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บทคัดย่ อ
การศึ กษาวิจยั ครั้งนี้ มีวตั ถุ ประสงค์ เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ ของประชาชนที่มีต่อความอยู่ดีมีสุข
ประกอบด้วย สุ ขภาพอนามัย ความรู้ ชี วิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชี วิตครอบครัว
สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ และเพื่ อ เปรี ยบเที ย บระดับ การรั บ รู้
ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั คือ
ประชาชนทัว่ ไปที่อาศัยอยูบ่ ริ เวณชุ มชนตาบลบางไผ่ จานวน 401 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบอย่างง่าย การ
เก็บข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือการทาวิจยั และวิเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสาเร็ จรู ป สถิติที่ใช้ใน
การวิจยั คือ ค่าร้อยละ
ผลการวิจยั พบว่า
1. ประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7 ด้านอยู่ในระดับดี ทุก
ด้าน โดยเรี ยงลาดับการรับรู้จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ด้านชีวิตการทางาน
ด้านความรู้ ด้านชี วิตครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ ด้าน
สุ ขภาพ ตามลาดับ
2. ประชาชนกลุ่ ม ตัวอย่า งที่ มี ล ัก ษณะส่ วนบุ ค คลแตกต่ า งกันมี ก ารรั บ รู ้ ต่อความอยู่ดีมี สุ ข ใน
ตัว ชี้ วัด ทั้ง 7 ด้า น พบว่ า ผลการเปรี ย บเที ย บด้า นเพศโดยรวมเพศชายรั บ รู ้ ม ากกว่ า เพศหญิ ง ผลการ
เปรี ย บเที ย บช่ ว งอายุ ต่ อ การรั บ รู ้ ค วามอยู่ดี มี สุ ข พบว่า ประชาชนมี ช่ ว งอายุ 61 ปี ขึ้ น ไปรั บ รู ้ ม ากที่ สุ ด
รองลงมาคือช่วงอายุที่รับรู ้ต่ากว่า 30 ปี สาหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปี รับรู้นอ้ ยที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบระดับ
การศึกษาพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด รองลงมาคือระดับการศึกษา
ปริ ญญาตรี และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี รับรู ้นอ้ ยที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบอาชี พพบว่า ประชาชน
ที่มีขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิ จรับรู ้ มากที่สุด รองลงมาคือมีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว สาหรับอาชี พเกษตรกร
รับรู้น้อยที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/
ชุมชนในช่วงเวลา 21 – 30 ปี มากที่สุด รองลงมาคือระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนในช่วงเวลา 31 ปี ขึ้น
ไป สาหรับระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนต่ากว่า 5 ปี รับรู้น้อยที่สุด ผลการเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ ย

ข
ครอบครัว พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไปรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในระดับมากที่สุด
สาหรับประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่ากว่า 10,000 บาทรับรู้นอ้ ยที่สุด
3. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม การเสริ มสร้างความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ควรส่ งเสริ มในด้านการอยู่
ร่ วมกันของคนในสังคมให้มีความสามัคคีในหมู่บา้ น/ชุ มชน มี น้ าใจซึ่ งกันและกัน มีกิจกรรมร่ วมกันใน
หมู่ บา้ นเพื่อทาให้ทุก คนในหมู่บ ้านมี ค วามใกล้ชิ ด มี ความสั มพันธ์ ที่ดีทาให้หมู่ บ ้านและชุ มชนมี ความ
เข้มแข็ง และการส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง
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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.

ง
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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บทที่ 1
บทนา
1.1 ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศ ภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 ( พ.ศ. 2504 -2509 ) ถึ ง
แผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 7 (พ.ศ. 2535 – 2539) แม้การพัฒนาเศรษฐกิ จจะบรรลุ เป้ าหมายการขยายตัวทาง
เศรษฐกิ จ ในช่ วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 1 – 7 แต่สั งคมมี ปั ญหาและการพัฒนาที่ไ ม่ยงั่ ยืน เกิ ดปั ญหาด้า น
ศีลธรรมจริ ยธรรม ความขัดแย้งจากความเหลื่ อมล้ าของรายได้และการแย่งชิ งทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 จึงได้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การพัฒนาใหม่โดยหันมา
ให้ความสาคัญกับการพัฒนาแบบองค์รวม โดยมีจุดปรับเปลี่ยนของแนวคิดการวางแผนพัฒนาประเทศที่
สาคัญคือ การเน้นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างต่อเนื่ อง ซึ่ งหมายถึงการพัฒนาเพื่อเพิ่มศักยภาพของ
คน และมุ่งให้คนได้รับประโยชน์โดยตรงจากการพัฒนา จนกระทั้งพัฒนามาจนถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (2550 – 2554) ได้อญั เชิญพระราชดารัส “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็ น
แนวทางในการพัฒนาและบริ หารประเทศ โดยให้ค วามส าคัญ ต่ อการสร้ า งภู มิ คุ ้ม กัน ต่ อกระแสการ
เปลี่ยนแปลงจากภายนอก และมุ่งการพัฒนาที่สมดุล มีการบูรณาการเชื่ อมโยงทุกมิติท้ งั ด้านตัวคน สังคม
เศรษฐกิ จ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้เกิดการรวมตัวเรี ยนรู ้ และขยายเครื อข่ายการพัฒนาอย่างกว้างขวางและ
ต่อเนื่ องที่มีคนเป็ นศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ,
2550)
ในปั จจุ บนั ของสังคมไทย ได้รับการพัฒนาเข้าสู่ ยุคของการเปลี่ ยนแปลงจากชนบทสู่ เมื องอย่า ง
ต่อเนื่ อง ทั้ง นี้ การพัฒนาชนบทหรื อการพัฒนาชุ ม ชนกับการพัฒนาพื้นที่ ในเมื องมี ลกั ษณะแยกส่ วนกัน
ส่ งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาชุมชนชนบท ในขณะที่วฒั นธรรม ประเพณี ค่านิ ยมที่ดีงาม และ
ภูมิปั ญญาท้องถิ่ นที่ เป็ นประโยชน์และมี คุณค่าที่ สืบต่ อกันมายาวนาน แต่ในยุคปั จจุ บนั สั งคมรุ่ นใหม่ มี
ผูส้ นใจและมี การถ่ ายทอดสู่ เยาวชนรุ่ นหลังน้อยมาก รวมทั้งระบบคุ ณค่าของสังคมไทยในเรื่ องจิตสานึ ก
ความมีน้ าใจารช่วยเหลืออาทรต่อสังคมมีน้อยย แต่ในขณะเดี ยวกันพฤติกรรมการดารงชี วิตกลับมีค่านิ ยม
ด้านกระแสวัตถุนิยมที่เข้าสู่ ชุมชน และการใช้จ่ายอย่างฟุ่ มเฟื อย ได้ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของคนในชุ มชน
ทาให้มีความสะดวกมากขึ้นแต่มีความสุ ขลดลง มีรายได้ไม่พอกับรายจ่าย ส่ งผลให้มีหนี้ สินเพิ่มขึ้นและ
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ความสัมพันธ์ของคนในชุมชนลดน้อยลง ในลักษณะต่างคนต่างอยูม่ ากขึ้นส่ งผลให้ชุมชนมีความอยูด่ ีมีสุข
ลดลง
การพัฒนาความอยูด่ ีมีสุขดังกล่าวควรให้ทุกฝ่ ายรับรู ้และเห็ นความสาคัญ ยอมรับที่จะนาไปใช้ใน
การวางแผนพัฒนา หรื อกาหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุ ขภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลนโยบาย
เพื่อกระตุน้ ให้ประชาชนเกิดความตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิ ยมในสังคมเกิดเป็ นคุณค่าใหม่ในการอยู่
ร่ วมกันอย่างอยูด่ ีมีสุข แต่การวัดความสุ ขในระดับตนเองและครอบครัวตลอดจนระดับชุ มชน ควรเป็ นเรื่ อง
ที่ชุมชนคิดเอง กาหนดขึ้นเอง เป็ นผูใ้ ช้ และช่วยกันกาหนดเกณฑ์การวัดโดยมีวิธีวดั และตัววัดที่เข้าใจง่าย
สาหรับบทบาทภาครัฐควรเป็ นผูส้ นับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้ชาวบ้านมีเวทีแลกเปลี่ยนเรี ยนรู้
และสนับสนุนการสังเคราะห์องค์ความรู ้จากพื้นที่ชุมชนมาเป็ นประโยชน์ต่อการกาหนดแนวทางการพัฒนา
เพื่อเสริ มสร้างความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกันในสังคมไทยให้เกิดความอยูด่ ีมีสุขในประชาชนต่อไป (สานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550)
สาหรับองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี มีสภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็ น
พื้นที่ราบลุ่ม ประชาชนในชุ มชนประกอบอาชี พด้านเกษตรกรรม เช่น ทาสวนผลไม้ ค้าขาย มีจานวน
ประชากรทั้งหมด7,894 คน เป็ นเพศชาย3,794 คน เพศหญิง 4,100 มีครัวเรื อน 1,287 ครัวเรื อน โดยคิดเป็ น
พื้นที่ทางการเกษตรประมาณร้อยละ 45 ของพื้นที่ท้ งั หมดประมาณ 3,507 ไร่ โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางไผ่เป็ นหน่ วยงานหนึ่ งที่ได้เริ่ มการดาเนิ นงานพัฒนาหมู่บา้ น / ชุ มชนอยู่ดีมีสุข โดยในปี งบประมาณ
2550 โดยการเชื่ อมโยงเครื อข่ายความร่ วมมื อระหว่างภาครั ฐ เอกชนและชุ มชน เพื่อให้เกิ ดความร่ วมมื อ
ร่ วมกันในการทางานร่ วมกันทุกระดับ ทุกภาคพื้นที่ ซึ่ งสามารถเชื่ อมโยงการพัฒนาทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น และด้านสิ่ งแวดล้อมเพื่อให้ทุกคนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ ตลอดจนส่ งเสริ ม
คุณภาพชี วิตของประชาชน นาไปสู่ การอยูด่ ีมีสุขของประชาชน ซึ่ งการพัฒนาอยู่ในช่วงกระบวนการจัดทา
แผนชุ มชน บูรณการแผนงาน โครงการ งบประมาณ โดยใช้แผนพัฒนา ลักษณะของแผนพัฒนาสามปี ซึ่ ง
เป็ นแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ นที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา โดยมีลกั ษณะเป็ นการกาหนดรายละเอียดแผนงานโครงการพัฒนาที่จดั ขึ้นสาหรับปี งบประมาณแต่
ละปี โดยเริ่ มตั้งแต่ปีงบประมาณ 2552 – 2554 ซึ่ งมีความต่อเนื่องและเป็ นแผนก้าวหน้าครอบคลุมระยะเวลา
สามปี โดยมีการทบทวนเพื่อปรับปรุ งเป็ นประจาทุกปี ซึ่ งจะนาไปสู่ วตั ถุประสงค์ของการจัดทาแผนพัฒนา
สามปี โดยยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่ วงสามปี ประกอบด้วย 1). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านงานส่ งเสริ ม
คุณภาพชีวติ อยูด่ ีมีสุข 2). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่ งแวดล้อม 3). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 4). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบ
ชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย 5). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการวางแผนการส่ งเสริ มการ
ลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว 6). ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และ
ภูมิปัญญาทองถิ่น (องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่,2552)
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ดังนั้นจากนโยบายและขั้นตอนการดาเนิ นงานในจังหวัดนนทบุรี ในทุกอาเภอจะมีการดาเนิ นการ
พัฒนาที่มีทิศทางเดียวกัน โดย หลักการสาคัญของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุข คือ การยอมรับและ
ให้ความสาคัญกับความคิด และการมีส่วนร่ วมของชาวบ้าน/ชุ มชน ที่ตอ้ งผสมผสานเชื่ อมโยงกับบทบาท
ขององค์ก รปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยหน่ วยงานภาครั ฐต้องทาหน้า ที่ เชื่ อมโยงความคิ ดต่า ง ๆเข้า สู่
กระบวนการทางานในลักษณะบูรณาการของทุกฝ่ ายเข้าด้วยกัน แต่เนื่ องจากการประชาสัมพันธ์และความ
เข้าใจของประชาชนในพื้นที่ชุมชนยังขาดความชัดเจนในการดาเนิ นงานและประเมินผลต่อการพัฒนาความ
อยู่ดีมีสุขในระดับพื้นที่ ดังนั้นผูว้ ิจยั จึงมีความสนใจศึกษาการรับรู ้ ของประชาชนต่อความอยู่ดีมีสุข ใน
ชุ มชนบางไผ่ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี เพื่อนาผลที่ได้จากการศึกษาครั้งนี้ นามาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาความอยูด่ ีมีสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
1.2 วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับการรับรู ้ ของประชาชนที่มีต่อความอยูด่ ี มีสุข ประกอบด้วย สุ ขภาพอนามัย
ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต และ
การบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
2. เพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ จาแนกตามปั จจัยส่ วน
บุคคล
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
ขอบเขตด้านเนื้อหา
การศึ กษาการรับรู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ ประกอบด้วย สุ ขภาพอนามัย
ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต และ
การบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ขอบเขตประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูช่ ุมชนบางไผ่ ตาบลบางไผ่ อ.บางไผ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี ซึ่ งมี
จานวน 7,984 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ได้แก่ ประชาชนชุมชนบางไผ่กลุ่มตัวอย่างจานวน 401 คน
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1.4 ตัวแปรใช้ ในการวิจัย
ตัวแปรต้น ได้แก่ ลักษณะส่ วนบุคคลของประชาชนชุ มชนบางไผ่ใน 6 ด้าน คือ เพศ อายุ อาชี พ
ระดับการศึกษา รายได้เฉลี่ยแต่ครอบครัว ระยะเวลาอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/ ชุมชน
ตัวแปรตาม ได้แก่ การรับรู ้เกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุข ในองค์ประกอบ 7 ด้าน ประกอบ ด้วยสุ ขภาพ
อนามัย ความรู้ ชีวติ การทางาน รายได้ ชีวติ ครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
1.5 นิยามศัพท์
การรับรู้ หมายถึง กระบวนการที่บุคคลได้รับความรู ้สึกและแปลความหมายหรื อตีความจากสิ่ งเร้าที่
รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจา ความรู ้ ผสมผสานกับประสบการณ์ เดิ มที่มีอยู่ ออกมาเป็ น
ความรู้ความเข้าใจเกี่ ยวกับความอยู่ดีมีสุข ซึ่ งประกอบด้วย ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านความรู้ ด้านชีวิตการ
ทางาน ด้านรายได้ ด้านชีวติ ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ประชาชน หมายถึง บุคคลที่อยูอ่ าศัยในเขตตาบลบางไผ่ อาเภอบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี ที่มีอายุ 18 ปี
ขึ้นไป
ความอยู่ดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีสุขภาพอนามัยที่ดี มีความรู้
มีชีวติ การทางานที่ดี มีรายได้เพียงพอและเกิดการกระจายรายได้ มีชีวติ ครอบครัวที่อบอุ่น มีสภาพแวดล้อมที่
ดี และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
สุ ขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิ ดจากการสร้างสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั
ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การรู ้จกั ป้ องกันดูแลสุ ขภาพที่ดี
ของตนเองและสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งจะทาให้คนมีอายุยืนยาว สามารถดารงชีวิตในสังคมได้
อย่างปกติสุข
ความรู้ หมายถึง ทักษะความสามารถ ซึ่ งช่ วยพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู้ของคนให้
สามารถ “คิดเป็ น ทาเป็ น” เรี ยนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็ น
ประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพ
ชี วิตการทางาน หมายถึง การมีงานทาและเป็ นที่มาของรายได้ อานาจซื้ อ ซึ่ งนาไปสู่ การสร้าง
ความสาเร็ จและคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน การมีงานทาที่ดี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในการทางาน มีรายได้อย่าง
ต่อเนื่อง
ชีวติ ครอบครัว หมายถึง ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความ
สัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคม มีการเอาใจ
ใส่ ดูแลซึ่ งกันและกัน มีส่วนร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข ปรึ กษาหารื อและแก้ปัญหาร่ วมกัน
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การมี ส ภาพแวดล้ อ มในการด ารงชี วิต หมายถึ ง การมี ที่ อ ยู่อ าศัย ที่ ม ั่น คง การได้รั บ บริ ก าร
สาธารณู ปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น สิ่ งแวดล้อมที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการดารงชีวติ ให้เกิดการสนับสนุนความอยูด่ ีมีสุขของคน
การบริหารจัดการทีด่ ีของรัฐ หมายถึง การดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิ และเสรี ภาพในการดารงชีวิตมี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครั ฐ ได้รับการปฏิ บตั ิที่ เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรั ฐกับ
ประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นาไปสู่ สังคมที่คนในสังคมจะอยูด่ ีมีสุขตลอดไป
1.6 ประโยชน์ ทคี่ าดว่าจะได้ รับ
1. ได้ทราบข้อมูลระดับการรับรู ้ ความอยูด่ ี มีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ ตาบลบางไผ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรี ตามดัชนี ช้ ี วดั 7 ด้าน เพื่อเป็ นแนวทางในการดาเนิ นงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้
เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนชุมชนบางไผ่ต่อไป
2. เพื่อเป็ นข้อมูลสาหรับผูส้ นใจหรื อประชาชนทัว่ ไปในการศึกษาขยายผลต่อไป
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บทที่ 2
แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่ วข้ อง
การศึ ก ษาวิ จ ัย เรื่ อ ง “การรั บ รู ้ ค วามอยู่ ดี มี สุ ข ของชุ ม ชนบางไผ่ ” ผู้ว จัย ได้ท าการทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ในประเด็นต่างๆ ดังต่อไปนี้
2. 1 ทฤษฎีการรับรู้
2.1.1 ความหมายการรับรู้
2.1.2 ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้
2.1.3 องค์ประกอบการรับรู้
2.1.4 ความสาคัญการรับรู้
2.2 แนวคิดความอยูด่ ีมีสุข
2.2.1 ความเป็ นมาแนวคิดความอยูด่ ีมีสุข
2.2.2 ความหมายความอยูด่ ีมีสุข
2.2.3 องค์ประกอบความอยูด่ ีมีสุข
2.3 ดัชนีช้ ีวดั ความอยูด่ ีมีสุข
2.4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่
2.5 ผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
2.1 ทฤษฎีการรับรู้
2.1.1 ความหมาย
ชิฟแมน และ คานุก (Schiffman & Kanuk, 2000: 146) การรับรู้ คือ กระบวนการที่บุคคลแต่ละคนมี
การเลือก การประมวลผลและการตีความเกี่ยวกับตัวกระตุน้ ออกมา ให้ความหมายและได้ภาพของโลกที่มี
เนื้อหา
อุบ ลวรรณา ภวกานันท์และคณะผูเ้ ขี ย น (2554) ให้ความหมายการรู้ สึ ก และการรั บรู้ คื อ การที่
อวัยวะรับความรู ้สึกมีหน้าที่รับรู ้ขอ้ มูลที่อยูร่ อบ ๆ ตัวเรา ส่ งผ่านเส้นประสาทขึ้นสู่ สมองข้อมูลจะอยูใ่ นรู ป
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ของพลังงานต่าง ๆ เช่น ความร้อน แสง เสี ยง ฯลฯ อวัยวะรับความรู ้สึกแต่ละชนิ ดจะรับพลังงานได้เฉพาะ
เช่น ตารับแสง หูรับเสี ยง ผิวหนังรับอุณภูมิ สัมผัส ฯลฯ ข้อมูลเร้าอวัยวะรับความรู ้สึกให้แปรพลังงานเหล่านี้
เป็ นกระแสประสาทเดิ นทางสู่ สมองจะเกิ ดความรู ้ สึก เช่ น มองเห็ น ได้ยิน นัน่ คือการับรู ้ จึงเป็ นขบวนการ
รับรู้
ลักขณา สริ วฒั น์ (2549) ให้ความหมายการรับรู ้ หมายถึง การเกิดสัมผัสอย่างมีความหมายและเป็ น
ประสาทสัมผัสเกิ ดการสัมผัสขึ้น และตีความแห่ งการสัมผัสได้รับออกมาเป็ นสิ่ งหนึ่ งสิ่ งใดที่มีความหมาย
อันเป็ นสิ่ ง ที่ รู้จกั และเข้า ใจกัน และในการแปลความหมายของการสัม ผัส นั้นจาเป็ นที่ อินทรี ย ์จะต้องใช้
ประสบการณ์เดิมหรื อความรู ้เดิม ดังนั้นหากคนเราไม่มีความรู ้เดิมหรื อลืมเรื่ องนั้นๆ ไปก็จะไม่มีการรับรู ้ใน
สิ่ งนั้น ๆ แต่จะเกิดเฉพาะการสัมผัสกับสิ่ งเร้าเท่านั้น
สิ ทธิ โชค วรานุ สันติกูล (2546 : 84) กล่าวว่า การรับรู้ คือกระบวนการที่อินทรี ยห์ รื อสิ่ งมีชีวิต
พยายามทาความเข้าใจสิ่ งแวดล้อมโดยผ่านทางประสาทสัมผัส กระบวนการนี้ เริ่ มต้นจากการใช้อวัยวะ
สัมผัสจากสิ่ งเร้าและจัดระบบสิ่ งเร้าใหม่ภายในระบบการคิดในสมอง จากนั้นจะแปลสิ่ งเร้าที่รับสัมผัสว่าสิ่ ง
เร้านั้นคืออะไร ขั้นแปลความหมายนี้เป็ นขั้นที่มีการใช้ประสบการณ์เก่าเป็ นพื้นฐานของการแปลความหมาย
บรรยงค์ โตจินดา (2543: 287) ให้ความหมายการรับรู ้วา่ หมายถึง การที่บุคคลได้รับตีความและ
ตอบสนองต่อสิ่ งที่เกิดขึ้น การรับรู ้แบ่งได้เป็ น 2 กิจกรรม คือ การรับข้อมูลและการแปลข้อมูลให้เป็ น
ข้อความตามความเข้าใจ การรับรู ้ จะต้องคานึ งถึ งความรู ้ ความเข้าใจในข้อมูลข่าวสาร ความสนใจและ
ประสบการณ์จึงสามารถทาให้แปลความถูกต้อง
จากความหมายข้า งต้น สรุ ป ได้ว่า การรั บ รู้ (Perception) หมายถึ ง กระบวนการที่ บุ ค คลได้รั บ
ความรู้สึกและแปลความหมายหรื อตีความจากสิ่ งเร้าที่รับเข้ามา ผ่านการวิเคราะห์โดยอาศัยความจา ความรู้
ผสมผสานกับประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ ออกมาเป็ นความรู้ความเข้าใจ ดังแสดงใส
2.1.2 ปัจจัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่ อการรับรู้
กันยา สุ วรรณแสง (2544) ได้กล่าวถึงปั จจัยที่เป็ นตัวกาหนดการรับรู ้ไว้วา่ สิ่ งเร้าอย่างเดียวกันอาจจะ
ทาให้คนสองคนสามารถรับรู ้ต่างกันได้ การที่มนุ ษย์สามารถรับรู ้ สิ่งต่าง ๆ ได้ตอ้ งอาศัยปั จจัยหลายอย่าง
และจะรับรู ้ได้ดีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยูก่ บั สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้เช่น ประสบการณ์ วัฒนธรรม การศึกษา
ดังนั้นการที่ บุ คคลจะเลื อกรั บรู ้ สิ่ง เร้ าใจอย่างใดอย่างหนึ่ ง ในขณะใดขณะหนึ่ ง นั้นจึ ง ขึ้ นอยู่ก ับปั จจัยที่ มี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้ ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู้มี2 ประเภท คือ
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1. อิทธิพลที่มาจากภายนอก ได้แก่ ความเข้มและขนาดของสิ่ งเร้า (Intensively and Size)
การกระทาซ้ า ๆ (Repetition) สิ่ งที่ตรงกันข้าม (Contrast) การเคลื่อนไหว (Movement)
2.อิทธิพลที่มาจากภายใน ได้แก่ แรงจูงใจ (Motive) การคาดหวัง (Expectancy) ความสนใจ อารมณ์
ความคิดและจิตนาการ ความรู ้สึกต่างๆ ที่บุคคลได้รับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้แบ่งออกเป็ น 2 ลักษณะ
คือ ประการแรกลักษณะของผูร้ ับรู ้กบั ประการที่สองลักษณะของสิ่ งเร้า ดังนี้
ปัจจัยการรับรู้มี 2 ประเภท คือ
1. ลักษณะของผูร้ ับรู ลกั ษณะของผูร้ ับรู้ พิจารณาจากการที่บุคคลจะเลือกรับรู ้สิ่งใดก่อนหรื อหลัง
มากหรื อน้อยอย่างไรนั้นขึ้ นอยู่กบั ลักษณะของผูร้ ับรู ้ ด้วยเป็ นสาคัญประการหนึ่ ง ปั จจัยที่ เกี่ ยวกับผูร้ ับรู ้
สามารถแบ่งออกได้เป็ น 2 ด้าน คือ ด้านกายภาพกับด้านจิตวิทยา
1.1 ด้านกายภาพ หมายถึง อวัยวะสัมผัส เช่น หู ตา จมูก และอวัยวะสัมผัสอื่น ๆ ปกติหรื อไม่ มี
ความรู้สึกรับสัมผัสสมบูรณ์เพียงใด ความสมบูรณ์ของอวัยวะรับสัมผัส จะทาให้รับรู ้ได้ดีการรับรู ้บางอย่าง
เกิดจากอวัยวะรับสัมผัส 2 ชนิ ดทางานร่ วมกัน เช่น ลิ้นและจมูกช่วยกันรับรู ้รส การรับรู ้จะมีคุณภาพดีข้ ึนถ้า
เราได้รับสัมผัสหลายทาง เช่น เห็นภาพและได้ยนิ เสี ยงในเวลาเดียวกันทาให้เราแปลความหมายของสิ่ งเร้าได้
ถูกต้อง
1.2 ด้านจิตวิทยา ปั จจัยทางด้านจิตวิทยาของคนที่มีอิทธิ พลต่อการรับรู ้น้ นั มีหลายประการ เช่น
ความจา อารมณ์ ความพร้อม สติปัญญา การสังเกตพิจารณา ความสนใจความตั้งใจ ทักษะค่านิ ยม วัฒนธรรม
ประสบการณ์เดิม เป็ นต้น สิ่ งเหล่านี้เป็ นผลจากการเรี ยนรู ้เดิมและประสบการณ์เดิม
นอกจากปั จจัยสาคัญดังกล่ าวแล้วยังมีปัจจัยอื่ นๆ ที่ มีอิทธิ พลต่อการั บรู อีก ได้แก่ สมรถภาพของ
อวัยวะสัมผัส ความสามารถของสมอง และประสาทสัมผัสที่จะได้รับ เลื อกจัดหมวดหมู่และตอบสนอง
รวมทั้งขนาดและชนิ ดของสิ่ งเร้ า ดังเช่ น บุ คคลจะรับรู ้ สิ่งเร้ าได้ดีและรวดเร็ ว ถ้าสิ่ งเร้ านั้นมีความเข้มมาก
ขนาดของสิ่ งเร้านั้นใหญ่มากและสะดุดตา โดยเฉพาะสิ่ งเร้าใหม่ๆ ที่เราไม่คุน้ เคย บุคคลจะใส่ ใจและเกิดการ
รับรู ้ หากพบว่าความแตกต่างกันของสิ่ งเร้าเกิดขึ้นและสิ่ งเร้านั้นเกิดขึ้นซ้ าๆ และมีการเคลื่อนไหวบุคคลจะ
รับรู ้ต่อสิ่ งเร้านั้นได้ดีและรวดเร็ ว
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2. ลักษณะของสิ่ งเร้า
ลักษณะของสิ่ งเร้ านั้นพิจารณาจาก การที่บุคคลจะเลื อกรับรู ้สิ่งใด ก่อนหรื อหลัง มากหรื อน้อย
เพียงใดนั้นขึ้นอยู่กบั ว่าสิ่ งเร้าดึงดูดความสนใจ ความตั้งใจมากน้อยเพียงใด หรื อไม่ลกั ษณะของสิ่ งเร้าที่มี
อิทธิ พลต่อการรับรู ้มีดงั นี้
2.1 สิ่ งเร้าภายนอกที่ดึงดูดความสนใจและความตั้งใจ ได้แก่คุณสมบัติและคุณลักษณะของสิ่ ง
เร้าที่จะทาให้เกิดการรับรู ้นนั่ เอง ซึ่ งถ้าสิ่ งเร้ามีคุณสมบัติและลักษณะที่สนองธรรมชาติในการรับรู้ของคนเรา
ก็จะทาให้มีความตั้งใจในการรับรู ้ดีข้ ึน
2.2 การจัดลักษณะหมวดหมู่ของวัตถุที่เป็ นสิ่ งเร้า
สุ ปราณี สนธิรัตน์ และคณะ(2545) ได้กล่าวถึงกระบวนการรับรู ้วา่ เครื่ องมือของกระบวนการรับรู ้
ประกอบด้วยอวัยวะสาคัญ คือ Sensory Organs ซึ่งทาหน้าที่เก็บข่าวการกระตุน้ ต่าง ๆ และ Sensory Centers
ซึ่ งทาหน้าที่รวบรวมและแปลข่าวของการกระตุน้ ดังนี้
1. Sensory Organs หรื อ อวัยวะสัมผัส Sensations ต่าง ๆ เช่น
Sensory organ ของตาทาหน้าที่รับรู้แสง ( (Visual sensation)
Sensory organ ของหู ทาหน้าที่รับรู้เสี ยง (Hearing sensation)
Sensory organ ของลิ้นทาหน้าที่รับรู ้รสชาติ (Tastes sensation)
Sensory organ ของจมูกทาหน้าที่รับรู ้กลิ่น (Smell sensation)
Sensory organ ของผิวหนังและอวัยวะอื่น ๆ ของร่ างกายซึ่ งจะรับรู ้ ความเจ็บปวด ร้อน เย็น
ตึงแน่น ฯลฯ
2. Sensory Centers ประกอบด้วย กลุ่มเซลล์บางกลุ่มในสมอง ซึ่ งเป็ นศูนย์การรับรู ้ และทาหน้าที่
แปลข่าวสารข้อมูลที่ได้รับ ซึ่ งศูนย์เหล่านี้ มีความสลับซับซ้อนมากแต่มีวงจรที่แน่นอนสาหรับการรับรู ้ และ
แปลเฉพาะ การทาหน้าที่รับรู ้และแปรสิ่ งกระตุน้ ของ Sensory Centers ทาให้สามารถรับรู้
- มองเห็นในที่มืด ลักษณะ สี ขนาดของวัตถุ และแยกการรับรู ้ได้วา่ มีความสวยหรื อไม่
สวย ใกล้หรื อไกล หรื อมีความเหมือนหรื อแตกต่างกัน
- รับรู ้เสี ยงหนักเบา สามารถแยกแยะเสี ยงเข้าใจความหมายของคาพูด หรื อภาษาต่าง ๆ
ที่สื่อสารออกมาได้
- รับรู ้ รสชาติ เปรี้ ยว หวาน ขม เค็ม สามารถแยกแยะได้วา่ รสชาติอร่ อยหรื อไม่อร่ อย
- รับรู ้ กลิ่ นต่าง ๆ รู ้ จกั กลิ่ นเฉพาะ สามารถแยกแยะได้ว่ามีกลิ่ นหอมหรื อไม่หอม หรื อ
กลิ่นเหม็นอันไม่พึงประสงค์
- รับรู ้ความร้อนเย็น รับรู ้ความเจ็บปวด หรื อรับรู ้การเจ็บไข้ไม่สบาย
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2.1.3 องค์ ประกอบของการรั บรู้
องค์ประกอบที่มีอิทธิ พลต่อการับรู ้ ของบุคคลมีดงั ต่อไปนี้ (ลักขณา สริ วฒั น์,2549:50)
1. ความตั้งใจ (Attention) คือการเอาใจใส่ ต่อสิ่ งใดสิ่ งหนึ่ง ดังนั้นการรับรู ้จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ ว
และมีประสิ ทธิ ภาพ สิ่ งที่มีอิทธิ พลต่อความตั้งใจของคนแยกได้ดงั นี้
1) สิ่ งเร้าภายนอก คุณสมบัติของสิ่ งเร้าภายนอกที่ดึงดูความตั้งใจหรื อความสนใจ คือ สิ่ งของที่มี
ขนาดใหญ่ ระดับความเข้มหรื อความหนักเบาของสิ่ งเร้า การกระทาซ้ าๆ การเคลื่อนที่หรื อการเปลี่ยนระดับ
การเคลื่อนย้ายไปมา การตัดกัน
2) สิ่ งเร้าภายใน ได้แก่ความสนใจ ความต้องการ หรื อความหวัง แบ่งเป็ น 2 ประเภทคือ
1.2.1) ความสนใจชัว่ ขณะ (Momentary Interest) ได้แก่ความสนใจที่มีอยูข่ ณะนั้นๆ เช่น
นักกีฬารอฟังเสี ยงสัญญาณ
1.2.2) ความสนใจที่ติดเป็ นนิสัย (Habitual Interest) ได้แก่ความสนใจเดิมที่บุคคลติดเป็ นนิสัย
คนที่มีความพร้อมที่จะเลือกสนใจสิ่ งใดสิ่ งหนึ่งตามความสนใจเดิมของตน
2. การเตรี ยมพร้อมที่จะรับ(Preparatory Set) หมายถึง สภาพของจิตใจที่สงบและแน่วแน่ในสิ่ งใด
สิ่ งหนึ่งเพียงสิ่ งเดียว การรับรู ้พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้
3. ความต้องการ หมายถึง สภาวะจิตใจที่อยากได้สิ่งใดสิ่ งหนึ่งเมื่อเป็ นความอยากได้การรับรู ้ที่
เกิดขึ้นก็จะมีประสิ ทธิผล
และวิภาพร มาพบสุ ข (2540 : 242) ได้กล่าวถึง องค์ประกอบของการรับรู้ ดังนี้
1. มีสิ่งเร้าที่จะรับรู ้ (Stimulus) เช่น รู ป รส กลิ่น เสี ยง
2. ประสาทสัมผัส (Sense Organs) และความรู้สึกสัมผัส เช่น หู ตา จมูก ลิ้น ผิวหนัง
3. ประสบการณ์เดิม หรื อความรู ้เดิมเกี่ยวกับสิ่ งเร้าที่ได้สัมผัส
4. การแปลความหมายจากสิ่ งที่สัมผัส เช่น ขับรถเห็นสัญญาณไฟแดงที่สี่แยก หมายถึงให้รถหยุด
เป็ นต้น
จากองค์ประกอบของการับรู้ขา้ งต้น ทาให้เกิดกระบวนการรับรู ้เป็ นลาดับขั้นตอน โดยวิภาพร มา
พบสุ ข (2540 : 244) ได้กล่าวไว้วา่ การรับรู ้จะเกิดขึ้นได้น้ นั ต้องเป็ นไปตามขั้นตอนของกระบวนการดังนี้
ขั้นที่ 1 สิ่ งเร้ า (Stimulus) มากระทบอวัยวะสัมผัส เมื่อบุคคลได้รับสิ่ งเร้ าจะมีการจัดระบบเพื่อ
แยกแยะสิ่ งเร้าที่เกิดออกมาเป็ นส่ วนที่สนใจ หรื อมุ่งความสนใจไปยังสิ่ งนั้นเป็ นพิเศษ และจัดสิ่ งเร้าให้รับรู้
และเข้าใจมากขึ้น
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ขั้นที่ 2 กระแสประสาทสัมผัสวิง่ ไปยังระบบประสาทส่ วนกลาง ซึ่ งมีศูนย์อยูท่ ี่สมองเพื่อสั่งการ ตรง
นี้ เกิ ดการรับรู ้ (Perception) ซึ่ งเป็ นตัวกาหนดข่าวสารว่าจะยอมรับหรื อไม่ยอมรับ โดยเป็ นกระบวนการ
เลือกที่จะรับรู ้ทาให้เกิดการรับรู ้เด่นชัดเฉพาะสิ่ งที่สนใจเท่านั้น
ขั้นที่ 3 สมองแปลความหมายออกมาเป็ นความรู้ความเข้าใจโดยอาศัย ความรู้เดิมและประสบการณ์
เดิม ความจา เจตคติ ความต้องการ ปทัสถาน บุคลิกภาพ เชาวน์ปัญญา ทาให้เกิดการตอบสนองอย่างใดอย่าง
หนึ่ง การรับรู้ (Perception)
จากขั้น ตอนการรั บ รู ้ ท าให้เ กิ ด กระบวนการของการรั บ รู้ (Process of Perception) ซึ่ งเป็ น
กระบวนการที่คาบเกี่ยวกันระหว่างความเข้าใจ (Understand) การคิด (Thinking) การรู้สึก (Sensing) ความจา
(Memory) การเรี ย นรู้ (Learning) การตัด สิ น ใจ (Decision) การแสดงพฤติ ก รรม (Behavior) โดยแสดง
กระบวนการรับรู้ดงั นี้ ได้ดงั นี้ (กันยา สุ วรรณแสง,2544)

สิ่ งเร้า

การรู ้สึก

ตีความ
การคิด ความเข้าใจ ความจา
การเรี ยนรู ้

การ
ตัดสิ นใจ

พฤติกรรม

ภาพที่ 1 กระบวนการรับรู้
ที่มา : กันยา สุ วรรณแสง.จิตวิทยาทัว่ ไป,2544

จากขั้นตอนกระบวนการรับรู ้ก่อให้เกิด การสัมผัสกับกระบวนการรับรู ้ การรับรู ้เป็ นกระบวนการที่
เกิดขึ้นโดยสิ่ งเร้าจากภายนอกเข้ามากระทบระบบประสาทสัมผัสที่ทาหน้าที่รับความรู ้สึก แล้วส่ งข้อมูลการ
รู ้สึกนั้นไปยังสมองซึ่ งประกอบด้วย การมองเห็น การได้ยิน การได้กลิ่น การรู ้รส และการสัมผัสผิวซึ่ งเป็ น
บทบาทของประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของการรับรู ้ ดังนี้(ลักขณา สริ วฒั น์,2549:51)
1. การมองเห็น เกิดโดยผ่านสายตาที่มีสิ่งเร้า คือแสง และแสงกระตุน้ เซลล์ประสาทรับความรู ้สึก
ในจอตา เซลล์ประสาทตาจะนาความรู ้สึกที่ตาส่ งไปยังสมองเซลล์ประสาทที่สมองจะส่ งกระแสความรู ้สึก
กลับมาที่ประสาทการมองเห็น
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2. การได้ยนิ เกิดโดยผ่านทางหูเมื่อมีการสั่นสะเทือนหรื อคลื่นเสี ยงจะเป็ นตัวกระตุน้ ที่อวัยวะการ
รับรู ้ทางเสี ยง รับกันเป็ นทอดๆ จากหูส่วนนอก หูส่วนกลาง หูช้ นั ในซึ่ งความเหลวที่อยูใ่ นโพรงหูเป็ นรู ป
หอยทากจะรับประสาทความรู ้สึกแล้วถูกส่ งไปยังกระแสประสาทนาความรู ้สึกสู่ สมอง โดยผ่านประสาท
การได้ยนิ
3. การได้กลิ่น เกิดจากสิ่ งเร้าจาพวกสารเคมีที่ลอยอยูใ่ นอากาศไปกระตุน้ ให้เกิดกระแสประสาทจะ
ส่ งผลต่อไปยังอวัยวะส่ วนกลางอยูต่ อนหน้าของสมองบริ เวณหรื อเพดานจมูก กระแสประสาทจะส่ งไปยัง
สมองส่ วนหน้าซึ่ งจะทาหน้าที่เกี่ยวกับกลิ่นต่อไป
4. การรู ้รส เกิดจากสิ่ งเร้าที่ทาให้เกิดรสมีลกั ษณะเป็ นสารเคมีไปกระตุน้ ปุ่ มรับรู ้รสที่มีกระจายอยู่
บริ เวณลิ้น ที่ผวิ ด้านบนและข้างๆ ลิ้นที่มีเซลล์ประสาทรับความรู ้สึกรวมกันเป็ นปุ่ มเล็กๆ รู ปดอกบัวตูม ปุ่ ม
นี้สามารถตอบสนองต่อรสพื้นฐาน 4 รส คือ รสหวาน รสเปรี้ ยว รสขม และรสเค็ม
5. การสัมผัสผิว การรู ้สึกที่ได้จากการสัมผัสเกิดขึ้นเพราะผลกระทาของตัวรับความรู ้ 3 ชนิดที่
ทางานผสมผสานกัน คือ แรงกด อุณภูมิ และความเจ็บปวด การสัมผัสผิวยังมีความรู ้สึกเคลื่อนไหวและการ
ทรงตัว การที่เรารู ้วา่ ขณะนี้อวัยวะใดทางานอะไร ความรู ้สึกเช่นนี้เรี ยกกว่า ความรู ้สึกการเคลื่อนไหว โดยมี
ตัวประสาทรับความรู ้สึกการเคลื่อนไหวอยูท่ วั่ ไปในกล้ามเนื้อและข้อต่ออวัยวะต่างๆ ในร่ างกายทาหน้าที่ส่ง
ข้อมูลการเคลื่อนไหวรับภาระน้ าหนัก สภาวะการหดตัวและการคลายตัวของกล้ามเนื้อไปสู่ สมองทาให้
สมองรับรู ้เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา

2.1.4 ความสาคัญของการรับรู้
กันยา สุ วรรณแสง (2544) ได้ให้ความสาคัญของการรับรู ้ ดังนี้
1. การรับรู ้มีความสาคัญต่อการเรี ยนรู ้ โดยการรับรู ้ทาให้เกิดการเรี ยนรู ้ ถ้าไม่มีการรับรู ้การเรี ยนรู ้จะ
เกิดขึ้นไม่ได้ สังเกตได้จากกระบวนการดังนี้

สิ่ งเร้า

ประสาทสัมผัสจากสิ่ งเร้า

ตีความและรู้ความหมาย

การรับรู้

การเรี ยนรู้
ภาพที่ 2 ขบวนการรับรู้
ที่มา : กันยา สุ วรรณแสง.จิตวิทยาทัว่ ไป,2544
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ในทานองเดี ยวกัน การเรี ยนรู ้ มีผลต่อการรั บรู ้ ครั้ งใหม่ เนื่ องจากความรู ้ พ้ืนฐานเดิ มจะช่ วยแปล
ความหมายให้ทราบว่าคืออะไร
2. การรั บ มี ค วามส าคัญ ต่ อ เจตคติ อารมณ์ และแนวโน้ม ของพฤติ ก รรม เมื่ อ รั บ รู ้ แ ล้ว ย่อ มเกิ ด
ความรู ้สึก เกิดอารมณ์ พัฒนาเป็ นเจตคติ แล้วพัฒนาสู่ องค์ความรู ้ในที่สุด
2.2 แนวคิด ความอยู่ดีมีสุข
2.2.1 ความเป็ นมาแนวคิด ความอยู่ดีมีสุข
แนวคิด “ความอยูด่ ีมีสุข” เริ่ มต้นจากต่างประเทศโดยพัฒนามาจากกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศ
ของศาสตราจารย์อมาตยา เซน (พ.ศ. 2528) ที่ระบุไว้วา่ “ผลกระทบขั้นสุ ดท้ายของการพัฒนา คือ การทาให้
ปั จเจกบุคคลสามารถบรรลุ ผลสาเร็ จในสิ่ งที่ตอ้ งการและปั จเจกบุคคลที่มีสิทธิ เสรี ภาพในการเลื อกวิธีการ
ไปสู่ ความสาเร็ จด้วยตัวเอง ส่ วนการพัฒนาเศรษฐกิ จเป็ นเพียงเครื่ องมื อหรื อทางผ่านไปสู่ ความสาเร็ จ
เท่านั้น”
อย่างไรก็ตามแนวคิดได้พฒั นามาเป็ นแนวคิดความอยูด่ ีมีสุขที่แตกต่างกัน 2 ทฤษฎี คือความอยูด่ ี มี
สุ ข ทางภาวะวิ สั ย และความอยู่ ดี มี สุ ข ทางอัต วิ สั ย (UNDP,1999) โดยทฤษฎี อ ยูดี มี สุ ข ทางภาวะวิ สั ย
โดยทัว่ ไปหมายถึง การนาเสนอรายการสิ่ งของที่ขาดไม่ได้ของประชากรจะได้รับเพื่อความสามารถมุ่งสู่ ชีวิต
ที่ดี โดยได้พฒั นาเป็ นตัวชี้ วดั ที่เป็ นวัตถุวิสัย จับต้องได้ เพื่อใช้สาหรับการประเมินความอยูด่ ี มีสุข เพื่อเป็ น
การยกระดับของการพัฒนา โดยทฤษฎีความอยูด่ ีมีสุขภาวะวิสัย คือ ทฤษฎีความต้องการพื้นฐานของบุคคล
เป็ นแนวคิดความจาเป็ นของมนุ ษย์ สาหรับความอยูด่ ี มีสุขทางอัตวิสัย เป็ นความพึงพอใจในชี วิตโดยอยูบ่ น
ความนึ ก คิ ด ของตนเอง ตลอดจนอารมณ์ ค วามรู ้ สึ ก ความต้อ งการ ที่ ค รอบคลุ ม เรื่ อ งต่ า ง ๆ ต่ อ ไปนี้
(UNDP,1999.)
1.) ความพึงพอใจในชีวติ โดยรวม และความพึงพอใจต่าง ๆ ของชี วิต เช่น การแต่งงาน การทางาน
รายได้ ที่อยูอ่ าศัย การพักผ่อน เป็ นต้น
2.) การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางบวก
3.) การมีอารมณ์ความรู้สึกในทางลบ
4.) การมีความรู ้สึกนึกคิดหรื อมองชีวติ มีความหมายและสามารถบรรลุสิ่งที่หวังไว้
สาหรั บ แนวคิ ดความอยู่ดีมีสุ ขภายในประเทศไทยมี ค วามเด่ นชัดและสอดคล้องกับแนวคิ ดการ
พัฒนาประเทศในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ที่ได้ให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
และการเสริ มสร้างความอยูด่ ีมีสุขของคน และกาหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็ นเพียงเครื่ องมือการพัฒนา
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คนให้มีความสุ ขและมีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึน นาไปสู่ การพัฒนาเครื่ องชี้วดั “ความอยูด่ ีมีสุข”ของคน เพื่อใช้เป็ น
เครื่ องมือสาหรับติดตามประเมินผลกระทบขั้นสุ ดท้ายที่เกิดขึ้นกับคน ความสาเร็ จในการยกระดับความอยูด่ ี
มีสุขของประชาชน จะทาให้ประชาชนมีความสุ ขเพิ่มขึ้นไปด้วย ในบางกรณี ระดับความสุ ขอาจใช้เป็ น
เครื่ องชี้ วดั ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนได้ในบางสถานการณ์ แต่ไม่อาจใช้ได้ในทุกสถานการณ์ แม้ความ
อยูด่ ีมีสุขมีความสัมพันธ์ใกล้เคียงกับความสุ ขแต่ไม่ใช่สิ่งเดียวกับความสุ ข ในการพัฒนาที่ผา่ นมาเรื่ องของ
ความอยูด่ ีมีสุขจะมีความเป็ นรู ปธรรมมากกว่าความสุ ข ซึ่ งความสุ ขเป็ นผลมาจากปั จจัยภายใน (จิตใจ) เช่น
การมีความสุ ขเนื่องจากศีลธรรม สมาธิ ปั ญญา ความพอเพียง ไม่โลภ และความสุ ขซึ่ งเป็ นผลพวงมาจาก
ปัจจัยภายนอก เช่น มีความมัน่ คงทางเศรษฐกิจและสังคม มีครอบครัวอบอุ่น มีสุขภาพดีหรื อความอยูด่ ีมีสุข
นัน่ เอง (ประเวศ วะสี , 2548)
2.2.2 ความหมายของ ความอยู่ดีมีสุข
ความอยูด่ ีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทาที่ทวั่ ถึง มี
รายได้พอเพียงต่อการดารงชี พ มีครอบครัวที่อบอุ่นมัน่ คง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่ภายใต้ระบบ
บริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ความอยู่ดีมีสุขตามความหมายข้างต้นครอบคลุ มทุกมิติของการดารงชี วิตที่
เชื่ อมโยงกันอย่างเป็ นองค์รวม และสามารถจาแนกองค์ประกอบได้เป็ น 7 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพอนามัย
ความรู้ ชีวติ การทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ ซึ่ งทุกองค์ประกอบจะต้องดาเนินการพัฒนาไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เกิดผลต่อความอยูด่ ีมีสุข
ของคนได้อย่างแท้จริ ง (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2545)
ความอยูด่ ีมีสุข (well- being) หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ร่ างกายและจิตใจมีความรู ้ มีงาน
ทาที่ทวั่ ถึ ง มีรายได้พอเพียงต่อการดารงชี พ มีครอบครัวที่อบอุ่นมัน่ คง อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี และอยู่
ภายใต้ระบบบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ”
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2.2.3 องค์ ประกอบ “ความอยู่ดีมีสุข”
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข ที่สานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
พัฒนาขึ้ น ได้แจกแจงไว้ จากกรอบแนวคิดของศาสตราจารย์นานัค คัดวานี จาแนกได้เป็ น7 ด้าน
ประกอบด้วย ด้านสุ ขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวิตครอบครัว
สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการ ซึ่งทุกองค์ประกอบจะต้องดาเนินการพัฒนาไปพร้อม ๆ กัน และต้อง
คานึงถึงผลการพัฒนาทั้งในเชิงปริ มาณควบคู่ไปกับเชิงคุณภาพ เพื่อให้เกิดผลต่อความอยูด่ ีมีสุขของคนอย่าง
แท้จริ ง ซึ่งมีรายละเอียดขององค์ประกอบ (สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ
,2549) ดังนี้

สุขภาพอนามัย
สุขภาพอนามัย
ความรู ้

การบริ หาร
จัดการที่ดี

ความอยู่ดีมสี ุ ข
ชีวติ การทางาน

สภาพแวดล้อม

ชีวติ ครอบครัว

รายได้และ
การกระจาย
รายได้

ภาพที่ 1 องค์ประกอบความอยูด่ ีมีสุข
ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ,2549
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2.2.3.1 สุ ขภาพอนามัย เป็ นองค์ประกอบที่สาคัญประการแรกของความอยูด่ ี มีสุข การมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิ ดจากการสร้างสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การรู ้จกั ป้ องกันดูแลสุ ขภาพที่ดีของตนเอง
และสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข ซึ่ งจะทาให้คนมีอายุยืนยาว สามารถดารงชี วิตในสังคมได้อย่างปกติ
สุ ข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง ครอบครัวและสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพการประเมินความสาเร็ จในการ
พัฒนาสุ ขภาพ จะให้ความสาคัญกับการประเมินผลกระทบสุ ดท้าย และกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นที่
นาไปสู่ ผลกระทบสุ ดท้ายต่อสุ ขภาพอนามัย ความอยูด่ ีมีสุขของคนไทยเมื่อพิจารณาจากสถานะทางสุ ขภาพ
อนามัย ทั้งร่ างกายและจิตใจมีปัจจัยสาคัญ 3 ประการ คือ
1) การมีชีวิตยืนยาว เป็ นดัชนี ช้ ี วดั ผลกระทบขั้นสุ ดท้ายที่แสดงถึงผลสาเร็ จของการพัฒนาสุ ขภาพ
อนามัยของประชาชนโดยรวม พิจารณาจาก “อายุขยั ของคนไทย” ที่เป็ นผลมาจากกระบวนการเปลี่ยนแปลง
สถานะการตายของคนในกลุ่มอายุต่าง ๆ ซึ่งสะท้อนให้เห็นโอกาสหรื อจานวนปี ที่บุคคลจะสามารถมีอายุยืน
ยาวได้ โดยไม่เสี ยชี วิตก่อนวัยอันควร จากความสาเร็ จของการพัฒนาสุ ขภาพอนามัยที่ผา่ นมา ส่ งผลให้คน
ไทยมีอายุยืนยาวขึ้น จากอายุขยั เฉลี่ย 71.7 ปี ในปี 2547 เป็ น 73.2 ปี ในปี 2548 (สานักงานหลักประกัน
สุ ขภาพแห่งชาติ, 2549)
2) การมีสุขภาพอนามัยดี การมีสุขภาพอนามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงทั้งทางร่ างกาย จิตใจและอารมณ์ เป็ น
ความปรารถนาของมนุ ษย์ควบคู่ไปกับการมีชีวิตอยู่อย่างยืนยาว เป็ นกระบวนการเปลี่ ยนแปลงที่เกิ ดขึ้ น
ตั้งแต่เกิ ดจนตาย ซึ่ งสะท้อนได้จากการมีสุขภาพดี ไม่เจ็บป่ วย การมีภาวะโภชนาการที่ ดีซ่ ึ งมีผลต่อการ
เจริ ญเติบโตของทั้งร่ างกายและสติปัญญา รวมถึงการรู้จกั ดูแลรักษาตนเอง หลีกเลี่ยงจากพฤติกรรมเสี่ ยงที่มี
ผลกระทบต่อการทาลายสุ ขภาพ และการมีสภาพจิตใจที่สดชื่ นแจ่มใส ไม่วิตกกังวลซึ มเศร้า ผูท้ ี่มีสุขภาพที่
ดีกว่าจะมีความสุ ขมากกว่าผูม้ ีสุขภาพไม่ดี
3) การเข้าถึงและได้รับโอกาสด้านบริ การสาธารณสุ ขของประชาชน ซึ่ งเป็ นหน้าที่ของภาครัฐที่จะ
จัด บริ ก ารทางการแพทย์แ ละสาธารณสุ ข แก่ ป ระชาชนอย่า งเพี ย งพอและทัว่ ถึ ง รวมถึ ง การจัด ให้มี
หลักประกันสุ ขภาพประเภทต่างๆ แก่คนไทยอย่างถ้วนหน้า เพื่อโอกาสที่ประชาชนจะสามารถเข้าถึงบริ การ
ทางสาธารณสุ ขของภาครัฐอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีขอ้ จากัดด้านฐานะหรื อความแตกต่างด้านรายได้ การ
ดาเนิ นนโยบายหลักประกันสุ ขภาพถ้วนหน้า ทาให้ประชาชนเข้าถึงบริ การสุ ขภาพอย่างทัว่ ถึง ร้อยละ 96.3
ในปี 2548 ส่ งผลให้อตั ราการเจ็บป่ วยลดลง (สานักงานหลักประกันสุ ขภาพแห่งชาติ, 2549)
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และศิริรัตน์ โกศัลวัฒน์ (2548 : 186-187) ให้นิยามของคาว่าสุ ขภาพ หมายถึง ภาวะความสมบูรณ์
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางร่ างกายจิตใจและดารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุข ไม่เพียงปราศจากโรคหรื อความ
พิการใดๆ รวมทั้งสุ ขภาวะทางจิตวิญญาณ สามารถปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่ให้บรรลุเป้ าหมายสู งสุ ดในชีวิตได้
อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและมีการคงไว้ซ่ ึงเสถียรภาพ ภาวะสุ ขภาพมีลกั ษณะเป็ นพลวัตรต่อเนื่ องตลอดชี วิตของ
บุคคล และการเปลี่ยนแปลงภาวะสุ ขภาพมีต้ งั แต่ ระดับสุ ขภาพดีสูงสุ ดไประดับสุ ขภาพไม่ดีที่สุด เจ็บป่ วย
วิกฤติจนถึงตาย ภาวะสุ ขภาพและความเจ็บป่ วยอาจไม่สามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน
ดังนั้นจึงสรุ ปได้วา่ สุ ขภาพ หมายถึง ภาวะสมดุลหรื อสมบูรณ์ของร่ างกายจิตใจ อารมณ์จิตวิญญาณ
และสามารถดารงอยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ขในสภาวะแวดล้อมที่สุขสมบูรณ์ สามารถปฏิบตั ิบทบาทหน้าที่
บรรลุเป้ าหมายของชีวติ อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ

2.2.3.2 ความรู้ เป็ นปั จจัยสาคัญที่สุด ในการยกระดับความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย เพราะความรู ้ช่วย
เสริ มสร้างศักยภาพของคน ให้มีทกั ษะความสามารถในการปรั บตัวได้อย่างรู ้ เท่าทัน ในสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว การที่คนเราจะมีความรู ้ได้น้ นั จะต้องได้รับการศึกษาการศึกษาจึงเป็ นเครื่ องมือ
สาคัญในการสร้างโอกาส และพัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรี ยนรู้ของคนให้สามารถ “คิดเป็ น ทาเป็ น”
เรี ยนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจ
ในสังคมได้อย่างเต็มประสิ ทธิ ภาพการประเมินภาพรวมของความสาเร็ จด้านการศึกษาของคนไทย พิจารณา
จากปัจจัยหลัก 3 ประการ คือ
1) ผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา ที่เกิดจากการลงทุนพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดา้ นการศึกษาเป็ นการประเมิน
ระดับความรู้และทักษะในระดับสู งสุ ดของประชาชนในประเทศ โดยใช้ตวั ชี้ วดั สาคัญ คือ จานวนปี เฉลี่ยที่
ประชากรวัยแรงงานระหว่าง 15-59 ปี ได้รับการศึกษาในทุกระบบ
2) โอกาสทางการศึกษาของคนไทย ใช้ตวั ชี้ วดั ด้านอัตราการเข้าเรี ยนสุ ทธิ ของนักเรี ยนในระดับ
มัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย เพื่อประเมินขีดความสามารถและความครอบคลุมในการจัดบริ การศึกษา
ของรัฐที่มุ่งขยายโอกาสการศึกษาภาคบังคับเป็ น 9 ปี และการศึกษาขั้นพื้นฐาน12 ปี
3) คุ ณภาพการศึกษา ใช้ตวั ชี้ วดั ด้านผลสัมฤทธิ์ ทางการเรี ยน คือ คะแนนผลการทดสอบเพื่อ
ประเมินผลด้านคุณภาพการศึกษาทัว่ ประเทศ จาแนกตามวิชาหลักตามหลักสู ตรของกระทรวงศึกษาธิ การ
ซึ่งมีการดาเนินการทุกระยะ 2 ปี
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ชี วิตการทางาน เป็ นปั จจัยกาหนดความอยูด่ ีมีสุขของคน นอกจากจะต้องมีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับ
การศึกษาแล้ว การทางานจะเป็ นที่มาของรายได้และอานาจซื้ อ ซึ่ งนาไปสู่ การสร้างความสาเร็ จและคุณภาพ
ชี วิตที่ดีข้ ึน การมีงานทาที่ดี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในการทางาน มีรายได้อย่างต่อเนื่ อง ย่อมส่ งผลให้
คนเราสามารถดูแลความเป็ นอยูข่ องตนเองและครอบครัวให้อยูด่ ีมีสุขได้และยังประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมการประเมินความอยู่ดีมีสุขด้านชี วิตการทางาน ให้ความสาคัญกับ ภาวะการมีงานทาการมี
รายได้จากการทางาน สภาพแวดล้อมการทางานที่ดี และความมัน่ คงในการทางาน ดังนี้
1) การมีงานทา เป็ นปั จจัยที่สาคัญต่อความอยูด่ ีมีสุข เพราะถ้าไม่มีงานทาก็จะไม่มีรายได้สาหรับการ
เลี้ยงชี พ การมีงานทาเชื่ อมโยงสัมพันธ์กบั การว่างงาน ประสิ ทธิ ภาพของแรงงานการทางานต่ากว่าระดับ
หรื อการทางานไม่เต็มที่ และการมีรายได้จากการทางาน โดยมีปัจจัยสาคัญที่มีอิทธิ พลต่อการมีงานทาและ
รายได้ คือ ตัวของกาลังแรงงานเองที่จะต้องเป็ นผูม้ ีความรู้ในการทางาน ซึ่ งได้รับจากการศึกษาและการ
ฝึ กอบรม ทั้งนี้การวัดผลสาเร็ จด้านการมีงานทาจะวัดจากอัตราการว่างงาน ซึ่ งหากอยูใ่ นระดับต่า บ่งชี้ วา่ คน
ส่ วนใหญ่ยงั มีงานทา ส่ วนการวัดมาตรฐานความเป็ นอยูจ่ ะวัดจากระดับรายได้ที่แท้จริ ง หากมีรายได้สูง
แสดงถึงฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2) สภาพแวดล้อมและความมัน่ คงในการทางาน ชี วิตการทางานที่จะเรี ยกว่าอยูด่ ีมีสุขนั้น จะต้องมี
ปั จจัยที่ช่วยเกื้อหนุนอีก 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องมีสภาพแวดล้อมในการทางานที่ดี ซึ่ งหมายถึง การ
มีระบบป้ องกันมิให้เกิดอุบตั ิเหตุ ตลอดจนการป้ องกันมลพิษต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสถานที่ทางาน ประการที่สอง
แรงงานจะต้องมีความมัน่ คงในการทางาน คือ การได้รับสวัสดิการต่างๆ เช่น การรักษาพยาบาลเมื่อเกิดการ
เจ็บป่ วย รวมทั้งมีรายได้ที่พอเพียงต่อการดารงชี พเมื่อตกงานหรื อหลุดพ้นวัยทางาน ทั้งนี้ จะวัดผลสาเร็ จใน
ด้านการมีสภาพแวดล้อมการทางานที่ดีจากสัดส่ วนสถานประกอบการที่ปฏิบตั ิถูกต้องตามกฎหมายเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยจากการทางานและสัดส่ วนแรงงานที่อยูภ่ ายใต้การคุม้ ครองของพระราชบัญญัติประกันสังคม
รวมทั้งพนักงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจต่อแรงงานทั้งหมดจะเป็ นตัวชี้วดั ความมัน่ คงในการทางาน
รายได้ และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชี พ การมีปัญหาความยากจนที่
รุ นแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับสู ง ย่อมสะท้อนการอยูอ่ ย่างเป็ นทุกข์ในสังคม ดังนั้น
ความอยู่ดีมีสุขที่สาคัญประการหนึ่ ง คือ การเสริ มสร้างการเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิ จที่เอื้อประโยชน์ต่อ
ประชาชนให้มีฐานะความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีอานาจซื้ อเพียงพอต่อการดารงชี วิตที่ได้มาตรฐาน และหลุดพ้น
จากปั ญหาความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่างๆในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนาไปสู่ การ
พัฒนาที่ยงั่ ยืนอย่างแท้จริ ง รายได้ที่สูงเพิ่มมากขึ้นมีผลทาให้ความสุ ขเพิ่มมากขึ้นด้วย ผูท้ ี่รู้สึกว่าตนเองไม่
ยากจนเมื่อเปรี ยบเทียบกับเพื่อนบ้าน มีความสุ ขมากกว่าผูท้ ี่ตนยากจนพอๆ กับเพื่อนบ้าน และยากจน
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มากกว่าเพื่อนบ้าน (สถาบันวิจยั ประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล, 2549) การประเมินภาวะการเติบโต
ของรายได้ การกระจายรายได้และความยากจนที่มีผลกระทบความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย เป็ นการวัดที่อิงกับ
ระดับรายได้หรื อฐานะทางเศรษฐกิจที่คนสามารถดารงชี วิตได้ตามมาตรฐานขั้นต่าที่จาเป็ นต่อการยังชี พ ซึ่ ง
มี 2 ตัวชี้วดั หลัก
1) การวัดการกระจายรายได้ เป็ นการสะท้อนถึงโอกาสของคนไทยทั้งสังคมที่จะมีความอยูด่ ีมีสุขที่
เท่าเทียมกัน หากมีความแตกต่างกันมากก็แสดงถึงความเหลื่อมล้ าทางด้านการกระจายผลประโยชน์จากการ
พัฒนาที่นาไปสู่ ปัญหาความยากจน ปั ญหาความขัดแย้งระหว่างกลุ่มชน และมีผลกระทบต่อการลดความอยู่
ดีมีสุขของคนไทย
2) การวัดความยากจน เป็ นการวัดผลกระทบขั้นสุ ดท้ายที่แสดงว่าบุคคลมีระดับรายได้เพียงพอที่จะ
สามารถสนองตอบความต้องการขั้นพื้นฐานของตนเองหรื อไม่ โดยพัฒนาเส้นความยากจนสมบูรณ์ข้ ึน เพื่อ
ใช้เป็ นเครื่ องมือในการกาหนดเกณฑ์ความต้องการขั้นพื้นฐานขั้นต่ าของบุคคลถ้าบุคคลใดมีรายได้ต่ ากว่า
เส้นความยากจนก็พิจารณาได้วา่ บุคคลนั้นเป็ นคนจน และเปรี ยบเทียบสัดส่ วนคนยากจนที่เปลี่ยนแปลงไป
ในช่วงก่อนวิกฤต ระหว่างวิกฤตและหลังวิกฤต
ชี วิตครอบครั ว ครอบครัวเป็ นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสาคัญยิ่งต่อคนในการดารงชี วิต
ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็ นประเด็นสาคัญที่ส่งผลกระทบต่อ “ความอยูด่ ีมีสุข” ครอบครัวอยูด่ ีมีสุขคือ
ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปั จจัย
เสี่ ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้ และมีการเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม “ครอบครัวอยูด่ ี มีสุข”
หมายถึง สภาพครอบครัวที่พึงประสงค์อนั เกิดจากการรวมตัวในรู ปแบบที่หลากหลายของบุคคลที่มาดาเนิ น
ชี วิตร่ วมกันอย่างมีจุดหมาย สามารถปรับตัวได้อย่างสร้างสรรค์ทนั ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และเป็ น
ส่ วนหนึ่ งที่เกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม และ “ครอบครัวอบอุ่น” หมายถึง การที่บุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป
ดาเนิ นชี วิตร่ วมกันโดยมีความรัก ผูกพันปรารถนาดีต่อกัน รับผิดชอบ เอาใจใส่ ดูแลซึ่ งกันและกัน มีส่วน
ร่ วมทุกข์ร่วมสุ ข ปรึ กษาหารื อและแก้ปัญหาร่ วมกันในบรรยากาศที่สงบสุ ข องค์ประกอบครอบครัวอยูด่ ีมี
สุ ข มี 5 องค์ประกอบ ได้แก่รูปแบบครอบครัว บทบาทหน้าที่ของครอบครัว สัมพันธภาพในครอบครัว การ
พึ่งพาตนเอง การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม ซึ่ งปั จจัยสาคัญที่ช่วยอธิ บายความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวไทย
คือสัมพันธภาพ ซึ่งครอบครัวที่แสดงออกถึงความรัก เคารพนับถือซึ่ งกันและกัน เอื้ออาทรต่อกันแสดงความ
รักความห่ วงใยด้วยการสัมผัส การถามทุกข์สุข/ให้คาปรึ กษาหารื อกัน เป็ นตัวแปรที่สัมพันธ์กบั ความอยูด่ ีมี
สุ ข ซึ่งเป็ นสิ ทธิและหน้าที่ของทุกคนในครอบครัว (สถาบันแห่งชาติเพื่อการเด็กและครอบครัว, 2545)
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สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ เป็ นอีกมิติหนึ่ งที่มีความสาคัญต่อความอยูด่ ีมีสุขสภาพแวดล้อมที่ดี
ย่อมส่ งผลต่อสุ ขภาพร่ างกายและจิตใจที่ดี เอื้อต่อการประกอบอาชี พและการดารงชี วิตในสังคม การมี
สภาพแวดล้อมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยูอ่ าศัยที่มนั่ คง การได้รับบริ การสาธารณูปโภคที่พอเพียง และ
มีความปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเกื้ อกูล
คุ ณ ภาพการด ารงชี วิ ตให้ เ กิ ด การสนับ สนุ น ความอยู่ดี มี สุ ข ของคนการประเมิ นความอยู่ดีมี สุ ข ในด้า น
สภาพแวดล้อม พิจารณาใน 3 องค์ประกอบ คือ ที่อยูอ่ าศัยและสาธารณู ปโภค ความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน และทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
1) การวัดผลสาเร็ จด้านที่อยู่อาศัยและสาธารณู ปโภค พิจารณาจากสัดส่ วนครัวเรื อนที่มีบา้ นและ
ที่ดินเป็ นของตนเอง สัดส่ วนครัวเรื อนที่มีน้ าประปาใช้ เนื่องจากประชาชนจะมีความสุ ขจะต้องมีความมัน่ คง
ในที่พกั อาศัย มีน้ าสะอาดใช้เพื่ออุปโภคบริ โภค
2) การวัดผลสาเร็ จด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน พิจารณาจากสัดส่ วนคดีอาชญากรรม
และคดียาเสพติดต่อประชากรพันคน เนื่องจากปัญหาอาชญากรรมและยาเสพติด ส่ งผลกระทบต่อความ
เป็ นอยูข่ องประชาชน ทั้งในด้านการประกอบอาชีพ และการดารงชีวติ ของบุคคล
3) การวัดผลสาเร็ จด้านสิ่ งแวดล้อม จะพิจารณาจากสัดส่ วนปริ มาณขยะต่อคนต่อปี คุ ณภาพน้ าใน
แม่น้ า และสัดส่ วนพื้นที่ป่าไม้
การบริหารจัดการทีด่ ีของรัฐ ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนส่ วนหนึ่งจะขึ้นอยูก่ บั การบริ หารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีสิทธิ และเสรี ภาพในการดารงชี วิตมีส่วนร่ วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบตั ิที่เท่าเทียมกันตามกฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
นาไปสู่ สังคมที่คนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไปการประเมินความอยูด่ ีมีสุข ในด้านการบริ หารจัดการที่ดี
ของภาครัฐ พิจารณาใน6 องค์ประกอบ คือ
1) คุ ณธรรม หมายถึ ง การยึดมัน่ ในจริ ยธรรมและประพฤติ ปฏิ บตั ิ ในสิ่ งที่ถูกต้องดี งามของ
ข้าราชการ มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ การปลอดจากคอรัปชัน ปลอดจากการทาผิดวินยั และ
ปลอดจากการผิดจรรยาวิชาชีพ
2) การมีส่วนร่ วม หมายถึง การให้ประชาชนเข้ามารับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสิ นใจ
และกระบวนการดาเนิ นการของโครงการ ร่ วมรับผลประโยชน์จากโครงการและร่ วมติดตามประเมินผล
ตลอดจนตัดสิ นใจยกเลิกและถอดถอนโครงการ ถือเป็ นกระบวนการที่ประชาชนผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย ได้มี
ส่ วนร่ วมทางการเมือง การบริ หาร และการตัดสิ นใจในเรื่ องต่างๆจากการศึกษา การตรวจสอบขององค์ภาค
ประชาชนในระบบบริ หารงานและกิจการสาธารณะของท้องถิ่น ปั ญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบการ
บริ หารขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่ น โดยองค์กรภาคประชาชน มีสาเหตุมาจากระบบราชการที่การ
บริ หารงานผูก ขาดโดยรัฐและข้า ราชการที่ ปลู กฝั งจนเป็ นวัฒนธรรมทางการเมื องการปกครอง ท าให้
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ประชาชนขาดความตระหนักและความสนใจ มีความคิดและความรู้สึกในลักษณะ ธุ ระไม่ใช่ ไม่มีความ
สนใจเรื่ องการตรวจสอบคิดว่า สิ ทธิ และหน้าที่ของตัวองคือการเลือกตั้งผูแ้ ทนเข้าไปทางานเท่านั้น
3) ความคุม้ ค่า หมายถึง การบริ หารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่
ส่ วนร่ วม การบริ หารจัดการบ้านเมืองโดยยึดประชาชนเป็ นเป้ าหมายสู งสุ ด
4) ความโปร่ งใส มีความหมายตรงกันข้ามหรื อเกือบตรงกันข้ามกับการทุจริ ตคอรัปชันทั้งนี้ การ
“ทุจริ ตคอรัปชัน หมายถึง พฤติกรรมที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ อาศัยอานาจหน้าที่ กระทาการใดๆ ในลักษณะว่อน
เร้น เพื่อให้ได้มาซึ่ งประโยชน์ส่วนตน” ดังนั้น “ความโปร่ งใส หมายถึงพฤติกรรมที่รู้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า
เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยอานาจหน้าที่กระทาการใดๆ เพื่อประโยชน์สาธารณะ”
5) ความรับผิดชอบ หมายถึง องค์การที่มีความพร้อมรับผิดชอบ จะต้องมีลกั ษณะดังนี้ คือ มีการทา
ข้อตกลงสองฝ่ าย แบ่งปั นข้อมูล แก้ไขข้อขัดแย้ง มีแนวทางชัดเจนและผูป้ ฏิบตั ิได้รับการสนับสนุน โดยเน้น
เป้ าหมายมากกว่ากิจกรรม มีการปฏิบตั ิตามพันธกิจที่ตกลง มีดชั นีวดั ผลงานที่ชดั เจน และมีการจัดการกับผูท้ ี่
ไม่มีผลงาน
6) นิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายที่ถูกต้อง เป็ นธรรม การบังคับการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
การกาหนดกฎ กติกา และการปฏิบตั ิตามกก กติกาที่ตกลงกันอย่างเคร่ งครัด โดยคานึงถึงสิ ทธิ เสรี ภาพ ความ
ยุติธรรมของสมาชิก
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2.3 ดัชนีชี้วดั ความอยู่ดีมีสุข
ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนนั้นจะสามารถทราบได้วา่ อยูใ่ นระดับใดนั้น ต้องสร้างเครื่ องชี้ วดั เพื่อ
ติดตามเหตุการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้น ซึ่ งครอบคลุมมิติของการดารงชี วิตโดยจาแนกเป็ น 3 ประเภทใหญ่ๆ คือ (1)
เครื่ องชี้ วดั ทางด้านเศรษฐกิจ (2) เครื่ องชี้ วดั ทางด้านสังคม (3) เครื่ องชี้ วดั ด้านการเมือง อย่างไรก็ตามเครื่ อง
กรอบแนวคิ ดความอยู่ดีมีสุขได้กาหนดขึ้ น เป็ นการแสวงหาเครื่ องบ่งชี้ ที่มุ่ งไปที่ ความสาเร็ จของปั จเจก
บุคคล ไม่ใช่เฉพาะเครื่ องชี้วดั เป็ นเพียง เครื่ องมือ นาไปสู่ ความสาเร็ จเท่านั้น ดังนั้นจึงให้ความสาคัญกับการ
ชี้ วดั ที่มีลกั ษณะเป็ นผลลัพธ์ ของการดาเนิ นด้านปั จจัยเพราะมีส่วนช่วยเสริ มสร้ างหรื อยกระดับความอยูด่ ี มี
สุ ขแต่ยงั ไม่ใช่เครื่ องชี้ วดั ความสาเร็ จ ในขณะที่เครื่ องชี้ วดั ทางด้านปั จจัยแสดงความเพียงพอของปั จจัยด้าน
ต่าง ๆ ทั้งด้านอาหาร ด้านเสื้ อผ้า ด้านที่อยู่อาศัย การให้บริ การด้านต่าง ๆ การสรรหาทรัพยากร สิ่ งอานวย
ความสะดวกด้านการศึ กษา การดูแลสุ ขภาพด้านอนามัย และรายได้เป็ นตัวชี้ วดั ด้านปั จจัย ในการพัฒนา
เครื่ องชี้วดั ความอยูด่ ีมีสุข จาเป็ นต้องเชื่อมโยงเครื่ องชี้วดั ด้านปั จจัยและผลลัพธ์เข้าด้วยกัน (วิษณุ บุญมารัตน์
,2548)
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9 จึงพัฒนาเครื่ องชี้ วดั ผลการดาเนิ นงานความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน เพื่อประเมินผลกระทบในภาพรวมของการพัฒนาซึ่ งเน้น คน เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมี
เป้ าหมายสุ ดท้ายของการพัฒนาประเทศอยูท่ ี่ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชน จนมาถึงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ซึ่ งยังคงต่อเนื่ องสานต่อแนวคิดอยูด่ ีมีสุข ในการนานโยบายอยูด่ ีมีสุขให้ทุกจังหวัดนาไปปฏิบตั ิ เพื่อมุ่งเน้น
ในสังคมให้สามารถพึ่งตนเอง มีความสามัคคี และมีความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขแบบยัง่ ยืน
ส านั ก งานคณะกรรมการการพัฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมแห่ ง ชาติ ได้พ ัฒ นาเครื่ อ งชี้ วัด การ
เปลี่ ยนแปลงให้สอดคล้องตามแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ ฉบับที่ 8 ต่อเนื่ องกับแผนพัฒนา
ฉบับที่ 9 ซึ่ งกาหนดไว้ว่า คน เป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาและมุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อความอยู่ดีมีสุขของ
ประชาชน ดังนี้
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สุ ขภาพอนามัย

องค์ประกอบ
1. การมีชีวติ ยืนยาว

ตัวชี้วดั
1.อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด

2. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี

ความรู้

2.สั ดส่ วนประชากรที่ ไ ม่ เจ็บ ป่ วยใน
แต่ละปี
3. การสร้ า งความเป็ นธรรมใน 3.สั ดส่ วนประชากรที่ มี หลัก ประกัน
ระบบสาธารณสุ ข
คุณภาพ
1.การได้รับการศึกษาของคนไทย 1.จานวนปี เฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของ
อย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน
ประชาชน
2.คุณภาพการศึกษา

ความรู้

ชีวติ การทางาน

3.ผลคะแนนการสอบวิชาภาษาไทย
ภาษาอั ง กฤษ คณิ ตศาสตร์ แล ะ
วิทยาศาสตร์
1.การมีงานทาอย่างทัว่ ถึง

1.สัดส่ วนผูว้ า่ งงาน

2.ความมัน่ คงในการทางาน

2 . สั ด ส่ ว น แ ร ง ง า น ที่ มี บ ริ ก า ร
สวัส ดิ ก ารและอยู่ใ นข่ า ยครอบคลุ ม
ของกองทุนประกันสังคม

รายได้ แ ละการกระจาย 1.รายได้
รายได้
2.การกระจายรายได้
สภาพแวดล้อม

2.อัตราการเข้าเรี ย นหนังสื อของเด็ก
ชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย

1.ที่ อ ยู่ อ าศั ย และได้ รั บ บริ การ
สาธารณูปโภค
2.ด้านความปลอดภัยในชี วิตและ
ทรัพย์สิน
3.สิ่ งแวดล้อม

1.สัดส่ วนของคนยากจนด้านรายได้
2.สัมประสิ ทธิ์ การกระจายรายได้
1.สัดส่ วนครั วเรื อนที่ มีบา้ นและที อยู่
อาศัยเป็ นของตนเอง
2.สัดส่ วนครัวเรื อนที่มีน้ าประปาใช้
3 . สั ด ส่ ว น ค ดี อ า ช ญ า ก ร ร ม ต่ อ
ประชากร

24
ดัชนี

องค์ประกอบ

ตัวชี้วดั
4.สัดส่ วนคดียาเสพติดต่อประชากร
5.ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ า
6.สัดส่ วนขยะต่อประชากรต่อปี
7.สัดส่ วนพื้นทีป่าไม้ต่อพื้นที่ท้ งั หมด

ด้านชีวติ ครอบครัว

1.สั ม พัน ธภาพของสมาชิ ก ใน 1.อัตราการหย่าร้าง
ครอบครัว
2.อัตราการจดทะเบียนสมรส
2.การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
3.ความอบอุ่นของครอบครัว
4.ร้ อยละครอบครัวที่มีรายได้มากกว่า
รายจ่ายร้อยละ 10

ด้า นการบริ หารจัดการที่ ดี 1.หลักคุณธรรม
ของรัฐ
2.การมีส่วนร่ วม
3.การคุม้ ค่า
4.ความโปร่ งใส

1.สั ด ส่ วนจ านวนข้ า ราชการที่ ถู ก
ลงโทษทางวินยั
2.สัดส่ วนของผูม้ าใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง
3.สัดส่ วนค่าใช้จ่ายของรัฐต่อ GDP
4.ดัชนีคอรับชัน่ ขององค์กร

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549
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2.4 ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาององค์ การบริหารส่ วนตาบลบางไผ่
ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาแผนพัฒนาสามปี ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่ โดย
ยุทธศาสตร์ การพัฒนาในช่วงสามปี (2552 – 2554) ประกอบด้วย (องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่,2552)
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านงานส่ งเสริ มคุณภาพชีวิตอยูด่ ีมีสุข
2. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านบริ หารจัดการและการอนุ รักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
3. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคมและการรักษาความสงบเรี ยบร้อย
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผนการส่ งเสริ มการลงทุนพาณิ ชยกรรมและการท่องเที่ยว
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปะ วัฒนธรรม จารี ตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
โดย องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลบางไผ่ มุ่ ง ให้ มี ก ารพัฒ นาชุ ม ชนอย่า งยัง่ ยื น ฟื้ นธรรมชาติ
เพียบพร้อมด้วยสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เป็ นตาบลที่อยูอ่ าศัยชั้นดี โดยองค์การบริ หารส่ วนตาบลบาง
ไผ่กาหนดแนวนโยบายในการพัฒนาตาบลด้านต่างๆทั้งด้านเศรษฐกิ จ สังคม การศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม ตามหลักการกระจายอานาจการปกครองท้องถิ่นระดับตาบล สาหรับยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้าน
งานส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ อยูด่ ีมีสุข มีแผนการพัฒนาดังนี้ (องค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่นตาบลบางไผ่,2552)
1. การพัฒนาคุณภาพชีวติ สตรี เด็ก เยาวชน ผูส้ ู งอายุ ผูพ้ ิการ ผูด้ อ้ ยโอกาสและผูป้ ่ วยเอดส์
2. การส่ งเสริ มการผลิต การตลาดและการจ้างงาน การมีงานทา
3. ส่ งเสริ มและสนับสนุนให้มีการลงทุนในธุ รกิจการค้า การบริ การ การพยายามใช้และอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติที่เอื้ออานวยต่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมและอุตสาหกรรมอื่นๆที่ไม่เกิดมลภาวะต่อ
สิ่ งแวดล้อม ให้มีประสิ ทธิ ภาพอย่างเต็มที่เพื่อขยายการจ้างงานและการกระจายรายได้
4. สนับสนุนการเพิม่ บทบาทของประชาชนให้เข้าใจการปกครองระบอบประชาธิ ปไตย
และมีส่วนร่ วมในการพัฒนาท้องถิ่น โดยการสร้างทัศนคติและค่านิยมให้ประชาชนมีวนิ ยั
ช่วยเหลือกันและกัน รวมทั้งการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการท้องถิ่นร่ วมกัน
5. ส่ งเสริ มและสนับสนุนการกีฬาของเด็ก เยาวชนและประชาชนทัว่ ไปเพื่อสุ ขภาพอนามัย
6. เสริ มสร้างความรู้ สนับสนุ นการศึกษาทั้งในและนอกโรงเรี ยน
7. ส่ งเสริ มการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและสร้างภูมิปัญญาท้องถิ่นในการขยาย
โอกาสทางการศึกษา
8. ปรับปรุ งและขยายระบบการให้บริ การสาธารณูปโภค สาธารณูปการต่างๆให้เหมาะสม
เพื่อรองรับการขยายตัวของตาบลในอนาคตทั้งทางบกและทางน้ า
9. ปรับปรุ งและพัฒนาระบบการบริ หารของการปกครองท้องถิ่นและระบบการคลังให้มี
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ประสิ ทธิ ภาพยิง่ ขึ้น
10. ส่ งเสริ มการป้ องกันบรรเทาสาธารณภัย ความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินของ
ประชาชน รวมทั้งส่ งเสริ มคุณภาพชีวติ ภายในครอบครัว เป็ นครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู้บทบาท
หน้าที่ของครอบครัว มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้
11. การส่ งเสริ มป้ องกันและปราบปรามให้ความรู ้ การศึกษาโทษภัยของยาเสพติด
12. ส่ งเสริ มการคุม้ ครองดูแลบารุ งรักษาธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
2.5 ผลงานวิจัยที่เกีย่ วข้ อง
กลุ่มงานสถิติเพื่อติดตามและประเมินผลนโยบายภาครัฐ กองสถิติประชามติสานักงานสถิติแห่ งชาติ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร (2550) ได้ศึกษาสารวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับ
การอยูด่ ีมีสุข ภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง จากการสารวจพบว่าผลการสารวจความคิดเห็นของประชาชน
เกี่ ยวกับการอยู่ดีมีสุขภายใต้หลักเศรษฐกิ จพอเพียง พบว่าประชาชนทัว่ ประเทศได้รับทราบ/รับรู้ ขอ้ มูล
ข่าวสาร/การประกาศต่างๆ ของทางราชการ ในระดับปานกลางถึงมากถึงร้อยละ 82.2 ส่ วนผูท้ ี่ไม่ทราบ/ไม่รู้
ข้อมูลข่าวสาร/ประกาศต่างๆ ของทางราชการเลย มีเพียงร้อยละ 3.4 เมื่อพิจารณาเป็ นรายภาค พบว่า สัดส่ วน
ของประชาชนที่ทราบข้อมูลข่าวสารระดับปานกลางถึงมากในภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อ สู งสุ ด ร้อยละ 86.0
รองลงมา ภาคเหนือ ร้อยละ 85.3 ส่ วนภาคใต้ และภาคกลางใกล้เคียงกัน คือ ร้อยละ 76.8 และ ร้อยละ 76.5
ตามลาดับ
ภัทราวดี เจตนะวิบูลย์ (2552) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง ความอยู่ดีมีสุขของชุ มชนหนองสาหร่ าย อาเภอ
พนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี จากการศึกษาวิจยั พบว่า พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิงอยู่
ในช่ วงอายุระหว่าง 36 – 40 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับประถมศึกษาที่ 6 สถานภาพสมรส ประกอบอาชี พ
เกษตรกรรมเป็ นอาชีพหลัก มีรายได้ต่อเดือนต่ากว่า 10,000 บาท สาหรับลักษณะความอยูด่ ีมีสุขในภาพรวม
กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 80.10 มีความอยูด่ ีมีสุขในระดับสู ง และร้อยละ 19.90 มีความอยู่ดีมีสุขในระดับต่ าโดย
พบตัวแปรด้านสุ ขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริ ห ารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ไม่มีความสัมพันธ์กบั อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ต่อเดือน ส่ วนตัวแปรด้านชี วิตการทางาน และ
รายด้านและการกระจายรายได้มีความสัมพันธ์กบั รายได้ต่อเดือน
สุ ชีรา สนธิ์ สายสิ งห์ (2550) ได้ศึกษาวิจยั เรื่ อง การรับรู ้ของประชาชนต่อความอยูด่ ีมีสุข : กรณี ศึกษา
บ้านสนุ่น ตาบลท่าหลวง อาเภอพิมาย จังหวัดนครราชสี มา จากการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ความ
อยู่ดีมีสุขในระดับมาก เมื่อจาแนกรายด้านพบว่า ด้านสุ ขภาพอนามัยและด้านชี วิตทางานร้อยละ 90 รับรู้
ความอยูด่ ีมีสุขในระดับมาก ด้านรายได้ ชี วิตครอบครัวและสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิตร้อยละ 80 – 83
รับรู ้ ความอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ส่ วนด้านบริ หารจัดการของรัฐประชาชนรับรู ้ ความอยู่ดีมีสุขน้อยกว่า
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ด้า นอื่ น ผลการศึ ก ษาแสดงให้เห็ นว่า ประชาชนให้ค วามส าคัญด้า นสุ ข ภาพอนามัยและชี วิตการท างาน
ค่อนข้างสู ง ดังนั้นเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนอย่างแท้จริ ง การสร้างความอยูด่ ี มี
สุ ขในลักษณะองค์รวมต้องมีการพัฒนาอย่างสมดุ ลย์และต่อเนื่ องในทุกด้าน สาหรับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
ชุ มชนควรได้รับการส่ งเสริ มและสนับสนุ นจากหน่วยงานภาครัฐ เพื่อพัฒนาความอยูด่ ี มีสุขเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของชุมชนอย่างแท้จริ งโดยเฉพาะด้านการมีงานทาเพื่อเพิ่มรายได้ การส่ งเสริ มและสนับสนุ น
ให้เกิ ดการมี ส่วนร่ วมของประชาชนในการบริ หารจัดการภายในชุ ม ชนร่ วมกับภาครั ฐในการจัดการกับ
ปั ญหาเพื่อให้ชุมชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี สามารถพึ่งตัวเองได้อย่างยัง่ ยืนตลอดไป
ศิริชัย รองทัศ นา (2550) ได้ศึก ษาวิจยั เรื่ อง ความอยู่ดีมีสุข ของประชาชนในพื้นที่ โครงการศูนย์
ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดาริ อาเภอชะอา จังหวัดเพชรบุรี ผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างที่ศึกษาส่ วนใหญ่เป็ นเพศชายอยูใ่ นช่วงอายุระหว่าง 41 – 50 ปี นับถือศาสนาพุทธ มีการศึกษาอยูใ่ น
ระดับประถมศึกษา มีสถานภาพสมรสแล้ว ประกอบอาชี พเกษตรกรรมเป็ นหลัก และมีอาชี พรับจ้างทัว่ ไป
เป็ นอาชีพรอง มีรายได้เฉลี่ย 135,792 บาท/ครัวเรื อน/ปี อาศัยอยูใ่ นชุ มชนมากกว่า 31 ปี สาหรับระดับความ
อยูด่ ีมีสุขพบว่า ด้านสุ ขภาพอนามัยและด้านชีวติ การทางานอยูใ่ นระดับสู ง ส่ วนปั จจัยด้านความรู ้ดา้ นรายได้
และการกระจายรายได้ ด้านชี วิตครอบครั วและด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริ หารจัดการที่ ดีของ
ภาครัฐอยูใ่ นระดับต่า ส่ วนระดับความอยูด่ ีมีสุขโดยรวม พบว่ามีค่าเฉลี่ย 3.74 อยูใ่ นระดับสู ง โดยมีค่าเฉลี่ย
ความสุ ขกาย 3.66 อยู่ระดับปานกลาง และค่าเฉลี่ยความสุ ขใจ 3.86 อยูใ่ นระดับสู ง สาหรับปั จจัยที่มีผลต่อ
ความอยูด่ ีมีสุขพบว่า ความรู ้มีผลต่อความอยูด่ ีมีสุข อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ .001 ข้อเสนอแนะผลจากการ
วิจยั พบว่าความรู ้ เป็ นปั จจัยที่ มีผลต่อความอยู่ดีมีสุข แต่ในขณะที่ กลุ่ ม ตัวอย่างมี ก ารศึ ก ษาอยู่ในระดับต่ า
ดังนั้นจึ งควรมี การส่ งเสริ มให้ประชาชนมี ความรู ้ ในด้านต่างๆ หลากหลายไม่จากัดเฉพาะความรู ้ ในการ
ประกอบอาชี พอย่างเดี ยว นอกจากนี้ ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านรายได้และการกระจายรายได้ ด้านชี วิต
ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐอยูใ่ นระดับต่าจึงควรได้รับและการ
ส่ งเสริ มพัฒนาให้มีระดับที่สูงขึ้น
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ ิจยั ศึกษาเพื่อสอบถามการรับรู ้ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ ตาบล
บางไผ่ อาเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี โดยดาเนินการวิจยั เชิงสารวจ และมีข้ นั ตอนดังนี้
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างทีใ่ ช้ ในการวิจัย ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยูช่ ุมชนบางไผ่ ตาบลบางไผ่ อาเภอ
เมือง จังหวัดนนทบุรีจานวน 7,984 คน
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนชุ มชนบางไผ่ 401 คน การกาหนดขนาดกลุ่ม
ตัวอย่าง โดยคานวณจากสู ตรยามาเน่ (Yamane) ดังนี้
n=

N
1+(Ne2)

โดยที่ n = ขนาดของกลุมตัวอย่าง
N = ขนาดของกลุ่มประชากร
e = ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้ ซึ่ งในการวิจยั ครั้งนี้ ยอมให้เกิดความคลาดเคลื่อนได้
ร้อยละ 5 ที่ระดับค่าความเชื่อมัน่ 95 เปอร์เซ็นต์

แทนค่าในสู ตร n =

7,894
1 + (7,894)(0.05)2

n = 381 คน แต่ในการสารวจครั้งนี้ผวู ้ จิ ยั สามารถเก็บกลุ่มตัวอย่างได้ 401 คน
ดังนั้น การวิจยั ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ใช้กลุ่มตัวอย่างจานวน 401 คน
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3.2 ขอบเขตด้ านเนือ้ หา
ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุข ในองค์ประกอบ 7 ด้าน ประกอบด้วยสุ ขภาพอนามัย ความรู้
ชีวิตการทางาน รายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ(สานักงาน
คณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,2549)
3.3 วิธีการวิจัย
การศึ ก ษาเรื่ องการรั บรู ้ ความอยู่ดีมีสุ ข ของประชาชนชุ ม ชนบางไผ่ จังหวัดนนทบุ รี ได้กาหนด
ระเบียบวิธีการศึกษาไว้ดงั นี้
การวิจยั เชิงปริ มาณ (Quantitative Research) ผูว้ ิจยั ได้ใช้วิธีการวิจยั เชิงสารวจ (Survey Research)
โดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บรวบรวมข้อมูล สาหรั บการสุ่ มตัวอย่างนั้นใช้วิธีการสุ่ ม
ตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) จากประชาชนอาศัยอยูช่ ุ มชนบางไผ่ ตาบลบางไผ่ อาเภอเมือง
จังหวัดนนทบุรี จานวน 401 ตัวอย่าง โดยใช้แบบสอบถาม ให้กลุ่มตัวอย่างกรอกแบบสอบถามแล้วส่ งคืน
การวิจยั เชิ งคุณภาพ (Qualitative Research) เป็ นข้อคาถามเกี่ ยวกับความอยู่ดีมีสุขในเรื่ องของ
ลักษณะ ความหมาย องค์ประกอบ และแนวทางในการสร้างความอยูด่ ีมีสุข โดยเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth Interview) เป็ นรายบุคคล ซึ่ งเป็ นวิธีที่ช่วยให้ผวู ้ ิจยั ได้มีการปฎิ สัมพันธ์ในการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นรวมถึงข้อมูลในเชิงลึกที่เกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุขจากนั้นจะนาข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
และอภิปรายผลโดยอาศัยกรอบความคิ ด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี่ ยวข้อง เพื่อนาข้อมูลที่ได้มาใช้เป็ น
แนวทางในการดาเนินงานพัฒนาความอยูด่ ีมีสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชน
ในพื้นที่ต่อไป
3.4 เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการเก็บข้ อมูล
เครื่ องมือที่ใช้ในการศึกษา เพื่อวัดการรับรู ้ของประชาชนต่อความอยูด่ ีมีสุขและให้ได้ขอ้ มูลที่ชดั เจน
ในการศึ กษาครั้ งนี้ จะใช้แบบสอบถามรวบรวมข้อมูลเชิ งปริ มาณและแนวคาถามในการสัมภาษณ์เชิ งลึ ก
ประชาชนเพื่อเป็ นการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่ได้มา ตามรายละเอียดของเครื่ องมือที่ใช้ ดังนี้
1.แบบสอบถามที่ผวู ้ ิจยั สร้างขึ้นจากการศึกษาเอกสาร ตารา บทความ และผลงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย
ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ประกอบด้วย เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได้เฉลี่ยแต่ครอบครัว การ
รับข้อมูลข่าวสาร ลักษณะข้อคาถามเป็ นคาถามปิ ดให้เลือกตอบ
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ส่ วนที่ 2 ข้อมูลการรับรู ้ เกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุข ในองค์ประกอบ 7 ด้าน ประกอบ ด้วยสุ ขภาพ
อนามัย ความรู้ ชีวิตการทางาน รายได้ ชีวิตครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
ลักษณะข้อคาถามเป็ นแบบสอบถามชนิดปลายปิ ด (Close – ended Questionnaires ) ลักษณะข้อคาถามเป็ น
แบบเลือกตอบ โดยตอบว่าใช่ เมื่อการรับรู ้ ตรงกับข้อความที่ถาม ให้คะแนนเท่ากับ 1 คะแนน และตอบ
ไม่ใช่เมื่อการรับรู ้ไม่ตรงกับข้อความที่ถาม ให้คะแนนเท่ากับ 0 คะแนน
คะแนนการรับรู ้นามาแบ่งเป็ นระดับการรับรู ้ 2 ระดับโดยใช้เกณฑ์คะแนนตามกลุ่ม ตามแนวคิดของ
Beast (อ้างใน วิโรจน์ หัตถา,2547) และแนวคิดของ Daneil (อ้างในวิโรจน์ หัตถา,2547) โดยใช้คะแนน
สู งสุ ด ลบด้วย คะแนนต่าสุ ด และนามาหารด้วยกลุ่มหรื อระดับที่ตอ้ งการแบ่ง ซึ่ งในการศึกษาครั้งนี้ แบ่งเป็ น
2 ระดับการรับรู้ คือ มาก และน้อย
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน 2 ระดับดังนี้
คาตอบรับรู้
คะแนน
รู้
1 คะแนน
ไม่รู้
0 คะแนน
การวิเคราะห์คะแนนโดยการแจกแจงความถี่ และค่าร้อยละ Percentage เป็ นเกณฑ์วดั ระดับคะแนน
มาก – น้อย
0
หมายถึง
การรับรู้ในระดับคะแนนน้อย
1
หมายถึง
การรับรู้ในระดับคะแนนมาก
3. แนวคาถามแบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย ข้อคาถามเกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุข ในเรื่ องของลักษณะ
ความหมาย องค์ประกอบ และ แนวทางในการสร้างความอยูด่ ีมีสุข พร้อมเหตุผล
3.5 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือ
ด้านความตรงตามเนื้ อหา (content validity) ผูว้ ิจยั ได้นาเครื่ องมือที่สร้างขึ้น ทาการตรวจสอบความ
น่ าเชื่ อถื อของเครื่ องมือโดยตรวจสอบความถูกต้องของเนื้ อหาโดยผูเ้ ชี่ ยวชาญพิจารณาตรงเนื้ อหา และ
คาถาม และนาพิจารณาหาค่าดัชนี ความตรงของเนื้ อหา (content validity index) ตรวจสอบความถูกต้องว่า
ตรงตามจุดมุ่งหมายและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาหรื อไม่ หลังจากนั้นได้นามาแก้ไขปรับปรุ ง
เพื่อดาเนินการในขั้นต่อไป จากนั้นนาไปทดสอบหาความเชื่อมัน่
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ด้านความเชื่ อมัน่ (reliability) ผูว้ ิจยั นาเครื่ องมือที่ผา่ นการตรวจสอบความตรงเชิ งเนื้ อหาแล้วนาไป
ทดสอบหาความเชื่ อมัน่ กับประชาชนในหมู่บา้ นตาบลเดี ยวกันเป็ นกลุ่มตัวอย่าง จานวน 30 ราย และนา
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ เพื่อหาความเที่ยง (Reliability) ของเครื่ องมือ ใช้สูตรสัมประสิ ทธิ์ แอลฟา (Alpha )
ตั้งแต่ 0.70 ขึ้นไป
3.6 การวิเคราะห์ ข้อมูล
ผูว้ ิจยั จะนาข้อมูลที่ได้จากการเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามทั้งหมด ประมวลผลด้วย
เครื่ องคอมพิวเตอร์ โดยโปรแกรมสาเร็ จรู ป เพื่อวิเคราะห์ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ที่ได้ต้ งั ไว้ โดยผูว้ ิจยั
ได้เลือกใช้สถิติในการวิเคราะห์ขอ้ มูลดังนี้ สถิติพ้นื ฐานที่ใช้ในการอธิ บายและแสดงค่าร้อยละ (Percentage )
สาหรั บ การเปรี ย บเที ยบการรั บรู ้ ค วามอยู่ดีมีจาแนกตามปั จจัยส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม โดย
เปรี ยบเทียบจากค่าร้อยละของการับรู ้

บทที่ 4
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิจยั ครั้งนี้เป็ นการศึกษาการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ โดยเก็บ
ข้อมูลจากประชาชนชุ มชนบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี จานวนตัวอย่าง 401 ราย และนาข้อมูลที่ได้มา
วิเคราะห์ โดยผูว้ จิ ยั ได้นาเสนอผลการวิเคราะห์ต่างๆ เป็ นค่าจานวนและค่าเฉลี่ยร้อยละเกี่ยวกับการ
รับรู้ ซึ่งแบ่งเป็ น 4 ส่ วนดังนี้
4.1 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ ระยะเวลาที่อาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/ชุมชน และรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัว
4.2 ผลการวิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการรับรู ้ของกลุ่มตัวอย่างต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั 7
ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพด้านความรู้ ด้านชีวิตการทางาน ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ด้าน
ชีวติ ครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ และด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
4.3 ผลการวิเคราะห์เปรี ยบเที ยบระดับการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่
จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล
4.4 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่าง
4.1 ผลการวิเคราะห์ ปัจจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่ าง
ตารางที่ 1 จานวนและร้อยละข้อมูลทัว่ ไป ของผูต้ อบแบบสอบถามจาแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จานวน
175
226
401

ร้ อยละ
43.60
56.40
100.00

ผลการส ารวจจากตารางที่ 1 พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งเป็ นเพศหญิ ง มากกว่า เพศชาย คิ ดเป็ น
ร้อยละ 56.40 และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 43.60
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ตารางที่ 2 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามช่วงอายุ
อายุ
ต่ากว่า 30 ปี
30 – 40 ปี
41 – 50 ปี
51 – 60 ปี
60 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
165
149
62
22
3
401

ร้ อยละ
41.10
37.20
15.50
5.50
0.70
100.00

ผลการสารวจตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุต่ ากว่า 30 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ
41.10 รองลงมามีช่วงอายุ 30 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.20 มีช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ
15.50 มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็ นร้อยละ 5.50 และมีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไป คิดเป็ นร้อยละ 0.70
ตามลาดับ
ตารางที่ 3 จานวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ต่ากว่าปริ ญญาตรี
ปริ ญญาตรี
สู งกว่าปริ ญญาตรี
รวม

จานวน
288
99
14
401

ร้ อยละ
71.80
24.70
3.50
100.00

จากตารางที่ 3 ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด
คิดเป็ นร้อยละ 71.80 รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 24.70 และมีระดับ
การศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.50
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ตารางที่ 4 จานวนและร้อยละ ของกลุ่มตัวอย่าง จาแนกตามอาชีพ
อาชีพ
รับจ้าง/ลูกจ้างเอกชน
ค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
เกษตรกร(ทานา ทาสวน ทาไร่ )
นักเรี ยน/นักศึกษา
อื่นๆ
รวม

จานวน
239
44
57
23
26
12
401

ร้ อยละ
59.60
11.00
14.20
5.70
6.50
3.00
100.00

จากตารางที่ 4 ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนมากที่สุด คิด
เป็ นร้อยละ 59.60 รองลงมามีอาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 14.20 มีอาชี พค้าขาย/
ธุ รกิจส่ วนตัว คิดเป็ นร้อยละ 11.00 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.50 สาหรับอาชีพที่มี
จานวนน้อยที่สุด ได้แก่อาชีพอื่นๆ เช่น แม่บา้ น อาสาสมัคร เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ตารางที่ 5 จานวนและร้อยละ ของผูต้ อบแบบสอบถาม จาแนกตามระยะเวลาอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/
ชุมชน
ระยะเวลาอาศัยในหมู่บ้าน/ชุ มชน
ต่ากว่า 5 ปี
5 - 15 ปี
16 - 20ปี
21 – 30 ปี
31 ปี ขึ้นไป
รวม

จานวน
88
135
59
61
58
401

ร้ อยละ
21.90
33.70
14.70
15.20
14.50
100.00

ผลการสารวจจากตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการอาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชน
ช่วงเวลา 5 – 15 ปี มากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 33.70 รองลงมาอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/ชุมชนช่วงระยะเวลา
ต่ากว่า 5 ปี อาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชนช่วงเวลา 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.20 อาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชน
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ช่วงเวลา16 - 20ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.70 และอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/ชุมชนตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไปมีจานวน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14.50
ตารางที่ 6 จานวนและร้อยละรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวในปั จจุบนั ของกลุ่มตัวอย่าง
รายได้ เฉลีย่ ต่ อครอบครัว
ต่ากว่า 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 40,000 บาท
40,001 – 60,000 บาท
60,001 บาทขึ้นไป
รวม

จานวน
115
184
95
4
3
401

ร้ อยละ
28.70
45.90
23.70
1.00
0.70
100.00

จากตารางที่ 6 ผลการส ารวจพบว่า กลุ่ ม ตัว อย่า งมี รายได้เฉลี่ ย ต่ อ ครอบครั ว อยู่ใ นช่ ว ง
10,001 – 20,000 บาทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็ น
ร้อยละ 28.70 มีรายได้ช่วง 20,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.70 มีรายได้ช่วง 40,001 –
60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.00 และมีรายได้ต้ งั แต่ 60,001 บาทขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ น
ร้อยละ 0.70
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4.2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่ างต่ อความอยู่ดีมีสุขในตัวชี้วดั 7 ด้ าน
ตารางที่ 7 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขโดยภาพรวม ของประชาชนชุ มชนบางไผ่
การรับรู้
ความอยูด่ ีมีสุข
ด้านสุ ขภาพ
ด้านความรู้
ด้านชีวติ การทางาน
ด้านรายได้และการกระจายรายได้
ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ
ด้านชีวติ ครอบครัว
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ
รวม

รู้
จานวน
291
321
325
349
305
308
293
301

ไม่รู้
ร้อยละ
72.60
80.00
81.00
87.00
76.10
76.80
73.10
75.10

จานวน
110
80
76
52
96
93
108
100

ร้อยละ
27.40
20.00
19.00
13.00
23.90
23.20
26.90
24.90

ผลการสารวจจากตารางที่ 7 พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อความอยู่ดีมีสุขใน
ตัวชี้ วดั ในภาพรวมทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมรับรู้คิดเป็ นร้อยละ 75.10 รับรู ้ ถึงความอยู่ดีมีสุข ด้าน
รายได้และการกระจายรายได้รับรู้ ร้อยละ 87.00 ด้านชีวิตการทางานรับรู้ร้อยละ 81.00 ด้านความรู้
รับรู้ร้อยละ 80.00 ด้านชีวิตและครอบครัวรับรู้ร้อยละ 76.80 ด้านสภาพแวดล้อมและการดารงชีวิต
รับรู้ ร้อยละ 76.10 ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ รับรู้ ร้อยละ 73.10 และด้านสุ ขภาพมีการรับรู้
ร้อยละ 72.60 ตามลาดับ
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ตารางที่ 8 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านสุ ขภาพ
การรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขด้ านสุ ขภาพ
1. การทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ทา
ให้สุขภาพแข็งแรง
2. การออกกาลังอย่างสม่าเสมอ ทาให้สุขภาพ
แข็งแรง
3. การดูแลสุ ขภาพด้วยการออกกาลังกายเพียง
ประการเดียวทาให้มีสุขภาพแข็งแรง
4. การมีสุขภาพแข็งแรง คือการไม่เจ็บไม่ป่วย
5. การทานอาหารได้ปริ มาณมากในแต่ละมื้อ
คือการมีสุขภาพแข็งแรง
6. การมีสุขภาพแข็งแรง ทาให้มีสติก่อเกิด
ปัญญา
7. การมีสุขภาพดีทาให้คนมีอายุยนื
รวม

รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
385

ร้ อยละ
96.00

จานวน
16

ร้ อยละ
4.00

371

92.50

30

7.50

360

89.80

41

10.20

366
361

91.30
90.00

35
40

8.70
10.00

384

95.80

17

4.20

383
291

95.50
72.60

18
110

4.50
27.40

จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านสุ ขภาพใน
ภาพรวมมี การรับ รู้ ร้อยละ 72.60 เมื่ อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า รับรู้ การทานอาหารครบตามหลัก
โภชนาการ ทาให้สุขภาพแข็งแรง รับรู้ร้อยละ 96.00 การมีสุขภาพแข็งแรง ทาให้มีสติก่อให้เกิ ด
ปัญญารับรู้ร้อยละ 95.80 การออกกาลังอย่างสม่าเสมอ ทาให้สุขภาพแข็งแรง รับรู้ร้อยละ 92.50 การ
มีสุขภาพแข็งแรง คือการไม่เจ็บป่ วยรับรู ้ร้อยละ 91.30 ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านความรู้
การรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขด้ านความรู้
1. การศึกษาทาให้สามารถ อ่านออก เขียนได้
2. การศึกษาสามารถพัฒนาสติปัญญา
3. ความรู้คือการได้รับการศึกษาในสถานศึกษา
เพียงอย่างเดียว
4. การได้รับโอกาสทางการศึกษาภาคบังคับทา
ให้มีโอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น
รวม

รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
386
391
380

ร้ อยละ
96.30
97.50
94.80

จานวน
15
10
21

ร้ อยละ
3.70
2.50
5.20

361

90.00

40

10.00

321

80.00

80

20.00

จากตารางที่ 9 ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้าน
ความรู้ในภาพรวมมีการรับรู้ร้อยละ 80.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ามีการรับรู้การศึกษาสามารถ
พัฒนาสติปัญญา รับรู้ร้อยละ 97.50 การศึกษาทาให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ รับรู้ร้อยละ 96.30
ความรู ้คือการได้รับการศึกษาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว รับรู้ร้อยละ 94.80 และการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาภาคบังคับทาให้มีโอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น รับรู้ร้อยละ 90.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 10 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านชีวติ การทางาน
การรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขด้ านชี วติ การทางาน
1. การมีงานทา ทาให้มีรายได้
2. การมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ทาให้มีงานทาที่
มัน่ คง
3. การมีประกันสังคม จะได้รับการดูแล
ช่วยเหลือเมื่อประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
จากการทางาน
4. การมีงานทาที่มนั่ คง คือ อาชีพรับราชการ
เพียงอย่างเดียว
5. การมีงานทา สามารถสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ครอบครัว
รวม

รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
395
385

ร้ อยละ
98.50
96.00

จานวน
6
16

ร้ อยละ
1.50
4.00

386

96.30

15

3.70

373

93.00

28

7.00

376

93.80

25

6.20

325

81.00

76

19.00

ผลการสารวจจากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้าน
ชีวิตการทางานในภาพรวมรับรู้ร้อยละ 81.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ารับรู้การมีงานทา ทาให้มี
รายได้ รับรู้ร้อยละ 98.50 การมีประกันสังคม จะได้รับการดูแลช่วยเหลือเมื่อประสบอุบตั ิเหตุหรื อ
เจ็บป่ วยจากการทางาน รับรู้ร้อยละ 96.30 การมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ทาให้มีงานทาที่มนั่ คงข้อการมี
งานทา สามารถสร้างภูมิคุม้ กันให้กบั ครอบครัว รับรู้ร้อยละ 96.00 และการมีงานทาที่มนั่ คง คือ
อาชีพรับราชการเพียงอย่างเดียว รับรู้ร้อยละ 93.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 11 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านชีวติ การทางาน
ความอยู่ดีมีสุขด้ านรายได้ และการกระจาย
รายได้
1. การมีรายได้ ทาให้ฐานะครอบครัวมีความ
เป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน
2. การมีรายได้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิดภาวะ
หนี้สิน
3. การมีรายได้เพียงพอ คือการสามารถจัดซื้ อ
สิ นค้าอุปโภค บริ โภคที่จาเป็ นต่อการดารง
ชีวติ ประจาวัน
4. การมีรายได้พียงพอ สามารถกระจายรายได้
ไปยังธุ รกิจอื่นๆ ได้
รวม

การรับรู้
รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
395

ร้ อยละ
98.50

จานวน
6

ร้ อยละ
1.50

378

94.30

23

5.70

373

93.00

28

7.00

385

96.00

16

4.00

349

87.00

52

13.00

ผลการส ารวจจากตารางที่ 11 พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งรั บ รู ้ ต่อความอยู่ดีมี สุข ในตัวชี้ วดั ด้า น
รายได้และการกระจายรายได้ในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู้ร้อยละ 87.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ามี
การรับรู้ การมีรายได้ ทาให้ฐานะครอบครัวมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน รับรู้มากที่สุดร้อยละ 98.50 การมี
รายได้พียงพอ สามารกระจายรายได้ไปยังธุ รกิจอื่นๆ ได้ รับรู้ร้อยละ 96.00 การมีรายได้เพียงพอ ไม่
ก่อให้เกิ ดภาวะหนี้ สิน รับรู้ ร้อยละ 94.30 และการมีรายได้เพียงพอ คือการสามารถจัดซื้ อสิ นค้า
อุปโภค บริ โภคที่จาเป็ นต่อการดารงชีวติ ประจาวัน รับรู้ร้อยละ 93.00 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ
ความอยู่ดีมีสุขด้ านสภาพแวดล้ อม
ในการดารงชีวติ
1. การได้รับสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ทาให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชีวติ
2. หมู่บา้ น/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ทาให้
เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินเพิ่ม
มากขึ้น
3. การมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนบ้าน ส่ งเสริ ม
ให้สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ดีข้ ึน
4. การมีสภาพแวดล้อมที่ดี คือ การไม่มีขยะ
หรื อสิ่ งปฏิกลู รบกวน
5. ชุมชนที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี คือ ชุมชน
หมู่บา้ นราคาแพง
6. การร่ วมมือกันช่วยกาจัดขยะ สิ่ งปฏิกลู ของ
คนในชุมชนช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อม
ที่ดี
7. สภาพแวดล้อมที่ดีคือการตกแต่งบ้านให้
สวยงามด้วยวัสดุราคาแพง
8. การมีบา้ นที่อยูอ่ าศัยเป็ นของตนเอง ส่ งเสริ ม
ให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชีวติ
รวม

การรับรู้
รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
392

ร้ อยละ
97.80

จานวน
9

ร้ อยละ
2.20

390

97.30

23

2.70

400

100.00

0

0.00

367

91.50

34

8.50

385

96.00

16

4.00

393

98.00

8

2.00

368

91.70

33

8.20

374

93.30

27

6.70

305

76.10

96

23.90

ผลการส ารวจจากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่ มตัวอย่า งรั บ รู ้ ต่อความอยู่ดีมี สุข ในตัวชี้ วดั ด้า น
สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู ้ร้อยละ 76.10 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า
รับรู้การมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนบ้าน ส่ งเสริ มให้สภาพแวดล้อมในการดารงชี วิตดี ข้ ึน รับรู้มาก
ที่สุดร้ อยละ 100.00 การร่ วมมื อกันช่ วยกาจัดขยะ สิ่ งปฏิ กูลของคนในชุ มชนช่ วยส่ งเสริ มให้เกิ ด
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สภาพแวดล้อมที่ดี รับรู้ร้อยละ98.00 การได้รับสาธารณู ปโภคที่เพียงพอ ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่
ดี ต่ อ การด ารงชี วิ ต รั บ รู้ ร้ อ ยละ 97.80 หมู่ บ ้า น/ชุ ม ชนปลอดภัย จากยาเสพติ ด ท าให้ เ กิ ด ความ
ปลอดภัยในชี วิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น รับรู้ร้อยละ 96.00 การมีบา้ นที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง
ส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชี วิต รับรู้ ร้อยละ 93.30 สภาพแวดล้อมที่ดีคือการ
ตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยวัสดุราคาแพง รับรู้ร้อยละ 91.70 และข้อการมีสภาพแวดล้อมที่ดี คือ
การไม่มีขยะ หรื อสิ่ งปฏิกลู รบกวน รับรู้ร้อยละ 91.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านชีวติ ครอบครัว
การรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขด้ านชีวติ ครอบครัว
1.ครอบครัวอบอุ่น คือการมีความรัก มีสายใยที่ดี
ต่อกัน
2. การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว
ช่วยลดภาวะความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้
3.ครอบครัวที่อบอุ่น คือ ครอบครัวที่มีบา้ น
หลังใหญ่
4.ครอบครัวที่สามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้
ส่ งผลให้ไม่เกิดการหย่าร้าง
5. ความเข้มแข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปั จจัย
ความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้
รวม

รู้

ไม่ ร้ ู

จานวน
397

ร้ อยละ
99.00

จานวน
4

ร้ อยละ
1.00

396

98.80

5

1.20

380

94.80

21

5.20

347

86.50

54

13.50

381

95.00

20

5.00

308

76.80

93

23.20

ผลการสารวจจากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านชี วิต
ครอบครั วในภาพรวมพบว่าส่ วนใหญ่ รับรู ้ ร้อยละ 76.80 และเมื่ อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า การมี
ความรัก มีสายใยที่ดีต่อกัน รับรู้ร้อยละ 99.00 การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว ช่วย
ลดภาวะความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นกับครอบครัวได้ รับรู้ร้อยละ 98.80 ความเข้มแข็งของครอบครัว ช่ วย
ลดภาวะปั จจัยความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้ รับรู้ร้อยละ95.00 ครอบครัวที่อบอุ่น คือ ครอบครัว
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ที่มีบา้ นหลังใหญ่ รับรู้ร้อยละ 94.80 และครอบครัวที่สามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจได้ ส่ งผลให้ไม่
เกิดการหย่าร้าง รับรู้ร้อยละ 86.50 ตามลาดับ
ตารางที่ 14 จานวนและร้อยละ การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ จาแนกตาม
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ
การรับรู้
ความอยู่ดีมีสุขด้ านการบริ หารจัดการทีด่ ีของรัฐ
1.รัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิในการดารงชีวติ
อย่างเสมอภาค
2. รัฐดูแลคนในสังคมภายใต้การปกครองกรอบของ
กฎหมาย
3. รัฐคือ ผูด้ ูแลประชาชนโดยสิ ทธิ์ ขาด
4. รัฐส่ งเสริ มให้คนในสังคมมีส่วนร่ วมแสดงความ
คิดเห็นร่ วมกันในการบริ หารจัดการ
5. การใช้สิทธิ ในการไปเลือกตั้งเป็ นการมีส่วนร่ วมใน
การบริ หารจัดการ
รวม

รู้
จานวน ร้ อยละ
347
86.50

ไม่ ร้ ู
จานวน ร้ อยละ
54
13.50

371

92.50

30

7.50

356
370

88.80
92.30

45
31

11.20
7.70

394

98.30

7

1.70

293

73.10

108

26.90

ผลการสารวจจากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ต่อความอยู่ดีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านการ
บริ หารจัดการที่ดีของรัฐในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู ้ ร้อยละ 73.10 และเมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่า
การใช้สิทธิ ในการไปเลื อกตั้งเป็ นการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ รับรู ้ มากที่สุดร้ อยละ 98.30
รัฐดูแลคนในสังคมภายใต้การปกครองกรอบของกฎหมาย รับรู้ร้อยละ 92.50 รัฐส่ งเสริ มให้คนใน
สังคมมี ส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็ นร่ วมกันในการบริ หารจัดการ รับรู ้ ร้อยละ 92.30 รัฐคือ ผูด้ ูแล
ประชาชนโดยสิ ทธิ์ ขาด รับรู ้ร้อยละ 88.80 และรัฐมีการดูแลคนในสังคมโดยมีสิทธิ ในการดารงชีวิต
อย่างเสมอภาค รับรู้ร้อยละ 86.50 ตามลาดับ
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4.3 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ จาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล
ตารางที่ 15 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างเพศต่อการรับรู ้การอยูด่ ีมีสุข
รับรู้
ความอยูด่ ีมีสุข
ด้านสุ ขภาพ
ด้านความรู้
ด้านชีวติ การทางาน
ด้านรายได้และการกระจายรายได้
ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ
ด้านชีวติ ครอบครัว
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ
รวม

ชาย (n = 175)
จานวน
ร้อยละ
100
57.00
124
70.00
123
70.00
157
89.00
130
74.00
142
81.00
137
78.00
175
84.14

หญิง (n = 226)
จานวน
ร้อยละ
151
66.00
197
87.00
202
89.00
192
85.00
159
70.00
166
73.00
146
64.00
226
76.29

ผลการทดสอบจากตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศต่อการรับรู ้ต่อความอยูด่ ี มีสุข
ในภาพรวมของตัวดัชนีช้ ีวดั ทั้ง 7 ด้าน พบว่าโดยรวมเพศชายรับรู ้มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายรับรู้
คิดเป็ นร้อยละ 84.14 และเพศหญิงรับรู้คิดเป็ นร้อยละ 76.29
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ตารางที่ 16 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างช่วงอายุต่อการรับรู ้การอยูด่ ีมีสุข

ความอยูด่ ีมีสุข

ต่ากว่า 30 ปี 30 - 40ปี
(n = 165)
(n = 149)
ด้านสุ ขภาพ
(101)
(92)
61.20
61.70
ด้านความรู้
(127)
(126)
77.00
84.60
ด้านชีวติ การทางาน
(115)
(132)
69.70
88.60
ด้านรายได้และการ
(152)
(120)
กระจายรายได้
92.10
80.50
ด้านสภาพแวดล้อมใน
(107)
(120)
การดารงชีวติ
64.80
80.50
ด้านชีวติ ครอบครัว
(106)
(121)
64.20
81.20
ด้านการบริ หารจัดการ
(103)
(117)
ที่ดีของภาครัฐ
62.40
78.50
รวม
(118)
(95)
70.20
63.80

รับรู้
41 - 50ปี
(n = 62)
(36)
58.10
(49)
79.00
(54)
87.10
(57)
91.90
(47)
75.80
(56)
90.30
(42)
67.70
(39)
62.90

51 - 60ปี
(n = 22)
(21)
95.50
(17)
77.30
(22)
100.00
(17)
77.30
(13)
59.10
(22)
81.20
(20)
90.90
(14)
63.60

61 ปี ขึ้นไป
(n = 3)
(2)
66.70
(2)
66.70
(2)
66.70
(3)
100.00
(2)
66.70
(3)
100.00
(2)
66.70
(3)
100.00

ผลการเปรี ยบเทียบช่วงอายุต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขจากตารางที่ 16 พบว่าในตัวดัชนี ช้ ี วดั
ทั้ง7 ด้านโดยภาพรวมพบว่า ประชาชนช่ วงอายุ 61 ปี ขึ้นไปรั บรู ้ มากที่ สุด รองลงมาคือช่ วงอายุที่
รับรู้ต่ ากว่า 30 ปี สาหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปี รับรู้นอ้ ยที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้รายด้าน
พบว่าด้านสุ ขภาพช่วงอายุ 51 – 60 ปี รับรู ้มากที่สุด ด้านความรู ้พบว่าช่วงอายุ 30 – 40 ปี รับรู้มาก
ที่สุด ด้านชี วิตการทางาน ช่วงอายุ 51 – 60 ปี รับรู้มากที่สุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้ช่วง
อายุ 60 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต ช่วงอายุ 30 – 40 ปี รับรู้มากที่สุด
ด้านชีวิตครอบครัวช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐช่วงอายุ
60 ปี ขึ้นไปรับรู้มากที่สุด
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ตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุข

ต่ากว่าปริ ญญาตรี
(n = 288)
จานวน ร้อยละ
ด้านสุ ขภาพ
194
67.40
ด้านความรู้
241
83.70
ด้านชีวติ การทางาน
250
86.80
ด้านรายได้และการกระจาย 249
86.50
รายได้
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
213
74.00
ดารงชีวิต
ด้านชีวติ ครอบครัว
222
77.10
ด้า นการบริ ห ารจัด การที่ ดี 201
69.80
ของภาครัฐ
รวม
207
71.90
ความอยูด่ ีมีสุข

รับรู้
ปริ ญญาตรี
(n = 99)
จานวน ร้อยละ
85
85.90
66
66.70
61
61.60
89
89.90

สู งกว่าปริ ญญาตรี
(n = 14)
จานวน ร้อยละ
12
85.70
14
100.00
14
100.00
11
78.60

65

65.70

11

78.60

72
68

72.70
68.70

14
14

100.00
100.00

75

77.80

11

78.60

จากตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี
วัดทั้ง 7 ด้านในภาพรวมพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้ร้อยละ 78.60
การศึกษาปริ ญญาตรี มีการรับรู้ร้อยละ 77.80 และระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี รับรู ้ร้อยละ
71.90 ตามลาดับ
เปรี ยบเที ยบรายด้าน พบว่าด้านสุ ขภาพประชาชนมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รับรู้ มาก
ที่สุด ด้านความรู้ ประชาชนการศึ กษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับรู ้ มากที่ สุด ด้านชี วิตการทางาน
ประชาชนการศึ ก ษาระดับ สู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี รับ รู ้ ม ากที่ สุ ด ด้า นรายได้และการกระจายรายได้
ประชาชนการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รับรู้มากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต ประชาชน
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับรู ้ มากที่สุด ด้านชี วิตครอบครัว ประชาชนการศึกษาระดับสู ง
กว่าปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ ประชาชนการศึกษาระดับสู งกว่า
ปริ ญญาตรี รับรู้มากที่สุด
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ตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างอาชีพของกลุ่มตัวอย่างต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุข
รับรู้
รับจ้าง/ลูกจ้าง ค้ า ข า ย / ข้า ราชการ/ เกษตรกร
ความอยูด่ ีมีสุข
เอกชน
ธุ ร กิ จ รัฐวิสาหกิจ (n = 23)
(n = 239)
ส่ วนตัว
(n = 57)
(n = 44)
ด้านสุ ขภาพ
(174)
(38)
(49)
(17)
72.80
86.40
85.90
73.90
ด้านความรู้
(194)
(34)
(49)
(13)
81.20
77.30
86.00
56.50
ด้านชีวติ การทางาน
(180)
(41)
(48)
(18)
75.30
93.20
84.20
78.30
ด้านรายได้และการกระจาย
(203)
(41)
(49)
(18)
รายได้
84.90
93.20
86.00
78.30
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
(175)
(35)
(41)
(17)
ดารงชีวิต
73.20
79.50
71.90
73.90
ด้านชีวติ ครอบครัว
(181)
(33)
(47)
(18)
75.70
75.00
82.50
78.30
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของ
(181)
(40)
(53)
(21)
ภาครัฐ
75.70
90.90
92.90
91.30
รวม
(175)
(33)
(45)
(15)
73.20
75.00
78.90
65.20

นั ก เ รี ย น /
นักศึกษา
(n = 26)
(21)
80.80
(25)
96.20
(26)
100.00
(26)
100.00
(22)
84.60
(17)
65.40
(20)
76.90
(19)
73.10

จากตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบอาชี พต่อการรั บรู ้ ความอยู่ดีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7
ด้านในภาพรวมพบว่า ประชาชนที่มีขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิ จรับรู ้ ร้อยละ 78.90 อาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จ
ส่ วนตัว ร้อยละ 75.00 สาหรับอาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ ยที่สุด ร้อยละ 65.20
เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบรายด้าน พบว่าด้านสุ ขภาพประชาชนมีอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัว
รับรู้มากที่สุด อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้นอ้ ยที่สุด ด้านความรู้อาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ
รับรู้มากที่สุด อาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ ยที่สุด ด้านชีวติ การทางานอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวรับรู้มาก
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ที่สุด อาชี พรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้น้อยที่สุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้อาชี พนักศึกษา
รับรู้มากที่สุด อาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ ยที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ อาชีพนักศึกษารับรู้
มากที่ สุ ด อาชี พ รั บ ราชการ/รั ฐ วิ ส าหกิ จ รั บ รู ้ น้ อ ยที่ สุ ด ด้า นชี วิ ต ครอบครั ว อาชี พ รั บ ราชการ/
รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด อาชีพนักเรี ยน/นักศึกษารับรู้นอ้ ยที่สุด และด้านการบริ หารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้นอ้ ยที่สุด
ตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนต่อการรับรู ้ ความอยูด่ ี มี
สุ ข

ความอยูด่ ีมีสุข
ด้านสุ ขภาพ
ด้านความรู้
ด้านชีวติ การทางาน
ด้านรายได้และการกระจาย
รายได้
ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ดารงชีวิต
ด้านชีวติ ครอบครัว
ด้า นการบริ หารจัด การที่ ดี
ของภาครัฐ
รวม

ต่ากว่า 5 ปี 5 - 15ปี
(n = 88) (n = 135)
(71)
80.70
(71)
80.70
(72)
81.80
(75)
85.20
(70)
79.50
(70)
79.50
(64)
72.70
(67)
76.10

(115)
85.20
(108)
80.00
(102)
75.60
(130)
96.30
(102)
75.60
(104)
77.10
(101)
74.80
(107)
79.30

รับรู้
16 - 20ปี
(n = 59)

21 - 30ปี
(n = 61)

(49)
83.10
(51)
86.40
(47)
79.70
(51)
86.40
(43)
72.90
(50)
84.70
(46)
77.90
(48)
81.40

(45)
73.80
(49)
80.30
(48)
78.70
(47)
77.10
(48)
78.70
(46)
75.40
(45)
73.80
(52)
85.30

31 ปี ขึ้นไป
(n = 58)
(46)
79.30
(52)
89.70
(56)
96.60
(50)
86.20
(42)
72.40
(48)
82.80
(46)
79.30
(47)
81.10
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จากตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนต่อการรับรู ้ความอยู่
ดีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7 ด้านในภาพรวมพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนในช่ วงเวลา
21 – 30 รับรู้ร้อยละ 85.30 ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนในช่วงเวลา 31 ปี ขึ้นไป รับรู้ร้อยละ
81.10 ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนในช่ วงเวลา 5-15 ปี รับรู้ร้อยละ 79.30 ระยะเวลาที่อาศัย
ในหมู่บา้ น/ชุมชนต่ากว่า 5 ปี รับรู้ร้อยละ 76.10 ตามลาดับ
เมื่อเปรี ยบเทียบรายด้านพบว่าด้านสุ ขภาพประชาชนอาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 –
10 ปี รับรู ้ มากที่สุด ด้านความรู ้ ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่ วงเวลา 31 ปี ขึ้นไปรับรู ้ มาก
ที่สุด ด้านชี วิตการทางานประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 31 ปี ขึ้นไปรับรู ้ มากที่สุด
ด้านรายได้และการกระจายรายได้ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปี รับรู้มาก
ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา ต่ากว่า 5 ปี รับรู้
มากที่สุด ด้านชีวติ ครอบครัว ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 16 – 20 ปี รับรู้มากที่สุด
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ พบว่าประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 30 ปี ขึ้น
ไปรับรู้มากที่สุด
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ตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบระหว่างรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุข
รับรู้
ความอยูด่ ีมีสุข

ด้านสุ ขภาพ
ด้านความรู้
ด้านชีวติ การทางาน
ด้านรายได้และการ
กระจายรายได้
ด้านสภาพแวดล้อมใน
การดารงชีวติ
ด้านชีวติ ครอบครัว
ด้านการบริ หารจัดการ
ที่ดีของภาครัฐ
รวม

ต่ า ก ว่ า
10,001 10,000 บาท
20,000 บาท
(n = 115)
(n = 184)
(93)
80.90
(94)
81.70
(101)
87.80
(100)
87.00
(83)
72.20
(92)
80.00
(92)
80.00
(87)
75.70

(150)
81.50
(163)
88.60
(167)
90.80
(165)
89.70
(148)
80.40
(150)
81.50
(153)
83.20
(141)
76.60

20,001 40,000 บาท
(n = 95)

40,001 60,000 บาท
(n = 4)

60,000บาท
ขึ้นไป
(n = 3)

(87)
91.60
(79)
83.20
(89)
93.70
(84)
88.40
(81)
85.30
(79)
83.20
(80)
84.20
(79)
83.20

(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00
(4)
100.00

(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00
(3)
100.00

จากตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อการรับรู ้ความอยู่ดีมีสุขในตัว
ดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7 ด้านในภาพรวม พบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 40,001 – 60,000 บาทรับรู ้ต่อ
ความอยูด่ ี มีสุขร้อยละ 100.00 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 60,001 บาทขึ้นไปรับรู ้ ต่อความอยูด่ ี มี
สุ ขร้อยละ 100.00 ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 20,001- 40,000 บาทรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขร้อยละ
83.20 ประชาชนมี รายได้เฉลี่ ยตั้งแต่ 10,001-20,000 บาทรับรู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุขร้ อยละ 76.60และ
ประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่ากว่า 10,000 บาทรับรู้ร้อยละ 75.70 ตามลาดับ
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เมื่อเปรี ยบเทียบรายด้านพบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไปรับรู ้ต่อ
ความอยูด่ ีมีสุขในระดับมากที่สุดทุกด้าน ร้อยละ 100.00 และพบว่าประชาชนที่มีรายได้ครอบครัว
ต่ากว่า 10,000 บาทรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขน้อยที่สุดทุกด้าน
4.4 ผลการสัมภาษณ์กลุ่มประชาชนทัว่ ไป จานวน 10 คน เป็ นชาย 4 คน เป็ นหญิง 6 คน ใช้เวลา
โดยเฉลี่ยแต่ละท่านประมาณ 30 นาที โดยผูใ้ ห้สัมภาษณ์มีส่วนร่ วมและมีความเป็ นกันเองตลอดการ
สนทนาสัมภาษณ์ ซึ่ งสรุ ปผลได้ดงั นี้
1. ด้านสุ ขภาพ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า คนในชุ มชนจะอยูด่ ีมีสุขได้
จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่มีความเครี ยด ไม่มีโรคประจาตัว และการดูแลตนเองโดย
การออกกาลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทาให้ร่างการแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสี ย
ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การมีสุขภาพแข็งแรงทาให้อยูด่ ีไม่ก่อให้เกิดความเครี ยดก็ทาให้การ
ดาเนินชีวติ มีความสุ ข
2. ด้านความรู้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยส่ วนใหญ่ได้ให้ความเห็นความรู ้ในแบบอยูด่ ีมีสุขซึ่ งสรุ ป
โดยรวม ได้วา่ การส่ งเสริ มให้บุตรหลานมีการศึกษาจะช่ วยให้เกิ ดการพัฒนาหมู่บา้ นขึ้น การให้
บุตรหลานมีการศึกษาที่ดีโดยการส่ งเสริ มให้เรี ยนสู ง ๆ มีความรู้ ทาให้มีงานทาและสามารถนา
ความรู้กลับมาช่วยพัฒนาหมู่บา้ นและคนในชุมชนต่อไป รวมไปถึงการมีความรู้ทาให้มีเครื่ องมือใน
การก่อให้เกิดปั ญญาและความคิดสร้างสรรค์สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวิตได้ สาหรับ
แนวทางการส่ งเสริ มให้คนในชุมชนมีความรู ้จากการเรี ยนสู งๆแล้ว ควรมีการส่ งเสริ มสนับสนุ นให้
มีการอบรมให้ความรู้ ดา้ นวิชาชี พเพื่อส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนมีรายได้เพิ่ม และสามารถประยุกต์ใช้
วัสดุที่มีอยูใ่ นท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และเสริ มสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรื อน
3. ด้านชีวิตการทางาน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็นโดยสรุ ปในภาพรวมชี วิตการทางานต่อ
ความอยูด่ ีมีสุขว่า การมีงานทา ทาให้ชีวติ มีความมัน่ คง มีรายได้สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัว
ได้ และท าให้ชุ ม ชนมี ค วามมัน่ คง รวมถึ งการทางานให้มี ความสุ ข ต้องควบคู่ ก ับ การรู ้ จกั ความ
พอเพียงในการใช้ชีวิตประจาวัน รวมทั้ง การฝึ กอาชี พให้คนว่างงาน ให้คนในชุมชนมีการงานที่
มัน่ คง โดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมหางาน ฝึ กงาน ฝึ กอาชีพ ให้กบั คนใน
ชุมชนที่ไม่มีงานทา เพราะการสร้างงาน คือสร้างอาชีพให้คนมีงานทา
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4. ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความอยูด่ ี
มีสุขต้องมีรายได้ และการประหยัด มีเงินออม ซึ่ งความอยูด่ ีมีสุขในการมีรายได้แล้วยังรวมถึงการ
ไม่มีหนี้ สินจึงเป็ นความสุ ขที่แท้จริ ง นอกจากนี้ การสร้ างมีรายได้เพิ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็ น
ประโยชน์การให้ทรัพยากรที่มีอยูส่ ร้างรายได้ สร้างมูลค่าทาให้เกิดรายได้เพิ่ม รวมถึงการประหยัด
อดออม อยูอ่ ย่างพอเพียง พอมีพอใช้ก่อให้เกิดการอยูด่ ีมีสุข
5. ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต ความอยูด่ ีมีสุขด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต
เกิ ดจากการมีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนบ้าน ส่ งเสริ มให้สภาพแวดล้อมในการดารงชี วิตดี ข้ ึน การ
ร่ วมมือกันช่วยกาจัดขยะ สิ่ งปฏิกูลของคนในชุ มชนช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และการ
ได้รับสาธารณู ปโภคที่ เพียงพอ ทาให้เกิ ดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชี วิต พบว่ากลุ่มตัวอย่าง
รับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ อยูใ่ นระดับมาก
6. ด้านชีวิตครอบครัว ผูส้ ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าชี วิตครอบครัวอยูด่ ีมีสุข คือ ความเข้าใจ
ซึ่ งกันและกัน การไม่ทะเลาะกันในครอบครั ว การมี เหตุผลซึ่ งกันและกัน เมื่อครอบครัวมีความ
อบอุ่น มี ความเข้า ใจ มี เหตุ ผลท าให้ค รอบครั วมี ภูมิ คุ ้มกัน ทาให้ส มาชิ ก ห่ างไกลจากสิ่ งเสพติ ด
องค์ประกอบที่ทาให้ครอบครัวมีสุข การมีรายได้และครอบครัวไม่มีหนี้ สิน ทาให้ครอบครัวมีความ
เข้มแข็ง มีความรักความอบอุ่น ทาให้ครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิ จได้ และความ
เข้มแข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้
7. ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ สรุ ปโดยรวมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ได้ให้ความเห็ น
เกี่ยวกับ การจัดบริ การที่ดีของภาครัฐที่มีให้กบั ประชาชน โดยส่ วนใหญ่มีความเห็นว่าต้องการให้
หน่ วยงานของภาครัฐ เข้ามาช่วยชุ มชนโดยการสนับสนุน อบรมให้ความรู้ให้ประชาชนมีความรู้
เพิ่มเติมหลากหลาย สามารถประยุกต์ใช้การประกอบอาชี พทาให้มีงานทา มีรายได้ เมื่อชุมชน/
หมู่บา้ นมี รายได้ทาให้ประชาชนช่ วยเหลื อตนเองได้ ทาให้สังคมมีความอยู่ดีเป็ นสุ ขที่ ยงั่ ยืน และ
ต้อ งการให้ ภ าครั ฐ เพิ่ ม เติ ม ในด้า นสาธารณสุ ข ของชุ มชนโดยเฉพาะในด้านการบริ ก ารเพราะ
ประชาชนโดยทัว่ ไปการบริ การการพูดจาไพเราะเพิ่มมากขึ้น
8. ด้านอื่นๆ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็นเพิ่มเติมในด้านการอยูร่ ่ วมกันของคนในสังคมควร
มีความสามัคคีในหมู่บา้ น/ชุมชน การมีน้ าใจซึ่ งกันและกัน มีกิจกรรมร่ วมกันในหมู่บา้ นทาให้ทุก
คนในหมู่บา้ นมีความใกล้ชิด มีความสัมพันธ์ที่ดีทาให้หมู่บา้ นและชุ มชนมีความเข้มแข็ง และการ
ส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายเพื่อให้มีสุขภาพแข็งแรง ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีงานทา เมื่อหมู่บา้ น/
ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่ดี ย่อมทาให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุขทัว่ กันทุกคน

บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
การวิจยั ครั้งนี้ เป็ นลักษณะของการวิจยั เชิ งสารวจ (Survey

Research) มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา

ระดับการรับรู ้ของประชาชนที่มีต่อความอยูด่ ีมีสุข ประกอบด้วย ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านความรู้ ด้านชีวิต
การทางาน ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ด้านชีวิตครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต และ
ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ และเพื่อเปรี ยบเทียบระดับการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุ มชน
บางไผ่ จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล โดยใช้แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่ม
ตัวอย่างประชาชนชุมชนบางไผ่ จังหวัดนนทบุรี

5.1 สรุ ปผลการวิจัย
จากการศึกษาการรับรู้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ โดยการนาผลจากการวิเคราะห์
แบบสอบถามจากกลุ่ ม ตัว อย่า ง จ านวน 401 ตัว อย่า ง ซึ่ ง ผลจากการส ารวจรั บ รู้ ต่ อความอยู่ดี มี สุ ข ของ
ประชาชนชุมชนบางไผ่ 7 ด้าน คือ ด้านสุ ขภาพอนามัย ด้านความรู้ ด้านชีวิตการทางาน ด้านรายได้และการ
กระจายรายได้ ด้านชีวิตครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต และด้านการบริ หารจัดการที่ดีของ
ภาครัฐ โดยผลของการศึกษาวิจยั ผูว้ จิ ยั นาเสนอ 7 ตอนดังนี้
ตอนที1่ แบบสอบถามข้ อมูลทัว่ ไปเกีย่ วกับผู้ตอบแบบสอบถาม
ตารางที่ 1 พบว่ากลุ่มตัวอย่างที่ตอบกลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 56.40
และเป็ นเพศชาย คิดเป็ นร้อยละ 43.60
ตารางที่ 2 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี มากที่สุดคิดเป็ นร้อยละ 41.10 รองลงมามีช่วง
อายุ 30 – 40 ปี คิดเป็ นร้อยละ 37.20 มีช่วงอายุ 41 – 50 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.50 มีช่วงอายุ 51 – 60 ปี คิดเป็ น
ร้อยละ 5.50 และมีช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.70
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ตารางที่ 3 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี ระดับการศึ กษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี มากที่ สุด คิ ดเป็ นร้ อยละ 71.80
รองลงมามีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี คิดเป็ นร้อยละ 24.70 และมีระดับการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี มีจานวน
น้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 3.50
ตารางที่ 4 พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่ วนใหญ่มีอาชี พ รับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 59.60
รองลงมามีอาชี พรับราชการ/รัฐวิสาหกิ จ คิดเป็ นร้ อยละ 14.20 มีอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัว คิดเป็ นร้ อยละ
11.00 มีอาชีพนักเรี ยน/นักศึกษา คิดเป็ นร้อยละ 6.50 สาหรับอาชีพที่มีจานวนน้อยที่สุด ได้แก่อาชีพอื่นๆ เช่น
แม่บา้ น อาสาสมัคร เป็ นต้น คิดเป็ นร้อยละ 3.00
ตารางที่ 5 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาการอาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชนช่วงเวลา 5 – 15 ปี มากที่สุด คิด
เป็ นร้ อยละ 33.70 รองลงมาอาศัยอยู่ในหมู่บา้ น/ชุ มชนช่ วงระยะเวลาต่ ากว่า 5 ปี อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน
ช่วงเวลา 21 - 30 ปี คิดเป็ นร้อยละ 15.20 อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนช่วงเวลา16 - 20ปี คิดเป็ นร้อยละ 14.70
และอาศัยอยูใ่ นหมู่บา้ น/ชุมชนตั้งแต่ 31 ปี ขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 14.50
ตารางที่ 6 ผลการสารวจพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวอยูใ่ นช่วง 10,001 – 20,000
บาทมากที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 45.90 รองลงมามีรายได้ต่ากว่า 10,000 บาทคิดเป็ นร้อยละ 28.70 มีรายได้ช่วง
20,001 – 40,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 23.70 มีรายได้ช่วง 40,001 – 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 1.00 และมี
รายได้ต้ งั แต่ 60,001 บาทขึ้นไปมีจานวนน้อยที่สุด คิดเป็ นร้อยละ 0.70

ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลเกีย่ วกับการรับรู้ ของกลุ่มตัวอย่ างต่ อความอยู่ดีมีสุขในตัวชี้วดั 7 ด้ าน
ผลการสารวจจากตารางที่ 7 พบว่าประชาชนกลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ใน
ภาพรวมทั้ง 7 ด้าน โดยภาพรวมมีรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขคิดเป็ นร้อยละ 71.60 และไม่รับรู ้ร้อยละ 32.90 เมื่อ
จาแนกเป็ นรายด้านทั้ง 7 ด้านพบว่ามีการรับรู ้ต่อความอยูด่ ี มีสุขอยูใ่ นระดับมากโดยสามารถเรี ยงลาดับการ
รั บ รู ้ จากมากไปหาน้อยได้ดัง นี้ ด้า นรายได้และการกระจายรายได้มีก ารรั บ รู ้ มากที่ สุ ด คื อร้ อยละ 87.00
รองลงมาคือรับรู้ด้านชี วิตการทางานร้อยละ 81.00 มีการรับรู้ดา้ นความรู้ร้อยละ 80.00 มีการรับรู้ชีวิตและ
ครอบครัวร้ อยละ 76.80 มีการรับรู้ด้านสภาพแวดล้อมและการดารงชี วิตร้อยละ 72.10 มีการรับรู้ ดา้ นการ
บริ หารจัดการที่ดีของรัฐร้อยละ 73.10 สาหรับการรับรู้ดา้ นสุ ขภาพมีการรับรู้นอ้ ยที่สุดคือร้อยละ 72.60
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จากตารางที่ 8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านสุ ขภาพในภาพรวมมี
การรับรู้ร้อยละ 62.60 และไม่รับรู ้ร้อยละ 31.40 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ามีการรับรู ้อยูใ่ นระดับมาก โดย
สามารถเรี ยงลาดับการรั บรู ้ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ข้อการทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ทาให้
สุ ขภาพแข็งแรง รับรู้ร้อยละ 96.00 รองลงมาคือข้อการมีสุขภาพแข็งแรง ทาให้มีสติก่อให้เกิดปั ญญารับรู ้ร้อย
ละ 95.80 ข้อการออกกาลังอย่างสม่าเสมอ ทาให้สุขภาพแข็งแรง รับรู ้ร้อยละ 92.50
จากตารางที่ 9 ผลการสารวจกลุ่มตัวอย่างพบว่า มีการรับรู ้ ต่อความอยูด่ ี มีสุขในตัวชี้ วดั ด้านความรู ้
ในภาพรวมมีการรับรู้ร้อยละ 80.00 และไม่รับรู ้ร้อยละ 20.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ามีการรับรู ้ อยูใ่ น
ระดับมากทุ กข้อ โดยสามารถเรี ยงลาดับการรั บรู ้ จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ข้อการศึ กษาสามารถพัฒนา
สติปัญญา รับรู้ร้อยละ 97.50 รองลงมาคือข้อการศึกษาทาให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ รับรู ้ร้อยละ 96.30
ข้อความรู ้คือการได้รับการศึกษาในสถานศึกษาเพียงอย่างเดียว รับรู ้ ร้อยละ 94.80 และข้อการได้รับโอกาส
ทางการศึกษาภาคบังคับทาให้มีโอกาสทางการศึกษาสู งขึ้น รับรู ้นอ้ ยที่สุดร้อยละ 90.00
จากตารางที่ 10 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างมี การรั บรู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านชี วิตการทางานใน
ภาพรวมรับรู้ร้อยละ 81.00 และไม่รับรู ้ร้อยละ 19.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ารับรู ้อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ
โดยเรี ย งล าดับ การรั บ รู ้ จ ากมากไปหาน้อ ยได้ดัง นี้ ข้อ การมี ง านท า ท าให้ มี ร ายได้ รั บ รู ้ ร้ อ ยละ 98.50
รองลงมาคือข้อการมีประกันสังคม จะได้รับการดู แลช่ วยเหลื อเมื่อประสบอุบตั ิ เหตุหรื อเจ็บป่ วยจากการ
ทางาน รับรู้ร้อยละ 96.30 ข้อการมีความซื่ อสัตย์ สุ จริ ต ทาให้มีงานทาที่มนั่ คงข้อการมีงานทา สามารถสร้าง
ภูมิคุม้ กันให้กบั ครอบครัว รับรู ้ร้อยละ 96.00 รับรู้ร้อยละ 93.80 และข้อการมีงานทาที่มนั่ คง คือ อาชี พรับ
ราชการเพียงอย่างเดียว รับรู้นอ้ ยที่สุดร้อยละ 93.00
จากตารางที่ 11 พบว่ากลุ่ มตัวอย่างรั บ รู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุข ในตัวชี้ วดั ด้านรายได้และการกระจาย
รายได้ในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู ้ร้อยละ 87.00 และไม่รับรู ้ ร้อยละ 13.00 เมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่ามีการ
รั บ รู ้ ใ นระดับมากทุ กข้อ โดยเรี ย งลาดับ การรั บรู ้ จากมากไปหาน้อยได้ดังนี้ ข้อการมี รายได้ ทาให้ฐานะ
ครอบครั วมีความเป็ นอยู่ที่ดีข้ ึน รั บรู ้ มากที่ สุดร้ อยละ 98.50 รองลงมาคือข้อการมีรายได้พียงพอของครบ
ครับ สามารถกระจายรายได้ไปยังธุ รกิ จอื่นๆ ได้ รับรู ้ร้อยละ 96.00 ข้อการมีรายได้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิ ด
ภาวะหนี้สิน รับรู ้ร้อยละ 94.30 ข้อการมีรายได้เพียงพอ คือการสามารถจัดซื้ อสิ นค้าอุปโภค บริ โภคที่จาเป็ น
ต่อการดารงชีวติ ประจาวัน รับรู ้ร้อยละ 93.00
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จากตารางที่ 12 พบว่า กลุ่ ม ตัวอย่า งรั บ รู ้ ต่อความอยู่ดีมี สุ ขในตัวชี้ วดั ด้า นสภาพแวดล้อมในการ
ดารงชีวติ ในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู ้ร้อยละ 72.10 ไม่รับรู ้ร้อยละ 27.90 และเมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่าส่ วน
ใหญ่รับรู ้อยูใ่ นระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับการรับรู ้จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ข้อการมีสัมพันธภาพที่ดี
กับเพื่อนบ้าน ส่ งเสริ มให้สภาพแวดล้อมในการดารงชี วิตดีข้ ึน รับรู ้มากที่สุดร้อยละ 100.00 รองลงมาคือข้อ
การร่ วมมือกันช่ วยกาจัดขยะ สิ่ งปฏิ กูลของคนในชุ มชนช่ วยส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี รับรู ้ ร้อยละ
98.00 ข้อการได้รับสาธารณูปโภคที่เพียงพอ ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชี วิต รับรู ้ร้อยละ 97.80
ข้อหมู่บา้ น/ชุมชนปลอดภัยจากยาเสพติด ทาให้เกิดความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น รับรู ้ร้อย
ละ 96.00 ข้อการมี บา้ นที่อยู่อาศัยเป็ นของตนเอง ส่ งเสริ มให้เกิ ดสภาพแวดล้อมที่ ดีต่อการดารงชี วิต รับรู ้
ร้อยละ 93.30 ข้อสภาพแวดล้อมที่ ดีคือการตกแต่งบ้านให้สวยงามด้วยวัสดุ ราคาแพง รับรู้ ร้อยละ 91.70
และข้อการมีสภาพแวดล้อมที่ดี คือ การไม่มีขยะ หรื อสิ่ งปฏิกลู รบกวน รับรู ้นอ้ ยที่สุดร้อยละ 91.50
จากตารางที่ 13 พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้ วดั ด้านชี วิตครอบครัวในภาพรวม
พบว่าส่ วนใหญ่รับรู ้ร้อยละ 76.80 ไม่รับรู ้ร้อยละ 23.20 และเมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่รับรู ้ โดย
เรี ยงลาดับการรับรู ้จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ข้อครอบครัวอบอุ่น คือการมีความรัก มีสายใยที่ดีต่อกัน รับรู ้
มากที่สุดร้อยละ 99.00 รองลงมาคือ ข้อการมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว ช่วยลดภาวะความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นกับครอบครัวได้ รับรู ้ ร้อยละ 98.80 ข้อความเข้มแข็งของครอบครัว ช่ วยลดภาวะปั จจัยความ
เสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อสังคมได้ รับรู้ร้อยละ95.00 ข้อครอบครัวที่อบอุ่น คือ ครอบครัวที่มีบา้ นหลังใหญ่ รับรู ้ร้อย
ละ 94.80 และข้อครอบครัวที่สามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิ จได้ ส่ งผลให้ไม่เกิ ดการหย่าร้ าง รั บรู ้ ร้อยละ
86.50
จากตารางที่ 14 พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้วดั ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ
ในภาพรวมส่ วนใหญ่รับรู ้ร้อยละ 70.60 และไม่รับรู ้ร้อยละ 29.40 และเมื่อจาแนกเป็ นรายข้อพบว่าส่ วนใหญ่
รับรู ้ในระดับมากทุกข้อ โดยเรี ยงลาดับการรับรู ้จากมากไปหาน้อยได้ดงั นี้ ข้อการใช้สิทธิ ในการไปเลือกตั้ง
เป็ นการมี ส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ รั บรู ้ มากที่ สุดร้ อยละ 98.30 รองลงมาคือข้อรัฐดูแลคนในสังคม
ภายใต้การปกครองกรอบของกฎหมาย รับรู้ ร้อยละ 92.50 ข้อรัฐส่ งเสริ มให้คนในสังคมมีส่วนร่ วมแสดง
ความคิดเห็ นร่ วมกันในการบริ หารจัดการ รับรู ้ ร้อยละ 92.30 ข้อรัฐคือ ผูด้ ูแลประชาชนโดยสิ ทธิ์ ขาด รับรู ้
ร้อยละ 88.80 และข้อรั ฐมี การดู แลคนในสังคมโดยมี สิทธิ ในการดารงชี วิตอย่างเสมอภาค รั บรู ้ น้อยที่ สุด
ร้อยละ 86.50
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ตอนที่ 3 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการรั บรู้ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ จาแนกตามปั จจัย
ส่ วนบุคคล
จากตารางที่ 15 การเปรี ยบเทียบระหว่างเพศต่อการรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในภาพรวมของตัวดัชนี ช้ ี
วัดทั้ง 7 ด้าน พบว่าโดยรวมเพศชายรับรู ้ มากกว่าเพศหญิง โดยเพศชายรั บรู ้ คิดเป็ นร้อยละ 84.14 และเพศ
หญิงรับรู้คิดเป็ นร้อยละ 76.29
จากตารางที่ 16 ผลการเปรี ยบเทียบช่ วงอายุต่อการรับรู ้ ความอยู่ดีมีสุข พบว่าในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง7
ด้านโดยภาพรวมพบว่า ประชาชนมีการับรู ้อยูใ่ นระดับมาก และช่วงอายุ 61 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด รองลงมา
คือช่วงอายุที่รับรู ้ต่ากว่า 30 ปี สาหรับช่วงอายุ 41 – 50 ปี รับรู้นอ้ ยที่สุด และเมื่อเปรี ยบเทียบการรับรู้รายด้าน
พบว่าด้านสุ ขภาพช่วงอายุ 51 – 60 ปี รับรู ้มากที่สุด ด้านความรู ้พบว่าช่วงอายุ 30 – 40 ปี รับรู้มากที่สุด ด้าน
ชีวติ การทางาน ช่วงอายุ 51 – 60 ปี รับรู ้มากที่สุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้ช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปรับรู ้
มากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต ช่วงอายุ 30 – 40 ปี รับรู ้มากที่สุด ด้านชี วิตครอบครัวช่วงอายุ
60 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐช่วงอายุ 60 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด
จากตารางที่ 17 ผลการเปรี ยบเทียบระดับการศึกษาต่อการรับรู ้ความอยู่ดีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7
ด้านในภาพรวมพบว่า ประชาชนที่มีการศึกษาสู งกว่าระดับปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุดร้อยละ 78.60 รองลงมา
คือระดับการศึกษาปริ ญญาตรี มีการรับรู้ร้อยละ 77.80 และระดับการศึกษาต่ ากว่าปริ ญญาตรี รับรู ้ นอ้ ยที่สุด
ร้อยละ 71.90 เปรี ยบเทียบรายด้าน พบว่าด้านสุ ขภาพประชาชนมีการศึกษาระดับปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด
ด้า นความรู ้ ป ระชาชนการศึ ก ษาระดับ สู ง กว่า ปริ ญ ญาตรี รั บ รู ้ ม ากที่ สุ ด ด้า นชี วิตการท างานประชาชน
การศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้ประชาชนการศึกษาระดับ
ปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต ประชาชนการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี
รับรู้มากที่สุด ด้านชีวติ ครอบครัว ประชาชนการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด ด้านการบริ หาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ ประชาชนการศึกษาระดับสู งกว่าปริ ญญาตรี รับรู ้มากที่สุด
จากตารางที่ 18 ผลการเปรี ยบเทียบอาชี พต่อการรับรู ้ ความอยู่ดีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั ทั้ง 7 ด้านใน
ภาพรวมพบว่า ประชาชนที่มีขา้ ราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด ร้อยละ 78.90 รองลงมาคือมีอาชีพค้าขาย/
ธุ รกิจส่ วนตัว ร้อยละ 75.00 สาหรับอาชีพเกษตรกรรับรู้นอ้ ยที่สุด ร้อยละ 65.20 เมื่อพิจารณาเปรี ยบเทียบราย
ด้าน พบว่าด้านสุ ขภาพประชาชนมีอาชีพค้าขาย/ธุ รกิจส่ วนตัวรับรู ้มากที่สุด อาชี พรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้
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น้อยที่สุด ด้านความรู้อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด อาชี พเกษตรกรรับรู ้นอ้ ยที่สุด ด้านชี วิตการ
ทางานอาชี พค้าขาย/ธุ รกิ จส่ วนตัวรับรู ้ มากที่สุด อาชี พรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้นอ้ ยที่สุด ด้านรายได้และ
การกระจายรายได้อาชี พนักศึกษารับรู้มากที่สุด อาชี พเกษตรกรรับรู้ น้อยที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ดารงชีวติ อาชีพนักศึกษารับรู้มากที่สุด อาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้นอ้ ยที่สุด ด้านชี วิตครอบครัวอาชี พ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด อาชี พนักเรี ยน/นักศึกษารับรู้นอ้ ยที่สุด และด้านการบริ หารจัดการที่ดี
ของภาครัฐอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจรับรู ้มากที่สุด อาชีพรับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนรับรู้นอ้ ยที่สุด
จากตารางที่ 19 ผลการเปรี ยบเทียบระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขใน
ตัวดัชนีช้ ีวดั ทั้ง 7 ด้านในภาพรวมพบว่า ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชนในช่วงเวลา 21 – 30 ปี มากที่สุด
ร้อยละ 85.30 รองลงมาคือระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุมชนในช่วงเวลา 31 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 81.10 สาหรับ
ระยะเวลาที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนต่ ากว่า 5 ปี รับรู้น้อยที่สุด ร้อยละ 76.10 เมื่อเปรี ยบเทียบรายด้านพบว่า
ด้านสุ ขภาพประชาชนอาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่ วงเวลา 5 – 10 ปี รับรู้มากที่สุด และประชาชนอาศัยใน
หมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปี รับรู ้นอ้ ยที่สุด ด้านความรู ้ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา
31 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด และประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปี รับรู้นอ้ ยที่สุด ด้านชีวิต
การทางานประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 31 ปี ขึ้นไปรับรู ้มากที่สุด และประชาชนที่อาศัยใน
หมู่บา้ น/ชุ มชน ช่ วงเวลา 5 – 15 ปี รับรู้น้อยที่สุด ด้านรายได้และการกระจายรายได้ประชาชนที่อ าศัยใน
หมู่บา้ น/ชุมชน ช่วงเวลา 5 – 15 ปี รับรู ้มากที่สุด และประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปี
รับรู ้นอ้ ยที่สุด ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิต ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา ต่ ากว่า 5
ปี รั บรู ้ มากที่ สุด และประชาชนที่ อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่ วงเวลา 16 – 20 ปี รับรู้ น้อยที่สุด ด้านชี วิต
ครอบครัว ประชาชนที่อาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 16 – 20 ปี รับรู้มากที่สุด และประชาชนที่อาศัยใน
หมู่บา้ น/ชุ มชน ช่วงเวลา 21 – 30 ปี รับรู ้นอ้ ยที่สุด ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ พบว่าประชาชนที่
อาศัย ในหมู่ บ ้า น/ชุ ม ชน ช่ ว งเวลา 30 ปี ขึ้ น ไปรั บ รู ้ ม ากที่ สุ ด และประชาชนที่ อ าศัย ในหมู่ บ ้า น/ชุ ม ชน
ช่วงเวลาต่ากว่า 5 ปี รับรู้นอ้ ยที่สุด
จากตารางที่ 20 ผลการเปรี ยบเทียบรายได้เฉลี่ยครอบครัวต่อการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขในตัวดัชนี ช้ ี วดั
ทั้ง 7 ด้านในภาพรวม พบว่า ประชาชนมี รายได้เฉลี่ ยตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้ นไปรั บรู ้ ต่อความอยู่ดีมีสุขใน
ระดับมากที่สุ ด ร้ อยละ 100.00 สาหรั บประชาชนที่ มีรายได้ครอบครั วต่ ากว่า 10,000 บาทรับรู้ น้อยที่สุ ด
ร้อยละ 75.70
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เมื่อเปรี ยบเทียบรายด้านพบว่า ประชาชนมีรายได้เฉลี่ยตั้งแต่ 40,001 บาทขึ้นไปรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมี
สุ ขในระดับมากที่สุดทุกด้าน ร้อยละ 100.00 และพบว่าประชาชนที่มีรายได้ครอบครัวต่ากว่า 10,000 บาท
รับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขน้อยที่สุดทุกด้าน

5.2 อภิปรายผลการวิจัย
จากการวิจยั เรื่ อง การรับรู้ต่อความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนชุมชนบางไผ่ ผูว้ จิ ยั อภิปรายผลได้ดงั นี้
5.2.1 จากการวิจยั พบว่าการรับรู้จาแนกตามลักษณะส่ วนบุคคลของประชาชนกลุ่มตัวอย่าง พบว่า
เป็ นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย มีช่วงอายุต่ากว่า 30 ปี มากที่สุด มีระดับการศึกษาต่ากว่าปริ ญญาตรี มากที่สุด
มีอาชีพ รับจ้าง/ลูกจ้างเอกชนมากที่สุด มีระยะเวลาการอาศัยในหมู่บา้ น/ชุ มชนช่วงเวลา 5 – 15 ปี มากที่สุด
มีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวอยูใ่ นช่วง 10,001 – 20,000 บาทมากที่สุด
5.2.2 การรับรู ้ต่อความอยูด่ ีมีสุขในตัวชี้วดั 7 ด้าน โดยภาพรวมมีการรับรู้ต่อความอยูด่ ีมีสุข
ด้ านสุ ขภาพ มีการรับรู้ อยู่ในระดับมาก ซึ่ งภาวะที่บ่งบอกถึงความอยู่ดีมีสุขด้านสุ ขภาพ อันได้แก่
ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็ นผลมาจากการสร้างสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ทางร่ างกาย จิตใจ อารมณ์และ
สติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การทานอาหารครบตามหลักโภชนาการ ทาให้สุขภาพแข็งแรง
การออกก าลั ง อย่ า งสม่ า เสมอ ท าให้ สุ ขภาพแข็ ง แรงซึ่ งสอดคล้ อ งกั บ งานวิ จ ั ย ศิ ริ ชั ย รอดทั ศ นา
(2550:บทคัดย่อ) ผลการศึ กษาระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนกลุ่ มตัวอย่าง พบว่าปั จจัยด้านสุ ขภาพ
อนามัยและด้านชีวิตการทางานอยูใ่ นระดับสู ง และข้อเสนอแนะผลจากการศึกษาพบว่า ควรมีการส่ งเสริ ม
กิ จกรรมให้ประชาชนออกกาลังกาย และให้ความรู ้ เกี่ ย วกับ หลักโภชนาการเพิ่ มขึ้ น เพื่อให้ป ระชาชนมี
สุ ขภาพร่ างกายแข็งแรง

ด้ า นความรู้ ซึ่ งความรู้ เ ป็ นดัช นี ก ารชี้ ว ดั การพัฒ นาเพื่ อเสริ มสร้ างโอกาสการพัฒนาสติ ปัญญา
การศึ กษาทาให้สามารถ อ่านออก เขี ยนได้ สามารถนาความรู้ มาปรั บตัว ให้ดารงชี วิตอยู่ในสังคมที่ มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ ว พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีการรับรู ้วา่ ความรู ้เป็ นตัวชี้ วดั ต่อความอยูด่ ีมีสุขในระดับมาก
ซึ่ งสอดคล้องกับการให้ความหมายการเรี ยนรู้ของลักขณา สริ วฒั น์(2549:53) โดยการเรี ยนรู ้ เกิ ดจากค้นพบ
และความส าคัญ การเรี ย นรู ้ ต้องพยายามหาทางศึ ก ษา และนาหลัก การเรี ย นรู ้ ม าประยุก ต์ใ ช้เพื่ อให้ เกิ ด
ประโยชน์
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ด้ านชีวติ การทางาน ความอยูด่ ีมีสุขด้านชีวติ การทางาน ซึ่งประชาชนกลุ่มตัวอย่างรับรู้จากการมีงาน
ทาก่อให้เกิ ดการมีรายได้ การมีประกันสังคม จะได้รับการดูแลช่วยเหลื อเมื่อประสบอุบตั ิเหตุหรื อเจ็บป่ วย
จากการทางาน การมีความซื่อสัตย์ สุ จริ ต ทาให้มีงานทาที่มนั่ คง รวมทั้งการมีงานทา สามารถสร้างภูมิคุม้ กัน
ให้กบั ครอบครัว และทาให้ครอบครัวมีคุณภาพชี วิตที่ดีข้ ึน พบว่า กลุ่มตัวอย่างรับรู ้วา่ ใช่ความอยูด่ ีมีสุขใน
ระดับมาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของสุ ชีรา สนธิ์ สายสิ งห์(2550 : 54) ผลจากศึกษาการรับรู้ดา้ นชีวิตการ
ทางานพบว่า ความอยูด่ ีมีสุขจาการทางานเกิดจากทางานมีรายได้ซ่ ึ งนามาซึ่ งอานาจการซื้ อ ซึ่ งการมีงานทาที่
ดี มนั่ คงและปลอดภัยในชี วิตการทางานก่ อให้เกิ ดรายได้ที่ต่อเนื่ อง ย่อมส่ งผลให้สามารถดูแลตนเองและ
ครอบครัวให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนและยังส่ งผลดีต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมด้วย
ด้ านรายได้ และการกระจายรายได้ ความอยูด่ ีมีสุขด้านรายได้และการกระจายรายได้ โดยประชาชน
รับรู้ เกิ ดว่าการมีรายได้ ทาให้ฐานะครอบครัวมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน การมีรายได้เพียงพอ ไม่ก่อให้เกิ ดภาวะ
หนี้ สิน และการมี รายได้เพียงพอของครอบครั ว สามารถกระจายรายได้ไปยังธุ รกิ จอื่ นๆ ได้ พบว่ากลุ่ ม
ตัวอย่างรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขด้านรายได้และการกระจายรายได้อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ความอยูด่ ีมีสุขด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชี วิตเกิดจากการ
มีสัมพันธภาพที่ดีกบั เพื่อนบ้าน ส่ งเสริ มให้สภาพแวดล้อมในการดารงชี วิตดี ข้ ึน การร่ วมมือกันช่ วยกาจัด
ขยะ สิ่ งปฏิกลู ของคนในชุมชนช่วยส่ งเสริ มให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดี และการได้รับสาธารณูปโภคที่เพียงพอ
ทาให้เกิดสภาพแวดล้อมที่ดีต่อการดารงชี วิต พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ ความอยูด่ ีมีสุขด้านสภาพแวดล้อมใน
การดารงชีวติ อยูใ่ นระดับมาก
ด้ านชีวติ และครอบครัว ความอยูด่ ีมีสุขในด้านชีวติ และครอบครัวเกิดจากครอบครัวอบอุ่น คือการมี
ความรัก มีสายใยที่ดีต่อกัน การมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกันของคนในครอบครัว ช่ วยลดภาวะความเสี่ ยงที่เกิ ด
ขึ้นกับครอบครัว ความเข้มแข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปั จจัยความเสี่ ยงที่เกิดขึ้นต่อสังคมและครอบครัว
ที่สามารถพึ่งตัวเองทางเศรษฐกิจ พบว่ากลุ่มตัวอย่างรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขด้านชี วิตและครอบครัวอยูใ่ นระดับ
มาก ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของมนธ์ภสั สรณ พิพฒั เตชากร(2552:91) ผลการวิจยั ด้านครอบครัวอยูด่ ีมีสุข
อยูใ่ นระดับมาก โดยการอบรบเลี้ยงดูคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดให้เป็ นคนดีสนับสนุ นให้มีการศึกษาสู ง
หัวหน้าครอบครัวมีอาชี พมัน่ คง รวมถึ งการมีสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัวทาให้ครอบครัวเกิ ดความอบอุ่น
และการมีกิจกรรมนันทนาการภายในครอบครัวทาให้ลดภาวะความเสี่ ยงที่เกิ ดขึ้นภายในครอบครัว รวมถึง
การพึ่งตนเองของครองครัวทาให้ครอบครัวเข้มแข็งสามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้
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ด้ านการบริหารจัดการทีด่ ีของรัฐ ความอยูด่ ีมีสุขด้านการบริ หารจัดการของภาครัฐประชาชนรับรู ้อยู่
ในระดับมากถึง โดยรับรู ้ในเรื่ องการใช้สิทธิ ในการไปเลือกตั้งเป็ นการมีส่วนร่ วมในการบริ หารจัดการ การที่
รัฐดูแลคนในสังคมภายใต้การปกครองกรอบของกฎหมาย การที่ภาครัฐส่ งเสริ มให้คนในสังคมมีส่วนร่ วม
แสดงความคิ ดเห็ นร่ วมกันในการบริ หารจัดการ และภาครัฐมีการดู แลคนในสังคมโดยมี สิทธิ ในการ
ดารงชีวติ อย่างเสมอภาค
สาหรับความคิดเห็นเพิ่มเติมที่ได้จากการสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มตัวอย่างเกี่ยวกับการรับรู ้ความอยู่
ดีมีสุขในตัวชี้ วดั ทั้ง 7 ด้านพบว่าประชาชนได้ให้ความเห็นด้านต่างๆ ดังนี้ ด้ านสุ ขภาพ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดย
ส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า คนในชุมชนจะอยูด่ ีมีสุขได้จะต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ไข้ ไม่มีความเครี ยด
ไม่มีโรคประจาตัว และการดูแลตนเองโดยการออกกาลังกายและรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ทาให้ร่าง
การแข็งแรง ไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล การมีสุขภาพแข็งแรงทาให้อยูด่ ีไม่ก่อให้เกิด
ความเครี ยดก็ทาให้การดาเนินชีวติ มีความสุ ข ด้ านความรู้ ผูใ้ ห้สัมภาษณ์โดยส่ วนใหญ่ได้ให้ความเห็นความรู ้
ในแบบอยู่ดีมีสุขซึ่ งสรุ ปโดยรวม ได้ว่า การส่ งเสริ มให้บุตรหลานมี การศึ กษาจะช่ วยให้เกิ ดการพัฒนา
หมู่บา้ นขึ้น การให้บุตรหลานมีการศึกษาที่ดีโดยการส่ งเสริ มให้เรี ยนสู ง ๆ มีความรู้ ทาให้มีงานทาและ
สามารถนาความรู ้กลับมาช่วยพัฒนาหมู่บา้ นและคนในชุมชนต่อไป รวมไปถึงการมีความรู้ทาให้มีเครื่ องมือ
ในการก่ อให้เกิ ดปั ญญาและความคิดสร้ างสรรค์สามารถนามาประยุกต์ใช้ในการดาเนิ นชี วิตได้ สาหรับ
แนวทางการส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนมีความรู ้ จากการเรี ยนสู งๆแล้ว ควรมี การส่ งเสริ มสนับสนุ นให้มีการ
อบรมให้ความรู้ดา้ นวิชาชี พเพื่อส่ งเสริ มให้คนในชุ มชนมีรายได้เพิ่ม และสามารถประยุกต์ใช้วสั ดุที่มีอยูใ่ น
ท้องถิ่นมาเพิ่มมูลค่า และเสริ มสร้างรายได้เพิ่มในครัวเรื อน ด้ านชี วิตการทางาน ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ให้ความเห็น
โดยสรุ ปในภาพรวมชี วิตการทางานต่อความอยู่ดีมีสุ ขว่า การมี งานทา ทาให้ชีวิตมี ความมัน่ คง มีรายได้
สามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้ และทาให้ชุมชนมีความมัน่ คง รวมถึงการทางานให้มีความสุ ขต้อง
ควบคู่กบั การรู ้จกั ความพอเพียงในการใช้ชีวิตประจาวัน รวมทั้ง การฝึ กอาชี พให้คนว่างงาน ให้คนในชุมชน
มีการงานที่มนั่ คง โดยภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมหางาน ฝึ กงาน ฝึ กอาชีพ ให้กบั คน
ในชุ มชนที่ไม่มีงานทา เพราะการสร้างงาน คือสร้างอาชีพให้คนมีงานทาด้ านรายได้ และการกระจายรายได้
ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ โดยส่ วนใหญ่ให้ความเห็นว่า ความอยูด่ ี มีสุขต้องมีรายได้ และการประหยัด มีเงินออม ซึ่ ง
ความอยูด่ ีมีสุขในการมีรายได้แล้วยังรวมถึงการไม่มีหนี้ สินจึงเป็ นความสุ ขที่แท้จริ ง นอกจากนี้ การสร้างมี
รายได้เพิ่มโดยการใช้เวลาว่างให้เป็ นประโยชน์การให้ทรั พยากรที่ มีอยู่สร้ างรายได้ สร้ างมูลค่าทาให้เกิ ด
รายได้เพิ่ ม รวมถึ ง การประหยัดอดออม อยู่อย่างพอเพียง พอมี พอใช้ก่อให้เกิ ดการอยู่ดีมีสุข ด้ า นชี วิต
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ครอบครัว ผูส้ ัมภาษณ์ให้ความเห็นว่าชี วิตครอบครัวอยูด่ ีมีสุข คือ ความเข้าใจซึ่ งกันและกัน การไม่ทะเลาะ
กันในครอบครั ว การมี เหตุ ผ ลซึ่ ง กันและกัน เมื่ อครอบครั วมี ค วามอบอุ่ น มี ค วามเข้า ใจ มี เหตุ ผ ลท าให้
ครอบครัวมีภูมิคุม้ กัน ทาให้สมาชิกห่างไกลจากสิ่ งเสพติด องค์ประกอบที่ทาให้ครอบครัวมีสุข การมีรายได้
และครอบครัวไม่มีหนี้ สิน ทาให้ครอบครัวมีความเข้มแข็ง มีความรักความอบอุ่น ทาให้ครอบครัวสามารถ
พึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ และความเข้มแข็งของครอบครัว ช่วยลดภาวะปั จจัยความเสี่ ยงต่างๆที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมได้ ด้ านการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ สรุ ปโดยรวมผูใ้ ห้สัมภาษณ์ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับ การ
จัดบริ การที่ดีของภาครัฐที่มีให้กบั ประชาชน โดยส่ วนใหญ่มีความเห็ นว่าต้องการให้หน่วยงานของภาครัฐ
เข้ามาช่ วยชุ มชนโดยการสนับสนุ น อบรมให้ความรู ้ ให้ประชาชนมี ความรู ้ เพิ่มเติ มหลากหลาย สามารถ
ประยุกต์ใช้การประกอบอาชีพทาให้มีงานทา มีรายได้ เมื่อชุมชน/หมู่บา้ นมีรายได้ทาให้ประชาชนช่วยเหลือ
ตนเองได้ ทาให้สังคมมี ความอยู่ดีเป็ นสุ ขที่ ยงั่ ยืน และต้องการให้ภาครั ฐเพิ่มเติ มในด้านสาธารณสุ ขของ
ชุมชนโดยเฉพาะในด้านการบริ การเพราะประชาชนโดยทัว่ ไปการบริ การการพูดจาไพเราะเพิ่มมากขึ้น ด้ าน
อื่นๆ

ผูใ้ ห้สัมภาษณ์ ให้ความเห็ นเพิ่มเติ มในด้านการอยู่ร่วมกันของคนในสังคมควรมี ความสามัคคีใน

หมู่บา้ น/ชุมชน การมีน้ าใจซึ่ งกันและกัน มีกิจกรรมร่ วมกันในหมู่บา้ นทาให้ทุกคนในหมู่บา้ นมีความใกล้ชิด
มีความสัมพันธ์ที่ดีทาให้หมู่บา้ นและชุ มชนมีความเข้มแข็ง และการส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายเพื่อให้มี
สุ ขภาพแข็งแรง ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีงานทา เมื่อหมู่บา้ น/ชุมชนมีความเข็มแข็ง มีสุขภาพกายสุ ขภาพจิตที่
ดี ย่อมทาให้ประชาชนอยูด่ ีมีสุขทัว่ กันทุกคน

5.3 ข้ อเสนอแนะในการนาผลการวิจัยไปใช้
การวิจยั เกี่ยวกับการรับรู ้ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ สามารถนาผลการวิจยั ที่ได้มา
ใช้เป็ นข้อเสนอแนะได้ดงั นี้
5.3.1 ข้ อเสนอแนะทัว่ ไป
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ผลการวิจยั พบว่า การรั บรู ้ เกี่ ยวกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนชุ มชนบางไผ่ในภาพรวมอยู่ใ น
ระดับสู ง แต่เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้านพบว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุ งดังนี้
1. ด้า นชี วิตและครอบครั วควรเสริ มสร้ างความเข็มแข็งด้านชี วิตครอบครัว โดยการจัดกิ จกรรม
ร่ วมกันของบุคคลภายในครอบครัวเพื่อสร้างเสริ มความอบอุ่นให้ครอบครัว
2. ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ควรส่ งเสริ มการสร้างรายได้และการใช้ทรัพยากรอย่างคุม้ ค่าและ
ครบวงจรเพื่ อให้ เกิ ดประโยชน์ มากที่ สุ ด นอกจากนี้ ควรให้ ความส าคัญในการลดรายจ่ ายและส่ งเสริ มให้
ครอบครัวทาบัญชีครัวเรื อนเพื่อสามารถวางแผนการเงินและการใช้จ่าย
3. ด้านการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ การสนับสนุ นให้ประชาชนมีส่วนร่ วมการรวมกลุ่ม และ
การสร้างเครื อข่ายร่ วมมือแก้ไขปั ญหา พัฒนาชุมชนเพื่อให้ตรงกับความต้องการของชุมชนที่แท้จริ ง
4. ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ด้านการอยูร่ ่ วมกันของคนในสังคมควรมีความสามัคคีในหมู่บา้ น/ชุ มชน
การมี น้ าใจซึ่ งกั น และกั น มี กิ จ กรรมร่ วมกั น ในหมู่ บ ้า นท าให้ ทุ ก คนในหมู่ บ ้า นมี ค วามใกล้ ชิ ด มี
ความสัมพันธ์ที่ดีทาให้หมู่บา้ นและชุ มชนมีความเข้มแข็ง และการส่ งเสริ มให้มีการออกกาลังกายเพื่อให้มี
สุ ขภาพแข็งแรง ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีงานทา เมื่อหมู่บา้ น/ชุมชนมีความเข็มแข็ง

5.3.2 ข้ อเสนอแนะสาหรับการวิจัยครั้งต่ อไป
1. ควรศึกษาวิจยั การรับรู้ของประชาชนทุกชุมชนในจังหวัดนนทบุรี เพื่อนามาเปรี ยบเทียบหาความ
แตกต่างการรั บรู ้ ดา้ นต่างๆของแต่ละชุ มชน/พื้นที่ รวมทั้งนาผลที่ได้มาทาการพัฒนา ปรับปรุ งการให้
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในแต่ละกลุ่มพื้นที่
2. งานวิจยั นี้เป็ นการทาวิจยั เพียงช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นควรทาการวิจยั อย่างต่อเนื่อง
เพราะจะได้ติดตามการรับรู ้ความอยูด่ ีมีสุขของประชาชนอย่างต่อเนื่ องและนาข้อมูลมาปรับปรุ งและพัฒนา
เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรับความรู ้อยูด่ ีมีสุขแบบยัง่ ยืน
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