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การวิจยั นี้มีวตั ถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ 2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประชากรที่ใช้ใน
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ทุติยภูมิ (Secondary Data) ของกรมพัฒนาชุมชน จากเว็บไซต์ http://ebmn.cdd.go.th และเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถี่
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ค่าความโด่ง (kurtosis) และค่าความเบ้ (skewness) และการวิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุ คูณ ทดสอบ
สมมติฐานการวิจยั ด้วยวิธี Enter
ผลการวิจยั พบว่า ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์ปกครองส่ วน
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เฉลี่ยต่อคนต่อปี ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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The purpose of this research was to: 1. study the happiness level of the people in the
local administrative organization in Eastern Special Development Zone; and 2. study factor
affecting the happiness of the people in local administrative organization in Eastern Special
Development Zone. The population used in the study was the local administrative organization in
Eastern Special Development Zone in 3 provinces which is Chachoengsao Province, Chonburi
Province and Rayong Province, consisting of 237 locations, collecting data from the secondary
data of the Community Development Department (www.cdd.go.th) and the websites of each local
administrative organization, and analyze data with descriptive statistics such as frequency,
percentage, mean, standard deviation, kurtosis and skewness, and Multiple Regression Analysis
to test the research hypothesis.
The results of the research found that the average happiness level of the people in the
local administrative organization in Eastern Special Development Zone has an average of 8.30
points out of 10 points, all 19 independent variables together explain the variation of happiness of
the people in the local administrative organization in Eastern Special Development Zone 16.20%,
and the factors that affect the happiness of the people in the local administrative organization
were the average income per person per year, average expenditure per person per year, percentage
of people aged 60 years and over, having a career and income, and determining the vision of the
local administrative organization with statistical significance at the level of .05.
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บทที่ 1
บทนา
ความเป็ นมาและความสาคัญของปัญหา
การพัฒนาประเทศ ในช่วง 60 ปี ที่ผา่ นมา มีแนวทางจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติที่จดั ทาโดยสานักคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ซึ่งแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แต่ละฉบับมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนาแตกต่างกันไปตามบริ บท และ
สภาวะเศรษฐกิจในยุคนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 และ 2 เน้นไปที่การสร้างความเจริ ญเติบโตทาง
เศรษฐกิจด้วยการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ฉบับที่ 3 และ 4 เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจควบคู่กบั
การพัฒนาสังคม ฉบับที่ 5 ถึง 7 มุ่งเน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการพัฒนาชนบท
และภูมิภาค และตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 เริ่ มมีเป้ าหมายหลัก คือ
มุ่งเน้นการพัฒนาโดยให้คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา โดยได้เปลี่ยนจากการวางแผนจากภาครัฐ
มาเป็ นการวางแผนโดยให้ประชาชน มีส่วนร่ วมในการกาหนดทิศทางการพัฒนา ทั้งนี้ แผนฉบับนี้
อยูใ่ นช่วงที่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจในปี พ.ศ.2540 ซึ่ งส่ งผลกระทบ
อย่างรุ นแรงต่อสภาวะเศรษฐกิจและสังคมของชาติ จึงมีการปรับแผนพัฒนา ฉบับที่ 8 ให้สอดคล้อง
กับปั จจัยสภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยคานึงถึงการเปลี่ยนแปลงสภาวะแวดล้อม
และเงื่อนไขที่สาคัญของการกูย้ มื เงินจาก IMF
สาหรับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 ได้นา “ปรัชญาเศรษฐกิจแบบ
พอเพียง” มาเป็ นแนวทางในการพัฒนาประเทศ และยังคงยึดคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา
รวมทั้งมุ่งเน้นการพัฒนาที่สมดุลทั้งตัวคน เศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม มุ่งสู่ การพัฒนาอย่างมี
คุณภาพควบคู่ไปกับการสร้างความเป็ นธรรมในสังคม เช่นเดียวกันกับในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 ที่ยงั คงยึดแนวทางตามแผนฉบับที่ 8 และ 9 คือ การยึดคนเป็ นศูนย์กลาง
การพัฒนาและใช้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียงเป็ นแนวทางในการพัฒนา เพื่อสร้างความสมดุล
และพัฒนาประเทศสู่ สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ขร่ วมกัน มุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณธรรม นาความรู ้ และ
เท่าทัน รวมทั้งเสริ มสร้างเศรษฐกิจให้มีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็ นธรรม ตลอดจนพัฒนาและ
บริ หารจัดการประเทศให้เกิดธรรมาภิบาล สร้างความมัน่ คงของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณภาพ
สิ่ งแวดล้อม สร้างภูมิคุม้ กันของประเทศ โดยการสร้างความสมดุลของภาคเศรษฐกิจ สังคม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 ยังคงนา
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็ นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศ แผนฉบับนี้มีวิสัยทัศน์วา่
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“สังคมอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ข ด้วยความเสมอภาค เป็ นธรรม และมีภูมิคุม้ กันต่อ
การเปลี่ยนแปลง” มี 3 พันธกิจ ได้แก่ การพัฒนาฐานการผลิตและบริ การ การสร้างความเป็ นธรรม
และลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ สังคม และสร้างภูมิคุม้ กันจากวิกฤติการณ์ เน้นที่การตั้งรับ
โดยเน้นการป้ องกันปั ญหาจากวิกฤติการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เพราะเป็ นยุคที่เพิ่งผ่าน
วิกฤติการณ์เศรษฐกิจโลกและวิกฤตการณ์ทางการเมืองภายในประเทศไทย และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ประเทศไทยในปั จจุบนั มีแนวทางในการดาเนินการจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 โดยได้จดั ทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) ซึ่งเป็ น
แผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้ าหมายการพัฒนาที่ยงั่ ยืน (Sustainable Development Goals
: SDGs) รวมทั้งการปฏิรูปประเทศ การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ ประเทศไทย 4.0
นอกจากนั้นได้ให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่ วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่ วนเพื่อมุ่งสู่
“ความมัน่ คง มัง่ คัง่ และยัง่ ยืน” โดยยังคงยึดหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" "การพัฒนา
ที่ยงั่ ยืน" และ "คนเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา" เพื่อความสุ ขของคนไทยทุกคน ดังนั้น การพัฒนา
ประเทศจึงให้ความสาคัญกับคน เมื่อคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุ ข ก็จะสามารถดาเนิ นการ และ
เป็ นกลไกหลักในการพัฒนาประเทศได้
แม้ในปัจจุบนั คณะรักษาความสงบแห่งชาติสิ้นสุ ดการปฏิบตั ิหน้าที่แล้ว แต่การพัฒนา
ประเทศตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ยังปรากฏอยูใ่ นรัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6
แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 รัฐพึงจัดให้มียทุ ธศาสตร์ ชาติเป็ นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยัง่ ยืน ตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็ นพลังผลักดันร่ วมกันไปสู่ เป้ าหมายดังกล่าว นัน่ คือ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
ที่เป็ นกรอบแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 เพื่อการปฏิรูป
ระบบเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูข่ องประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศโดยรวม
ซึ่งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีความสัมพันธ์โดยตรงกับการกาหนดแนวทางเพื่อการ
จัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และความสุ ขของ
ประชาชนในพื้นที่ โดยทุกสิ้ นปี งบประมาณจะต้องมีการประเมินผลการดาเนิ นงาน เพื่อวัดคุณภาพ
ชีวติ และความสุ ขของประชาชน องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสามารถวัดผลระดับคุณภาพชีวติ และ
ความสุ ขของประชาชนได้จากเครื่ องชี้ วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน หรื อเกณฑ์ จปฐ. รวมไปถึงการนา
ข้อมูล จปฐ. ไปใช้เป็ นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพปั ญหาและ
ความต้องการที่แท้จริ งของชุ มชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างทัว่ ถึงและ
มีประสิ ทธิภาพ อีกทั้งส่ งเสริ มการประสานงานในด้านการปฏิบตั ิมากขึ้น
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โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ได้มีแนวทางในการส่ งเสริ มและ
สนับสนุนการจัดตั้งการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
เพื่อส่ งเสริ มการค้าและการลงทุน รวมถึงการอานวยความสะดวกในการประกอบกิจการอันเป็ น
ปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเพื่อกระจายการพัฒนา
ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ที่เหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ซ่ ึ งมีศกั ยภาพในการพัฒนาด้วยความพร้อม
ด้านการคมนาคม การขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการของผูป้ ระกอบการ การจัดหา
ทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ อันเป็ นการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
ประชาชนให้ทวั่ ถึง มุ่งเน้นกระบวนการสร้างความเจริ ญเติมโตทางเศรษฐกิจอย่างยัง่ ยืน
เปลี่ยนแปลงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจ มีพ้นื ที่ครอบคลุมสามจังหวัดในภาคตะวันออก ได้แก่
จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง และเขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรื อเกี่ยวข้อง
เป็ นหนึ่งในนโยบายของรัฐบาลที่ตอ้ งการให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
เป็ นการพัฒนาต่อยอดความสาเร็ จของโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรื อ
Eastern Seaboard สู่ การต่อยอดแผนยุทธศาสตร์ พฒั นาเศรษฐกิจของประเทศภายใต้ไทยแลนด์ 4.0
เป็ นเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) ซึ่งมีเป้าหมายหลัก
ในการพัฒนาเป็ นพื้นที่นาร่ องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศ ส่ งเสริ มการพัฒนา
อุตสาหกรรมของภูมิภาค สร้างความมัน่ ใจด้วยความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมพื้นฐาน เช่น
ยานยนต์และส่ วนประกอบ ปิ โตรเคมี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่ วน พัฒนาประเทศเป็ นประตู
สู่ อาเซี ยน จีน และอินเดีย ด้วยศักยภาพของการเชื่อมต่อระบบขนส่ งและเขตการค้าเสรี เป็ นการ
ส่ งเสริ มการลงทุน และยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันและ
ทาให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้ในระยะยาว ยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา
จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง ให้เป็ นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพผ่านกลไกการบริ หารจัดการภายใต้การกากับ
ดูแลของ คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก โดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ น
ประธาน
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ที่มีเป้ าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชี วิต
และความสุ ขของคนไทยทุกคน (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
2559) และโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic Corridor (EEC) ที่เป็ น
ต้นแบบในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นระบบ มีกฎหมาย องค์กร
ดาเนินการ และมีภารกิจชัดเจนของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ โดยมีพ้นื ที่ นาร่ อง 3 จังหวัดในภาค
ตะวันออก คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยองที่มีความพร้อมในทุก ๆ ด้าน

4
เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนในประเทศ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม และการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อให้พน้ กับดักรายได้ปานกลาง นาประเทศชาติไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ที่
ยัง่ ยืน ซึ่งคุณภาพชีวติ และความสุ ขของประชาชน มีความสัมพันธ์กบั การดารงชีวติ อย่างมีดุลยภาพ
ทั้งจิต กาย ปั ญญา เชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมอย่างเป็ นองค์รวม (กิ่งทอง
กิจจานนท์, 2557) หากประชาชนมีคุณภาพชีวติ ที่ดี และมีความสุ ข ก็จะสามารถดาเนินการทานุ
บารุ ง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเอง เพื่อเพิ่มประสิ ทธิ ภาพใน
การทางาน ทุ่มเทในการทางาน รวมไปถึงการเป็ นกลไกหลักที่สาคัญในการพัฒนาประเทศให้เกิด
ความเจริ ญก้าวหน้า มีประสิ ทธิ ภาพ และประสิ ทธิ ผลต่อไปในอนาคต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผูว้ จิ ยั จึง
สนใจศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ทั้งนี้เพื่อเป็ นแนวทางในการค้นหาปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุ ขของ
ประชาชนในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใน
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

สมมติฐานของการวิจัย
ในการศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีสมมติฐานในการวิจยั ดังนี้
1. ปัจจัยมิติดา้ นสุ ขภาพ คือ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน ร้อยละคนพิการ
และร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป ส่ งผลต่อระดับความสุ ข
2. ปั จจัยมิติคุณสมบัติส่วนบุคคล คือ ร้อยละของเพศชาย ส่ งผลต่อระดับความสุ ข
3. ปัจจัยมิติดา้ นการศึกษา คือ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี และร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ส่ งผลต่อระดับ
ความสุ ข
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4. ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยของ
คนในครัวเรื อนต่อปี ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ และร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีอาชีพและรายได้ ส่ งผลต่อระดับความสุ ข
5. ปั จจัยมิติที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต คือ ร้อยละ
ของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาด
สาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี และร้อยละของครัวเรื อน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่ งผลต่อระดับความสุ ข
6. ปั จจัยมิติชีวิตครอบครัว ชุ มชน และการมีส่วนร่ วม คือ ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น และร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น ส่ งผลต่อ
ระดับความสุ ข
7. ปัจจัยมิติดา้ นนโยบาย คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ งผลต่อระดับความสุ ข
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับจากการวิจัย
1. เพื่อทราบระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2. เพื่อทราบปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. เพื่อนาสารสนเทศที่ได้ไปใช้ในการเสริ มสร้างความสุ ขของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ขอบเขตของการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครั้งนี้ ทาการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ โดยมีรายละเอียด
ดังนี้
1. ด้านประชากร ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัด
ระยอง จานวน 273 แห่ง
2. ด้านเนื้ อหา การศึกษาครั้งนี้ เป็ นศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ซึ่ งเก็บรวบรวมข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.) เป็ นข้อมูลทุติยภูมิ จากเว็บไซต์ http://ebmn.cdd.go.th และข้อมูลวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง จากเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ ตัวแปร
ที่ใช้ทาวิจยั ครั้งนี้ ได้แก่
2.1 ตัวแปรอิสระ จานวน 20 ตัวแปร แบ่งเป็ น 7 มิติ ดังนี้
2.1.1 ปัจจัยมิติดา้ นสุ ขภาพ ได้แก่ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
ร้อยละคนพิการ และร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2.1.2 ปั จจัยมิติคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละของเพศชาย
2.1.3 ปัจจัยมิติดา้ นการศึกษา ได้แก่ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่า
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้
2.1.4 ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี รายจ่าย
เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ และร้อยละคนอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
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2.1.5 ปั จจัยมิติที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
คือ ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ า
สะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อน
มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจาก
มลพิษ ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี และร้อยละของ
ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
2.1.6 ปัจจัยมิติชีวิตครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม คือ ร้อยละของคนอายุ
6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละของครัวเรื อน มีส่วนร่ วมทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น และร้อยละของครอบครัว มีความอบอุ่น
2.1.7 ปัจจัยมิติดา้ นนโยบาย คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
2.2 ตัวแปรตาม คือ ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. ด้านระยะเวลา การศึกษาครั้งนี้ เป็ นศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ในช่วงเดือนกรกฎาคม
พ.ศ. 2562 - เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563

กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิด ทฤษฎีและผลการวิจยั ตามตารางที่ 1 ผูว้ จิ ยั จึงนามาเป็ นกรอบความคิดในการ
วิจยั ครั้งนี้วา่ ปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก สรุ ปได้ 7 ปัจจัย คือ
1. ปัจจัยมิติดา้ นสุ ขภาพ ได้แก่ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน ร้อยละ
คนพิการ และร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
2. ปั จจัยมิติคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่ ร้อยละของเพศชาย
3. ปัจจัยมิติดา้ นการศึกษา ได้แก่ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
4. ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยของ
คนในครัวเรื อนต่อปี ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ และร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีอาชีพและรายได้
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5. ปั จจัยมิติที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต คือ ร้อยละ
ของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาด
สาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี และร้อยละของครัวเรื อน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6. ปัจจัยมิติชีวิตครอบครัว ชุ มชน และการมีส่วนร่ วม คือ ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น และร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น
7. ปัจจัยมิติดา้ นนโยบาย คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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แผนภาพกรอบแนวคิดในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยมิติดา้ นสุขภาพ
1.1 ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
1.2 ร้อยละคนพิการ
1.3 ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
2. ปั จจัยมิติดา้ นคุณสมบัติส่วนบุคคล ได้แก่
2.1 ร้อยละของเพศชาย
3. ปั จจัยมิติดา้ นการศึกษา ได้แก่
3.1 ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
3.2 ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
4. ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ ได้แก่
4.1 รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
4.2 รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
4.3 ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
4.4 ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
5. ปั จจัยมิติดา้ นที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวติ ได้แก่
5.1 ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง
5.2 ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
5.3 ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
5.4 ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
5.5 ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
5.6 ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
6. ปั จจัยมิติดา้ นชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม ได้แก่
6.1 ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
6.2 ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น
6.3 ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุน่
7. ปั จจัยมิติดา้ นนโยบาย ได้แก่
7.1 การกาหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ตัวแปรตาม
ระดับความสุขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

ภาพที่ 1 แผนภาพแสดงกรอบแนวคิดในการวิจยั
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ตารางแสดงทีม่ าของกรอบแนวคิด
ตารางที่ 1 ที่มาของกรอบแนวคิด
มิติ
1. มิติดา้ น
สุขภาพ

ตัวแปร
ภาวะความ
เจ็บป่ วย

ภาวะการ
พึ่งพิง
อัตราการมี
ชีวติ รอดของ
เด็กแรกเกิด
2. มิติคุณสมบัติ เพศ
ส่วนบุคคล

3. มิติดา้ น
การศึกษา

ระดับ
การศึกษา

แนวคิดทฤษฎี/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
จีระศักดิ์ ทัพผา (2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557)
ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) รัตเกล้า เปรมประสิ ทธิ์ และ
อัครพงศ์ อั้นทอง (2559) ณัฐญา ประไพพานิช
(2561) ชวาลา ละวาทิน (2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ
นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี
จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561) กรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์
เจนใจวิทย์ (2562)
อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561)
อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561)
สุภาณี สุขนาคินทร์ (2549) รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ
(2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) พาทินธิดา ชูเชิด
(2554) อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554)
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) วรัญญา สมฤทธิ์ และ
นลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) ณัฐญา ประไพพานิช
(2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และ
นิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561)
สุภาณี สุขนาคินทร์ (2549) จีระศักดิ์ ทัพผา (2550)
รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ (2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) วรัญญา
สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) ณัฐญา
ประไพพานิช (2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์
เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี
จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561)

ตัววัด
ร้อยละของ
ประชากรที่เจ็บป่ วย
เป็ นผูป้ ่ วยใน

ร้อยละคนพิการ
ร้อยละของเด็ก
แรกเกิดมีน้ าหนัก
2,500 กรัมขึ้นไป
ร้อยละของเพศชาย

ร้อยละของคนที่จบ
การศึกษามากกว่า
การศึกษาภาคบังคับ
9 ปี
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ตารางที่ 1 (ต่อ)
มิติ
3. มิติดา้ น
การศึกษา

ตัวแปร
การอ่านออก
เขียนได้คิด
เลขเป็ น

4. มิติดา้ น
เศรษฐกิจ

รายได้

รายจ่าย

การมีอาชีพ
และรายได้
ของคน
วัยทางาน

แนวคิดทฤษฎี/งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้ อง
อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) วรัญญา
สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) ณัฐญา
ประไพพานิช (2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์
เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561)
รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ (2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) กิ่งทอง
กิจจานนท์ (2557) วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา
ไทยประเสริ ฐ (2557) ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557)
ณัฐญา ประไพพานิช (2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ
นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี
จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561) กรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์
เจนใจวิทย์ (2562) พนิดา จงสุขสมสกุล (2562)
รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และ
คณะ (2554) กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ณัฐญา
ประไพพานิช (2561) วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์
เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี
จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561) กรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์
เจนใจวิทย์ (2562)
สุภาณี สุขนาคินทร์ (2549) รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ
(2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์
และคณะ (2554) กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ปิ ณฑิรา
วีรจิตโต (2557) ณัฐญา ประไพพานิช (2561) วิทมา
ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์
(2561) อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ
ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) พนิดา จงสุขสมสกุล (2562)

ตัววัด
ร้อยละของคนอายุ
15-59 ปี อ่าน เขียน
ภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้
รายได้เฉลี่ยของคน
ในครัวเรื อนต่อปี

รายจ่ายเฉลี่ยของคน
ในครัวเรื อนต่อปี

ร้อยละคนอายุ 1559 ปี มีอาชีพและ
รายได้
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4. มิติดา้ น
เศรษฐกิจ

การมีอาชีพ
และรายได้
ของผูส้ ูงอายุ

สุภาณี สุขนาคินทร์ (2549) รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ
(2550) รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์
และคณะ (2554) กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ปิ ณฑิรา
วีรจิตโต (2557) ณัฐญา ประไพพานิช (2561) วิทมา
ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์
(2561) พนิดา จงสุขสมสกุล (2562)
5. มิติที่อยูอ่ าศัย การมี
อภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) พาทินธิดา
สภาพแวดล้อม กรรมสิ ทธิ์ใน ชูเชิด (2554) กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) วิทมา
และความ
บ้านและที่ดิน ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์
ปลอดภัยใน
(2561) อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ
การดาเนินชีวติ
สุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561)
การมีปริ มาณ ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์
น้ าเพียงพอใน เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561)
การอุปโภค
และบริ โภค

ภาวะการ
รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557)
ปราศจาก
รัตเกล้า เปรมประสิ ทธิ์ และอัครพงศ์ อั้นทอง (2559)
มลพิษรบกวน วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา
ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี จาปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) กรรณิ กา
ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) พนิดา
จงสุขสมสกุล (2562)

ร้อยละคนอายุ
60 ปี ขึ้นไป
มีอาชีพและ
รายได้

ร้อยละของ
ครัวเรื อนที่มี
กรรมสิ ทธิ์ในบ้าน
และที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง
ร้อยละของ
ครัวเรื อนมีน้ า
สะอาดสาหรับดื่ม
และบริ โภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 5 ลิตรต่อวัน
ร้อยละของ
ครัวเรื อนมีน้ าใช้
เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ
45 ลิตรต่อวัน
ร้อยละของ
ครัวเรื อนไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ
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5. มิติที่อยูอ่ าศัย
สภาพแวดล้อม
และความ
ปลอดภัยใน
การดาเนินชีวติ

6. มิติชีวติ
ครอบครัว
ชุมชน และการ
มีส่วนร่ วม

การเตรี ยม
ความพร้อม
รับมือ
ภัยธรรมชาติ

รัตเกล้า เปรมประสิ ทธิ์ และอัครพงศ์ อั้นทอง (2559)
อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561)

ความ
ปลอดภัยใน
ชีวติ และ
ทรัพย์สิน

จีระศักดิ์ ทัพผา (2550) วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา
ไทยประเสริ ฐ (2557) ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) อารี
จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้ม
เจริ ญ (2561) พนิดา จงสุขสมสกุล (2562) กรรณิ กา
ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562)
วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557)
ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) ชวาลา ละวาทิน (2561)
วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา
ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี จาปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561)
วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557)
ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) อารี จาปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) พนิดา
จงสุขสมสกุล (2562)

การมีส่วน
ร่ วมใน
กิจกรรมทาง
ศาสนา
การมีส่วน
ร่ วมใน
กิจกรรมของ
สังคม

ความอบอุ่น
ในครอบครัว

วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557)
ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) ชวาลา ละวาทิน (2561)
วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา
ชนะสิ ทธิ์ (2561) อารี จาปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) พนิดา
จงสุขสมสกุล (2562)

ร้อยละของ
ครัวเรื อนมีการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั และ
ภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี
ร้อยละของ
ครัวเรื อนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ
และทรัพย์สิน
ร้อยละของคนอายุ
6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิ
กิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์
ละ 1 ครั้ง
ร้อยละของ
ครัวเรื อนมีส่วนร่ วม
ทากิจกรรม
สาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของ
ชุมชน หรื อท้องถิ่น
ร้อยละของ
ครอบครัวมีความ
อบอุ่น
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7. ปั จจัยมิติดา้ น การบริ หาร
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) อารี จาปากลาย กาญจนา
นโยบาย
จัดการที่ดีของ ตั้งชลทิพย์ และสุภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561)
รัฐ

การกาหนด
วิสยั ทัศน์ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่
เกี่ยวกับมิติดา้ น
สุขภาพ มิติดา้ น
การศึกษา มิติดา้ น
เศรษฐกิจ มิติดา้ นที่
อยูอ่ าศัย
สภาพแวดล้อม และ
ความปลอดภัยใน
การดาเนินชีวติ มิติ
ด้านชีวติ ครอบครัว
ชุมชน และการมี
ส่วนร่ วม และมิติ
ด้านนโยบาย

นิยามศัพท์ เฉพาะ
1. ความสุ ข หมายถึง ความรู ้สึกสุ ข พึงพอใจชีวติ ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม สามารถวัดได้จากระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
2. ปัจจัยมิติดา้ นสุ ขภาพ หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับสุ ขภาพที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ภาวะความ
เจ็บป่ วย ภาวะการพึ่งพิง และอัตราการมีชีวิตรอดของเด็กแรกเกิด
2.1 ภาวะความเจ็บป่ วย หมายถึง ภาวะที่เกิดความผิดปกติท้ งั ร่ างกายและจิตใจ
เป็ นผูป้ ่ วยที่มารับการตรวจรักษา และต้องนอนพักรักษาตัวอยูใ่ นโรงพยาบาล หรื อเป็ นโรคที่ตอ้ ง
เข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการเป็ นคนที่พิการและเป็ นผูป้ ่ วยในด้วย สามารถวัดได้จาก
การรวมร้อยละของผูป้ ่ วยเป็ นโรคเรื้ อรังอย่างเดียว และร้อยละของผูท้ ี่ท้ งั พิการและป่ วยเป็ น
โรคเรื้ อรัง เรี ยกรวมว่า ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
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2.2 ภาวะการพึ่งพิง หมายถึง ภาวะความพิการ หรื อการมีขอ้ จากัดในการปฏิบตั ิ
กิจกรรมในชีวิตประจาวันหรื อเข้าไปมีส่วนร่ วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่ องทางการเห็น
การได้ยนิ การเคลื่อนไหว การสื่ อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญาและการเรี ยนรู ้หรื อ
ความบกพร่ องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่าง ๆ และมีความจาเป็ นเป็ นพิเศษที่จะต้อง
ได้รับความช่วยเหลือด้านหนึ่ งด้านใด เพื่อให้สามารถปฏิบตั ิกิจกรรมในชีวติ ประจาวันหรื อเข้าไป
มีส่วนร่ วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทัว่ ไป สามารถวัดได้จากร้อยละของคนพิการ
2.3 อัตราการมีชีวิตรอดของเด็กแรกเกิด หมายถึง เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรง
จะต้องมีน้ าหนักตัวเมื่อแรกเกิด 2,500 กรัม ขึ้นไป สามารถวัดได้จาก ร้อยละของร้อยละของ
เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
3. ปั จจัยมิติดา้ นคุณสมบัติส่วนบุคคล หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับคุณสมบัติส่วนบุคคล
ที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้แก่ เพศ
3.1 เพศ หมายถึง ลักษณะภายนอกทางร่ างกายที่แสดงให้รู้วา่ เป็ นหญิง หรื อชาย
สามารถวัดได้จากร้อยละของเพศชาย
4. ปัจจัยมิติดา้ นการศึกษา หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ ระดับการศึกษา
และการอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็ น
4.1 ระดับการศึกษา หมายถึง การเข้าศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ
แบ่งออกเป็ น 9 ประเภท ได้แก่ ไม่เคยศึกษา อนุบาล/ศูนย์เด็กเล็ก ต่ากว่าชั้นประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6)
ประถมฯ (ป.4, ป.7, ป.6) ม.ต้น (มศ.1-3 หรื อ ม.1-3) ม.ปลาย (มศ.4-5 หรื อ ม.4-6 หรื อ ปวช.)
อนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า หรื อ ปวส. ป.ตรี หรื อเทียบเท่า และสู งกว่าปริ ญญาตรี สามารถวัดได้จาก
การรวมร้อยละของคนที่จบการศึกษาตั้งแต่ม.ปลาย (มศ.4-5 หรื อ ม.4-6 หรื อ ปวช.) ร้อยละของ
คนที่จบการการศึกษาอนุปริ ญญา หรื อเทียบเท่า หรื อ ปวส. ร้อยละของคนที่จบการศึกษาป.ตรี หรื อ
เทียบเท่า และร้อยละของคนที่จบการศึกษาสู งกว่าปริ ญญาตรี เรี ยกรวมว่า ร้อยละของคนที่จบ
การศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
4.2 การอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็ น หมายถึง ความสามารถในการอ่านภาษาไทยออก
เขียนภาษาไทยได้ และสามารถคานวณเลขอย่างง่ายได้ ถ้าทาได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ถือว่า
ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็ น คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน โดยเฉพาะคนอายุ 15-59 ปี เป็ นกลุ่มคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี และ
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ยังอยูใ่ นช่วงของวัยทางาน สามารถวัดได้จาก ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้
5. ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ รายได้ รายจ่าย
การมีอาชีพและรายได้ของคนวัยทางาน และการมีอาชีพและรายได้ของผูส้ ู งอายุ
5.1 รายได้ หมายถึง ค่าตอบแทนจากการทางาน และ/หรื อได้รับจากบุคคลอื่น และ/
หรื อเงินที่ได้รับจากดอกเบี้ย เงินปั นผล ค่าสิ ทธิ หรื อสวัสดิการต่าง ๆ สามารถวัดได้จากรายได้เฉลี่ย
ของคนในครัวเรื อนต่อปี
5.2 รายจ่าย หมายถึง ภาระค่าใช้จ่าย สามารถวัดได้จากรายจ่ายเฉลี่ยของคน
ในครัวเรื อนต่อปี
5.3 การมีอาชีพและรายได้ หมายถึง การทากิจกรรม การทางาน การประกอบการ
ที่ไม่เป็ นโทษแก่สังคม และมีรายได้ตอบแทน โดยอาศัยแรงงาน ความรู ้ ทักษะ อุปกรณ์ เครื่ องมือ
วิธีการ แตกต่างกันไป กลุ่มอาชีพตามลักษณะการประกอบอาชีพ สามารถวัดได้จาก ร้อยละคนอายุ
15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ และร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
6. ปั จจัยมิติดา้ นที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต หมายถึง
ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับอยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนิ นชีวติ ที่ส่งผลต่อ
ความสุ ขของประชาชนในเขตพื้นที่ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้แก่ การมีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดิน การมีปริ มาณน้ าเพียงพอในการอุปโภคและ
บริ โภค ภาวะการปราศจากมลพิษรบกวน การเตรี ยมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ และ
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
6.1 การมีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดิน หมายถึง การมีชื่อครอบครองบ้านและที่ดิน
ตามเอกสารสิ ทธิ์ ดังนี้ โฉนดที่ดิน (น.ส.4, น.ส.4 ก, น.ส.4 ข, น.ส.4 ค,น.ส.4 ง หรื อ น.ส.4 จ)
ใบจอง (น.ส.2 หรื อน.ส.2 ก) หนังสื อรับรองการทาประโยชน์ (น.ส.3, น.ส.3 ก หรื อ น.ส.3 ข)
ใบไต่สวน (น.ส.5), แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.1) หนังสื อแสดงการทาประโยชน์ (น.ค.3)
หนังสื อแสดงการทาประโยชน์ (ก.ส.น.5) หนังสื อสิ ทธิ ทากินในเขตป่ าไม้ (ส.ท.ก.1 ก, ส.ท.ก.2 ก
หรื อ ส.ท.ก.1 ข) สิ ทธิในการทาเกษตรกรรม (ส.ป.ก.4-01) หรื อ แบบยืน่ ภาษีบารุ งท้องที่ (ภ.บ.ท.5)
สามารถวัดได้จากร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง
6.2 การมีปริ มาณน้ าเพียงพอในการอุปโภคและบริ โภค หมายถึง ครัวเรื อนมีน้ าสะอาด
สาหรับดื่ม และบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน และครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร (ประมาณ 2 ปี๊ บ) ต่อวัน สามารถวัดได้จาก ร้อยละของครัวเรื อน
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มีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน และร้อยละของ
ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
6.3 ภาวะการปราศจากมลพิษรบกวน หมายถึง ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากเสี ยงดัง
สั่นสะเทือน ฝุ่ นละออง กลิ่น ความเหม็น มลพิษทางอากาศ น้ าเสี ย ขยะ หรื อของเสี ยอันตราย
ที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุ ขภาพอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง สามารถวัดได้จาก ร้อยละ
ของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
6.4 การเตรี ยมความพร้อมรับมือภัยธรรมชาติ หมายถึง ครัวเรื อน เมื่อมีการขับขี่
ยานพาหนะ ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า หรื อในการประกอบอาชีพ ได้มีการป้ องกันอุบตั ิภยั อย่างถูกวิธี
ครัวเรื อนมีการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับ ภัยธรรมชาติ และการจัดการความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
สามารถวัดได้จาก ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
6.5 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หมายถึง ในรอบปี ที่ผา่ นมา ครัวเรื อนไม่มี
คนประสบเหตุ ดังต่อไปนี้ ถูกฆ่าตาย ถูกทาร้ายร่ างกาย กระทาอนาจาร ข่มขืน กระทาชาเรา
ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์ วิง่ ราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสี ยทรัพย์) ถูกบุกรุ ก
ที่อยูอ่ าศัย อาชญากรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวติ และทรัพย์สิน อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
สามารถวัดได้จาก ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
7. ปัจจัยมิติดา้ นชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม หมายถึง ปั จจัยที่เกี่ยวข้องกับ
ชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้แก่ การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางศาสนา การมี
ส่ วนร่ วมในกิจกรรมของสังคม และความอบอุ่นในครอบครัว
7.1 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมทางศาสนา หมายถึง ในรอบปี ที่ผา่ นมา คนในครัวเรื อน
ที่อายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไปทุกคนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น การร่ วมพิธีกรรมทางศาสนา ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ
สวดมนต์ ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรื อการทาละหมาด และการเข้าโบสถ์คริ สต์ เป็ นต้น สามารถ
วัดได้จากร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
7.2 การมีส่วนร่ วมในกิจกรรมของสังคม หมายถึง ในรอบปี ที่ผา่ นมา คนในครัวเรื อน
อย่างน้อย 1 คน ได้เคยเข้าร่ วมทากิจกรรมสาธารณะของหมู่บา้ น โดยการออกแรงงาน เงิน หรื อ
วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สร้าง/ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การกาจัดขยะ มูลฝอย และน้ าเสี ยแปรรู ป
ผลผลิต เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง สามารถวัดได้จาก ร้อยละของครัวเรื อน
มีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น
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7.3 ความอบอุ่นในครอบครัว หมายถึง ในรอบปี ที่ผา่ นมา ครัวเรื อนมีโอกาส
อยูพ่ ร้อมหน้ากัน มีความเคารพนับถือซึ่ งกันและกัน มีการปรึ กษาหารื อ สมาชิกในครัวเรื อนไม่เคย
หนีออกจากบ้าน คนที่อาศัยอยูค่ นเดียวอยูไ่ ด้อย่างมีความสุ ข สามารถวัดได้จาก ร้อยละของ
ครอบครัวมีความอบอุ่น
8. ปัจจัยมิติดา้ นนโยบาย หมายถึง จานวนนับประเด็นปั จจัยที่ที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จากวิสัยทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น แบ่งออกเป็ น 6 มิติ คือ มิติดา้ นสุ ขภาพ ประกอบไปด้วย
1. ด้านสุ ขภาพ 2. ด้านกลุ่มเฉพาะ เช่น กลุ่มผูพ้ ิการ กลุ่มผูป้ ่ วยใน เป็ นต้น 3. ด้านการป้ องกัน
ยาเสพติด มิติดา้ นการศึกษา ประกอบด้วย 1. ด้านส่ งเสริ มการศึกษา 2. ด้านส่ งเสริ มภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 3. ด้านศาสนา ประเพณี และวัฒนธรรม มิติดา้ นเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 1. ด้านการส่ งเสริ ม
เศรษฐกิจ 2. ด้านการส่ งเสริ มอาชีพ 3. ด้านการส่ งเสริ มรายได้ 4. ด้านความพอเพียง 5. ด้านการ
ส่ งเสริ มเกษตรกรรม 6. ด้านการท่องเที่ยว 7. ด้านการส่ งเสริ มอาเซี ยน 8. ด้านการส่ งเสริ มเงินทุน
มิติดา้ นที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต ประกอบด้วย 1. ด้านเมือง
น่าอยู่ 2. ด้านการส่ งเสริ มสิ่ งแวดล้อม 3. ด้านการส่ งเสริ มสาธารณสุ ข 4. ด้านความปลอดภัย
5. ด้านการส่ งเสริ มที่ดิน ที่อยูอ่ าศัย ที่ดินทากิน มิติดา้ นชีวิตครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม
ประกอบด้วย 1. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 2. ด้านการส่ งเสริ มคุณธรรม และมิติดา้ นนโยบาย ประกอบด้วย
1. ด้านการส่ งเสริ มคุณภาพชี วติ 2. ด้านส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วม 3. ด้านส่ งเสริ มการมีภาวะผูน้ า
4. ด้านส่ งเสริ มการบริ การ 5. ด้านบริ หารจัดการโดยหลักธรรมาภิบาล 6. ด้านความยัง่ ยืน 7. ด้านการ
ส่ งเสริ มประชาธิ ปไตย 8. ด้านการส่ งเสริ มความสุ ข 9. ด้านการส่ งเสริ มสารสนเทศ 10. ด้านการ
ส่ งเสริ มการทางานแบบบูรณาการ ได้แก่ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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บทที่ 2
เอกสารและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
ในการวิจยั เรื่ อง ปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ผูว้ ิจยั ได้ทาการศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง
เพื่อหาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ดังนี้
1. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวข้องกับความสุ ข
2. เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. งานวิจยั ที่เกี่ยวข้อง

แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความสุ ข
1. ความหมายของความสุ ข
สานักงานราชบัณฑิตยสภา (2550) ได้ให้ความหมายของ สุ ข หรื อ ผาสุ ก ว่า “น.
ความสบายกายสบายใจ” คือ ความรู ้สึกหรื ออารมณ์ประเภทหนึ่ง มีหลายระดับตั้งแต่ความสบายใจ
เล็กน้อยหรื อความพอใจจนถึงความเพลิดเพลินหรื อเต็มไปด้วยความสนุก มีการใช้แนวความคิดทาง
ปรัชญา ศาสนา จิตวิทยา ชีววิทยาอธิ บายความหมายของความสุ ข รวมถึงสิ่ งที่ทาให้เกิดความสุ ข
ศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิต และคณะ (2555) ได้ให้ความหมายของความสุ ข ว่า
ประสบการณ์ และความรู ้สึกที่มนุษย์สามารถบริ หารจัดการได้อย่างสม่าเสมอตามความปรารถนา
ในภาพรวมจนเกิดได้จริ ง และทาให้บุคคลเกิดความยินดีและอิ่มเอมใจ ทั้งนี้ ต้องไม่ทาให้ผอู ้ ื่น
เดือดร้อน
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ได้ให้ความหมายของ ความสุ ข ไว้วา่ ภาวะที่คนมีคุณภาพ
ชีวติ ที่ดี ดารงชีวิตอย่างมีดุลยภาพทั้งจิต กาย ปั ญญา ที่เชื่ อมโยงกับเศรษฐกิจ สังคมและสิ่ งแวดล้อม
อย่างเป็ นองค์รวม และสัมพันธ์กนั ได้ถูกต้องดีงาม นาไปสู่ การอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข คือ การอยูร่ ่ วมกัน
อย่างสันติระหว่างคนกับคน และระหว่างคนกับธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อม
คาที่มีความหมายใกล้เคียงกับความสุ ข คือ ความอยูด่ ีมีสุข (Well-being) ซึ่งหมายถึง
ความพึงพอใจในชีวติ ที่ดาเนินในปัจจุบนั ของบุคคล เป็ นการมองในภาพรวมของชีวติ ในทุก ๆ ด้าน
ซึ่ งเกิดจากองค์ประกอบที่สาคัญ ส่ วนที่เป็ นการแสดงออกทางด้านจิตใจ และส่ วนที่ตอ้ งผ่าน
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กระบวนการคิดทางสมอง ที่แสดงออกถึงความสมปรารถนาในชีวติ หรื อ ความพึงพอใจในชีวติ
(จิณณพิภทั ร ชูปัญญา, 2552)
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้ให้
ความหมายของความอยูด่ ีมีสุข คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น สุ ขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ทางร่ างกายและ
จิตใจต้องได้รับการศึกษา มีความรู ้ มีงานทา มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีวติ และไม่เหลื่อมล้ า
อยูใ่ นสภาพแวดล้อม ที่ดี ภายใต้การบริ หารจัดการที่ดี
องค์การอนามัยโลก (WHO) (1948 อ้างถึงใน สุ ภาพร คชารัตน์, 2560, หน้า 2814)
ได้ให้ความหมายของ สุ ขภาวะ ว่า "State of complete physical, mental, and social well-being,
and not merely the absence of disease or infirmity." หมายถึง ความอยูด่ ีมีสุขทั้งด้านกาย จิตใจ และ
สังคม ไม่ได้จากัดแค่ความหมายของการที่ไม่มีโรค หรื อความบกพร่ องด้านร่ างกายและจิตใจ
คุณภาพชีวติ เป็ นอีกหนึ่งคาที่มีความหมายใกล้เคียงกับความสุ ข โดย ยูเนสโก
(UNESCO) (1978 อ้างถึงใน รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ, 2550, หน้า 23) ได้กล่าวถึงความหมายของ
คุณภาพชีวติ ว่า คุณภาพชีวติ คือ ความรู ้สึกของการดารงชี วติ อยูอ่ ย่างมีความสุ ขและความพอใจ
เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวติ ซึ่ งเป็ นส่ วนสาคัญมากที่สุดของบุคคล
สรุ ปความหมายของความสุ ขได้วา่ ความรู ้สึกสุ ข พึงพอใจชีวติ ทั้งทางด้านร่ างกาย
จิตใจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
2. แนวคิดและทฤษฎีทเี่ กีย่ วข้ องกับความสุ ข
2.1 ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับความสุ ข
มีการกล่าวถึงความสุ ข และความพึงพอใจ ที่จะส่ งผลให้เรามีชีวติ ที่ ดีข้ ึน ในทาง
ตรงข้าม ความทุกข์ ความเจ็บปวดจะส่ งผลให้เรามีชีวิตที่แย่ลง ซึ่ งสามารถแบ่งความสุ ขออกมา
ได้เป็ น 3 ประเภท ดังต่อไปนี้
The Hedonistic Theories ทฤษฎี Hedonistic มุ่งเน้นไปที่คุณค่าของความปรารถนา
ที่จะมีความสุ ขสบาย หรื อความเพลิดเพลิน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความเป็ นอยูท่ ี่ดี (ชีวติ ที่ดีที่สุด
สาหรับคนที่ยงั มีชีวติ อยู)่ ซึ่ งเนื้อแท้คุณค่าของความสุ ขตามทฤษฎีน้ ีระบุวา่ ความสุ ขเกิดจากการ
หักล้างระหว่างสิ่ งที่ทาให้เกิดความพึงพอใจ และสิ่ งที่ทาให้เกิดความเจ็บปวด
The Desire-Fulfilment Theories ทฤษฎีน้ ีเชื่อว่า เมื่อบุคคลได้รับการเติมเต็มในสิ่ ง
ที่เขาปรารถนา หรื อสิ่ งที่ดีที่สุดในชีวติ บุคคลนั้นจะมีความสุ ข โดยสิ่ งที่บุคคลต้องการนั้น ต้องเป็ น
สิ่ งที่ดี ไม่ขดั ต่อหลักศีลธรรม จึงจะเรี ยกได้วา่ เป็ นการมีชีวิตที่ดี แต่ในบางแนวคิด สนใจแค่สิ่งที่
ทาให้บุคคลสมปรารถนานั้น เป็ นสิ่ งที่ทาให้บุคคลมีความสุ ขเท่านั้น
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The Objective List Theories ทฤษฎีน้ ีในแง่ของความสุ ข ให้ความสาคัญของ
ปั จจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อความสุ ขที่เป็ นประโยชน์โดยตรงกับคน ซึ่งเป็ นปัจจัย ด้านอื่นที่
นอกเหนือจากความพอใจและความสุ ข หรื ออาจกล่าวได้วา่ คนเราจะมีชีวติ ที่ดี ถ้ามีปัจจัยต่าง ๆ
ที่เป็ นผลดี ไม่วา่ เราจะ ต้องการมันหรื อไม่ก็ตาม สิ่ งต่าง ๆ ที่เป็ นสิ่ งที่ดีน้ นั ประกอบด้วยการมี
ความสัมพันธ์ที่ดี มีความหมายมีความรู ้ มีอิสระ การบรรลุความสาเร็ จ และความพึงพอใจ
ความสุ ขตามทฤษฎีท้ งั 3 ทฤษฎีน้ นั จะกล่าวถึง ความสุ ขแบบมีชีวติ ที่น่าพึงพอใจ
ความสุ ขแบบมีชีวติ ที่ดี และความสุ ขแบบมีชีวติ ที่มีความหมาย โดย 2 ประเภทแรกนั้น ถูกมองว่า
เป็ นความสุ ขแบบ อัตวิสัย นัน่ คือ ขึ้นอยูก่ บั มุมมอง หรื อความคิดเห็น หรื อเกี่ยวข้องกับความรู ้สึก
ความเชื่อ หรื อ ความต้องการ อาจหมายถึงแนวความคิดส่ วนบุคคลโดยเฉพาะ ที่ไม่สามารถ
พิสูจน์ได้ และความสุ ขประเภทที่ 3 มีความสอดคล้องกับปรวิสัย ที่มีพ้นื ฐานอยูบ่ นข้อเท็จจริ ง
ไม่ข้ ึนอยูก่ บั จิตใจ ความคิดเห็นและความรู ้สึก มากกว่าความพึงพอใจ หรื อความปรารถนาการมีชีวติ
ที่น่าพึงพอใจ โดยความสุ ขทั้ง 3 ประเภทจะช่วยเติมเต็มซึ่ งกันและกัน ให้กลายเป็ นความสุ ขที่
แท้จริ งของชีวติ ที่มีความสมบูรณ์ (เริ งชัย ตันสุ ชาติ และธรรญชนก คาแก้ว, 2551)
ความสุ ข ตามทรรศนะของนักปรัชญา ตามการศึกษาของสุ ภาณี สุ ขนาคินทร์
(2549) ได้แบ่งความสุ ขออกตามแนวคิดต่าง ๆ ได้เป็ น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. แนวคิดกลุ่มสุ ขนิยม หรื อรตินิยม กล่าวว่า ความสุ ขเป็ นจุดมุ่งหมายสุ ดท้าย
ที่มนุษย์ตอ้ งการบรรลุ เป็ นที่สุดของความต้องการ โดยจุดหมาย คือ การได้มาซึ่งความสุ ขสบายและ
ทุกข์นอ้ ยที่สุด ทฤษฎีน้ ีถือเป็ นวิธีการทางวิทยาศาสตร์ เพราะความสุ ข ความพึงพอใจ สามารถ
ตรวจสอบได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 นัน่ คือ การมองเห็น การได้ยนิ การได้กลิ่น การได้ลิ้มรส และ
การสัมผัส แต่ทฤษฎีน้ ีถูกโต้แย้งว่า ถ้ามนุษย์ใฝ่ หาแต่ความสุ ข ความเจริ ญทางวัตถุและทางจิตใจ
ของมนุษย์ คงไม่เกิดการกระทาที่น่าสรรเสริ ญ การเสี ยสละคงไม่มี การสัมผัสความสุ ขจากประสาท
สัมผัสไม่มีความแน่นอน ต้องเกิดจากปั จจัยภายนอกเท่านั้น
2. แนวคิดกลุ่มอสุ ขนิยม เป็ นแนวคิดที่โต้แย้งแนวคิดกลุ่มสุ ขนิยม เพราะจะทาให้
มนุษย์เกิดการแสวงหาความสุ ขอย่างไม่สิ้นสุ ด โดยเป้ าหมายความสุ ขของทฤษฎีน้ ี คือ ความสุ ขของ
มนุษย์เป็ นเรื่ องของภายใน คุณค่าในชีวติ มนุษย์ข้ ึนอยูก่ บั จิตใจที่สงบเยือกเย็น และสามารถแบ่ง
ออกเป็ น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มปัญญานิยม ที่เน้นคุณค่าของจิตและปั ญญา ซึ่ งเป็ นสิ่ งที่มนุ ษย์ควร
แสวงหา การแสวงหาความรู ้ความจริ งต้องเป็ นสิ่ งที่บริ สุทธิ์ เป็ นสัจธรรม เป็ นอมตะ ไม่เกี่ยวข้องกับ
ความต้องการภายนอก และกลุ่มวิมุตินิยม เป็ นกลุ่มที่มุ่งเน้นค้นหาสัจจะ หรื อความเป็ นจริ งที่เป็ น
สิ่ งที่มีความสาคัญของชีวติ เน้นความสุ ขที่เป็ นทางสายกลาง การยึดติดจะทาให้เกิดความทุกข์
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3. แนวคิดกลุ่มอัตถิภาวนิยม เป็ นแนวคิดที่ให้ความอิสระ สิ ทธิ เสรี ภาพของ
ความเป็ นมนุษย์ในการเลือกที่จะกระทาสิ่ งต่าง ๆ เลือกแนวทางในการใช้ชีวิต ภายใต้ความ
รับผิดชอบในผลของการกระทา
4. แนวคิดกลุ่มมนุษยนิยม เป็ นการมองชีวิตให้ครบทุกด้าน ทั้งทรรศนะสุ ขนิยม
วิมุตินิยม และปั ญญานิยม การแสวงหาสิ่ งที่สามารถตอบสนองทั้งทางร่ างกาย และจิตใจ สู่ การเป็ น
มนุษย์ที่สมบูรณ์ในระดับที่เหมาะสม สมดุล และรอบคอบ
กล่าวได้วา่ ความสุ ขจากแนวคิดจากทรรศนะของนักปรัชญาทั้ง 4 กลุ่ม สามารถ
สรุ ปได้วา่ กลุ่มสุ ขนิยม คือ ความสุ ขจากภายนอกที่เป็ นจุดมุ่งหมายสาคัญที่สุดของมนุษย์ รับรู ้
ได้จากประสาทสัมผัสทั้ง 5 กลุ่มอสุ ขนิยม คือ ความสุ ขที่มาจากภายในจิตใจ กลุ่มอัตถิภาวนิยม คือ
ความสุ ขจากการได้รับเสรี ภาพของตัวตนอย่างแท้จริ ง และกลุ่มมนุษยนิยม ความสุ ข คือ
ความสมดุลทั้ง 3 กลุ่ม
2.2 แนวคิดคุณภาพชีวติ
สาหรับแนวคิดที่มีความใกล้เคียงกับแนวคิดความสุ ข คือ แนวคิดคุณภาพชีวติ ที่มี
บทบาทสาคัญในแง่ความผาสุ กของมนุษย์ ซึ่ งคุณภาพชีวติ เป็ นสิ่ งที่เกี่ยวกับสวัสดิการมนุษย์และ
ความสุ ข ในการศึกษาของคัมมินส์ (1998 อ้างถึงใน ศิรินนั ท์ กิตติสุขสถิต, เฉลิมพล แจ่มจันทร์ ,
กาญจนาม ตั้งชลพย์ และจรัมพร โห้ลายอง, 2555) ได้ให้อธิบายความหมาย คาว่า คุณภาพชีวติ
ในเชิงภาวะวิสัย เช่น ฐานะร่ ารวย การมีทรัพย์สินเงินทอง การมีสุขภาพดี ความสัมพันธ์ส่วนตัว
และมิติในเชิงอัตวิสัย เช่น เกี่ยวข้องกับความรู ้สึก ความพึงพอใจหรื อความสุ ข ดังนั้น ความสุ ข
จึงมักถูกนามาใช้ร่วมกับ คุณภาพชีวติ ซึ่ งสามารถพบได้ในนิยามและทฤษฎีที่เกี่ยวกับการศึกษา
คุณภาพชีวติ โดยในการวัดคุณภาพชีวติ จึงสามารถสะท้อน การวัดความสุ ขของบุคคลในระดับ
ที่น่าเชื่อถือได้
ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช (2546) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ โดยคุณภาพชีวติ
มีความเกี่ยวข้องกับสถานภาพความเป็ นอยูท่ ี่ดี ในแง่ของบุคคล ครอบครัว และชุมชน ที่มี
ความสมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย และจิตใจ ซึ่ งสาคัญตนเองและสังคม ถ้าบุคคลมีคุณภาพชีวติ จะทาให้
เกิดการดารงชีวิตในทางที่ดี ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน เกิดการพัฒนา ปรับปรุ งตนเอง สังคม และ
สิ่ งแวดล้อมให้ดีข้ ึนเกิดการนาความรู ้ ภูมิปัญญา เหตุผล ในการแก้ปัญหาอย่างสันติวธิ ี มีการยอมรับ
ในคุณค่าของตัวเอง และผูอ้ ื่น สามารถอยูร่ ่ วมกันได้อย่างมีความสุ ข และเป็ นรากฐานของความสุ ข
ความสงบเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
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2.2.1 องค์ประกอบของความสุ ขตามแนวคิดคุณภาพชีวติ
ในการศึกษาของสัมพันธ์ รอดพึ่งครุ ฑ (2540) เกี่ยวกับองค์ประกอบของ
คุณภาพชีวติ ซึ่ งได้กล่าวถึงการพัฒนาความจาเป็ นพื้นฐานของประชาชน เป็ นความจาเป็ นพื้นฐาน
ขั้นต่าในการประเมินชี วติ ของคนไทย ปั จจุบนั มีการปรับปรุ งให้มีความเหมาะสมภายใต้แผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แบ่งองค์ประกอบในการประเมินคุณภาพชีวิตเป็ น 5 หมวด
31 ตัวชี้วดั ประกอบด้วย
หมวดที่ 1 สุ ขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีน
ป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค ครัวเรื อนกินอาหารถูกสุ ขลักษณะ ปลอดภัย
และได้มาตรฐาน ครัวเรื อนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุ ขภาพประจาปี และคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที
หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วดั คือ ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยู่
อาศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด และถูกสุ ขลักษณะ ครัวเรื อนไม่ถูก
รบกวนจากมลพิษ ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี และครัวเรื อนมีความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชี้วดั คือ เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริ การเลี้ยงดู
เตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี เด็กจบชั้น ม.3
ได้เรี ยนต่อชั้น ม.4 หรื อเทียบเท่า คนในครัวเรื อนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรี ยนต่อและ
ยังไม่มีงานทาได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชีพ และคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้
หมวดที่ 4 การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั คือ คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพ
และรายได้ คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี (38,000
บาท/คน/ปี ) ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน
หมวดที่ 5 ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั คือ คนในครัวเรื อนไม่ดื่มสุ รา คนใน
ครัวเรื อนไม่สูบบุหรี่ คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผูส้ ู งอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ผูพ้ ิการ ได้รับการดูแล
จากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน
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ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อ
ท้องถิ่น และครอบครัวมีความอบอุ่น
2.2.2 องค์ประกอบของคุณภาพชีวิตของแคมเบล (1972 อ้างถึงใน รัตนพงษ์
จันทะวงษ์, 2546) สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามกาลเวลา สถานที่ และสภาวะแวดล้อม
โดยองค์ประกอบแต่ละด้านมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงถึงกันอย่างกลมกลืน มี 3 ด้าน ดังนี้
1. ด้านกายภาพ ได้แก่ ปั จจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร
และสภาพที่อยูอ่ าศัย
2. ด้านสังคม ได้แก่ ปั จจัยด้านการศึกษา สุ ขภาพอนามัย และความมัน่ คง
ของครอบครัว
3. ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสาเร็ จ
ความผิดหวังและความเครี ยด ความคับข้องใจในการดาเนินชีวติ
2.2.3 ในการศึกษาของประพล บุญมากุล (2548) องค์ประกอบของความสุ ข
ที่สามารถสรุ ปได้น้ นั มีความสัมพันธ์กนั และเชื่อมโยงส่ งผลต่อเนื่องกัน นาไปสู่ คุณภาพชีวติ ของ
บุคคล โดยมีองค์ประกอบของความสุ ข ได้ดงั นี้
1. ความสมบูรณ์ดา้ นร่ างกายและสติปัญญา คุณภาพชี วติ ที่ดีของมนุษย์
นั้นขึ้นกับความเป็ นปกติของร่ างกายและสติปัญญาเป็ นพื้นฐาน ได้แก่ ความครบถ้วนของอวัยวะ
ต่าง ๆ การมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้ความสามารถในการทางานเทียบเท่า
คนอื่น ๆ พัฒนาการของสติปัญญาเป็ นปกติ สามารถศึกษาเล่าเรี ยน คิดไตร่ ตรองหาเหตุผลต่าง ๆ
รวมทั้งสามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้
2. ความสมบูรณ์ดา้ นจิตใจและอารมณ์ หมายถึง การเป็ น ผูม้ ีจิตใจที่ดี
มีคุณธรรม อารมณ์แจ่มใส มองโลกในแง่ดี เอื้อเฟื้ อเผื่อแผ่ต่อผูอ้ ื่น อารมณ์มีความมัน่ คง
ไม่แปรปรวน หงุดหงิด โมโหง่าย ไม่อิจฉาริ ษยา หรื อเคียดแค้นพยาบาทผูอ้ ื่น พร้อมที่จะช่วยเหลือ
ผูท้ ี่ตกทุกข์ได้ยาก หรื อเดือดร้อนเสมอ
3. ความสมบูรณ์ดา้ นสังคมและสิ่ งแวดล้อม หมายถึง การได้รับการยอมรับ
จากคนทัว่ ไป จากการมีมนุษย์สัมพันธ์อนั ดี สามารถปรับตัว เห็นคุณค่าในความสามารถและ
ความสาคัญของผูอ้ ื่น ตลอดจนสิ่ งแวดล้อมรอบตัว ซึ่ งจะนามาสู่ การคิดที่จะปรับปรุ งพัฒนาให้
สิ่ งแวดล้อมเหล่านั้นคงคุณค่า และประโยชน์อยูต่ ลอดไป พยายามลดความเสี ยหายหรื อมลพิษ
ที่จะเกิดต่อสิ่ งแวดล้อมให้นอ้ ยที่สุด อยูร่ ่ วมกันกับคนในสังคมได้อย่างสามัคคี
4. ความสมบูรณ์ดา้ นปั จจัยที่จาเป็ นในการดารงชีวติ หมายถึง ความสามารถ
ในการแสวงหาปั จจัยต่าง ๆ ที่จาเป็ นต่อการดารงชี วติ ตามความเหมาะสมของสถานภาพ ฐานะ
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ตลอดจนสภาพของสังคมเศรษฐกิจ และยุคสมัย ซึ่ งปั จจัยจาเป็ นเหล่านี้ คือ ปั จจัย 4 ได้แก่ อาหาร
เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย ยารักษาโรค และสิ่ งอานวยความสะดวกสบายต่าง ๆ
2.3 แนวคิดความต้องการ
จากการศึกษาของแพง ชินพงศ์ (2561) เกี่ยวกับ ทฤษฎีมาสโลว์ ที่กล่าวถึง
ความต้องการ 5 ขั้นของมนุษย์ ซึ่ งแนวคิดเรื่ องความสุ ข มีความสอดคล้องกับแนวคิดความต้องการ
และการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยความต้องการจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามวัย เพศ สถานภาพ
สิ่ งแวดล้อม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงประสบการณ์ที่หล่อหลอมให้เกิดความต้องการที่
แตกต่างกัน ดังนี้
ระดับที่ 1 ความต้องการขั้นพื้นฐานด้านร่ างกาย เช่น ปั จจัย 4 นั้นคือ
ความต้องการอาหาร เครื่ องนุ่งห่ม ที่อยูอ่ าศัย และยารักษาโรค มีความสาคัญในการดาเนิน
ชีวติ ประจาวัน หากมนุษย์ขาดปัจจัย 4 จะทาให้ไม่สามารถดารงชีวติ อยูไ่ ด้ ทาให้มนุษย์มีแรงจูงใจ
ในการแสวงหาปั จจัยเหล่านี้
ระดับที่ 2 ความต้องการด้านความมัน่ คงปลอดภัย ทั้งด้านร่ างกายและจิตใจ
เกี่ยวข้องกับความเป็ นนามธรรม ทางร่ างกาย เช่น การมีอาหารบริ โภคเพียงพอทุกวัน การมีที่อยู่
อาศัยที่มนั่ คงถาวร ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ทางจิตใจ เช่น การได้รับการยกย่องนับถือ
ได้รับความสาเร็ จในชีวิต
ระดับที่ 3 ความต้องการความรักและความเป็ นเจ้าของ โดยธรรมชาติ
ของมนุษย์เกิดมาเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน อยูก่ นั เป็ นครอบครัว มีความรักความอบอุ่นมอบให้แก่กนั
เช่นเดียวกันความต้องการความรักความเป็ นเจ้าของในสิ่ งของ ธรรมชาติ ความไพเราะของดนตรี
ทั้งในรู ปแบบนามธรรม และรู ปธรรม
ระดับที่ 4 ความต้องการการยกย่องและความภาคภูมิใจ เกี่ยวของกับจิตใจ
มีความเป็ นนามธรรม เช่นการได้รับการยอมรับการยกย่องชมเชย ได้รับการยอมรับ เป็ นการ
แสดงถึงคุณค่า เกียรติยศของตัวเอง
ระดับที่ 5 ความต้องการประสบความสาเร็ จสู งสุ ดในชีวติ ถือเป็ นความต้องการ
สู งสุ ดในชีวติ ของมนุษย์ ความต้องการในระดับนี้ เป็ นสิ่ งที่แสดงเชิงประจักษ์ถึงความสามารถของ
มนุษย์ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนไปสู่ เป้ าหมายที่ดีที่สุด
2.3.1 องค์ประกอบของความสุ ขตามแนวคิดความต้องการ
องค์ประกอบของความสุ ข มีความเกี่ยวข้องกับความต้องการขั้นพื้นฐาน
ของมนุษย์ตามการศึกษาของ ทิพวัลย์ วรรณโชติผาเวช (2546) สามารถแบ่งองค์ประกอบนี้ได้
ออกเป็ น 5 องค์ประกอบ ดังนี้
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1. ความสุ ขสบายทางด้านร่ างกายและวัตถุ เช่น การมีสุขภาพที่แข็งแรง
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ การได้รับประทานอาหารที่ดี การมีบา้ นที่น่าอาศัย
2. ความสัมพันธ์กบั บุคคลอื่น เช่น ความเป็ นครอบครัว สัมพันธ์กบั บิดา
มารดา บุตร ความสัมพันธ์ฉนั มิตร คนรู ้จกั
3. เข้าร่ วมกิจกรรมในสังคมและชุมชน เช่น การมีส่วนร่ วมในกิจกรรม
ต่าง ๆ การมีโอกาสได้ช่วยเหลือสนับสนุนผูอ้ ื่น
4. มีพฒั นาการด้านบุคลิกภาพและความสาเร็ จในพัฒนาการนั้น
5. การสันทนาการ และการมีส่วนร่ วมในสังคม เช่น การเป็ นสมาชิกต่าง ๆ
การเข้าไปมีส่วนร่ วมในการออกเสี ยงประชามติ ประชาพิจารณ์
3. องค์ ประกอบของความสุ ข
จากความหมายของความสุ ขที่ได้กล่าวในข้างต้น ความสุ ข คือ ความรู ้สึกหรื ออารมณ์
ที่สามารถวัดระดับ หรื อประเมินความสุ ขได้ โดยในการประเมินความสุ ขของบุคคลจะมีการ
ประเมินจากองค์ประกอบของความสุ ข นัน่ คือ องค์ประกอบทางความคิด เป็ นการใช้ความคิด
ในการตัดสิ น หรื อประเมินความพึงพอใจในภาพรวมของเหตุการณ์ในชีวิต กิจกรรม และ
สภาพแวดล้อม และองค์ประกอบทางอารมณ์ เป็ นการใช้อารมณ์ความรู ้สึกเพื่อตอบสนองต่อ
สถานการณ์ ในแง่ของอารมณ์ทางบวก และอารมณ์ทางลบ ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางกาย
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิต สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางสังคม และสุ ขภาวะที่สมบูรณ์ทางจิตวิญญาณหรื อ
ปัญญาของแต่ละบุคคล อันมีปัจจัยภายในทางด้านจิตใจ และปั จจัยภายนอก ที่เกิดจากสภาวะ
แวดล้อมของแต่ละบุคคลมาเป็ นตัวกระทบ กระตุน้ ให้เกิดความรู ้สึก (กิ่งทอง กิจจานนท์, 2557)
ความหมายของความสุ ขของจิณณพิภทั ร ชูปัญญา (2552) จะเกี่ยวข้องกับ
ความพึงพอใจในชีวติ และอัตวิสัย ซึ่งเป็ นความหมายของความสุ ขที่เป็ นภาพรวม เป็ นผลมาจาก
การประมวลภาพความสุ ขเฉพาะด้าน ประกอบด้วย 2 องค์ประกอบหลัก คือ ระดับความพอใจ และ
ความสมหวัง หรื อ ความสมปรารถนา
ภูเบศร์ สมุทรจักร ธี รนุช ก้อนแก้ว และริ ฏวัน อุเด็น (2559) ได้ศึกษาเกี่ยวกับ
องค์ประกอบของความสุ ขภายใต้แนวคิดของ “ความสุ ข 9 ประการ” และ “องค์กรแห่งความสุ ข :
Happy Workplace” ในรู ปแบบของเครื่ องมือวัดความสุ ข HAPPINOMETER ซึ่งประกอบด้วย
ความสุ ข 9 มิติ ดังนี้
1. Happy Body (สุ ขภาพดี) หมายถึง การที่บุคคลมีสุขภาพร่ างกายแข็งแรง สมส่ วน
มีพฤติกรรม การบริ โภคที่ดี/เหมาะสม มีความพึงพอใจสภาวะสุ ขภาพกายของตนเอง
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มิติน้ ี มี 6 ตัวชี้วดั คือ ค่า BMI ภาวะอ้วนลงพุง ออกกาลังกาย สู บบุหรี่
ดื่มเครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ และความพึงพอใจต่อสุ ขภาพกาย
2. Happy Relax (ผ่อนคลายดี) หมายถึง การที่บุคคลสามารถบริ หารเวลาในแต่ละวัน
เพื่อการพักผ่อนได้อย่างมีคุณภาพ พอใจกับการบริ หารจัดการปั ญหาของตนเอง และทาชีวติ ให้ง่าย
สบาย ๆ
มิติน้ ี มี 5 ตัวชี้วดั คือ ความพอเพียงในการพักผ่อน กิจกรรมหย่อนใจ
ความเครี ยด ชี วติ เป็ นไปตามที่คาดหวัง และการจัดการกับปั ญหาในชีวิต
3. Happy Heart (น้ าใจดี) หมายถึง การที่บุคคลมีจิตสาธารณะ มีส่วนร่ วมในการ
สร้างประโยชน์ให้กบั ส่ วนรวม และมีเมตตากับคนรอบข้าง
มิติน้ ี มี 9 ตัวชี้วดั คือ ความรู ้สึกเอื้ออาทร การให้ความช่วยเหลือแก่คนรอบข้าง
การทางานเป็ นทีม ความสัมพันธ์เหมือนพี่เหมือนน้อง การสื่ อสารกับเพื่อนร่ วมงานในองค์กร
การถ่ายทอดแลกเปลี่ยนการทางาน การทาประโยชน์เพื่อส่ วนรวม และการเข้าร่ วมกิจกรรมที่เป็ น
ประโยชน์ต่อสังคม
4. Happy Soul (จิตวิญญาณดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตระหนักถึงคุณธรรม และ
ศีลธรรม รู ้แพ้รู้ชนะ รู ้จกั ให้ และมีความกตัญญูรู้คุณ
มิติน้ ี มี 5 ตัวชี้วดั คือ การทานุบารุ ง ศิลปวัฒนธรรม ศาสนา การให้ทาน และ
การปฏิบตั ิกิจตามศาสนา การให้อภัย การยอมรับและการขอโทษ รวมถึง การตอบแทนผูม้ ีพระคุณ
5. Happy family (ครอบครัวดี) หมายถึง เชื่อใจ มัน่ ใจ และอุ่นใจกับบุคคล
ในครอบครัวของตนเอง
มิติน้ ี มี 3 ตัวชี้วดั คือ เวลาอยูก่ บั ครอบครัว การทากิจกรรมกับครอบครัว และ
มีความสุ ขกับครอบครัว
6. Happy Society (สังคมดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนบ้าน
ไม่ทาให้ผอู ้ ื่นเดือดร้อน ไม่เอาเปรี ยบผูค้ นรอบข้าง ไม่ทาให้สังคมเสื่ อมถอย
มิติน้ ี มี 6 ตัวชี้วดั คือ ความสัมพันธ์กบั เพื่อนบ้าน การปฏิบตั ิตามกฎระเบียบ
ของสังคมความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สินการขอความช่วยเหลือจากคนในชุมชน สังคม
สงบสุ ข และการใช้ชีวติ ในสังคมอย่างมีความสุ ข
7. Happy Brain (ใฝ่ รู ้ดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความตื่นตัว กระตือรื อร้นในการเรี ยนรู ้
สิ่ งใหม่ ๆ เพื่อปรับตัวให้เท่าทันและตั้งรับการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา และพอใจที่จะแสดง
ความทันสมัยอยูเ่ สมอ
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มิติน้ ี มี 3 ตัวชี้วดั คือ การแสวงหาความรู ้ใหม่ ๆ การพัฒนาตนเอง และโอกาส
ในการพัฒนาตนเอง
8. Happy Money (สุ ขภาพเงินดี) หมายถึง การที่บุคคลมีวินยั ในการใช้จ่ายเงิน
มีความสามารถและพึงพอใจในการบริ หารจัดการระบบการรับ จ่าย และออมเงินในแต่ละเดือน
มิติน้ ี มี 4 ตัวชี้วดั คือ การผ่อนชาระหนี้สินต่าง ๆ การชาระหนี้ เงินออม และ
ความเพียงพอของค่าตอบแทนที่ได้รับ
9. Happy work-life (การงานดี) หมายถึง การที่บุคคลมีความสบายใจในที่ทางาน
มีความรักความผูกพัน และความภาคภูมิใจในองค์กร มีความมัน่ ใจในอาชีพรายได้ และมีความพึง
พอใจกับความก้าวหน้าของตนเองในองค์กร
มิติน้ ี มี 15 ตัวชี้วดั คือ ความสุ ขต่อสภาพแวดล้อมในองค์กร การได้รับการดูแล
ด้านสุ ขภาพ ความพึงพอใจต่อสวัสดิการ การได้รับการปฏิบตั ิอย่างถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน
ความเหมาะสมของการเลื่อนขั้น เลื่อนตาแหน่ง ความมัน่ คงในอาชีพ ความเสี่ ยงจากการทางาน
การลาออกจากงาน การเปลี่ยนสถานที่ทางาน การมีส่วนร่ วมแสดงความคิดเห็น ความถูกต้อง
ของการจ่ายค่าจ้าง ความตรงเวลาของการจ่ายค่าจ้าง และการทางานอย่างมีความสุ ข
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี โดยได้สรุ ปดัชนีช้ ีวดั ความสุ ข จากหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดชั นีช้ ีวดั
ความสุ ขทั้งหมด 9 ด้าน คือ
ด้านที่ 1 รายได้และการกระจายรายได้ คือ รายได้ของครอบครัวมีความ
เหมาะสม รายได้มีความเพียงพอต่อรายจ่าย มีการออมทรัพย์ และการที่ครอบครัว สมาชิก
ในครอบครัวสามารถจุนเจือรายได้ให้แก่สมาชิกภายในครอบครัว ชุมชนและสังคมบางโอกาส
ต่าง ๆ ได้
ด้านที่ 2 ชีวติ และครอบครัว คือ การอยูร่ ่ วมกันอย่างมีความสุ ขของสมาชิกใน
ครอบครัว รู ้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีความสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้
ด้านที่ 3 การมีสาธารณู ปโภค คือ โครงสร้างพื้นฐานที่มีความเชื่อมโยงและ
กระจายความเจริ ญอย่างทัว่ ถึงไปสู่ ภูมิภาค ได้แก่ ระบบขนส่ งในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
สภาพถนนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี ถนนเชื่อมโยงระหว่างเขตเทศบาลเมืองจันทบุรีกบั ท้องถิ่น
อื่น ๆ ระบบการประปา น้ าใช้ และน้ ากินในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
ด้านที่ 4 ชีวติ การทางาน คือ การมีงานทาอย่างทัว่ ถึง งานที่ทามีความมัน่ คง และ
มาจากความรู ้ความสามารถตามความถนัดที่ตนมี สามารถเลี้ยงชีพตนและครอบครัว
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ด้านที่ 5 ความรู ้และการศึกษา คือ การได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของรัฐ ทักษะ
ความสามารถในการปรับตัวให้รู้เท่าทันสังคม เรี ยนรู ้ที่จะพึ่งตนเอง และใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ
และทักษะของตนให้เป็ นประโยชน์ในการปฏิบตั ิภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มความสามารถและ
มีประสิ ทธิภาพ
ด้านที่ 6 สุ ขอนามัย คือ ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ มีสุขภาวะที่สมบูรณ์
ทั้งร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี รู ้จกั ป้ องกันดูแลสุ ภาพที่ดี
ของตนเอง เข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข
ด้านที่ 7 สภาพแวดล้อมในการดาเนินชีวิต คือ การมีที่อยูอ่ าศัยที่มนั่ คง ได้รับ
การบริ การสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์ อนามัยสิ่ งแวดล้อมที่ดี
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการดารงชีวติ
ด้านที่ 8 การบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐและเอกชน คือ การมีส่วนร่ วมในการ
ดาเนินงานของเทศบาลเมืองจันทบุรี การได้รับข้อมูลข่าวสารจากเทศบาลอย่างทัว่ ถึง การได้รับ
การดูแลอย่างเท่าเทียมจากเทศบาล การได้รับการเปิ ดโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ความโปร่ งใสในการทางานของเทศบาล
ด้านที่ 9 ด้านเศรษฐกิจ คือ เศรษฐกิจโดยรวม คือ ราคาสิ นค้าในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี การทาบัญชีครัวเรื อน การใช้จ่ายเพื่อการสาธารณู ปโภคเพื่อการดาเนินชี วติ ประจาวัน
เช่น ค่าน้ า ค่าไฟฟ้า ค่าน้ ามัน ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ได้นาเสนอ
เกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ข ผ่านเนื้อหาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ
แนวคิดตัวชี้วดั ระดับพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด
จากเนื้อหาในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 และฉบับที่ 9
โดยการศึกษาของ อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ที่มี
กรอบแนวคิดการพัฒนามุ่งเน้นการให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนา โดยมีการนิยาม ความสุ ข
หรื อความอยูด่ ีมีสุขอย่างครอบคลุม ว่า “การมีสุขภาพอนามัยที่ดี ทั้งร่ างกายและจิตใจ มีความรู ้
มีงานทาอย่างทัว่ ถึง มีรายได้เพียงพอต่อการดารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมัน่ คง อยูใ่ น
สภาพแวดล้อมที่ดี และอยูภ่ ายใต้การบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ” ซึ่ งต่อมาในแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 10 และฉบับ ที่ 11 ได้เปลี่ยนมาใช้คาว่า ความอยูเ่ ย็นเป็ นสุ ข ก่อนจะเปลี่ยนกลับมาใช้คาว่า
ความอยูด่ ีมีสุข อีกครั้งในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยองค์ประกอบของดัชนีช้ ีวดั ความอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข ซึ่งประกอบด้วย 7 องค์ประกอบย่อยได้แก่
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1. สุ ขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการสร้าง
สุ ขภาวะที่สมบูรณ์ท้ งั ร่ างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี
การรู ้จกั ป้ องกันดูแลสุ ขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึงบริ การสาธารณสุ ข มี 3 องค์ประกอบ
ได้แก่ การมีชีวติ ยืนยาว การมีสุขภาพอนามัยที่ดี และการสร้างความเป็ นธรรมในระบบสาธารณสุ ข
มี 3 ตัวชี้วดั คือ อายุขยั เฉลี่ยเมื่อแรกเกิด สัดส่ วนประชากรที่ไม่เจ็บป่ วยในแต่ละปี และสัดส่ วน
ประชากรที่มีหลักประกันสุ ขภาพ
2. ความรู ้ กระบวนการที่จะได้มาซึ่งความรู ้ คือ การได้รับการศึกษา ซึ่งเป็ นปัจจัย
ที่สาคัญที่สุดในการยกระดับความอยูด่ ีมีสุขของคนไทย สร้างโอกาส พัฒนาสติปัญญา กระบวนการ
เรี ยนรู ้ การใช้ประสบการณ์ ศักยภาพ และทักษะ เพื่อการปฏิบตั ิภารกิจในสังคมได้อย่างเต็ม
ประสิ ทธิภาพ มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การได้รับการศึกษาของคนไทยอย่างทัว่ ถึงเท่าเทียมกัน และ
คุณภาพการศึกษา มี 3 ตัวชี้วดั คือ จานวนปี เฉลี่ยที่ได้รับการศึกษาของประชาชน อัตราการเข้าเรี ยน
หนังสื อของเด็กชั้นมัธยมต้นและมัธยมปลาย และผลคะแนนการทดสอบวิชาภาษาไทย
ภาษาอังกฤษ คณิ ตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
3. ชีวติ การทางาน รายได้ที่เกิดจากการทางาน จะทาให้สามารถสร้างความสาเร็ จและ
คุณภาพชีวติ ที่ดีข้ ึนได้ การมีงานทาที่ดี มีความมัน่ คงและปลอดภัยในการทางาน มีรายได้
อย่างต่อเนื่ อง จะส่ งผลให้สามารถดูแลความเป็ นอยูข่ องตนเองและครอบครัวให้อยูด่ ีมีสุขได้ และ
ยังส่ งผลต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมอีกด้วย มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ การมีงานทาอย่างทัว่ ถึง
และความมัน่ คงในการทางาน มี 2 ตัวชี้วดั คือ สัดส่ วนผูว้ า่ งงาน และสัดส่ วนแรงงานที่มีบริ การ
สวัสดิการและอยูใ่ นข่ายครอบคลุมของกองทุนประกันสังคม
4. รายได้และการกระจายรายได้ การสร้างความเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ จะช่วยให้
ประชาชนมีความเป็ นอยูท่ ี่ดีข้ ึน มีอานาจซื้ อเพียงพอต่อการดารงชีวิตที่ได้มาตรฐาน และหลุดพ้น
จากความยากจนและมีการกระจายรายได้ในกลุ่มต่าง ๆ ในสังคมอย่างเท่าเทียม มี 2 องค์ประกอบ
ได้แก่ รายได้ และการกระจายรายได้ มี 2 ตัวชี้วดั คือ สัดส่ วนคนยากจนด้านรายได้ และ
สัมประสิ ทธิ์ การกระจายรายได้
5. สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ สภาพแวดล้อมที่ดียอ่ มส่ งผลให้สุขภาพและจิตใจดี
เอื้อต่อการประกอบอาชีพและดารงชีวติ ในสังคม มี 3 องค์ประกอบ ได้แก่ ด้านที่อยูอ่ าศัยและ
การได้รับบริ การสาธารณู ปโภค ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และสิ่ งแวดล้อม
มี 7 ตัวชี้วดั คือ สัดส่ วนครัวเรื อนที่มีบา้ นและที่อยูเ่ ป็ นของตนเอง สัดส่ วนครัวเรื อนที่มีน้ าประปาใช้
สัดส่ วนคดีอาชญากรรมต่อประชากร สัดส่ วนคดียาเสพติดต่อประชากร ดัชนีคุณภาพแหล่งน้ า
สัดส่ วนขยะต่อประชากรแต่ละปี และสัดส่ วนพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ท้ งั หมด
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6. ชีวติ ครอบครัว ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุ่น รู ้บทบาทหน้าที่ มีสัมพันธภาพ
ที่ดีต่อกัน ย่อมเป็ นพื้นฐานทางสังคมที่สาคัญต่อคนในการดารงชีวติ ครอบครัวอย่างอยูด่ ีมีสุข
มี 2 องค์ประกอบ ได้แก่ สัมพันธภาพของสมาชิกในครอบครัว และการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจ
มี 4 ตัวชี้วดั คือ อัตราการหย่าร้าง อัตราการจดทะเบียนสมรส ความอบอุ่นของครอบครัว และ
ร้อยละของครัวเรื อนที่มีรายได้มากกว่ารายจ่าย ร้อยละ 10
7. การบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ ทีความสาคัญต่อความอยูด่ ีมีสุข โดยการดูแลให้สังคม
มีสิทธิ และเสรี ภาพในการดารงชีวติ มีส่วนร่ วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ การได้รับ
การปฏิบตั ิอย่างเท่าเทียมทางกฎหมาย และการที่รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
มี 4 องค์ประกอบ ได้แก่ หลักคุณธรรม การมีส่วนร่ วม ความคุม้ ค่า และความโปร่ งใส มี 4 ตัวชี้วดั
คือ สัดส่ วนจานวนข้าราชการที่ถูกลงโทษทางวินยั สัดส่ วนของผูม้ าใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สัดส่ วน
ค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP และดัชนีช้ ีการรับรู ้เรื่ องคอร์ รัปชัน่
สาหรับการวัดความสุ ขในระดับพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด จัดทาขึ้นเพื่อนาผล
ของการวัดความสุ ขที่ได้มาวิเคราะห์เปรี ยบเทียบผลการพัฒนาและแนวโน้มของประเด็นปัญหา
ได้อย่างต่อเนื่ อง และนาไปใช้ประกอบการวางแผนทั้งในระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัด หน่วยงาน
ส่ วนกลาง และส่ วนภูมิภาค เพื่อเชื่อมโยงและวิเคราะห์ปัญหาในระดับพื้นที่ได้ชดั เจนมากขึ้น และ
สามารถกาหนดแนวทางแก้ไขพัฒนาได้อย่างสอดคล้องกับสภาพข้อเท็จจริ งในพื้นที่ได้ชดั เจนยิง่ ขึ้น
และเหมาะสมต่อไป ซึ่งตัวชี้ วดั การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2559 จัดทาขึ้น
เพื่อนาเสนอผลการประมวลข้อมูล ตัวชี้วดั ซึ่ งได้ปรับข้อมูลต่อเนื่ องจากชุดตัวชี้วดั ในปี พ.ศ.2558
โดยตัวชี้ วดั ระดับจังหวัดเป็ นการแสดง สถานะการพัฒนาจังหวัดตามมิติการพัฒนา 4 มิติ คือ มิติ
การพัฒนาแบบทัว่ ถึง (Inclusive Growth) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน (Growth & Competitiveness) มิติการเติบโตทางเศรษฐกิจสี เขียว (Green Growth)
และมิติประสิ ทธิภาพการดาเนินงานของภาครัฐ (Government Efficiency) ส่ วนตัวชี้วดั ระดับกลุ่ม
จังหวัด แสดงสถานะการพัฒนาเฉพาะมิติเศรษฐกิจ ในมิติที่ 1 คือ การเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง มี 6 ตัวชี้วดั คือ ขนาดเศรษฐกิจ
การเติบโตของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว อัตราเงินเฟ้อ ผลิตภาพแรงงาน และอัตรา
การว่างงาน มิติที่ 2 การสร้างความสมดุล และปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐ มี 4 ตัวชี้วดั คือ
การเข้าถึงน้ าประปา การเข้าถึงไฟฟ้า อัตราการเข้าถึงอินเตอร์ เน็ตของประชากร และสัดส่ วน
คดียาเสพติด มิติที่ 3 การเติบโตที่ เป็ นมิตรต่อสิ่ งแวดล้อม มี 4 ตัวชี้วดั คือ การใช้จ่ายเงินฯ
เพื่อช่วยเหลือผูป้ ระสบภัย ปริ มาณขยะ การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้ และร้อยละของจานวนฟาร์ม
ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน และมิติที่ 4 การลดความเหลื่อมล้ า มี 12 ตัวชี้วดั คือ การมีจิตสานึก

32
ประชาธิปไตย สังคมที่มีธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ทางสังคม (สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2559)
4. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสุ ข
จากความหมายของความสุ ข แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของ
ความสุ ข สามารถจาแนกปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขได้เป็ นมิติในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
มิติดา้ นสุ ขภาพ
แนวคิดเรื่ องความอยูด่ ีมีสุข มีความเกี่ยวข้องกับสุ ขภาพ โดยการพัฒนาสุ ขภาพนั้น
มีองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ สุ ขภาพกาย สุ ขภาพจิต และความเป็ นอยูด่ ีเชิงสังคม ซึ่ งในหนังสื อ
ความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง ของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และ
สุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข ได้แก่ ร้อยละคนพิการ ร้อยละ
คะแนนสุ ขภาพจิต ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ และร้อยละของประชากร
ที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องการวัดระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552) พบว่าการมีร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรงส่ งผลต่อ
ความสุ ข การศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด
โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ของอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) พบว่าประชากรที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ การศึกษา
เกี่ยวกับอาชีพ และ ความสุ ข กรณี ศึกษาจังหวัดพะเยา ของวรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา
ไทยประเสริ ฐ (2557) พบว่า ระดับสุ ขภาพ สุ ขภาพจิตที่ดี เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษา
เรื่ องการวัดระดับความสุ ขและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชากรในพื้นที่
เมืองเก่าน่าน ของ ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) พบว่าระดับสุ ขภาพของจิตใจ ส่ งผลต่อความสุ ข
การศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและความอยูด่ ีมีสุขระดับปั จเจกบุคคล
กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐญา ประไพพานิช (2561) ที่พบว่า ปั จจัย
ด้านสุ ขภาพส่ งผลต่อความสุ ข, การศึกษาเรื่ องความต้องการและความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน
โรงงาน ของชวาลา ละวาทิน (2561) ที่พบว่าการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรงเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข และการศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร ของกรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) ที่พบว่า การมีสมาชิก
เจ็บป่ วยรุ นแรง เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังหรื อติดสารเสพติดที่เข้ารับการบาบัด ส่ งผลต่อความสุ ข

33
มิติคุณสมบัติส่วนบุคคล
จากการที่ในแต่ละจังหวัดมีปัจจัยที่ส่งผลของความสุ ข ได้แก่ ลักษณะของประชากร
เศรษฐกิจ และสังคมที่แตกต่างกัน ทาให้ในแต่ละพื้นที่มีความสุ ขที่แตกต่างกัน ซึ่ งอภิชาติ
จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) ได้ทาการศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทย
ใน 75 จังหวัด โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร พบว่า ประชากรเพศชายมีสุขภาพจิตดีกว่าประชากร
เพศหญิง อายุมีความสัมพันธ์ดา้ นบวกกับความสุ ข ประชากรที่มีสถานภาพหม้าย หย่า หรื อ
แยกกันอยู่ จะมีความสุ ขต่ากว่ากว่าประชากรที่มีสถานภาพโสดและสมรส การเป็ นหัวหน้า
ครัวเรื อนมีผลทางลบกับสุ ขภาพจิต การนับถือศาสนา ในภาคใต้ประชากรที่นบั ถือศาสนาอิสลาม
จะมีสุขภาพดีกว่าศาสนาพุทธ และสุ ขภาพต่าที่สุขคือศาสนาคริ สต์ ภาคกลาง ประชากรที่นบั ถือ
ศาสนาอิสลามกลับมีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่นบั ถือศาสนาพุทธ และในภาค
ตะวันออกเฉี ยงเหนือ ประชากรที่นบั ถือศาสนาคริ สต์จะมีสุขภาพจิตดีกว่าประชากรที่นบั ถือ
ศาสนาพุทธ สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขของประชาชนอาเภอ
ท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุ ภาณี สุ ขะนาคินทร์ (2549) พบว่าเพศ อายุ และสถานภาพสมรสเป็ น
ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ข การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลักความจาเป็ น
พื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ ของรัชฎาภรณ์ นวมนาคะ (2550) พบว่า
เพศ อายุ และสถานภาพสมรสเป็ นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องงานของการศึกษาเรื่ อง
การวัดระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
พบว่า เพศ และอายุเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข
ของจิณณพิภทั ร ชูปัญญา (2552) พบว่า เพศ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข และการศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและความอยูด่ ีมีสุขระดับปั จเจกบุคคล กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐญา ประไพพานิช (2561) พบว่า เพศ และอายุ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข
มิติดา้ นการศึกษา
ความรู ้เป็ นกลไกในการพัฒนาคนคุณภาพชีวติ กระทัง่ ทาให้การสร้างรายได้ในการ
ดารงชีวิตจุนเจือครอบครัว นามาซึ่ งการพัฒนาประเทศให้มีความยัง่ ยืน ดังนั้น ความอยูด่ ีมีสุข หรื อ
ความสุ ขจึงมีความเกี่ยวข้องกับโดยตรงกับความรู ้ของประชาชนที่จะสามารถเรี ยนรู ้ การปรับตัว
ประยุกต์ใช้นวัตกรรมต่าง ๆ โดยการศึกษาของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561) ที่มีการศึกษาเกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง
ได้กล่าวถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข ได้แก่ จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
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อัตราการเข้าเรี ยนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ)
ของเด็กนักเรี ยนไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (%) สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขของ
ประชาชนอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุ ภาณี สุ ขะนาคินทร์ (2549) ที่พบว่า การศึกษาเป็ น
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักความจาเป็ นพื้นฐานในเขต
พื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ ของรัชฎาภรณ์ นวมนาคะ (2550) ที่พบว่า ระดับ
การศึกษาสู งสุ ดเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องการวัดระดับความสุ ขของประชากร
ในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ที่พบว่า ระดับการศึกษาเป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความสุ ข และการศึกษาเรื่ องสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทย
ใน 75 จังหวัด โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ของอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) ที่พบว่า
ประชากรที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับประถมศึกษาจะมีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่มีการศึกษา
สู งกว่า
มิติดา้ นเศรษฐกิจ
การพัฒนาประเทศมีคนเป็ นกาลังสาคัญ ทั้งสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ และ
เพิม่ ประสิ ทธิ ภาพในการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น การสนับสนุนความอยูด่ ีมีสุขของคนทางาน หรื อ
การพัฒนาคุณภาพทรัพยากรบุคคลในประเทศจึงเป็ นสิ่ งสาคัญ โดยในหนังสื อความอยูด่ ีมีสุข
ในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง ของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี
ปลื้มเจริ ญ (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ข นัน่ คือ การมีงานทา
การมีโอกาสในการตัดสิ นใจในการทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความพึงพอใจใน
ค่าตอบแทนที่ได้รับ ชัว่ โมงการทางาน สภาพแวดล้อมการทางาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการ
ทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน และปั จจัยรายได้ ค่าใช้จ่าย
และหนี้สินครัวเรื อนที่ส่งผลต่อความสุ ข สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ความสุ ขของประชาชนอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุ ภาณี สุ ขะนาคินทร์ (2549) พบว่า
เศรษฐกิจ และอาชีพ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลัก
ความจาเป็ นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ ของรัชฎาภรณ์ นวมนาคะ
(2550) พบว่า อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ อง
การวัดระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินออม หนี้สิน และอาชีพ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ อง
สถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับบุคคลและระดับ
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จังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร
ของอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) พบว่า ประชากรที่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัว
ในภาคกลาง เหนือ และใต้มีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่
ประชากรที่ประกอบอาชีพลูกจ้างเอกชนในทุกพื้นที่มีสุขภาพจิตแย่กว่าประชากรที่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม และประชากรที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในทุกจังหวัดมีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากร
ที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีเพียงประชากรที่ประกอบอาชีพลูกจ้างของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจ
เท่านั้นที่มีสุขภาพจิตดีกว่าประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ประชากรที่มีรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนมากจะมีสุขภาพจิตดีกว่าประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย ถ้าประชากรมีหนี้สิน
ในระบบเพิ่มขึ้น จะมีสุขภาพจิตดีข้ ึน การศึกษาเรื่ องความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลเมือง
จันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของกิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ที่พบว่า รายได้ต่อเดือน และภาระการเลี้ยงดู
รวมทั้งตนเอง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องการวัดระดับความสุ ขและวิเคราะห์
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชากรในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ของปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) พบว่า
ผลกระทบต่อการผันผวนทางเศรษฐกิจ มีรายได้ที่พอเพียงและเป็ นธรรม ความสุ ขจากฐานะการเงิน
ส่ วนตัว และพึงพอใจในอาชี พการงานที่ทาอยู่ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเกี่ยวกับ
ปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข ของจิณณพิภทั ร ชูปัญญา (2552) พบว่า อาชีพ และรายได้ เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและ
ความอยูด่ ีมีสุขระดับปั จเจกบุคคล กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐญา
ประไพพานิช (2561) พบว่า รายได้ ความรู ้สึกมีหนี้สิน และการมีงานทา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข การศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ กรณี ศึกษาตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ของวิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) พบว่า รายได้
โดยเฉลี่ยต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ และการมีงานทา เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของประชาชนในประเทศไทย ของพนิดา จงสุ ขสมสกุล
(2562) พบว่า ความมัน่ คง ของรายได้จากการประกอบอาชี พ และรายได้มีความเสี่ ยงตามอาชีพและ
กลไกทางตลาด เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข และการศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัว
ข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ของกรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์
เจนใจวิทย์ (2562) พบว่า มีรายได้เพียงพอกับค่าใช้จ่าย ไม่มีหนี้สิน และมีสมาชิกทาหน้าที่หา
รายได้/ผลผลิตเพียงพอกับความต้องการของครอบครัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
มิติที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชีวิต
สภาพที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม ความปลอดภัย และทรัพยากรธรรมชาติ มีความ
เกี่ยวข้องกับความเป็ นอยูข่ องคน ซึ่ งส่ งผลต่อความสุ ข จากหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย
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ความฝันหรื อความจริ ง ของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนินชี วิตที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข นัน่ คือ ร้อยละของครัวเรื อนที่มีบา้ นและที่ดินเป็ นของตนเอง สัดส่ วนเฉลี่ยการปล่อย
ก๊าซเรื อนกระจก (ตันก๊าซเรื อนกระจกต่อคน) ร้อยละของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และร้อยละ
ของประชาชนที่ประสบปั ญหาภัยแล้ง สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีความสัมพันธ์กบั
ความสุ ขของประชาชนอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ของสุ ภาณี สุ ขะนาคินทร์ (2549) พบว่า พื้นที่
ที่ประชาชนอยูอ่ าศัย เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องคุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลัก
ความจาเป็ นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ ของจีระศักดิ์ ทัพผา (2550)
พบว่า เขตพื้นที่อยูอ่ าศัย และการมีหลักประกันชีวติ เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ อง
การวัดระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552)
พบว่า การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องระดับความสุ ขและปัจจัย
ที่ส่งผลต่อระดับความสุ ขของประชาชนกรณี ศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่
จังหวัดสงขลา ของพาทินธิดา ชูเชิด (2554) พบว่า การครอบครองที่ดิน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข การศึกษาเรื่ องสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด
โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ของอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) พบว่า ในภาคเหนื อ
ประชากรที่มีพ้นื ที่อยูอ่ าศัยในเมืองจะมีสุขภาพจิตแย่กว่าประชากรที่มีที่อยูอ่ าศัยในชนบท แต่ใน
ภาคตะวันออกเฉี ยงเหนื อประชากรที่มีที่อยูอ่ าศัยในชนบทมีสุขภาพแย่กว่าประชากรที่มีที่อยูอ่ าศัย
อยูใ่ นเมือง การศึกษาเรื่ องความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี ของ
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) พบว่า ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย และที่พกั อาศัย เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
การศึกษาเรื่ องการวัดระดับความสุ ขและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชากรในพื้นที่
เมืองเก่าน่าน ของปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) พบว่า สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากสารเคมีและปราศจาก
มลพิษทางสิ่ งแวดล้อม และการเข้าถึงสาธารณู ปโภคเช่น ไฟฟ้า ประปา เครื่ องอานวยความสะดวก
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องอาชีพ และ ความสุ ข กรณี ศึกษาจังหวัดพะเยา ของ
วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) พบว่า ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของประชาชนในประเทศไทย
ของพนิดา จงสุ ขสมสกุล (2562) พบว่า มลภาวะ สิ่ งแวดล้อม ยาเสพติดและอาชญากรรมในชุมชน
และปั ญหาความไม่สะดวกสบายจากสภาพอากาศและการจัดสรรสถานที่พกั ผ่อน เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสุ ข และการศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน
จังหวัดสกลนคร ของกรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) พบว่า มีการใช้สารเคมี
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เช่น ยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า ปุ๋ ยเคมี สมาชิกในครอบครัวของท่านไม่มีพฤติกรรมเป็ นภัยต่อสังคม
เช่น ทาลายข้าวของ ขโมย ทะเลาะวิวาท และครอบครัวของท่านมีสิ่งอานวยความสะดวกในการ
เดินทาง และติดต่อสื่ อสาร เช่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ ยานยนต์ และอินเตอร์ เน็ต เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข
มิติชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม
ในยุคโลกาภิวฒั น์ที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร และครอบครัวทั้งภายใน และ
ภายนอก ทาให้ครอบครัวมีขนาดเล็กลง ให้ความสาคัญกับตัวเอง และเกิดครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น
ความสัมพันธ์ในชุมชน และการเข้าไปมีส่วนร่ วมในกิจกรรมต่าง ๆ ลดลง ซึ่ งสิ่ งเหล่านี้ส่งผลต่อ
ความอบอุ่น ความสุ ขในชีวติ ครอบครัว และชุมชน จากหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย
ความฝันหรื อความจริ ง ของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อความสุ ข ได้แก่ ร้อยละของ
เด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทางานเชิงเศรษฐกิจ ร้อยละของจานวนครัวเรื อนที่มีหวั หน้าครัวเรื อนเดี่ยว
ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่อยูต่ ามลาพังคนเดียว และจานวนการแจ้งความคดีชีวิต ร่ างกาย เพศ และ
คดีประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน) และปั จจัยการมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อความสุ ข ได้แก่
ความสัมพันธ์ในชุมชน การเข้าร่ วมกิจกรรมทางสังคม/การเป็ นสมาชิกต่าง ๆ การอยูร่ ่ วมกับสมาชิก
ในครัวเรื อน และความสม่าเสมอในการติดต่อกับครอบครัว สอดคล้องกับการศึกษาเรื่ องการวัด
ระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ของรังสรรค์ ภิรมย์ (2552) พบว่า
การมีชุมชนเข้มแข็ง เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องอาชีพ และ ความสุ ข กรณี ศึกษา
จังหวัดพะเยา ของวรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) พบว่า การปฏิสัมพันธ์
ระหว่างสมาชิกในครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัว และมิตรสหายที่รู้ใจเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ข การศึกษาเรื่ องการวัดระดับความสุ ขและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชากร
ในพื้นที่เมืองเก่าน่าน ของปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) พบว่า ระดับการช่วยเหลือจากชุมชน ระดับ
ความถี่ของการช่วยเหลือชุมชน (การอาสา) ของท่าน ความสุ ขจากครอบครัว คนในชุมชนมีความ
สามัคคี ไม่มีการแบ่งพรรคแบ่งพวกในชุมชน ความสม่าเสมอในการปฏิบตั ิศาสนกิจของศาสนา
ที่ท่านนับถือ การเข้าร่ วมกิจกรรมที่มีส่วนในการทานุบารุ งศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็ นปั จจัย
ที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข ของจิณณพิภทั ร ชูปัญญา
(2552) พบว่า การอุทิศเวลาให้กบั กิจกรรมทางสังคม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ อง
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและความอยูด่ ีมีสุขระดับปั จเจกบุคคล กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุ
ในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐญา ประไพพานิช (2561) พบว่า ขนาดของครัวเรื อน และจานวน
บุตร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องความต้องการและความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน
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โรงงาน ของชวาลา ละวาทิน (2561) พบว่า การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง และ
การเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกัน เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข การศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุข
ของผูส้ ู งอายุ กรณี ศึกษาตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ของวิทมา ธรรมเจริ ญ
นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) พบว่า สถานะในครอบครัว และจานวนสมาชิก
ในครอบครัว เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข และการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในประเทศไทย ของพนิดา จงสุ ขสมสกุล (2562) พบว่า ครอบครัวอบอุ่น การสื่ อสารและ
ความรักความสัมพันธ์ในครอบครัว ความไม่สะดวกสบายชัว่ คราวในชุมชน และการสื่ อสารอย่างมี
ส่ วนร่ วมในการดาเนินกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของประชาชนของภาครัฐในชุมชน เป็ นปั จจัยที่ส่งผล
ต่อความสุ ข
มิติดา้ นนโยบาย
ความสุ ขของประชาชน มีความสัมพันธ์กบั ระบบบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ จาก
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริ หารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 (สานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา, 2546) ที่กาหนดกรอบแนวคิดของการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐไว้วา่
เพื่อให้เกิดประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิ ทธิภาพและ
เกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ ไม่มีข้ นั ตอนในการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น มีการปรับปรุ ง
ภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์ ประชาชนได้รับความอานวยความสะดวกและได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการ และมีการติดตามประเมินผลการปฏิบตั ิงานอย่างสม่าเสมอ
จากหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง ของอารี จาปากลาย กาญจนา
ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมี
ส่ วนร่ วมที่ส่งผลต่อความสุ ข คือ การบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ ได้แก่ สัดส่ วนจานวนข้าราชการ
ที่ถูกลงโทษทางวินยั สัดส่ วนของผูม้ าใช้สิทธิ์ เลือกตั้ง สัดส่ วนค่าใช้จ่ายภาครัฐต่อ GDP และดัชนี
ชี้การรับรู ้เรื่ องคอร์ รัปชัน่ และการศึกษาเรื่ องความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี ของกิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) พบว่า การบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐและเอกชน
เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. ความเป็ นมา
ปัจจุบนั ภูมิภาคเอเชีย เป็ นผูน้ าในการขับเคลื่อนโลก ทั้งด้านการลงทุน และ
การเจริ ญเติบโตทางเศรษฐกิจ ประเทศไทย เป็ นประเทศที่มีความเหมาะสมที่สุดในการลงทุน เพราะ
มีที่ต้ งั ของประเทศเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ที่ดี เป็ นจุดศูนย์กลางในการเชื่อมต่อกับกลุ่มเศรษฐกิจในทวีป
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เอเชีย และเป็ นจุดยุทธศาสตร์ ของกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซี ยน ในด้านการผลิต การค้า
การส่ งออกและการขนส่ ง อีกทั้งยังอยูก่ ่ ึงกลางระหว่างประเทศกัมพูชา ลาว เมียนมา และเวียดนาม
ที่กาลังเติบโตอย่างรวดเร็ ว โดยโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรื อ Eastern Economic
Corridor (EEC) เป็ นแผนยุทธศาสตร์ภายใต้ ไทยแลนด์ 4.0 ด้วยการพัฒนาเชิงพื้นที่ที่ต่อยอด
ความสาเร็ จมาจากโครงการพัฒนาพื้นที่บริ เวณชายฝั่งทะเลตะวันออกหรื อ Eastern Seaboard
ซึ่ งดาเนินมาตลอดกว่า 30 ปี ที่ผา่ นมา โดยในครั้งนี้สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก (สกพอ.) มีเป้ าหมายหลักในการส่ งเสริ มการลงทุน ซึ่ งจะเป็ นการยกระดับ
อุตสาหกรรมของประเทศเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและทาให้ เศรษฐกิจของไทยเติบโตได้
ในระยะยาว โดยในระยะแรกจะเป็ นการยกระดับพื้นที่ในเขต 3 จังหวัดคือ ชลบุรี ระยอง และ
ฉะเชิงเทรา ให้เป็ นพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกเพื่อรองรับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
อย่างเป็ นระบบและมีประสิ ทธิ ภาพผ่านกลไกการบริ หารจัดการภายใต้การกากับดูแลของ
คณะกรรมการนโยบายพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกโดยมีนายกรัฐมนตรี เป็ นประธาน
(สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)
2. วัตถุประสงค์
1. เพื่อพัฒนาเป็ นพื้นที่นาร่ องการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษของประเทศในการ
ส่ งเสริ มการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างก้าวกระโดดของภูมิภาค
2. เพื่อสร้างความมัน่ ใจด้วยความแข็งแกร่ งของอุตสาหกรรมพื้นฐานในปั จจุบนั : อาทิ
ยานยนต์ และส่ วนประกอบ ปิ โตรเคมี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่ วน
3. เพื่อการพัฒนาประเทศ เป็ นประตูสู่อาเซี ยน จีน และอินเดีย ด้วยศักยภาพของการ
เชื่อมต่อระบบขนส่ งและเขตการค้าเสรี
3. ความสาคัญในการเป็ นศู นย์ กลางการลงทุนของเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. เนื่องจากมีพ้นื ที่ของตลาดขนาดใหญ่ และมีกาลังซื้ อสู งจากอาเซี ยน จีน และอินเดีย
2. เศรษฐกิจมหภาคมีเสถียรภาพและมีความเจริ ญเติบโตสู ง
3. เป็ นผูน้ าด้านการผลิตและศูนย์กลางการส่ งออก
4. มีจุดเด่นหลากหลาย ทั้งด้านการเกษตรกรรมสมัยใหม่ อุตสาหกรรมไปจนถึง
ปิ โตรเคมีข้ นั สู ง
5. มีความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุน
4. ลักษณะสาคัญของพืน้ ทีเ่ ขตภาคตะวันออก (จังหวัดฉะเชิงเทรา, จังหวัดชลบุรี และ
จังหวัดระยอง)
1. เป็ นจุดศูนย์กลางในระดับโลกทั้งด้านการ ลงทุนและสถานที่ท่องเที่ยว
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2. เป็ นฐานอุตสาหกรรมด้านพลังงาน และ โครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
โรงกลัน่ น้ ามันขนาดใหญ่ 5 โรง กลุ่มอุตสาหกรรม กลุ่มปิ โตรเคมี 3 แห่ง โรงผลิตไฟฟ้า 20 โรง
นิคมอุตสาหกรรม 29 แห่ง
3. เชื่อมโยงด้วยโครงสร้างพื้นฐานการขนส่ ง ที่เพียบพร้อม ระยะทาง 200 กม. จาก
กรุ งเทพฯ เชื่ อมผ่านเส้นทางสายหลัก ท่าเรื อ พาณิ ชย์แหลมฉบัง สนามบินอู่ตะเภา และท่าเรื อ
อุตสาหกรรมมาบตาพุด
5. การจัดตั้งเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (2560) มีนโยบายส่ งเสริ มและสนับสนุนการจัดตั้ง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเพื่อส่ งเสริ มการค้าและการลงทุน รวมถึงการอานวยความสะดวกในการ
ประกอบกิจการอันเป็ นปั จจัยสาคัญต่อการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และ
เพื่อกระจายการพัฒนาไปยังพื้นที่ต่าง ๆ โดยเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ ซึ่ งมีศกั ยภาพในการ
พัฒนาด้วยความพร้อมด้านการคมนาคม การขนส่ ง โครงสร้างพื้นฐาน ความต้องการของ
ผูป้ ระกอบการ การจัดหาทรัพยากรต่าง ๆ และความเชื่อมโยงกับศูนย์กลางเศรษฐกิจอื่น ๆ อันเป็ น
การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชนให้ทวั่ ถึง ซึ่ งนโยบายดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายของ
รัฐบาลในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor)
ที่ครอบคลุมพื้นที่สามจังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง และ
เขตจังหวัดอื่นที่ติดต่อหรื อเกี่ยวข้อง เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเกิดผลอย่างเป็ นรู ปธรรม
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบเศรษฐกิจการยกระดับคุณภาพชีวติ และความเป็ นอยูข่ อง
ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศโดยรวม คณะรักษาความสงบแห่งชาติ จึงได้ออกคาสั่งหัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 2/2560 เรื่ อง การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกนี้ข้ ึน
6. อัตลักษณ์องค์ กร
โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรื ออีอีซี (EEC Eastern
Economic Corridor) เป็ นโครงการแห่งชาติที่สร้างความฝัน ความหวัง ความเปลี่ยนแปลง ที่นามาซึ่ ง
โอกาสมากมาย ที่จะนาผลประโยชน์มาให้คนไทย และประเทศไทย เป็ นเป้าหมายที่คนไทยทุกคน
มีร่วมกัน เพื่อให้พน้ กับดักรายได้ปานกลาง นาประเทศชาติไปสู่ ความมัน่ คง มัง่ คัง่ ที่ยงั่ ยืน
7. แนวคิดของอัตลักษณ์ องค์ กร
เริ่ มต้นจากการมองเห็นโอกาสของการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก ที่เป็ น
ระเบียงของกรุ งเทพฯ นับเป็ นยุทธศาสตร์ ที่ลงตัวในการเชื่อมต่อทั้งทางด้านภูมิศาสตร์
ด้านเศรษฐกิจ และสังคม จากประเทศไทยสู่ ภูมิภาค และสู่ โลก โดยสะท้อนในรู ปแบบของ
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สามเหลี่ยมสมมาตร (Golden Ratio) สัญลักษณ์ของใบเรื อสาเภาทองล้อกับแสงสี ส้มทองของ
อาทิตย์ในยามเช้า ที่สื่อถึงความรุ่ งโรจน์แห่งการติดต่อค้าขายระหว่างประเทศ ตั้งเป็ นจุดเด่นบน
สี น้ าเงินน้ าทะเล สามารถบอกเล่าเรื่ องราวของการเดินทางสู่ ไปแสงตะวันแห่งโอกาสครั้งใหม่ ไม่มี
ที่สิ้นสุ ด สอดคล้องกับกับแนวคิด ที่เชื่ อกันว่า “ตราบใดที่ดวงอาทิตย์ ยังคงขึ้นทางทิศตะวันออก
ตราบนั้นคนไทยย่อมมีโอกาส มีความหวังเสมอ”
8. วิสัยทัศน์
“เป็ นองค์กรต้นแบบในการขับเคลื่อนการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างบูรณาการยกระดับเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อมให้สาเร็ จอย่างยัง่ ยืน เพื่อให้ประเทศไทย
เป็ นประเทศพัฒนา ”
9. พันธกิจ
1. พัฒนา EEC ให้เป็ นพื้นที่ตน้ แบบที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่ งแวดล้อม
อย่างเป็ นระบบ มีกฎหมาย องค์กรดาเนินการ และมีภารกิจชัดเจน ของการพัฒนาเชิงพื้นที่อื่น ๆ
ในอนาคต
2. ให้ความสาคัญกับการสะสม การเก็บรวบรวมจนเพิ่มมากขึ้นเรื่ อย ๆ และ
นาเทคโนโลยีที่ทนั สมัยมาใช้ประโยชน์ในการสร้างรายได้ และสร้างคุณภาพชีวติ ที่ดีให้กบั สังคม
3. ดาเนินการเชิงรุ กแบบบูรณาการโดยรวมทุก ๆ อย่างที่จุดเดียว ครบวงจร เบ็ดเสร็ จ
ภายใต้กรอบเวลา โดยประสานความร่ วมมือระหว่าง ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ทั้งในระดับ
ส่ วนกลาง ส่ วนภูมิภาค และส่ วนท้องถิ่น โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ และ
ประชาชนในพื้นที่เป็ นสาคัญ
4. ร่ วมสนับสนุน ส่ งเสริ ม ผลักดันแผนภาพรวม เพื่อการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของประเทศ
5. จัดทาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณู ปโภคที่มีประสิ ทธิ ภาพมีความต่อเนื่อง
ประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยสะดวกและเชื่อมโยงกันอย่างเป็ นระบบโดยสมบูรณ์
6. มีกฎระเบียบชัดเจนในการกาหนดการใช้ประโยชน์ในที่ดินอย่างเหมาะสมกับ
สภาพพื้นที่ บริ บท และศักยภาพของพื้นที่โดยสอดคล้องกับหลักการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
7. พัฒนาเมืองให้มีความทันสมัยระดับนานาชาติที่เหมาะสมต่อการอยูอ่ าศัย
อย่างสะดวก ปลอดภัย เข้าถึงได้ง่ายโดยถ้วนหน้า และส่ งเสริ มการประกอบกิจการอย่างมี
ประสิ ทธิภาพ
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10. พืน้ ทีเ่ ขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

ภาพที่ 2 แผนที่แสดงพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)
ครอบคลุมพื้นที่ 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง
ประกอบด้วยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 273 แห่ง (ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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11. โครงสร้ างองค์ กร

ภาพที่ 3 โครงสร้างของคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
(สานักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, 2561)

งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สุ ภาณี สุ ขะนาคินทร์ (2549) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขของ
ประชาชนอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัย
ด้านเพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา เศรษฐกิจ อาชีพ และพื้นที่ที่ประชาชนอยูอ่ าศัยกับ
ความสุ ขของประชาชนอาเภอท่าปลา และศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนอาเภอท่าปลา
ประชากร คือ ประชาชนที่มีอายุ 15-18 ปี และอาศัยอยูใ่ นอาเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ จานวน
30,905 คน โดยกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน
400 คน และเพื่อความครอบคลุมของข้อมูลให้สามารถอ้างอิงไปสู่ ประชากร จึงได้เพิ่มขนาด
กลุ่มตัวอย่างเป็ น 575 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั มีการนาดัชนีวดั ความสุ ขของคนไทย
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ฉบับสมบูรณ์ 66 ข้อ ของอภิชยั มงคล และคนอื่น ๆ มาปรับใช้ในแบบสอบถาม ส่ วนแรก สอบถาม
เกี่ยวกับ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา อาชีพ และสภาพทางการเงิน และส่ วนที่สอง
สอบถามเกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสุ ข วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยวิธีหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบความสัมพันธ์ดว้ ยสถิติไค-สแควร์ ผลการศึกษา พบว่า
การศึกษา เศรษฐกิจ และพื้นที่ที่ประชาชนอยูอ่ าศัย มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขโดยรวมอย่างมี
นัยสาคัญทาสถิติที่ .05 อายุ การศึกษา อาชีพ สถานภาพสมรส และเศรษฐกิจ มีความสัมพันธ์กบั
ความสุ ขด้านกายอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติอย่างมีนยั สาคัญที่ .05 พื้นที่ที่ประชาชนอาศัย
มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขด้านสังคมอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 เพศและเศรษฐกิจ
มีความสัมพันธ์กบั ความสุ ขด้านปั ญญาอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ .05 และระดับความสุ ขของ
ประชาชน เฉลี่ยโดยรวม และความสุ ขรายด้านอยูใ่ นระดับน้อยทุกด้าน
จีระศักดิ์ ทัพผา (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของภาคประชาชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ มีวตั ถุประสงค์เพื่อพัฒนาแบบประเมินความสุ ขของภาคประชาชน ในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประเมินความสุ ขของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ เปรี ยบเทียบความสุ ข
ภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์ จาแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้
ต่อเดือน และเขตพื้นที่อยูอ่ าศัย และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของภาคประชาชนในจังหวัด
เพชรบูรณ์ ประชากร คือ ภาคประชาชนที่มีรายชื่ อในทะเบียนบ้านและพานักอาศัยในเขตพื้นที่
จังหวัดเพชรบูรณ์ จานวน 862,595 คน คานวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่
ได้กลุ่มตัวอย่าง 1,096 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบประเมินความสุ ขของภาคประชาชน
ในจังหวัดเพชรบูรณ์ วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ทดสอบค่าเฉลี่ยความสุ ขของภาคประชาชนด้วยสถิติ T-test independent ทดสอบค่าเฉลี่ย
ความสุ ขของภาคประชาชน จาแนกตามอายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และ
เขตพื้นที่อยูอ่ าศัย ด้วยสถิติ One-way ANOVA และวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขต่อความสุ ข
ของภาคประชาชนในจังหวัดเพชรบูรณ์โดยใช้ Multiple Regression Analysis แบบ Stepwise
ผลการศึกษา พบว่า แบบประเมินความสุ ขที่สร้างขึ้น ประกอบด้วยข้อมูลทัว่ ไป ได้แก่ เพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ รายได้ต่อเดือน และเขตพื้นที่อยูอ่ าศัย ข้อมูลปั จจัยเชิงคุณลักษณะ
ของบุคคลที่ส่งผลต่อความสุ ขทั้งหมด 10 ด้าน และข้อมูลระดับความสุ ขของภาคประชาชน จานวน
10 ด้าน ซึ่ งมีความเชื่ อมัน่ เท่ากับ 0.7703 ผลการประเมินความสุ ขภาคประชาชน พบว่า ภาพรวม
อยูใ่ นระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้านที่มีความสุ ขมาก ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ภายใน
ครอบครัว การมีความภาคภูมิใจ การใช้ชีวติ แบบพอเพียง การเข้าถึงหลักคาสอนของศาสนา การมี
สภาพแวดล้อมที่พกั อาศัยและโครงสร้างพื้นฐานระบบสาธารณูปโภคที่ดี การมีอิสรภาพ สภาวะ
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ในการทางาน และการมีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจที่ดี ด้านที่มีความสุ ขน้อย ได้แก่ ด้านการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์บา้ นเมืองในปั จจุบนั และการมีหลักประกันชีวติ เมื่อจาแนกตามเพศ อายุ
ระดับการศึกษาสู งสุ ด อาชีพ และรายได้ต่อเดือน พบว่า ภาคประชาชนมีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก
ทุกรายการ เมื่อจาแนกตามเขตที่อยูอ่ าศัย พบว่า เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยที่มีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก ได้แก่
เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอวังโป่ ง อาเภอหล่มเก่า อาเภอชนแดน อาเภอหล่มสัก อาเภอศรี เทพ
อาเภอเมือง อาเภอหนองไผ่ อาเภอน้ าหนาว และอาเภอบึงสามพัน ส่ วนเขตพื้นที่อยูอ่ าศัยที่มี
ความสุ ขในระดับน้อย ได้แก่ เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอเขาค้อ และอาเภอวิเชียรบุรี ผลการเปรี ยบเทียบ
ความสุ ข พบว่า ประชาชนที่มีเพศ อายุต่างกัน มีความสุ ขไม่แตกต่างกัน ประชาชนที่มีการศึกษา
สู งสุ ด และรายได้ต่อเดือนต่างกันมีความสุ ขแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ
ประชาชนที่มีอาชีพต่างกัน และมีเขตพื้นที่อยูอ่ าศัยต่างกัน มีความสุ ขแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 และปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขภาคประชาชนด้านบวก ได้แก่ การมี
ความภาคภูมิใจ เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอหล่มเก่า เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอหล่มสัก การเปลี่ยนแปลง
สถานการณ์บา้ นเมืองในปั จจุบนั การศึกษาระดับปริ ญญาตรี เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอศรี เทพ
เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอชนแดน เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอวังโป่ ง เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอหนองไผ่
การมีหลักประกันชีวติ เขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอเมือง และเขตพื้นที่อยูอ่ าศัยอาเภอน้ าหนาว
ส่ วนปั จจัยส่ งผลด้านลบ ได้แก่ การใช้ชีวติ แบบพอเพียง และการมีสุขภาพกายและสุ ขภาพใจทีดี
รัชฎาภรณ์ นวมนาคะ (2550) ได้ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลัก
ความจาเป็ นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
คุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลักความจาเป็ นพื้นฐานในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หินเหล็กไฟ และเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ ประชาชนตามหลักความจาเป็ นพื้นฐานในเขตพื้นที่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหิ นเหล็กไฟ จาแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษาสู งสุ ด สถานภาพสมรส
อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประชากร คือ ประชาชนในเขตพื้นที่องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หินเหล็กไฟ จานวน 8,634 คน ใช้สูตรของทาโร ยามาเน่ เพื่อหาขนาดของกลุ่มตัวอย่าง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จานวน 382 คน เครื่ องมือที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติ ได้แก่
ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ยกลุ่มตัวอย่าง และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่าง
ที่ตอบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศชาย อายุระหว่าง 31-40 ปี การศึกษาสู งสุ ดประถมศึกษา
มีสถานภาพสมรสแล้ว อาชีพรับจ้าง และมีรายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาท คุณภาพชีวติ
ประชาชนตามหลักความจาเป็ นพื้นฐานภาพรวมประชาชนอยูใ่ นระดับปานกลาง เมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวติ อยูใ่ นระดับมากในด้านร่ วมใจพัฒนา ระดับปานกลาง
ในด้านมีบา้ นอาศัย ด้านรายได้กา้ วหน้า และด้านปลูกฝังค่านิยมไทยเป็ นลาดับสุ ดท้าย และ
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ผลการศึกษาเกี่ยวกับการเปรี ยบเทียบคุณภาพชีวติ พบว่า เพศต่างกันมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวติ ประชาชนในด้านฝักใฝ่ การศึกษาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อายุต่างกัน
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ประชาชนในด้านสุ ขภาพดี ด้านฝักใฝ่ การศึกษา ด้านร่ วมใจ
พัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และด้านรายได้กา้ วหน้ามีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 ระดับการศึกษาสู งสุ ดต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ประชาชนในด้าน
ฝักใฝ่ การศึกษา แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .001 และด้านรายได้กา้ วหน้าแตกต่าง
กันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สถานภาพสมรสต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ
ประชาชนในด้านสุ ขภาพดี และด้านร่ วมใจพัฒนาแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ด้านปลูกฝังค่านิยมไทย แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .01 อาชีพต่างกัน รายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนต่างกัน มีความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ประชาชน แตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .01
อภิวีร์ อันตรเสน (2550) ได้ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลกระทบต่อความสุ ข กรณี ศึกษา
หมู่บา้ นหนอกระทุ่ม จังหวัดกาแพงเพชร มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาอิทธิ พลของความรู ้ความเข้าใจ
และการปฏิบตั ิตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ส่งผลกระทบต่อระดับความสุ ขของผูอ้ ยูอ่ าศัย
ณ หมู่บา้ นหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตาบลหัวถนน อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร และศึกษา
วิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของผูอ้ ยูอ่ าศัย ณ หมู่บา้ นหนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตาบลหัวถนน
อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร ประชากร คือ ประชาชนที่อาศัยอยูใ่ นพื้นที่หมู่บา้ น
หนองกระทุ่ม หมู่ 7 ตาบลหัวถนน อาเภอคลองขลุง จังหวัดกาแพงเพชร จานวนทั้งสิ้ น 308 คน
คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 76 คน เครื่ องมือ
ที่ใช้ในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ใช้สถิติพ้นื ที่ในการวิเคราะห์ขอ้ มูล ได้แก่ การแจกแจงความถี่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยวิธีวเิ คราะห์ความแปรปรวนร่ วม
และวิธีวเิ คราะห์ความถดถอย ผลการศึกษา พบว่า การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่ วม พบว่า
ความแตกต่างของสถานภาพสมรสมีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุ ข โดยสถานภาพม่ายมีระดับ
ความพึงพอใจในชีวติ โดยรวมสู งที่สุด และสถานภาพหย่าร้าง มีระดับความพึงพอใจในชีวติ
โดยรวมน้อยที่สุด การปฏิบตั ิตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ต่อระดับความสุ ข
ในแต่ละบุคคลอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.0049 การวิเคราะห์ความถดถอย แสดงความมีอิทธิพล
ระหว่างตัวแปรทั้งสองในลักษณะผันแปรตามอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ 0.013 โดยพบว่า
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีระดับความพึงพอใจในชีวติ ในด้านการนาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้สูงที่สุดที่ระดับ 4.84
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รังสรรค์ ภิรมย์ (2552) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับความสุ ขของประชากรในอาเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ และสังคม ศึกษาระดับ
ความสุ ขจากตัวชี้วดั ความสุ ขของประชากร และศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อระดับความสุ ขของประชากร
อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีประชากร คือผูท้ ี่อาศัยอยูใ่ นเขตอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
ทาการหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของทาโร่ ยามาเน่ ได้จานวนตัวอย่างทั้งหมด 100 คน
แต่เพื่อให้มีความสมบูรณ์ยงิ่ ขึ้นจึงมีการออกแบบสอบถามจากตัวอย่างจานวน 150 คน จากนั้นใช้วธิ ี
สุ่ มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม ในส่ วนแรกจะเป็ นข้อมูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินออม หนี้สิน เพศ อายุ สถานภาพ
การสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ ส่ วนที่สองจะเป็ นการเก็บรวบรวมข้อมูลระดับความสุ ขของ
ผูต้ อบแบบสอบถาม ซึ่ งมีตวั ชี้วดั ความสุ ข ได้แก่ การมีหลักประกันในชีวติ การมีร่างกาย และจิตใจ
ที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมี
ความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกัน จากนั้นทาการวิเคราะห์ขอ้ มูลลักษณะ
ทางเศรษฐกิจ และสังคม ของอาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วธิ ี พรรณนาความ วิเคราะห์ขอ้ มูล
ทัว่ ไปของผูต้ อบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี่ และร้อยละ วิเคราะห์ระดับ
ความสุ ข ใช้วธิ ี หาค่าเฉลี่ยความสุ ขจากตัวชี้วดั ความสุ ข และวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อระดับความสุ ข
ของประชากร อาเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ซ่ ึ งปั จจัยที่มีอิทธิ พล ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน
เงินออม หนี้สิน เพศ อายุ สถานภาพการสมรส ระดับการศึกษา และอาชีพ โดยการวิเคราะห์ใช้การ
ทดสอบไคสแควร์ จากผลการศึกษา พบว่า ผูต้ อบแบบสอบถาม ส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง อายุระหว่าง
50-59 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับประถมศึกษา มีอาชีพพนักงานบริ ษทั เอกชน รายได้
เฉลี่ยต่อเดือนไม่เกิน 10,000 บาท และส่ วนใหญ่ไม่มีเงินออม ไม่มีหนี้สิน ในส่ วนของประชากรที่มี
หนี้สิน พบว่าส่ วนใหญ่มีหนี้ สินเพื่อยานพาหนะ เฉลี่ย 21,507.88 บาท ระดับความสุ ขโดยรวมทั้ง
8 หมวด มีความสุ ขในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 โดยมีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก เรี ยงตามลาดับ
ดังนี้ หมวดการมีครอบครัวที่อบอุ่น การเข้าถึงธรรมะว่าด้วย การอยูร่ ่ วมกัน การมีร่างกาย และจิตใจ
ที่แข็งแรง การมีความภาคภูมิใจ การมีอิสรภาพ และการมีหลักประกันในชีวติ ส่ วนหมวดการมี
ชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี ประชากรมีความสุ ขในระดับปานกลาง ผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยที่มีผลต่อระดับความสุ ข พบว่า รายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีความสัมพันธ์กบั
ระดับความสุ ขในหมวดการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เงินออมมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวด
การมีหลักประกันในชีวติ การมีร่างกาย และจิตใจที่แข็งแรง การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีอิสรภาพ
และการมีความภาคภูมิใจ หนี้สินมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวดการมีหลักประกันใน
ชีวติ การมีชุมชนเข้มแข็ง และการมีสิ่งแวดล้อมที่ดี เพศมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวด
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การมีชุมชนเข้มแข็ง อายุมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวดการมีความภาคภูมิใจ ระดับ
การศึกษามีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวดการมีหลักประกันในชีวติ การมีชุมชนเข้มแข็ง
และการมีความภาคภูมิใจ อาชีพมีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในหมวดการมีร่างกาย และจิตใจ
ที่แข็งแรง สาหรับสถานภาพการสมรสไม่มีความสัมพันธ์กบั ระดับความสุ ขในทุกหมวด
พาทินธิดา ชูเชิด (2554) ศึกษาเรื่ องระดับความสุ ขและปัจจัยที่ส่งผลต่อระดับความสุ ข
ของประชาชนกรณี ศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนกรณี ศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา และเปรี ยบเทียบระดับความสุ ขของประชาชนกรณี ศึกษาเขตพื้นที่
เทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตามปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ การศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน เงินออม หนี้ สิน การครอบครองที่ดิน มีประชากรเป็ น
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุ 15 ปี ขึ้นไป
จานวน 31,360 คน กาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการคานวณของ Taro Yamane ได้กลุ่มตัวอย่าง
จานวน 395 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็ น 2 ส่ วน ส่ วนที่ 1 ถามเกี่ยวกับข้อมูล
ทัว่ ไป และส่ วนที่ 2 ข้อมูลระดับความสุ ข แบ่งเป็ น 7 หมวด ได้แก่ สุ ขภาพอนามัย ความรู ้ ชีวติ
การทางาน รายได้และการกระจายรายได้ ชีวติ ครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิ ต และ
การบริ หารจัดการที่ของรัฐ มีการวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิงพรรณนา วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไป โดยสถิติ T-test
และ F-test ด้วยค่าเฉลี่ย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ และวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับความสุ ข ใช้การเปรี ยบเทียบ
ค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์ระดับความสุ ข ผลการศึกษา พบว่า ส่ วนใหญ่กลุ่มตัวอย่างเป็ นเพศชาย อายุ
35-44 ปี การศึกษาระดับมัธยมต้น สถานะสมรส รายได้ 5,001-10,000 บาท อาชีพรับจ้างทัว่ ไป
ไม่มีหนี้สิน และไม่มีที่ดินในครอบครอง ภาพรวม ระดับความสุ ขของประชาชน มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ
3.45 ในระดับปานกลาง พิจารณารายด้าน พบว่า สุ ขภาพอนามัย ชีวติ การทางาน และชีวติ ครอบครัว
มีความสุ ขอยูใ่ นระดับมาก ความรู ้ รายได้และการกระจายรายได้ สภาพแวดล้อมในการดารงชีวิต
และการบริ หารจัดการที่ของรัฐ มีความสุ ขอยูใ่ นระดับปานกลาง ส่ วนปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
ได้แก่ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน การมีหนี้สิน การมีที่ดินในครอบครอบอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ
ความเชื่อมัน่ ร้อยละ 95 และตัวแปรที่ไม่มีผลต่อความสุ ข ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
สมรส อาชีพ และการมีเงินออม
กิ่งทอง กิจจานนท์ (2557) ศึกษาเรื่ องความสุ ขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี
จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนตามดัชนีช้ ีวดั ความอยูเ่ ย็น
เป็ นสุ ข และเปรี ยบเทียบความสุ ขของประชาชน จาแนกตามปั จจัยส่ วนบุคคล ประชากร คือ
ประชาชนตามทะเบียนราษฎร ในเขตเทศบาลเมืองจันทบุรี มีจานวนทั้งสิ้ น 24,943 คน แบ่งเป็ น
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12 ชุมชนย่อย ทาการสุ่ มแบบสองขั้นตอน จากตารางสุ่ มจานวนกลุ่มตัวอย่างของเครจซี่ และ
มอร์ แกน ได้กลุ่มตัวอย่าง จานวน 377 คน แล้วใช้วธิ ี การสุ่ มแบบสัดส่ วนชั้นภูมิ โดยใช้จานวน
ชุมชนเป็ นเกณฑ์ในการแบ่งชั้น มีเครื่ องมือในการวิจยั คือ แบบสอบถามระดับความสุ ขของ
ประชาชน ตอนที่ 1 เป็ นปั จจัยส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ รายได้ต่อเดือน
ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย ที่พกั อาศัย และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง ตอนที่ 2 วัดระดับความสุ ขของ
ประชาชน และตอนที่ 3 เป็ นคาถามปลายเปิ ดเพื่อสอบถามข้อเสนอแนะการพัฒนาที่ตอ้ งการให้
เทศบาลเมืองจันทบุรีพฒั นาและเสริ มสร้างให้เกิดความสุ ขของประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองจันทบุรี วิเคราะห์ขอ้ มูล เกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างวิเคราะห์ดว้ ยสถิติ
เชิงพรรณนา ด้วยค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลเกี่ยวกับ
ระดับความสุ ขของประชาชนด้วยสถิติเชิงพรรณนา โดยหาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และเปรี ยบเทียบความแตกต่างของปั จจัยส่ วนบุคคล ด้วยค่าสถิติ T-test เพื่อ
ทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสองกลุ่มที่ระดับนัยสาคัญ .05 และ F-test (One way
ANOVA) เพื่อทดสอบความแตกต่างระหว่างตัวแปรสามกลุ่มขึ้นไป ที่ระดับนัยสาคัญ .05 และ
วิธีการ LSD เพื่อทดสอบความแตกต่างรายคู่ ผลการศึกษา พบว่า ความสุ ขของประชาชน
ในภาพรวม อยูใ่ นระดับปานกลาง โดยความสุ ขของประชาชน มีความสุ ขระดับมาก คือ ด้านชีวติ
และครอบครัว รองลงมาด้านชีวติ การทางาน และมีความสุ ขระดับน้อยที่สุดในด้านการบริ หาร
จัดการที่ดีท้ งั ภาครัฐ และเอกชน และการศึกษาเปรี ยบเทียบความสุ ขของประชาชน จาแนกตามเพศ
อายุ สถานภาพ และอาชีพ ภาพรวมไม่แตกต่างกัน พิจารณาตามรายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยูอ่ าศัย
ที่พกั อาศัย และภาระการเลี้ยงดูรวมทั้งตนเอง พบว่า ภาพรวมแตกต่างกันอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
ปิ ณฑิรา วีรจิตโต (2557) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดระดับความสุ ขและวิเคราะห์ปัจจัย
ที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชากรในพื้นที่เมืองเก่าน่าน มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุ ขและ
ดัชนีตวั ชี้ วดั ความสุ ขของกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่พิเศษ เมืองเก่าน่าน และศึกษาถึงปั จจัย
ที่มีผลต่อระดับความสุ ขของกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่านและลักษณะทาง
ประชากรของกลุ่มประชากรในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน ประชากร คือ ประชากรในพื้นที่
เมืองเก่าน่าน จานวน 42,541 คน คานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยสู ตรของทาโร ยามาเน่ ได้ขนาด
กลุ่มตัวอย่าง จานวน 616 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ คือ แบบสอบถาม วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปด้วย
สถิติพรรณนาในรู ปแบบ ร้อยละ วิเคราะห์ปัจจัยความสุ ขที่มีอิทธิ พลต่อระดับความสุ ขโดยใช้
แบบจาลองโพรบิทแบบเรี ยงลาดับ และแบบจาลองโลจิทแบบเรี ยงลาดับ ด้วยวิธีการประมาณภาวะ
ความน่าจะเป็ น และการวิเคราะห์ส่วนเพิ่ม ผลการศึกษา พบว่า ตัวชี้วดั ระดับความสุ ขทั้ง 6 ด้าน
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ส่ งผลต่อระดับความสุ ขของกลุ่มตัวอย่างประชากรในพื้นที่พิเศษเมืองเก่าน่าน โดยที่องค์ประกอบ
ของตัวชี้วดั ระดับความสุ ขหรื อปั จจัยของทั้ง 6 ด้านบางส่ วนเท่านั้นที่สามารถเป็ นตัวแปรต้นที่
อธิ บายระดับความสุ ขของกลุ่มตัวอย่างประชากรได้อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติ การประมาณค่าระดับ
ความสุ ขกลุ่มตัวอย่างพบว่า อยูใ่ นระดับสุ ขปานกลางโดยที่กลุ่มตัวอย่างให้ความสาคัญในตัวชี้วดั
ด้านวัฒนธรรมมากที่สุด และการประมาณค่าด้วยแบบจาลองโลจิทแบบเรี ยงลาดับ มีความ
เหมาะสมสาหรับการวิเคราะห์ขอ้ มูล เพื่อการศึกษาระดับความสุ ขและวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสุ ขของประชากรในพื้นที่เมืองเก่าน่าน
วรัญญา สมฤทธิ์ และนลิตรา ไทยประเสริ ฐ (2557) ศึกษาเกี่ยวกับอาชีพ และ ความสุ ข
กรณี ศึกษาจังหวัดพะเยา มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขระหว่าง
กลุ่มอาชีพข้าราชการ กลุ่มอาชีพเอกชนทัว่ ไป และกลุ่มอาชีพเกษตรกรรม ประชากร คือประชาชน
ในเขตพื้นที่จงั หวัดพะเยา มีการกาหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วยวิธีกาหนดโควต้า (Quota Sampling)
จานวน 600 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้คือ แบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่าง อาชีพข้าราชการ อาชีพ
เอกชนทัว่ ไป และอาชีพเกษตรกรรม อาชีพละ 200 คน วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่
ค่าร้อยละ ค่าความถี่ วิเคราะห์ขอ้ มูลเพื่อหาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ขของอาชีพข้าราชการ อาชีพ
เอกชนทัว่ ไป และอาชีพเกษตรกรรม โดยใช้แบบจาลอง Ordered Logit Model ด้วยเทคนิควิธี
วิเคราะห์การประมาณภาวะความน่าจะเป็ นสู งสุ ด (Maximum Likelihood Estimates: MLE)
ผลการศึกษา พบว่า ปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของอาชีพทั้งสามมีหลายด้าน ส่ วนใหญ่จะเป็ นปั จจัย
ที่เป็ นเรื่ องทัว่ ไปและเป็ นเรื่ องใกล้ตวั ของ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การมีสุขภาพจิตที่ดี การมีมิตรสหาย
ที่รู้ใจ การมีความอบอุ่นภายในครอบครัว การมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน และการมี
ทัศนคติในความโปร่ งใสของรัฐบาล ซึ่ งสอดคล้องกับ ผลการศึกษาของงานทบทวนวรรณกรรม
ด้านความอยูด่ ีมีสุข จากการศึกษาอาชีพเกษตรกรรมมีความสุ ขมากกว่าอาชีพข้าราชการ และ
ความภาคภูมิใจในอาชีพของตนเองเป็ นปั จจัยที่ส่งผลให้ความสุ ขของกลุ่มอาชีพเอกชนทัว่ ไปลดลง
ผลจากการศึกษาแสดงถึงความสุ ขที่ลดลงจากปั จจัยความพึงพอใจในระบบประกันสุ ขภาพที่ได้รับ
ซึ่ งส่ งผลต่อความสุ ขที่ลดลงในกลุ่มอาชีพข้าราชการ และในแบบจาลองที่ได้รวมเอาอาชีพทั้งสาม
เข้าไว้ดว้ ยกัน ทั้งนี้ เนื่ องมาจากความคาดหวังในสิ ทธิ ของตนเองที่ได้รับต่อระบบประกันสุ ขภาพ
ซึ่ งปั จจัยในด้านต่าง ๆ เหล่านี้ส่งผลต่อความสุ ขแก่กลุ่มอาชีพข้าราชการ อาชีพเอกชนทัว่ ไปและ
อาชีพเกษตรกรรม
รัตเกล้า เปรมประสิ ทธิ์ และอัครพงศ์ อั้นทอง (2559) ศึกษาเรื่ องการเปรี ยบเทียบ
สมรรถนะสุ ขภาวะในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น : กรณี ตวั อย่างพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่างของ
ประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อเสนอผลการเปรี ยบเทียบสมรรถนะสุ ขภาวะที่ดีในระดับองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น ประชากร คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนื อตอนล่าง จานวน
16 แห่ง โดยมีการเก็บข้อมูลทุกแห่ง เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้คือ แบบสารวจข้อมูลสาหรับจัดทา ดัชนี
สุ ขภาวะระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ภายใต้ ตัวชี้วดั ที่ใช้ ในการพิจารณาจานวนทั้งสิ้ น
52 ตัวชี้วดั เพื่อใช้วดั /ประเมินผลการดาเนิ นงานและพัฒนาตามเป้ าหมายของสุ ขภาวะทั้ง 8 ด้าน
ได้แก่ ด้านการดูแลสุ ขภาพ ด้านความปลอดภัยการป้ องกันภัยพิบตั ิ ด้านการจัดการสวัสดิการสังคม
ด้านการเกษตรยัง่ ยืน ด้านการศึกษาและการเรี ยนรู ้ ด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ด้านการ
จัดการสิ่ งแวดล้อม ด้านการบริ หารจัดการแบบมีส่วนร่ วม และด้านเศรษฐกิจ วิเคราะห์ขอ้ มูลโดย
การใช้วธิ ี หาค่าเฉลี่ยเรขาคณิ ต (Geometric mean) คานวณค่าดัชนีรวมสุ ข ภาวะและความอยูด่ ีมีสุข
ในระดับองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ผลการศึกษา พบว่า องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ส่ วนใหญ่
มีสุขภาวะที่ดีในระดับปานกลาง โดยมีการดาเนินงานที่โดดเด่นในเรื่ องของความปลอดภัย
เนื่องจากโดยส่ วนใหญ่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตั้งอยูใ่ นพื้นที่ชนบท และพื้นที่ก่ ึงเมืองกึ่งชนบท มีบา้ นเรื อนอยูต่ ิดกัน และอาศัยอยูก่ นั อย่างญาติมิตร เอื้ออาทรและช่วยเหลือซึ่ งกัน
เมื่อประสบปั ญหา ส่ วนประเด็นท้าทายในการพัฒนาที่สาคัญ ได้แก่ การสนับสนุ นการส่ งเสริ ม
การทาเกษตรอินทรี ย ์ ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าการเปรี ยบเทียบสมรรถนะสุ ขภาวะที่ดีระหว่าง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นแนวทางหนึ่งที่ใช้กระตุน้ ให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ค้นหา
ปรับปรุ ง และแลกเปลี่ยนเรี ยนรู ้นวัตกรรมการดาเนิ นงานระหว่างองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
เพื่อนามาสู่ การยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนและสร้างสุ ขภาวะที่ดีของชุมชน
พิกุล พุม่ ช้าง และปริ ญญา มีสุข (2560) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะห์องค์ประกอบ
การเป็ นองค์กรแห่งความสุ ขของสถาบันการศึกษาไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตวั ชี้วดั
องค์ประกอบของการเป็ นองค์กรแห่งความสุ ขของสถาบันการศึกษาไทย โดยมีประชากร คือ
บุคลากรจากสถาบันการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมีจานวน 399,799 คน และบุคลากรจาก
สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษามีจานวน 68,661 คน คานวณหาขนาดตัวอย่างด้วยสู ตรของ
Hair et al. 2010 ได้จานวนขนาดตัวอย่างเป็ นบุคลากรในสถาบันการศึกษาขั้นพื้นฐาน 450 คน และ
บุคลากรในสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษา 450 คน รวมทั้งสิ้ นจานวน 900 คน เครื่ องมือที่ใช้ใน
งานวิจยั คือ แบบสอบถามแบบมาตราส่ วนประมาณค่า วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงสารวจ ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสถิติของ
ไคเซอร์ -ไมเยอร์ -ไอลคิน ค่าค่าสถิติของบาร์ ทเลทท์ ค่าไอเกน และค่าความแปรปรวนสะสม
ผลการศึกษา พบว่า องค์ประกอบการเป็ นองค์กรแห่งความสุ ขของสถาบันการศึกษาไทย มีจานวน
9 องค์ประกอบ เรี ยงตามลาดับความสาคัญจากมากไปหาน้อยได้แก่ 1. ความสุ ขทางด้านจิตใจ
2. ความสุ ขทางด้านสังคม 3. ความสุ ขทางด้านการเงิน 4. ความสุ ขทางสมอง 5. ความสุ ขของ
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ครอบครัว 6. ความสุ ขทางด้านร่ างกาย 7. ความสุ ขจากการปฏิบตั ิตน้ อยูใ่ นระเบียบ 8. ความสุ ขทาง
วัฒนธรรม 9. ความสุ ขจากการผ่อนคลาย สามารถอธิ บายองค์ประกอบของการเป็ นองค์กรแห่ง
ความสุ ขของสถาบันการศึกษาไทยได้ร้อยละ 65.166
ชวาลา ละวาทิน (2561) ศึกษาเรื่ องความต้องการและความอยูด่ ีมีสุขของพนักงาน
โรงงาน มีวตั ถุประสงค์เพื่อ เพื่อศึกษาระดับความต้องการและระดับความอยูด่ ีมีสุขพนักงานโรงงาน
อุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างระดับความต้องการและระดับ
ความอยูด่ ีมีสุข พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดปทุมธานี มีประชากรเป็ นแรงงานใน
ภาคอุตสาหกรรมจานวน 268,564 คน ประกอบด้วยโรงงานจานวน 3,646 โรงงาน แยกตามประเภท
อุตสาหกรรมได้ 21 ประเภท กาหนดขนาดตัวอย่าง โดยการคานวณจากสู ตรของ Taro Yamane
ที่ระดับความเชื่ อมัน่ 95% ได้จานวน 399.41 หรื อประมาณ 400 ตัวอย่าง และแบ่งตามสัดส่ วนของ
ประชากรแยกตามประเภทอุตสาหกรรม และใช้วธิ ี การสุ่ มแบบง่าย โดยเลือกจากพนักงานที่ทางาน
ในโรงงานอุตสาหกรรมแต่ละโรงงานแยกตามอุตสาหกรรมที่เลือกเป็ นตัวอย่าง ได้แก่ พนักงาน
ฝ่ ายการผลิตและพนักงานฝ่ ายสานักงานอย่างละเท่ากัน เครื่ องมือการวิจยั คือ แบบประเมิน
ความอยูด่ ีมีสุข ใช้แบบประมาณค่า 5 ระดับ เพื่อประเมินแรงจูงใจใฝ่ สัมฤทธิ์ และความอยูด่ ีมีสุข
เป็ นการประเมินทัศนคติ โดยแบ่งเป็ น 2 ส่ วนคือ ส่ วนแรก บุคลิกลักษณะของผูท้ ี่มีความต้องการ
ความสาเร็ จ และส่ วนที่สองความอยูด่ ีมีสุข ได้แก่ การมีหลักประกันชีวติ การมีร่างกายและจิตใจ
ที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุ่น การมีชุมชนเข้มแข็ง การมีสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีอิสรภาพ การมี
ความภาคภูมิใจ และการเข้าถึงธรรมะว่าด้วยการอยูร่ ่ วมกัน จากนั้นวิเคราะห์ขอ้ มูลระดับ
ความต้องการ โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูลระดับ
ความอยูด่ ีมีสุข โดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว่างระดับความต้องการและระดับความอยูด่ ีมีสุข โดยใช้สถิติสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ Pearson
Correlation และทดสอบสมมุติฐาน โดยใช้ค่า Sig (2-Tailed) ที่ระดับนัยสาคัญทางสถิติ .05
ผลการศึกษา พบว่า พนักงานมีความต้องการรวมทุกด้านอยูใ่ นระดับปานกลาง พนักงานมีความอยูด่ ี
มีสุขรวมทุกด้านในระดับสู ง ระดับความอยูด่ ีมีสุขรวมทุกด้านมีความสัมพันธ์กบั ระดับ
ความต้องการรวมทุกด้านของพนักงาน ยกเว้นความอยูด่ ีมีสุขด้านการมีสิ่งแวดล้อมที่ดีไม่มี
ความสัมพันธ์กบั ความต้องการรวมทุกด้าน
ณัฐญา ประไพพานิช (2561) ได้ศึกษาเกี่ยวกับการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของ
ครัวเรื อนและความอยูด่ ีมีสุขระดับปั จเจกบุคคล กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร
มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ
ในระดับปั จเจกบุคคล และศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปั จจัยทางสังคมเศรษฐกิจและความอยูด่ ีมีสุข
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ของผูส้ ู งอายุในระดับปั จเจกบุคคล ซึ่ งได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ รายได้ สุ ขภาพ ระดับการศึกษา
หนี้สิน การมีงานทา และจานวนบุตร ประชากร คือ บุคคลอายุ 60 ปี ขึ้นไปและมีทะเบียนบ้าน
ในเขตกรุ งเทพมหานครหรื อพักอาศัยอยูใ่ นกรุ งเทพมหานครอย่างน้อย 6 เดือนขึ้นไป คานวณขนาด
กลุ่มตัวอย่าง ด้วยสู ตรของยามาเน่ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน เครื่ องมือในการวิจยั คือ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย 5 ส่ วน ได้แก่ ส่ วนที่ 1 ข้อมูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 ข้อมูลทางด้านสุ ขภาพ
ส่ วนที่ 3 แบบสอบถามดัชนี ช้ ีวดั สุ ขภาพจิตคนไทยฉบับสั้น (TMHI-15) ส่ วนที่ 4 ข้อมูลทางด้าน
สังคม ส่ วนที่ 5 ข้อมูลทางด้านที่อยูอ่ าศัย วิเคราะห์ขอ้ มูลด้วยการวิเคราะห์แบบถดถอยเชิงซ้อน
โดยใช้ 2 แบบจาลอง คือ Linear Ordinary Least Square สาหรับการวิเคราะห์ระดับความสุ ข และ
Probit Model สาหรับการวิเคราะห์การเจ็บป่ วยในระหว่าง 1 เดือนก่อนการสัมภาษณ์ ความรู ้สึก
พึงพอใจในชีวติ และความรู ้สึกสบายใจ นอกจากนั้นยังมีการศึกษาที่นาสถิติพ้นื ฐานมาใช้ ได้แก่
ร้อยละ ค่าเฉลี่ยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบว่า ขนาดของครัวเรื อน จานวนบุตร เพศหญิง
อายุ รายได้สูง สุ ขภาพที่ดี การมีงานทามีความสัมพันธ์ทางบวกต่อความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ
ส่ วนปั จจัยที่มีความสัมพันธ์ทางลบต่อความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ คือ ความรู ้สึกว่าตนเอง
มีหนี้สินมา
วิทมา ธรรมเจริ ญ นิทศั นีย ์ เจริ ญงาม และนิ ตยา ชนะสิ ทธิ์ (2561) ได้ศึกษาเรื่ องความอยูด่ ี
มีสุขของผูส้ ู งอายุ กรณี ศึกษาตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี มีวตั ถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ ในตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี และสร้างสมการพยากรณ์ความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ ในตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ ผูส้ ู งอายุในตาบลสองพี่น้อง อาเภอท่าใหม่ จังหวัด
จันทบุรี จานวน 1,256 คน คานวณขนาดตัวอย่างสาหรับการประมาณสัดส่ วนของประชากร โดยใช้
สู ตร 𝑥 = 𝑥0⁄(1 + 𝑥0⁄𝑥) ได้จานวนกลุ่มตัวอย่าง 295 คน เครื่ องมือการวิจยั ที่ใช้ คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งเป็ น 2 ตอน ตอนที่ 1 ข้อมูลส่ วนบุคคล ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้
โดยเฉลี่ย ต่อเดือน ความเพียงพอของรายได้ สถานะในครอบครัว จานวนสมาชิกในครอบครัว ผูท้ ี่
ดูแลความเป็ นอยูใ่ นชีวติ ประจาวัน โรคประจาตัว การปฏิบตั ิภารกิจทางสังคม และศาสนา ตอนที่ 2
ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุใน 8 ด้าน ได้แก่ ด้านสุ ขภาพอนามัย ความรู ้
การทางาน สถานการณ์ดา้ นการเงิน ชีวติ ครอบครัว สภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ การบริ หาร
จัดการที่ดีของภาครัฐ และการปฏิบตั ิภารกิจทางสังคมและศาสนา วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปในตอนที่ 1
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ และร้อยละ และศึกษาปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อ
ความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ โดยใช้การวิเคราะห์การถดถอยลอจิสติกทวิ ผลการศึกษา พบว่า
ตัวแบบที่ใช้ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลมีความเหมาะสม โดยตัวแปรอิสระที่ใช้ในการศึกษาสามารถ
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อธิ บายความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุได้ร้อยละ 52.70 และสามารถสร้างสมการพยากรณ์ความอยูด่ ี
มีสุขของผูส้ ู งอายุในตาบลสองพี่นอ้ ง อาเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี ได้ถูกต้องร้อยละ 95.90
โดยปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความอยูด่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุมี 4 ปั จจัย ได้แก่ การทางาน (𝑥3) สถานการณ์
ด้านการเงิน (𝑥4) ชีวติ ครอบครัว (𝑥5) และการบริ หารจัดการที่ดีของภาครัฐ (𝑥7) เมื่อกาหนดให้
่ ีมีสุขของผูส้ ู งอายุ สามารถสร้างสมการพยากรณ์ได้ ดังนี้ 𝑥̂ = 2.824𝑥3 +
𝑥̂ คือ ความอยูด
1.441𝑥4 + 1.208𝑥5 + 1.447𝑥7

กรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) ศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของ
ครอบครัวข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัว ข้ามรุ่ นในตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ประชากร
ครอบครัวข้ามรุ่ น ที่มีปู่ย่าตายายอาศัยอยูก่ บั หลาน ซึ่ งเป็ นเด็กที่อายุต่ากว่า 18 ปี โดยที่ไม่มีรุ่นบิดา
มารดา พานักอาศัยอยูด่ ว้ ย จานวน 168 ครอบครัว และทาการคานวณขนาดกลุ่มใช้สูตร
การประมาณการค่าเฉลี่ย กรณี ทราบจานวนประชากร ได้กลุ่มตัวอย่าง 150 ครอบครัว โดยวิธีการ
สุ่ มตัวอย่าง แบบแบ่งชั้นภูมิ และวิธีการสุ่ มอย่างง่าย ใช้เครื่ องมือการวิจยั ประกอบด้วย 3 ส่ วนคือ
ส่ วนที่ 1 แบบสัมภาษณ์ขอ้ มูลทัว่ ไป ส่ วนที่ 2 แบบประเมินความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่ น
และส่ วนที่ 3 ความคิดเห็นเพิ่มเติม (แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด) วิเคราะห์ขอ้ มูลทัว่ ไปของผูใ้ ห้
สัมภาษณ์และครอบครัว โดยความถี่ ร้อยละ วิเคราะห์ขอ้ มูลคะแนนความอยูด่ ีมีสุขครอบครัว
ในครอบครัวข้ามรุ่ น โดยใช้ความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ขอ้ มูล
ความคิดเห็นเพิ่มเติม (แบบสัมภาษณ์ปลายเปิ ด) โดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหาผลการศึกษา พบว่า
ความอยูด่ ีมีสุขครอบครัวข้ามรุ่ น อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅ = 1.96, S.D. = 0.49) ปฏิสัมพันธ์
ในชุมชน มีคะแนนสู งสุ ด อยูใ่ นระดับดี (𝑋̅ = 2.32, S.D. = 0.10) การตอบสนองความจาเป็ น
ขั้นพื้นฐาน คะแนนต่าสุ ด อยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅ = 1.76, S.D. = 0.09)
พนิดา จงสุ ขสมสกุล (2562) ศึกษาเรื่ องปั จจัยที่มีผลต่อความสุ ขของประชาชน
ในประเทศไทย มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาปั จจัยการสื่ อสารที่มีผลต่อความสุ ขของคนไทย รวมกับ
องค์ประกอบด้านร่ างกายและจิตใจ ด้านความมัน่ คงในการทางาน ด้านความมัน่ คงทางเศรษฐกิจ
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมและปัญหาสังคมในชุมชน และ
ด้านการบริ หารจัดการภาครัฐในชุมชน กลุ่มตัวอย่าง จานวน 400 คน แต่แบบสอบถามใช้ได้เพียง
375 ชุดโดยมีหลักการคัดเลือกพื้นที่จากการสุ่ มกลุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ได้พ้นื ที่การศึกษา
เขตภาคเหนือ คือ เทศบาลตาบลเกาะคา จังหวัดลาปาง และเขตภาคกลาง คือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท่างาม อาเภออินทร์ บุรี จังหวัดสิ งห์บุรี มีเครื่ องมือการวิจยั คือ การสัมภาษณ์เชิงลึกและ
แบบสอบถาม มีการวิเคราะห์ดว้ ยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับความสุ ขของคนในชุมชนอยูใ่ นระดับปานกลาง (𝑋̅ = 6.3) จาก
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กลุ่มตัวอย่างจานวน 387 คน (α = 0.05) ผลการทดสอบสมมติฐาน เมื่อทาการสกัดปั จจัยปั จจัย
ความสุ ขและความสัมพันธ์กบั พฤติกรรมการสื่ อสารมีอิทธิ พลต่อกัน โดยเฉพาะการสื่ อสาร
แบบเผชิญหน้าและการสื่ อสารอย่างมีส่วนร่ วมระหว่างรัฐบาลท้องถิ่นในการทางานส่ งเสริ มสุ ขภาพ
ของประชาชน กาหนดนโยบายและจัดสรรงบประมาณที่จะทาให้เกิดความยัง่ ยืนในการดาเนินชี วติ
และทาให้เกิดความโปร่ งใสในการบริ หารจัดการท้องถิ่นจนได้รับรางวัลมากมาย
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บทที่ 3
วิธีการดาเนินการวิจยั
แหล่งข้ อมูล
การศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เป็ นการวิจยั เชิงปริ มาณ มีเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิจากเว็บไซต์
http://ebmn.cdd.go.th ซึ่ งเป็ นเว็บไซต์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) และเว็บไซต์
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
1. ทีม่ าของข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ในปี พ.ศ.2525 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้เกิด
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ช้ ีวดั ความจาเป็ นพื้นฐานของคนไทย ซึ่ ง การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของคนไทย
จะต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐานทุกตัวชี้วดั ต่อมาในปี พ.ศ.2528 โครงการปี รณรงค์คุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในชาติ (ปรช.) โดยใช้เครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วดั
ผ่านการเห็นชอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งเครื่ องชี้วดั
ความจาเป็ นพื้นฐาน เป็ น 5 หมวด 31 ตัวชี้วดั (กรมพัฒนาชุมชน, 2559)
2. วัตถุประสงค์ ของข้ อมูลความจาเป็ นพืน
้ ฐาน (จปฐ.)
ใช้เครื่ องชี้ วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน ในการวัดระดับคุณภาพชีวติ และทราบถึง
สภาพความเป็ นอยูข่ องตนเองและชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ อง
ตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวติ ที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐาน

ประชากร
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้งนี้ คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก 3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จานวน 273 แห่ง
ซึ่ งจานวนดังกล่าวมากกว่าขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในเรื่ องความคงที่ของผลการวิเคราะห์
ความสัมพันธ์ซ่ ึ งกาหนดว่าควรมีขนาดตัวอย่างอย่างน้อย 10 เท่าของตัวแปรอิสระ (Cohen and
Cohen, 1983 อ้างถึงใน ผ่องพรรณ ตรัยมงคลกูล และสุ ภาพ ฉัตราภรณ์, 2555 หน้า 99) ซึ่งใน
การศึกษาครั้งนี้มีจานวนตัวแปรอิสระ 20 ตัว ดังนั้นขนาดตัวอย่างควรมีไม่นอ้ ยกว่า 200 ตัวอย่าง
สาหรับประชากรที่ศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วย
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1. จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 108 แห่ง จาก 11 อาเภอ ดังนี้
1.1 อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบล
นครเนื่องเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองจุกกระเฌอ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองนครเนื่ องเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองนา องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลคลองเปรง องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
คลองอุดมชลจร องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไข่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตีนเป็ ด องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลบางเตย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโสธร
องค์การบริ หารส่ วนตาบล หนามแดง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางกะไห องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบางแก้ว องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางขวัญ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่ และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลวังตะเคียน
1.2 อาเภอบางคล้า ได้แก่ เทศบาลตาบลปากน้ า เทศบาลตาบลบางคล้า องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสาวชะโงก องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าทองหลาง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางกระเจ็ด องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ดใต้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ดเหนื อ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหัวไทร และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางสวน
1.3 อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว ได้แก่ เทศบาลตาบลดอนฉิ มพลี เทศบาลตาบลบางขนาก
เทศบาลตาบลบางน้ าเปรี้ ยว เทศบาลตาบลศาลาแดง เทศบาลตาบลดอนเกาะกา เทศบาลตาบล
คลองแสนแสบ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางน้ าเปรี้ ยว องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพรงอากาศ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหมอนทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนฉิ มพลี องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบึงน้ ารักษ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโยกะธา องค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ งโตทอง และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลศาลาแดง
1.4 อาเภอบางปะกง ได้แก่ เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลตาบล
บางสมัคร เทศบาลตาบลท่าข้าม เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน เทศบาลตาบลบางปะกง เทศบาลตาบล
บางวัว เทศบาลตาบลหอมศีล เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลตาบลพิมพา เทศบาลตาบล
บางผึ้ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองจอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาดิน องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท่าสะอ้าน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหอมศีล องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเกลือ และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองคลอง
1.5 อาเภอบ้านโพธิ์ ได้แก่ เทศบาลตาบลแสนภูดาษ เทศบาลตาบลเทพราช เทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตาบลลาดขวาง องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองขุด องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเทพราช องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองตีนนก องค์การบริ หารส่ วนตาบลเกาะไร่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองบ้านโพธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองประเวศ องค์การบริ หาร
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ส่ วนตาบลดอนทราย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางกรู ด องค์การบริ หารส่ วนตาบลสนามจันทร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ บเอ็ดศอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัว และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมประดู่
1.6 อาเภอพนมสารคาม เทศบาลตาบลเกาะขนุน เทศบาลตาบลเขาหินซ้อน เทศบาล
ตาบลพนมสารคาม เทศบาลตาบลบ้านซ่อง เทศบาลตาบลท่าถ่าน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
พนมสารคาม องค์การบริ หารส่ วนตาบลเกาะขนุ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาหินซ้อน องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเมืองเก่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองยาว และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองแหน
1.7 อาเภอราชสาส์น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางคา องค์การบริ หารส่ วนตาบล
ดงน้อย และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองใหม่
1.8 อาเภอสนามชัยเขต ได้แก่ เทศบาลตาบลสนามชัยเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
คูย้ ายหมี องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ากระดาน องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งพระยา และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลลาดกระทิง
1.9 อาเภอแปลงยาว ได้แก่ เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา เทศบาลตาบลแปลงยาว เทศบาล
ตาบลหัวสาโรง เทศบาลตาบลวังเย็น องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไม้แก่น องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหัวสาโรง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแปลงยาว
1.10 อาเภอท่าตะเกียบ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าตะเกียบ และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลคลองตะเกรา
1.11 อาเภอคลองเขื่อน ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลก้อนแก้ว องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลคลองเขื่อน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตลาด องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางโรง และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเล่า
2. จังหวัดชลบุรี จานวน 98 แห่ง จาก 10 อาเภอ ดังนี้
2.1 อาเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุ ข เทศบาลเมือง
บ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลตาบลเหมือง .เทศบาลตาบลคลองตาหรุ เทศบาลตาบล
บางทราย เทศบาลตาบลห้วยกะปิ เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตาบลหนองไม้แดง เทศบาล
ตาบลเสม็ด เทศบาลตาบลนาป่ า องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองตาหรุ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
สานักบก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองข้างคอก และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองรี
2.2 อาเภอบ้านบึง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลตาบลบ้านบึง เทศบาลตาบล
หนองซ้ าซาก เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว เทศบาลตาบลหัวกุญแจ เทศบาลตาบลหนองชาก
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องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองกิ่ว องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบไผ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองบอนแดง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่แก้ว และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองอิรุณ
2.3 อาเภอหนองใหญ่ ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
เขาซก องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองพลู องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองเสื อช้าง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลห้างสู ง อาเภอบางละมุงเมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรื อ เทศบาลตาบลบางละมุง
เทศบาลตาบลห้วยใหญ่ เทศบาลตาบลโป่ ง เทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาไม้แก้ว
2.4 อาเภอพานทอง ได้แก่ เทศบาลตาบลพานทอง เทศบาลตาบลหนองตาลึง องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเกาะลอยบางหัก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางนาง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โคกขี้หนอน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลพานทองหนองกะขะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบโป่ ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหงษ์ และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหน้าประดู่
2.5 อาเภอพนัสนิคม ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลตาบลหมอนนาง เทศบาล
ตาบลกุฏโง้ง เทศบาลตาบลหัวถนน องค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกเพลาะ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท่าข้าม องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวาง องค์การบริ หารส่ วนตาบลนามะตูม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลนาเริ ก องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาวังหิ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านช้าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเชิด องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ หลักทอง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวัดโบสถ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดหลวง องค์การบริ หารส่ วนตาบลสระสี่ เหลี่ยม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองขยาด องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองปรื อ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองเหี ยง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหน้าพระธาตุ
2.6 อาเภอศรี ราชา ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนคร
เจ้าพระยาสุ รศักดิ์ เทศบาลเมืองศรี ราชา เทศบาลตาบลบางพระ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
เขาคันทรง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อวิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองขาม
2.7 อาเภอเกาะสี ชงั ได้แก่ เทศบาลตาบล เกาะสี ชงั
2.8 อาเภอสัตหี บ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหี บ เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตาบล
นาจอมเทียน เทศบาลตาบลบางเสร่ เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลพลูตาหลวง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสมสาร
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2.9 อาเภอบ่อทอง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ่อทอง เทศบาลตาบลธาตุทอง องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเกษตรสุ วรรณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อกวางทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
บ่อทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลวงทอง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดสุ วรรณ
2.10 อาเภอเกาะจันทร์ ได้แก่ เทศบาลเมืองปรกฟ้า เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ เทศบาล
ตาบลท่าบุญมี และองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าบุญมี
3. จังหวัดระยอง จานวน 67 แห่ง จาก 8 อาเภอ ดังนี้
3.1 อาเภอเมืองระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาล
ตาบลแกลง-กะเฉด เทศบาลตาบลบ้านเพ เทศบาลตาบลน้ าคอก เทศบาลตาบลเนินพระ เทศบาล
ตาบลทับมา เทศบาลตาบลเชิงเนิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลแกลง องค์การบริ หารส่ วนตาบลเพ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสานักทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแลง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
กะเฉด องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะพง องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาตาขวัญ
3.2 อาเภอบ้านฉาง เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตาบลสานักท้อน เทศบาล
ตาบลพลา เทศบาลตาบลบ้านฉาง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลสานักท้อน
3.3 อาเภอแกลง ได้แก่ เทศบาลตาบลสองสลึง เทศบาลตาบลกองดิน เทศบาลตาบล
ทุ่งควายกิน เทศบาลตาบลปากน้ าประแส เทศบาลตาบลสุ นทรภู่ เทศบาลตาบลเมืองแกลง เทศบาล
ตาบลบ้านนา เทศบาลตาบลเนินฆ้อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกระแสบน องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังหว้า องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองปูน องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งควายกิน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังราด องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยยาง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
กองดิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลชากโดน และองค์การบริ หารส่ วนตาบลทางเกวียน
3.4 อาเภอวังจันทร์ ได้แก่ เทศบาลตาบลชุมแสง องค์การบริ หารส่ วนตาบลชุมแสง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ ายุบใน และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังจันทร์
3.5 อาเภอบ้านค่าย ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านค่าย เทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา
เทศบาลตาบลชากบก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองละลอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางบุตร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตาขัน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองตะพาน และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองบัว
3.6 อาเภอปลวกแดง ได้แก่ เทศบาลตาบลปลวกแดง เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบยางพร องค์การบริ หารส่ วนตาบลปลวกแดง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่น้ าคู ้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลละหาร และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองไร่
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3.7 อาเภอเขาชะเมา ได้แก่ เทศบาลตาบลชาฆ้อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าเป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาชะเมา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย
3.8 อาเภอนิคมพัฒนา ได้แก่ เทศบาลตาบลมาบข่า เทศบาลตาบลมะขามคู่ เทศบาล
ตาบลมาบข่าพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตาบลนิคมพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตาบลพนานิคม

ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการศึกษา
ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา

ตัวแปรตาม

ชนิด
ตัวแปร

ตัวแปร

วิธีการได้ มาซึ่งตัวแปร

ระดับความสุขเฉลี่ยของ
ความสุขของประชาชน ระดับความสุขตั้งแต่ 0-10
ประชาชนในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
จานวนผูเ้ ป็ นโรคเรื้ อรัง+จานวนผูพ้ ิการและเป็ นโรคเรื้ อรัง
1. ร้อยละของประชากรที่
(
)×100
จานวนประชากรทั้งหมด
เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
จานวนผูพ้ ิการ
2. ร้อยละคนพิการ
(
)×100
จานวนประชากรทั้งหมด

ตัวแปรอิสระ

3. ร้อยละของเด็กแรกเกิดมี
น้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
4. ร้อยละของเพศชาย
5. ร้อยละของคนที่จบ
การศึกษามากกว่าการศึกษาภาค
บังคับ 9 ปี
6. ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี
อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้
7. รายได้เฉลี่ยของคนใน
ครัวเรื อนต่อปี
8. รายจ่ายเฉลี่ยของคนใน
ครัวเรื อนต่อปี

ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
จานวนประชากรที่เป็ นผูช้ าย

(

จานวนประชากรทั้งหมด

)×100

จานวนผูท้ ี่จบการศึกษาตั้งแต่มธั ยมศึกษาปี ที่ 4 เป็ นต้นไป

(

จานวนประชากรทั้งหมด

)×100

ร้อยละของคนอายุ 15-59 อ่านภาษาไทย เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพื้นที่เขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี ของประชากรในพื้นที่เขตองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
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ชนิด
ตัวแปร

ตัวแปร

ตัวแปรอิสระ

ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ)

9. ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มี
อาชีพและรายได้
10. ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีอาชีพและรายได้
11. ร้อยละของครัวเรื อนที่มี
กรรมสิ ทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็ น
ของตัวเอง
12. ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ า
สะอาดสาหรับดื่มและบริ โภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
5 ลิตรต่อวัน
13. ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ า
ใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคน
ละ 45 ลิตรต่อวัน
14. ร้อยละของครัวเรื อนไม่
ถูกรบกวนจากมลพิษ
15. ร้อยละของครัวเรื อนมีการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติ
อย่างถูกวิธี
16. ร้อยละของครัวเรื อนมี
ความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
17. ร้อยละของคนอายุ 6 ปี
ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
18. ร้อยละของครัวเรื อนมี
ส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิน่
19. ร้อยละของครอบครัวมี
ความอบอุ่น

วิธีการได้ มาซึ่งตัวแปร
ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
ร้อยละของจานวนครัวเรื อนที่มีบา้ นและที่ดินเป็ นของตนเอง

ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ5 ลิตรต่อวัน

ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย คนละ
45 ลิตรต่อวัน
ร้อยละของครัวเรื อนที่ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติ
อย่างถูกวิธี
ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น
ร้อยละของครอบครัวที่มีความอบอุ่น
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ตารางที่ 2 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา (ต่อ)

ตัวแปรอิสระ

ชนิด
ตัวแปร

ตัวแปร

วิธีการได้ มาซึ่งตัวแปร

20. การกาหนดวิสยั ทัศน์ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จานวนนับประเด็นปัจจัยที่เกี่ยวข้องความสุขของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออกจากวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การเก็บรวบรวมข้ อมูล
การศึกษาครั้งนี้ใช้ขอ้ มูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็ นข้อมูลเชิงปริ มาณจากเว็บไซต์
http://ebmn.cdd.go.th และเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยบันทึกในแบบบันทึก
ข้อมูล

การวิเคราะห์ ข้อมูลและสถิติทใี่ ช้ ในการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. การวิเคราะห์เชิงพรรณนา ในการวิเคราะห์ขอ้ มูลค่าคะแนนความสุ ขเฉลี่ยโดยใช้
โปรแกรมสาเร็ จรู ปทางสังคมศาสตร์ เพื่ออธิบายระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้สถิติประกอบการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าความถี่
(Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard
Deviation)
2. ในการศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยใช้วธิ ีการทางสถิติ คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ
เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยเขียนความสัมพันธ์ในรู ปแบบ
ของสมการได้ดงั นี้
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + ⋯ + 𝑏𝑘 𝑥𝑘 + 𝑒

𝑦
𝑏0
𝑏1 , … , 𝑏𝑘
𝑥1 , … , 𝑥𝑘
𝑒

คือ ตัวแปรตาม
คือ ค่าคงที่
คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของสมการความถดถอยพหุ คูณ 𝑘 ตัว
คือ ตัวแปรอิสระ 𝑘 ตัว
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
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โดยในการศึกษาครั้งนี้ ผูศ้ ึกษาสามารถสร้างสมการความถดถอยพหุ คูณเพื่อศึกษา
ถึงปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก ได้ดงั นี้
𝑦 = 𝑏0 + 𝑏1 𝑥1 + 𝑏2 𝑥2 + 𝑏3 𝑥3 + 𝑏4 𝑥4 + 𝑏5 𝑥5 + 𝑏6 𝑥6 + 𝑏7 𝑥7 + 𝑏8 𝑥8 + 𝑏9 𝑥9
+ 𝑏10 𝑥10 + 𝑏11 𝑥11 + 𝑏12 𝑥12 + 𝑏13 𝑥13 + 𝑏14 𝑥14 + 𝑏15 𝑥15 + 𝑏16 𝑥16
+ 𝑏17 𝑥17 + 𝑏18 𝑥18 + 𝑏19 𝑥19 + 𝑏20 𝑥20 + 𝑒
𝑦
คือ ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต

พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
𝑏0
คือ ค่าคงที่
𝑏1 , … , 𝑏20 คือ ค่าสัมประสิ ทธิ์ ของตัวแบบความถดถอยพหุ คูณ 20 ตัว
𝑥1
คือ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
𝑥2
คือ ร้อยละคนพิการ
𝑥3
คือ ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
𝑥4
คือ ร้อยละของเพศชาย
𝑥5
คือ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
𝑥6
คือ ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
𝑥7
คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
𝑥8
คือ รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
𝑥9
คือ ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
𝑥10
คือ ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
𝑥11
คือ ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง
𝑥12
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
𝑥13
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
𝑥14
คือ ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
𝑥15
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
𝑥16
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
𝑥17
คือ ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ
1 ครั้ง
𝑥18
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน
หรื อท้องถิ่น
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คือ ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น
𝑥20
คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
𝑒
คือ ค่าความคลาดเคลื่อน
การตรวจสอบข้ อตกลงเบื้องต้ นของการวิเคราะห์ การถดถอยพหุ
1. การตรวจสอบประเภทของตัวแปรตาม และลักษณะของการแจกของข้อมูล
ตัวแปรตามที่สามารถนาไปการถดถอยพหุตอ้ งเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ และมีการ
แจกแจงแบบปกติ ซึ่งใช้ One-sample Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ค่า p ถ้าพบว่า ค่า 𝑝 >0.05 นัน่ คือ ตัวแปรตามจะมีการแจกแจงปกติค่า แต่ถา้ ค่า 𝑝 <0.05 นัน่ คือ
ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่ปกติ
2. การตรวจสอบประเภทของตัวแปรอิสระ และลักษณะการแจกแจงของข้อมูล
ตัวแปรอิสระที่สามารถนามาวิเคราะห์การถดถอยพหุ ต้องเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ
ทุกตัว หรื อเป็ น Dummy Variable และมีการแจกแจงแบบปกติ ซึ่ งพิจารณาจากค่า KolmogorovSmirnov หากมี ค่า 𝑝 >0.05 นัน่ คือ ตัวแปรตามจะมีการแจกแจงปกติค่า แต่ถา้ ค่า 𝑝 <0.05 นัน่ คือ
ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่ปกติ หากยังพบว่าตัวแปรอิสระยังมีการแจกแจงแบบไม่ปกติ ให้
พิจารณาจากค่า Skewness และค่า Kurtosis โดยตัวแปรอิสระที่มีการแจกแจงแบบปกติมีค่าความเบ้
Skewness =0 เบ้ขวา Skewness >0 และเบ้ซา้ ย Skewness <0 ถ้าตัวแปรอิสระมีการแจกแจงแบบ
ปกติมีค่าความโด่ง Kurtosis =0 โด่งมาก Kurtosis >0 และโด่งน้อย Kurtosis <0
การแปลงข้อมูลให้ขอ้ มูลมีการแจกแจงแบบปกติ เมื่อ x เป็ นตัวแปรอิสระที่มี
การแจกแจงไม่ปกติในรู ปแบบต่าง ๆ
X มีค่าความเบ้ขวา
แปลงตัวแปรอิสระโดยวิธี 𝑙𝑜𝑔𝑒 𝑥
X มีค่าความเบ้ซา้ ย
แปลงตัวแปรอิสระโดยวิธี √𝑥
X มีค่าความโด่งหรื อแบนราบ แปลงตัวแปรอิสระโดยวิธี 1⁄𝑥
3. การทดสอบความอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว
ตัวแปรอิสระทุกตัวที่สามารถนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ ได้ ต้องเป็ นอิสระกัน
ไม่มีความสัมพันธ์กนั เองในระดับสู ง (Multicollinearity) โดยใช้การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Pearson (r) ถ้าหากค่า ( r ) อยูใ่ นระดับของความสัมพันธ์ 0.90-1.00
หมายถึง มีความสัมพันธ์กนั สู งมาก ค่า ( r ) อยูใ่ นระดับของความสัมพันธ์ 0.70-0.90 หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ใน ระดับสู ง ค่า ( r ) อยูใ่ นระดับของความสัมพันธ์ 0.50-0.70 หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ใน ระดับปานกลาง ค่า ( r ) อยูใ่ นระดับของความสัมพันธ์ 0.30-0.50 หมายถึง
มีความสัมพันธ์กนั ใน ระดับต่า และค่า ( r ) อยูใ่ นระดับของความสัมพันธ์ 0.00-0.30 หมายถึง
𝑥19
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มีความสัมพันธ์กนั ใน ระดับต่ามาก ซึ่ งหากมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู งจะพิจารณาเลือกตัวแปร
ตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการใช้ตวั แปร ซึ่ งจะลิดรอนอิทธิ พลของกันและกัน และ
จะทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์ การทานายไม่คงที่ ส่ งผลให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
4. การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะต้องอยูใ่ นความสัมพันธ์เชิงเส้น
โดยใช้ F-Test จากตาราง ANOVA ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าค่า 𝑝 < 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม แต่ถา้ ค่า 𝑝 > 0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม
5. การตรวจสอบการกระจายตัวของค่าความคาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการกระจายตัวแบบอิสระ (Autocorrelation) ในการ
ตรวจสอบการกระจายตัวของค่าคาดเคลื่อนว่ามีการกระจายตัวแบบอิสระ จะพิจารณาจากค่า
Durbin-Watson ถ้าค่า Durbin-Watson อยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึง 2.5 หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อนที่จะมี
ความอิสระต่อกัน แต่ถา้ ค่า Durbin-Watson ไม่อยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึง 2.5 หมายถึง ค่าความคาดเคลื่อน
ที่จะมีความสัมพันธ์ต่อกัน
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บทที่ 4
ผลการวิจยั
การวิเคราะห์ ข้อมูลระดับความสุ ขเฉลีย่
ค่ าความถี่ (Frequency) และค่ าร้ อยละ (Percentage)
จากข้อมูลระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จานวน 273 ข้อมูล พบว่า มีค่าความถี่ และค่าร้อยละ ดังต่อไปนี้
ตารางที่ 3 ความถี่ และร้อยละของระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (N=273)
ระดับความสุ ขเฉลีย่
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่า 7 คะแนน
5
1.83
7.00-7.99 คะแนน
70
25.64
8.00-8.99 คะแนน
162
59.34
ตั้งแต่ 9 คะแนนขึ้นไป
36
13.19
Mean = 8.30 คะแนน SD = 0.63 คะแนน MIN = 6.40 คะแนน MAX = 10.00 คะแนน
SK = 0.14 คะแนน K = 0.64 คะแนน

จากตารางที่ 3 พบว่า ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีค่าเฉลี่ย 8.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10.00
คะแนน โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีคะแนนต่าสุ ด คือ 6.40 คะแนน และคะแนน
สู งสุ ด คือ 10.00 คะแนน อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 59.34 มีคะแนน
ระดับความสุ ขเฉลี่ยในช่วง คือ 8.00-8.99 คะแนน
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การวิเคราะห์ เชิงพรรณนา
ตารางที่ 4 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
ร้ อยละของประชากรทีเ่ จ็บป่ วยเป็ นผู้ป่วยใน (𝑥1)
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่าร้อยละ 1.00
147
53.85
ร้อยละ 1.00-1.99
54
19.78
ร้อยละ 2.00-2.99
27
9.89
ร้อยละ 3.00-3.99
17
6.23
ร้อยละ 4.00-4.99
12
4.40
ตั้งแต่ร้อยละ 5.00 ขึ้นไป
16
5.86
Mean = ร้อยละ 1.54 SD = ร้อยละ 1.90 MIN = ร้อยละ 0.00 MAX = ร้อยละ 12.14
SK = ร้อยละ 2.30 K = ร้อยละ 7.17

จากตารางที่ 4 พบว่า ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 1.54
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยในต่าสุ ด คือ
ร้อยละ 0.00 และร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยในสู งสุ ด คือ ร้อยละ 12.14 อย่างไรก็ตาม
พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 53.85 มีร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
ต่ากว่าร้อยละ 1.00
ตารางที่ 5 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละคนพิการ
ร้ อยละคนพิการ (𝑥2 )
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่าร้อยละ 0.50
113
41.39
ร้อยละ 0.50-0.99
73
26.74
ร้อยละ 1.00-1.49
43
15.75
ร้อยละ 1.50-1.99
25
9.16
ร้อยละ 2.00-2.49
14
5.13
ตั้งแต่ร้อยละ 2.50 ขึ้นไป
5
1.83
Mean = ร้อยละ 0.80 SD = ร้อยละ 0.66 MIN = ร้อยละ 0.00 MAX = ร้อยละ 2.88
SK = ร้อยละ 0.97 K = ร้อยละ 0.21
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จากตารางที่ 5 พบว่า ร้อยละคนพิการ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 0.80 โดยพบว่าองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละคนพิการต่าสุ ด คือ ร้อยละ 0.00 และร้อยละคนพิการสู งสุ ด คือ ร้อยละ 2.88
อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 41.39 มีร้อยละคนพิการต่ากว่าร้อยละ 0.50
ตารางที่ 6 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละเพศชาย
ร้ อยละเพศชาย (𝑥4 )
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่าร้อยละ 45.00
7
2.56
ร้อยละ 45.00-47.49
58
21.25
ร้อยละ 47.50-49.99
158
57.88
ตั้งแต่ร้อยละ 50.00 ขึ้นไป
50
18.32
Mean = ร้อยละ 48.71 SD = ร้อยละ 1.96 MIN = ร้อยละ 43.45 MAX = ร้อยละ 61.55
SK = ร้อยละ 1.50 K = ร้อยละ 8.11

จากตารางที่ 6 พบว่า ร้อยละเพศชาย มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 48.71 โดยพบว่าองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละเพศชายต่าสุ ด คือ ร้อยละ 43.45 และร้อยละเพศชายสู งสุ ด คือ ร้อยละ 61.55
อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 57.88 มีร้อยละเพศชาย ในช่วงร้อยละ
47.50-49.99
ตารางที่ 7 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี
ร้ อยละของคนทีจ่ บการศึกษามากกว่ าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (𝑥5)
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่าร้อยละ 20.00
21
7.69
ร้อยละ 20.00-29.99
85
31.14
ร้อยละ 30.00-39.99
78
28.57
ร้อยละ 40.00-49.99
45
16.48
ร้อยละ 50.00-59.99
29
10.62
ร้อยละ 60.00-69.99
7
2.56
ตั้งแต่ร้อยละ 70.00 ขึ้นไป
8
2.93
Mean = ร้อยละ 36.15 SD = ร้อยละ 13.83 MIN = ร้อยละ 9.07 MAX = ร้อยละ 87.32
SK = ร้อยละ 0.97 K = ร้อยละ 0.92
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จากตารางที่ 7 พบว่า ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 36.15 โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของคนที่จบการศึกษา
มากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ต่าสุ ด คือ ร้อยละ 9.07 และร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่า
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี สู งสุ ด คือ ร้อยละ 87.32 อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ร้อยละ 31.14 มีร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ในช่วงร้อยละ 20.0029.99
ตารางที่ 8 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และ
คิดเลขอย่างง่ายได้
ร้ อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่ าน เขียน
ความถี่
ร้ อยละ
ภาษาไทย และคิดเลขอย่ างง่ ายได้ (𝑥6 )
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
86
31.50
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
187
68.50
Mean = ร้อยละ 99.93 SD = ร้อยละ 0.22 MIN = ร้อยละ 97.99 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -5.14 K = ร้อยละ 33.92

จากตารางที่ 8 พบว่า ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 99.93 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของคนอายุ
15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ ต่าสุ ด คือ ร้อยละ 97.99 โดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 68.50 มีร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่าย
ได้ท้ งั หมด
ตารางที่ 9 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
รายได้ เฉลีย่ ของคนในครัวเรื อนต่อปี (𝑥7 )
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่า 50,000 บาท
1
0.37
50,000-99,999 บาท
143
52.38
100,000-149,999 บาท
93
34.07
150,000-199,999 บาท
23
8.42
ตั้งแต่ 200,000 บาท ขึ้นไป
13
4.76
Mean = 109018.08 บาท SD = 41694.72 บาท MIN = 47854.70 บาท MAX = 276510.64 บาท
SK = 1.76 บาท K = 3.64 บาท
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จากตารางที่ 9 พบว่า รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี มีค่าเฉลี่ย 109,018.08 บาท
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ต่าสุ ด คือ 47,854.70
บาท และรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี สู งสุ ด คือ 276,510.64 บาท อย่างไรก็ตามพบว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 52.38 มีรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ในช่วง 50,00099,999 บาท
ตารางที่ 10 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
รายจ่ ายเฉลีย่ ของคนในครัวเรื อนต่ อปี (𝑥8 )
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่า 50,000 บาท
64
23.44
50,000-99,999 บาท
168
61.54
100,000-149,999 บาท
36
13.19
ตั้งแต่ 150,000 บาท ขึ้นไป
5
1.83
Mean = 71937.18 บาท SD = 29035.28 บาท MIN = 16195.30 บาท MAX = 195971.90 บาท
SK = 1.08 บาท K = 1.33 บาท

จากตารางที่ 10 พบว่า รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี มีค่าเฉลี่ย 71,937.18 บาท
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ต่าสุ ด คือ 16,195.30
บาท และรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี สู งสุ ด คือ 195,971.90 บาท อย่างไรก็ตามพบว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 61.54 มีรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ในช่วง 50,00099,999 บาท
ตารางที่ 11 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
ร้ อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ (𝑥9 )
ความถี่
ร้ อยละ
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
120
43.96
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
153
56.04
Mean = ร้อยละ 99.70 SD = ร้อยละ 0.64 MIN = ร้อยละ 96.14 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -3.17 K = ร้อยละ 10.86

จากตารางที่ 11 พบว่า ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.70
พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ ต่าสุ ด คือ ร้อยละ
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96.14 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 56.04 มีร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
ทั้งหมด
ตารางที่ 12 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
ร้ อยละคนอายุ 60 ปี ขึน้ ไป มีอาชีพและรายได้ (𝑥10 )
ความถี่
ร้ อยละ
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
187
68.50
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
86
31.50
Mean = ร้อยละ 95.27 SD = ร้อยละ 7.68 MIN = ร้อยละ 52.69 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -2.29 K = ร้อยละ 6.05

จากตารางที่ 12 พบว่า ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ
95.27 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ต่าสุ ด คือ
ร้อยละ 52.69 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 68.50 มีร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพ
และรายได้ ทั้งหมด
ตารางที่ 13 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ น
ของตัวเอง
ร้ อยละของครัวเรื อนทีม่ กี รรมสิทธิ์ใน
ความถี่
ร้ อยละ
บ้ านและทีด่ นิ เป็ นของตัวเอง (𝑥11 )
ต่ากว่าร้อยละ 50.00
9
3.30
ร้อยละ 50.00-69.99
32
11.72
ร้อยละ 70.00-89.99
102
37.36
ตั้งแต่ ร้อยละ 90.00 ขึ้นไป
130
47.62
Mean = ร้อยละ 84.92 SD = ร้อยละ 15.39 MIN = ร้อยละ 0.96 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -1.97 K = ร้อยละ 5.13

จากตารางที่ 13 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 84.92 โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครัวเรื อนที่มี
กรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเองต่าสุ ด คือ ร้อยละ 0.96 และร้อยละของครัวเรื อนที่มี
กรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเองสู งสุ ด คือ ร้อยละ 100.00 อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กร
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ปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 47.62 มีร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง ในช่วงร้อยละ 90 ขึ้นไป
ตารางที่ 14 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
ร้ อยละของครัวเรื อนมีนา้ สะอาดสาหรับดื่มและบริโภค
ความถี่
ร้ อยละ
เพียงพอตลอดปี อย่ างน้ อยคนละ 5 ลิตรต่ อวัน (𝑥12 )
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
29
10.62
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
244
89.38
Mean = ร้อยละ 99.98 SD = ร้อยละ 0.13 MIN = ร้อยละ 98.12 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -11.65 K = ร้อยละ 156.34

จากตารางที่ 14 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.98 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี
ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร
ต่อวัน ต่าสุ ด คือ ร้อยละ 98.12 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 89.38 มีร้อยละของ
ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ทั้งหมด
ตารางที่ 15 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อย
คนละ 45 ลิตรต่อวัน
ร้ อยละของครัวเรื อนมีนา้ ใช้ เพียงพอตลอดปี
ความถี่
ร้ อยละ
อย่ างน้ อยคนละ 45 ลิตรต่ อวัน (𝑥13 )
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
31
11.36
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
242
88.64
Mean = ร้อยละ 99.97 SD = ร้อยละ 0.30 MIN = ร้อยละ 95.35 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -14.34 K = ร้อยละ 220.45

จากตารางที่ 15 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
45 ลิตรต่อวัน มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.97 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครัวเรื อน
มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวันต่าสุ ด คือ ร้อยละ 95.35 โดยองค์กรปกครอง
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ส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 88.64 มีร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตร
ต่อวัน ทั้งหมด
ตารางที่ 16 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้ อยละของครัวเรื อนไม่ ถูกรบกวนจากมลพิษ (𝑥14 )
ความถี่
ร้ อยละ
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
93
34.07
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
180
65.93
Mean = ร้อยละ 99.40 SD = ร้อยละ 2.63 MIN = ร้อยละ 79.50 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -5.68 K = ร้อยละ 33.42

จากตารางที่ 16 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ
99.40 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษต่าสุ ด คือ
ร้อยละ 79.50 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 65.93 มีร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวน
จากมลพิษ ทั้งหมด
ตารางที่ 17 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และ
ภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ร้ อยละของครัวเรื อนมีการป้องกันอุบัตภิ ัย
ความถี่
ร้ อยละ
และภัยธรรมชาติอย่ างถูกวิธี (𝑥15)
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
100
36.63
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
173
63.37
Mean = ร้อยละ 99.61 SD = ร้อยละ 1.97 MIN = ร้อยละ 80.53 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -8.33 K = ร้อยละ 73.81

จากตารางที่ 17 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติ
อย่างถูกวิธี มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.61 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครัวเรื อนมีการ
ป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ต่าสุ ด คือ ร้อยละ 80.53 โดยองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 63.37 มีร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ทั้งหมด
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ตารางที่ 18 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน
ร้ อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์ สิน (𝑥16 )
ความถี่
ร้ อยละ
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
66
24.18
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
207
75.82
Mean = ร้อยละ 99.97 SD = ร้อยละ 0.09 MIN = ร้อยละ 99.07 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -5.46 K = ร้อยละ 41.43

จากตารางที่ 18 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.97 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัย
ในชีวติ และทรัพย์สินต่าสุ ด คือ ร้อยละ 99.07 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 75.82
มีร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน ทั้งหมด
ตารางที่ 19 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ร้ อยละของคนอายุ 6 ปี ขึน้ ไป ปฏิบัติกจิ กรรมทางศาสนาอย่ างน้ อยสั ปดาห์ ละ 1 ครั้ง (𝑥17 )

ความถี่

ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
85
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
188
Mean = ร้อยละ 99.76 SD = ร้อยละ 1.11 MIN = ร้อยละ 87.80 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -8.73 K = ร้อยละ 86.13

ร้ อยละ

31.14
68.86

จากตารางที่ 19 พบว่า ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ละ 1 ครั้ง มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.76 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของคนอายุ
6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้งต่าสุ ด คือ ร้อยละ 87.80 โดยองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 68.86 มีร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนา
อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ทั้งหมด

76
ตารางที่ 20 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพือ่ ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น
ร้ อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะ
ความถี่
ร้ อยละ
เพื่อประโยชน์ ของชุมชนหรื อท้ องถิ่น (𝑥18 )
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
80
29.30
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
193
70.70
Mean = ร้อยละ 99.49 SD = ร้อยละ 1.95 MIN = ร้อยละ 79.32 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -6.73 K = ร้อยละ 56.31

จากตารางที่ 20 พบว่า ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.49 พบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มี
ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่นต่าสุ ด
คือ ร้อยละ 79.32 โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 70.70 มีร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วม
ทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น ทั้งหมด
ตารางที่ 21 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น
ร้ อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น (𝑥19 )
ความถี่
ร้ อยละ
ไม่ท้ งั หมด (ต่ากว่าร้อยละ 100.00)
93
34.07
ทั้งหมด (ร้อยละ 100.00)
180
65.93
Mean = ร้อยละ 99.81 SD = ร้อยละ 0.78 MIN = ร้อยละ 92.47 MAX = ร้อยละ 100.00
SK = ร้อยละ -6.95 K = ร้อยละ 53.34

จากตารางที่ 21 พบว่า ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น มีค่าเฉลี่ย ร้อยละ 99.81 พบว่า
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่นต่าสุ ด คือ ร้อยละ 92.47
โดยองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 65.93 มีร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น ทั้งหมด
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ตารางที่ 22 ความถี่ และร้อยละของตัวแปรการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
การกาหนดวิสัยทัศน์ ขององค์ กรปกครองส่ วนท้องถิน่ (𝑥20 )
ความถี่
ร้ อยละ
ต่ากว่า 3 ด้าน
63
23.08
3-5 ด้าน
118
43.22
6-8 ด้าน
87
31.87
ตั้งแต่ 9 ด้าน ขึ้นไป
5
1.83
Mean = ร้อยละ 4.76 SD = ร้อยละ 1.76 MIN = ร้อยละ 1.00 MAX = ร้อยละ 12.00
SK = ร้อยละ 0.25 K = ร้อยละ 0.74

จากตารางที่ 22 พบว่า จานวนด้านของการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น มีค่าเฉลี่ย 4.76 ด้าน โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีจานวนด้านของการ
กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นต่าสุ ด คือ 1 ด้าน และจานวนด้านของการกาหนด
วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นสู งสุ ด คือ 12 ด้าน อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 43.22 มีจานวนด้านของการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในช่วง 3-5 ด้าน

ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสุ ขของประชาชนในองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก โดยใช้ วธิ ีการทางสถิติ คือ การถดถอยเชิงพหุคูณ
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิเคราะห์จากตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 19 ตัวแปร ซึ่งประกอบด้วย
ปัจจัยมิติดา้ นสุ ขภาพ คือ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน (x1) และร้อยละ
คนพิการ (x2)
ปั จจัยมิติคุณสมบัติส่วนบุคคล คือ ร้อยละของเพศชาย (x4)
ปั จจัยมิติดา้ นการศึกษา คือ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ
9 ปี (x5) และร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่านเขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ (x6)
ปั จจัยมิติดา้ นเศรษฐกิจ คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี (x7) รายจ่ายเฉลี่ยของ
คนในครัวเรื อนต่อปี (x8) ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ (x9) และร้อยละคนอายุ 60 ปี
ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ (x10)
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ปั จจัยมิติที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนิ นชีวติ คือ ร้อยละของ
ครัวเรื อน ที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง (x11) ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาด
สาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน (x12) ร้อยละของครัวเรื อน
มีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (x13) ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจาก
มลพิษ (x14) ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี (x15) และ
ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (x16)
ปั จจัยมิติชีวิตครอบครัวชุมชนและการมีส่วนร่ วม คือ ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป
ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (x17) ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทา
กิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น (x18) และร้อยละของครอบครัวมีความ
อบอุ่น (x19)
ปัจจัยมิติดา้ นนโยบาย คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (x20)
โดยก่อนที่จะนาตัวแปรอิสระ และตัวแปรตามไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ จะต้องมีการ
ตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นของการวิเคราะห์การถดถอยพหุ ดังต่อไปนี้ คือ
1. การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล และประเภทของตัวแปรตาม
ตัวแปรตามที่สามารถนาไปการถดถอยพหุตอ้ งเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ และมีการ
แจกแจงแบบปกติ ซึ่งใช้ One-sample Kolmogorov-Smirnov Test ในการทดสอบ โดยพิจารณาจาก
ค่า p ถ้าพบว่า ค่า 𝑝 > 0.05 นัน่ คือ ตัวแปรตามจะมีการแจกแจงปกติค่า แต่ถา้ ค่า 𝑝 < 0.05 นัน่ คือ
ตัวแปรตามมีการแจกแจงไม่ปกติ ในการทดสอบครั้งนี้ พบว่าค่า 𝑝 < 0.05 ซึ่งมีการ แจกแจง
ไม่ปกติ จึงไม่สามารถนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ ต้องทาการปรับปรุ งข้อมูลให้มีการแจกแจง
แบบปกติก่อน
ดังนั้นจึงได้ปรับข้อมูลเพื่อให้ขอ้ มูลมีการกระจายแบบปกติ โดยได้ตดั ข้อมูลส่ วนที่
เป็ นค่าผิดปกติ (Outliers) ซึ่ งเป็ นข้อมูลที่มีค่าแยกออกจากกลุ่มหรื อผิดแผกแตกต่างไปจาก ข้อมูล
ค่าอื่น ๆ โดยการกาหนดตัวเลขที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น และดูกราฟ Boxplot ของตัวแปรตาม
และตัวแปรอิสระ พิจารณาค่าผิดปกติของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น แล้วนับจานวนของค่าผิดปกติของตัวแปรตามและตัวแปรอิสระแต่ละด้าน ถ้าหาก
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นใดมีค่าผิดปกติในตัวแปรตามและตัวแปรอิสระจานวนมาก
ให้ดาเนินการตัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้นออก โดยตัดข้อมูลตามลาดับจากมากไปน้อย
จากนั้นทดสอบค่า Kolmogorov-Smirnov ดาเนินการตัดข้อมูลจนกว่าค่า Kolmogorov-Smirnov
มีค่า 𝑝 > 0.05 นัน่ คือ ข้อมูลชุดดังกล่าวมีการกระจายแบบปกติแล้ว ในการวิจยั ครั้งนี้ได้ดาเนินการ
ตัดข้อมูลจากจานวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 273 ตัวอย่าง ได้ตดั ข้อมูลเหลือ 205 ตัวอย่าง จึงทาให้มี
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การแจกแจงแบบปกติ ค่า Kolmogorov-Smirnov มีค่า 𝑝 > 0.05 และเมื่อนามาแสดงเป็ นกราฟพบว่า
มีลกั ษณะเป็ นโค้งปกติดงั ภาพที่ 1 เป็ นไปตามเงื่อนไขของสถิติ (ภาพที่ 4)

ภาพที่ 4 การกระจายของระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
2. การตรวจสอบประเภทของตัวแปรอิสระ การตรวจสอบการแจกแจงของข้อมูล
ตัวแปรอิสระที่สามารถนามาวิเคราะห์การถดถอยพหุ ต้องเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ
ทุกตัว หรื อเป็ น Dummy Variable และมีการแจกแจงแบบปกติ โดยมีตวั แปรที่ใช้ในการวิเคราะห์
และได้กาหนดสัญลักษณ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ ดังนี้
ตัวแปรตาม
LevelOfHappy (y)
แทน ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก
ตัวแปรต้ น
PercentOfPatient (𝑥1)
แทน ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
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PercentOfDisabled (𝑥2)
PercentOfBaby (𝑥3 )
PercentOfMan (𝑥4)
PercentOfStudy (𝑥5 )

แทน ร้อยละคนพิการ
แทน ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
แทน ร้อยละของเพศชาย
แทน ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี
PercentOfKnowledge (𝑥6)
แทน ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้
AverageOfIncome (𝑥7)
แทน รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
AverageOfExpenses (𝑥8)
แทน รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
PercentOfWorker (𝑥9)
แทน ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
PercentOfOldWorker (𝑥10)
แทน ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
PercentOfLandOwnership (𝑥11)
แทน ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและ
ที่ดินเป็ นของตัวเอง
PercentOfDrinkingWater (𝑥12)
แทน ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและ
บริ โภค เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตร
ต่อวัน
PercentOfAvailableWater (𝑥13)
แทน ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
PercentOfNonePollution (𝑥14)
แทน ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
PercentOfProtactNaturalDisaster(𝑥15) แทน ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และ
ภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
PercentOfSafe (𝑥16 )
แทน ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และ
ทรัพย์สิน
PercentOfDhammaPractice (𝑥17) แทน ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
PercentOfCooperate (𝑥18)
แทน ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรม
สาธารณะ เพือ่ ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น
PercentOfWarmFamily (𝑥19)
แทน ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น
Visions (𝑥20)
แทน การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น
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โดยพบว่าตัวแปรอิสระทุกตัวเป็ นตัวแปรเชิงปริ มาณ จากนั้นทาการทดสอบ
การแจกแจงปกติของตัวแปรอิสระ พบว่าเมื่อพิจารณาจากค่า Kolmogorov-Smirnov พบว่ามีตวั แปร
ร้อยละของเพศชาย (𝑥4) เท่านั้นที่มีการแจกแจงแบบปกติ คือ ค่า 𝑝 > 0.05 (ตารางที่ 23) ดังนั้น
ผูว้ จิ ยั จึงนาตัวแปรที่เหลือมาแจกแจง โดยฮีโธแกรม เพื่อพิจารณาการกระจายของข้อมูล อย่างไร
ก็ตามตัวแปรที่เหลือแม้วา่ ค่า Kolmogorov-Smirnov จะมี ค่า 𝑝 < 0.05 แต่เมื่อพิจารณาการแจกแจง
โดยฮีโธแกรม พบว่าการกระจายของข้อมูลของตัวแปรร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่า
การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี (𝑥5) รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี (𝑥7) รายจ่ายเฉลี่ยของคน
ในครัวเรื อนต่อปี (𝑥8) และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (𝑥20)
การกระจายใกล้เคียงการแจกแจงแบบปกติ โดยพบว่าเบ้เพียงเล็กน้อย (ภาพที่ 5)
ตารางที่ 23 การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วย Kolmogorov-Smirnov
Test
ตัวแปร
ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
ร้อยละคนพิการ
ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัมขึ้นไป
ร้อยละของเพศชาย
ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง
ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

8.11
0.92

KolmogorovSmirnov Test
0.08
0.21
0.14
0.04
0.11

0.00
0.00
0.00
0.20
0.00

-5.14

33.92

0.41

0.00

1.76
1.08
-3.17
-2.29

3.64
1.33
10.86
6.05

0.14
0.09
0.37
0.30

0.00
0.00
0.00
0.00

-1.97

5.13

0.17

0.00

-11.65

156.3
4

0.49

0.00

sk

k

2.30
0.97

7.17
0.21

1.50
0.97

Sig
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ตารางที่ 23 การแจกแจงข้อมูลของตัวแปรที่ส่งผลต่อระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ด้วย Kolmogorov-Smirnov
Test (ต่อ)
ตัวแปร
ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
45 ลิตรต่อวัน
ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี
ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น
ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุน่
การกาหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

KolmogorovSmirnov Test

Sig

-14.34 220.45

0.49

0.00

-5.68

33.42

0.45

0.00

-8.33

73.81

0.46

0.00

-5.46

41.43

0.45

0.00

-8.73

86.13

0.46

0.00

-6.73

56.31

0.46

0.00

-6.95
0.25

53.34
0.74

0.42
0.13

0.00
0.00

sk

k

ภาพที่ 5 การกระจายของข้อมูลของตัวแปรร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี และรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
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ภาพที่ 6 รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
อย่างไรก็ตามพบว่าตัวแปรร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน (𝑥1) ร้อยละ
คนพิการ (𝑥2) ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ (𝑥6) ร้อยละ
คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ (𝑥9) ร้อยละ คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ (𝑥10)
ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง (𝑥11) ร้อยละของครัวเรื อน
มีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน (𝑥12) ร้อยละ
ของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน (𝑥13) ร้อยละของครัวเรื อน
ไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (𝑥14) ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติ
อย่างถูกวิธี (𝑥15) ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน (𝑥16 ) ร้อยละ
ของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (𝑥17 ) ร้อยละ
ของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น (𝑥18) และ
ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุน่ (𝑥19) ที่ยงั มีการกระจายข้อมูลไม่ปกติ และการกระจายตัว
ของข้อมูลมีความโด่งมาก จึงควรปรับปรุ งข้อมูลดังกล่าวก่อนจะนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุ
โดยในการปรับปรุ งข้อมูลที่มีความโด่ง เลือกใช้วธิ ีการ Reciprocal ในการปรับปรุ งข้อมูลที่มี
ความโด่งมาก ๆ เพื่อไม่ให้กลุ่มตัวอย่างมีจานวนน้อยเกินไปจากการตัดข้อมูลส่ วนที่เป็ นค่าผิดปกติ
ซึ่ งตัวแปรที่มีการปรับปรุ งข้อมูลแล้วจะใส่ (Reciprocal) หลังชื่อตัวแปร
3. การทดสอบความอิสระต่อกันระหว่างตัวแปรอิสระทุกตัว
ตัวแปรอิสระทุกตัวที่สามารถนาไปวิเคราะห์การถดถอยพหุได้ ต้องเป็ นอิสระต่อกัน
ไม่มีความสัมพันธ์กนั เองในระดับสู ง (Multicollinearity) โดยใช้การตรวจสอบโดยการวิเคราะห์
ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Pearson ซึ่ งหากมีค่าความสัมพันธ์ในระดับสู งจะพิจารณาเลือก
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ตัวแปรตัวใดตัวหนึ่ง เพื่อลดความซ้ าซ้อนของการใช้ตวั แปร ซึ่ งจะลิดรอนอิทธิ พลของกันและกัน
และจะทาให้ค่าสัมประสิ ทธิ์การทานายไม่คงที่ ส่ งผลให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพเท่าที่ควร
จากผลการทดสอบความสัมพันธ์มีตวั แปรที่มีความสัมพันธ์กนั ในระดับปานกลาง คือ
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่าง 0.30 ถึง 0.70 หรื อ -0.70 ถึง -0.30 ได้แก่ ร้อยละ
ของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน (𝑥1) กับร้อยละคนพิการ (𝑥2) และตัวแปรตัวอื่น ๆ
มีความสัมพันธ์กนั ระดับน้อย คือ มีค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์เพียรสันระหว่าง -0.30 ถึง 0.30
(ตารางที่ 2)

𝑥1
1

𝑥2
0.42**
1

𝑥4
-0.17*
-0.05
1

𝑥5
-0.10
-0.29**
-0.11
1

𝑥6
-0.05
-.01
-0.11
0.15*
1

* ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
** ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .01

𝑥1
𝑥2
𝑥4
𝑥5
𝑥6
𝑥7
𝑥8
𝑥9
𝑥10
𝑥11
𝑥12
𝑥13
𝑥14
𝑥15
𝑥16
𝑥17
𝑥18
𝑥19
𝑥20

𝑥7
-0.18**
-0.41**
-0.13
0.59**
0.13
1

𝑥8
-0.17*
-0.32**
-0.05
0.61**
0.10
0.70**
1

𝑥9
-0.00*
-0.11
-0.03
0.09
0.05
0.09
0.11
1

ตารางที่ 24 ผลการวิเคราะห์ค่าสัมประสิ ทธิ์ สหสัมพันธ์ของ Pearson
𝑥10
-0.06
-0.16*
0.05
-0.06
0.09
0.02
-0.04
0.47**
1

𝑥11
-0.01
-0.23**
-0.11
-0.09
0.04
-0.04
-0.02
0.10
0.16*
1

𝑥12
0.06
-0.06
-0.07
0.12
0.12
0.06
0.08
0.53**
0.07
-0.05
1

𝑥13
0.05
-0.05
-0.07
0.11
0.05
0.04
0.06
0.51**
0.06
-0.07
0.95**
1

𝑥14
-0.15*
-0.13
0.03
0.12
0.56**
0.07
0.05
-0.01
-0.02
-0.03
0.10
0.05
1

𝑥15
0.01
-0.01
-0.06
0.06
-0.02
0.06
0.09
0.69**
0.15*
0.05
0.24**
0.23**
0.03
1

𝑥16
0.03
0.05
-0.12
0.07
-0.02
0.09
0.12
0.49**
0.07
0.03
-0.01
-0.01
0.02
0.86**
1

𝑥17
0.03
0.09
0.04
-0.14*
-0.01
-0.06
-0.14*
-0.04
0.17*
-0.04
-0.01
-0.01
-0.02
-0.02
-0.02
1

𝑥18
0.06
0.04
0.11
-0.03
0.03
0.02
-0.05
-0.04
0.17*
-0.03
-0.02
-0.02
-0.02
-0.01
-0.01
0.55**
1

𝑥19
-0.02
-0.05
-0.04
0.12
-0.03
0.13
0.11
-0.03
-0.11
-0.07
-0.02
-0.02
-0.02
-0.02
0.02
0.01
-0.00
1

𝑥20
0.05
-0.03
0.03
0.04
-0.02
0.01
-0.12
-0.05
0.06
-0.13
-0.07
-0.05
-0.08
-0.01
-0.01
0.09
0.10
-0.04
1
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4. การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม
ความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตามจะต้องอยูใ่ นความสัมพันธ์เชิงเส้น
โดยใช้ F-Test จากตาราง ANOVA ของการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ เพื่อทดสอบความสัมพันธ์
เชิงเส้นระหว่างตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ถ้าค่า 𝑝 < 0.05 แสดงว่ามีความสัมพันธ์เชิงเส้นของ
ตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม แต่ถา้ ค่า 𝑝 > 0.05 แสดงว่าไม่มีความสัมพันธ์เชิงเส้นของตัวแปร
อิสระกับตัวแปรตาม จากผลการศึกษา พบว่า F = 1.88 𝑝 < 0.05 ดังนั้น ความสัมพันธ์ของตัวแปร
อิสระกับตัวแปรต้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้น
5. การตรวจสอบการกระจายตัวของค่าความคาดเคลื่อน
ค่าความคลาดเคลื่อนต้องมีการกระจายตัวแบบอิสระ (Autocorrelation) ในการ
ตรวจสอบการกระจายตัวของค่าคาดเคลื่อนว่ามีการกระจายตัวแบบอิสระ จะพิจารณาจาก
ค่า Durbin-Watson ว่ามีค่าอยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึง 2.5 หรื อไม่ หากมีค่าอยูร่ ะหว่าง 1.5 ถึง 2.5
ค่าความคาดเคลื่อนที่จะมีความอิสระต่อกัน จากการวิเคราะห์ขอ้ มูลพบว่า Durbin Watson
มีค่าเท่ากับ 1.93 ซึ่งอยูใ่ นช่วงที่กาหนด แสดงว่าค่าความคาดเคลื่อนมีการกระจายตัวแบบอิสระ
ดังนั้น ในการตรวจสอบข้อตกลงเบื้องต้นในการวิเคราะห์การถดถอยพหุของข้อมูล
ในครั้งนี้ เมื่อทาการตรวจสอบตามเงื่อนไขของสถิติท้ งั 5 ข้อแล้ว สรุ ปว่ามีตวั แปรอิสระที่เข้าสู่
สมการพื้นฐานการทานายทั้งหมด จานวน 19 ตัวแปร วิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ โดยนาตัวแปร
เข้าสู่ สมการ ด้วยวิธีการ Enter ซึ่งเป็ นเทคนิคที่ผวู ้ เิ คราะห์ขอ้ มูลจะเป็ นผูต้ ดั สิ นใจเลื อกตัวแปรอิสระ
เข้าสู่ สมการถดถอย
ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ถดถอยพหุของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ตัวแปร
ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
ร้อยละคนพิการ
ร้อยละของเพศชาย
ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลข
อย่างง่ายได้
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05

B
-0.03
0.12
-0.04
0.00
-0.18

S.E.
0.03
0.08
0.03
0.00
0.31

Beta
-0.10
0.14
-0.11
0.04
-0.05

4.09E-06*

0.00

0.27
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ตารางที่ 25 การวิเคราะห์ถดถอยพหุ ของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (ต่อ)
ตัวแปร
รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ (Reciprocal)
ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ในบ้านและที่ดินเป็ นของ
ตัวเอง
ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน (Reciprocal)
ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
45 ลิตรต่อวัน (Reciprocal)
ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ (Reciprocal)
ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่าง
ถูกวิธี (Reciprocal)
ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
(Reciprocal)
ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง (Reciprocal)
ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อ
ประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น (Reciprocal)
ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุน่ (Reciprocal)
การกาหนดวิสยั ทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ค่าคงที่

B
-5.98E-06*
4309.81
0.03*
-0.00

S.E.
0.00
2374.37
0.01
0.00

Beta
-0.28
0.25
0.28
-0.04

10297.81

10741.17

0.23

-5912.66

4015.70

-0.35

-185.64
-1064.34

233.69
793.04

-0.07
-0.23

5274.50

12577.42

0.06

-413.57

374.74

-0.09

335.65

347.97

0.08

1786.77
-0.05*
-118.39

2204.73
0.02
157.52

0.06
-0.14

*ระดับนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เมื่อนาตัวแปรเข้าสู่ สมการแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อิสระทั้ง 19 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความผันแปรของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร้อยละ 16.20 โดยมีเพียง 4 ตัวแปร ได้แก่
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (𝑥7) รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (𝑥8) ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชี พและ
รายได้ (𝑥10) และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (𝑥20) ที่มีความสามารถ
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ในการทานายความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยมีรายละเอียดดังนี้
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี (𝑥7) เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิม่ ขึ้น 4.09E-6
คะแนน
รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (𝑥8) เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลง 5.98E-6 คะแนน
ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ (𝑥10) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะทาให้ระดับ
ความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
เพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน
การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (𝑥20) เพิ่มขึ้น 1 ด้าน จะทาให้
ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
ลดลง 0.05 คะแนน
ทั้งนี้เมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระที่มีอานาจในการทานายได้ดีที่สุด คือ ร้อยละคนอายุ
60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ รองลงมาคือ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
ดังนั้น สามารถเขียนสมการถดถอยพหุ ได้ดงั นี้
y = -118.39+(4.09−6) 𝑥7+(-5.98−6) 𝑥8+(0.03)𝑥10+(-0.05) 𝑥20

บทที่ 5
สรุปผลการวิจยั และข้ อเสนอแนะ
สรุปผลการวิจัย
การศึกษาเรื่ องปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความสุ ขของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก โดยประชากรที่ใช้
ในการศึกษาครั้งนี้ได้แก่ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกของ
3 จังหวัด คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จานวน 273 แห่ง ซึ่ งสามารถ
สรุ ปผลการศึกษา ดังนี้
1. ระดับความสุ ขของประชาชนในองค์ กรบริหารส่ วนท้ องถิ่นเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก
ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในเขตพื้นที่องค์ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก จานวน 273 ข้อมูล มีค่าเฉลี่ย 8.30 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10.00 คะแนน
โดยพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นที่มีคะแนนต่าสุ ด คือ 6.40 คะแนน และคะแนนสู งสุ ด คือ
10.00 คะแนน อย่างไรก็ตามพบว่าองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ร้อยละ 59.34 มีคะแนนระดับ
ความสุ ขเฉลี่ยอยูใ่ นช่วง คือ 8.00-8.99 คะแนน
2. ปัจจัยทีส่ ่ งผลต่ อความสุ ขของประชาชนในองค์ กรบริ หารส่ วนท้ องถิ่น เขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก
การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ใช้การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Regression
Analysis) โดยวิเคราะห์จากตัวแปรที่ศึกษาทั้งหมด 19 ตัวแปร สามารถสรุ ปผลได้ดงั ต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุ คูณ เมื่อนาตัวแปรเข้าสู่ สมการแสดงให้เห็นว่าตัวแปร
อิสระทั้ง 19 ตัว ร่ วมกันอธิ บายความผันแปรของปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ได้ร้อยละ 16.20 โดยที่รายได้เฉลี่ยต่อคน
ต่อปี (𝑥7) เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 4.09E-6 คะแนน รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี (𝑥8)
เพิ่มขึ้น 1 บาท จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
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พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลง 5.98E-6 คะแนน ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
(𝑥10) เพิ่มขึ้น ร้อยละ 1 จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพิ่มขึ้น 0.03 คะแนน และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น (𝑥20) เพิม่ ขึ้น 1 ด้าน จะทาให้ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ลดลง 0.05 และเมื่อพิจารณาตัวแปรอิสระ
ที่มีอานาจในการทานายได้ดีที่สุด คือ ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ รองลงมาคือ
รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี
การทดสอบนัยสาคัญของสัมประสิ ทธิ์ ถดถอยพหุ คูณของตัวแปรที่นาเข้าสมการ
พยากรณ์ที่ระดับนัยสาคัญ .05 พบว่าตัวแปรที่เหมาะสมที่จะอยูใ่ นสมการมีดงั นี้ รายได้เฉลี่ยของ
คนในครัวเรื อนต่อปี (𝑥7) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ b7 = 4.09E − 6 รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
(𝑥8) มีค่าสัมประสิ ทธิ์ 𝑏8 = −5.98E − 6 ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ (𝑥10)
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ 𝑏10 = 0.03 และการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น (𝑥20)
มีค่าสัมประสิ ทธิ์ 𝑏20 = −0.05 และได้สมการทานายดังนี้
y = -118.39+(4.09−6) 𝑥7+(-5.98−6) 𝑥8+(0.03)𝑥10+(-0.05) 𝑥20

อภิปราย
1. ตัวแปรอิสระทีส่ ่ งผลต่ อตัวแปรระดับความสุ ขเฉลีย่ ของประชาชนในองค์ กรปกครอง
ส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรรายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ส่ งผลต่อตัวแปร
ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับอภิชาติ จารัสฤทธิ รงค์ และคณะ (2554)
ที่ศึกษาเรื่ องสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับบุคคล
และระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด โดยไม่รวม
กรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมากจะมีสุขภาพจิตดีกว่า
ประชากรที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนน้อย งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
อารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ในหนังสื อความอยูด่ ีมีสุข
ในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง ผลการศึกษาพบว่ารายได้ส่งผลต่อความสุ ข งานวิจยั ของ
กรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) ที่ศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัว
ข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่าการมีรายได้เพียงพอกับ
ค่าใช้จ่ายเป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
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รวมถึงแนวคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร, ธี รนุช ก้อนแก้ว และริ ฏวัน อุเด็น (2559) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุ ขภายใต้แนวคิดของ “ความสุ ข 9 ประการ” และ “องค์กร
แห่งความสุ ข” ซึ่งประกอบด้วย Happy Money (สุ ขภาพเงินดี) และแนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ที่ให้ความหมายของความอยูด่ ีมีสุข
เกี่ยวข้องกับมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชี วติ รวมถึงการวัดความสุ ขในระดับพื้นที่ของจังหวัด และ
กลุ่มจังหวัด ที่กาหนดตัวชี้วดั การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2559 ในมิติของการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ได้แก่
ขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ที่มีความเกี่ยวของ
กับรายได้ ทั้งนี้อาจเนื่ องจากความรู ้สึกสุ ข พึงพอใจชีวติ ทั้งทางด้านร่ างกาย จิตใจ สังคม และ
สิ่ งแวดล้อม เกี่ยวข้องกับรายได้ที่จะใช้เพื่อนามาซึ่ งความรู ้สึกสุ ข พึงพอใจชีวติ ในด้านต่าง ๆ หรื อ
เพื่อแก้ไข ปรับปรุ งให้มีความรู ้สึกสุ ข พึงพอใจชีวติ ยิง่ ขึ้น
จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ส่ งผลต่อแปร
ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิชาติ จารัสฤทธิรงค์ และคณะ
(2554) ที่ศึกษาเรื่ องสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และสังคม
ระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด
โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าถ้าประชากรมีหนี้สินในระบบเพิ่มขึ้น จะมี
สุ ขภาพจิตดีข้ ึน งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของอารี จาปากลาย
กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ในหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝัน
หรื อความจริ ง ผลการศึกษาพบว่ารายจ่ายส่ งผลต่อความสุ ข งานวิจยั ของกรรณิ กา ภูธรเลิศ และ
พัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) ที่ศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา
อาเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ผลการศึกษาพบว่า การไม่มีหนี้สินส่ งผลต่อความสุ ข
รวมถึงแนวคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร, ธี รนุช ก้อนแก้ว และริ ฏวัน อุเด็น (2559) ที่ได้
ศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุ ขภายใต้แนวคิดของ “ความสุ ข 9 ประการ” และ “องค์กร
แห่งความสุ ข” ซึ่งประกอบด้วย Happy Money (สุ ขภาพเงินดี) และแนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ที่ให้ความหมายของความอยูด่ ีมีสุข
เกี่ยวข้องกับมีรายได้เพียงพอต่อการดารงชี วติ และไม่เหลื่อมล้ า รวมถึงการวัดความสุ ขในระดับ
พื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่กาหนดตัวชี้วดั การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี
พ.ศ.2559 ในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศ
รายได้ปานกลาง ได้แก่ ขนาดเศรษฐกิจ การเติบโตของเศรษฐกิจ ผลิตภัณฑ์มวลรวมต่อหัว ซึ่ งเป็ น
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ตัวชี้วดั ที่มีความเกี่ยวของกับรายจ่าย ทั้งนี้เนื่ องจากการมีหนี้สินทาให้ประชาชนเกิดความเครี ยด
ต้องทางานหนักมากยิง่ ขึ้นเพื่อให้ได้มาซึ่ งรายได้ที่จะนามาใช้จ่ายภายในครัวเรื อน ขณะเดียวกันก็
ต้องนาไปจ่ายหนี้สิน อาจเกิดผลกระทบต่อสภาพร่ างกายจากความเหนื่ อยล้า ต้องเข้าไปอยูใ่ นสังคม
ที่เสื่ อมโทรม เนื่องจากสังคม สภาพความเป็ นอยู่ และสภาพแวดล้อมที่ดียอ่ มสอดคล้องกับฐานะ
การเงินที่ใช้จ่ายเพื่อให้ได้นามาซึ่ งสิ่ งเหล่านี้
จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ ส่ งผลต่อ
แปรระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออกอย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ของอภิชาติ
จารัสฤทธิรงค์ และคณะ (2554) ที่ศึกษาเรื่ องสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ และสังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทย
ใน 75 จังหวัด โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่าการมีอาชีพและรายได้ที่แตกต่างกัน
ของผูส้ ู งอายุ ส่ งผลต่อความสุ ขที่แตกต่างกัน
แนวคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร, ธี รนุช ก้อนแก้ว และริ ฏวัน อุเด็น (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุ ขภายใต้แนวคิดของ “ความสุ ข 9 ประการ” และ “องค์กรแห่ง
ความสุ ข” ซึ่งประกอบด้วย Happy work-life (การงานดี) และแนวคิดของสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ที่ได้ให้ความหมายของความอยูด่ ี มีสุข คือ การมี
งานทา รวมถึงการวัดความสุ ขในระดับพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่กาหนดตัวชี้ วดั
การพัฒนาระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2559 ในมิติของการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ เพื่อหลุดพ้นจากประเทศรายได้ปานกลาง ได้แก่ ผลิตภาพแรงงาน และอัตรา
การว่างงาน ซึ่ งเป็ นตัวชี้วดั ที่มีความเกี่ยวของกับการมีงานทา ทั้งนี้เนื่ องจากปั จจุบนั ประเทศไทย
กาลังเข้าสู่ สังคมผูส้ ู งอายุ ซึ่ งผูส้ ู งอายุส่วนใหญ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ ไม่มีรายได้เพื่อเลี้ยงดูตนเอง
และช่วยแบ่งเบาภาระแก่คนในครอบครัว ทาให้การมีงานทาของผูส้ ู งอายุส่งผลต่อความสุ ข
จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ส่ งผลต่อแปรระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัย
การทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของอารี จาปากลาย กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ
(2561) ในหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝันหรื อความจริ ง ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยชีวติ
ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วมที่ส่งผลต่อความสุ ข คือ การบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ
แนวคิดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559)
ที่ได้ให้ความหมายของความอยูด่ ีมีสุข คือ การมีการบริ หารจัดการที่ดีของรัฐ รวมถึงการวัดความสุ ข
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ในระดับพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ที่กาหนดตัวชี้วดั การพัฒนาระดับจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดปี พ.ศ.2559 ในมิติของการสร้างความสมดุล และปรับระบบบริ หารจัดการภาครัฐ และ
มิติของการลดความเหลื่อมล้ า ได้แก่ การเข้าถึงสวัสดิการต่าง ๆ การมีจิตสานึกประชาธิปไตย สังคม
ที่มีธรรมาภิบาล และความสมานฉันท์ทางสังคม ทั้งนี้ภาครัฐ หรื อองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีหน้าที่พฒั นา ปรับปรุ งพื้นที่ ส่ งเสริ ม สนับสนุนประชาชนในพื้นที่ให้มีความสุ ข ความเป็ นอยูท่ ี่ดี
หากองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นไหนสามารถดาเนิ นการตอบสนองความต้องการ และปรับปรุ ง
แก้ไขปั ญหาของประชาชนได้อย่างครอบคลุม ตรงจุด ประชาชนในพื้นที่น้ นั ๆ ย่อมมีความสุ ข
แต่เนื่ องจาก ในการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีหลากหลายด้านเกินไป
ทาให้เกิดความไม่ชดั เจนในแผนดาเนินงานเพื่อการตอบสนองความต้องการ และปรับปรุ ง แก้ไข
ปั ญหาต่าง ๆ ของประชาชน รวมถึงงบประมาณขององค์กรที่มีอย่างจากัด ในการกระจาย
งบประมาณต้องมีการจัดลาดับความสาคัญของโครงการ ซึ่ งทาให้บางโครงการไม่สามารถ
ดาเนินการได้ หรื อดาเนิ นการล่าช้า ต้องนาไปดาเนินการในปี งบประมาณถัดไป ทาให้ประชาชน
บางกลุ่มไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการ และแก้ปัญหา ส่ งผลให้ความสุ ขของประชาชนลดลง
2. ตัวแปรอิสระทีไ่ ม่ ส่งผลต่ อตัวแปรระดับความสุ ขเฉลีย่ ของประชาชนในองค์ กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
จากผลการศึกษาพบว่าตัวแปรร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน ตัวแปร
ร้อยละคนพิการ ตัวแปรร้อยละของเพศชาย ตัวแปรร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี ตัวแปรร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้
ตัวแปรร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้ ตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์
ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง ตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภค
เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน ตัวแปร ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ตัวแปรร้อยละ
ของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ตัวแปรร้อยละของครัวเรื อน
มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตัวแปรร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทาง
ศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตัวแปรร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ของชุมชนหรื อท้องถิ่น และตัวแปรร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น ไม่ส่งผลต่อ
แปรระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่ งแตกต่างจากแนวคิดของสานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559) ที่ได้ให้ความหมายของความอยูด่ ี
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มีสุข คือ การมีครอบครัวที่อบอุ่น สุ ขภาพอนามัยที่ดีท้ งั ทางร่ างกายและจิตใจ ต้องได้รับการศึกษา
มีความรู ้ มีงานทา อยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี
แนวคิดของ องค์การอนามัยโลก (WHO) (1948 อ้างถึงใน คชารัตน์, 2560, หน้า 2814)
ที่ได้ให้ความหมายของ สุ ขภาวะ เกี่ยวกับความอยูด่ ีมีสุขทั้งด้านกาย จิตใจ และสังคม ไม่ได้จากัด
แค่ความหมายของการที่ไม่มีโรค หรื อความบกพร่ องด้านร่ างกายและจิตใจ
แนวคิดของภูเบศร์ สมุทรจักร ธี รนุช ก้อนแก้ว และริ ฏวัน อุเด็น (2559) ที่ได้ศึกษา
เกี่ยวกับองค์ประกอบของความสุ ขภายใต้แนวคิดของ “ความสุ ข 9 ประการ” และ “องค์กรแห่ง
ความสุ ข” ซึ่งประกอบด้วย Happy Body (สุ ขภาพดี) Happy Heart (น้ าใจดี) Happy Soul (จิต
วิญญาณดี) Happy Society (สังคมดี) Happy Brain (ใฝ่ รู ้ดี)
แนวคิดของสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2559)
ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับการวัดความสุ ขในระดับพื้นที่ของจังหวัด และกลุ่มจังหวัดจากปัจจัยด้านสุ ขภาพ
อนามัย ด้านความรู ้ ด้านชีวติ การทางาน ด้านสภาพแวดล้อมในการดารงชีวติ ด้านชีวติ ครอบครัว
ซึ่ งปั จจัยเหล่านี้มีผลต่อความสุ ข
รวมถึงงานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องปั จจัยการทางานที่ส่งผลต่อความสุ ขของอารี จาปากลาย
กาญจนา ตั้งชลทิพย์ และสุ ภาณี ปลื้มเจริ ญ (2561) ในหนังสื อความอยูด่ ีมีสุขในสังคมไทย ความฝัน
หรื อความจริ ง ผลการศึกษาพบว่าปั จจัยด้านสุ ขภาพที่ส่งผลต่อความสุ ข คือ ร้อยละคนพิการ ร้อยละ
คะแนนสุ ขภาพจิต ร้อยละของทารกแรกเกิดที่มีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ ร้อยละของประชากรที่
เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน ด้านการศึกษา คือ จานวนปี การศึกษาเฉลี่ยของประชากรอายุ 15 ปี ขึ้นไป
อัตราการเข้าเรี ยนรวมระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษา ค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญา (IQ)
ของเด็กนักเรี ยนไทยชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 (คะแนน) และคะแนนเฉลี่ยการทดสอบ O-NET ระดับ
มัธยมศึกษาตอนปลาย (%) ด้านเศรษฐกิจ คือ การมีงานทา การมีโอกาสในการตัดสิ นใจในการ
ทางาน ความพึงพอใจในการทางาน ความพึงพอใจในค่าตอบแทนที่ได้รับ ชัว่ โมงการทางาน
สภาพแวดล้อมการทางาน ผลตอบแทนที่ได้รับจากการทางาน ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน
ความสัมพันธ์กบั เพื่อนร่ วมงาน ด้านที่อยูอ่ าศัย สภาพแวดล้อม และความปลอดภัยในการดาเนิน
ชีวติ คือ ร้อยละของครัวเรื อนที่มีบา้ นและที่ดินเป็ นของตนเอง สัดส่ วนเฉลี่ยการปล่อยก๊าซเรื อน
กระจก (ตันก๊าซเรื อนกระจกต่อคน) ร้อยละของประชาชนที่ประสบอุทกภัย และร้อยละของ
ประชาชนที่ประสบปั ญหาภัยแล้ง ด้านชีวติ ครอบครัว ชุมชน และการมีส่วนร่ วม คือ ร้อยละ
ของเด็กอายุ 15-17 ปี ที่ทางานเชิงเศรษฐกิจ ร้อยละของจานวนครัวเรื อนที่มีหวั หน้าครัวเรื อนเดี่ยว
ร้อยละของผูส้ ู งอายุที่อยูต่ ามลาพังคนเดียว และจานวนการแจ้งความคดีชีวิต ร่ างกาย เพศ
คดีประทุษร้าย ต่อทรัพย์ (ต่อประชากรแสนคน) ความสัมพันธ์ในชุมชน การเข้าร่ วมกิจกรรม
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ทางสังคม/การเป็ นสมาชิกต่าง ๆ การอยูร่ ่ วมกับสมาชิกในครัวเรื อน และความสม่าเสมอในการ
ติดต่อกับครอบครัว
งานวิจยั ที่ศึกษาสถานการณ์สุขภาพจิตไทย การวิเคราะห์พหุ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ และ
สังคมระดับบุคคลและระดับจังหวัด เกี่ยวกับปั จจัยกาหนดสุ ขภาพจิตของคนไทยใน 75 จังหวัด
โดยไม่รวมกรุ งเทพมหานคร ของอภิชาติ จารัสฤทธิ รงค์ และคณะ (2554) พบว่าประชากรที่ไม่
สามารถช่วยเหลือตนเองได้ มีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ประชากร
เพศชายมีสุขภาพจิตดีกว่าประชากรเพศหญิง ประชากรที่มีสถานภาพหม้าย หย่า หรื อแยกกันอยู่
จะมีความสุ ขต่ากว่ากว่าประชากรที่มีสถานภาพโสดและสมรส การเป็ นหัวหน้าครัวเรื อนมีผล
ทางลบกับสุ ขภาพจิต ประชากรที่มีการศึกษาต่ากว่าระดับประถมศึกษาจะมีสุขภาพจิตต่ากว่า
ประชากรที่มีการศึกษาสู งกว่า ประชากรที่ประกอบอาชีพธุ รกิจส่ วนตัวในภาคกลาง เหนือ และใต้
มีสุขภาพจิต ต่ากว่าประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ขณะที่ประชากรที่ประกอบอาชีพ
ลูกจ้างเอกชนในทุกพื้นที่มีสุขภาพจิตแย่กว่าประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และประชากร
ที่ไม่ได้ประกอบอาชีพในทุกจังหวัดมีสุขภาพจิตต่ากว่าประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม
มีเพียงประชากรที่ประกอบอาชีพลูกจ้างของรัฐบาล หรื อรัฐวิสาหกิจเท่านั้นที่มีสุขภาพจิตดีกว่า
ประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ในภาคเหนื อ ประชากรที่มีพ้นื ที่อยูอ่ าศัยในเมืองจะมี
สุ ขภาพจิตแย่กว่าประชากรที่มีที่อยูอ่ าศัยในชนบท แต่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือประชากรที่มี
ที่อยูอ่ าศัยในชนบทมีสุขภาพแย่กว่าประชากรที่มีที่อยูอ่ าศัยอยูใ่ นเมือง
งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องความอยูด่ ีมีสุขของครอบครัวข้ามรุ่ น ณ ตาบลหลุบเลา อาเภอ
ภูพาน จังหวัดสกลนคร ของกรรณิ กา ภูธรเลิศ และพัชราภรณ์ เจนใจวิทย์ (2562) ที่พบว่า การมี
สมาชิกเจ็บป่ วยรุ นแรง เจ็บป่ วยด้วยโรคเรื้ อรังหรื อติดสารเสพติดที่เข้ารับการบาบัด ส่ งผลต่อ
ความสุ ข
งานวิจยั ที่ศึกษาเกี่ยวกับปั จจัยที่มีอิทธิ พลต่อความสุ ข ของจิณณพิภทั ร ชูปัญญา
(2552) พบว่า เพศ อาชีพ การอุทิศเวลาให้กบั กิจกรรมทางสังคม เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
งานวิจยั ที่ศึกษาเรื่ องความสัมพันธ์ระหว่างขนาดของครัวเรื อนและความอยูด่ ี มีสุข
ระดับปัจเจกบุคคล กรณี ศึกษาผูส้ ู งอายุในเขตกรุ งเทพมหานคร ของณัฐญา ประไพพานิช (2561)
พบว่า เพศ การมีงานทา ขนาดของครัวเรื อน และจานวนบุตร เป็ นปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ข
3. ข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
กรมพัฒนาชุมชนเป็ นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน
(จปฐ.) มีการเสี ยเงินลงทุนสาหรับการวางแผนจัดทาแผนดาเนินงาน การออกแบบการเก็บข้อมูล
และสมุดบันทึกข้อมูล จปฐ. รวมไปถึงการสร้างโปรแกรมสาหรับการบันทึกข้อมูล แต่ในการลง
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พื้นที่จดั เก็บข้อมูลยังขาดประสิ ทธิ ภาพ อาสาสมัครผูด้ าเนิ นการจัดเก็บข้อมูลยังขาดวามเข้าใจ ทาให้
มีการเก็บข้อมูลผิดพลาด และไม่สามารถวัดผลความถูกต้องของข้อมูลได้ ไม่ทราบความแม่นยาของ
ข้อมูลในการนาไปใช้ ไม่มีขอ้ มูลอื่นเพื่อเทียบวัดผลความถูกต้องของข้อมูล

ข้ อเสนอแนะ
จากการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก มีระดับความสุ ขเฉลี่ย 8.30 คะแนน คิดเป็ นร้อยละ 59.34 และ
ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อย่างมีนยั สาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 มี 4 ตัวแปร นัน่ คือ ตัวแปรรายได้เฉลี่ยของคน
ในครัวเรื อนต่อปี ตัวแปรรายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี ตัวแปรร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
มีอาชีพและรายได้ และตัวแปรการกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
มีขอ้ เสนอแนะในด้านต่าง ๆ ดังนี้
1. ข้ อเสนอแนะเชิงนโยบาย
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 คือ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนต่อปี ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพ
และรายได้ เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น รายจ่ายลดลง รวมถึงคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้ความสุ ขของประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ควรส่ งเสริ มนโยบายเกี่ยวกับการส่ งเสริ มรายได้ ลดรายจ่ายของประชาชน และส่ งเสริ มการมีงานทา
และการมีรายได้ของคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเมื่อประเด็นในการ
กาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมีจานวนมาก จะส่ งผลให้ความสุ ขของประชาชน
ลดลง ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นควรมีการกาหนดวิสัยทัศน์ให้ตรงประเด็น ไม่ใช้คาที่ไม่
จาเป็ น เพื่อให้คนในองค์กร รวมถึงประชาชนได้ทราบเป้ าหมายขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นได้
ในแนวทางเดียวกัน
2. ข้ อเสนอแนะเชิงปฏิบัติการ
1. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 คือ รายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี รายจ่ายเฉลี่ยต่อคนและต่อปี เมื่อประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น
รายจ่ายลดลง จะส่ งผลให้ความสุ ขของประชาชนเพิ่มขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ควรดาเนินการจัดทาโครงการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการเพิ่มรายได้ และการลดรายจ่ายของประชาชน
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เช่น โครงการพัฒนาอาชีพ โครงการส่ งเสริ มการออมเงิน โครงการประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์ OTOP
ของตาบล เป็ นต้น
2. ปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ที่ระดับ
นัยสาคัญ .05 คือ ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้ เมื่อคนอายุ 60 ปี ขึ้นไปมีอาชีพและ
รายได้เพิ่มขึ้น จะส่ งผลให้ประชาชนมีความสุ ขเพิ่มขึ้น ดังนั้น องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ควรจัดทาโครงการเกี่ยวกับการส่ งเสริ มการมีงานทาของผูส้ ู งอายุ เพื่อแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
สร้างรายได้ และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยโครงการส่ งเสริ มอาชีพนั้น ต้องมีความเหมาะสม
กับวัย ไม่เสี ยค่าใช้จ่ายในการลงทุนจานวนมากเกินไป ผูส้ ู งอายุสามารถประกอบอาชีพนั้นอยูท่ ี่พกั
อาศัยของตนเองได้ เช่น โครงการอบรมอาชีพการสานตะกร้าจากเชือกมัดฟาง โครงการอบรมอาชีพ
การสานตะกร้าจากผักตบชวา โครงการอบรมอาชีพการปลูกเห็ดฟางอย่างง่าย เป็ นต้น
3. ข้ อเสนอแนะเชิ งพัฒนากระบวนการจัดเก็บข้ อมูล
1. กรมพัฒนาชุมชน เป็ นหน่วยงานหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐาน (จปฐ.) ต้องมีการกาหนดแนวทาง เกณฑ์มาตรฐาน แนวทางการตรวจสอบและรับรอง
ความถูกต้องของข้อมูล แผนการในการดาเนินการเก็บข้อมูล ระยะเวลาที่ชดั เจน รวมถึงควรจัด
อบรมความรู ้ความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐานแก่คณะทางานในระดับต่าง ๆ
เพื่อสร้างความเข้าใจไปในแนวทางเดียวกัน
2. จังหวัด ต้องทบทวนความเข้าใจของคณะทางานระดับอาเภอ ควบคุมกากับการ
ดาเนินงานตามแผนดาเนินงานให้สามารถรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ให้ถูกต้อง และมีประสิ ทธิ ภาพ
3. อาเภอ ร่ วมกับพัฒนากรอาเภอ ดูแล ควบคุมกากับการทางานของคณะทางานระดับ
อาเภอ และจัดประชุมชี้แจงข้อมูลรายละเอียด และทบทวนความเข้าใจในการเก็บข้อมูลให้กบั กานัน
ผูใ้ หญ่บา้ น อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ผูท้ าหน้าที่บนั ทึกข้อมูลลงระบบจัดเก็บและประมวลข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูล
ระดับหมู่บา้ น/ชุมชน (กชช. 2ค)
4. อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน จัดประชุมคณะทางานเพื่อกาหนด
หน้าที่ ความรับผิดชอบ และแบ่งพื้นที่การจัดเก็บข้อมูลตามความเหมาะสมของขนาดพื้นที่ จานวน
ครัวเรื อนที่รับผิดชอบ รวมไปถึงทบทวนความเข้าใจก่อนลงพื้นที่สารวจข้อมูลจริ ง ให้สามารถ
ดาเนินการตามแผนดาเนินการได้ทนั ระยะเวลา และมีประสิ ทธิภาพ จากนั้นลงพื้นที่สารวจจริ ง
ตามแผนดาเนิ นการ และดาเนินการส่ งข้อมูลที่จดั เก็บให้กบั กานัน ผูใ้ หญ่บา้ นให้ตรวจสอบ
ความถูกต้อง รวมถึงการรับรองข้อมูล ก่อนจัดส่ งให้กบั เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
ในการบันทึกข้อมูลลงระบบดังกล่าวต่อไป
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4. ข้ อเสนอแนะเชิงวิชาการ
1. ควรมีการลงเก็บข้อมูลเพิ่มเติม สาหรับการศึกษาปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของ
ประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก เพื่อเปรี ยบเทียบ
ผลการศึกษาที่ได้จากเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ
2. ควรมีการศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับปั จจัยที่ส่งผลต่อความสุ ขของประชาชน
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และแนวทางเสริ มสร้างความสุ ข
ของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
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หมายเหตุ
1. อปท. คือ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 3 จังหวัด
คือ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี และจังหวัดระยอง จานวน 273 แห่ง
2. y คือ ระดับความสุ ขเฉลี่ยของประชาชนในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นในเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
3. 𝑥1 คือ ร้อยละของประชากรที่เจ็บป่ วยเป็ นผูป้ ่ วยใน
4. 𝑥2 คือ ร้อยละคนพิการ
5. 𝑥3 คือ ร้อยละของเด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
6. 𝑥4 คือ ร้อยละของเพศชาย
7. 𝑥5 คือ ร้อยละของคนที่จบการศึกษามากกว่าการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
8. 𝑥6 คือ ร้อยละของคนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

𝑥20
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9. 𝑥7
10. 𝑥8
11. 𝑥9
12. 𝑥10
13. 𝑥11
14. 𝑥12
15. 𝑥13
16. 𝑥14
17. 𝑥15
18. 𝑥16
19. 𝑥17
20. 𝑥18
21. 𝑥19
22. 𝑥20

คือ รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
คือ รายจ่ายเฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
คือ ร้อยละคนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
คือ ร้อยละคนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
คือ ร้อยละของครัวเรื อนที่มีกรรมสิ ทธิ์ ในบ้านและที่ดินเป็ นของตัวเอง
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี
อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
คือ ร้อยละของครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน
คือ ร้อยละของคนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อย
สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
คือ ร้อยละของครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของ
ชุมชน หรื อท้องถิ่น
คือ ร้อยละของครอบครัวมีความอบอุ่น
คือ การกาหนดวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
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ข้ อมูลองค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
1. จังหวัดฉะเชิงเทรา จานวน 108 แห่ง จาก 11 อาเภอ ดังนี้

ภาพที่ 7 ภาพแผนที่จงั หวัดฉะเชิงเทรา
(แผนที่ไทย.คอม, 2543)
1.1 อาเภอเมืองฉะเชิงเทรา ได้แก่ เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เทศบาลตาบลนครเนื่องเขต
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองจุกกระเฌอ, องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลคลองนครเนื่ องเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองนา องค์การบริ หารส่ วนตาบล
คลองเปรง องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองหลวงแพ่ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองอุดมชลจร
องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าไข่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตีนเป็ ด องค์การบริ หารส่ วนตาบล
บางเตย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางไผ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโสธร องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนามแดง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางกะไห องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางแก้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางขวัญ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านใหม่ และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังตะเคียน
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ภาพที่ 8 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเมืองฉะเชิงเทรา
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.2 อาเภอบางคล้า ได้แก่ เทศบาลตาบลปากน้ า เทศบาลตาบลบางคล้า องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลสาวชะโงก องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าทองหลาง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางกระ
เจ็ด องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ดใต้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเสม็ดเหนือ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหัวไทร และองค์การบริ หารส่ วนตาบลบางสวน

ภาพที่ 9 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบางคล้า
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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1.3 อาเภอบางน้ าเปรี้ ยว ได้แก่ เทศบาลตาบลดอนฉิ มพลี เทศบาลตาบลบางขนาก
เทศบาลตาบลบางน้ าเปรี้ ยว เทศบาลตาบลศาลาแดง เทศบาลตาบลดอนเกาะกา เทศบาลตาบล
คลองแสนแสบ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางน้ าเปรี้ ยว องค์การบริ หารส่ วนตาบลโพรงอากาศ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหมอนทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลดอนฉิ มพลี องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบึงน้ ารักษ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลโยกะธา องค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ งโตทอง และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลศาลาแดง

ภาพที่ 10 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบางน้ าเปรี้ ยว
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.4 อาเภอบางปะกง ได้แก่ เทศบาลตาบลบางปะกงพรหมเทพรังสรรค์ เทศบาลตาบล
บางสมัคร เทศบาลตาบลท่าข้าม เทศบาลตาบลท่าสะอ้าน เทศบาลตาบลบางปะกง เทศบาลตาบล
บางวัว เทศบาลตาบลหอมศีล เทศบาลตาบลบางวัวคณารักษ์ เทศบาลตาบลพิมพา เทศบาลตาบล
บางผึ้ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองจอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาดิน องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท่าสะอ้าน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหอมศีล องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเกลือ และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสองคลอง
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ภาพที่ 11 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบางปะกง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.5 อาเภอบ้านโพธิ์ ได้แก่ เทศบาลตาบลแสนภูดาษ เทศบาลตาบลเทพราช เทศบาล
ตาบลบ้านโพธิ์ เทศบาลตาบลลาดขวาง องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองขุด องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเทพราช องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองตีนนก องค์การบริ หารส่ วนตาบลเกาะไร่
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองบ้านโพธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองประเวศ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลดอนทราย องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางกรู ด องค์การบริ หารส่ วนตาบลสนามจันทร์
องค์การบริ หารส่ วนตาบลสิ บเอ็ดศอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองบัว และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลแหลมประดู่

ภาพที่ 12 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบ้านโพธิ์
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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1.6 อาเภอพนมสารคาม เทศบาลตาบลเกาะขนุน เทศบาลตาบลเขาหินซ้อน เทศบาล
ตาบลพนมสารคาม เทศบาลตาบลบ้านซ่อง เทศบาลตาบลท่าถ่าน องค์การบริ หารส่ วนตาบล
พนมสารคาม องค์การบริ หารส่ วนตาบลเกาะขนุ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาหิ นซ้อน องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเมืองเก่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองยาว และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองแหน

ภาพที่ 13 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอพนมสารคาม
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.7 อาเภอราชสาส์น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางคา องค์การบริ หารส่ วนตาบลดงน้อย
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเมืองใหม่
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ภาพที่ 14 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอราชสาส์น
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.8 อาเภอสนามชัยเขต ได้แก่ เทศบาลตาบลสนามชัยเขต องค์การบริ หารส่ วนตาบล
คูย้ ายหมี องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่ากระดาน องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งพระยา และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลลาดกระทิง

ภาพที่ 15 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอสนามชัยเขต
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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1.9 อาเภอแปลงยาว ได้แก่ เทศบาลตาบลทุ่งสะเดา เทศบาลตาบลแปลงยาว เทศบาล
ตาบลหัวสาโรง เทศบาลตาบลวังเย็น องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไม้แก่น องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหัวสาโรง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแปลงยาว

ภาพที่ 16 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอแปลงยาว
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
1.10 อาเภอท่าตะเกียบ ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าตะเกียบ และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลคลองตะเกรา

ภาพที่ 17 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอท่าตะเกียบ
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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1.11 อาเภอคลองเขื่อน ได้แก่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลก้อนแก้ว องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลคลองเขื่อน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางตลาด องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางโรง และ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางเล่า

ภาพที่ 18 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอคลองเขื่อน
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2. จังหวัดชลบุรี จานวน 98 แห่ง จาก 11 อาเภอ ดังนี้

ภาพที่ 19 ภาพแผนที่จงั หวัดชลบุรี
(แผนที่ไทย.คอม, 2543)
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2.1 อาเภอเมืองชลบุรี ได้แก่ เทศบาลเมืองชลบุรี เทศบาลเมืองแสนสุ ข เทศบาลเมือง
บ้านสวน เทศบาลเมืองอ่างศิลา เทศบาลตาบลเหมือง เทศบาลตาบลคลองตาหรุ เทศบาลตาบล
บางทราย เทศบาลตาบลห้วยกะปิ เทศบาลตาบลดอนหัวฬ่อ เทศบาลตาบลหนองไม้แดง เทศบาล
ตาบลเสม็ด เทศบาลตาบลนาป่ า องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองตาหรุ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
สานักบก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองข้างคอก และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองรี

ภาพที่ 20 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเมืองชลบุรี
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.2 อาเภอบ้านบึง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านบึง เทศบาลตาบลบ้านบึง เทศบาลตาบล
หนองซ้ าซาก เทศบาลตาบลหนองไผ่แก้ว เทศบาลตาบลหัวกุญแจ เทศบาลตาบลหนองชาก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองกิ่ว องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบไผ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองบอนแดง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่แก้ว และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองอิรุณ
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ภาพที่ 21 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบ้านบึง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.3 อาเภอหนองใหญ่ ได้แก่ เทศบาลตาบลหนองใหญ่ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาซก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองพลู องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองเสื อช้าง และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลห้างสู ง

ภาพที่ 22 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอหนองใหญ่
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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2.4 อาเภอบางละมุง ได้แก่ เมืองพัทยา เทศบาลเมืองหนองปรื อ เทศบาลตาบลบางละมุง
เทศบาลตาบลห้วยใหญ่ เทศบาลตาบลโป่ ง เทศบาลตาบลตะเคียนเตี้ย เทศบาลตาบลหนองปลาไหล
และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาไม้แก้ว

ภาพที่ 23 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบางละมุง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.5 อาเภอพานทอง ได้แก่ เทศบาลตาบลพานทอง เทศบาลตาบลหนองตาลึง องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลเกาะลอยบางหัก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางนาง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
โคกขี้หนอน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเก่า องค์การบริ หารส่ วนตาบลพานทองหนองกะขะ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบโป่ ง องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองหงษ์ และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหน้าประดู่
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ภาพที่ 24 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอพานทอง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.6 อาเภอพนัสนิคม ได้แก่ เทศบาลเมืองพนัสนิคม เทศบาลตาบลหมอนนาง เทศบาล
ตาบลกุฏโง้ง เทศบาลตาบลหัวถนน องค์การบริ หารส่ วนตาบลโคกเพลาะ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลท่าข้าม องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งขวาง องค์การบริ หารส่ วนตาบลนามะตูม องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลนาเริ ก องค์การบริ หารส่ วนตาบลนาวังหิ น องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านช้าง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านเชิด องค์การบริ หารส่ วนตาบลไร่ หลักทอง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวัดโบสถ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดหลวง องค์การบริ หารส่ วนตาบลสระสี่ เหลี่ยม
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองขยาด องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองปรื อ องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองเหี ยง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหน้าพระธาตุ
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ภาพที่ 25 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอพนัสนิ คม
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.7 อาเภอศรี ราชา ได้แก่ เทศบาลนครแหลมฉบัง เทศบาลนครเจ้าพระยาสุ รศักดิ์ เทศบาล
เมืองศรี ราชา เทศบาลตาบลบางพระ องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาคันทรง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลบ่อวิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางพระ และองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองขาม

ภาพที่ 26 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอศรี ราชา
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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2.8 อาเภอเกาะสี ชงั ได้แก่ เทศบาลตาบล เกาะสี ชงั

ภาพที่ 27 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเกาะสี ชงั
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.9 อาเภอสัตหี บ ได้แก่ เทศบาลเมืองสัตหี บ เทศบาลตาบลเขาชีจรรย์ เทศบาลตาบล
นาจอมเทียน เทศบาลตาบลบางเสร่ เทศบาลตาบลเขตรอุดมศักดิ์ เทศบาลตาบลเกล็ดแก้ว องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลพลูตาหลวง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลแสมสาร
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ภาพที่ 28 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอสัตหี บ
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
2.10 อาเภอบ่อทอง ได้แก่ เทศบาลตาบลบ่อทอง เทศบาลตาบลธาตุทอง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลเกษตรสุ วรรณ องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อกวางทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ่อทอง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลวงทอง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลวัดสุ วรรณ

ภาพที่ 29 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบ่อทอง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)

138
2.11 อาเภอเกาะจันทร์ ได้แก่ เทศบาลเมืองปรกฟ้า เทศบาลตาบลเกาะจันทร์ เทศบาล
ตาบลท่าบุญมี และองค์การบริ หารส่ วนตาบลท่าบุญมี

ภาพที่ 30 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเกาะจันทร์
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3. จังหวัดระยอง จานวน 67 แห่ง จาก 8 อาเภอ ดังนี้

ภาพที่ 31 ภาพแผนที่จงั หวัดระยอง
(แผนที่ไทย.คอม, 2543)
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3.1 อาเภอเมืองระยอง ได้แก่ เทศบาลนครระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลตาบล
แกลง-กะเฉด เทศบาลตาบลบ้านเพ เทศบาลตาบลน้ าคอก เทศบาลตาบลเนินพระ เทศบาลตาบล
ทับมา เทศบาลตาบลเชิงเนิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลแกลง องค์การบริ หารส่ วนตาบลเพ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลสานักทอง องค์การบริ หารส่ วนตาบลบ้านแลง องค์การบริ หารส่ วนตาบลกะเฉด
องค์การบริ หารส่ วนตาบลตะพง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลนาตาขวัญ

ภาพที่ 32 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเมืองระยอง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3.2 อาเภอบ้านฉาง ได้แก่ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตาบลสานักท้อน เทศบาล
ตาบลพลา เทศบาลตาบลบ้านฉาง และองค์การบริ หารส่ วนตาบลสานักท้อน
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ภาพที่ 33 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบ้านฉาง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3.3 อาเภอแกลง ได้แก่ เทศบาลตาบลสองสลึง เทศบาลตาบลกองดิน เทศบาลตาบล
ทุ่งควายกิน เทศบาลตาบลปากน้ าประแส เทศบาลตาบลสุ นทรภู่ เทศบาลตาบลเมืองแกลง เทศบาล
ตาบลบ้านนา เทศบาลตาบลเนินฆ้อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลกระแสบน องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังหว้า องค์การบริ หารส่ วนตาบลคลองปูน องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งควายกิน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพังราด องค์การบริ หารส่ วนตาบลห้วยยาง องค์การบริ หารส่ วนตาบล
กองดิน องค์การบริ หารส่ วนตาบลชากโดน และองค์การบริ หารส่ วนตาบลทางเกวียน
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ภาพที่ 34 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอแกลง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3.4 อาเภอวังจันทร์ ได้แก่ เทศบาลตาบลชุมแสง องค์การบริ หารส่ วนตาบลชุมแสง
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม องค์การบริ หารส่ วนตาบลป่ ายุบใน และองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลวังจันทร์

ภาพที่ 35 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอวังจันทร์
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)

142
3.5 อาเภอบ้านค่าย ได้แก่ เทศบาลตาบลบ้านค่าย เทศบาลตาบลบ้านค่ายพัฒนา เทศบาล
ตาบลชากบก องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองละลอก องค์การบริ หารส่ วนตาบลบางบุตร องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลตาขัน องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองตะพาน และองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองบัว

ภาพที่ 36 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอบ้านค่าย
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3.6 อาเภอปลวกแดง ได้แก่ เทศบาลตาบลปลวกแดง เทศบาลตาบลจอมพลเจ้าพระยา
องค์การบริ หารส่ วนตาบลมาบยางพร องค์การบริ หารส่ วนตาบลปลวกแดง องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลตาสิ ทธิ์ องค์การบริ หารส่ วนตาบลแม่น้ าคู ้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลละหาร และองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองไร่
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ภาพที่ 37 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอปลวกแดง
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
3.7 อาเภอเขาชะเมา ได้แก่ เทศบาลตาบลชาฆ้อ องค์การบริ หารส่ วนตาบลน้ าเป็ น
องค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาชะเมา และองค์การบริ หารส่ วนตาบลเขาน้อย

ภาพที่ 38 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอเขาชะเมา
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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3.8 อาเภอนิคมพัฒนา ได้แก่ เทศบาลตาบลมาบข่า เทศบาลตาบลมะขามคู่ เทศบาลตาบล
มาบข่าพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตาบลนิคมพัฒนา องค์การบริ หารส่ วนตาบลพนานิ คม

ภาพที่ 39 แผนที่แสดงพื้นที่ของอาเภอนิคมพัฒนา
(ศูนย์บริ การข้อมูลอาเภอ, 2546)
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ภาคผนวก ค
รายละเอียดข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน
1. ทีม่ าของข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ในปี พ.ศ.2525 สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ เศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ได้เกิด
แนวคิดเกี่ยวกับเกณฑ์ช้ ีวดั ความจาเป็ นพื้นฐานของคนไทย ซึ่ ง การมีคุณภาพชีวติ ที่ดีของคนไทย
จะต้องผ่านเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐานทุกตัวชี้วดั ต่อมาในปี พ.ศ.2528 โครงการปี รณรงค์คุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนในชาติ (ปรช.) โดยใช้เครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วดั
ผ่านการเห็นชอบและได้รับการอนุมตั ิจากคณะรัฐมนตรี ซึ่ งในปั จจุบนั ได้มีการปรับปรุ งเครื่ องชี้วดั
ความจาเป็ นพื้นฐาน เป็ น 5 หมวด 31 ตัวชี้วดั (กรมพัฒนาชุมชน, 2559)
2. ความหมายของข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) คือ ข้อมูลในระดับครัวเรื อนที่แสดงถึงสภาพ
ความจาเป็ นพื้นฐานเกี่ยวกับคุณภาพชีวติ ของคนในครัวเรื อนในด้านต่าง ๆ ได้กาหนดมาตรฐาน
ขั้นต่าว่าองค์ประกอบใดบ้างที่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพชีวติ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ ซึ่งแสดงถึง
ลักษณะของสังคมไทยที่เหมาะสมตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่าของเครื่ องชี้วดั ว่า เกณฑ์ของระดับ
ความเป็ นอยูไ่ ม่ควรต่ากว่าระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ ง ๆ และทาให้ประชาชนสามารถ
ทราบได้ดว้ ยตนเองว่า ในขณะนี้คุณภาพชีวติ ของตนเอง ครอบครัว รวมไปถึงหมู่บา้ นอยูใ่ น
ระดับใด มีปัญหาและควรแก้ไขปั ญหาในเรื่ องใดบ้าง เป็ นการส่ งเสริ มให้ประชาชนเข้ามามี
ส่ วนร่ วมในการพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคม อันเป็ นนโยบายสาคัญในการพัฒนาชนบทของ
ประเทศ (กรมพัฒนาชุมชน, 2559)
3. วัตถุประสงค์ ของข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
ใช้เครื่ องชี้ วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน ในการวัดระดับคุณภาพชีวติ และทราบถึงสภาพ
ความเป็ นอยูข่ องตนเองและชุมชน เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็ นอยูข่ องตนเอง
และครอบครัวให้มีคุณภาพชี วติ ที่ดี อย่างน้อยผ่านเกณฑ์ความจาเป็ นพื้นฐาน
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4. หลักการของข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1. ส่ งเสริ มการใช้เครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ให้กบั ประชาชนในหมู่บา้ น/
ชุมชน เพื่อให้ประชาชนในหมู่บา้ น/ชุมชนได้ฝึกกระบวนการเรี ยนรู ้ของประชาชนในหมู่บา้ น/
ชุมชน และทราบถึงสภาพความเป็ นอยูข่ องตนเองและชุมชนว่า บรรลุตามเกณฑ์ความจาเป็ น
พื้นฐานแล้วหรื อไม่
2. ส่ งเสริ มให้ประชาชนมีส่วนร่ วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ จปฐ. นับตั้งแต่
การกาหนดปั ญหาความต้องการที่แท้จริ งของชุมชน ตลอดจนค้นหาและหาแนวทางแก้ไขปั ญหา
โดยใช้ขอ้ มูล จปฐ. ที่มีอยูต่ ลอดจนการประเมินผลการดาเนินงานที่ผา่ นมา
3. ใช้ขอ้ มูล จปฐ. เป็ นแนวทางในการคัดเลือกโครงการต่าง ๆ ของรัฐให้สอดคล้องกับ
สภาพปั ญหาที่แท้จริ งของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรที่มีอยูอ่ ย่างจากัดได้อย่างทัว่ ถึงและ
มีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขาในด้านการปฏิบตั ิมากขึ้น
5. การกาหนดเครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
คณะกรรมการอานวยการงานพัฒนาคุณภาพชี วติ ของประชาชน (พชช.) แต่งตั้งและ
มอบหมายให้คณะทางานปรับปรุ งเครื่ องชี้วดั คุณภาพชีวิตของประชาชน ทาการปรับปรุ งและพัฒนา
เครื่ องชี้วดั ความจาเป็ นพื้นฐาน ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่กาหนด
ขึ้นใหม่ คณะทางานฯ ประกอบด้วยส่ วนราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรมการพัฒนาชุมชน
เป็ นเลขานุการ ร่ วมกันกาหนดตัวชี้วดั และหน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วดั ที่ตอ้ งรับผิดชอบนาผล
การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
6. ขั้นตอนการจัดเก็บข้ อมูลความจาเป็ นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
1. การวางแผนการจัดเก็บข้อมูล
1. สารวจข้อมูลครัวเรื อนที่อาศัยอยูจ่ ริ ง
2. จัดทาทะเบียนสารวจอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
3. แผนปฏิบตั ิการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. รายบุคคล
4. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับหมู่บา้ น
5. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตาบล
6. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ
7. จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานบันทึกข้อมูล จปฐ.
8. อาเภอจัดทาคาสัง่ กาหนดพื้นที่ในการจัดเก็บจปฐ.
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2. การจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
1. ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่อาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
2. ประชุมชี้แจงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แก่คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูล
จปฐ. ระดับตาบล ระดับอาเภอ และระดับจังหวัด
3. ประชุมชี้แจงการลงโปรแกรมและการบันทึก ข้อมูล จปฐ.
4. จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ทุกหมู่บา้ น โดยกาหนดให้พฒั นากรแต่ละตาบล คัดเลือก
หมู่บา้ นเป้ าหมาย
5. ผูใ้ หญ่บา้ นตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลก่อนจัดส่ งแบบสารวจข้อมูล จปฐ.
ให้เจ้าหน้าที่บนั ทึกข้อมูล
6. บันทึกข้อมูล จปฐ. ของตาบล พร้อมประมวลผลข้อมูล จปฐ. ทุกครัวเรื อน
ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูลที่บนั ทึก
7. พัฒนากรผูป้ ระสานงานตาบลร่ วมกับผูใ้ หญ่บา้ นรับรองคุณภาพของ
ข้อมูล จปฐ. ในเวทีประชาคมระดับหมู่บา้ นทุกหมู่บา้ นเพื่อตรวจสอบข้อมูลความ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็ นจริ ง
8. พัฒนากรผูป้ ระสานงานตาบลร่ วมกับคณะทางานบริ หารการจัดเก็บ ข้อมูล จปฐ.
ระดับตาบล ตรวจสอบ/ยืนยันผลการจัดเก็บ และรับรองคุณภาพของข้อมูล จปฐ. ภาพรวมระดับ
ตาบล
9. จังหวัดออกมาติดตามการจัดเก็บข้อมูลของอาเภอ ความถูกต้อง ครบถ้วนของ
ข้อมูลจปฐ. ที่อาเภอมีการจัดเก็บ และความเข้าใจของอาสาสมัครเข้าใจในการจัดเก็บ
ข้อมูล จปฐ.
10. คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอาเภอ ตรวจสอบ
ความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ของแต่ละตาบล เพื่อประมวลผลเป็ นภาพรวมของอาเภอ
11. คณะทางานบริ หารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับจังหวัด ตรวจสอบ
ความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ของแต่ละตาบล เพื่อประมวลผลเป็ นภาพรวมของจังหวัด
12. กรมพัฒนาชุมชนตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. ของแต่ละ
จังหวัด เพื่อประมวลผลเป็ นภาพรวมของประเทศ และเผยแพร่ ขอ้ มูล จปฐ.
ข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน หรื อ จปฐ. จะถูกนาไปใช้เพื่อเป็ นแนวทางการพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ ของคนไทยให้ดีข้ ึนอย่างเป็ นรู ปธรรม ทั้งนี้หน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาสรุ ปข้อมูลความจาเป็ น
พื้นฐานจากการจัดเก็บข้อมูลนี้ ไปดาเนิ นการกาหนดนโยบายที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งตัวชี้วดั อาจมี
ความแตกต่างกันในแต่ละหน่วยงาน แต่มีเป้ าหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาคุณภาพชีวติ ของคนไทย
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7. การจัดเก็บข้ อมูลความจาเป็ นเป็ นขั้นพืน้ ฐาน (จปฐ.)
กรมพัฒนาชุมชน (2559) มีการจัดเก็บข้อมูลความจาเป็ นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจาปี
พ.ศ.2560-2564 ซึ่งอยูใ่ นช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)
มีเครื่ องชี้วดั 5 หมวด 31 ตัวชี้ วดั ดังนี้
ตารางที่ 27 หมวดที่ 1 : สุ ขภาพ มี 7 ตัวชี้วดั
ที่
1
2
3
4
5
6
7

ตัวชี้วดั ปี 2560-2564
เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิด ได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีนป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรค
ครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน
ครัวเรื อนมีการใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม
คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

หน่ วย
คน
คน
คน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
คน
คน

ตารางที่ 28 หมวดที่ 2 : สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วดั
ที่
8
9
10
11
12
13
14

ตัวชี้วดั ปี 2560-2564
ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและบริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน
ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน
ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ นระเบียบเรี ยบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ
ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ
ครัวเรื อนมีการป้ องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี
ครัวเรื อนมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สิน

หน่ วย
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
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ตารางที่ 29 หมวดที่ 3 : การศึกษา มี 5 ตัวชี้วดั
ที่
15
16
17
18

ตัวชี้วดั ปี 2560-2564
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับบริ การเลี้ยงดูเตรี ยมความพร้อมก่อนวัยเรี ยน
เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี
เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรี ยนต่อชั้น ม.4 หรื อเทียบเท่า
คนในครัวเรื อนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรี ยนต่อและยังไม่มีงานทา ได้รับ
การฝึ กอบรมด้านอาชีพ
19 คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้

หน่ วย
คน
คน
คน
คน
คน

ตารางที่ 30 หมวดที่ 4 : การมีงานทาและรายได้ มี 4 ตัวชี้วดั
ที่
20
21
22
23

ตัวชี้วดั ปี 2560-2564
คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน

หน่ วย
คน
คน
คน
ครัวเรื อน

ตารางที่ 31 หมวดที่ 5 : ค่านิยม มี 8 ตัวชี้วดั
ที่
24
25
26
27
28
29
30
31

ตัวชี้วดั ปี 2560-2564
คนในครัวเรื อนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี่
คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
ผูส้ ูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ผูพ้ ิการ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อท้องถิ่น
ครอบครัวมีความอบอุ่น

หน่ วย
คน
คน
คน
คน
คน
คน
ครัวเรื อน
ครัวเรื อน
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ตารางที่ 32 คาอธิ บายตัวชี้วดั
ตัวชี้วดั
1. เด็กแรกเกิดมีน้ าหนัก 2,500 กรัม
ขึ้นไป ***
2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียว
อย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน
3. เด็กแรกเกิดถึง 12 ปี ได้รับวัคซีน
ป้ องกันโรคครบตามตารางสร้างเสริ ม
ภูมิคุม้ กันโรค

4. ครัวเรื อนกินอาหารถูกสุขลักษณะ
ปลอดภัย และได้มาตรฐาน

คาอธิบาย
เด็กแรกเกิดที่สมบูรณ์แข็งแรง จะต้องมีน้ าหนักตัว
เมื่อแรกเกิด 2,500 กรัม ขึ้นไป
เด็กแรกเกิด ถึง 6 เดือน ได้กินนมแม่อย่างเดียวเป็ นเวลา
ติดต่อกันอย่างน้อย 6 เดือนแรก โดยไม่ให้กินอาหาร
อย่างอื่นเลยแม้แต่น้ า กล้วย หรื อข้าวบด
การได้รับวัคซีนครบตามชนิด จานวน และช่วงอายุ ตามที่
กาหนดไว้ในตารางสร้างเสริ มภูมิคุม้ กันโรคจากสมุดบันทึก
สุขภาพดี (สมุดสี ชมพู)
สาหรับการประเมินเด็กอายุ 1 ปี -2 ปี เต็ม ให้ประเมินเด็ก
ที่เกิดในวัน/เดือน/ปี ที่สารวจย้อนหลัง 1-2 ปี ที่ผา่ นมา เช่น
สารวจวันที่ 25 ม.ค. 2560 เด็กอายุ 1 ปี -2 ปี เต็ม คือ เด็กที่เกิด
ระหว่างวันที่ 25 ม.ค. 2558 ถึง 25 ม.ค. 2559 (ถ้าครัวเรื อน
ไม่สามารถตอบคาถามได้ ให้ตรวจสอบจากทะเบียนของ
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรื อ อสม.)
ทุกคนในครัวเรื อนได้ปฏิบตั ิเกี่ยวกับการกินอาหารที่มี
คุณภาพ ถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐานครบทั้ง
4 เรื่ อง ดังต่อไปนี้
1. ถ้ากินอาหารบรรจุสาเร็ จ ต้องมีเครื่ องหมาย อย. เช่น
เกลือเสริ มไอโอดีน น้ าปลา น้ าส้มสายชู อาหารกระป๋ อง นม
อาหารกล่อง เป็ นต้น
2. ถ้ากินเนื้อสัตว์ ต้องทาให้สุกด้วยความร้อน
3. ถ้ากินผัก ต้องเป็ นผักปลอดสารพิษ หรื อได้ทาการแช่
ด้วยน้ าผสมด่างทับทิม หรื อ น้ ายาล้างผักแล้วล้างด้วยน้ า
สะอาดหลาย ๆ ครั้ง
4. ก่อนกินอาหารทุกครั้งต้องล้างมือให้สะอาด และในการ
กินอาหารร่ วมกันต้องใช้ชอ้ นกลางในการตักอาหารทุกครั้ง
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ตารางที่ 32 คาอธิ บายตัวชี้วดั (ต่อ)
ตัวชี้วดั
5. ครัวเรื อนมีการใช้ยาเพื่อบาบัดบรรเทา
อาการเจ็บป่ วยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม

6. คนอายุ 35 ปี ขึ้นไป ได้รับการตรวจ
สุขภาพประจาปี
7. คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ออกกาลังกายอย่าง
น้อยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที

8. ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย
และบ้านมีสภาพคงทนถาวร

คาอธิบาย
ทุกคนในครัวเรื อนเมื่อมีอาการเจ็บป่ วยเล็กน้อยหากไม่ได้
ไปรับการรักษาที่สถานีอนามัย คลินิก หรื อโรงพยาบาล
แต่เลือกที่จะใช้ยาเพื่อบาบัด บรรเทาอาการเจ็บป่ วยเบื้องต้น
ด้วยตนเอง โดยได้ปฏิบตั ิครบทั้ง 4 เรื่ อง
1. ใช้ยาสามัญประจาบ้าน
2. ไม่กินยาชุดที่ซ้ือจากร้านขายของชา
3. ไม่กินยาสมุนไพรหรื อยาแผนโบราณที่ไม่ได้ปรุ งขึ้น
เฉพาะสาหรับตน (ยกเว้นยาสามัญประจาบ้าน แผนโบราณ)
4. ไม่กินผลิตภัณฑ์เสริ มอาหารที่อวดอ้างสรรพคุณ
เกินจริ ง โดยแสดงสรรพคุณเป็ นยาเพื่อบาบัดบรรเทา รักษา
โรค ซึ่งไม่ตรงกับที่แสดงในฉลาก (หากขาดข้อใดข้อหนึ่ง
ให้ถือว่า "ปฏิบตั ิไม่ครบ")
คนอายุ 35 ปี ขึ้นไปทุกคนในครัวเรื อนทั้งชาย และหญิง
ได้รับการตรวจสุขภาพประจาปี
คนอายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป ทุกคนได้ออกกาลังกาย อย่างน้อย
สัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที หรื อ ออกแรง/ ออกกาลัง
ติดต่อกันอย่างน้อย 10 นาทีข้ ึนไป รวมกันทั้งวัน วันละ
30 นาทีอย่างน้อยสัปดาห์ละ 5 วัน
ครัวเรื อนมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย และบ้านมีสภาพ
คงทนถาวร คือ อยูไ่ ด้โดยไม่ตอ้ งกังวลว่าจะมีปัญหาเรื่ องที่
พักอาศัย เช่น ถูกไล่ที่ และบ้านมีสภาพคงทนถาวร
ครัวเรื อนมีน้ าสะอาดสาหรับดื่ม และบริ โภคเพียงพอ
ตลอดปี อย่างน้อยคนละ 5 ลิตรต่อวัน

9. ครัวเรื อน มีน้ าสะอาดสาหรับดื่มและ
บริ โภคเพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
5 ลิตรต่อวัน ***
10. ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี
ครัวเรื อนมีน้ าใช้เพียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ
อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวัน ***
45 ลิตร (ประมาณ 2 ปี๊ บ) ต่อวัน
11. ครัวเรื อนมีการจัดบ้านเรื อนเป็ น
ครัวเรื อนมีการจัดบริ เวณบ้านและภายในบ้าน โดยมีที่
ระเบียบ เรี ยบร้อย สะอาด และถูกสุขลักษณะ ประกอบอาหาร มีที่เก็บน้ าสะอาด ไม่มีแหล่งเพาะพันธุ์สตั ว์/
แมลงนาโรค มีอุปกรณ์กาจัดขยะมูลฝอย สภาพในบ้าน
สะอาด ไม่มีแหล่งน้ าเสี ยขัง มีสว้ มถูกสุขลักษณะเป็ นระเบียบ
ครบทุกเรื่ อง
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ตารางที่ 32 คาอธิ บายตัวชี้วดั (ต่อ)
ตัวชี้วดั
12. ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ***

คาอธิบาย
ครัวเรื อนไม่ถูกรบกวนจากเสี ยง ดังสัน่ สะเทือน ฝุ่ น
ละออง กลิ่น ความเหม็น มลพิษทางอากาศ น้ าเสี ย ขยะ หรื อ
ของเสี ยอันตราย ที่อาจเป็ นอันตรายต่อสุขภาพอย่างใด
อย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
13. ครัวเรื อน มีการป้ องกันอุบตั ิภยั และ
ครัวเรื อน เมื่อมีการขับขี่ยานพาหนะ ใช้เครื่ องใช้ไฟฟ้า
ภัยธรรมชาติอย่างถูกวิธี ***
หรื อในการประกอบอาชีพ ได้มีการป้ องกันอุบตั ิภยั
อย่างถูกวิธี
ครัวเรื อนมีการเตรี ยมความพร้อมรับมือกับภัยธรรมชาติ
และการจัดการความเสี่ ยงจากภัยพิบตั ิ
14. ครัวเรื อน มีความปลอดภัยในชีวติ
ในรอบปี ที่ผา่ นมา ครัวเรื อนไม่มีคนประสบเหตุ
และทรัพย์สิน ***
ดังต่อไปนี้ ถูกฆ่าตาย ถูกทาร้ายร่ างกาย กระทาอนาจาร
ข่มขืน กระทาชาเรา ถูกประทุษร้ายต่อทรัพย์ (ลักทรัพย์
วิง่ ราวทรัพย์ ปล้นทรัพย์ หลอกลวงให้เสี ยทรัพย์) ถูกบุกรุ ก
ที่อยูอ่ าศัย อาชญากรรม อื่น ๆ ที่เกี่ยวกับชีวติ และทรัพย์สิน
อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
15. เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับ การบริ การเลี้ยง
เด็กอายุ 3-5 ปี ได้รับการบริ การเลี้ยงดู และมีการเตรี ยม
ดูเตรี ยมความพร้อมก่อน วัยเรี ยน
ความพร้อมก่อนวัยเรี ยน หรื อได้เข้าร่ วมกิจกรรมเกี่ยวกับการ
เตรี ยมความพร้อมของเด็กก่อนวัยเรี ยนทุกคน
16. เด็กอายุ 6-14 ปี ได้รับการศึกษา
เด็กอายุ 6 ปี -14 ปี ทุกคนได้เข้าเรี ยน การศึกษา
ภาคบังคับ 9 ปี
ในระดับชั้น ป.1- ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี )
เด็กอายุ 6 ปี -14 ปี ที่ได้เข้าเรี ยน การศึกษาในระดับชั้น
ป.1-ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ) แล้วออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน ได้เข้าเรี ยนต่อใน กศน. การศึกษาผูใ้ หญ่
หรื อ ทางาน
การศึกษาหาความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ
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17. เด็กจบชั้น ม.3 ได้เรี ยนต่อชั้น ม.4
หรื อเทียบเท่า

คาอธิบาย
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ) ได้เรี ยนต่อ
ในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรื อเทียบเท่า ซึ่งรวมถึง
การได้เรี ยนต่อในสายอาชีพด้วย
เด็กจบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ) ได้เรี ยนต่อ
ในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) แล้วออกจากระบบ
การศึกษากลางคัน ได้เข้าเรี ยนต่อใน กศน. การศึกษาผูใ้ หญ่
หรื อทางาน
การศึกษาหาความรู ้จากสื่ อต่าง ๆ
18. คนในครัวเรื อนที่จบการศึกษา
คนในครัวเรื อนที่จบชั้น ม.3 (การศึกษาภาคบังคับ 9 ปี )
ภาคบังคับ 9 ปี ที่ไม่ได้เรี ยนต่อและยังไม่มี
ที่ไม่ได้เรี ยนต่อชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4-ม.6) หรื อ
งานทา ได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชีพ
เทียบเท่า (เช่น ปวช.) และยังไม่มีงานทา และมีความต้องการ
ที่จะฝึ กอาชีพ ทุกคนได้รับการฝึ กอบรมด้านอาชีพต่าง ๆ
ที่หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชนจัดขึ้น อย่างน้อย
1 อาชีพ
19. คนอายุ 15-59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย
คนไทยทุกคนควรจะต้องสามารถอ่าน เขียนภาษาไทย
และคิดเลขอย่างง่ายได้ ***
และคิดเลขอย่างง่ายได้ทุกคน โดยเฉพาะคนอายุ 15-59 ปี
เป็ นกลุ่มคนที่จบการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี แล้ว และยังอยู่
ในช่วงของวัยทางาน
20. คนอายุ 15-59 ปี มีอาชีพและรายได้
คน อายุ 15-59 ปี ทุกคน มีการประกอบอาชีพและรายได้
***
ยกเว้นผูท้ ี่กาลังศึกษาอย่างเดียว โดยไม่ได้ประกอบอาชีพ
หรื อคนพิการที่ไม่สามารถช่วยตนเองได้
21. คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป มีอาชีพและรายได้
คนอายุ 60 ปี ขึ้นไป ทุกคน มีการประกอบอาชีพและ
***
มีรายได้
ยกเว้นคนพิการที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
22. รายได้เฉลี่ยของคนในครัวเรื อนต่อปี
รายได้ท้ งั หมดนี้เป็ นรายได้ ทั้งที่เป็ นตัวเงินและรายได้
***
ที่เกิดจากการทาการปลูก การเลี้ยง และการหาไว้กินเองแล้ว
คานวณเป็ นจานวนเงิน
คนในครัวเรื อนสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้
23. ครัวเรื อน มีการเก็บออมเงิน
ครัวเรื อนมีการเก็บออมเงิน
24. คนในครัวเรื อนไม่ดื่มสุรา
คนในครัวเรื อนทุกคน ไม่ดื่มสุรา
25. คนในครัวเรื อนไม่สูบบุหรี่
คนในครัวเรื อนทุกคน ไม่สูบบุหรี่ ยาสูบ หรื อยาม้วน
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26. คนอายุ 6 ปี ขึ้นไป ปฏิบตั ิกิจกรรม
ทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ***

คาอธิบาย
ในรอบปี ที่ผา่ นมา คนในครัวเรื อนที่อายุต้ งั แต่ 6 ปี ขึ้นไป
ทุกคนได้ปฏิบตั ิกิจกรรมทางศาสนาอย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อ
หลายอย่าง อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง เช่น การร่ วมพิธีกรรม
ทางศาสนา ทาบุญ ตักบาตร ทาภาวนา/สมาธิ สวดมนต์
ฟังเทศน์ ฟังธรรม หรื อการทาละหมาด และการเข้าโบสถ์
คริ สต์ เป็ นต้น
27. ผูส้ ูงอายุได้รับการดูแลจากครอบครัว
ผูส้ ูงอายุทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวติ
ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ความเป็ นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม และ
ได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่
ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรื อน หรื อหมูบ่ า้ น/ชุมชน
รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรื อ
ความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
28. ผูพ้ ิการได้รับการดูแลจากครอบครัว
ผูพ้ ิการทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่ในชีวติ ความเป็ นอยู่
ชุมชน ภาครัฐ หรื อภาคเอกชน
ด้านอาหารการกิน เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม และได้รับการดูแล
เมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่ดา้ นสภาพจิตใจ
จากคนในครัวเรื อน หรื อหมู่บา้ น/ชุมชน รวมทั้งได้รับ
สวัสดิการชุมชน เบี้ยความพิการ จากภาครัฐ หรื อ
ความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
29. ผูป้ ่ วยโรคเรื้ อรัง ได้รับการดูแล
ผูป้ ่ วยที่เป็ นโรคเรื้ อรังทุกคน ได้รับการดูแลเอาใจใส่
จากครอบครัว ชุมชนภาครัฐ หรื อภาคเอกชน ในชีวติ ความเป็ นอยู่ ด้านอาหารการกิน เสื้ อผ้าเครื่ องนุ่งห่ม
และได้รับการดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การดูแลเอาใจใส่
ด้านสภาพจิตใจจากคนในครัวเรื อน หรื อหมูบ่ า้ น/ชุมชน
รวมทั้งได้รับสวัสดิการชุมชน เบี้ยยังชีพจากภาครัฐ หรื อ
ความช่วยเหลือจากภาคเอกชน
30. ครัวเรื อนมีส่วนร่ วมทากิจกรรม
ในรอบปี ที่ผา่ นมา คนในครัวเรื อนอย่างน้อย 1 คน
สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของชุมชน หรื อ
ได้เคยเข้าร่ วมทากิจกรรมสาธารณะของหมูบ่ า้ น โดยการ
ท้องถิ่น ***
ออกแรงงาน เงิน หรื อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น สร้าง/
ซ่อมแซมถนน ลอกคลอง การกาจัดขยะ มูลฝอย และน้ าเสี ย
แปรรู ปผลผลิต เป็ นต้น อย่างใดอย่างหนึ่ง หรื อหลายอย่าง
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31. ครอบครัวมีความอบอุน่ ***

คาอธิบาย
ในรอบปี ที่ผา่ นมา ครัวเรื อนมีโอกาสอยูพ่ ร้อมหน้ากัน
มีความเคารพนับถือซึ่งกันและกัน มีการปรึ กษาหารื อ
สมาชิกในครัวเรื อนไม่เคยหนีออกจากบ้าน คนที่อาศัยอยู่
คนเดียวอยูไ่ ด้อย่างมีความสุข

ประวัติย่อของผู้ว ิจัย

ประวัติย่อของผู้วจิ ัย
นางสาวณัฐพัชร์ ณ ระนอง
17 พฤศจิกายน 2537
นครราชสี มา
362/62 หมู่บา้ นเพ็ญมาศ ถนน รพช.หนองไผ่ หมู่ 1 ตาบลโพธิ์ กลาง อาเภอ
เมือง จังหวัดนครราชสี มา
ตาแหน่ งและประวัติการ พ.ศ. 2561-2563 นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ เทศบาลตาบลหนองชาก
พ.ศ. 2563-ปั จจุบนั นักพัฒนาชุมชนปฏิบตั ิการ เทศบาลตาบลช่องแมว
ทางาน
พ.ศ. 2560 วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาคณิ ตศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ประวัติการศึกษา
สุ รนารี
พ.ศ. 2562 รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต วิทยาลัยการบริ หารรัฐกิจ
มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่ อ-สกุล
วัน เดือน ปี เกิด
สถานทีเ่ กิด
สถานทีอ่ ยู่ปัจจุบัน

