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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ เพ่ือเป็นการศึกษาถึงลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชน โดยใช้เครื่องชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน เป็นชุดค าถาม 24 ข้อ ประกอบกับการศึกษาถึงปัจจัย
ก าหนดคุณภาพชีวิตกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ จ านวน 396 คน ด้วยการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) ใช้ สถิติพรรณนา ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( X ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(SD) และการศึกษาความสัมพันธ์ของตัวแปรและการเปรียบเทียบ T-test, One-Way Anova ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล 

ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตประชาชน เทศบาลเมืองคอหงส์  อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา 1) คุณภาพชีวิตประชาชน เทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา อยู่ในระดับดี 2)  
ปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ได้แก่ ความเท่าเทียมกันในสังคม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิต
ชุมชน ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์กับ
คุณภาพชีวิต โดยพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน (r = 0.923) และ การด าเนินชีวิตตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง (r = 0.917) มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก ความเท่าเทียมกันในสังคม (r = 0.591) 
มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ (r = 0.287) มีความสัมพันธ์ระดับต่ ามาก 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตไม่แตกต่าง จากการวิเคราะห์
ข้อมูลพบว่าข้อมูลที่จ าแนกตามกลุ่มเพศ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือน ไม่
มีความสัมพันธ์ต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพชีวิต 
ค าส าคัญ: คุณภาพชีวิตประชาชน 
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Abstract 
  The aim of this survey research is to study the quality of life of people in Hat Yai 
district, Songkhla province based on the basic minimum need measurement consisting of 
24 sets of questions with 396 samples. Multi-Stage sampling method was used to 
represent people living in Korhong area. For statistical analysis, the average, standard 
deviation, T-test of independent samples, one-way ANOVA and Pearson’s product 
moment correlation coefficient were operated. 
  The result of this research has discovered; 1) the quality of life of people in the 
area of Korhong municipality is at a good level; however, equality, political participations 
at the local level, the degree of development and the philosophy of sufficient economy 
are main factors indicating the quality of life. Thus, the correlation shows that the 
behaviors of people on political participations (r=0.923) and sufficient economy (r=0.917) 
have proved at a high level correlating to the quality of life. Meanwhile, equality 
(r=0.591) and development of the area moderately and slightly influence respectively. 
Gender, marital status, number of child, income and income per household differences 
do not correlate to the quality of life’s factors  
Keyword: people’s quality of life 
 
บทน า 

การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต (Quality of Life) ในประเทศไทย มีมาเป็นระยะเวลากว่า 30 
ปีแล้ว แต่ก็ยังมีปัญหาในการก าหนดตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ท าให้หน่วยงานภาครัฐโดยกระทรวง กรมต่างๆ 
และนักวิชาการท่ีสนใจ ได้พยายามพัฒนาตัวชี้วัดคุณภาพชีวิต ทั้งในระดับจังหวัด ระดับชุมชน และระดับ
บุคคล รวมถึงการศึกษาตัวชี้วัดเฉพาะกลุ่มบุคคลที่มีคุณลักษณะเฉพาะ เช่น ผู้สูงอายุ แรงงาน สตรี
เกษตรกร ครัวเรือนชนบท ครัวเรือนที่มีแรงงานย้ายไปท างานต่างประเทศ เป็นต้น แต่ก็ยังมีปัญหาเรื่อง
ความน่าเชื่อถือของตัวชี้วัดอยู่ ตัวชี้วัดหลายตัวที่ภาครัฐใช้เป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายการพัฒนา
ในระดับพ้ืนที่ เช่น ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ผ่านมาส่วนหนึ่งมองว่า
คุณภาพชีวิต เป็นตัวบ่งชี้ความส าเร็จของการพัฒนาที่ด าเนินการในพ้ืนที่หรือสะท้อนผลการพัฒนาผ่าน
โครงการหนึ่งโครงการใด บางส่วนศึกษาคุณภาพชีวิตในฐานะที่เป็นเป้าหมายของการด าเนินโครงการหรือ
กิจกรรมพัฒนา (ดุษฎี อายุวัฒน์, 2548)  

ความเห็นเกี่ยวกับบทความคุณภาพชีวิตที่ดีว่า การท าให้ความยุติธรรม ความเป็นธรรมใน
สังคม และการท าให้ชาวบ้านมีคุณภาพชีวิตที่ดี มนสิกุล โอวาทเภสัชช์ (2552) ทั้ง 3 เรื่องนี้สอดคล้อง
กลมกลืนกันในสภาพสังคมไทยปัจจุบันที่มีช่องว่างของการกระจายรายได้ ความเหลื่อมล้ าในสังคมสูงขึ้น
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ทุกด้าน ระบบการศึกษาที่มุ่งการแข่งขันสูงขึ้น และสภาพแวดล้อมที่เป็นภัยต่อชีวิตและสุขภาพ และที่
ส าคัญคือชาวบ้านรู้สึกว่าเข้าไม่ถึงบริการด้านยุติธรรม ขาดความรู้ความเข้าใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับความ
ยุติธรรม หน าซ้ ารู้สึกว่ากฎหมายไม่ใช่เรื่องใกล้ตัวแต่เป็นเรื่องทางเทคนิคที่พ่ึงตัวเอง ไม่ได้ต้องพ่ึงพาจาก
คนที่รู้เท่านั้น การพัฒนาที่ขาดการเสริมสร้างฐานรากจากล่างสู่บนและวิธีการที่พ่ึงพาระบบราชการเกิน
ส่วนขาดกระบวนการมีส่วนร่วมที่แท้จริงส่งผลให้ชาวบ้านสัมผัสกับการพัฒนาความเจริญแต่เพียงด้านวัตถุ
และสิ่งก่อสร้าง รวมทั้งเทคโนโลยีจากกระแสโลกาภิวัตน์ทุนนิยมที่ผูกพันกับผลประโยชน์ทางการค้า  ทั้ง
ภายในประเทศและบรรษัทข้ามชาติ และการสัมผัสแบบนี้ท าให้ประเด็นเรื่องความยุติธรรม สภาพสังคมที่
เป็นธรรม และคุณภาพชีวิตที่ดีถูกมองด้วยคุณค่าที่เคลือบแฝงไปด้วยภาพลวงตาตามไปด้วย ภาพลวงตา
เหล่านี้จึงก่อให้เกิดปัญหาความคุณภาพชีวิต สภาพของการขาดโอกาสในการท ามาหากินที่เสมอภาคและ
เท่าเทียม ปัญหาคุณภาพของการศึกษา ปัญหาการกระจายความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยและที่ดินท ากิน 
ปัญหาความไม่แน่นอนและไม่เป็นธรรมของราคาผลผลิตทางการเกษตร รวมไปถึงการเข้าถึงบริการด้าน
สาธารณสุขและสุขภาพ ซึ่งทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาการมีคุณภาพชีวิต ที่ดีนั่นเอง ผู้วิจัยเกิดข้อสงสัยเป็นอย่าง
ยิ่งว่า ทั้งๆ ที่รัฐได้ทุ่มเทความพยายามไปมากมาย แต่ยังมีปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมถึงสาเหตุ
ของปัญหาคุณภาพชีวิตคืออะไร หรือเรามีความเข้าใจในคุณภาพชีวิตเพียงใด ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยเกิดความ
สนใจที่จะศึกษา ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาสังคมเป็นอย่างยิ่ง 
 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต 
 

สมมุติฐานการวิจัย 
1. ปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ได้แก่ ความเท่าเทียมกันในสังคม พฤติกรรมการมี ส่วนร่วมใน

การด าเนินชีวิตชุมชน ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
มีความสัมพันธ์กับลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดี 
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กรอบแนวคิด 
ผู้วิจัยได้ใช้ดัชนีชี้วัดคุณภาพชีวิต ของความจ าเป็นพ้ืนฐาน (basic minimum need หรือ  

BMN หรือ จปฐ.) โดยมีเกณฑ์ความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ซึ่งหมายถึง ความจ าเป็นขั้นต่ าสุดที่ทุกคนใน
ชุมชนควรจะมี หรือควรจะเป็นในช่วงระยะเวลาหนึ่งเพื่อให้มีชีวิตที่ดีและสามารถด าเนินชีวิตอยู่ในสังคมได้
อย่างปกติสุขตามสมควรการน าเครื่องชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) มาเป็นเครื่องมือในการวัด เพ่ือให้
ประชาชนทราบถึงสภาพความเป็นอยู่ของตนเอง ครอบครัว และชุมชน ว่าบรรลุตามเกณฑ์ความจ าเป็น  
พ้ืนฐานแล้วหรือไม่ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานับตั้งแต่การก าหนดปัญหาตาม
ต้องการที่แทจ้ริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาสาเหตุและแนวทางแก้ปัญหาโดยใช้ข้อมูล จปฐ. ที่มีอยู่เพ่ือให้
สามารถแก้ไขปัญหาได้ตรงจุดมากขึ้น โดยแนวความคิดที่ได้เลือกศึกษาสามารถน ามาสรุปเป็นกรอบ
แนวคิด (Conceptual Framework) ในการศึกษาได้ดังนี ้

 
ตัวแปรอิสระ  ตัวแปรตาม 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

- เพศ    

- อายุ    

- สถานภาพสมรส   

- จ านวนบุตร 

- วุฒิการศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได้  

- รายได้ครัวเรือน 

    

  

ลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดี 
เครื่องชี้วัดความจ าเป็นฐาน (จปฐ.)  

(Basic Minimum Needs) 
หมวดที่ 1 อาหารดี  
หมวดที่ 2 มีบ้านอาศัย  
หมวดที่ 3 ศึกษาอนามัยถ้วนทั่ว  
หมวดที ่4 ครอบครัวปลอดภัย  
หมวดที่ 5 รายได้ดี  
หมวดที่ 6 มีลูกไม่มาก  
หมวดที่ 7 อยากร่วมพัฒนา  
หมวดที่ 8 พาสู่คุณธรรม  
หมวดที่ 9 บ ารุงสิ่งแวดล้อม 

   
ปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต 
 - ความเท่าเทียมกันในสังคม 
 - พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนิน 
  ชีวิตชุมชน 
 - ระดับการพัฒนาของพื้นที่ 
 - การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 
  พอเพียง 

 

 

ภาพประกอบที ่1 กรอบแนวคิดในงานวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิต 
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วิธีการศึกษา 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ท าการศึกษาเชิงส ารวจ 
(Survey Research) โดยการใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) ในการเก็บข้อมูล ประชากรในการศึกษา
คือประชาชนในเขตเทศบาลเมืองคอหงส์ จ านวน 44,845 คน (เทศบาลเมืองคอหงส์, 2556) โดยใช้สูตร
ค านวณของทาโร ยามาเน่(Yamane, 1973; อ้างอิงจากบุญธรรม  กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2549) ได้ขนานกลุ่ม
ตัวอย่างจ านวน 396 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ เครื่องชี้วัดความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) มาเป็น
เครื่องมือในการวัด  
 ส่วนสถิติที่ใช้ ผู้วิจัยใช้โปรแกรมส าเร็จรูปทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล จากแบบสอบถามที่
ผ่านการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้ว จากนั้นน าข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaires) 
มาประมวนผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางสถิติด้วยค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage) 
ค่าเฉลี่ย ( X ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ทดสอบสมมุติฐานด้วย Independence 
Sample t-Test กรณีที่ตัวแปร 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อกัน และกรณีที่ตัวแปรมากกว่า 2 ตัว ที่เป็นอิสระต่อ
กัน ใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว One-Way ANOVA และเปรียบเทียบความแตกต่างเป็นราย
คู่ด้วยวิธี LSD และการทดสอบสัมประสิทธ์สหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) สามารถสรุป
ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์  
 
ผลการศึกษาและการทดสอบสมมติฐาน 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 2) เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา และ 3) เปรียบเทียบคุณลักษณะประชาชนและปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต โดยการวิจัยครั้งนี้ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีวางไว้ ดังนี้  

วัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ 
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ผลการวิจัยสามารถตอบวัตถุประสงค์ข้อนี้ได้ว่า ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาอยู่ในระดับคุณภาพชีวิตระดับดี ( X  = 4.15) เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า 

  
ตารางท่ี 1 ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ 

คุณภาพชีวิต ระดับ( X ) แปรผล 

1. พอใจกับสุขภาพของท่านในตอนนี้ 4.20 ดี 
2. จ าเป็นต้องไปรับการรักษาพยาบาล เพ่ือที่จะท างานหรือมีชีวิตอยู่ไปได้

ในแต่ละวัน 
4.20 ดี 

3. มีปัญหาคุณภาพชีวิต 4.19 ดี 
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วัตถุประสงค์ข้อ 2 คือ เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  

จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม ซึ่งมีความเท่าเทียม
กันในสังคม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ และการด าเนิน
ชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ 

 
ตารางท่ี 2  ความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  
 เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

คุณภาพชีวิต ระดับ( X ) ความสัมพันธ์ (r) แปรผล 

1. ความเท่าเทียมกันในสังคม 4.20 .591 ปานกลาง 
2. การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.18 .917 สูงมาก 
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน 4.16 .923 สูงมาก 
4. ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ 4.16 .287 ต่ ามาก 

 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลที่จ าแนกตามกลุ่มเพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกันไม่ได้เป็นปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตที่ดี 
ดังนี้  

 เพศ จ าแนกตามสถานภาพด้านเพศ ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมี
นัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อเปรียบเทียบรายข้อพบว่า ท่านมีก าลังเพียงพอที่จะท าสิ่งต่างๆ 
(งานหรือชีวิตประจ าวัน) และ ท่านรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยไหมในแต่ละวันมีความแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความคิดเห็นสูงกว่าเพศหญิง  

อายุ ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และแยกกลุ่มอายุคือ กลุ่มอายุต่ ากว่า20ปี มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.16 กลุ่มอายุ 20-29 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 กลุ่มอายุ 30-39 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 กลุ่ม
อายุ40-49 ปี  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.12 กลุ่มอายุ50-59 ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และกลุ่มอายุมากกว่า 60 
ปี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามอายุในภาพรวม และรายด้าน 
พบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  

สถานภาพ จ าแนกตามสถานภาพสมรส พบว่า ในภาพรวม สถานภาพสมรสมีค่าเฉลี่ย ( X  = 
4.16) สูงกว่าสถานภาพโสด ( X  = 4.15) เมื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามสถานภาพด้านสถานภาพ
สมรส ในภาพรวม พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเมื่อ
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เปรียบเทียบรายข้อพบว่า ท่านพอใจกับการนอนหลับ มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยสถานภาพสมรสมีความคิดเห็นสูงกว่าสถานภาพโสด  

จ านวนบุตร จ าแนกตามจ านวนบุตร พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และแยกกลุ่ม
จ านวนบุตรคือ กลุ่มยังไม่มีบุตร มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 กลุ่มมีบุตร 1คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 กลุ่มมีบุตร 
2 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 กลุ่มมีบุตร 3 คน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และกลุ่มมีบุตรมากกว่า 3 คน มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ผลการวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามจ านวนบุตรในภาพรวมพบว่า 
ไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และเม่ือเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ท่านรู้สึก
พอใจในตนเอง และ ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

เมื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามจ านวนบุตรเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า จ านวนบุตรของ
ประชาชนมีรายคู่มีความแตกต่างกันอย่าง  มีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า ข้อค าถามข้อ7 ท่าน
รู้สึกพอใจในตนเอง มีความแตกต่างจ านวน 3 คู่ คือ คู่ยังไม่มีบุตรกับมีบุตรจ านวน 3 คน มีค่า LSD = 
0.787 คู่มีบุตรจ านวน 1คนกับมีบุตรจ านวน 3 คน มีค่า LSD = 0.675 คู่มีบุตรจ านวน 2 คน กับมีบุตร
จ านวน 3คน มีค่า LSD = 0.696 ตามล าดับ และข้อค าถาม ข้อ 8 ท่านยอมรับรูปร่างหน้าตาของตัวเองได้ 
มีจ านวนคู่ที่แตกต่างกัน 2 คู่ คือ คู่มีบุตรจ านวน 1คนกับมีบุตรจ านวน 3คน มีค่า LSD = 0.529 และคู่มี
บุตรจ านวน 2 คนกับมีบุตรจ านวน 3 คน มีค่า LSD = 0.628 

 ระดับการศึกษา จ าแนกตามระดับการศึกษา พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และ
แยกกลุ่มระดับการศึกษาคือ ต่ ากว่าประถมศึกษาและประถมศึกษามีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 มัธยมศึกษา
ตอนต้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 อนุปริญญา/ปวส. 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.20 ปริญญาตรี มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 ปริญญาโทมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การวิเคราะห์
เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามระดับการศึกษาในภาพรวมพบว่าไม่มีความแตกต่างกัน  

อาชีพ จ าแนกตามอาชีพ พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และแยกกลุ่มระดับการ
อาชีพคือ ว่างงาน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 ก าลังศึกษา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รับราชการ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 พนักงานบริษัทเอกชน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.13 หาบเร่ แผงลอย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 เกษตรกร 
ชาวสวน ชาวไร่ เลี้ยงสัตว์ หัตถกรรม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 และเจ้าของธุรกิจมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 การ
วิเคราะห์เปรียบเทียบ จ าแนกตามอาชีพในภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน  

รายได้ จ าแนกตามจ านวนรายได้ พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 และแยกกลุ่ม
รายได้คือ รายได้ต่ ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.17 รายได้ระหว่าง 5,000-10,000 บาท 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รายได้ระหว่าง 10,001-15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รายได้ระหว่าง 
15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.19 
รายได้มากกว่า 25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.18 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตาม
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รายได้ในภาพรวมพบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่าท่านมีก าลังเพียง
พอที่จะท าสิ่งต่าง ๆ ท่านมีความรู้สึกไม่ดี และท่านมีสภาพแวดล้อมดีต่อสุขภาพของท่าน มีความแตกต่าง
กันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อทดสอบความแตกต่างของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า รายได้ของประชาชนมีราย
คู่มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

ข้อมูลแสดงสถิติของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอ
หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จ าแนกตามรายได้เป็นรายคู่พบว่า ข้อค าถามข้อ 3 ท่านมีก าลังเพียงพอที่จะท าสิ่ง
ต่าง ๆ มีความแตกต่างจ านวน 6 คู่ คือ คู่รายได้ต่ ากว่า 5,000 และรายได้ 5,000-10,000 มีค่า LSD = 
0.253 คู่รายได้ต่ ากว่า 5,000 และรายได้ 5,000-10,000 มีค่า 1.166 คู่รายได้ต่ ากว่า 5,001-10,000 บาท
และรายได้ 10,001-15,000 มีค่า LSD = 0.369 คู่รายได้ต่ ากว่า 5,001-10,000 บาทและรายได้ มากกว่า 
25,000 มีค่า LSD = 0.913 คู่รายได้ต่ ากว่า 10,001-15,000 บาทและรายได้ มากกว่า 25,000 มีค่า LSD 
= 1.282 คู่รายได้ต่ ากว่า 15,001-20,000 บาทและรายได้ มากกว่า 25,000 มีค่า LSD = 1.157 

รายได้ต่อครัวเรือน จ าแนกตามจ านวนรายได้ต่อครัวเรือน พบว่า ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.15 และแยกกลุ่มรายได้ต่อครัวเรือนคือ รายได้ต่อครัวเรือนต่ ากว่า 5,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.07 
รายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 5,000-10,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 
10,001-15,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.15 รายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 15,001-20,000 บาท มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.18 รายได้ต่อครัวเรือนระหว่าง 20,001-25,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.16 รายได้ระหว่าง 
25,001-30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.14 รายได้ต่อครัวเรือนมากกว่า 30,000 บาท มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.16 การวิเคราะห์เปรียบเทียบความแตกต่าง จ าแนกตามรายได้ต่อครัวเรือนในภาพรวมพบว่า ไม่มีความ
แตกต่างกัน และเมื่อเปรียบเทียบรายด้าน พบว่า ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาคุณภาพชีวิต มีความแตกต่างกัน
อย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

เมื่อทดสอบความแตกต่าง จ าแนกตามรายได้ต่อครัวเรือนเป็นรายคู่ โดยวิธี LSD พบว่า รายได้
ต่อครัวเรือนของประชาชนมีรายคู่มีความแตกต่างกันอย่างมีมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 พบว่า 
ข้อค าถามข้อที่ 24 ท่านคิดว่าท่านมีปัญหาคุณภาพชีวิต มีจ านวนคู่ที่แตกต่าง 4 คู่ คือ คู่รายได้ 5,001-
10,000 บาท กับ 10,001-15,000 บาท มีค่า LSD = 0.379 คือ คู่รายได้ 5,001-10,000 บาท กับ รายได้ 
25,001-30,000 บาท มีค่า LSD = 0.474 คู่รายได้ 10,001-15,000 บาท กับ รายได้มากกว่า 30,000 
บาท มีค่า LSD = 0.313 คู่รายได้ 25,001-30,000 บาท กับ รายได้มากกว่า 30,000 บาท มีค่า LSD = 
0.408 

เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามลักษณะคุณภาพชีวิต พบว่า เพศ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร 
รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันบางข้อค าถามของลักษณะคุณภาพชีวิตที่ดี 
ตามท่ีกล่าวมาแล้ว 
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 วัตถุประสงค์ข้อที่ 3 คือ เปรียบเทียบคุณลักษณะประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับ
ระดับคุณภาพชีวิตที่ดี พบว่า คุณลักษณะโดยภาพรวมของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ท าให้คุณภาพชีวิต
แตกต่างกัน ดังนี้  

ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา โดยภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย ( X  = 4.17) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า  
 
ตารางท่ี 3 ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่  
 จังหวัดสงขลา 

คุณภาพชีวิต ระดับ( X ) แปรผล 

1. ความเท่าเทียมกันในสังคม 4.20 เห็นด้วย 
2. การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 4.18 เห็นด้วย 
3. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน 4.16 เห็นด้วย 
4. ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ 4.16 เห็นด้วย 
 
เมื่อพิจารณา ปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตเป็นรายด้าน มีรายละเอียดดังนี้ 

1. ความเท่าเทียมกันในสังคม 
  ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ด้านความเท่าเทียมกันในสังคม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
เห็นด้วย ( X  = 4.20) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลต่อสาเหตุคุณภาพชีวิตระดับ เห็นด้วย 
และมีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ คนมีอ านาจมักเอาประโยชน์จากท่านอยู่เสมอ ( X  = 4.14) รองลงมาบ้านเมือง
เราถูกทิ้งปัญหาโดยไม่มีคนแก้ไข ( X  = 4.08) และผู้บริหารท้องถิ่นไม่สนใจพัฒนาท้องถิ่นของท่าน 
( X  = 4.06) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีผลต่อสาเหตุของคุณภาพชีวิตระดับเห็นด้วยอย่างยิ่ง  และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผู้บริหารท้องถิ่นไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นกับท่าน ( X  = 4.39) รองลงมา สิ่งที่ท่านคิดไม่มี
ความส าคัญกับผู้อ่ืน ( X  = 4.33) และคนรวยจะรวยขึ้น แต่คนจนจะจนลง ( X  = 4.22, SD = 0.85) 
ตามล าดั 

2. พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน 
ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ด้านพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน

โดยภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วย ( X  = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลต่อคุณภาพ
ชีวิตระดับเห็นด้วย และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ เคยแสดงความคิดเห็นกับตัวแทนที่ได้รับเลือก ( X  = 
4.18) รองลงมา เคยบริจาคเงินให้กับกลุ่มชุมชนที่ก่อตั้งขึ้นเพ่ือแก้ปัญหาชุมชน ( X  = 4.17) และเคยไปใช้
สิทธิเลือกตั้งระดับท้องถิ่น ( X  = 4.10) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีผลต่อสาเหตุของคุณภาพชีวิตระดับเห็นด้วย
อย่างยิ่ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ เคยร้องเรียนปัญหาชุมชนต่อราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
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ส่วนกลาง ( X  = 4.30) รองลงมา เคยบริจาคเงินให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่น ( X  = 4.28) และเคยร้องเรียน
ปัญหาชุมชนต่อสื่อมวลชน ( X  = 4.22) ตามล าดับ 

3. ระดับการพัฒนาของท้องถิ่น 
ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ด้านระดับการพัฒนาของท้องถิ่น โดยภาพรวมอยู่ใน

ระดับเห็นด้วย ( X  = 4.16) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ส่วนใหญ่มีผลต่อคุณภาพชีวิตระดับเห็นด้วย 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ อนุสรณ์สถาน ( X  = 4.20) รองลงมา สนามเด็กเล่น ( X  = 4.18) และ
ห้องสมุดประชาชน ( X  = 4.18) ตามล าดับ ส่วนข้อที่มีผลต่อสาเหตุของคุณภาพชีวิตระดับเห็นด้วยอย่าง
ยิ่ง และข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ ศูนย์การค้า ( X  = 4.31) รองลงมา ที่อยู่อาศัย ( X  = 4.30) และ 
ถนนสายหลัก ( X = 4.29) ตามล าดับ  

4. การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ระดับของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิต ด้านการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดย

ภาพรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วย ( X = 4.18) เมือ่พิจารณาเป็นรายข้อพบว่า ทุกข้อมีผลต่อคุณภาพชีวิตระดับ 
เห็นด้วย และเรียงล าดับจากมากไปน้อย ดังนี้ หลักด้านความรู้และคุณธรรม ( X  = 4.18) ความรู้ความ
เข้าใจทั่วไป และ การด าเนินชีวิตตามหลักความมีเหตุผล  ( X  = 4.18) การด าเนินชีวิตโดยมีการสร้าง
ภูมิคุ้มกัน ( X  = 4.17) และการด าเนินชีวิตตามหลักความพอประมาณ ( X  = 4.17) 

 
สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้ มุ่งหมายที่จะน าความรู้และผลการวิจัยมาใช้อธิบายถึงคุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ผลการศึกษาปรากฏชัดเจนว่าเราสามารถ
วัดคุณภาพชีวิตที่ดีได้ โดยแบบทดสอบความจ าเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ฉะนั้นการอธิบายถึงคุณภาพชีวิ ตที่ดี
ตจะมีประเด็นที่น ามาอธิบายได้แก่ ความเท่าเทียมกันในสังคม พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิต
ชุมชน ระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ และการด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมี ความสัมพันธ์ต่อ
การด าเนินชีวิตของประชาชนทั้งสิ้น ซึ่งผู้วิจัยจะสรุปและอภิปรายผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ดังนี้ 
  1. เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

2. เพ่ือศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 
เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 

3. เพ่ือเปรียบเทียบคุณลักษณะประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต 
 
1. ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาลคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 
  จากวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 คือ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ลักษณะคุณภาพชีวิต
ของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า อยู่ในระดับคุณภาพชีวิตระดับดี 
( X = 4.15) เนื่องจากเทศบาลเมืองทั้งสอง คือ เทศบาลเมืองคอหงส์ ได้เป็นเขตเทศบาลแล้ว ท าให้
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ประชาชนที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ทั้งสองนี้มีคุณภาพชีวิตที่ดี เพราะเขตเทศบาลได้มีการพัฒนาด้านต่างๆได้แก่ 
การคมนาคม ที่ได้รับการพัฒนาถนนและไฟข้างทางที่ดีขึ้น ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น การ
มีโรงพยาบาลและสาธารณสุขที่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน การก าจัดขยะมูลฝอยที่ดีท าให้
สิ่งแวดล้อมของชุมชนน่าอยู่มากขึ้น สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี   

จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของประชาชนครั้งนี้ ซึ่งสอดคล้องกับงานของอมรา พงศาพิชญ์ 
(2533) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของคนไทย พบว่ามีองค์ประกอบ ได้แก่ สุขภาพอนามัย ชีวิตที่มีความภาคภูมิ 
ชีวิตการท างาน สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ชีวิตครอบครัวและชีวิตในชุมชน 

 
2. ศึกษาความสัมพันธ์ของปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตและระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน เทศบาล
คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  
  การวิจัยนี้ ได้ค้นพบปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตไว้ 4 ประการ ซึ่งสามารถน ามาอภิปรายผลได้ ดังนี้  
  2.1 ความเท่าเทียมกันในสังคม 
   จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่ดีเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม ปัจจัยความเท่า
เทียมกันในสังคม มีความสัมพันธ์ทางบวกกับลักษณะคุณภาพชีวิต อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ โดยความเท่า
เทียมกันในสังคม (r = .591)  มีความสัมพันธ์ระดับปานกลาง และ อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติดังที่กล่าว
มาแล้ว ประเด็นความเท่าเทียมกันในสังคมนั้น ผู้วิจัยพบว่า ประชาชนไม่ได้รับความเป็นธรรมในการกระจาย
ทรัพยากรของรัฐ โครงการของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการในการแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ประชาชนใน
ชนบทจะต้องมีผลกระทบต่อประชาชนผู้มีปัญหาคุณภาพชีวิต ประชาชนที่มีปัญหาคุณภาพชีวิตในชนบท
ขาดโอกาสได้รับบริการจากรัฐ เช่น การแก้ปัญหาด้านการศึกษา และการส่งเสริมให้ประชาชนมีงานท า 
มีรายได้ที่เลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้เป็นสิ่งส าคัญ  
   จากผลการวิจัยคุณภาพชีวิตของประชาชนประเด็นความเท่าเทียมกันในสังคมนี้ สอดคล้องกับ
ความคิดเห็นในงานของ อุดม ทุมโฆษิต (2536) โครงการรัฐบาลมุ่งแก้ปัญหาคุณภาพชีวิต ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีจ านวนมากมาย ซึ่งไม่สามารถน ามาแก้ปัญหาได้หมด แต่โดยเป้าหมายรวม
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มุ่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ ปัญหาความไม่สะดวกในการคมนาคม
ขนส่ง ปัญหาการขาดความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และ ปัญหาสุขภาพอนามัยของชาวชนบท 
แต่โครงการเหล่านี้ไม่ได้เข้าถึงประชาชนเป้าหมายอย่างแท้จริง 
  2.2  พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน 
   จากการวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยลักษณะ
คุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยภาพรวม 
พฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการด าเนินชีวิตชุมชน (r = .923) มีความสัมพันธ์เชิงบวกในระดับสูงมาก อย่าง
มีนัยส าคัญทางสถิติ ดังนั้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ส าคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไข
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ปัญหาในชุมชนหรือเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนนั้นๆ ให้ดีขึ้น การมีส่วนร่วมกับชุมชน
ในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่น รวมถึงร้องเรียนเมื่อตนเองและชุมชนไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติงาน
ของภาครัฐ ประชาชนที่อยู่อาศัยในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวต่าง ๆ 
ในชุมชน เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ เข้าใจความต้องการของชุมชนและแก้ปัญหาแก่ประชาชนในชุมชนนั้นๆได้
ถูกต้องและตรงประเด็นปัญหาของชุมชนนั้นจริง ๆ โดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทั้งชุมชน โดยไม่ได้เริ่มที่
การวางแผนแต่เริ่มที่การทบทวนปัญหาในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน และสามารถแก้ไขปัญหา
ในชุมชนได้อย่างยั่งยืน ดังนั้นการมีส่วนร่วมของชุมชนจึงเป็นปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิดการพัฒนาในชุมชน
อย่างยั่งยืนและเป็นการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งต่อไป เช่นเดียวกับความคิดเห็นในงานของดุษฎีอายุวัฒน์ 
(2548) ที่ท าการศึกษามาตรวัดคุณภาพชีวิตของประชาชนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ให้ความเห็นว่า การ
พัฒนาสังคมจะต้องค านึงถึง การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อจ ากัดของการยกระดับคุณภาพชีวิตอยู่ที่การถูก
กีดกันจากกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม ในครอบครัว ชุมชน และองค์กรต่างๆ 

2.3 ระดับการพัฒนาของพื้นที่  
   การวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ด้านระดับการพัฒนาของพ้ืนที่ 
โดยภาพรวม (r = .287) มีความสัมพันธ์ระดับ ต่ ามาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ การพบว่า ระดับการ
พัฒนาของพ้ืนที่มีความส าคัญระดับต่ ามากกับคุณภาพชีวิต เมื่อเปรียบเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ผู้วิจัย
เลือกศึกษา เพราะว่า การพัฒนาของพ้ืนที่ท าให้ประชาชนได้รับความสะดวกสบายในการด าเนินชีวิต แต่
ไม่ได้เป็นผลทางตรงกับการกินดีอยู่ดีของประชาชน เมื่อเทียบกับปัจจัยด้านอ่ืนๆ ที่ประชาชนต้องการเช่น 
การมีรายได้ที่ดี และมีงานท าที่มั่นคง และความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต  สอดคล้องกับข้อสรุปของ 
อภิวัฒน์ บุญสาธร (2549) ที่ได้ศึกษาเกี่ยวกับโครงการบ้านเอ้ืออาทรในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่อยู่อาศัย
ของประชาชน ได้ให้ความเห็นว่า การมีคุณภาพชีวิตที่ดีต้องเริ่มจากการมีชุมชน และที่อยู่อาศัยที่ดีและ
ปลอดภัย สะดวกสบาย การพัฒนาที่อยู่อาศัยตามนโยบายการจัดท าโครงการบ้านจัดสรร คอนโดมิเนียม 
เพ่ิมมากขึ้น เพ่ือได้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องให้การ
สนับสนุนการด าเนินงานในขั้นตอนต่างๆ แบบครบวงจร  
 2.4 การด าเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  
   การวิจัยพบว่า ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยก าหนดคุณภาพชีวิตต่อปัจจัยลักษณะคุณภาพ
ชีวิตที่ดีของประชาชนเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาด้านการด าเนินชีวิตตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง (r = .917) มีความสัมพันธ์ระดับสูงมาก อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ แนวความคิด
เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ได้สอดคล้องกับความเห็นของคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2548) ซึ่ง
เล็งเห็นความส าคัญของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ได้น าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ยังถูกบรรจุใน
รัฐธรรมนูญของไทย เช่น รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ในส่วนที่ 3 แนวนโยบาย

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B9%E0%B8%8D%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2_%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A_2550
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ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน มาตรา 78 (1) ความว่า “บริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปเพ่ือการพัฒนา
สังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ของประเทศอย่างยั่งยืน โดยต้องส่งเสริมการด าเนินการตามปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและค านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติในภาพรวมเป็นส าคัญ” (คณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2548 : 7) 
 
3. เปรียบเทียบคุณลักษณะประชาชนและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับคุณภาพชีวิต  
  คุณลักษณะโดยภาพรวมของประชาชนที่แตกต่างกันไม่ท าให้คุณภาพชีวิตแตกต่างกัน  และการ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยข้อที่ 1 คือ คุณลักษณะประชากรที่แตกต่างกันมีคุณภาพชีวิตแตกต่างกัน ผล
การทดสอบคือ ปฏิเสธสมมุติฐานข้อที ่1  
  จากการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลที่จ าแนกตามกลุ่มเพศ อายุ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร 
ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกัน ไม่มีความสัมพันธ์กับปัจจัยลักษณะ
คุณภาพชีวิต เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อค าถามลักษณะคุณภาพชีวิต พบว่า เพศ สถานภาพสมรส จ านวนบุตร 
รายได้ และรายได้ต่อครัวเรือนที่แตกต่างกัน มีความแตกต่างกันบางข้อค าถามของลักษณะคุณภาพชีวิต 
  ในความเห็นของผู้วิจัย เห็นว่า สาเหตุที่ลักษณะประชากรศาสตร์ไม่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพ
ชีวิต เพราะว่าคุณภาพชีวิตประกอบด้วยองค์ประกอบหลายๆ ด้านประกอบกัน เช่น มีการศึกษาที่ดี ท าให้
มีงานท า และมีรายได้เลี้ยงดูครอบครัว อันจะน าไปสู่คุณภาพชีวิตที่  ดีขึ้น ในทางกลับกัน ถ้าหากมี
การศึกษาที่ดีแต่ไม่มีงานท า ก็จะขาดรายได้ คุณภาพชีวิตก็จะไม่ดี และในท านองเดียวกัน หากมีรายได้ดี
แต่มีสุขภาพที่ไม่ดี ก็จะมีปัญหาคุณภาพชีวิตเช่นกัน ดังนั้นจึง ไม่สามารถน าตัวแปรด้านประชากรศาสตร์
ด้านใดด้านหนึ่งเพียงตัวเดียวมาสรุปคุณภาพชีวิตได้ เช่นเดียวกับกับการให้ความหมายของคุณภาพชีวิต
จากนักวิชาการหลายๆ ท่านที่ได้เคยกล่าวไว้ เช่น อมร นนทสุต (2526 ; อ้างอิงจาก อ้างอิงจาก ดุษฎี อา
ยุวัฒน์, 2548 : 48) กล่าวถึงองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต คือ อาหารและโภชนาการที่เหมาะสม 
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยที่เหมาะสม การดูแลอย่างง่ายๆส าหรับสุขภาพทางกายและจิต การศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและการพัฒนาอาชีพ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บริการพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมที่
จ าเป็นเพ่ือประกอบการและการด ารงชีพอย่างยุติธรรม และอุทุมพร จามรมาน (2528 ; อ้างอิงจาก ดุษฎี 
อายุวัฒน์, 2548 : 49) ได้สรุปองค์ประกอบที่มีคุณภาพชีวิตของมนุษย์ไว้  10 องค์ประกอบ คือ ทัศนคติ 
ลักษณะความเป็นอยู่ การเป็นเจ้าของ อาชีพหลัก นันทนาการ บริการจากรัฐ การถือครองบ้านและที่ดิน 
อาชีพรอง การแสวงหาความรู้ และสุขอนามัย ดังนั้น เมื่อพัฒนามาตรวัดคุณภาพชีวิตจึงต้องค านึงถึง
องค์ประกอบที่เชื่อว่าจะท าให้บุคคลมีคุณภาพชีวิต การนิยามความหมายดังกล่าว ส่งผลผลักดันให้ การ
พัฒนาในภาพรวมของทั้งประเทศที่ก าหนดโดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะต้องหาวิธีการ
เข้าไปแทรกแซง (Intervene) โดยตรงเพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิต ดังนั้นกระบวนการพัฒนาที่ผ่านมาจึงมุ่งเน้นไปที่คุณภาพชีวิต ที่สามารถวัดได้ เห็นได้เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน (ด ารง อุดมไพจิตรกุล และคณะ, 2543 ; อ้างอิงจาก ดุษฎี อายุวัฒน์, 2548 : 49) 
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  กล่าวโดยสรุป การวิจัยครั้งนี้ เป็นการศึกษาถึงคุณภาพชีวิตประชาชน เทศบาลเมืองคอหงส์ 
อ าเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเทศบาลเมืองที่ผู้วิจัยได้เลือกศึกษาเป็นเขตเทศบาลแล้ว ประชาชนที่
อาศัยอยู่มีรายได้ท่ีดี ท าให้ไม่เห็นถึงความแตกต่างด้านลักษณะประชากรศาสตร์ ดังนั้น ถ้าจะให้เห็นความ
แตกต่างชัดเจน ควรท าการศึกษาเจาะจงเฉพาะกลุ่ม เช่น ศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้มีรายได้น้อย ที่มีปัญหา
คุณภาพชีวิต เป็นต้น จะท าให้เห็นถึงความแตกต่างด้านประชากรศาสตร์ 

ข้อเสนอแนะ 
1. การศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปัญหาคุณภาพชีวิตให้ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วจังหวัด  และขยายไปสู่

การศึกษาระดับประเทศ เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้ท าการวิจัยในเทศบาลเมืองคอหงส์ อ าเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เป็นการศึกษาวิจัยจ านวน 1 เทศบาลเมือง ซึ่งยังไม่สามารถน าไปสรุปคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนทั้งจังหวัดสงขลาได้ และประเด็นคุณภาพชีวิต เป็นเรื่องที่จะต้องอาศัยเวลาที่ยาวนานในการ
แก้ไข ตลอดจนวิธีการแก้ไขจะต้องอยู่บนรากฐานที่ถูกต้อง จึงจะประสบความส าเร็จ  

2. ยังมีตัวแปรอีกจ านวนมากมายที่การวิจัยครั้งนี้ไม่ได้น ามาศึกษา  ปัญหาคุณภาพชีวิตเป็น
ปัญหาระดับประเทศ ซึ่งแต่ละพ้ืนที่อาจมีตัวแปรที่แตกต่างกันจากการศึกษาครั้งนี้  อนึ่ง ผู้วิจัยหวังว่า
การศึกษาเรื่องปัญหาคุณภาพชีวิต จึงควรจะมีการสนับสนุนในการศึกษาปัญหาอย่างจริงจัง เพราะว่าการ
แก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตนั้นมีความส าคัญมากต่อการพัฒนาประเทศ  
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