอใจในชวีติทางเพศของทา่นแค่ไหน

(ชวีติทางเพศ หมายถงึ เมื�อเกดิความรูส้กึ

ทางเพศขึ�นแลว้ ท่านมวีธิจีดัการทาํใหผ่้อน

คลายลงได ้รวมไปถงึ การช่วงเหลอืตนเอง

หรอืการมเีพศสมัพนัธ ์

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 

 26. ท่านมคุีณภาพชวีติ (ชวีติความเป็นอยู่) 

 ดอียู่ในระดบัใด 

(     ) (     ) (     ) (     ) (     ) 
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ตอนที� 5 ปญัหาและขอ้เสนอแนะที�เกี�ยวกบัคุณภาพชวีติของผูอ้ยู่อาศยัในโครงการเคหะชมุชนทุง่สองหอ้ง 

อาคารแฟลตเช่า 

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

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

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

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

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

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

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

 



ภาคผนวก ข 

 

ผลการทดสอบมาตรวดัตวัแปรที�ใช้ในการศึกษา 

 

ตารางที� 1  แสดงผลการทดสอบมาตรวดัปจัจยัดา้นสมัพนัธภาพในครอบครวั 

สมัพนัธภาพในครอบครวั r กบัสเกลรวม 

1. การใหค้วามเคารพนบัถอืต่อกนัของสมาชกิในครอบครวั 0.8463 

2. การรบัฟงัและปลอบใจเมื�อเกดิความไมส่บายใจในครอบครวั 0.8486 

3. การดแูลและคอยช่วยเหลอืซึ�งกนัและกนัในยามเจบ็ป่วยของสมาชกิ
ในครอบครวั 

0.8469 

4. การใชค้ําพดูเพื�อทาํใหส้มาชกิในครอบครวัตอ้งเสยีใจ 0.8528 

5. การไปเที�ยวหรอืพกัผ่อนนอกบา้นรว่มกนัของคนในครอบครวั 0.8423 

6.  การไปเลอืกซื�อของรว่มกนัของสมาชกิในครอบครวั 0.8340 

7.  การใชเ้วลาว่างในการทาํกจิกรรมรว่มกบัสมาชกิในครอบครวั เช่น 
เล่นกฬีา ทาํงานบา้น ทําบุญ เป็นตน้ 

0.8360 

8.  การรบัประทานอาหารร่วมกนัในแต่ละวนัของครอบครวั 0.8388 

9. การตดัสนิปญัหาต่าง ๆ ที�เกดิขึ�นในครอบครวัรว่มกนั 0.8316 

10. การแกไ้ขปญัหาใหค้นในครอบครวัรว่มกนั 0.8420 

11. การใหห้รอืไดร้บัโอกาสในการแสดงความคดิเหน็ในครอบครวั 
 

0.8360 

12.  การรบัทราบปญัหาในครอบครวัรว่มกนัของสมาชกิในครอบครวั 0.8408 
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ตารางที� 1 (ต่อ) 

สมัพนัธภาพในครอบครวั r กบัสเกลรวม 

13. การใชเ้หตุผลจดัการกบัความขดัแยง้ที�เกดิขึ�นภายในครอบครวั 0.8322 

14. การถกเถยีง ขดัแยง้กนั โดยการใชค้ําไมสุ่ภาพ ของสมาชกิใน
ครอบครวั 

0.8503 

15. การอยูร่ว่มกนัอย่างมคีวามสุขของคนในครอบครวั 0.8341 

16. การไมเ่ขา้ใจกนัและไมย่อมพดูคุยกนัของคนในครอบครวั 
 

0.8432 

 

ค่าสมัประสทิธิ P Alpha ของ Cronbach =    0.8496 

ตารางที� 2 แสดงผลการทดสอบมาตรวดัปจัจยัดา้นการสนบัสนุนทางสงัคม 

การสนับสนุนทางสงัคม r กบัสเกลรวม 

1.  การไดร้บัหรอืใหก้ําลงัใจของสมาชกิครอบครวัเมื�อเจอปญัหาในชวีติ 0.8363 

2.  การช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของของสมาชกิในครอบครวั 0.8295 

3.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆที�จาํเป็นต่อการใชช้วีติจาก

ครอบครวั 

0.8406 

4.  การยกยอ่งและชื�นชมกนัของสมาชกิในครอบครวั 0.8402 

5.  การโดนนินทาหรอืดถููก จากเพื�อน/เพื�อนบา้นเมื�อเจอปญัหาในชวีติ 0.8568 

6.  การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากเพื�อน/เพื�อน

บา้น 

0.8392 
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ตารางที� 2 (ต่อ)  

การสนับสนุนทางสงัคม r กบัสเกลรวม 

7.  การไดร้บัขอ้มลูข่าวสาร เหตุการณ์ต่างๆจากเพื�อน/เพื�อนบา้น 0.8281 

8.  การไดร้บัการยกยอ่งและชื�นชมจากเพื�อน/เพื�อนบา้น 0.8249 

9.  การไดร้บักําลงัใจจากญาต/ิพี�น้องเมื�อเจอปญัหาในชวีติ 0.8286 

10.  การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากญาต/ิพี�น้อง 0.8279 

11.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆจากญาต/ิพี�น้อง 0.8283 

12.  การไดร้บัการยกยอ่งและชื�นชมจากญาต/ิพี�น้อง 0.8220 

13. การไมไ่ดร้บัความสนใจจากตวัแทนภาครฐั เมื�อเจอปญัหาชวีติใน

ดา้นต่างๆ  

0.8445 

14. การไดร้บัความช่วยเหลอืทางการเงนิหรอืสิ�งของจากตวัแทนภาครฐั 0.8343 

15.  การไดร้บัขอ้มลูขา่วสาร เหตุการณ์ต่างๆจากจากตวัแทนภาครฐั 0.8380 

16. การไดร้บัการยกยอ่งและชื�นชมจากจากตวัแทนภาครฐั 0.8317 

 

ค่าสมัประสทิธิ P Alpha ของ Cronbach =   0.8434 
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ตารางที� 3  แสดงผลการทดสอบแบบประเมนิคุณภาพชวีติขององคก์ารอนามยัโลก ชุดยอ่     

       ฉบบัภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 

คณุภาพชีวิต r กบัสเกลรวม 

1. ความพอใจกบัสุขภาพของท่านในตอนนี�มากน้อยเพยีงใด 0.7783 

2. การเจบ็ปวดทางรา่งกาย เช่น ปวดหวั ปวดทอ้ง  ปวดตามตวั ทาํให้
ท่านไมส่ามารถ ทาํในสิ�วที�ตอ้งการมากน้อยเพยีงใด 

0.7953 

3. ท่านมกีําลงัเพยีงพอที�จะทาํสิ�งต่างๆ ไดม้ากน้อยเพยีงใด (ทั �งเรื�อง
งาน หรอืการดําเนินชวีติประจาํวนั) 

0.7803 

4. ท่านพอใจกบัการนอนหลบัมากน้อยเพยีงใด 0.7812 

5. ท่านรูส้กึพงึพอใจในชวีติ (เช่น มคีวามสุข, ความสงบ, มคีวามหวงั) 
มากน้อยเพยีงใด 

0.7783 

6. ท่านมสีมาธใินการทาํงานต่างๆ ดเีพยีงใด 0.7789 

7. ท่านรูส้กึพอใจในตนเองมากเพยีงใด 0.7765 

8. ท่านยอมรบัรปูรา่งหน้าตาของตวัเองไดม้ากน้อยเพยีงใด  0.7731 

9. ท่านมคีวามรูส้กึไมด่ ีเช่น รูส้กึเหงา เศรา้ หดหู่ สิ�นหวงั วติกกงัวล 
บ่อยแค่ไหน  

0.9262 

10. ท่านรูส้กึพอใจมากน้อยแค่ไหนที�สามารถทําอะไรๆ ผ่านไปไดใ้นแต่
ละวนั 

0.7860 

11. ท่านมกีารรกัษาพยาบาลมากน้อยเพยีงใด เพื�อที�จะทาํงานหรอืมี
ชวีติอยูไ่ปไดใ้นแต่ละวนั 

0.7923 

12. ท่านพอใจกบัความสามารถในการทาํงานไดอ้ย่างที�เคยทาํมามาก
น้อยเพยีงใด 

 

0.7813 
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ตารางที� 3 (ต่อ) 

คณุภาพชีวิต r กบัสเกลรวม 

13. ท่านพอใจต่อการผกูมติรหรอืเขา้กบัคนอื�น อย่างที�เคยผ่านมาก่อน
หน้านี�แค่ไหน 

0.7837 

14. ท่านพอใจกบัการช่วยเหลอืที�เคยไดร้บัจากเพื�อนๆแค่ไหน 0.7864 

15. ท่านรูส้กึว่าชวีติมคีวามมั �นคง ปลอดภยัดมีากน้อยเพยีงใดในแต่ละ
วนั 

0.7778 

16. ท่านพอใจกบัสภาพบา้นเรอืนที�อยูต่อนนี�มากน้อยเพยีงใด 0.7787 

17. ท่านมเีงนิพอใชจ้า่ยตามความจาํเป็นมากน้อยเพยีงใด 0.7700 

18. ท่านพอใจกบัความสามารถในการใชบ้รกิารสาธารณสุขไดต้ามความ
จาํเป็น แค่ไหน 

0.7863 

19. ท่านไดรู้เ้ร ื�องราวขา่วสารที�จาํเป็นในชวีติแต่ละวนัมากน้อยเพยีงใด 0.7847 

20. ท่านมโีอกาสไดพ้กัผ่อนคลายเครยีดมากน้อยเพยีงใด 0.7749 

21. ท่านมสีภาพแวดลอ้มที�ดต่ีอสุขภาพ 0.7771 

22. ท่านพอใจกบัการเดนิทางไปไหนมาไหนของท่าน (หมายถงึ การ
คมนาคม) มากน้อยเพยีงใด 

0.7794 

23. ท่านรูส้กึว่าชวีติท่านมคีวามหมายมากน้อยเพยีงใด 0.7809 

24. ท่านสามารถไปไหนมาไหนดว้ยตนเองไดด้เีพยีงใด 0.7796 

25. ท่านพอใจในชวีติทางเพศของท่านแค่ไหน(ชวีติทางเพศ หมายถงึ 
เมื�อเกดิความรูส้กึทางเพศขึ�นแลว้ ท่านมวีธิจีดัการทําใหผ้่อนคลายลงได ้
รวมไปถงึ การช่วงเหลอืตนเองหรอืการมเีพศสมัพนัธ ์

0.7889 
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ตารางที� 3 (ต่อ) 

คณุภาพชีวิต r กบัสเกลรวม 

26. ท่านมคีุณภาพชวีติ (ชวีติความเป็นอยู)่ 

 ดอียูใ่นระดบัใด 

0.7737 

 

ค่าสมัประสทิธิ P Alpha ของ Cronbach =  0.7924 
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