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บทคดัย่อ 
 

 การศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อความอยู่ดีมีสุข 
ประกอบดว้ย สุขภาพอนามยั  ความรู้ ชีวิตการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว 
สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ และเพื่อเปรียบเทียบระดับการรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการวิจยั คือ 
ประชาชนทัว่ไปท่ีอาศยัอยูบ่ริเวณชุมชนต าบลบางไผ ่ จ  านวน 401  คน ใชว้ิธีสุ่มตวัอยา่งแบบอยา่งง่าย  การ
เก็บขอ้มูลใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือการท าวิจยั และวิเคราะห์ผลโดยใชโ้ปรแกรมส าเร็จรูป สถิติท่ีใชใ้น
การวจิยั คือ ค่าร้อยละ  
  

 ผลการวจิยัพบวา่  
1. ประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นอยู่ในระดบัดีทุก

ดา้น โดยเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหานอ้ย ดงัน้ี ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได้  ดา้นชีวิตการท างาน 
ดา้นความรู้ ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ ดา้น
สุขภาพ ตามล าดบั  

2. ประชาชนกลุ่มตวัอย่างท่ีมีลักษณะส่วนบุคคลแตกต่างกันมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขใน
ตัวช้ีวดัทั้ ง 7 ด้าน พบว่าผลการเปรียบเทียบด้านเพศโดยรวมเพศชายรับรู้มากกว่าเพศหญิง ผลการ
เปรียบเทียบช่วงอายุต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุข พบว่า ประชาชนมีช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด 
รองลงมาคือช่วงอายุท่ีรับรู้ต ่ากวา่ 30 ปี ส าหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบระดบั
การศึกษาพบว่า ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือระดบัการศึกษา
ปริญญาตรี และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีรับรู้นอ้ยท่ีสุด   ผลการเปรียบเทียบอาชีพพบวา่ ประชาชน
ท่ีมีขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั ส าหรับอาชีพเกษตรกร
รับรู้น้อยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนพบว่า ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/
ชุมชนในช่วงเวลา 21 – 30 ปีมากท่ีสุด รองลงมาคือระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 31 ปีข้ึน
ไป ส าหรับระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนต ่ากว่า 5 ปีรับรู้น้อยท่ีสุด ผลการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ีย



ข 

 

ครอบครัว พบวา่ ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไปรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในระดบัมากท่ีสุด 
ส าหรับประชาชนท่ีมีรายไดค้รอบครัวต ่ากวา่ 10,000 บาทรับรู้นอ้ยท่ีสุด    

3. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม การเสริมสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรส่งเสริมในดา้นการอยู่
ร่วมกนัของคนในสังคมให้มีความสามคัคีในหมู่บา้น/ชุมชน มีน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมกนัใน
หมู่บา้นเพื่อท าให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความใกล้ชิด  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้หมู่บ้านและชุมชนมีความ
เขม้แขง็ และการส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายเพื่อใหมี้สุขภาพแขง็แรง  
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Abstract 
 

 

The purposes of this study are to study the level of public awareness on the well-being, including 
health, knowledge  working life, income and income distribution, family life, living environment. and 
good governance. and to compare the level of perceived well-being of the Bangpai community. by 
personal factors. The sample size is 401 people, random sampling from Bangpai residences. Data query 
tool for research. And analyzed using the software. The statistics used in research is that the percentages  

 

The results show that 
1. Most of the samples has been the well-being of the indicators as well. 7 and in all aspects. This 

sort of recognition from descending below the income and income distribution. The life, work and 
knowledge of family life. Environment for living. The good management of public health, respectively. 

2. The samples with different personal characteristics and perceptions of well-being indicators, 7 
and found that the comparison by gender, male and female perceptions. Comparison of age on the 
perceived well-being found that people aged 61 years to get to know the most. The age range was 
recognized at least 30 years for those aged 41-50 years to a minimum. The comparison showed that the 
level of education. People with higher education degree is recognized as possible. Followed by a 
Bachelor's degree. Education Bachelor's degree and at least get a minimum. The comparison showed that 
occupation. People with government / state to recognize the most. The second is a commercial / business. 
For farmers get a minimum. Comparison of duration of residence in the village / community found. Period 
of residence in the village / community in the 21-30 years the most, followed by the length of time living 
in the village / community during 31 years for the period of residence in the village / community under 5 
years. to a minimum. Comparison of average family income, found that people with average incomes 
ranging from 40,001 up to recognize the well-being at the most. For people who have a household income 
of less than 10,000 baht been minimal. 
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 3. The respondents were additional suggested that the coexistence of people in society, there 
should be harmony in the village / community. The generosity of each other. The activities in the village, 
keeping everyone in the village are very close. The village has a good relationship and community is 
strengthened. And promoting physical activity to health. Encourage people to have a job. When the village 
/ community strengths. Good mental health and physical health .Be made public well-being around 
everyone. 
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บทที ่1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคญัของปัญหา 
 

ตลอดระยะเวลาของการพฒันาประเทศ  ภายใตแ้ผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 ( พ.ศ. 2504 -2509 ) ถึง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 7 (พ.ศ. 2535 – 2539)  แม้การพฒันาเศรษฐกิจจะบรรลุเป้าหมายการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1 – 7 แต่สังคมมีปัญหาและการพฒันาท่ีไม่ย ัง่ยืน เกิดปัญหาด้าน
ศีลธรรมจริยธรรม ความขดัแยง้จากความเหล่ือมล ้ าของรายไดแ้ละการแย่งชิงทรัพยากรธรรมชาติมากข้ึน 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 จึงไดป้รับเปล่ียนกระบวนทศัน์การพฒันาใหม่โดยหนัมา
ให้ความส าคญักบัการพฒันาแบบองค์รวม โดยมีจุดปรับเปล่ียนของแนวคิดการวางแผนพฒันาประเทศท่ี
ส าคญัคือ การเนน้คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงหมายถึงการพฒันาเพื่อเพิ่มศกัยภาพของ
คน และมุ่งให้คนไดรั้บประโยชน์โดยตรงจากการพฒันา  จนกระทั้งพฒันามาจนถึงแผนพฒันาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 10 (2550 – 2554) ไดอ้ญัเชิญพระราชด ารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็น
แนวทางในการพฒันาและบริหารประเทศ  โดยให้ความส าคญัต่อการสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการ
เปล่ียนแปลงจากภายนอก และมุ่งการพฒันาท่ีสมดุล มีการบูรณาการเช่ือมโยงทุกมิติทั้งดา้นตวัคน สังคม 
เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอ้ม เพื่อให้เกิดการรวมตวัเรียนรู้และขยายเครือข่ายการพฒันาอยา่งกวา้งขวางและ
ต่อเน่ืองท่ีมีคนเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 
2550) 

 

ในปัจจุบนัของสังคมไทย ได้รับการพฒันาเขา้สู่ยุคของการเปล่ียนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่าง
ต่อเน่ือง  ทั้งน้ีการพฒันาชนบทหรือการพฒันาชุมชนกบัการพฒันาพื้นท่ีในเมืองมีลกัษณะแยกส่วนกัน  
ส่งผลใหเ้กิดความไม่สมดุลของการพฒันาชุมชนชนบท ในขณะท่ีวฒันธรรม   ประเพณี ค่านิยมท่ีดีงาม และ
ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีเป็นประโยชน์และมีคุณค่าท่ีสืบต่อกนัมายาวนาน  แต่ในยุคปัจจุบนัสังคมรุ่นใหม่มี
ผูส้นใจและมีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลงัน้อยมาก รวมทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเร่ืองจิตส านึก 
ความมีน ้ าใจารช่วยเหลืออาทรต่อสังคมมีน้อยย  แต่ในขณะเดียวกนัพฤติกรรมการด ารงชีวิตกลบัมีค่านิยม
ดา้นกระแสวตัถุนิยมท่ีเขา้สู่ชุมชน และการใชจ่้ายอยา่งฟุ่มเฟือย ไดส่้งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุมชน 
ท าให้มีความสะดวกมากข้ึนแต่มีความสุขลดลง  มีรายไดไ้ม่พอกบัรายจ่าย  ส่งผลให้มีหน้ีสินเพิ่มข้ึนและ
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ความสัมพนัธ์ของคนในชุมชนลดนอ้ยลง ในลกัษณะต่างคนต่างอยูม่ากข้ึนส่งผลให้ชุมชนมีความอยูดี่มีสุข
ลดลง 

การพฒันาความอยูดี่มีสุขดงักล่าวควรให้ทุกฝ่ายรับรู้และเห็นความส าคญั ยอมรับท่ีจะน าไปใชใ้น
การวางแผนพฒันา หรือก าหนดนโยบายสาธารณะท่ีเอ้ือต่อสุขภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลนโยบาย 
เพื่อกระตุน้ให้ประชาชนเกิดความตระหนกัและเปล่ียนวิธีคิด ค่านิยมในสังคมเกิดเป็นคุณค่าใหม่ในการอยู่
ร่วมกนัอยา่งอยูดี่มีสุข แต่การวดัความสุขในระดบัตนเองและครอบครัวตลอดจนระดบัชุมชน ควรเป็นเร่ือง
ท่ีชุมชนคิดเอง ก าหนดข้ึนเอง เป็นผูใ้ช้ และช่วยกนัก าหนดเกณฑ์การวดัโดยมีวิธีวดัและตวัวดัท่ีเขา้ใจง่าย 
ส าหรับบทบาทภาครัฐควรเป็นผูส้นบัสนุนกระบวนการขบัเคล่ือนเพื่อให้ชาวบา้นมีเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
และสนบัสนุนการสังเคราะห์องคค์วามรู้จากพื้นท่ีชุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการก าหนดแนวทางการพฒันา
เพื่อเสริมสร้างความอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนัในสังคมไทยให้เกิดความอยูดี่มีสุขในประชาชนต่อไป (ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) 

ส าหรับองคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี มีสภาพพื้นท่ีส่วนใหญ่เป็น
พื้นท่ีราบลุ่ม ประชาชนในชุมชนประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม   เช่น  ท าสวนผลไม ้คา้ขาย มีจ านวน
ประชากรทั้งหมด7,894  คน เป็นเพศชาย3,794 คน เพศหญิง 4,100  มีครัวเรือน 1,287 ครัวเรือน โดยคิดเป็น
พื้นท่ีทางการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นท่ีทั้งหมดประมาณ 3,507 ไร่ โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบล
บางไผ่เป็นหน่วยงานหน่ึงท่ีไดเ้ร่ิมการด าเนินงานพฒันาหมู่บา้น / ชุมชนอยู่ดีมีสุข โดยในปีงบประมาณ 
2550 โดยการเช่ือมโยงเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชนและชุมชน เพื่อให้เกิดความร่วมมือ
ร่วมกนัในการท างานร่วมกนัทุกระดบั ทุกภาคพื้นท่ี ซ่ึงสามารถเช่ือมโยงการพฒันาทั้งดา้นสังคม เศรษฐกิจ 
ดา้นวฒันธรรมทอ้งถ่ิน และดา้นส่ิงแวดลอ้มเพื่อใหทุ้กคนมีส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ ตลอดจนส่งเสริม
คุณภาพชีวิตของประชาชน น าไปสู่การอยูดี่มีสุขของประชาชน ซ่ึงการพฒันาอยู่ในช่วงกระบวนการจดัท า
แผนชุมชน บูรณการแผนงาน โครงการ งบประมาณ โดยใช้แผนพฒันา ลกัษณะของแผนพฒันาสามปี ซ่ึง
เป็นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ินท่ีสอดคลอ้งกบัแผนยุทธศาสตร์การ
พฒันา โดยมีลกัษณะเป็นการก าหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพฒันาท่ีจดัข้ึนส าหรับปีงบประมาณแต่
ละปี โดยเร่ิมตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554  ซ่ึงมีความต่อเน่ืองและเป็นแผนกา้วหนา้ครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุงเป็นประจ าทุกปี ซ่ึงจะน าไปสู่วตัถุประสงคข์องการจดัท าแผนพฒันา
สามปี โดยยุทธศาสตร์การพฒันาในช่วงสามปี ประกอบดว้ย 1). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นงานส่งเสริม
คุณภาพชีวติอยูดี่มีสุข 2). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 3). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 4). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 5). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผนการส่งเสริมการ
ลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว  6). ยุทธศาสตร์การพฒันาดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและ
ภูมิปัญญาทองถ่ิน (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ,่2552) 
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ดงันั้นจากนโยบายและขั้นตอนการด าเนินงานในจงัหวดันนทบุรี ในทุกอ าเภอจะมีการด าเนินการ
พฒันาท่ีมีทิศทางเดียวกนั  โดย หลกัการส าคญัของการขบัเคล่ือนยุทธศาสตร์อยูดี่มีสุข คือ การยอมรับและ
ให้ความส าคญักบัความคิด และการมีส่วนร่วมของชาวบา้น/ชุมชน ท่ีตอ้งผสมผสานเช่ือมโยงกบับทบาท
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยหน่วยงานภาครัฐต้องท าหน้าท่ีเช่ือมโยงความคิดต่าง ๆเข้าสู่
กระบวนการท างานในลกัษณะบูรณาการของทุกฝ่ายเขา้ดว้ยกนั แต่เน่ืองจากการประชาสัมพนัธ์และความ
เขา้ใจของประชาชนในพื้นท่ีชุมชนยงัขาดความชดัเจนในการด าเนินงานและประเมินผลต่อการพฒันาความ
อยู่ดีมีสุขในระดบัพื้นท่ี ดงันั้นผูว้ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการรับรู้ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข ใน
ชุมชนบางไผ ่ ต าบลบางไผ ่ อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี เพื่อน าผลท่ีไดจ้ากการศึกษาคร้ังน้ี  น ามาใชเ้ป็น
แนวทางในการด าเนินงานพฒันาความอยูดี่มีสุขให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นท่ีต่อไป 

 
1.2 วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
 
 1.  เพื่อศึกษาระดบัการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อความอยูดี่มีสุข ประกอบดว้ย สุขภาพอนามยั  
ความรู้ ชีวิตการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และ
การบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
 2.  เพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตามปัจจยัส่วน
บุคคล 
 
1.3 ขอบเขตของการวจัิย 
 
 ขอบเขตดา้นเน้ือหา 
 การศึกษาการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ ประกอบด้วย สุขภาพอนามยั  
ความรู้ ชีวิตการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และ
การบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
 
 ขอบเขตประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
 ประชากรไดแ้ก่ ประชาชนท่ีอาศยัอยูชุ่มชนบางไผ ่ ต าบลบางไผ ่ อ.บางไผ ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซ่ึงมี
จ านวน 7,984 คน  

กลุ่มตวัอยา่งท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ีไดแ้ก่   ประชาชนชุมชนบางไผก่ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 401 คน 
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1.4 ตัวแปรใช้ในการวจัิย 
 ตวัแปรตน้ ไดแ้ก่ ลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนชุมชนบางไผ่ใน 6 ดา้น คือ เพศ อายุ อาชีพ 
ระดบัการศึกษา รายไดเ้ฉล่ียแต่ครอบครัว ระยะเวลาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/ ชุมชน 
 ตวัแปรตาม ไดแ้ก่ การรับรู้เก่ียวกบัความอยูดี่มีสุข ในองคป์ระกอบ 7 ดา้น ประกอบ ดว้ยสุขภาพ
อนามยั ความรู้ ชีวติการท างาน รายได ้ชีวติครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
 
1.5 นิยามศัพท์ 
 

การรับรู้ หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลไดรั้บความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าท่ี
รับเขา้มา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศยัความจ า ความรู้ ผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู่ ออกมาเป็น
ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบัความอยู่ดีมีสุข ซ่ึงประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ดา้นความรู้ ดา้นชีวิตการ
ท างาน ดา้นรายได ้ดา้นชีวติครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ  
 

 ประชาชน หมายถึง บุคคลท่ีอยูอ่าศยัในเขตต าบลบางไผ ่อ าเภอบางไผ ่จงัหวดันนทบุรี ท่ีมีอายุ 18 ปี
ข้ึนไป 
 ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามยัท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามยัท่ีดี มีความรู้ 
มีชีวติการท างานท่ีดี มีรายไดเ้พียงพอและเกิดการกระจายรายได ้มีชีวติครอบครัวท่ีอบอุ่น มีสภาพแวดลอ้มท่ี
ดี และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
 สุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บอนัเกิดจากการสร้างสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้ง
ทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี การรู้จกัป้องกนัดูแลสุขภาพท่ีดี
ของตนเองและสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุข ซ่ึงจะท าให้คนมีอายุยืนยาว สามารถด ารงชีวิตในสังคมได้
อยา่งปกติสุข 
 ความรู้ หมายถึง ทกัษะความสามารถ ซ่ึงช่วยพฒันาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้
สามารถ “คิดเป็น ท าเป็น” เรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเองและใชป้ระสบการณ์ ศกัยภาพ และทกัษะของตนให้เป็น
ประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพ 
  

 ชีวิตการท างาน หมายถึง  การมีงานท าและเป็นท่ีมาของรายได ้อ านาจซ้ือ ซ่ึงน าไปสู่การสร้าง
ความส าเร็จและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน การมีงานท าท่ีดี มีความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน มีรายไดอ้ยา่ง
ต่อเน่ือง  
 ชีวติครอบครัว หมายถึง ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว มีความ
สัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ลดปัจจยัเส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได ้และมีการเก้ือกูลสังคม มีการเอาใจ
ใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั มีส่วนร่วมทุกขร่์วมสุข ปรึกษาหารือและแกปั้ญหาร่วมกนั  
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การมีสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิต  หมายถึง การมีท่ีอยู่อาศัยท่ีมั่นคง การได้รับบริการ

สาธารณูปโภคท่ีพอเพียง และมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ส่ิงแวดลอ้มท่ีดี  ทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอ้มเก้ือกลูคุณภาพการด ารงชีวติใหเ้กิดการสนบัสนุนความอยูดี่มีสุขของคน 
 การบริหารจัดการทีด่ีของรัฐ หมายถึง การดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการด ารงชีวิตมี
ส่วนร่วมในการพฒันาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย และรัฐกบั
ประชาชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั น าไปสู่สังคมท่ีคนในสังคมจะอยูดี่มีสุขตลอดไป 
 
1.6 ประโยชน์ทีค่าดว่าจะได้รับ 
 

1. ไดท้ราบขอ้มูลระดบัการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ ต าบลบางไผ ่อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรี ตามดชันีช้ีวดั 7 ด้าน เพื่อเป็นแนวทางในการด าเนินงานพฒันาความอยู่ดีมีสุขให้
เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนชุมชนบางไผต่่อไป 

2. เพื่อเป็นขอ้มูลส าหรับผูส้นใจหรือประชาชนทัว่ไปในการศึกษาขยายผลต่อไป 
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บทที ่2 

แนวคดิและทฤษฎทีี่เกีย่วข้อง 

 
การศึกษาวิจัยเร่ือง “การรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนบางไผ่” ผู้วจัยได้ท าการทบทวน

วรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง ในประเด็นต่างๆ ดงัต่อไปน้ี  
2. 1 ทฤษฎีการรับรู้ 
 2.1.1 ความหมายการรับรู้ 
 2.1.2 ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้ 
 2.1.3 องคป์ระกอบการรับรู้ 
 2.1.4 ความส าคญัการรับรู้ 
2.2 แนวคิดความอยูดี่มีสุข 
 2.2.1 ความเป็นมาแนวคิดความอยูดี่มีสุข 
 2.2.2 ความหมายความอยูดี่มีสุข 
 2.2.3 องคป์ระกอบความอยูดี่มีสุข 
2.3 ดชันีช้ีวดัความอยูดี่มีสุข 
2.4 ยทุธศาสตร์และแนวทางการพฒันาององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ ่

 2.5 ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
 
2.1 ทฤษฎกีารรับรู้ 
 

2.1.1 ความหมาย 
 
ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman & Kanuk, 2000: 146) การรับรู้ คือ กระบวนการท่ีบุคคลแต่ละคนมี

การเลือก การประมวลผลและการตีความเก่ียวกบัตวักระตุน้ออกมา ใหค้วามหมายและไดภ้าพของโลกท่ีมี
เน้ือหา 
 

อุบลวรรณา ภวกานันท์และคณะผูเ้ขียน (2554) ให้ความหมายการรู้สึกและการรับรู้ คือ การท่ี
อวยัวะรับความรู้สึกมีหนา้ท่ีรับรู้ขอ้มูลท่ีอยูร่อบ ๆ ตวัเรา ส่งผา่นเส้นประสาทข้ึนสู่สมองขอ้มูลจะอยูใ่นรูป
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ของพลงังานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสียง ฯลฯ อวยัวะรับความรู้สึกแต่ละชนิดจะรับพลงังานไดเ้ฉพาะ 
เช่น ตารับแสง หูรับเสียง ผวิหนงัรับอุณภูมิ สัมผสั ฯลฯ ขอ้มูลเร้าอวยัวะรับความรู้สึกใหแ้ปรพลงังานเหล่าน้ี
เป็นกระแสประสาทเดินทางสู่สมองจะเกิดความรู้สึก เช่น มองเห็น ไดย้ิน นัน่คือการับรู้จึงเป็นขบวนการ
รับรู้ 

ลกัขณา  สริวฒัน์ (2549) ใหค้วามหมายการรับรู้ หมายถึง การเกิดสัมผสัอยา่งมีความหมายและเป็น
ประสาทสัมผสัเกิดการสัมผสัข้ึน และตีความแห่งการสัมผสัไดรั้บออกมาเป็นส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีมีความหมาย 
อนัเป็นส่ิงท่ีรู้จกัและเขา้ใจกัน และในการแปลความหมายของการสัมผสันั้นจ าเป็นท่ีอินทรีย์จะตอ้งใช้
ประสบการณ์เดิมหรือความรู้เดิม ดงันั้นหากคนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเร่ืองนั้นๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู้ใน
ส่ิงนั้น ๆ แต่จะเกิดเฉพาะการสัมผสักบัส่ิงเร้าเท่านั้น 

 
สิทธิโชค วรานุสันติกูล (2546 : 84) กล่าววา่ การรับรู้ คือกระบวนการท่ีอินทรียห์รือส่ิงมีชีวิต

พยายามท าความเขา้ใจส่ิงแวดลอ้มโดยผ่านทางประสาทสัมผสั กระบวนการน้ีเร่ิมตน้จากการใช้อวยัวะ
สัมผสัจากส่ิงเร้าและจดัระบบส่ิงเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้นจะแปลส่ิงเร้าท่ีรับสัมผสัวา่ส่ิง
เร้านั้นคืออะไร ขั้นแปลความหมายน้ีเป็นขั้นท่ีมีการใชป้ระสบการณ์เก่าเป็นพื้นฐานของการแปลความหมาย 

 
บรรยงค ์ โตจินดา (2543: 287) ให้ความหมายการรับรู้วา่ หมายถึง การท่ีบุคคลไดรั้บตีความและ

ตอบสนองต่อส่ิงท่ีเกิดข้ึน การรับรู้แบ่งไดเ้ป็น 2 กิจกรรม คือ การรับขอ้มูลและการแปลขอ้มูลให้เป็น
ขอ้ความตามความเขา้ใจ การรับรู้จะตอ้งค านึงถึงความรู้ความเขา้ใจในขอ้มูลข่าวสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จึงสามารถท าใหแ้ปลความถูกตอ้ง 

 
จากความหมายข้างต้นสรุปได้ว่า การรับรู้ (Perception) หมายถึง กระบวนการท่ีบุคคลได้รับ

ความรู้สึกและแปลความหมายหรือตีความจากส่ิงเร้าท่ีรับเขา้มา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศยัความจ า ความรู้ 
ผสมผสานกบัประสบการณ์เดิมท่ีมีอยู ่ออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจ ดงัแสดงใส 

 

2.1.2 ปัจจัยทีม่ีอทิธิพลต่อการรับรู้ 
กนัยา สุวรรณแสง (2544) ไดก้ล่าวถึงปัจจยัท่ีเป็นตวัก าหนดการรับรู้ไวว้า่ส่ิงเร้าอยา่งเดียวกนัอาจจะ

ท าให้คนสองคนสามารถรับรู้ต่างกนัได ้ การท่ีมนุษยส์ามารถรับรู้ส่ิงต่าง ๆ ไดต้อ้งอาศยัปัจจยัหลายอยา่ง 
และจะรับรู้ไดดี้มากนอ้ยเพียงใดข้ึนอยูก่บัส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้เช่น ประสบการณ์ วฒันธรรม การศึกษา 
ดงันั้นการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงเร้าใจอย่างใดอย่างหน่ึงในขณะใดขณะหน่ึงนั้นจึงข้ึนอยู่กับปัจจยัท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้มี2 ประเภท คือ 
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1. อิทธิพลท่ีมาจากภายนอก ไดแ้ก่ ความเขม้และขนาดของส่ิงเร้า (Intensively and Size) 
การกระท าซ ้ า ๆ (Repetition) ส่ิงท่ีตรงกนัขา้ม (Contrast) การเคล่ือนไหว (Movement)  

2.อิทธิพลท่ีมาจากภายใน ไดแ้ก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวงั (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์ 
ความคิดและจิตนาการ ความรู้สึกต่างๆ ท่ีบุคคลไดรั้บปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้แบ่งออกเป็น 2 ลกัษณะ 
คือ ประการแรกลกัษณะของผูรั้บรู้กบัประการท่ีสองลกัษณะของส่ิงเร้า ดงัน้ี 

ปัจจยัการรับรู้มี 2 ประเภท คือ 
1.  ลกัษณะของผูรั้บรูลกัษณะของผูรั้บรู้ พิจารณาจากการท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใดก่อนหรือหลงั 

มากหรือน้อยอย่างไรนั้นข้ึนอยู่กบัลกัษณะของผูรั้บรู้ด้วยเป็นส าคญัประการหน่ึง ปัจจยัท่ีเก่ียวกบัผูรั้บรู้
สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ดา้น คือ ดา้นกายภาพกบัดา้นจิตวทิยา 

 
1.1 ดา้นกายภาพ หมายถึง อวยัวะสัมผสั เช่น หู ตา จมูก และอวยัวะสัมผสัอ่ืน ๆ ปกติหรือไม่ มี

ความรู้สึกรับสัมผสัสมบูรณ์เพียงใด ความสมบูรณ์ของอวยัวะรับสัมผสั จะท าให้รับรู้ไดดี้การรับรู้บางอยา่ง
เกิดจากอวยัวะรับสัมผสั 2 ชนิดท างานร่วมกนั เช่น ล้ินและจมูกช่วยกนัรับรู้รส การรับรู้จะมีคุณภาพดีข้ึนถา้
เราไดรั้บสัมผสัหลายทาง เช่น เห็นภาพและไดย้นิเสียงในเวลาเดียวกนัท าใหเ้ราแปลความหมายของส่ิงเร้าได้
ถูกตอ้ง 

 1.2 ดา้นจิตวทิยา ปัจจยัทางดา้นจิตวทิยาของคนท่ีมีอิทธิพลต่อการรับรู้นั้นมีหลายประการ เช่น 
ความจ า อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจความตั้งใจ ทกัษะค่านิยม วฒันธรรม 
ประสบการณ์เดิม เป็นตน้ ส่ิงเหล่าน้ีเป็นผลจากการเรียนรู้เดิมและประสบการณ์เดิม 

 
นอกจากปัจจยัส าคญัดงักล่าวแล้วยงัมีปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อการับรูอีก ได้แก่สมรถภาพของ

อวยัวะสัมผสั ความสามารถของสมอง และประสาทสัมผสัท่ีจะได้รับ เลือกจดัหมวดหมู่และตอบสนอง 
รวมทั้งขนาดและชนิดของส่ิงเร้า ดงัเช่น บุคคลจะรับรู้ส่ิงเร้าได้ดีและรวดเร็ว ถา้ส่ิงเร้านั้นมีความเขม้มาก 
ขนาดของส่ิงเร้านั้นใหญ่มากและสะดุดตา โดยเฉพาะส่ิงเร้าใหม่ๆ ท่ีเราไม่คุน้เคย บุคคลจะใส่ใจและเกิดการ
รับรู้ หากพบวา่ความแตกต่างกนัของส่ิงเร้าเกิดข้ึนและส่ิงเร้านั้นเกิดข้ึนซ ้ าๆ และมีการเคล่ือนไหวบุคคลจะ
รับรู้ต่อส่ิงเร้านั้นไดดี้และรวดเร็ว 
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2. ลกัษณะของส่ิงเร้า 
ลกัษณะของส่ิงเร้านั้นพิจารณาจาก การท่ีบุคคลจะเลือกรับรู้ส่ิงใด ก่อนหรือหลงั มากหรือน้อย

เพียงใดนั้นข้ึนอยู่กบัว่าส่ิงเร้าดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากนอ้ยเพียงใด หรือไม่ลกัษณะของส่ิงเร้าท่ีมี
อิทธิพลต่อการรับรู้มีดงัน้ี 

 2.1 ส่ิงเร้าภายนอกท่ีดึงดูดความสนใจและความตั้งใจ ไดแ้ก่คุณสมบติัและคุณลกัษณะของส่ิง
เร้าท่ีจะท าใหเ้กิดการรับรู้นัน่เอง ซ่ึงถา้ส่ิงเร้ามีคุณสมบติัและลกัษณะท่ีสนองธรรมชาติในการรับรู้ของคนเรา 
ก็จะท าใหมี้ความตั้งใจในการรับรู้ดีข้ึน 

 2.2 การจดัลกัษณะหมวดหมู่ของวตัถุท่ีเป็นส่ิงเร้า 
 
สุปราณี สนธิรัตน์ และคณะ(2545)  ไดก้ล่าวถึงกระบวนการรับรู้วา่ เคร่ืองมือของกระบวนการรับรู้

ประกอบดว้ยอวยัวะส าคญั คือ Sensory Organs  ซ่ึงท าหนา้ท่ีเก็บข่าวการกระตุน้ต่าง ๆ และ Sensory Centers 
ซ่ึงท าหนา้ท่ีรวบรวมและแปลข่าวของการกระตุน้ ดงัน้ี 

1. Sensory Organs  หรือ อวยัวะสัมผสั Sensations ต่าง ๆ เช่น 
Sensory organ  ของตาท าหนา้ท่ีรับรู้แสง ( (Visual sensation) 
Sensory organ  ของหู ท าหนา้ท่ีรับรู้เสียง (Hearing sensation) 
Sensory organ   ของล้ินท าหนา้ท่ีรับรู้รสชาติ (Tastes sensation) 
Sensory organ  ของจมูกท าหนา้ท่ีรับรู้กล่ิน (Smell sensation) 
Sensory organ ของผวิหนงัและอวยัวะอ่ืน ๆ ของร่างกายซ่ึงจะรับรู้ ความเจบ็ปวด ร้อน เยน็ 

ตึงแน่น ฯลฯ 
 

2. Sensory Centers ประกอบดว้ย กลุ่มเซลล์บางกลุ่มในสมอง ซ่ึงเป็นศูนยก์ารรับรู้ และท าหนา้ท่ี
แปลข่าวสารขอ้มูลท่ีไดรั้บ ซ่ึงศูนยเ์หล่าน้ีมีความสลบัซบัซ้อนมากแต่มีวงจรท่ีแน่นอนส าหรับการรับรู้ และ
แปลเฉพาะ  การท าหนา้ท่ีรับรู้และแปรส่ิงกระตุน้ ของ Sensory Centers ท าใหส้ามารถรับรู้ 

- มองเห็นในท่ีมืด ลกัษณะ สี ขนาดของวตัถุ และแยกการรับรู้ไดว้า่มีความสวยหรือไม่
สวย ใกลห้รือไกล หรือมีความเหมือนหรือแตกต่างกนั 

-  รับรู้เสียงหนกัเบา สามารถแยกแยะเสียงเขา้ใจความหมายของค าพูด หรือภาษาต่าง ๆ 
ท่ีส่ือสารออกมาได ้

- รับรู้ รสชาติ เปร้ียว หวาน ขม เคม็ สามารถแยกแยะไดว้า่รสชาติอร่อยหรือไม่อร่อย 
- รับรู้กล่ินต่าง ๆ รู้จกักล่ินเฉพาะ สามารถแยกแยะไดว้่ามีกล่ินหอมหรือไม่หอม หรือ

กล่ินเหมน็อนัไม่พึงประสงค ์
- รับรู้ความร้อนเยน็ รับรู้ความเจบ็ปวด หรือรับรู้การเจบ็ไขไ้ม่สบาย 
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2.1.3 องค์ประกอบของการรับรู้ 
 องคป์ระกอบท่ีมีอิทธิพลต่อการับรู้ ของบุคคลมีดงัต่อไปน้ี(ลกัขณา  สริวฒัน์,2549:50) 

1. ความตั้งใจ (Attention) คือการเอาใจใส่ต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง ดงันั้นการรับรู้จะเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ ส่ิงท่ีมีอิทธิพลต่อความตั้งใจของคนแยกไดด้งัน้ี 

1) ส่ิงเร้าภายนอก คุณสมบติัของส่ิงเร้าภายนอกท่ีดึงดูความตั้งใจหรือความสนใจ คือ ส่ิงของท่ีมี
ขนาดใหญ่ ระดบัความเขม้หรือความหนกัเบาของส่ิงเร้า การกระท าซ ้ าๆ การเคล่ือนท่ีหรือการเปล่ียนระดบั 
การเคล่ือนยา้ยไปมา การตดักนั  

2) ส่ิงเร้าภายใน ไดแ้ก่ความสนใจ ความตอ้งการ หรือความหวงั แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ 
 1.2.1) ความสนใจชัว่ขณะ (Momentary Interest) ไดแ้ก่ความสนใจท่ีมีอยูข่ณะนั้นๆ เช่น 

นกักีฬารอฟังเสียงสัญญาณ 
 1.2.2) ความสนใจท่ีติดเป็นนิสัย (Habitual Interest) ไดแ้ก่ความสนใจเดิมท่ีบุคคลติดเป็นนิสัย 

คนท่ีมีความพร้อมท่ีจะเลือกสนใจส่ิงใดส่ิงหน่ึงตามความสนใจเดิมของตน 
2. การเตรียมพร้อมท่ีจะรับ(Preparatory  Set) หมายถึง สภาพของจิตใจท่ีสงบและแน่วแน่ในส่ิงใด

ส่ิงหน่ึงเพียงส่ิงเดียว การรับรู้พร้อมท่ีจะเกิดข้ึนได ้
3. ความตอ้งการ หมายถึง สภาวะจิตใจท่ีอยากไดส่ิ้งใดส่ิงหน่ึงเม่ือเป็นความอยากไดก้ารรับรู้ท่ี

เกิดข้ึนกจ็ะมีประสิทธิผล 
 

และวภิาพร มาพบสุข (2540 : 242) ไดก้ล่าวถึง องคป์ระกอบของการรับรู้ ดงัน้ี 
1. มีส่ิงเร้าท่ีจะรับรู้ (Stimulus) เช่น รูป รส กล่ิน เสียง 
2. ประสาทสัมผสั (Sense Organs) และความรู้สึกสัมผสั เช่น หู ตา จมูก ล้ิน ผวิหนงั 
3. ประสบการณ์เดิม หรือความรู้เดิมเก่ียวกบัส่ิงเร้าท่ีไดส้ัมผสั 
4. การแปลความหมายจากส่ิงท่ีสัมผสั เช่น ขบัรถเห็นสัญญาณไฟแดงท่ีส่ีแยก หมายถึงให้รถหยุด 

เป็นตน้ 
 จากองคป์ระกอบของการับรู้ขา้งตน้ ท าให้เกิดกระบวนการรับรู้เป็นล าดบัขั้นตอน โดยวิภาพร มา
พบสุข (2540 : 244) ไดก้ล่าวไวว้า่ การรับรู้จะเกิดข้ึนไดน้ั้น ตอ้งเป็นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดงัน้ี 
 

ขั้นท่ี 1 ส่ิงเร้า (Stimulus) มากระทบอวยัวะสัมผสั เม่ือบุคคลไดรั้บส่ิงเร้าจะมีการจดัระบบเพื่อ
แยกแยะส่ิงเร้าท่ีเกิดออกมาเป็นส่วนท่ีสนใจ หรือมุ่งความสนใจไปยงัส่ิงนั้นเป็นพิเศษ และจดัส่ิงเร้าให้รับรู้
และเขา้ใจมากข้ึน 
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ขั้นท่ี 2 กระแสประสาทสัมผสัวิง่ไปยงัระบบประสาทส่วนกลาง ซ่ึงมีศูนยอ์ยูท่ี่สมองเพื่อสั่งการ ตรง
น้ีเกิดการรับรู้ (Perception)  ซ่ึงเป็นตวัก าหนดข่าวสารว่าจะยอมรับหรือไม่ยอมรับ โดยเป็นกระบวนการ
เลือกท่ีจะรับรู้ท าใหเ้กิดการรับรู้เด่นชดัเฉพาะส่ิงท่ีสนใจเท่านั้น 

 
ขั้นท่ี 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็นความรู้ความเขา้ใจโดยอาศยั ความรู้เดิมและประสบการณ์

เดิม ความจ า เจตคติ ความตอ้งการ ปทสัถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ท าใหเ้กิดการตอบสนองอยา่งใดอยา่ง
หน่ึง การรับรู้ (Perception)  
 

จากขั้นตอนการรับรู้ท าให้เกิดกระบวนการของการรับรู้ (Process of Perception) ซ่ึงเป็น
กระบวนการท่ีคาบเก่ียวกนัระหวา่งความเขา้ใจ (Understand) การคิด (Thinking) การรู้สึก (Sensing) ความจ า 
(Memory) การเรียนรู้ (Learning) การตัดสินใจ (Decision) การแสดงพฤติกรรม (Behavior) โดยแสดง
กระบวนการรับรู้ดงัน้ี ไดด้งัน้ี (กนัยา สุวรรณแสง,2544) 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
ภาพท่ี 1 กระบวนการรับรู้ 
ท่ีมา : กนัยา  สุวรรณแสง.จิตวทิยาทัว่ไป,2544 

 
  
 จากขั้นตอนกระบวนการรับรู้ก่อใหเ้กิด การสัมผสักบักระบวนการรับรู้ การรับรู้เป็นกระบวนการท่ี
เกิดข้ึนโดยส่ิงเร้าจากภายนอกเขา้มากระทบระบบประสาทสัมผสัท่ีท าหนา้ท่ีรับความรู้สึก แลว้ส่งขอ้มูลการ
รู้สึกนั้นไปยงัสมองซ่ึงประกอบดว้ย การมองเห็น การไดย้ิน การไดก้ล่ิน การรู้รส และการสัมผสัผวิซ่ึงเป็น
บทบาทของประสาทสัมผสัทั้ง 5 ของการรับรู้ ดงัน้ี(ลกัขณา สริวฒัน์,2549:51) 

1. การมองเห็น เกิดโดยผา่นสายตาท่ีมีส่ิงเร้า คือแสง และแสงกระตุน้เซลลป์ระสาทรับความรู้สึก
ในจอตา เซลลป์ระสาทตาจะน าความรู้สึกท่ีตาส่งไปยงัสมองเซลลป์ระสาทท่ีสมองจะส่งกระแสความรู้สึก
กลบัมาท่ีประสาทการมองเห็น 

ส่ิงเร้า 
 

การรู้สึก 
ตีความ 

การคิด ความเขา้ใจ ความจ า 
การเรียนรู้ 

การ
ตดัสินใจ พฤติกรรม 
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2. การไดย้นิ เกิดโดยผา่นทางหูเม่ือมีการสั่นสะเทือนหรือคล่ืนเสียงจะเป็นตวักระตุน้ท่ีอวยัวะการ
รับรู้ทางเสียง รับกนัเป็นทอดๆ จากหูส่วนนอก หูส่วนกลาง หูชั้นในซ่ึงความเหลวท่ีอยูใ่นโพรงหูเป็นรูป
หอยทากจะรับประสาทความรู้สึกแลว้ถูกส่งไปยงักระแสประสาทน าความรู้สึกสู่สมอง โดยผา่นประสาท
การไดย้นิ 

3. การไดก้ล่ิน เกิดจากส่ิงเร้าจ าพวกสารเคมีท่ีลอยอยูใ่นอากาศไปกระตุน้ใหเ้กิดกระแสประสาทจะ
ส่งผลต่อไปยงัอวยัวะส่วนกลางอยูต่อนหนา้ของสมองบริเวณหรือเพดานจมูก กระแสประสาทจะส่งไปยงั
สมองส่วนหนา้ซ่ึงจะท าหนา้ท่ีเก่ียวกบักล่ินต่อไป 

4. การรู้รส เกิดจากส่ิงเร้าท่ีท าใหเ้กิดรสมีลกัษณะเป็นสารเคมีไปกระตุน้ปุ่มรับรู้รสท่ีมีกระจายอยู่
บริเวณล้ิน ท่ีผวิดา้นบนและขา้งๆ ล้ินท่ีมีเซลลป์ระสาทรับความรู้สึกรวมกนัเป็นปุ่มเล็กๆ รูปดอกบวัตูม ปุ่ม
น้ีสามารถตอบสนองต่อรสพื้นฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสเปร้ียว รสขม และรสเคม็ 

5. การสัมผสัผวิ การรู้สึกท่ีไดจ้ากการสัมผสัเกิดข้ึนเพราะผลกระท าของตวัรับความรู้ 3 ชนิดท่ี
ท างานผสมผสานกนั คือ แรงกด อุณภูมิ และความเจบ็ปวด การสัมผสัผวิยงัมีความรู้สึกเคล่ือนไหวและการ
ทรงตวั การท่ีเรารู้วา่ขณะน้ีอวยัวะใดท างานอะไร ความรู้สึกเช่นน้ีเรียกกวา่ ความรู้สึกการเคล่ือนไหว โดยมี
ตวัประสาทรับความรู้สึกการเคล่ือนไหวอยูท่ ัว่ไปในกลา้มเน้ือและขอ้ต่ออวยัวะต่างๆ ในร่างกายท าหนา้ท่ีส่ง
ขอ้มูลการเคล่ือนไหวรับภาระน ้าหนกั สภาวะการหดตวัและการคลายตวัของกลา้มเน้ือไปสู่สมองท าให้
สมองรับรู้เก่ียวกบัการเคล่ือนไหวไดต้ลอดเวลา 
 
 

2.1.4 ความส าคัญของการรับรู้ 
กนัยา สุวรรณแสง (2544) ไดใ้หค้วามส าคญัของการรับรู้ ดงัน้ี 
1. การรับรู้มีความส าคญัต่อการเรียนรู้ โดยการรับรู้ท าใหเ้กิดการเรียนรู้ ถา้ไม่มีการรับรู้การเรียนรู้จะ

เกิดข้ึนไม่ได ้ สังเกตไดจ้ากกระบวนการดงัน้ี 
 

 
ส่ิงเร้า    ประสาทสัมผสัจากส่ิงเร้า    ตีความและรู้ความหมาย  การรับรู้ 
 
 

         การเรียนรู้ 
 
ภาพท่ี 2 ขบวนการรับรู้ 
ท่ีมา : กนัยา  สุวรรณแสง.จิตวทิยาทัว่ไป,2544 
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ในท านองเดียวกนั การเรียนรู้มีผลต่อการรับรู้คร้ังใหม่ เน่ืองจากความรู้พื้นฐานเดิมจะช่วยแปล
ความหมายใหท้ราบวา่คืออะไร 

2. การรับมีความส าคัญต่อเจตคติ อารมณ์ และแนวโน้มของพฤติกรรม เม่ือรับรู้แล้วย่อมเกิด
ความรู้สึก  เกิดอารมณ์ พฒันาเป็นเจตคติ แลว้พฒันาสู่องคค์วามรู้ในท่ีสุด 
   

2.2 แนวคิด ความอยู่ดีมีสุข 
 

2.2.1 ความเป็นมาแนวคิด ความอยู่ดีมีสุข 
 แนวคิด “ความอยูดี่มีสุข” เร่ิมตน้จากต่างประเทศโดยพฒันามาจากกรอบแนวคิดการพฒันาประเทศ
ของศาสตราจารยอ์มาตยา เซน (พ.ศ. 2528) ท่ีระบุไวว้า่ “ผลกระทบขั้นสุดทา้ยของการพฒันา คือ การท าให้
ปัจเจกบุคคลสามารถบรรลุผลส าเร็จในส่ิงท่ีตอ้งการและปัจเจกบุคคลท่ีมีสิทธิเสรีภาพในการเลือกวิธีการ
ไปสู่ความส าเร็จด้วยตวัเอง ส่วนการพฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือหรือทางผ่านไปสู่ความส าเร็จ
เท่านั้น”  
 
 อยา่งไรก็ตามแนวคิดไดพ้ฒันามาเป็นแนวคิดความอยูดี่มีสุขท่ีแตกต่างกนั 2 ทฤษฎี คือความอยูดี่มี
สุขทางภาวะวิสัย และความอยู่ดีมีสุขทางอัตวิสัย (UNDP,1999) โดยทฤษฎีอยูดีมีสุขทางภาวะวิสัย 
โดยทัว่ไปหมายถึง การน าเสนอรายการส่ิงของท่ีขาดไม่ไดข้องประชากรจะไดรั้บเพื่อความสามารถมุ่งสู่ชีวิต
ท่ีดี โดยไดพ้ฒันาเป็นตวัช้ีวดัท่ีเป็นวตัถุวิสัย จบัตอ้งได ้เพื่อใชส้ าหรับการประเมินความอยูดี่มีสุข เพื่อเป็น
การยกระดบัของการพฒันา โดยทฤษฎีความอยูดี่มีสุขภาวะวิสัย คือ ทฤษฎีความตอ้งการพื้นฐานของบุคคล 
เป็นแนวคิดความจ าเป็นของมนุษย ์ส าหรับความอยูดี่มีสุขทางอตัวิสัย เป็นความพึงพอใจในชีวิตโดยอยูบ่น
ความนึกคิดของตนเอง ตลอดจนอารมณ์ความรู้สึกความต้องการ ท่ีครอบคลุมเร่ืองต่าง ๆ ต่อไปน้ี 
(UNDP,1999.) 
 

1.) ความพึงพอใจในชีวติโดยรวม และความพึงพอใจต่าง ๆ ของชีวิต เช่น การแต่งงาน การท างาน 
รายได ้ท่ีอยูอ่าศยั การพกัผอ่น เป็นตน้  

2.) การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก 
3.) การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ 
4.) การมีความรู้สึกนึกคิดหรือมองชีวติมีความหมายและสามารถบรรลุส่ิงท่ีหวงัไว ้

  
ส าหรับแนวคิดความอยู่ดีมีสุขภายในประเทศไทยมีความเด่นชัดและสอดคล้องกับแนวคิดการ

พฒันาประเทศในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9 ท่ีไดใ้ห้ความส าคญักบัการพฒันาคน
และการเสริมสร้างความอยูดี่มีสุขของคน และก าหนดให้การพฒันาเศรษฐกิจเป็นเพียงเคร่ืองมือการพฒันา
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คนใหมี้ความสุขและมีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึน น าไปสู่การพฒันาเคร่ืองช้ีวดั “ความอยูดี่มีสุข”ของคน เพื่อใชเ้ป็น
เคร่ืองมือส าหรับติดตามประเมินผลกระทบขั้นสุดทา้ยท่ีเกิดข้ึนกบัคน  ความส าเร็จในการยกระดบัความอยูดี่
มีสุขของประชาชน จะท าให้ประชาชนมีความสุขเพิ่มข้ึนไปดว้ย ในบางกรณีระดบัความสุขอาจใช้เป็น
เคร่ืองช้ีวดั ความอยูดี่มีสุขของประชาชนไดใ้นบางสถานการณ์ แต่ไม่อาจใชไ้ดใ้นทุกสถานการณ์ แมค้วาม
อยูดี่มีสุขมีความสัมพนัธ์ใกลเ้คียงกบัความสุขแต่ไม่ใช่ส่ิงเดียวกบัความสุข ในการพฒันาท่ีผา่นมาเร่ืองของ
ความอยูดี่มีสุขจะมีความเป็นรูปธรรมมากกวา่ความสุข ซ่ึงความสุขเป็นผลมาจากปัจจยัภายใน (จิตใจ) เช่น 
การมีความสุขเน่ืองจากศีลธรรม สมาธิ ปัญญา ความพอเพียง ไม่โลภ และความสุขซ่ึงเป็นผลพวงมาจาก
ปัจจยัภายนอก เช่น มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวอบอุ่น มีสุขภาพดีหรือความอยูดี่มีสุข
นัน่เอง (ประเวศ วะสี, 2548)  
  
2.2.2 ความหมายของ ความอยู่ดีมีสุข  

ความอยูดี่มีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามยัท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานท าท่ีทัว่ถึง มี
รายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีพ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดีและอยู่ภายใตร้ะบบ
บริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ” ความอยู่ดีมีสุขตามความหมายขา้งตน้ครอบคลุมทุกมิติของการด ารงชีวิตท่ี
เช่ือมโยงกนัอยา่งเป็นองค์รวม และสามารถจ าแนกองคป์ระกอบไดเ้ป็น 7 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพอนามยั 
ความรู้ ชีวติการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ
ท่ีดีของภาครัฐ ซ่ึงทุกองคป์ระกอบจะตอ้งด าเนินการพฒันาไปพร้อมๆ  กนั เพื่อให้เกิดผลต่อความอยูดี่มีสุข
ของคนไดอ้ยา่งแทจ้ริง (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2545) 

ความอยูดี่มีสุข (well- being) หมายถึง การมีสุขภาพอนามยัท่ีดีทั้งร่างกายและจิตใจมีความรู้ มีงาน
ท าท่ีทัว่ถึง มีรายไดพ้อเพียงต่อการด ารงชีพ มีครอบครัวท่ีอบอุ่นมัน่คง อยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี และอยู่
ภายใตร้ะบบบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ”   
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  2.2.3 องค์ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข” 
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

พฒันาข้ึน ได้แจกแจงไว  ้ จากกรอบแนวคิดของศาสตราจารยน์านัค คดัวานี จ าแนกไดเ้ป็น7 ด้าน 
ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั ความรู้ ชีวิตการท างาน รายไดแ้ละการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว 
สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการ ซ่ึงทุกองคป์ระกอบจะตอ้งด าเนินการพฒันาไปพร้อม ๆ กนั และตอ้ง
ค านึงถึงผลการพฒันาทั้งในเชิงปริมาณควบคู่ไปกบัเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลต่อความอยูดี่มีสุขของคนอยา่ง
แทจ้ริง ซ่ึงมีรายละเอียดขององคป์ระกอบ (ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
,2549) ดงัน้ี 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 องคป์ระกอบความอยูดี่มีสุข 
ท่ีมา : ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549 
 
 

สุขภาพอนามยั 

 

ความอยู่ดีมสุีข 

การบริหาร 
จดัการท่ีดี 

ความรู้ 

ชีวติการท างาน 

รายไดแ้ละ
การกระจาย
รายได ้

ชีวติครอบครัว 

สภาพแวดลอ้ม 

สุขภาพอนามยั 
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2.2.3.1 สุขภาพอนามัย เป็นองค์ประกอบท่ีส าคญัประการแรกของความอยู่ดีมีสุข การมีสุขภาพ

อนามยัท่ีดี หมายถึง ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บอนัเกิดจากการสร้างสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี การรู้จกัป้องกนัดูแลสุขภาพท่ีดีของตนเอง
และสามารถเขา้ถึงบริการสาธารณสุข ซ่ึงจะท าให้คนมีอายุยืนยาว สามารถด ารงชีวิตในสังคมไดอ้ยา่งปกติ
สุข สร้างสรรคป์ระโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมไดอ้ยา่งเตม็ศกัยภาพการประเมินความส าเร็จในการ
พฒันาสุขภาพ จะใหค้วามส าคญักบัการประเมินผลกระทบสุดทา้ย และกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึนท่ี
น าไปสู่ผลกระทบสุดทา้ยต่อสุขภาพอนามยั ความอยูดี่มีสุขของคนไทยเม่ือพิจารณาจากสถานะทางสุขภาพ
อนามยั ทั้งร่างกายและจิตใจมีปัจจยัส าคญั 3 ประการ คือ 

 
1) การมีชีวิตยืนยาว เป็นดชันีช้ีวดัผลกระทบขั้นสุดทา้ยท่ีแสดงถึงผลส าเร็จของการพฒันาสุขภาพ

อนามยัของประชาชนโดยรวม พิจารณาจาก “อายุขยัของคนไทย” ท่ีเป็นผลมาจากกระบวนการเปล่ียนแปลง
สถานะการตายของคนในกลุ่มอายตุ่าง ๆ ซ่ึงสะทอ้นใหเ้ห็นโอกาสหรือจ านวนปีท่ีบุคคลจะสามารถมีอายุยืน
ยาวได ้ โดยไม่เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร จากความส าเร็จของการพฒันาสุขภาพอนามยัท่ีผา่นมา ส่งผลให้คน
ไทยมีอายุยืนยาวข้ึน จากอายุขยัเฉล่ีย 71.7 ปี ในปี 2547 เป็น 73.2 ปี ในปี 2548 (ส านกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติ, 2549) 

 
2) การมีสุขภาพอนามยัดี การมีสุขภาพอนามยัท่ีสมบูรณ์แขง็แรงทั้งทางร่างกาย จิตใจและอารมณ์ เป็น

ความปรารถนาของมนุษยค์วบคู่ไปกบัการมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาว เป็นกระบวนการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ตั้งแต่เกิดจนตาย ซ่ึงสะทอ้นไดจ้ากการมีสุขภาพดีไม่เจ็บป่วย การมีภาวะโภชนาการท่ีดีซ่ึงมีผลต่อการ
เจริญเติบโตของทั้งร่างกายและสติปัญญา รวมถึงการรู้จกัดูแลรักษาตนเอง หลีกเล่ียงจากพฤติกรรมเส่ียงท่ีมี
ผลกระทบต่อการท าลายสุขภาพ และการมีสภาพจิตใจท่ีสดช่ืนแจ่มใส ไม่วิตกกงัวลซึมเศร้า ผูท่ี้มีสุขภาพท่ี
ดีกวา่จะมีความสุขมากกวา่ผูมี้สุขภาพไม่ดี 

 
3) การเขา้ถึงและไดรั้บโอกาสดา้นบริการสาธารณสุขของประชาชน  ซ่ึงเป็นหน้าท่ีของภาครัฐท่ีจะ

จดับริการทางการแพทย์และสาธารณสุขแก่ประชาชนอย่างเพียงพอและทัว่ถึง รวมถึงการจัดให้มี
หลกัประกนัสุขภาพประเภทต่างๆ แก่คนไทยอยา่งถว้นหนา้ เพื่อโอกาสท่ีประชาชนจะสามารถเขา้ถึงบริการ
ทางสาธารณสุขของภาครัฐอยา่งเท่าเทียมกนั โดยไม่มีขอ้จ ากดัดา้นฐานะหรือความแตกต่างดา้นรายได ้การ
ด าเนินนโยบายหลกัประกนัสุขภาพถว้นหนา้ ท าให้ประชาชนเขา้ถึงบริการสุขภาพอยา่งทัว่ถึง ร้อยละ 96.3 
ในปี 2548 ส่งผลใหอ้ตัราการเจบ็ป่วยลดลง (ส านกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ, 2549) 
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 และศิริรัตน์ โกศลัวฒัน์ (2548 : 186-187) ให้นิยามของค าวา่สุขภาพ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์ 
สุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทางร่างกายจิตใจและด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งปกติสุข ไม่เพียงปราศจากโรคหรือความ
พิการใดๆ รวมทั้งสุขภาวะทางจิตวิญญาณ สามารถปฏิบติับทบาทหนา้ท่ีให้บรรลุเป้าหมายสูงสุดในชีวิตได้
อยา่งมีประสิทธิภาพและมีการคงไวซ่ึ้งเสถียรภาพ ภาวะสุขภาพมีลกัษณะเป็นพลวตัรต่อเน่ืองตลอดชีวิตของ
บุคคล และการเปล่ียนแปลงภาวะสุขภาพมีตั้งแต่ ระดบัสุขภาพดีสูงสุดไประดบัสุขภาพไม่ดีท่ีสุด เจ็บป่วย
วกิฤติจนถึงตาย ภาวะสุขภาพและความเจบ็ป่วยอาจไม่สามารถแยกกนัไดอ้ยา่งชดัเจน 

 

ดงันั้นจึงสรุปไดว้า่ สุขภาพ หมายถึง ภาวะสมดุลหรือสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจ อารมณ์จิตวิญญาณ 

และสามารถด ารงอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุขในสภาวะแวดลอ้มท่ีสุขสมบูรณ์ สามารถปฏิบติับทบาทหนา้ท่ี
บรรลุเป้าหมายของชีวติอยา่งมีประสิทธิภาพ 

 
 
2.2.3.2 ความรู้ เป็นปัจจยัส าคญัท่ีสุด ในการยกระดบัความอยูดี่มีสุขของคนไทย เพราะความรู้ช่วย

เสริมสร้างศกัยภาพของคน ให้มีทกัษะความสามารถในการปรับตวัได้อย่างรู้เท่าทนั ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว การท่ีคนเราจะมีความรู้ไดน้ั้น จะตอ้งไดรั้บการศึกษาการศึกษาจึงเป็นเคร่ืองมือ
ส าคญัในการสร้างโอกาส และพฒันาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถ “คิดเป็น ท าเป็น” 
เรียนรู้ท่ีจะพึ่งตนเองและใชป้ระสบการณ์ ศกัยภาพ และทกัษะของตนให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบติัภารกิจ
ในสังคมไดอ้ยา่งเตม็ประสิทธิภาพการประเมินภาพรวมของความส าเร็จดา้นการศึกษาของคนไทย พิจารณา
จากปัจจยัหลกั 3 ประการ คือ 

 
1) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษา ท่ีเกิดจากการลงทุนพฒันาทรัพยากรมนุษยด์า้นการศึกษาเป็นการประเมิน

ระดบัความรู้และทกัษะในระดบัสูงสุดของประชาชนในประเทศ  โดยใชต้วัช้ีวดัส าคญั คือ จ านวนปีเฉล่ียท่ี
ประชากรวยัแรงงานระหวา่ง 15-59 ปีไดรั้บการศึกษาในทุกระบบ 

 
2) โอกาสทางการศึกษาของคนไทย ใช้ตวัช้ีวดัดา้นอตัราการเขา้เรียนสุทธิของนักเรียนในระดบั

มธัยมศึกษาตอนตน้และตอนปลาย เพื่อประเมินขีดความสามารถและความครอบคลุมในการจดับริการศึกษา
ของรัฐท่ีมุ่งขยายโอกาสการศึกษาภาคบงัคบัเป็น 9 ปีและการศึกษาขั้นพื้นฐาน12 ปี 

 
3) คุณภาพการศึกษา ใช้ตวัช้ีวดัด้านผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน คือ คะแนนผลการทดสอบเพื่อ

ประเมินผลดา้นคุณภาพการศึกษาทัว่ประเทศ จ าแนกตามวิชาหลกัตามหลกัสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ 
ซ่ึงมีการด าเนินการทุกระยะ 2 ปี 
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 ชีวิตการท างาน เป็นปัจจยัก าหนดความอยูดี่มีสุขของคน นอกจากจะตอ้งมีสุขภาพอนามยัท่ีดี ไดรั้บ

การศึกษาแลว้ การท างานจะเป็นท่ีมาของรายไดแ้ละอ านาจซ้ือ ซ่ึงน าไปสู่การสร้างความส าเร็จและคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน การมีงานท าท่ีดี มีความมัน่คงและปลอดภยัในการท างาน มีรายไดอ้ยา่งต่อเน่ือง ยอ่มส่งผลให้
คนเราสามารถดูแลความเป็นอยูข่องตนเองและครอบครัวให้อยูดี่มีสุขไดแ้ละยงัประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมการประเมินความอยู่ดีมีสุขดา้นชีวิตการท างาน ให้ความส าคญักบั ภาวะการมีงานท าการมี
รายไดจ้ากการท างาน สภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดี และความมัน่คงในการท างาน ดงัน้ี 

 
1) การมีงานท า เป็นปัจจยัท่ีส าคญัต่อความอยูดี่มีสุข เพราะถา้ไม่มีงานท าก็จะไม่มีรายไดส้ าหรับการ

เล้ียงชีพ การมีงานท าเช่ือมโยงสัมพนัธ์กบัการว่างงาน ประสิทธิภาพของแรงงานการท างานต ่ากว่าระดบั 
หรือการท างานไม่เต็มท่ี และการมีรายไดจ้ากการท างาน โดยมีปัจจยัส าคญัท่ีมีอิทธิพลต่อการมีงานท าและ
รายได ้ คือ ตวัของก าลงัแรงงานเองท่ีจะตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ในการท างาน ซ่ึงไดรั้บจากการศึกษาและการ
ฝึกอบรม ทั้งน้ีการวดัผลส าเร็จดา้นการมีงานท าจะวดัจากอตัราการวา่งงาน ซ่ึงหากอยูใ่นระดบัต ่า บ่งช้ีวา่คน
ส่วนใหญ่ยงัมีงานท า ส่วนการวดัมาตรฐานความเป็นอยูจ่ะวดัจากระดบัรายไดท่ี้แทจ้ริง หากมีรายไดสู้ง
แสดงถึงฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

  
2) สภาพแวดลอ้มและความมัน่คงในการท างาน ชีวิตการท างานท่ีจะเรียกวา่อยูดี่มีสุขนั้น จะตอ้งมี

ปัจจยัท่ีช่วยเก้ือหนุนอีก 2 ประการ คือ ประการแรก ตอ้งมีสภาพแวดลอ้มในการท างานท่ีดี ซ่ึงหมายถึง การ
มีระบบป้องกนัมิใหเ้กิดอุบติัเหตุ ตลอดจนการป้องกนัมลพิษต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนในสถานท่ีท างาน ประการท่ีสอง 
แรงงานจะตอ้งมีความมัน่คงในการท างาน คือ การไดรั้บสวสัดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลเม่ือเกิดการ
เจ็บป่วย รวมทั้งมีรายไดท่ี้พอเพียงต่อการด ารงชีพเม่ือตกงานหรือหลุดพน้วยัท างาน ทั้งน้ีจะวดัผลส าเร็จใน
ดา้นการมีสภาพแวดลอ้มการท างานท่ีดีจากสัดส่วนสถานประกอบการท่ีปฏิบติัถูกตอ้งตามกฎหมายเก่ียวกบั
ความปลอดภยัจากการท างานและสัดส่วนแรงงานท่ีอยูภ่ายใตก้ารคุม้ครองของพระราชบญัญติัประกนัสังคม 
รวมทั้งพนกังานของรัฐและรัฐวสิาหกิจต่อแรงงานทั้งหมดจะเป็นตวัช้ีวดัความมัน่คงในการท างาน 

 
รายได้และการกระจายรายได้ ความขดัสนในดา้นรายไดใ้นการยงัชีพ การมีปัญหาความยากจนท่ี

รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกนัของรายไดใ้นระดบัสูง ย่อมสะทอ้นการอยูอ่ย่างเป็นทุกขใ์นสังคม ดงันั้น 
ความอยู่ดีมีสุขท่ีส าคญัประการหน่ึง คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีเอ้ือประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มีฐานะความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน มีอ านาจซ้ือเพียงพอต่อการด ารงชีวิตท่ีไดม้าตรฐาน และหลุดพน้
จากปัญหาความยากจนและมีการกระจายรายไดใ้นกลุ่มต่างๆในสังคมอยา่งเท่าเทียมกนั อนัจะน าไปสู่การ
พฒันาท่ีย ัง่ยืนอยา่งแทจ้ริง รายไดท่ี้สูงเพิ่มมากข้ึนมีผลท าให้ความสุขเพิ่มมากข้ึนดว้ย ผูท่ี้รู้สึกวา่ตนเองไม่
ยากจนเม่ือเปรียบเทียบกบัเพื่อนบา้น มีความสุขมากกว่าผูท่ี้ตนยากจนพอๆ กบัเพื่อนบา้น และยากจน
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มากกวา่เพื่อนบา้น (สถาบนัวจิยัประชากรและสังคม มหาวทิยาลยัมหิดล, 2549) การประเมินภาวะการเติบโต
ของรายได ้การกระจายรายไดแ้ละความยากจนท่ีมีผลกระทบความอยูดี่มีสุขของคนไทย เป็นการวดัท่ีอิงกบั
ระดบัรายไดห้รือฐานะทางเศรษฐกิจท่ีคนสามารถด ารงชีวิตไดต้ามมาตรฐานขั้นต ่าท่ีจ  าเป็นต่อการยงัชีพ ซ่ึง
มี 2 ตวัช้ีวดัหลกั  

 
1) การวดัการกระจายรายได้ เป็นการสะทอ้นถึงโอกาสของคนไทยทั้งสังคมท่ีจะมีความอยูดี่มีสุขท่ี

เท่าเทียมกนั หากมีความแตกต่างกนัมากก็แสดงถึงความเหล่ือมล ้าทางดา้นการกระจายผลประโยชน์จากการ
พฒันาท่ีน าไปสู่ปัญหาความยากจน ปัญหาความขดัแยง้ระหวา่งกลุ่มชน และมีผลกระทบต่อการลดความอยู่
ดีมีสุขของคนไทย 

  
2) การวดัความยากจน เป็นการวดัผลกระทบขั้นสุดทา้ยท่ีแสดงวา่บุคคลมีระดบัรายไดเ้พียงพอท่ีจะ

สามารถสนองตอบความตอ้งการขั้นพื้นฐานของตนเองหรือไม่ โดยพฒันาเส้นความยากจนสมบูรณ์ข้ึน เพื่อ
ใช้เป็นเคร่ืองมือในการก าหนดเกณฑ์ความตอ้งการขั้นพื้นฐานขั้นต ่าของบุคคลถา้บุคคลใดมีรายไดต้  ่ากว่า
เส้นความยากจนก็พิจารณาไดว้า่บุคคลนั้นเป็นคนจน และเปรียบเทียบสัดส่วนคนยากจนท่ีเปล่ียนแปลงไป
ในช่วงก่อนวกิฤต ระหวา่งวกิฤตและหลงัวกิฤต 

  
ชีวิตครอบครัว ครอบครัวเป็นสถาบนัพื้นฐานทางสังคมท่ีมีความส าคญัยิ่งต่อคนในการด ารงชีวิต 

ความสัมพนัธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นส าคญัท่ีส่งผลกระทบต่อ “ความอยูดี่มีสุข” ครอบครัวอยูดี่มีสุขคือ 
ครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว มีความสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ลดปัจจยั
เส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเก้ือกูลสังคมอยา่งมีคุณธรรม “ครอบครัวอยูดี่มีสุข” 
หมายถึง สภาพครอบครัวท่ีพึงประสงคอ์นัเกิดจากการรวมตวัในรูปแบบท่ีหลากหลายของบุคคลท่ีมาด าเนิน
ชีวิตร่วมกนัอยา่งมีจุดหมาย สามารถปรับตวัไดอ้ยา่งสร้างสรรคท์นัต่อการเปล่ียนแปลงของสังคม และเป็น
ส่วนหน่ึงท่ีเก้ือกูลสังคมอยา่งมีคุณธรรม และ “ครอบครัวอบอุ่น” หมายถึง การท่ีบุคคลตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป
ด าเนินชีวิตร่วมกนัโดยมีความรัก ผกูพนัปรารถนาดีต่อกนั รับผิดชอบ เอาใจใส่ดูแลซ่ึงกนัและกนั มีส่วน
ร่วมทุกขร่์วมสุข ปรึกษาหารือและแกปั้ญหาร่วมกนัในบรรยากาศท่ีสงบสุข องคป์ระกอบครอบครัวอยูดี่มี
สุข มี 5 องคป์ระกอบ ไดแ้ก่รูปแบบครอบครัว บทบาทหนา้ท่ีของครอบครัว สัมพนัธภาพในครอบครัว การ
พึ่งพาตนเอง การเก้ือกลูสังคมอยา่งมีคุณธรรม ซ่ึงปัจจยัส าคญัท่ีช่วยอธิบายความอยูดี่มีสุขของครอบครัวไทย 
คือสัมพนัธภาพ ซ่ึงครอบครัวท่ีแสดงออกถึงความรัก เคารพนบัถือซ่ึงกนัและกนั เอ้ืออาทรต่อกนัแสดงความ
รักความห่วงใยดว้ยการสัมผสั การถามทุกขสุ์ข/ให้ค  าปรึกษาหารือกนั เป็นตวัแปรท่ีสัมพนัธ์กบัความอยูดี่มี
สุข ซ่ึงเป็นสิทธิและหนา้ท่ีของทุกคนในครอบครัว (สถาบนัแห่งชาติเพื่อการเด็กและครอบครัว, 2545) 
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สภาพแวดล้อมในการด ารงชีวติ เป็นอีกมิติหน่ึงท่ีมีความส าคญัต่อความอยูดี่มีสุขสภาพแวดลอ้มท่ีดี
ย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจท่ีดี เอ้ือต่อการประกอบอาชีพและการด ารงชีวิตในสังคม การมี
สภาพแวดลอ้มท่ีดีหมายความรวมถึงการมีท่ีอยูอ่าศยัท่ีมัน่คง การไดรั้บบริการสาธารณูปโภคท่ีพอเพียง และ
มีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น อนามยัส่ิงแวดลอ้มท่ีดีทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มเก้ือกูล
คุณภาพการด ารงชีวิตให้เกิดการสนับสนุนความอยู่ดีมีสุขของคนการประเมินความอยู่ดีมีสุขในด้าน
สภาพแวดลอ้ม พิจารณาใน 3 องคป์ระกอบ คือ ท่ีอยูอ่าศยัและสาธารณูปโภค ความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น และทรัพยากร ธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม  

 
1) การวดัผลส าเร็จด้านท่ีอยู่อาศยัและสาธารณูปโภค พิจารณาจากสัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบา้นและ

ท่ีดินเป็นของตนเอง สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน ้าประปาใช ้เน่ืองจากประชาชนจะมีความสุขจะตอ้งมีความมัน่คง
ในท่ีพกัอาศยั มีน ้าสะอาดใชเ้พื่ออุปโภคบริโภค 

2) การวดัผลส าเร็จดา้นความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์น พิจารณาจากสัดส่วนคดีอาชญากรรม 
และคดียาเสพติดต่อประชากรพนัคน เน่ืองจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยูข่องประชาชน ทั้งในดา้นการประกอบอาชีพ และการด ารงชีวติของบุคคล 

3) การวดัผลส าเร็จดา้นส่ิงแวดลอ้ม จะพิจารณาจากสัดส่วนปริมาณขยะต่อคนต่อปีคุณภาพน ้ าใน
แม่น ้า และสัดส่วนพื้นท่ีป่าไม ้

 
  การบริหารจัดการทีด่ีของรัฐ ความอยูดี่มีสุขของประชาชนส่วนหน่ึงจะข้ึนอยูก่บัการบริหารจดัการ

ท่ีดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิและเสรีภาพในการด ารงชีวิตมีส่วนร่วมในการพฒันาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ไดรั้บการปฏิบติัท่ีเท่าเทียมกนัตามกฎหมาย และรัฐกบัประชาชนมีความสัมพนัธ์ท่ีดีต่อกนั 
น าไปสู่สังคมท่ีคนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปการประเมินความอยูดี่มีสุข ในดา้นการบริหารจดัการท่ีดี
ของภาครัฐ พิจารณาใน6 องคป์ระกอบ คือ 

1) คุณธรรม หมายถึง การยึดมัน่ในจริยธรรมและประพฤติปฏิบติัในส่ิงท่ีถูกตอ้งดีงามของ
ขา้ราชการ มีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ 3 ประการ คือ การปลอดจากคอรัปชนั ปลอดจากการท าผิดวินยั และ
ปลอดจากการผดิจรรยาวชิาชีพ 

2) การมีส่วนร่วม หมายถึง การให้ประชาชนเขา้มารับรู้ มีส่วนเก่ียวขอ้งกบักระบวนการตดัสินใจ
และกระบวนการด าเนินการของโครงการ ร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการและร่วมติดตามประเมินผล 
ตลอดจนตดัสินใจยกเลิกและถอดถอนโครงการ ถือเป็นกระบวนการท่ีประชาชนผูมี้ส่วนไดส่้วนเสีย ไดมี้
ส่วนร่วมทางการเมือง การบริหาร และการตดัสินใจในเร่ืองต่างๆจากการศึกษา การตรวจสอบขององคภ์าค
ประชาชนในระบบบริหารงานและกิจการสาธารณะของทอ้งถ่ิน ปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบการ
บริหารขององค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน โดยองค์กรภาคประชาชน มีสาเหตุมาจากระบบราชการท่ีการ
บริหารงานผูกขาดโดยรัฐและขา้ราชการท่ีปลูกฝังจนเป็นวฒันธรรมทางการเมืองการปกครอง  ท าให้
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ประชาชนขาดความตระหนกัและความสนใจ มีความคิดและความรู้สึกในลกัษณะ ธุระไม่ใช่ ไม่มีความ
สนใจเร่ืองการตรวจสอบคิดวา่ สิทธิและหนา้ท่ีของตวัองคือการเลือกตั้งผูแ้ทนเขา้ไปท างานเท่านั้น 

3) ความคุม้ค่า หมายถึง การบริหารจดัการและการใชท้รัพยากรท่ีมีจ ากดัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่
ส่วนร่วม การบริหารจดัการบา้นเมืองโดยยดึประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด 

4) ความโปร่งใส มีความหมายตรงกนัขา้มหรือเกือบตรงกนัขา้มกบัการทุจริตคอรัปชนัทั้งน้ี การ 
“ทุจริตคอรัปชนั หมายถึง พฤติกรรมท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐ อาศยัอ านาจหนา้ท่ี กระท าการใดๆ ในลกัษณะวอ่น
เร้น เพื่อให้ไดม้าซ่ึงประโยชน์ส่วนตน” ดงันั้น “ความโปร่งใส หมายถึงพฤติกรรมท่ีรู้เห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่
เจา้หนา้ท่ีของรัฐอาศยัอ านาจหนา้ท่ีกระท าการใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ” 

5) ความรับผิดชอบ หมายถึง องคก์ารท่ีมีความพร้อมรับผิดชอบ จะตอ้งมีลกัษณะดงัน้ีคือ มีการท า
ขอ้ตกลงสองฝ่าย แบ่งปันขอ้มูล แกไ้ขขอ้ขดัแยง้ มีแนวทางชดัเจนและผูป้ฏิบติัไดรั้บการสนบัสนุน โดยเนน้
เป้าหมายมากกวา่กิจกรรม มีการปฏิบติัตามพนัธกิจท่ีตกลง มีดชันีวดัผลงานท่ีชดัเจน และมีการจดัการกบัผูท่ี้
ไม่มีผลงาน 

6) นิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม การบงัคบัการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
การก าหนดกฎ กติกา และการปฏิบติัตามกก กติกาท่ีตกลงกนัอยา่งเคร่งครัด โดยค านึงถึงสิทธิ เสรีภาพ ความ
ยติุธรรมของสมาชิก 
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2.3 ดัชนีช้ีวดัความอยู่ดีมีสุข 
 ความอยูดี่มีสุขของประชาชนนั้นจะสามารถทราบไดว้า่อยูใ่นระดบัใดนั้น ตอ้งสร้างเคร่ืองช้ีวดัเพื่อ
ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงครอบคลุมมิติของการด ารงชีวิตโดยจ าแนกเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1) 
เคร่ืองช้ีวดัทางดา้นเศรษฐกิจ (2) เคร่ืองช้ีวดัทางดา้นสังคม (3) เคร่ืองช้ีวดัดา้นการเมือง อยา่งไรก็ตามเคร่ือง
กรอบแนวคิดความอยู่ดีมีสุขได้ก าหนดข้ึน เป็นการแสวงหาเคร่ืองบ่งช้ีท่ีมุ่งไปท่ีความส าเร็จของปัจเจก
บุคคล ไม่ใช่เฉพาะเคร่ืองช้ีวดัเป็นเพียง เคร่ืองมือ น าไปสู่ความส าเร็จเท่านั้น ดงันั้นจึงให้ความส าคญักบัการ
ช้ีวดัท่ีมีลกัษณะเป็นผลลพัธ์ ของการด าเนินดา้นปัจจยัเพราะมีส่วนช่วยเสริมสร้างหรือยกระดบัความอยูดี่มี
สุขแต่ยงัไม่ใช่เคร่ืองช้ีวดัความส าเร็จ ในขณะท่ีเคร่ืองช้ีวดัทางดา้นปัจจยัแสดงความเพียงพอของปัจจยัดา้น
ต่าง ๆ ทั้งดา้นอาหาร ดา้นเส้ือผา้ ดา้นท่ีอยู่อาศยั การให้บริการดา้นต่าง ๆ การสรรหาทรัพยากร ส่ิงอ านวย
ความสะดวกด้านการศึกษา การดูแลสุขภาพด้านอนามยั และรายได้เป็นตวัช้ีวดัดา้นปัจจยั  ในการพฒันา
เคร่ืองช้ีวดัความอยูดี่มีสุข จ าเป็นตอ้งเช่ือมโยงเคร่ืองช้ีวดัดา้นปัจจยัและผลลพัธ์เขา้ดว้ยกนั (วิษณุ บุญมารัตน์
,2548) 
 ในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 และฉบบัท่ี 9 จึงพฒันาเคร่ืองช้ีวดัผลการด าเนินงานความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน เพื่อประเมินผลกระทบในภาพรวมของการพฒันาซ่ึงเนน้ คน เป็นศูนยก์ลางของการพฒันา โดยมี
เป้าหมายสุดทา้ยของการพฒันาประเทศอยูท่ี่ความอยูดี่มีสุขของประชาชน จนมาถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 10 
ซ่ึงยงัคงต่อเน่ืองสานต่อแนวคิดอยูดี่มีสุข ในการน านโยบายอยูดี่มีสุขให้ทุกจงัหวดัน าไปปฏิบติั เพื่อมุ่งเนน้
ในสังคมใหส้ามารถพึ่งตนเอง มีความสามคัคี  และมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขแบบยัง่ยนื 
 
 ส านักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้พัฒนาเคร่ืองช้ีวดัการ
เปล่ียนแปลงให้สอดคล้องตามแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 8 ต่อเน่ืองกบัแผนพฒันา
ฉบบัท่ี 9 ซ่ึงก าหนดไวว้่า คน เป็นศูนยก์ลางของการพฒันาและมุ่งเน้นการพฒันาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ดงัน้ี 
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ดชันี องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั 

สุขภาพอนามยั 1. การมีชีวติยนืยาว 1.อายขุยัเฉล่ียเม่ือแรกเกิด 
 

2. การมีสุขภาพอนามยัท่ีดี 2.สัดส่วนประชากรท่ีไม่เจ็บป่วยใน
แต่ละปี 

3. การสร้างความเป็นธรรมใน
ระบบสาธารณสุข 

3.สัดส่วนประชากรท่ีมีหลักประกัน
คุณภาพ 

ความรู้ 1.การไดรั้บการศึกษาของคนไทย
อยา่งทัว่ถึงเท่าเทียมกนั 

1.จ านวนปีเฉล่ียท่ีไดรั้บการศึกษาของ
ประชาชน 
 

2.คุณภาพการศึกษา 2.อตัราการเข้าเรียนหนังสือของเด็ก
ชั้นมธัยมตน้และมธัยมปลาย 
 

ความรู้  3.ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาไทย 
ภาษาอังกฤษ  ค ณิตศาสต ร์  และ
วทิยาศาสตร์ 

ชีวติการท างาน 1.การมีงานท าอยา่งทัว่ถึง 1.สัดส่วนผูว้า่งงาน 
 

2.ความมัน่คงในการท างาน 2 . สั ด ส่ ว น แ ร ง ง า น ท่ี มี บ ริ ก า ร 
สวสัดิการและอยู่ในข่ายครอบคลุม
ของกองทุนประกนัสังคม 
 

รายได้และการกระจาย
รายได ้

1.รายได ้ 1.สัดส่วนของคนยากจนดา้นรายได ้

2.การกระจายรายได ้ 2.สัมประสิทธ์ิการกระจายรายได ้
 

สภาพแวดลอ้ม 1. ท่ีอยู่อาศัยและได้รับบริการ
สาธารณูปโภค 
2.ด้านความปลอดภยัในชีวิตและ
ทรัพยสิ์น 
3.ส่ิงแวดลอ้ม 

1.สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีบา้นและทีอยู่
อาศยัเป็นของตนเอง 
 

2.สัดส่วนครัวเรือนท่ีมีน ้าประปาใช ้
 

3 . สั ด ส่ ว น ค ดี อ า ชญ า ก ร ร ม ต่ อ
ประชากร 
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ดชันี องคป์ระกอบ ตวัช้ีวดั 

  4.สัดส่วนคดียาเสพติดต่อประชากร 
 

5.ดชันีคุณภาพแหล่งน ้า 
 

6.สัดส่วนขยะต่อประชากรต่อปี 
 

7.สัดส่วนพื้นทีป่าไมต่้อพื้นท่ีทั้งหมด 
 

ดา้นชีวติครอบครัว 1.สัมพันธภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว 
2.การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ 

1.อตัราการหยา่ร้าง 
 

2.อตัราการจดทะเบียนสมรส 
 

3.ความอบอุ่นของครอบครัว 
 

4.ร้อยละครอบครัวท่ีมีรายไดม้ากกว่า
รายจ่ายร้อยละ 10 
 

ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
ของรัฐ 

1.หลกัคุณธรรม 
2.การมีส่วนร่วม 
3.การคุม้ค่า 
4.ความโปร่งใส 

1.สัดส่วนจ านวนข้าราชการท่ี ถูก
ลงโทษทางวนิยั 
 

2.สัดส่วนของผูม้าใชสิ้ทธ์ิเลือกตั้ง 
 

3.สัดส่วนค่าใชจ่้ายของรัฐต่อ GDP 
 

4.ดชันีคอรับชัน่ขององคก์ร 
 

 
 
ท่ีมา :  ส านกังานคณะกรรมการการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549 
 
 
 
 
 
 



    25 

2.4 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพฒันาแผนพฒันาสามปีขององค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ โดย

ยทุธศาสตร์การพฒันาในช่วงสามปี (2552 – 2554) ประกอบดว้ย (องคก์ารบริหารส่วนต าบลบางไผ,่2552) 
1. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นงานส่งเสริมคุณภาพชีวิตอยูดี่มีสุข 
2. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นบริหารจดัการและการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
3. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
4. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการจดัระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย 
5. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชยกรรมและการท่องเท่ียว 
6. ยทุธศาสตร์การพฒันาดา้นศิลปะ วฒันธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 
 
 โดย องค์การบริหารส่วนต าบลบางไผ่ มุ่งให้มีการพฒันาชุมชนอย่างย ัง่ยืนฟ้ืนธรรมชาติ 

เพียบพร้อมดว้ยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็นต าบลท่ีอยูอ่าศยัชั้นดี โดยองคก์ารบริหารส่วนต าบลบาง
ไผ่ก าหนดแนวนโยบายในการพฒันาต าบลดา้นต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วฒันธรรม ตามหลกัการกระจายอ านาจการปกครองทอ้งถ่ินระดบัต าบล ส าหรับยุทธศาสตร์การพฒันาดา้น
งานส่งเสริมคุณภาพชีวติอยูดี่มีสุข มีแผนการพฒันาดงัน้ี (องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ินต าบลบางไผ,่2552) 

 
1. การพฒันาคุณภาพชีวติ สตรี เด็ก เยาวชน ผูสู้งอาย ุผูพ้ิการ ผูด้อ้ยโอกาสและผูป่้วยเอดส์ 
2. การส่งเสริมการผลิต การตลาดและการจา้งงาน การมีงานท า 
3. ส่งเสริมและสนบัสนุนใหมี้การลงทุนในธุรกิจการคา้ การบริการ การพยายามใชแ้ละอนุรักษ์

ทรัพยากรธรรมชาติท่ีเอ้ืออ านวยต่ออุตสาหกรรมขนาดยอ่มและอุตสาหกรรมอ่ืนๆท่ีไม่เกิดมลภาวะต่อ
ส่ิงแวดลอ้ม ใหมี้ประสิทธิภาพอยา่งเตม็ท่ีเพื่อขยายการจา้งงานและการกระจายรายได ้

4. สนบัสนุนการเพิ่มบทบาทของประชาชนให้เขา้ใจการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
และมีส่วนร่วมในการพฒันาทอ้งถ่ิน โดยการสร้างทศันคติและค่านิยมใหป้ระชาชนมีวนิยั 
ช่วยเหลือกนัและกนั รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการทอ้งถ่ินร่วมกนั 

5. ส่งเสริมและสนบัสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ไปเพื่อสุขภาพอนามยั 
6. เสริมสร้างความรู้ สนบัสนุนการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรียน  
7. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนา ศิลปวฒันธรรมและสร้างภูมิปัญญาทอ้งถ่ินในการขยาย 

โอกาสทางการศึกษา 
8. ปรับปรุงและขยายระบบการใหบ้ริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆใหเ้หมาะสม 

เพื่อรองรับการขยายตวัของต าบลในอนาคตทั้งทางบกและทางน ้า 
9. ปรับปรุงและพฒันาระบบการบริหารของการปกครองทอ้งถ่ินและระบบการคลงัให้มี 
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ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
10. ส่งเสริมการป้องกนับรรเทาสาธารณภยั ความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นของ 

ประชาชน รวมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวติภายในครอบครัว เป็นครอบครัวท่ีมีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาท
หนา้ท่ีของครอบครัว มีความสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั ลดปัจจยัเส่ียงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได ้

11. การส่งเสริมป้องกนัและปราบปรามใหค้วามรู้ การศึกษาโทษภยัของยาเสพติด 
12. ส่งเสริมการคุม้ครองดูแลบ ารุงรักษาธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 
 

2.5 ผลงานวจัิยที่เกีย่วข้อง 
กลุ่มงานสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ กองสถิติประชามติส านกังานสถิติแห่งชาติ 

กระทรวงเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสาร (2550) ไดศึ้กษาส ารวจความคิดเห็นของประชาชนเก่ียวกบั
การอยูดี่มีสุข ภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง จากการส ารวจพบวา่ผลการส ารวจความคิดเห็นของประชาชน
เก่ียวกบัการอยู่ดีมีสุขภายใตห้ลกัเศรษฐกิจพอเพียง พบว่าประชาชนทัว่ประเทศได้รับทราบ/รับรู้ขอ้มูล
ข่าวสาร/การประกาศต่างๆ ของทางราชการ ในระดบัปานกลางถึงมากถึงร้อยละ 82.2 ส่วนผูท่ี้ไม่ทราบ/ไม่รู้
ขอ้มูลข่าวสาร/ประกาศต่างๆ ของทางราชการเลย มีเพียงร้อยละ 3.4 เม่ือพิจารณาเป็นรายภาค พบวา่ สัดส่วน
ของประชาชนท่ีทราบขอ้มูลข่าวสารระดบัปานกลางถึงมากในภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ สูงสุด ร้อยละ 86.0 
รองลงมา ภาคเหนือ ร้อยละ 85.3 ส่วนภาคใต ้และภาคกลางใกลเ้คียงกนั คือ ร้อยละ 76.8 และ ร้อยละ 76.5 
ตามล าดบั 

 
ภทัราวดี  เจตนะวิบูลย ์(2552) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความอยู่ดีมีสุขของชุมชนหนองสาหร่าย อ าเภอ

พนมทวน จงัหวดักาญจนบุรี จากการศึกษาวิจยัพบวา่ พบวา่กลุ่มตวัอย่างท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่
ในช่วงอายุระหวา่ง 36 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดบัประถมศึกษาท่ี 6 สถานภาพสมรส ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเป็นอาชีพหลกั มีรายไดต่้อเดือนต ่ากวา่ 10,000 บาท ส าหรับลกัษณะความอยูดี่มีสุขในภาพรวม
กลุ่มตวัอยา่งร้อยละ 80.10 มีความอยูดี่มีสุขในระดบัสูง และร้อยละ 19.90 มีความอยู่ดีมีสุขในระดบัต ่าโดย
พบตวัแปรดา้นสุขภาพอนามยั  ความรู้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
ไม่มีความสัมพนัธ์กบัอาย ุ ระดบัการศึกษา อาชีพ  และรายไดต่้อเดือน ส่วนตวัแปรดา้นชีวิตการท างาน และ
รายดา้นและการกระจายรายไดมี้ความสัมพนัธ์กบัรายไดต่้อเดือน 

 
สุชีรา สนธ์ิสายสิงห์ (2550) ไดศึ้กษาวจิยัเร่ือง การรับรู้ของประชาชนต่อความอยูดี่มีสุข : กรณีศึกษา

บา้นสนุ่น ต าบลท่าหลวง อ าเภอพิมาย จงัหวดันครราชสีมา จากการศึกษาพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ความ
อยู่ดีมีสุขในระดบัมาก เม่ือจ าแนกรายดา้นพบว่า ดา้นสุขภาพอนามยัและดา้นชีวิตท างานร้อยละ 90 รับรู้
ความอยูดี่มีสุขในระดบัมาก  ดา้นรายได ้ชีวิตครอบครัวและสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตร้อยละ 80 – 83 
รับรู้ความอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดบัมาก ส่วนดา้นบริหารจดัการของรัฐประชาชนรับรู้ความอยู่ดีมีสุขน้อยกว่า
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ด้านอ่ืน ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความส าคญัด้านสุขภาพอนามยัและชีวิตการท างาน
ค่อนขา้งสูง ดงันั้นเพื่อให้เกิดการพฒันาต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอยา่งแทจ้ริง การสร้างความอยูดี่มี
สุขในลกัษณะองค์รวมตอ้งมีการพฒันาอย่างสมดุลยแ์ละต่อเน่ืองในทุกดา้น ส าหรับขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม 
ชุมชนควรไดรั้บการส่งเสริมและสนบัสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพฒันาความอยูดี่มีสุขเพื่อตอบสนอง
ความตอ้งการของชุมชนอยา่งแทจ้ริงโดยเฉพาะดา้นการมีงานท าเพื่อเพิ่มรายได ้ การส่งเสริมและสนบัสนุน
ให้เกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจดัการภายในชุมชนร่วมกบัภาครัฐในการจดัการกับ
ปัญหาเพื่อใหชุ้มชนมีคุณภาพชีวติท่ีดี สามารถพึ่งตวัเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

 
ศิริชัย รองทศันา (2550) ได้ศึกษาวิจยัเร่ือง ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพื้นท่ีโครงการศูนย์

ศึกษาการพฒันาห้วยทรายอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ อ าเภอชะอ า จงัหวดัเพชรบุรี  ผลการศึกษาพบวา่กลุ่ม
ตวัอยา่งท่ีศึกษาส่วนใหญ่เป็นเพศชายอยูใ่นช่วงอายุระหวา่ง 41 – 50 ปีนบัถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาอยูใ่น
ระดบัประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสแลว้ ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั และมีอาชีพรับจา้งทัว่ไป
เป็นอาชีพรอง มีรายไดเ้ฉล่ีย 135,792 บาท/ครัวเรือน/ปี อาศยัอยูใ่นชุมชนมากกวา่ 31 ปี ส าหรับระดบัความ
อยูดี่มีสุขพบวา่ ดา้นสุขภาพอนามยัและดา้นชีวติการท างานอยูใ่นระดบัสูง ส่วนปัจจยัดา้นความรู้ดา้นรายได้
และการกระจายรายได้ ด้านชีวิตครอบครัวและด้านสภาพแวดล้อม  และด้านการบริหารจดัการท่ีดีของ
ภาครัฐอยูใ่นระดบัต ่า ส่วนระดบัความอยูดี่มีสุขโดยรวม พบวา่มีค่าเฉล่ีย 3.74 อยูใ่นระดบัสูง โดยมีค่าเฉล่ีย
ความสุขกาย  3.66 อยู่ระดบัปานกลาง และค่าเฉล่ียความสุขใจ 3.86 อยูใ่นระดบัสูง ส าหรับปัจจยัท่ีมีผลต่อ
ความอยูดี่มีสุขพบวา่ ความรู้มีผลต่อความอยูดี่มีสุข อยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติ .001 ขอ้เสนอแนะผลจากการ
วิจยัพบว่าความรู้เป็นปัจจยัท่ีมีผลต่อความอยู่ดีมีสุขแต่ในขณะท่ีกลุ่มตวัอย่างมีการศึกษาอยู่ในระดบัต ่า 
ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ในด้านต่างๆ หลากหลายไม่จ  ากดัเฉพาะความรู้ในการ
ประกอบอาชีพอย่างเดียว นอกจากน้ีผลการศึกษาพบว่าปัจจยัดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้ดา้นชีวิต
ครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้ม และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐอยูใ่นระดบัต ่าจึงควรไดรั้บและการ
ส่งเสริมพฒันาใหมี้ระดบัท่ีสูงข้ึน 
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บทที ่3 
วธีิการด าเนินการวจิยั 

 
 

การวิจยัคร้ังน้ี ผูว้ิจยัศึกษาเพื่อสอบถามการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่ต าบล
บางไผ ่อ าเภอเมือง จงัหวดันนทบุรี โดยด าเนินการวจิยัเชิงส ารวจ และมีขั้นตอนดงัน้ี 
 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่างทีใ่ช้ในการวจัิย ไดแ้ก่  ประชาชนท่ีอาศยัอยูชุ่มชนบางไผ ่ต าบลบางไผ ่อ าเภอ
เมือง จงัหวดันนทบุรีจ านวน 7,984 คน  

กลุ่มตวัอย่างท่ีใชใ้นการวิจยัคร้ังน้ีไดแ้ก่   ประชาชนชุมชนบางไผ ่401 คน การก าหนดขนาดกลุ่ม
ตวัอยา่ง โดยค านวณจากสูตรยามาเน่ (Yamane) ดงัน้ี 

 
n =         N 
          1+(Ne2) 
 

โดยท่ี  n = ขนาดของกลุมตวัอยา่ง 
N = ขนาดของกลุ่มประชากร 
e = ค่าความคลาดเคล่ือนท่ียอมรับได ้ซ่ึงในการวจิยัคร้ังน้ี ยอมใหเ้กิดความคลาดเคล่ือนได้

ร้อยละ 5 ท่ีระดบัค่าความเช่ือมัน่ 95 เปอร์เซ็นต ์
 
 
แทนค่าในสูตร n =            7,894 
                                1 + (7,894)(0.05)2 

 
n =  381 คน แต่ในการส ารวจคร้ังน้ีผูว้จิยัสามารถเก็บกลุ่มตวัอยา่งได ้401 คน 

ดงันั้น การวจิยัคร้ังน้ี ผูว้จิยัใชก้ลุ่มตวัอยา่งจ านวน 401 คน 
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3.2 ขอบเขตด้านเนือ้หา 

ศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัความอยูดี่มีสุข ในองคป์ระกอบ 7 ดา้น ประกอบดว้ยสุขภาพอนามยั ความรู้ 
ชีวิตการท างาน รายได ้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ(ส านกังาน
คณะกรรมการการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549) 
 
3.3  วธีิการวจัิย 

การศึกษาเร่ืองการรับรู้ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนชุมชนบางไผ่ จงัหวดันนทบุรี ได้ก าหนด
ระเบียบวธีิการศึกษาไวด้งัน้ี 

 
การวิจยัเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ผูว้ิจยัไดใ้ชว้ิธีการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey Research) 

โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมขอ้มูล  ส าหรับการสุ่มตวัอย่างนั้นใช้วิธีการสุ่ม
ตวัอยา่งแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากประชาชนอาศยัอยูชุ่มชนบางไผ ่ต าบลบางไผ ่อ าเภอเมือง 
จงัหวดันนทบุรี จ  านวน 401 ตวัอยา่ง โดยใชแ้บบสอบถาม ใหก้ลุ่มตวัอยา่งกรอกแบบสอบถามแลว้ส่งคืน  

 
การวิจยัเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) เป็นขอ้ค าถามเก่ียวกบัความอยู่ดีมีสุขในเร่ืองของ

ลกัษณะ  ความหมาย  องคป์ระกอบ และแนวทางในการสร้างความอยูดี่มีสุข โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลจากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็นรายบุคคล ซ่ึงเป็นวิธีท่ีช่วยให้ผูว้ิจยัไดมี้การปฎิสัมพนัธ์ในการ
แลกเปล่ียนความคิดเห็นรวมถึงขอ้มูลในเชิงลึกท่ีเก่ียวกบัความอยูดี่มีสุขจากนั้นจะน าขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์
และอภิปรายผลโดยอาศยักรอบความคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อน าขอ้มูลท่ีได้มาใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินงานพฒันาความอยูดี่มีสุขให้เหมาะสมและสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชน
ในพื้นท่ีต่อไป 
 
3.4 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการเกบ็ข้อมูล 

เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา เพื่อวดัการรับรู้ของประชาชนต่อความอยูดี่มีสุขและใหไ้ดข้อ้มูลท่ีชดัเจน 
ในการศึกษาคร้ังน้ีจะใช้แบบสอบถามรวบรวมขอ้มูลเชิงปริมาณและแนวค าถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก
ประชาชนเพื่อเป็นการตรวจสอบความถูกตอ้งของขอ้มูลท่ีไดม้า ตามรายละเอียดของเคร่ืองมือท่ีใช ้ดงัน้ี 

1.แบบสอบถามท่ีผูว้ิจยัสร้างข้ึนจากการศึกษาเอกสาร ต ารา บทความ และผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
ประกอบดว้ย 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ประกอบดว้ย เพศ อาย ุอาชีพ การศึกษา รายไดเ้ฉล่ียแต่ครอบครัว การ 
รับขอ้มูลข่าวสาร ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นค าถามปิดใหเ้ลือกตอบ 
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ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลการรับรู้เก่ียวกบัความอยูดี่มีสุข ในองคป์ระกอบ 7 ดา้น ประกอบ ดว้ยสุขภาพ
อนามยั ความรู้ ชีวิตการท างาน รายได ้ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอ้ม และการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
ลกัษณะขอ้ค าถามเป็นแบบสอบถามชนิดปลายปิด (Close – ended  Questionnaires )   ลกัษณะขอ้ค าถามเป็น
แบบเลือกตอบ โดยตอบว่าใช่ เม่ือการรับรู้ตรงกบัขอ้ความท่ีถาม  ให้คะแนนเท่ากบั 1 คะแนน และตอบ
ไม่ใช่เม่ือการรับรู้ไม่ตรงกบัขอ้ความท่ีถาม ใหค้ะแนนเท่ากบั 0 คะแนน 

 
คะแนนการรับรู้น ามาแบ่งเป็นระดบัการรับรู้ 2 ระดบัโดยใชเ้กณฑค์ะแนนตามกลุ่ม ตามแนวคิดของ 

Beast  (อา้งใน วิโรจน์ หตัถา,2547) และแนวคิดของ Daneil (อา้งในวิโรจน์ หตัถา,2547) โดยใช้คะแนน
สูงสุด ลบดว้ย คะแนนต ่าสุด และน ามาหารดว้ยกลุ่มหรือระดบัท่ีตอ้งการแบ่ง ซ่ึงในการศึกษาคร้ังน้ีแบ่งเป็น 
2 ระดบัการรับรู้ คือ มาก  และนอ้ย 

 
โดยมีเกณฑก์ารใหค้ะแนน 2 ระดบัดงัน้ี 
 ค าตอบรับรู้    คะแนน 
 รู้     1 คะแนน 
 ไม่รู้     0 คะแนน 

 การวเิคราะห์คะแนนโดยการแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ Percentage เป็นเกณฑว์ดัระดบัคะแนน
มาก – นอ้ย 
  0 หมายถึง  การรับรู้ในระดบัคะแนนนอ้ย 
  1 หมายถึง  การรับรู้ในระดบัคะแนนมาก 
 

3. แนวค าถามแบบสัมภาษณ์ ประกอบดว้ย ขอ้ค าถามเก่ียวกบัความอยูดี่มีสุข ในเร่ืองของลกัษณะ 
ความหมาย องคป์ระกอบ และ แนวทางในการสร้างความอยูดี่มีสุข พร้อมเหตุผล 

 
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

ดา้นความตรงตามเน้ือหา (content validity) ผูว้ิจยัไดน้ าเคร่ืองมือท่ีสร้างข้ึน ท าการตรวจสอบความ
น่าเช่ือถือของเคร่ืองมือโดยตรวจสอบความถูกตอ้งของเน้ือหาโดยผูเ้ช่ียวชาญพิจารณาตรงเน้ือหา และ
ค าถาม และน าพิจารณาหาค่าดชันีความตรงของเน้ือหา (content validity index) ตรวจสอบความถูกตอ้งว่า
ตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคลอ้งกบัวตัถุประสงคใ์นการศึกษาหรือไม่ หลงัจากนั้นไดน้ ามาแกไ้ขปรับปรุง
เพื่อด าเนินการในขั้นต่อไป จากนั้นน าไปทดสอบหาความเช่ือมัน่ 
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ดา้นความเช่ือมัน่ (reliability) ผูว้ิจยัน าเคร่ืองมือท่ีผา่นการตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหาแลว้น าไป
ทดสอบหาความเช่ือมัน่กบัประชาชนในหมู่บา้นต าบลเดียวกนัเป็นกลุ่มตวัอย่าง จ านวน 30 ราย และน า
ขอ้มูลท่ีไดม้าวิเคราะห์ เพื่อหาความเท่ียง (Reliability) ของเคร่ืองมือ ใชสู้ตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha ) 
ตั้งแต่ 0.70 ข้ึนไป 
 
3.6 การวเิคราะห์ข้อมูล 

ผูว้ิจยัจะน าขอ้มูลท่ีได้จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีได้จากแบบสอบถามทั้งหมด ประมวลผลดว้ย
เคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมส าเร็จรูป  เพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวตัถุประสงคท่ี์ไดต้ั้งไว ้โดยผูว้ิจยั
ไดเ้ลือกใชส้ถิติในการวเิคราะห์ขอ้มูลดงัน้ี สถิติพื้นฐานท่ีใชใ้นการอธิบายและแสดงค่าร้อยละ (Percentage ) 
ส าหรับการเปรียบเทียบการรับรู้ความอยู่ดีมีจ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคลของผูต้อบแบบสอบถาม โดย
เปรียบเทียบจากค่าร้อยละของการับรู้ 
 
 
  
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

บทที ่4 
ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 

 
การวจิยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่โดยเก็บ

ขอ้มูลจากประชาชนชุมชนบางไผ่ จงัหวดันนทบุรี จ  านวนตวัอย่าง 401 ราย และน าขอ้มูลท่ีไดม้า
วเิคราะห์ โดยผูว้จิยัไดน้ าเสนอผลการวิเคราะห์ต่างๆ เป็นค่าจ านวนและค่าเฉล่ียร้อยละเก่ียวกบัการ
รับรู้ ซ่ึงแบ่งเป็น 4 ส่วนดงัน้ี 
 
  4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจยัส่วนบุคคลของกลุ่มตวัอย่าง ไดแ้ก่ เพศ อายุ ระดบัการศึกษา 
อาชีพ  ระยะเวลาท่ีอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชน และรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัว 
 4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับรู้ของกลุ่มตวัอยา่งต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดั 7 
ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นสุขภาพดา้นความรู้ ดา้นชีวิตการท างาน ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได้ ดา้น
ชีวติครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ 
 4.3  ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่
จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล 
 4.4   ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตวัอยา่ง 
   
4.1  ผลการวเิคราะห์ปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง  
ตารางท่ี 1 จ  านวนและร้อยละขอ้มูลทัว่ไป ของผูต้อบแบบสอบถามจ าแนกตามเพศ 
 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
     ชาย 175 43.60 
     หญิง 226 56.40 

รวม 401 100.00 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 1 พบว่า กลุ่มตวัอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็น    
ร้อยละ 56.40 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.60  
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ตารางท่ี 2 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ  าแนกตามช่วงอาย ุ
 

อายุ จ านวน ร้อยละ 
     ต  ่ากวา่ 30 ปี 165 41.10 
      30 – 40 ปี 149 37.20 
      41 – 50 ปี 62 15.50 
      51 – 60 ปี 22 5.50 
      60 ปีข้ึนไป 3 0.70 

รวม 401 100.00 
 
 ผลการส ารวจตารางท่ี 2 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งมีช่วงอายุต  ่ากว่า 30 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
41.10 รองลงมามีช่วงอายุ 30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.20 มีช่วงอายุ 41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 
15.50  มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็นร้อยละ 5.50 และมีช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 0.70 
ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 3 จ  านวนและร้อยละของกลุ่มตวัอยา่ง จ าแนกตามระดบัการศึกษา 
 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 288 71.80 
ปริญญาตรี 99 24.70 
สูงกวา่ปริญญาตรี 14 3.50 

รวม 401 100.00 
 
 จากตารางท่ี 3 ผลการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 71.80 รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.70 และมีระดบั
การศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 
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ตารางท่ี 4 จ  านวนและร้อยละ ของกลุ่มตวัอยา่ง  จ  าแนกตามอาชีพ 
 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 
รับจา้ง/ลูกจา้งเอกชน 239 59.60 
คา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั 44 11.00 
ขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจ 57 14.20 
เกษตรกร(ท านา ท าสวน ท าไร่) 23 5.70 
นกัเรียน/นกัศึกษา 26 6.50 
อ่ืนๆ  12 3.00 

รวม 401 100.00 
 
 จากตารางท่ี 4 ผลการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีอาชีพ รับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 59.60 รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.20 มีอาชีพคา้ขาย/
ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 11.00 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส าหรับอาชีพท่ีมี
จ านวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพอ่ืนๆ เช่น แม่บา้น อาสาสมคัร เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.00 
 
ตารางท่ี 5 จ  านวนและร้อยละ ของผูต้อบแบบสอบถาม จ าแนกตามระยะเวลาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/
ชุมชน 
 

ระยะเวลาอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 88 21.90 
5 - 15 ปี 135 33.70 
16 - 20ปี 59 14.70 
21 – 30 ปี 61 15.20 
31 ปีข้ึนไป 58 14.50 

รวม 401 100.00 
  
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาการอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน
ช่วงเวลา 5 – 15 ปีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 33.70 รองลงมาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชนช่วงระยะเวลา
ต ่ากวา่ 5 ปี อาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนช่วงเวลา 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.20 อาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน



35 
 

 

ช่วงเวลา16 - 20ปี คิดเป็นร้อยละ 14.70   และอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชนตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไปมีจ านวน
นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.50 
 
ตารางท่ี 6 จ  านวนและร้อยละรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวในปัจจุบนั ของกลุ่มตวัอยา่ง 
 

รายได้เฉลีย่ต่อครอบครัว จ านวน ร้อยละ 
ต ่ากวา่ 10,000 บาท 115 28.70 
10,001 – 20,000 บาท 184 45.90 
20,001 – 40,000 บาท 95 23.70 
40,001 – 60,000 บาท 4 1.00 
60,001 บาทข้ึนไป 3 0.70 

รวม 401 100.00 
 
 จากตารางท่ี 6 ผลการส ารวจพบว่ากลุ่มตวัอย่างมีรายได้เฉล่ียต่อครอบครัวอยู่ในช่วง 
10,001 – 20,000 บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทคิดเป็น
ร้อยละ 28.70  มีรายได้ช่วง 20,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 มีรายไดช่้วง 40,001 – 
60,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.00  และมีรายไดต้ั้งแต่ 60,001 บาทข้ึนไปมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 0.70 
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4.2  ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อความอยู่ดีมีสุขในตัวช้ีวดั 7 ด้าน 
 
ตารางท่ี 7 จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขโดยภาพรวม ของประชาชนชุมชนบางไผ ่
  

ความอยูดี่มีสุข 
การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นสุขภาพ 291 72.60 110 27.40 
ดา้นความรู้ 321 80.00 80 20.00 
ดา้นชีวติการท างาน 325 81.00 76 19.00 
ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้ 349 87.00 52 13.00 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ 305 76.10 96 23.90 
ดา้นชีวติครอบครัว 308 76.80 93 23.20 
ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ 293 73.10 108 26.90 
รวม 301 75.10 100 24.90 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 7 พบว่าประชาชนกลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขใน
ตวัช้ีวดัในภาพรวมทั้ง 7 ดา้น โดยภาพรวมรับรู้คิดเป็นร้อยละ 75.10 รับรู้ถึงความอยู่ดีมีสุข ดา้น
รายไดแ้ละการกระจายรายไดรั้บรู้ร้อยละ 87.00  ดา้นชีวิตการท างานรับรู้ร้อยละ 81.00 ดา้นความรู้
รับรู้ร้อยละ 80.00  ดา้นชีวิตและครอบครัวรับรู้ร้อยละ 76.80 ดา้นสภาพแวดลอ้มและการด ารงชีวิต
รับรู้ร้อยละ 76.10  ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐรับรู้ร้อยละ 73.10 และดา้นสุขภาพมีการรับรู้
ร้อยละ 72.60 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 8 จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นสุขภาพ 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การทานอาหารครบตามหลกัโภชนาการ ท า
ใหสุ้ขภาพแขง็แรง 

385 96.00 16 4.00 

2. การออกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหสุ้ขภาพ
แขง็แรง 

371 92.50 30 7.50 

3. การดูแลสุขภาพดว้ยการออกก าลงักายเพียง
ประการเดียวท าใหมี้สุขภาพแขง็แรง 

360 89.80 41 10.20 

4. การมีสุขภาพแขง็แรง คือการไม่เจบ็ไม่ป่วย 366 91.30 35 8.70 
5. การทานอาหารไดป้ริมาณมากในแต่ละม้ือ  
คือการมีสุขภาพแขง็แรง 

361 90.00 40 10.00 

6. การมีสุขภาพแขง็แรง ท าใหมี้สติก่อเกิด
ปัญญา 

384 95.80 17 4.20 

7. การมีสุขภาพดีท าใหค้นมีอายยุนื 383 95.50 18 4.50 
รวม 291 72.60 110 27.40 

 
 จากตารางท่ี 8 พบว่า กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพใน
ภาพรวมมีการรับรู้ร้อยละ 72.60 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่ารับรู้การทานอาหารครบตามหลัก
โภชนาการ ท าให้สุขภาพแข็งแรง รับรู้ร้อยละ 96.00 การมีสุขภาพแข็งแรง ท าให้มีสติก่อให้เกิด
ปัญญารับรู้ร้อยละ 95.80 การออกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหสุ้ขภาพแข็งแรง รับรู้ร้อยละ 92.50 การ
มีสุขภาพแขง็แรง คือการไม่เจบ็ป่วยรับรู้ร้อยละ 91.30 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 9 จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นความรู้ 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านความรู้ 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การศึกษาท าใหส้ามารถ อ่านออก เขียนได ้ 386 96.30 15 3.70 
2. การศึกษาสามารถพฒันาสติปัญญา 391 97.50 10 2.50 
3. ความรู้คือการไดรั้บการศึกษาในสถานศึกษา
เพียงอยา่งเดียว 

380 94.80 21 5.20 

4. การไดรั้บโอกาสทางการศึกษาภาคบงัคบัท า
ใหมี้โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน 

361 90.00 40 10.00 

รวม 321 80.00 80 20.00 
 
 
 จากตารางท่ี 9 ผลการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบวา่ มีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้น
ความรู้ในภาพรวมมีการรับรู้ร้อยละ 80.00 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่มีการรับรู้การศึกษาสามารถ
พฒันาสติปัญญา รับรู้ร้อยละ 97.50 การศึกษาท าให้สามารถ อ่านออก เขียนได้  รับรู้ร้อยละ 96.30 
ความรู้คือการไดรั้บการศึกษาในสถานศึกษาเพียงอยา่งเดียว รับรู้ร้อยละ 94.80 และการไดรั้บโอกาส
ทางการศึกษาภาคบงัคบัท าใหมี้โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน รับรู้ร้อยละ 90.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 10 จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นชีวติการท างาน 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านชีวติการท างาน 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การมีงานท า ท าใหมี้รายได ้ 395 98.50 6 1.50 
2. การมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ท าใหมี้งานท าท่ี
มัน่คง 

385 96.00 16 4.00 

3. การมีประกนัสังคม จะไดรั้บการดูแล
ช่วยเหลือเม่ือประสบอุบติัเหตุหรือเจบ็ป่วย
จากการท างาน 

386 96.30 15 3.70 

4. การมีงานท าท่ีมัน่คง คือ อาชีพรับราชการ
เพียงอยา่งเดียว 

373 93.00 28 7.00 

5. การมีงานท า สามารถสร้างภูมิคุม้กนั
ใหก้บัครอบครัว 

376 93.80 25 6.20 

รวม 325 81.00 76 19.00 
 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 10 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้น
ชีวิตการท างานในภาพรวมรับรู้ร้อยละ 81.00 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่รับรู้การมีงานท า ท าให้มี
รายได ้รับรู้ร้อยละ 98.50  การมีประกนัสังคม จะไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเม่ือประสบอุบติัเหตุหรือ
เจบ็ป่วยจากการท างาน รับรู้ร้อยละ 96.30 การมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ท าให้มีงานท าท่ีมัน่คงขอ้การมี
งานท า สามารถสร้างภูมิคุม้กนัให้กบัครอบครัว  รับรู้ร้อยละ  96.00  และการมีงานท าท่ีมัน่คง คือ 
อาชีพรับราชการเพียงอยา่งเดียว รับรู้ร้อยละ 93.00 ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 11 จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นชีวติการท างาน 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านรายได้และการกระจาย
รายได้ 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การมีรายได ้ท าใหฐ้านะครอบครัวมีความ
เป็นอยูท่ี่ดีข้ึน 

395 98.50 6 1.50 

2. การมีรายไดเ้พียงพอ ไม่ก่อใหเ้กิดภาวะ
หน้ีสิน 

378 94.30 23 5.70 

3. การมีรายไดเ้พียงพอ คือการสามารถจดัซ้ือ
สินคา้อุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารง
ชีวติประจ าวนั 

373 93.00 28 7.00 

4. การมีรายไดพ้ียงพอ สามารถกระจายรายได้
ไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ได ้

385 96.00 16 4.00 

รวม 349 87.00 52 13.00 
 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัด้าน
รายไดแ้ละการกระจายรายไดใ้นภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 87.00  เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่มี
การรับรู้ การมีรายได ้ท าให้ฐานะครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน รับรู้มากท่ีสุดร้อยละ  98.50 การมี
รายไดพ้ียงพอ สามารกระจายรายไดไ้ปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ได ้รับรู้ร้อยละ  96.00 การมีรายไดเ้พียงพอ ไม่
ก่อให้เกิดภาวะหน้ีสิน  รับรู้ร้อยละ 94.30 และการมีรายได้เพียงพอ คือการสามารถจดัซ้ือสินคา้
อุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็นต่อการด ารงชีวติประจ าวนั รับรู้ร้อยละ 93.00  ตามล าดบั 
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ตารางท่ี 12  จ  านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านสภาพแวดล้อม 
ในการด ารงชีวติ 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1. การไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ท าใหเ้กิด
สภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวติ 

392 97.80 9 2.20 

2. หมู่บา้น/ชุมชนปลอดภยัจากยาเสพติด ท าให้
เกิดความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิ่ม
มากข้ึน 

390 97.30 23 2.70 

3. การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนบา้น ส่งเสริม
ใหส้ภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติดีข้ึน 

400 100.00 0 0.00 

4. การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี คือ การไม่มีขยะ 
หรือส่ิงปฏิกลู รบกวน 

367 91.50 34 8.50 

5. ชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี คือ ชุมชน
หมู่บา้นราคาแพง 

385 96.00 16 4.00 

6. การร่วมมือกนัช่วยก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกลูของ
คนในชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้ม
ท่ีดี 

393 98.00 8 2.00 

7. สภาพแวดลอ้มท่ีดีคือการตกแต่งบา้นให้
สวยงามดว้ยวสัดุราคาแพง 

368 91.70 33 8.20 

8. การมีบา้นท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง ส่งเสริม
ใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวติ 

374 93.30 27 6.70 

รวม 305 76.10 96 23.90 
 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัด้าน
สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติในภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 76.10 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่
รับรู้การมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนบา้น ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตดีข้ึน รับรู้มาก
ท่ีสุดร้อยละ 100.00 การร่วมมือกนัช่วยก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูลของคนในชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิด
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สภาพแวดลอ้มท่ีดี รับรู้ร้อยละ98.00 การไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ี
ดีต่อการด ารงชีวิต รับรู้ร้อยละ 97.80 หมู่บ้าน/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ท าให้เกิดความ
ปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน รับรู้ร้อยละ  96.00 การมีบา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง 
ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวิต รับรู้   ร้อยละ 93.30  สภาพแวดลอ้มท่ีดีคือการ
ตกแต่งบา้นให้สวยงามดว้ยวสัดุราคาแพง  รับรู้ร้อยละ 91.70 และขอ้การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี คือ 
การไม่มีขยะ หรือส่ิงปฏิกลู รบกวน รับรู้ร้อยละ 91.50 ตามล าดบั 
  
ตารางท่ี 13 จ านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นชีวติครอบครัว 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านชีวติครอบครัว 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.ครอบครัวอบอุ่น คือการมีความรัก มีสายใยท่ีดี
ต่อกนั 

397 99.00 4 1.00 

2. การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของคนในครอบครัว 
ช่วยลดภาวะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัวได ้

396 98.80 5 1.20 

3.ครอบครัวท่ีอบอุ่น คือ ครอบครัวท่ีมีบา้น       
หลงัใหญ่ 

380 94.80 21 5.20 

4.ครอบครัวท่ีสามารถพึ่งตวัเองทางเศรษฐกิจได ้
ส่งผลใหไ้ม่เกิดการหยา่ร้าง 

347 86.50 54 13.50 

5. ความเขม้แขง็ของครอบครัว ช่วยลดภาวะปัจจยั
ความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมได ้

381 95.00 20 5.00 

รวม 308 76.80 93 23.20 
 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 13 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้นชีวิต
ครอบครัวในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 76.80 และเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า การมี
ความรัก มีสายใยท่ีดีต่อกนั รับรู้ร้อยละ 99.00 การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของคนในครอบครัว ช่วย
ลดภาวะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัวได ้ รับรู้ร้อยละ 98.80 ความเขม้แข็งของครอบครัว ช่วย
ลดภาวะปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมได ้ รับรู้ร้อยละ95.00  ครอบครัวท่ีอบอุ่น คือ ครอบครัว
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ท่ีมีบา้นหลงัใหญ่ รับรู้ร้อยละ 94.80 และครอบครัวท่ีสามารถพึ่งตวัเองทางเศรษฐกิจได ้ส่งผลให้ไม่
เกิดการหยา่ร้าง รับรู้ร้อยละ 86.50 ตามล าดบั 
 
ตารางท่ี 14 จ านวนและร้อยละ การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตาม
ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ 
 

ความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการทีด่ีของรัฐ 

การรับรู้ 

รู้ ไม่รู้ 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
1.รัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิในการด ารงชีวติ
อยา่งเสมอภาค 

347 86.50 54 13.50 

2. รัฐดูแลคนในสังคมภายใตก้ารปกครองกรอบของ
กฎหมาย 

371 92.50 30 7.50 

3. รัฐคือ ผูดู้แลประชาชนโดยสิทธ์ิขาด 356 88.80 45 11.20 
4. รัฐส่งเสริมใหค้นในสังคมมีส่วนร่วมแสดงความ
คิดเห็นร่วมกนัในการบริหารจดัการ 

370 92.30 31 7.70 

5. การใชสิ้ทธิในการไปเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจดัการ 

394 98.30 7 1.70 

รวม 293 73.10 108 26.90 
 
 
 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 14 พบว่ากลุ่มตวัอยา่งรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัดา้นการ
บริหารจดัการท่ีดีของรัฐในภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 73.10 และเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่า
การใช้สิทธิในการไปเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รับรู้มากท่ีสุดร้อยละ 98.30 
รัฐดูแลคนในสังคมภายใตก้ารปกครองกรอบของกฎหมาย รับรู้ร้อยละ  92.50 รัฐส่งเสริมให้คนใน
สังคมมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นร่วมกนัในการบริหารจดัการ รับรู้ร้อยละ 92.30 รัฐคือ ผูดู้แล
ประชาชนโดยสิทธ์ิขาด รับรู้ร้อยละ 88.80 และรัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิในการด ารงชีวิต
อยา่งเสมอภาค รับรู้ร้อยละ 86.50 ตามล าดบั 
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4.3  ผลการเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่จ  าแนกตามปัจจยั
ส่วนบุคคล 
 
ตารางท่ี 15 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งเพศต่อการรับรู้การอยูดี่มีสุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 
รับรู้ 

ชาย  (n = 175) หญิง (n = 226) 
จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 

ดา้นสุขภาพ 100 57.00 151 66.00 
ดา้นความรู้ 124 70.00 197 87.00 
ดา้นชีวติการท างาน 123 70.00 202 89.00 
ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้ 157 89.00 192 85.00 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ 130 74.00 159 70.00 
ดา้นชีวติครอบครัว 142 81.00 166 73.00 
ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ   137 78.00 146 64.00 

รวม 175 84.14 226 76.29 

 
 ผลการทดสอบจากตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบระหว่างเพศต่อการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุข
ในภาพรวมของตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้น พบวา่โดยรวมเพศชายรับรู้มากกวา่เพศหญิง โดยเพศชายรับรู้
คิดเป็นร้อยละ 84.14 และเพศหญิงรับรู้คิดเป็นร้อยละ 76.29 
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ตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งช่วงอายตุ่อการรับรู้การอยูดี่มีสุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 
รับรู้ 

ต ่ากวา่ 30 ปี 
(n = 165) 

30 - 40ปี 
(n = 149) 

41 - 50ปี 
(n = 62) 

51 - 60ปี 
(n = 22) 

61 ปีข้ึนไป 
(n = 3) 

ดา้นสุขภาพ (101) 
61.20 

(92) 
61.70 

(36) 
58.10 

(21) 
95.50 

(2) 
66.70 

ดา้นความรู้ (127) 
77.00 

(126) 
84.60 

(49) 
79.00 

(17) 
77.30 

(2) 
66.70 

ดา้นชีวติการท างาน (115) 
69.70 

(132) 
88.60 

(54) 
87.10 

(22) 
100.00 

(2) 
66.70 

ดา้นรายไดแ้ละการ
กระจายรายได ้

(152) 
92.10 

(120) 
80.50 

(57) 
91.90 

(17) 
77.30 

(3) 
100.00 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การด ารงชีวติ 

(107) 
64.80 

(120) 
80.50 

(47) 
75.80 

(13) 
59.10 

(2) 
66.70 

ดา้นชีวติครอบครัว (106) 
64.20 

(121) 
81.20 

(56) 
90.30 

(22) 
81.20 

(3) 
100.00 

ดา้นการบริหารจดัการ
ท่ีดีของภาครัฐ   

(103) 
62.40 

(117) 
78.50 

(42) 
67.70 

(20) 
90.90 

(2) 
66.70 

รวม (118) 
70.20 

(95) 
63.80 

(39) 
62.90 

(14) 
63.60 

(3) 
100.00 

 
ผลการเปรียบเทียบช่วงอายตุ่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุขจากตารางท่ี 16 พบวา่ในตวัดชันีช้ีวดั

ทั้ง7 ด้านโดยภาพรวมพบว่า ประชาชนช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด รองลงมาคือช่วงอายุท่ี
รับรู้ต ่ากวา่ 30 ปี ส าหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้รายดา้น 
พบวา่ดา้นสุขภาพช่วงอายุ 51 – 60 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นความรู้พบวา่ช่วงอายุ 30 – 40 ปีรับรู้มาก
ท่ีสุด ดา้นชีวิตการท างาน ช่วงอายุ 51 – 60 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได้ช่วง
อาย ุ60 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ช่วงอายุ 30 – 40 ปีรับรู้มากท่ีสุด 
ดา้นชีวิตครอบครัวช่วงอายุ 60 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐช่วงอาย ุ
60 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งระดบัการศึกษาของกลุ่มตวัอยา่งต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 

รับรู้ 
ต ่ากวา่ปริญญาตรี 

(n = 288) 
ปริญญาตรี 
(n = 99) 

สูงกวา่ปริญญาตรี 
(n = 14)  

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
ดา้นสุขภาพ 194 67.40 85 85.90 12 85.70 
ดา้นความรู้ 241 83.70 66 66.70 14 100.00 
ดา้นชีวติการท างาน 250 86.80 61 61.60 14 100.00 
ดา้นรายไดแ้ละการกระจาย
รายได ้

249 86.50 89 89.90 11 78.60 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ด ารงชีวิต 

213 74.00 65 65.70 11 78.60 

ดา้นชีวติครอบครัว 222 77.10 72 72.70 14 100.00 
ด้านการบริหารจดัการท่ีดี
ของภาครัฐ   

201 69.80 68 68.70 14 100.00 

รวม 207 71.90 75 77.80 11 78.60 
 
 จากตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุขในตวัดชันีช้ี
วดัทั้ง 7 ดา้นในภาพรวมพบวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีรับรู้ร้อยละ 78.60  
การศึกษาปริญญาตรีมีการรับรู้ร้อยละ 77.80 และระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีรับรู้ร้อยละ 
71.90 ตามล าดบั 
 เปรียบเทียบรายด้าน พบว่าด้านสุขภาพประชาชนมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีรับรู้มาก
ท่ีสุด ด้านความรู้ประชาชนการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ด้านชีวิตการท างาน
ประชาชนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้
ประชาชนการศึกษาระดบัปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ประชาชน
การศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นชีวิตครอบครัว ประชาชนการศึกษาระดบัสูง
กวา่ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ ประชาชนการศึกษาระดบัสูงกวา่
ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด 
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ตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งอาชีพของกลุ่มตวัอยา่งต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 

รับรู้ 
รับจา้ง/ลูกจา้ง
เอกชน 
(n = 239) 

ค้ า ข า ย /
ธุ ร กิ จ
ส่วนตวั 
(n = 44) 

ข้าราชการ/
รัฐวสิาหกิจ 
(n = 57) 

เกษตรกร 
(n = 23) 

นั ก เ รี ย น /
นกัศึกษา 
(n = 26) 

ดา้นสุขภาพ (174) 
72.80 

(38) 
86.40 

(49) 
85.90 

(17) 
73.90 

(21) 
80.80 

ดา้นความรู้ (194) 
81.20 

(34) 
77.30 

(49) 
86.00 

(13) 
56.50 

(25) 
96.20 

ดา้นชีวติการท างาน (180) 
75.30 

(41) 
93.20 

(48) 
84.20 

(18) 
78.30 

(26) 
100.00 

ดา้นรายไดแ้ละการกระจาย
รายได ้

(203) 
84.90 

(41) 
93.20 

(49) 
86.00 

(18) 
78.30 

(26) 
100.00 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ด ารงชีวิต 

(175) 
73.20 

(35) 
79.50 

(41) 
71.90 

(17) 
73.90 

(22) 
84.60 

ดา้นชีวติครอบครัว (181) 
75.70 

(33) 
75.00 

(47) 
82.50 

(18) 
78.30 

(17) 
65.40 

ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของ
ภาครัฐ   

(181) 
75.70 

(40) 
90.90 

(53) 
92.90 

(21) 
91.30 

(20) 
76.90 

รวม (175) 
73.20 

(33) 
75.00 

(45) 
78.90 

(15) 
65.20 

(19) 
73.10 

 
จากตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบอาชีพต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 

ดา้นในภาพรวมพบวา่ ประชาชนท่ีมีขา้ราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู้ร้อยละ 78.90 อาชีพคา้ขาย/ธุรกิจ
ส่วนตวั ร้อยละ 75.00 ส าหรับอาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 65.20 
 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบรายดา้น พบวา่ดา้นสุขภาพประชาชนมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั
รับรู้มากท่ีสุด  อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นความรู้อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ
รับรู้มากท่ีสุด อาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นชีวติการท างานอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัรับรู้มาก
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ท่ีสุด อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้น้อยท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดอ้าชีพนกัศึกษา
รับรู้มากท่ีสุด อาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติอาชีพนกัศึกษารับรู้
มากท่ีสุด อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู้น้อยท่ีสุด ด้านชีวิตครอบครัวอาชีพรับราชการ/
รัฐวสิาหกิจรับรู้มากท่ีสุด  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษารับรู้นอ้ยท่ีสุด และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของ
ภาครัฐอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจรับรู้มากท่ีสุด อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้นอ้ยท่ีสุด 
 
ตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนต่อการรับรู้ความอยูดี่มี
สุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 

รับรู้ 
ต ่ากวา่ 5 ปี 
(n = 88) 

5 - 15ปี 
(n = 135) 

16 - 20ปี 
(n = 59) 

21 - 30ปี 
(n = 61) 

31 ปีข้ึนไป 
(n = 58) 

ดา้นสุขภาพ (71) 
80.70 

(115) 
85.20 

(49) 
83.10 

(45) 
73.80 

(46) 
79.30 

ดา้นความรู้ (71) 
80.70 

(108) 
80.00 

(51) 
86.40 

(49) 
80.30 

(52) 
89.70 

ดา้นชีวติการท างาน (72) 
81.80 

(102) 
75.60 

(47) 
79.70 

(48) 
78.70 

(56) 
96.60 

ดา้นรายไดแ้ละการกระจาย
รายได ้

(75) 
85.20 

(130) 
96.30 

(51) 
86.40 

(47) 
77.10 

(50) 
86.20 

ดา้นสภาพแวดลอ้มในการ
ด ารงชีวิต 

(70) 
79.50 

(102) 
75.60 

(43) 
72.90 

(48) 
78.70 

(42) 
72.40 

ดา้นชีวติครอบครัว (70) 
79.50 

(104) 
77.10 

(50) 
84.70 

(46) 
75.40 

(48) 
82.80 

ด้านการบริหารจัดการท่ีดี
ของภาครัฐ   

(64) 
72.70 

(101) 
74.80 

(46) 
77.90 

(45) 
73.80 

(46) 
79.30 

รวม (67) 
76.10 

(107) 
79.30 

(48) 
81.40 

(52) 
85.30 

(47) 
81.10 
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จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนต่อการรับรู้ความอยู่
ดีมีสุขในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นในภาพรวมพบว่า ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 
21 – 30 รับรู้ร้อยละ 85.30 ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 31 ปีข้ึนไป รับรู้ร้อยละ 
81.10 ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 5-15 ปี รับรู้ร้อยละ 79.30 ระยะเวลาท่ีอาศยั
ในหมู่บา้น/ชุมชนต ่ากวา่ 5 ปี รับรู้ร้อยละ 76.10 ตามล าดบั 

เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่ดา้นสุขภาพประชาชนอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 
10 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นความรู้ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 31 ปีข้ึนไปรับรู้มาก
ท่ีสุด ดา้นชีวิตการท างานประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 31 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด 
ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดป้ระชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปีรับรู้มาก 
ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติ ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา  ต ่ากวา่ 5  ปีรับรู้
มากท่ีสุด ดา้นชีวติครอบครัว ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 16 – 20 ปีรับรู้มากท่ีสุด 
ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ พบว่าประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 30 ปีข้ึน
ไปรับรู้มากท่ีสุด  
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ตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบระหวา่งรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุข 
 

ความอยูดี่มีสุข 

รับรู้ 
ต ่ า ก ว่ า 
10,000 บาท 
(n = 115) 

10,001  -
20,000 บาท 
(n = 184) 

20,001  -
40,000 บาท 
(n = 95) 

40,001  -
60,000 บาท 
(n = 4) 

60,000บาท
ข้ึนไป 
(n = 3) 

ดา้นสุขภาพ (93) 
80.90 

(150) 
81.50 

(87) 
91.60 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นความรู้ (94) 
81.70 

(163) 
88.60 

(79) 
83.20 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นชีวติการท างาน (101) 
87.80 

(167) 
90.80 

(89) 
93.70 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นรายไดแ้ละการ
กระจายรายได ้

(100) 
87.00 

(165) 
89.70 

(84) 
88.40 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นสภาพแวดลอ้มใน
การด ารงชีวติ 

(83) 
72.20 

(148) 
80.40 

(81) 
85.30 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นชีวติครอบครัว (92) 
80.00 

(150) 
81.50 

(79) 
83.20 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

ดา้นการบริหารจดัการ
ท่ีดีของภาครัฐ   

(92) 
80.00 

(153) 
83.20 

(80) 
84.20 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

รวม (87) 
75.70 

(141) 
76.60 

(79) 
83.20 

(4) 
100.00 

(3) 
100.00 

 
 

จากตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขในตวั
ดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นในภาพรวม พบวา่ ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 40,001 – 60,000  บาทรับรู้ต่อ
ความอยูดี่มีสุขร้อยละ 100.00 ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 60,001 บาทข้ึนไปรับรู้ต่อความอยูดี่มี
สุขร้อยละ 100.00 ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 20,001- 40,000 บาทรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขร้อยละ 
83.20 ประชาชนมีรายได้เฉล่ียตั้งแต่ 10,001-20,000 บาทรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขร้อยละ 76.60และ
ประชาชนท่ีมีรายไดค้รอบครัวต ่ากวา่ 10,000 บาทรับรู้ร้อยละ 75.70 ตามล าดบั 
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 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่ ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไปรับรู้ต่อ
ความอยูดี่มีสุขในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ร้อยละ 100.00 และพบวา่ประชาชนท่ีมีรายไดค้รอบครัว
ต ่ากวา่ 10,000 บาทรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขนอ้ยท่ีสุดทุกดา้น 
 
4.4  ผลการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนทัว่ไป จ านวน 10 คน เป็นชาย 4 คน เป็นหญิง 6 คน ใชเ้วลา
โดยเฉล่ียแต่ละท่านประมาณ 30 นาที โดยผูใ้หส้ัมภาษณ์มีส่วนร่วมและมีความเป็นกนัเองตลอดการ
สนทนาสัมภาษณ์ ซ่ึงสรุปผลไดด้งัน้ี  
 

1. ดา้นสุขภาพ ผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นว่า คนในชุมชนจะอยูดี่มีสุขได้
จะตอ้งมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข ้ไม่มีความเครียด ไม่มีโรคประจ าตวั และการดูแลตนเองโดย
การออกก าลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ท าให้ร่างการแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสีย
ค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การมีสุขภาพแข็งแรงท าให้อยูดี่ไม่ก่อให้เกิดความเครียดก็ท าให้การ
ด าเนินชีวติมีความสุข 

 
2. ดา้นความรู้ ผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ไดใ้ห้ความเห็นความรู้ในแบบอยูดี่มีสุขซ่ึงสรุป

โดยรวม ได้วา่ การส่งเสริมให้บุตรหลานมีการศึกษาจะช่วยให้เกิดการพฒันาหมู่บา้นข้ึน การให้
บุตรหลานมีการศึกษาท่ีดีโดยการส่งเสริมให้เรียนสูง ๆ มีความรู้ ท าให้มีงานท าและสามารถน า
ความรู้กลบัมาช่วยพฒันาหมู่บา้นและคนในชุมชนต่อไป รวมไปถึงการมีความรู้ท าให้มีเคร่ืองมือใน
การก่อใหเ้กิดปัญญาและความคิดสร้างสรรคส์ามารถน ามาประยกุตใ์ชใ้นการด าเนินชีวิตได้ ส าหรับ
แนวทางการส่งเสริมใหค้นในชุมชนมีความรู้จากการเรียนสูงๆแลว้ ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้
มีการอบรมใหค้วามรู้ดา้นวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่ม และสามารถประยุกตใ์ช้
วสัดุท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ินมาเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างรายไดเ้พิ่มในครัวเรือน 

 
3. ดา้นชีวิตการท างาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นโดยสรุปในภาพรวมชีวิตการท างานต่อ

ความอยูดี่มีสุขวา่ การมีงานท า ท าใหชี้วติมีความมัน่คง มีรายไดส้ามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัว
ได้ และท าให้ชุมชนมีความมัน่คง รวมถึงการท างานให้มีความสุขต้องควบคู่กับการรู้จกัความ
พอเพียงในการใชชี้วิตประจ าวนั รวมทั้ง การฝึกอาชีพให้คนวา่งงาน ให้คนในชุมชนมีการงานท่ี
มัน่คง โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัอบรมหางาน ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้กบัคนใน
ชุมชนท่ีไม่มีงานท า เพราะการสร้างงาน คือสร้างอาชีพใหค้นมีงานท า 
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4. ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้ผูใ้หส้ัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ ความอยูดี่
มีสุขตอ้งมีรายได ้ และการประหยดั มีเงินออม ซ่ึงความอยูดี่มีสุขในการมีรายไดแ้ลว้ยงัรวมถึงการ
ไม่มีหน้ีสินจึงเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง  นอกจากน้ีการสร้างมีรายได้เพิ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็น
ประโยชน์การให้ทรัพยากรท่ีมีอยูส่ร้างรายได ้สร้างมูลค่าท าให้เกิดรายไดเ้พิ่ม รวมถึงการประหยดั
อดออม อยูอ่ยา่งพอเพียง พอมีพอใชก่้อใหเ้กิดการอยูดี่มีสุข 

 
5. ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตความอยูดี่มีสุขดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต

เกิดจากการมีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนบา้น ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตดีข้ึน การ
ร่วมมือกนัช่วยก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูลของคนในชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี และการ
ไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวิต  พบว่ากลุ่มตวัอย่าง
รับรู้ความอยูดี่มีสุขดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวติอยูใ่นระดบัมาก 

 
6. ดา้นชีวิตครอบครัว ผูส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ชีวิตครอบครัวอยูดี่มีสุข คือ ความเขา้ใจ

ซ่ึงกนัและกนั การไม่ทะเลาะกนัในครอบครัว การมีเหตุผลซ่ึงกนัและกนั เม่ือครอบครัวมีความ
อบอุ่น มีความเขา้ใจ มีเหตุผลท าให้ครอบครัวมีภูมิคุ้มกัน ท าให้สมาชิกห่างไกลจากส่ิงเสพติด 
องคป์ระกอบท่ีท าใหค้รอบครัวมีสุข การมีรายไดแ้ละครอบครัวไม่มีหน้ีสิน ท าให้ครอบครัวมีความ
เขม้แข็ง มีความรักความอบอุ่น ท าให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้ และความ
เขม้แขง็ของครอบครัว ช่วยลดภาวะปัจจยัความเส่ียงต่างๆท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมได ้

7. ด้านการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ สรุปโดยรวมผูใ้ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็น
เก่ียวกบั การจดับริการท่ีดีของภาครัฐท่ีมีให้กบัประชาชน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ตอ้งการให้
หน่วยงานของภาครัฐ เขา้มาช่วยชุมชนโดยการสนบัสนุน อบรมให้ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้
เพิ่มเติมหลากหลาย สามารถประยุกต์ใชก้ารประกอบอาชีพท าให้มีงานท า  มีรายได ้ เม่ือชุมชน/
หมู่บา้นมีรายได้ท าให้ประชาชนช่วยเหลือตนเองได ้ท าให้สังคมมีความอยู่ดีเป็นสุขท่ีย ัง่ยืน และ
ต้องการให้ภาครัฐเพิ่มเติมในด้านสาธารณสุขของชุมชนโดยเฉพาะในด้านการบริการเพราะ
ประชาชนโดยทัว่ไปการบริการการพดูจาไพเราะเพิ่มมากข้ึน 

 
8. ดา้นอ่ืนๆ  ผูใ้หส้ัมภาษณ์ใหค้วามเห็นเพิ่มเติมในดา้นการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมควร

มีความสามคัคีในหมู่บา้น/ชุมชน การมีน ้ าใจซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมกนัในหมู่บา้นท าให้ทุก
คนในหมู่บา้นมีความใกลชิ้ด  มีความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้หมู่บา้นและชุมชนมีความเขม้แข็ง และการ
ส่งเสริมใหมี้การออกก าลงักายเพื่อใหมี้สุขภาพแข็งแรง ส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า เม่ือหมู่บา้น/
ชุมชนมีความเขม็แขง็ มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ีดี ยอ่มท าใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุขทัว่กนัทุกคน 



 

 

 

บทที ่5 

สรุปผล อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
 การวิจยัคร้ังน้ีเป็นลกัษณะของการวิจยัเชิงส ารวจ (Survey  Research) มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระดบัการรับรู้ของประชาชนท่ีมีต่อความอยูดี่มีสุข ประกอบดว้ย ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นความรู้ ดา้นชีวิต

การท างาน ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได้ ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และ

ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ และเพื่อเปรียบเทียบระดบัการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชน

บางไผ ่จ  าแนกตามปัจจยัส่วนบุคคล  โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากกลุ่ม

ตวัอยา่งประชาชนชุมชนบางไผ ่จงัหวดันนทบุรี  

 

5.1 สรุปผลการวจัิย 

จากการศึกษาการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่โดยการน าผลจากการวิเคราะห์
แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง จ  านวน 401 ตวัอย่าง ซ่ึงผลจากการส ารวจรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชนชุมชนบางไผ ่7 ดา้น คือ ดา้นสุขภาพอนามยั  ดา้นความรู้ ดา้นชีวิตการท างาน ดา้นรายไดแ้ละการ
กระจายรายได ้ดา้นชีวิตครอบครัว ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต และดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของ
ภาครัฐ โดยผลของการศึกษาวจิยัผูว้จิยัน าเสนอ 7 ตอนดงัน้ี 

 
ตอนที1่ แบบสอบถามข้อมูลทัว่ไปเกีย่วกบัผู้ตอบแบบสอบถาม 

ตารางท่ี 1 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีตอบกลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.40 

และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 43.60  

ตารางท่ี 2 พบวา่กลุ่มตวัอย่างมีช่วงอายุต  ่ากวา่ 30 ปีมากท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 41.10 รองลงมามีช่วง

อาย ุ30 – 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 37.20 มีช่วงอาย ุ41 – 50 ปี  คิดเป็นร้อยละ 15.50  มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็น

ร้อยละ 5.50 และมีช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไปมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 



54 
 

 

ตารางท่ี 3 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 71.80 

รองลงมามีการศึกษาระดบัปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 24.70 และมีระดบัการศึกษาสูงกวา่ปริญญาตรีมีจ านวน

นอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.50 

ตารางท่ี 4 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งส่วนใหญ่มีอาชีพ รับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 59.60 

รองลงมามีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 14.20 มีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวั คิดเป็นร้อยละ 

11.00 มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา คิดเป็นร้อยละ 6.50 ส าหรับอาชีพท่ีมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด ไดแ้ก่อาชีพอ่ืนๆ เช่น 

แม่บา้น อาสาสมคัร เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 3.00 

ตารางท่ี 5 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีระยะเวลาการอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนช่วงเวลา 5 – 15 ปีมากท่ีสุด คิด

เป็นร้อยละ 33.70 รองลงมาอาศยัอยู่ในหมู่บา้น/ชุมชนช่วงระยะเวลาต ่ากว่า 5 ปี อาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน

ช่วงเวลา 21 - 30 ปี คิดเป็นร้อยละ 15.20 อาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนช่วงเวลา16 - 20ปี คิดเป็นร้อยละ 14.70   

และอาศยัอยูใ่นหมู่บา้น/ชุมชนตั้งแต่ 31 ปีข้ึนไปมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 14.50 

ตารางท่ี 6 ผลการส ารวจพบวา่กลุ่มตวัอยา่งมีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 

บาทมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายไดต้  ่ากวา่ 10,000 บาทคิดเป็นร้อยละ 28.70  มีรายไดช่้วง 

20,001 – 40,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 23.70 มีรายไดช่้วง 40,001 – 60,000 บาท  คิดเป็นร้อยละ 1.00  และมี

รายไดต้ั้งแต่ 60,001 บาทข้ึนไปมีจ านวนนอ้ยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 0.70 

 

ตอนที ่2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเกีย่วกบัการรับรู้ของกลุ่มตัวอย่างต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดั 7 ด้าน 

 ผลการส ารวจจากตารางท่ี 7 พบวา่ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัใน

ภาพรวมทั้ง 7 ดา้น โดยภาพรวมมีรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขคิดเป็นร้อยละ 71.60 และไม่รับรู้ร้อยละ 32.90 เม่ือ

จ าแนกเป็นรายดา้นทั้ง 7 ดา้นพบวา่มีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขอยูใ่นระดบัมากโดยสามารถเรียงล าดบัการ

รับรู้จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ด้านรายได้และการกระจายรายได้มีการรับรู้มากท่ีสุด คือร้อยละ 87.00 

รองลงมาคือรับรู้ด้านชีวิตการท างานร้อยละ 81.00 มีการรับรู้ดา้นความรู้ร้อยละ 80.00 มีการรับรู้ชีวิตและ

ครอบครัวร้อยละ 76.80 มีการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมและการด ารงชีวิตร้อยละ 72.10 มีการรับรู้ดา้นการ

บริหารจดัการท่ีดีของรัฐร้อยละ 73.10 ส าหรับการรับรู้ดา้นสุขภาพมีการรับรู้นอ้ยท่ีสุดคือร้อยละ 72.60 
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 จากตารางท่ี 8 พบวา่ กลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้นสุขภาพในภาพรวมมี

การรับรู้ร้อยละ 62.60 และไม่รับรู้ร้อยละ 31.40 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่มีการรับรู้อยูใ่นระดบัมาก โดย

สามารถเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ขอ้การทานอาหารครบตามหลกัโภชนาการ ท าให้

สุขภาพแขง็แรง รับรู้ร้อยละ 96.00 รองลงมาคือขอ้การมีสุขภาพแขง็แรง ท าใหมี้สติก่อให้เกิดปัญญารับรู้ร้อย

ละ 95.80 ขอ้การออกก าลงัอยา่งสม ่าเสมอ ท าใหสุ้ขภาพแขง็แรง รับรู้ร้อยละ 92.50 

จากตารางท่ี 9 ผลการส ารวจกลุ่มตวัอยา่งพบว่า มีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้นความรู้

ในภาพรวมมีการรับรู้ร้อยละ 80.00 และไม่รับรู้ร้อยละ 20.00  เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่ามีการรับรู้อยูใ่น

ระดบัมากทุกขอ้ โดยสามารถเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหาน้อยได้ดงัน้ี ขอ้การศึกษาสามารถพฒันา

สติปัญญา รับรู้ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือขอ้การศึกษาท าให้สามารถ อ่านออก เขียนได ้ รับรู้ร้อยละ 96.30 

ขอ้ความรู้คือการไดรั้บการศึกษาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว รับรู้ร้อยละ 94.80 และขอ้การไดรั้บโอกาส

ทางการศึกษาภาคบงัคบัท าใหมี้โอกาสทางการศึกษาสูงข้ึน รับรู้นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 90.00 

 จากตารางท่ี 10 พบว่ากลุ่มตวัอย่างมีการรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัดา้นชีวิตการท างานใน

ภาพรวมรับรู้ร้อยละ 81.00 และไม่รับรู้ร้อยละ 19.00 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่รับรู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ 

โดยเรียงล าดับการรับรู้จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ข้อการมีงานท า ท าให้มีรายได้ รับรู้ร้อยละ 98.50  

รองลงมาคือขอ้การมีประกนัสังคม จะไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเม่ือประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วยจากการ

ท างาน รับรู้ร้อยละ 96.30 ขอ้การมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ท าให้มีงานท าท่ีมัน่คงขอ้การมีงานท า สามารถสร้าง

ภูมิคุม้กนัให้กบัครอบครัว  รับรู้ร้อยละ  96.00 รับรู้ร้อยละ  93.80 และขอ้การมีงานท าท่ีมัน่คง คือ อาชีพรับ

ราชการเพียงอยา่งเดียว รับรู้นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 93.00  

 จากตารางท่ี 11 พบว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัด้านรายได้และการกระจาย

รายไดใ้นภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 87.00 และไม่รับรู้ร้อยละ 13.00 เม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบว่ามีการ

รับรู้ในระดับมากทุกข้อ โดยเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหาน้อยได้ดังน้ี ข้อการมีรายได้ ท าให้ฐานะ

ครอบครัวมีความเป็นอยู่ท่ีดีข้ึน รับรู้มากท่ีสุดร้อยละ  98.50 รองลงมาคือขอ้การมีรายไดพ้ียงพอของครบ

ครับ สามารถกระจายรายไดไ้ปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ได ้ รับรู้ร้อยละ  96.00 ขอ้การมีรายไดเ้พียงพอ ไม่ก่อให้เกิด

ภาวะหน้ีสิน  รับรู้ร้อยละ 94.30 ขอ้การมีรายไดเ้พียงพอ คือการสามารถจดัซ้ือสินคา้อุปโภค บริโภคท่ีจ าเป็น

ต่อการด ารงชีวติประจ าวนั รับรู้ร้อยละ 93.00   
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 จากตารางท่ี 12 พบว่ากลุ่มตวัอย่างรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตวัช้ีวดัด้านสภาพแวดล้อมในการ

ด ารงชีวติในภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 72.10 ไม่รับรู้ร้อยละ 27.90 และเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ส่วน

ใหญ่รับรู้อยูใ่นระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ขอ้การมีสัมพนัธภาพท่ีดี

กบัเพื่อนบา้น ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตดีข้ึน รับรู้มากท่ีสุดร้อยละ 100.00 รองลงมาคือขอ้

การร่วมมือกนัช่วยก าจดัขยะ ส่ิงปฏิกูลของคนในชุมชนช่วยส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี รับรู้ร้อยละ

98.00 ขอ้การไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ ท าใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวิต รับรู้ร้อยละ 97.80 

ขอ้หมู่บา้น/ชุมชนปลอดภยัจากยาเสพติด ท าใหเ้กิดความปลอดภยัในชีวติและทรัพยสิ์นเพิ่มมากข้ึน รับรู้ร้อย

ละ  96.00 ขอ้การมีบา้นท่ีอยู่อาศยัเป็นของตนเอง ส่งเสริมให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวิต รับรู้   

ร้อยละ 93.30  ขอ้สภาพแวดล้อมท่ีดีคือการตกแต่งบา้นให้สวยงามด้วยวสัดุราคาแพง  รับรู้ร้อยละ 91.70 

และขอ้การมีสภาพแวดลอ้มท่ีดี คือ การไม่มีขยะ หรือส่ิงปฏิกลู รบกวน รับรู้นอ้ยท่ีสุดร้อยละ 91.50 

 จากตารางท่ี 13 พบวา่กลุ่มตวัอย่างรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้นชีวิตครอบครัวในภาพรวม

พบว่าส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 76.80 ไม่รับรู้ร้อยละ 23.20 และเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่รับรู้โดย

เรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหาน้อยไดด้งัน้ี ขอ้ครอบครัวอบอุ่น คือการมีความรัก มีสายใยท่ีดีต่อกนั รับรู้

มากท่ีสุดร้อยละ 99.00 รองลงมาคือ ขอ้การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของคนในครอบครัว ช่วยลดภาวะความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนกบัครอบครัวได ้ รับรู้ร้อยละ 98.80 ขอ้ความเขม้แข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปัจจยัความ

เส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมได ้ รับรู้ร้อยละ95.00  ขอ้ครอบครัวท่ีอบอุ่น คือ ครอบครัวท่ีมีบา้นหลงัใหญ่ รับรู้ร้อย

ละ 94.80 และขอ้ครอบครัวท่ีสามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้ ส่งผลให้ไม่เกิดการหย่าร้าง รับรู้ร้อยละ 

86.50 

จากตารางท่ี 14 พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดัดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของรัฐ

ในภาพรวมส่วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 70.60 และไม่รับรู้ร้อยละ 29.40 และเม่ือจ าแนกเป็นรายขอ้พบวา่ส่วนใหญ่

รับรู้ในระดบัมากทุกขอ้ โดยเรียงล าดบัการรับรู้จากมากไปหานอ้ยไดด้งัน้ี ขอ้การใชสิ้ทธิในการไปเลือกตั้ง

เป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ รับรู้มากท่ีสุดร้อยละ 98.30 รองลงมาคือขอ้รัฐดูแลคนในสังคม

ภายใตก้ารปกครองกรอบของกฎหมาย รับรู้     ร้อยละ  92.50 ขอ้รัฐส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วมแสดง

ความคิดเห็นร่วมกนัในการบริหารจดัการ รับรู้ร้อยละ 92.30 ขอ้รัฐคือ ผูดู้แลประชาชนโดยสิทธ์ิขาด รับรู้

ร้อยละ 88.80 และขอ้รัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิในการด ารงชีวิตอย่างเสมอภาค รับรู้น้อยท่ีสุด  

ร้อยละ 86.50 
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ตอนที่ 3  ผลการเปรียบเทียบระดับการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จ าแนกตามปัจจัย

ส่วนบุคคล 

จากตารางท่ี 15 การเปรียบเทียบระหวา่งเพศต่อการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในภาพรวมของตวัดชันีช้ี

วดัทั้ง 7 ดา้น พบว่าโดยรวมเพศชายรับรู้มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายรับรู้คิดเป็นร้อยละ 84.14 และเพศ

หญิงรับรู้คิดเป็นร้อยละ 76.29 

จากตารางท่ี 16 ผลการเปรียบเทียบช่วงอายุต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุข พบว่าในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง7 

ดา้นโดยภาพรวมพบวา่ ประชาชนมีการับรู้อยูใ่นระดบัมาก และช่วงอายุ 61 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด รองลงมา

คือช่วงอายท่ีุรับรู้ต ่ากวา่ 30 ปี ส าหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด และเม่ือเปรียบเทียบการรับรู้รายดา้น 

พบวา่ดา้นสุขภาพช่วงอายุ 51 – 60 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นความรู้พบวา่ช่วงอายุ 30 – 40 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้น

ชีวติการท างาน ช่วงอายุ 51 – 60 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดช่้วงอายุ 60 ปีข้ึนไปรับรู้

มากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ช่วงอายุ 30 – 40 ปีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นชีวิตครอบครัวช่วงอาย ุ

60 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐช่วงอาย ุ60 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 17 ผลการเปรียบเทียบระดบัการศึกษาต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 

ดา้นในภาพรวมพบวา่ ประชาชนท่ีมีการศึกษาสูงกวา่ระดบัปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุดร้อยละ 78.60  รองลงมา

คือระดบัการศึกษาปริญญาตรีมีการรับรู้ร้อยละ 77.80 และระดบัการศึกษาต ่ากว่าปริญญาตรีรับรู้นอ้ยท่ีสุด    

ร้อยละ 71.90 เปรียบเทียบรายดา้น พบว่าดา้นสุขภาพประชาชนมีการศึกษาระดบัปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด 

ด้านความรู้ประชาชนการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ด้านชีวิตการท างานประชาชน

การศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดป้ระชาชนการศึกษาระดบั

ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ประชาชนการศึกษาระดบัสูงกว่าปริญญาตรี

รับรู้มากท่ีสุด ดา้นชีวติครอบครัว ประชาชนการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด ดา้นการบริหาร

จดัการท่ีดีของภาครัฐ ประชาชนการศึกษาระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีรับรู้มากท่ีสุด 

จากตารางท่ี 18 ผลการเปรียบเทียบอาชีพต่อการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขในตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นใน

ภาพรวมพบวา่ ประชาชนท่ีมีขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจรับรู้มากท่ีสุด ร้อยละ 78.90 รองลงมาคือมีอาชีพคา้ขาย/

ธุรกิจส่วนตวั ร้อยละ 75.00 ส าหรับอาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ยท่ีสุด ร้อยละ 65.20 เม่ือพิจารณาเปรียบเทียบราย

ดา้น พบวา่ดา้นสุขภาพประชาชนมีอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัรับรู้มากท่ีสุด  อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้
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นอ้ยท่ีสุด ดา้นความรู้อาชีพรับราชการ/รัฐวสิาหกิจรับรู้มากท่ีสุด อาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นชีวิตการ

ท างานอาชีพคา้ขาย/ธุรกิจส่วนตวัรับรู้มากท่ีสุด อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละ

การกระจายรายไดอ้าชีพนกัศึกษารับรู้มากท่ีสุด อาชีพเกษตรกรรับรู้น้อยท่ีสุด ด้านสภาพแวดลอ้มในการ

ด ารงชีวติอาชีพนกัศึกษารับรู้มากท่ีสุด อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นชีวิตครอบครัวอาชีพ

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู้มากท่ีสุด  อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษารับรู้นอ้ยท่ีสุด และดา้นการบริหารจดัการท่ีดี

ของภาครัฐอาชีพขา้ราชการ/รัฐวสิาหกิจรับรู้มากท่ีสุด อาชีพรับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนรับรู้นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 19 ผลการเปรียบเทียบระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุขใน

ตวัดชันีช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นในภาพรวมพบวา่ ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 21 – 30 ปีมากท่ีสุด 

ร้อยละ 85.30 รองลงมาคือระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนในช่วงเวลา 31 ปีข้ึนไป ร้อยละ 81.10 ส าหรับ

ระยะเวลาท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนต ่ากว่า 5 ปีรับรู้น้อยท่ีสุด ร้อยละ 76.10 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบว่า

ดา้นสุขภาพประชาชนอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 10 ปีรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนอาศยัใน

หมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นความรู้ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 

31 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นชีวิต

การท างานประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 31 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศยัใน

หมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปีรับรู้น้อยท่ีสุด ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดป้ระชาชนท่ีอาศยัใน

หมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปีรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปี

รับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิต ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา  ต ่ากวา่ 5  

ปีรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 16 – 20 ปีรับรู้น้อยท่ีสุด ด้านชีวิต

ครอบครัว ประชาชนท่ีอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 16 – 20 ปีรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศยัใน

หมู่บา้น/ชุมชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ พบวา่ประชาชนท่ี

อาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน ช่วงเวลา 30 ปีข้ึนไปรับรู้มากท่ีสุด และประชาชนท่ีอาศัยในหมู่บ้าน/ชุมชน 

ช่วงเวลาต ่ากวา่ 5 ปีรับรู้นอ้ยท่ีสุด 

จากตารางท่ี 20 ผลการเปรียบเทียบรายไดเ้ฉล่ียครอบครัวต่อการรับรู้ความอยูดี่มีสุขในตวัดชันีช้ีวดั

ทั้ง 7 ด้านในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉล่ียตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไปรับรู้ต่อความอยู่ดีมีสุขใน

ระดับมากท่ีสุด ร้อยละ 100.00 ส าหรับประชาชนท่ีมีรายได้ครอบครัวต ่ากว่า 10,000 บาทรับรู้น้อยท่ีสุด   

ร้อยละ 75.70 
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 เม่ือเปรียบเทียบรายดา้นพบวา่ ประชาชนมีรายไดเ้ฉล่ียตั้งแต่ 40,001 บาทข้ึนไปรับรู้ต่อความอยูดี่มี

สุขในระดบัมากท่ีสุดทุกดา้น ร้อยละ 100.00 และพบวา่ประชาชนท่ีมีรายไดค้รอบครัวต ่ากวา่ 10,000 บาท

รับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขนอ้ยท่ีสุดทุกดา้น 

 

5.2 อภิปรายผลการวจัิย 

 จากการวจิยัเร่ือง การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่ผูว้จิยัอภิปรายผลไดด้งัน้ี  

  5.2.1 จากการวิจยัพบวา่การรับรู้จ าแนกตามลกัษณะส่วนบุคคลของประชาชนกลุ่มตวัอยา่ง พบว่า

เป็นเพศหญิงมากกวา่เพศชาย  มีช่วงอายุต  ่ากวา่ 30 ปีมากท่ีสุด  มีระดบัการศึกษาต ่ากวา่ปริญญาตรีมากท่ีสุด  

มีอาชีพ รับจา้ง/ลูกจา้งเอกชนมากท่ีสุด  มีระยะเวลาการอาศยัในหมู่บา้น/ชุมชนช่วงเวลา 5 – 15 ปีมากท่ีสุด  

มีรายไดเ้ฉล่ียต่อครอบครัวอยูใ่นช่วง 10,001 – 20,000 บาทมากท่ีสุด  

5.2.2 การรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุขในตวัช้ีวดั 7 ดา้น โดยภาพรวมมีการรับรู้ต่อความอยูดี่มีสุข  

ด้านสุขภาพ มีการรับรู้อยู่ในระดบัมาก ซ่ึงภาวะท่ีบ่งบอกถึงความอยู่ดีมีสุขดา้นสุขภาพ อนัไดแ้ก่
ภาวะท่ีปราศจากโรคภยัไขเ้จ็บ อนัเป็นผลมาจากการสร้างสุขภาวะท่ีสมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการท่ีดี การทานอาหารครบตามหลกัโภชนาการ ท าให้สุขภาพแข็งแรง 
การออกก าลังอย่างสม ่ า เสมอ ท าให้สุขภาพแข็งแรงซ่ึงสอดคล้องกับงานวิจัยศิ ริชัย  รอดทัศนา
(2550:บทคดัย่อ) ผลการศึกษาระดบัความอยู่ดีมีสุขของประชาชนกลุ่มตวัอย่าง พบว่าปัจจยัด้านสุขภาพ
อนามยัและดา้นชีวิตการท างานอยูใ่นระดบัสูง และขอ้เสนอแนะผลจากการศึกษาพบว่า ควรมีการส่งเสริม
กิจกรรมให้ประชาชนออกก าลงักาย และให้ความรู้เก่ียวกบัหลกัโภชนาการเพิ่มข้ึน เพื่อให้ประชาชนมี
สุขภาพร่างกายแขง็แรง  

  
 
ด้านความรู้ ซ่ึงความรู้เป็นดัชนีการช้ีวดัการพฒันาเพื่อเสริมสร้างโอกาสการพฒันาสติปัญญา 

การศึกษาท าให้สามารถ อ่านออก เขียนได้  สามารถน าความรู้มาปรับตวัให้ด ารงชีวิตอยู่ในสังคมท่ีมีการ
เปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว พบว่า กลุ่มตวัอยา่งมีการรับรู้วา่ความรู้เป็นตวัช้ีวดัต่อความอยูดี่มีสุขในระดบัมาก
ซ่ึงสอดคลอ้งกบัการให้ความหมายการเรียนรู้ของลกัขณา สริวฒัน์(2549:53) โดยการเรียนรู้เกิดจากคน้พบ
และความส าคญัการเรียนรู้ต้องพยายามหาทางศึกษา และน าหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน ์
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ด้านชีวติการท างาน ความอยูดี่มีสุขดา้นชีวติการท างาน ซ่ึงประชาชนกลุ่มตวัอยา่งรับรู้จากการมีงาน

ท าก่อให้เกิดการมีรายได ้การมีประกนัสังคม จะไดรั้บการดูแลช่วยเหลือเม่ือประสบอุบติัเหตุหรือเจ็บป่วย
จากการท างาน การมีความซ่ือสัตย ์สุจริต ท าใหมี้งานท าท่ีมัน่คง รวมทั้งการมีงานท า สามารถสร้างภูมิคุม้กนั
ให้กบัครอบครัว และท าให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งรับรู้วา่ใช่ความอยูดี่มีสุขใน
ระดบัมาก  ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของสุชีรา สนธ์ิสายสิงห์(2550 : 54) ผลจากศึกษาการรับรู้ดา้นชีวิตการ
ท างานพบวา่ ความอยูดี่มีสุขจาการท างานเกิดจากท างานมีรายไดซ่ึ้งน ามาซ่ึงอ านาจการซ้ือ ซ่ึงการมีงานท าท่ี
ดีมัน่คงและปลอดภยัในชีวิตการท างานก่อให้เกิดรายได้ท่ีต่อเน่ือง ย่อมส่งผลให้สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวใหมี้คุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนและยงัส่งผลดีต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมดว้ย 

 
ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ความอยูดี่มีสุขดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้โดยประชาชน

รับรู้เกิดว่าการมีรายได ้ท าให้ฐานะครอบครัวมีความเป็นอยูท่ี่ดีข้ึน การมีรายไดเ้พียงพอ ไม่ก่อให้เกิดภาวะ

หน้ีสิน  และการมีรายได้เพียงพอของครอบครัว สามารถกระจายรายได้ไปยงัธุรกิจอ่ืนๆ ได้ พบว่ากลุ่ม

ตวัอยา่งรับรู้ความอยูดี่มีสุขดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายไดอ้ยูใ่นระดบัมาก 

ด้านสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวติ ความอยูดี่มีสุขดา้นสภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตเกิดจากการ

มีสัมพนัธภาพท่ีดีกบัเพื่อนบา้น ส่งเสริมให้สภาพแวดลอ้มในการด ารงชีวิตดีข้ึน การร่วมมือกนัช่วยก าจดั

ขยะ ส่ิงปฏิกลูของคนในชุมชนช่วยส่งเสริมใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีดี และการไดรั้บสาธารณูปโภคท่ีเพียงพอ 

ท าให้เกิดสภาพแวดลอ้มท่ีดีต่อการด ารงชีวิต  พบวา่กลุ่มตวัอย่างรับรู้ความอยูดี่มีสุขดา้นสภาพแวดลอ้มใน

การด ารงชีวติอยูใ่นระดบัมาก 

ด้านชีวติและครอบครัว ความอยูดี่มีสุขในดา้นชีวติและครอบครัวเกิดจากครอบครัวอบอุ่น คือการมี

ความรัก มีสายใยท่ีดีต่อกนั การมีสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนัของคนในครอบครัว ช่วยลดภาวะความเส่ียงท่ีเกิด

ข้ึนกบัครอบครัว  ความเขม้แขง็ของครอบครัว ช่วยลดภาวะปัจจยัความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนต่อสังคมและครอบครัว

ท่ีสามารถพึ่งตวัเองทางเศรษฐกิจ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งรับรู้ความอยูดี่มีสุขดา้นชีวิตและครอบครัวอยูใ่นระดบั

มาก ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของมนธ์ภสัสรณ พิพฒัเตชากร(2552:91) ผลการวิจยัดา้นครอบครัวอยูดี่มีสุข

อยูใ่นระดบัมาก โดยการอบรบเล้ียงดูคนในครอบครัวอยา่งใกลชิ้ดให้เป็นคนดีสนบัสนุนให้มีการศึกษาสูง

หวัหนา้ครอบครัวมีอาชีพมัน่คง รวมถึงการมีสัมพนัธ์ท่ีดีภายในครอบครัวท าให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น 

และการมีกิจกรรมนนัทนาการภายในครอบครัวท าให้ลดภาวะความเส่ียงท่ีเกิดข้ึนภายในครอบครัว รวมถึง

การพึ่งตนเองของครองครัวท าใหค้รอบครัวเขม้แขง็สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้
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ด้านการบริหารจัดการทีด่ีของรัฐ ความอยูดี่มีสุขดา้นการบริหารจดัการของภาครัฐประชาชนรับรู้อยู่

ในระดบัมากถึง โดยรับรู้ในเร่ืองการใชสิ้ทธิในการไปเลือกตั้งเป็นการมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการ การท่ี

รัฐดูแลคนในสังคมภายใตก้ารปกครองกรอบของกฎหมาย การท่ีภาครัฐส่งเสริมให้คนในสังคมมีส่วนร่วม

แสดงความคิดเห็นร่วมกันในการบริหารจดัการ  และภาครัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิในการ

ด ารงชีวติอยา่งเสมอภาค  

ส าหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมท่ีไดจ้ากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตวัอยา่งเก่ียวกบัการรับรู้ความอยู่

ดีมีสุขในตวัช้ีวดัทั้ง 7 ดา้นพบวา่ประชาชนไดใ้ห้ความเห็นดา้นต่างๆ ดงัน้ี ด้านสุขภาพ ผูใ้ห้สัมภาษณ์โดย

ส่วนใหญ่ใหค้วามเห็นวา่ คนในชุมชนจะอยูดี่มีสุขไดจ้ะตอ้งมีสุขภาพแขง็แรง ไม่เจ็บไม่ไข ้ไม่มีความเครียด 

ไม่มีโรคประจ าตวั และการดูแลตนเองโดยการออกก าลงักายและรับประทานอาหารท่ีมีประโยชน์ท าให้ร่าง

การแขง็แรง ไม่เจบ็ไม่ป่วยไม่เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาพยาบาล การมีสุขภาพแขง็แรงท าใหอ้ยูดี่ไม่ก่อให้เกิด

ความเครียดก็ท าใหก้ารด าเนินชีวติมีความสุข ด้านความรู้ ผูใ้หส้ัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามเห็นความรู้

ในแบบอยู่ดีมีสุขซ่ึงสรุปโดยรวม ไดว้่า การส่งเสริมให้บุตรหลานมีการศึกษาจะช่วยให้เกิดการพฒันา

หมู่บา้นข้ึน การให้บุตรหลานมีการศึกษาท่ีดีโดยการส่งเสริมให้เรียนสูง ๆ มีความรู้ ท าให้มีงานท าและ

สามารถน าความรู้กลบัมาช่วยพฒันาหมู่บา้นและคนในชุมชนต่อไป รวมไปถึงการมีความรู้ท าให้มีเคร่ืองมือ

ในการก่อให้เกิดปัญญาและความคิดสร้างสรรค์สามารถน ามาประยุกต์ใช้ในการด าเนินชีวิตได ้ ส าหรับ

แนวทางการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีความรู้จากการเรียนสูงๆแลว้ ควรมีการส่งเสริมสนบัสนุนให้มีการ

อบรมให้ความรู้ดา้นวิชาชีพเพื่อส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายไดเ้พิ่ม และสามารถประยุกตใ์ชว้สัดุท่ีมีอยูใ่น

ทอ้งถ่ินมาเพิ่มมูลค่า และเสริมสร้างรายไดเ้พิ่มในครัวเรือน ด้านชีวิตการท างาน ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็น

โดยสรุปในภาพรวมชีวิตการท างานต่อความอยู่ดีมีสุขว่า การมีงานท า ท าให้ชีวิตมีความมัน่คง มีรายได้

สามารถเล้ียงดูตนเองและครอบครัวได ้และท าให้ชุมชนมีความมัน่คง รวมถึงการท างานให้มีความสุขตอ้ง

ควบคู่กบัการรู้จกัความพอเพียงในการใชชี้วิตประจ าวนั รวมทั้ง การฝึกอาชีพให้คนวา่งงาน ให้คนในชุมชน

มีการงานท่ีมัน่คง โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งควรมีการจดัอบรมหางาน ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้กบัคน

ในชุมชนท่ีไม่มีงานท า เพราะการสร้างงาน คือสร้างอาชีพให้คนมีงานท าด้านรายได้และการกระจายรายได้ 

ผูใ้ห้สัมภาษณ์โดยส่วนใหญ่ให้ความเห็นวา่ ความอยูดี่มีสุขตอ้งมีรายได ้ และการประหยดั มีเงินออม ซ่ึง

ความอยูดี่มีสุขในการมีรายไดแ้ลว้ยงัรวมถึงการไม่มีหน้ีสินจึงเป็นความสุขท่ีแทจ้ริง  นอกจากน้ีการสร้างมี

รายไดเ้พิ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์การให้ทรัพยากรท่ีมีอยู่สร้างรายได ้สร้างมูลค่าท าให้เกิด

รายได้เพิ่ม รวมถึงการประหยดัอดออม อยู่อย่างพอเพียง พอมีพอใช้ก่อให้เกิดการอยู่ดีมีสุข ด้านชีวิต
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ครอบครัว ผูส้ัมภาษณ์ให้ความเห็นวา่ชีวิตครอบครัวอยูดี่มีสุข คือ ความเขา้ใจซ่ึงกนัและกนั การไม่ทะเลาะ

กนัในครอบครัว การมีเหตุผลซ่ึงกนัและกัน เม่ือครอบครัวมีความอบอุ่น มีความเข้าใจ มีเหตุผลท าให้

ครอบครัวมีภูมิคุม้กนั ท าใหส้มาชิกห่างไกลจากส่ิงเสพติด องคป์ระกอบท่ีท าให้ครอบครัวมีสุข การมีรายได้

และครอบครัวไม่มีหน้ีสิน ท าให้ครอบครัวมีความเขม้แข็ง มีความรักความอบอุ่น ท าให้ครอบครัวสามารถ

พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้ และความเขม้แข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปัจจยัความเส่ียงต่างๆท่ีเกิดข้ึน

ต่อสังคมได ้ด้านการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ สรุปโดยรวมผูใ้ห้สัมภาษณ์ไดใ้ห้ความเห็นเก่ียวกบั การ

จดับริการท่ีดีของภาครัฐท่ีมีให้กบัประชาชน โดยส่วนใหญ่มีความเห็นวา่ตอ้งการให้หน่วยงานของภาครัฐ 

เขา้มาช่วยชุมชนโดยการสนับสนุน อบรมให้ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้เพิ่มเติมหลากหลาย สามารถ

ประยกุตใ์ชก้ารประกอบอาชีพท าใหมี้งานท า  มีรายได ้เม่ือชุมชน/หมู่บา้นมีรายไดท้  าให้ประชาชนช่วยเหลือ

ตนเองได้ ท าให้สังคมมีความอยู่ดีเป็นสุขท่ีย ัง่ยืน และตอ้งการให้ภาครัฐเพิ่มเติมในด้านสาธารณสุขของ

ชุมชนโดยเฉพาะในดา้นการบริการเพราะประชาชนโดยทัว่ไปการบริการการพูดจาไพเราะเพิ่มมากข้ึน ด้าน

อื่นๆ  ผูใ้ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมในด้านการอยู่ร่วมกนัของคนในสังคมควรมีความสามคัคีใน

หมู่บา้น/ชุมชน การมีน ้าใจซ่ึงกนัและกนั มีกิจกรรมร่วมกนัในหมู่บา้นท าให้ทุกคนในหมู่บา้นมีความใกลชิ้ด  

มีความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้หมู่บา้นและชุมชนมีความเขม้แข็ง และการส่งเสริมให้มีการออกก าลงักายเพื่อให้มี

สุขภาพแขง็แรง ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงานท า เม่ือหมู่บา้น/ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีสุขภาพกายสุขภาพจิตท่ี

ดี ยอ่มท าใหป้ระชาชนอยูดี่มีสุขทัว่กนัทุกคน 

 

 

 

 

5.3 ข้อเสนอแนะในการน าผลการวจัิยไปใช้ 

 การวิจยัเก่ียวกบัการรับรู้ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ ่สามารถน าผลการวิจยัท่ีไดม้า

ใชเ้ป็นขอ้เสนอแนะไดด้งัน้ี 

5.3.1 ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
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 ผลการวิจยัพบว่า การรับรู้เก่ียวกบัความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ในภาพรวมอยู่ใน

ระดบัสูง แต่เม่ือพิจารณาเป็นรายดา้นพบวา่ควรมีการพฒันาปรับปรุงดงัน้ี 

1. ด้านชีวิตและครอบครัวควรเสริมสร้างความเข็มแข็งด้านชีวิตครอบครัว โดยการจดักิจกรรม
ร่วมกนัของบุคคลภายในครอบครัวเพื่อสร้างเสริมความอบอุ่นใหค้รอบครัว 

2. ดา้นรายไดแ้ละการกระจายรายได ้ควรส่งเสริมการสร้างรายไดแ้ละการใชท้รัพยากรอย่างคุม้ค่าและ

ครบวงจรเพื่อให้เกิดประโยชน์มากท่ีสุด นอกจากน้ีควรให้ความส าคัญในการลดรายจ่ายและส่งเสริมให้

ครอบครัวท าบญัชีครัวเรือนเพื่อสามารถวางแผนการเงินและการใชจ่้าย 

 3. ดา้นการบริหารจดัการท่ีดีของภาครัฐ การสนบัสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมการรวมกลุ่ม และ

การสร้างเครือข่ายร่วมมือแกไ้ขปัญหา พฒันาชุมชนเพื่อใหต้รงกบัความตอ้งการของชุมชนท่ีแทจ้ริง 

4. ขอ้เสนอแนะเพิ่มเติม ดา้นการอยูร่่วมกนัของคนในสังคมควรมีความสามคัคีในหมู่บา้น/ชุมชน 

การมีน ้ าใจซ่ึงกันและกัน มีกิจกรรมร่วมกันในหมู่บ้านท าให้ทุกคนในหมู่บ้านมีความใกล้ชิด  มี

ความสัมพนัธ์ท่ีดีท าให้หมู่บา้นและชุมชนมีความเขม้แข็ง และการส่งเสริมให้มีการออกก าลงักายเพื่อให้มี

สุขภาพแขง็แรง ส่งเสริมใหป้ระชาชนมีงานท า เม่ือหมู่บา้น/ชุมชนมีความเขม็แขง็  

 

5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับการวจัิยคร้ังต่อไป  
1. ควรศึกษาวจิยัการรับรู้ของประชาชนทุกชุมชนในจงัหวดันนทบุรี เพื่อน ามาเปรียบเทียบหาความ

แตกต่างการรับรู้ดา้นต่างๆของแต่ละชุมชน/พื้นท่ี  รวมทั้งน าผลท่ีได้มาท าการพฒันา ปรับปรุงการให้
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของประชาชนในแต่ละกลุ่มพื้นท่ี 

2. งานวจิยัน้ีเป็นการท าวิจยัเพียงช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงเท่านั้น ดงันั้นควรท าการวจิยัอยา่งต่อเน่ือง 

เพราะจะไดติ้ดตามการรับรู้ความอยูดี่มีสุขของประชาชนอยา่งต่อเน่ืองและน าขอ้มูลมาปรับปรุงและพฒันา

เพื่อใหป้ระชาชนในพื้นท่ีไดรั้บรับความรู้อยูดี่มีสุขแบบยัง่ยนื 
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