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บทคัดย่อ  

การวิจัยเชิงสํารวจการสื่อสารกับความสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
ใช้วิธีการเชิงคุณภาพและปริมาณ    ( n  =  386  คน   = 0.05  )  เพ่ือหาปัจจัยที่แสดงให้เห็นความสุขของคน
ในชุมชน  6 มิติ คือ  สภาวะทางด้านร่างกายและจิตใจความมั่นคงในการทํางาน  ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน  การบริหารจัดการของรัฐในชุมชนและสภาพสิ่งแวดล้อมกับสภาพ
อากาศ รวมทั้งวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการสื่อสารกับทุนสังคมและทุนวัฒนธรรมกับความสุข
ผลการวิจัยพบว่า ทุนนิยมส่งผลต่อการดําเนินชีวิตที่ทําให้ค่าเฉลี่ยความสุขอยู่ระดับปานกลาง  ปัจจัยทุกตัว
มีความสัมพันธ์กับค่าเฉลี่ยความสุข  โดยเฉพาะการมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงและจิตใจที่ดี การมีเงินออม 
ครอบครัวมีการสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน การบริหารจัดการของผู้นําชุมชนมีความโปร่งใสและ
สร้างความมีส่วนร่วมต่อผู้คนในชุมชนก่อให้เกิดทุนสังคมที่หยั่งรากลึกกลายเป็นทุนทางวัฒนธรรม  โดยวิทยุ
และเสียงตามสายยังคงเป็นสื่อที่เชื่อมโยงคนในชุมชนกับโลกภายนอก  และช่วยพัฒนาความรู้จนผู้คนใน
ชุมชนเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่สําคัญต่อการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน 
ค าส าคัญ: การสื่อสาร  ความสุข  ความอยู่ดีมีสุขชุมชนดอนแก้ว  อําเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่ 
 
Abstract 
  A survey of Communication and Happiness of Donkeaw Community People in 
Mearim District, Chiang Mai Provincewas conducted by qualitative and quantitative 
methods (N=386, α=0.05). The main objectives of this study as follows: firstly, to explore 
indicators for six aspects of well-being and happiness: mental and physical health, job 
security and working life, economic security, household and community relationship, 
local governance administrative and environment and weather condition. Secondly, to 
analyze relationship among communication social and cultural capital andhappiness. 
The analysis of this research shows that 6 factors and social and cultural capital have 
impacted the lifestyle of the community. The results also indicate that representatives 
of all stakeholders in Donkeaw are happy.Factors affecting well-being are classified mind 
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and healthy, saving money and sufficiency economics, family and community relationship, 
job security. Moreover, living with transparency and participatory communication makes 
social and cultural heritage a human capitalleading them happiness.  
Keywords: Communication, Happiness, Well-being, Donkeaw community, Social and 
 Cultural Capital. 
 
บทน า 
  ภายหลังจากที่เกิดความไม่สงบทางการเมืองประเทศไทย )พ.ศ. 2557 – 2559(คณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ได้ประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 และประกาศใช้รัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยฉบับชั่วคราวปี พ.ศ. 2557 แทน โดยมีพลเอก ประยุทธ จันทร์ โอชา หัวหน้าคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ )คสช( ดํารงตําแหน่งนายกรัฐมนตรีพร้อมประกาศนโยบายคืนความสุขให้กับ
ประชาชน ต่อมาเป็นนโยบาย Stronger Together "เราจะเติบโตและแข็งแกร่งไปด้วยกัน” เพ่ือสร้าง
ความรู้สึกเชิงบวกให้คนไทยสามัคคี และฝ่าฟันอุปสรรคความวุ่นวายภายในชาติไปด้วยกัน แทนการใช้คํา
ว่า “Pray for Thailand” ที่ค่อนข้างสร้างความรู้สึกหดหู่ให้แก่ประชาชน)สืบค้นจาก เว็บไซต์หนังสือพิมพ์
ไทยรัฐ วันที่ 6 มีนาคม 2559 จากhttp://www.thairath.co.th/content/519171(  
  โดยตลอดระยะเวลาของการดํารงตําแหน่ง นายกรัฐมนตรีใช้การสื่อสารผ่านสื่อมวลชนและสื่อ
สังคมออนไลน์ ทั้งในการสร้างความเข้าใจให้กับประชาชนและนานาประเทศถึงการเข้ ามาแก้ไขปัญหา
ทางการเมืองที่นําไปสู่ความไม่สงบเรียบร้อยภายในประเทศ ซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนําไปสู่การสูญเสียทั้ง
ชีวิตและเศรษฐกิจ ประเทศไทยอยู่ในภาวะไร้ผู้นําทําให้การตัดสินใจเพ่ือดําเนินกิจกรรมต่างๆ ไม่เกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล นอกจากนี้ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์และการท่องเที่ยวของประเทศ 
ขณะเดียวกันเกิดผลกระทบต่อความสุขของประชาชนในประเทศ จึงต้องเข้ามาปกครองประเทศเพ่ือนํา
ความสุขกลับคืนสู่ประชาชน ภายใต้สโลแกน “คืนความสุขให้ประชาชน”  
  ความสุขเป็นนามธรรมที่ขึ้นอยู่กับภาวะอัตวิสัย )Subjective) โดยมีคําในภาษาอังกฤษที่ใช้ทั่วไป
ว่า Happiness และได้แปลงไปในเรื่องของภาวะความอยู่ดีมีสุข )Well – being) หรือ ความพึงพอใจใน
การดํารงชีวิต )Life Satisfaction) การพิจารณาความสุขของผู้คนที่ผ่านมาในอดีตกับปัจจุบันแตกต่างกัน
ตามวิถีการปกครองและการมุ่งเน้นพัฒนาทางเศรษฐกิจ ตัวเลขที่ใช้ในการวัดระดับการพัฒนากลายเป็น
ความหมายของความสุขในหลายประเทศ  
  นักวิชาการเศรษฐศาสตร์ทางเลือกได้ทําการศึกษาวิจัยและพบว่าตัวเลขดังกล่าวไม่ได้เป็นนิยาม
ความสุขของคนทุกคนเสมอไป อาทิ รูธ วีนโฮเวน )Rutt Veenhoven, 2009) พบว่า ความสุขของคนทั่ว
โลก 5 ประเทศแรกที่มีความสุขสูงสุด คือ ประเทศคอสตาริกา )Costa Rica) มีค่าเฉลี่ยความสุข 8.5 รอง
มาประเทศเดนมาร์ก )Denmark) มีค่าเฉลี่ยความสุข 8.3 ประเทศไอซ์แลนด์ )Iceland) ค่าเฉลี่ยความสุข 
8.2 ประเทศแคนาดา )Canada) และประเทศสวิสเซอร์แลนด์ )Switzerland) ค่าเฉลี่ยความสุขเท่ากัน คือ 
8.0 ในขณะที่ประเทศในกลุ่มอาเซียนได้แก่ ประเทศสิงค์โปร์ )Singapore) มีค่าเฉลี่ยความสุข 6.7 สูงกว่า
ประเทศไทยและมาเลเซีย ซึ่งมีค่าเฉลี่ยความสุข 6.6 )สืบค้นจาก www.worlddatabaseofhappiness 
.eur.nl วันที่ 7 มิถุนายน 2558) นอกจากนี้ริชาร์ด เลยาร์ด )Richard Layard, 2011) พบว่าสถานะทาง
เศรษฐกิจที่ร่ํารวยไม่ได้ส่งผลกับระดับความสุขของคนในกลุ่มประเทศตะวันตก และจากงานวิจัยที่ค้นพบ
โดยการสํารวจจากประชาชนทั่วโลกในปี ค.ศ. 2005 พบว่า ประเทศที่มีความสําเร็จด้านเศรษฐกิจสูงอย่าง
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ต่อเนื่อง ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษและญี่ปุ่น มีจํานวนของประชากรที่มีความสุขลดลง ปัจจัยภายนอก
และปัจจัยภายในที่ส่งผลต่อความสุขของประชาชนในประเทศดังกล่าวนั้น คือ ความสัมพันธ์ในครอบครัว 
สถานภาพทางการเงิน การทํางาน เพ่ือน และการมีส่วนร่วมในชุมชน สุขภาพ เสรีภาพในการแสดงออก
ทางความคิดเห็น ความรู้สึกทางด้านจิตใจ ได้แก่ คุณค่าในตนเองและการมีปรัชญาชีวิตในความพอใจสิ่งที่
ตนเองมีอยู่เมื่อไปเปรียบเทียบกับคนอ่ืนๆ และเรียนรู้ที่จะปรับอารมณ์ตนเองได้  
  ความสุข จึงมีองค์ประกอบที่สอดคล้องกับความอยู่ดีมีสุข )Well – being) ที่มีองค์ประกอบทั้ง
ภายในภายนอกร่างกายเป็นส่วนผสมที่เหมาะสมและสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ อันเป็นความท้าทาย
แนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรมที่มุ่งชี้วัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ในขณะเดียวกันพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้ให้แนวทางในการพัฒนาประเทศภายใต้ทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียงและให้แง่คิดจนเป็นที่ยอมรับไปทั่วโลกถึงหลักการดําเนินชีวิตอย่างพอเพียงและตอบรับกับการ
พัฒนาชาติบ้านเมืองให้เป็นไปอย่างยั่งยืน มากกว่าการมุ่งเน้นการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจแต่ขาดความ
ยั่งยืนต่อการดําเนินชีวิตของผู้คนในประเทศโดยเฉพาะในปีพ.ศ. 2559 ประเทศไทยได้รับเลือกให้ประเทศ
ไทยเป็นผู้นํากลุ่ม G77 และน้อมนําแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาประเทศ 
 

  พระราชดํารัสในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ  
“  ... ถ้าหากว่าประชาชนในประเทศมีความสุข  มีความอยู่เย็นเป็นสุข  คือ มีความเป็นอยู่

ที่สบาย  ก็หมายความว่าประเทศนั้นมั่นคงดีอย่างนี้เป็นภูมิภาคที่มีก าลังแข็งแรง...” 
 

  นอกจากนี้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 -11 สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้น้อมนําพระราชดํารัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้
ในเชิงนโยบายที่มุ่งไปยังปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม ทั้งในด้านการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อการ
ต้านทานแรงปะทะของโลกาภิวัตน์ โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนามนุษย์ถูกกําหนดไว้ให้เป็นเป้าหมายของ
การพัฒนาสังคม  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมและ
มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ อันโยงใยและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม การเมือง วัฒนธรรมและการ
พัฒนาประเทศ   

การจะทําให้ประชาชนในประเทศมีความสุขและมีสุขภาวะที่ดี รัฐบาลจําเป็นต้องวางนโยบายด้าน
การพัฒนาประเทศให้ครอบคลุมทุกด้าน ดังนั้นประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติตั้งแต่ฉบับที่ 8 เป็นต้นมา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้น้อม
นําพระราชดํารัส ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปประยุกต์ใช้ในเชิงนโยบายที่มุ่งสร้างภูมิคุ้มกันจากระบบ
โลกาภิวัตน์ให้กับปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน สังคม โดยเฉพาะแนวคิดการพัฒนามนุษย์ถูกกําหนดไว้
ให้เป็นเป้าหมายของการพัฒนาสังคม  เนื่องจากทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพเป็นสิ่งสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมให้มีความสัมพันธ์กับกิจกรรมต่างๆ อันโยงใยและเกี่ยวข้องกับการพัฒนาสังคม 
การเมือง วัฒนธรรมและการพัฒนาประเทศ  

นอกจากนี้แล้วทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมซึ่งมีความหมายครอบคลุมความสัมพันธ์
ระหว่างกลุ่มคนในสังคมผูกพันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะช่วยให้ปัญหาที่เกิดจากผลกระทบ
จากการคืบคลานเข้ามาของโลกาภิวัตน์และการพัฒนาอุตสาหกรรมซึ่งเป็นนโยบายหลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจจึงส่งผลกับ “ความสุข” บนวิถีชีวิตของคนในชุมชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และควรจะต้องได้รับการ
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แก้ไขเยียวยาจากคนในชุมชนอย่างเข้าใจร่วมกันไม่ใช่การสื่อสารทางเดียวและสั่งการจากส่วนกลางมาสู่
ท้องถิ่นเช่นที่ผ่านมา 

นโยบายการกระจายอํานาจให้ท้องถิ่นบริหารจัดการด้วยตนเองทั้งในลักษณะขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตําบล และมีการประเมินโดยหน่วยงานของรัฐและสถาบันการศึกษาต่างๆ 
จึงเป็นแนวทางในการจัดการปัญหา ซึ่งผู้วิจัยสนใจว่าหลักการเช่นนี้จะส่งผลต่อความสุขของคนในระดับ
ท้องถิ่นอย่างไร? โดยเฉพาะในจังหวัดที่เป็นเมืองใหญ่ของภูมิภาคและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวพร้ อมกับการ
ถูกคัดสรรให้เป็นพื้นที่สําหรับการอนุรักษ์และรักษาสภาพแวดล้อมไปพร้อมกันเช่นจังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้ง
ยังเป็นจังหวัดที่เคยได้รับรางวัลด้านการบริหารจัดการท้องถิ่นในภาคเหนือ องค์การบริหารส่วนตําบลดอน
แก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่หรือชุมชนดอนแก้วเป็นอีกหนึ่งพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนา
ประเทศ อีกทั้งยังมีพ้ืนที่ติดต่อกับเขตเมืองและเป็นทางผ่านสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญของเชียงใหม่ การ
ดําเนินการบริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมขององค์กรบริหารส่วนตําบลด้วยการติดตามสภาพการณ์ของ
ปัญหา และใช้โอกาสที่ได้รับจากภาครัฐมาจัดการตัวเองจนกระทั่งค้นพบแนวทางแก้ไขร่วมกันได้นําไปสู่
รางวัลต่างๆ แสดงให้เห็นความยั่งยืนในการดํารงชีวิตอยู่ในพื้นท่ีดอนแก้วของประชาชนส่วนหนึ่ง  

ไม่เพียงเท่านั้นองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว หรือ อบต ดอนแก้ว ยังเป็นหน่วยงานด้านการ
บริหารจัดการชุมชนที่โดดเด่นจากการได้รับรางวัลหลายด้านระดับประเทศ 9 ปีติดต่อกัน นับตั้งแต่ ปี 
พ.ศ. 2546 จนถึงปี 2557 จากหลากหลายหน่วยงาน อาทิ รางวัลจากสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี 
โดยคณะกรรมการการกระจายอํานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ที่คัดเลือกให้ อบต. ดอนแก้ว 
เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งมีการบริหารจัดการที่ดี ประจําปี พ.ศ. 2554 อันเป็นรางวัลที่สะท้อนให้
เห็นความโปร่งใสและความร่วมมือกันในการต่อต้านคอรัปชั่นโดยชุมชน 

นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลพระปกเกล้าทองคํา ประจําปี พ.ศ. 2555 และประกาศนียบัตรที่ให้
สําหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน
จากสถาบันพระปกเกล้ารางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  
2 ปีซ้อนคือในปีพ.ศ. 2546 ได้รับรางวัลที่ 1 และในปี 2547 ได้รับรางวัลที่ 2 ซึ่งรางวัลในปี พ.ศ. 2557 
ที่ได้รับคือรางวัล 12 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยอดเยี่ยมด้านการเสริมสร้างเครือข่าย รัฐ เอกชนและ
ประชาสังคม )มติชนออนไลน์  สืบค้นเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2557 จาก http://www.matichon.co.th) 

การที่ท้องถิ่นได้รับอํานาจกลับคืนอีกท้ังยังถูกประเมินและได้รับการรับรองหลายรางวัลจากหลาย
หน่วยงาน จะส่งผลกับสภาวะความอยู่ดีมีสุขของผู้คนในตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
อย่างไร? การสํารวจครั้งนี้อาศัยวิธีการเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณด้วยการค้นหาปัจจัยแห่งความสุขของ
คนในชุมชน ทั้งที่เกิดจากการปรับองค์ประกอบสภาวะความอยู่ดีมีสุขภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติและการสํารวจของกรมสุขภาพจิต และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้นําในชุมชนเพ่ือให้
ทราบว่าปัจจัยทางด้านการสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ทําหน้าที่เชื่อมโยงมิติแต่
ละด้านของความสุขไว้ด้วยกัน ทั้งด้านร่างกายและสภาวะทางจิตใจ ด้านเศรษฐกิจ ด้านความรู้ ด้าน
สภาพแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการ ด้านสิ่งแวดล้อม ซึ่งองค์ประกอบดังกล่าวผู้วิจัยจะใช้เป็นกรอบใน
การตั้งคําถามที่ถามซ้ําไปซ้ํามาเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรงของข้อมูล โดยกําหนดระดับการแสดงความ
คิดเห็นตั้งแต่ 0 -10 คือไม่เห็นด้วยไปจนถึงเห็นด้วยอย่างมากที่สุดจากนั้นนํามาหาค่าเฉลี่ย สกัดปัจจัย 
)Factor Analysis) และพยากรณ์ค่าตัวแปรที่จะนําไปสู่ความสุขของประชาชนในตําบลดอนแก้ว อําเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาปัจจัยความสัมพันธ์ที่ส่งผลต่อความอยู่ดีมีสุขใน 6ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพร่างกาย

และจิตใจด้านความรู้ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจด้านความมั่นคงในการทํางานด้านสิ่งแวดล้อมด้าน
ครอบครัวและความสัมพันธ์ในชุมชน และด้านการบริหารจัดการที่ดีของหน่วยงานรัฐในชุมชน 

2. เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ทางด้านการสื่อสาร ลักษณะทุนทางสังคม และลักษณะทุนทาง
วัฒนธรรมกับความสุขของประชาชนในตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
 
สมมติฐานการวิจัย 

ปัจจัยทางด้านประชากรศาสตร์ คือ เพศ อายุ ระดับรายได้ ภาวการณ์มีหนี้สินและเงินออม 
การสื่อสาร ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางสังคม ที่แตกต่างกันมีความสําคัญต่อปัจจัยด้านความอยู่ดีมีสุข
และความสุขที่แตกต่างกัน 
 
แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด  

แนวคิดเกี่ยวกับความสุข 
ความสุข สอดคล้องกับปรัชญาและความเป็นนามธรรมความสุขในทางปรัชญา หมายถึง ความ

สงบสุขในจิตใจ ไม่ยึดติด ปล่อยวาง อริสโตเติล (Aristotle) เชื่อว่า สภาวะของจิตวิญญาณที่ดี คือ 
เป้าหมายเพื่อบรรลุซึ่งความสุขประเภทนี้บนฐานของความประพฤติติท่ีดีงามและมีคุณธรรมจริยธรรม  

หลักปรัชญาของเพลโต )Plato) กล่าวว่า ความสุขสอดคล้องกับการมีคุณธรรมเป็นเครื่องดําเนิน
ชีวิตโดยมีการผสมผสานกับปัญญา ความกล้าหาญ ความรู้จักประมาณและความยุติธรรม 

ปัจจุบันมีผู้นิยามความหมายความสุขแตกต่างจากความหมายของนักปรัชญากรีก  แต่ก็มีการ
ศึกษาวิจัยถึงมิติคุณภาพของความสุขในหลายประเด็น คือ บุคคลที่มีความชัดเจนในเป้าหมายชีวิตจะมี
ความสุขมากกว่าบุคคลที่ยังไม่มีความชัดเจน หรือ บุคคลที่มีความรู้สึกสุขจะช่วยทําให้ชีวิตยืนยาวขึ้น และ
ในปัจจุบันองค์การอนามัยโลกก็ยอมรับว่าสุขภาวะที่ดี )Well being) ไม่ควรจํากัดอยู่ที่สุขภาพแต่รวมถึง
สุขภาพจิตที่ดีหรือความสุขด้วย  

ความสุข เคยนําไปวัดเป็นตัวเลขในเชิงเศรษฐศาสตร์ ด้วยการชี้วัดการพัฒนาทางด้าน
อุตสาหกรรม อาศัยวิธีคิดในเชิงจิตวิทยา ลักษณะทางสังคมวิทยา และข้อบ่งชี้ทางการเมือง จนกระทั่งปี 
ค.ศ.2005ริชาร์ด เลยาร์ด (Richard Layard, 2011) และนักวิชาการหลายประเทศนําเสนอความคิดว่า
การพัฒนาเศรษฐกิจมิได้เป็นปัจจัยเดียวและปัจจัยสําคัญที่นําไปสู่ความสุขของประชาชน หากแต่การมุ่ง
พัฒนาเศรษฐกิจทําให้เกิดผลกระทบต่าง ๆ มากมาย ทั้งความไม่เป็นธรรมทางสังคม การสูญเสียความ
สมดุลทางธรรมชาติและมลภาวะแวดล้อมเป็นพิษ โดยมิได้แยกการพัฒนาทางเศรษฐกิจออกไป แต่เป็น
การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมอย่างยั่งยืนและเสมอภาคด้วยเหตุที่การพัฒนาด้านวัตถุยังเป็นสิ่งสําคัญของ
ประเทศเล็กๆ ที่สภาพความเป็นอยู่ไม่ได้ร่ํารวยทัดเทียมกับประเทศอ่ืน ๆ แต่ได้อธิบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจว่ามีความหมายถึงความม่ันคงในอาชีพและการดําเนินชีวิต  และใช้วิธีการจัดการปัญหาทั้งมวลที่
เกิดและเป็นผลกระทบจากความเจริญทางวัตถุ ด้วยการพัฒนาทางจิตวิญญาณ เพ่ือให้ประชาชนดําเนิน
ชีวิตอยู่ได้อย่างเหมาะสม ระบบเศรษฐกิจที่ชี้วัดด้วยความสุขของประชาชนจึงเป็นทางสายกลางแตกต่าง
ไปจากกรอบวิธีคิดของทุนเสรีนิยมทั่วไปตามแนวทางที่เป็นมา และไม่เร่งพัฒนาทางเศรษฐกิจด้วยทุนทาง
นิเวศและสังคมในระยะสั้น หากจัดสมดุลระหว่างตัวเลข พฤติกรรมการบริโภคและคุณค่าด้านจิตใจไป
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พร้อม ๆ กัน  เพ่ือให้การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปอย่างยั่งยืนและเสมอภาคบนพ้ืนฐานของสังคมที่เคารพ
ประชาชนและวัฒนธรรมของตนเอง )สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2549) 

ไม่เพียงเท่านั้นการพัฒนาที่ยั่งยืนยังต้องพิจารณาคุณค่าของมนุษย์ โดยเฉพาะความเมตตากรุณา 
ความมีน้ําใจ ความอ่อนโยน ความเสียสละ ความอ่อนน้อมถ่อมตน การรู้จักให้อภัย การรักษาเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของตนเอง เป็นต้น อันเนื่องมาจากลัทธิบริโภคนิยม อันที่จริงแล้วคุณค่ามนุษย์ เป็นองค์ประกอบ
สําคัญที่ช่วยให้สังคมมีความหมาย มีความเอ้ืออาทรต่อกันและทําให้สังคมสามารถดํารงอยู่ร่วมกันได้อย่าง
สันติ ทั้งนี้ต้องอาศัยการส่งเสริมการปกครองที่ดี หรือหลักธรรมาภิบาล จึงจะนําความสุขมาสู่ประชาชน
มวลรวม 

ทั้งนี้เพ่ือให้การวิจัยมีทิศทางในการหาคําตอบจากชุมชนที่ได้รับรางวัลการปกครองตามหลักธรร
มาภิบาลที่ดีจากหน่วยงานต่างๆ ผู้วิจัยจึงได้ทบทวนแนวทางการวัดความสุขจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบ
งานของณรงค์ เพชรประเสริฐ )2533) แนะวิธีการวัดความสุขหลายวิธีแต่ในการวิจัยครั้งนี้อาศัยวิธีที่หนึ่ง 
อันเป็นวิธีที่ทํากันส่วนใหญ่ คือ การวัดความสุขรวมเฉลี่ย )Aggregate Happiness) แล้วคํานวณหา
ค่าเฉลี่ย เรียกว่า ดัชนีความสุขมวลรวมประชาชาติ (Index of Gross National Happiness)   ซึ่งเป็นวิธี
วัดแบบทั่วไปแบบง่ายๆ เช่นค่าเฉลี่ยในทางสถิติระหว่าง 1-10 ของตัวแปรทุกกลุ่มนํามารวมกันโดยให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นผู้ให้น้ําหนักของคะแนนในแต่ละข้อตัวแปร 

การวัดความสุขแบบอัตวิสัย เนื่องจากแนวคิดของความสุขสามารถแบ่งได้ 2 รูปแบบ คือ 
ความสุขแบบอัตวิสัย (Subjective happiness) และความสุขแบบภววิสัย (Objective)  

1. ความสุขแบบอัตวิสัย )Subjective happiness) สามารถวัดได้จากการสํารวจด้วยคําถามเดียว
หรือหลายคําถามโดยวิธีการประเมินตนเองในภาพรวม )Global self report) ซึ่งคะแนนที่ถูกระบุโดย
บุคคลจะเปิดเผยถึงกระบวนการรับรู้ที่ซ่อนอยู่ที่บุคคลใช้ประเมินความสุขของตนเอง โดยเปรียบเทียบกับ
บุคคลอ่ืน ประสบการณ์ของตนในอดีต และความคาดหวังของตนเองที่มีต่ออนาคต ซึ่งสามารถได้ข้อมูล
ความสุขโดยรวมจากการสํารวจขนาดใหญ่ที่มาจากการสัมภาษณ์บุคคลโดยตรงถึงระดับความสุขโดยรวม
ในชีวิตที่ไม่ใช่ความสุขระยะสั้นที่เปลี่ยนแปลงบ่อย การสํารวจความสุขโดยรวมในลักษณะนี้มาก โดยถาม
ถึงระดับความพึงพอใจในชีวิต )Life  satisfaction) ในภาพรวม  เช่นถามว่า คุณมีความพึงพอใจในชีวิต
มากน้อยแค่ไหนเมื่อพิจารณาจากทุก ๆ ด้าน โดยให้ผู้ที่ถูกถามตีค่าออกมาเป็นระดับคะแนน  เช่น 1 - 10 
เป็นต้น ทั้งนี้มีวิธีการวัดและการให้คะแนนหลายแบบ ความสุขในระดับปัจเจกเป็นความสุขที่ขึ้นอยู่กับการ
ให้คุณค่าในสิ่มีมากกว่า การมีหรือความต้องการมีหรือการเป็นเจ้าของในวัตถุอาจทําให้ไม่มีความสุขหรือ
เป็นทุกข์ก็ได ้
 ความสุขเป็นการวัดเชิงอัตวิสัย ซึ่งการศึกษาท่ีผ่านมาเห็นว่ามีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดความสุข 
การที่บุคคลสามารถตอบได้ว่ามีความสุขในระดับเท่าใดต้องมีดุลยพินิจในการประเมินคุณภาพชีวิตโดย
เฉลี่ยจากประสบการณ์ที่ผ่านมาและที่คาดการณ์ในอนาคต โดยเป็นการสะท้อนถึงความพึงพอใจในชีวิต
ของตนโดยภาพรวม ไม่ใช่ด้านใดด้านหนึ่ง อย่างไรก็ตามการวัดปัจจัยภายในที่สะท้อนถึงความรู้สึกที่มี
ความสุขโดยรวมของประชาชนในแต่ละประเทศอาจแตกต่างกันไปตามสภาพและวัฒนธรรมของสังคม  
ซึ่งเวลาตอบคําถามคนจะให้ค่าความพึงพอใจในชีวิตของเขาอยู่ในช่วงของระดับคะแนนจากต่ําสุดถึงสูงสุด  

2. ความสุขแบบภววิสัย  )Objective happiness) คือ การวัดค่าความสุขของบุคคลจาก
องค์ประกอบภายนอกและเป็นความสุขที่จะเกิดขึ้นจากการมีองค์กระกอบที่เหมาะสมหลายด้านรวมกัน
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ไม่ใช่เพียงตัวใดตัวหนึ่งเท่านั้น ดังนั้นจึงนิยมนํามาทําเป็นดัชนีมวลรวม (Composite Index) เพ่ือนํามาใช้
ชี้วัดความสุขประเภทนี้บางงานวิจัยพบว่า อายุมีผลทั้งบวกและเชิงลบต่อระดับความสุข แต่อย่างไรก็ตาม 
หลังจากควบคุมด้วยตัวแปรทางสุขภาพและปัจจัยอ่ืนแล้ว วัยหนุ่มสาวและผู้สูงวัยเป็นกลุ่มที่มีความสุข
มากกว่าประชากรวัยกลางคนหรือวัยทํางาน )Frey and Stutzer, 2002: 122) 

กล่าวโดยสรุป การวัดความสุข หรือความรู้สึกสุขเป็นการวัดเชิงนามธรรม (Subjective  
evaluation) ซึ่งอาจจะทําการวัดคลื่นสมองและความรู้สึกของมนุษย์ด้วยเครื่องมือการวัดที่เรียกว่า EEG 
(Electroencephalogram) อันเป็นการวัดคลื่นสมองที่ใช้สําหรับการวัดความรู้สึกของมนุษย์ โดยอธิบาย
ว่า คลื่นสมองของมนุษย์ตอบสนองต่อความรู้สึกท่ีแตกต่างกัน และมีความเชื่อมโยงระหว่างการทํางานของ
สมองและความรู้สึก เมื่อมนุษย์มีความรู้สึกด้านบวกจะพบกระแสไฟฟ้าในสมองส่วนหน้าด้านขวา
ค่อนข้างมาก ในขณะที่มนุษย์มีความรู้สึกด้านลบกลับพบกระแสไฟฟ้าในสมองส่วนหน้าด้านซ้าย
ค่อนข้างมาก แต่การวัดด้วยเครื่องมือดังกล่าวมีค่าใช้จ่าย ดังนั้นนักวิชาการทางจิตวิทยา ได้พยายามวัด
หรือประเมินความสุขทางอ้อมด้วยแบบประเมินความสุขหรือแบบทดสอบ โดยแบ่งวิธีการประเมินออกเป็น 
2 ประเภท คือ  การประเมินความคิดเห็นในชีวิตของตนเอง )Cognitive  evaluation of life) ได้แก่ แบบ
ประเมินความพึงพอใจในชีวิต (Life Satisfaction) และ การประเมินผลระดับความรู้สึกสุข หรือทุกข์ 
(Affective enjoyment of life mood level) ด้วยการให้ผู้ตอบประเมินความรู้สึกของตนเองทั้งใน
ภาพรวมและในสถานการณ์ต่าง ๆ 
 นอกจากนี้ พุทนัม )Putnam, 2000 น. 122) แสดงให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรทางด้าน
ต่างๆ เช่น จํานวนการเข้าโบสถ์ต่ออาทิตย์ การเป็นสมาชิกสโมสรต่าง ๆ การพบปะสังสรรค์กับเพ่ือนบ้าน
ต่อระดับความอยู่เย็นเป็นสุข โดยพบว่า การมีกิจกรรมดังกล่าวส่งผลกระทบทางบวกต่อระดับความอยู่เย็น
เป็นสุข ซึ่งพบว่าระดับความอยู่เย็นเป็นสุขท่ีเพ่ิมข้ึนมีค่าใกล้เคียงกับระดับความอยู่เย็นเป็นสุขที่เพ่ิมขึ้นจาก
การที่กลุ่มตัวอย่างได้รับการศึกษามากขึ้นถึง 4 ปี หรือมีรายได้เพ่ิมขึ้น 2 เท่า ต่อมาพุทนัมและเฮลิเวลล์ 
)Helliwell and Putnam, 2004, น. 143 - 146) พบว่า คนที่มีระดับของการติดต่อสื่อสารกับคนในสังคม 
เช่น ครอบครัว เพ่ือน และคนในชุมชนที่ตนเองอาศัยอยู่มากขึ้นเท่าไหร่ คนกลุ่มนั้นจะมีระดับความอยู่ดีมี
สุขเพิ่มขึ้นอีกประมาณร้อยละ 10 ประเทศไทยมีการจัดทําดัชนีชี้วัดความสุขจากหลายหน่วยงานทั้งในเชิง
องค์รวมและในเชิงชุมชน อาทิ ดัชนีความก้าวหน้าของคน ดัชนีชี้วัดความสุขระดับชาติ ดัชนีคุณภาพชีวิต
และทุนทางสังคมของไทย ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับชุมชนหรือพ้ืนที่ ดัชนีชี้วัดความสุขในระดับชุมชน 
และดัชนีชี้วัดโครงการชุมชนเป็นสุขภาคอีสาน ทั้งนี้ผู้เขียนได้นําเอามิติแต่ละด้านของทุกดัชนีมาเป็น
แนวทางในการออกแบบองค์ประกอบในแต่ละมิติอันสอดคล้องกับชุมชนที่ทําการเก็บข้อมูล และให้ผู้นํา
ชุมชนเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้อง เหมาะสม กับความสอดคล้องต้องกันกับการสื่อสาร  ทุนทางสังคม 
และทุนทางวัฒนธรรม  

  แนวคิดทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม 
ทุนทางสังคมเป็นเรื่องที่มีอยู่แล้วโดยธรรมชาติของแต่ละสังคม เพราะอยู่ในระบบคิดและค่านิยม 

ส่งผลถึงวิธีปฏิบัติในหมู่ประชาชน  และสร้างประโยชน์ร่วมกันในด้านต่างๆ ความหมายของทุนทางสังคม
จะมีลักษณะเป็นนามธรรม  อันประกอบไปด้วย ความเชื่อ ความศรัทธา ความสามัคคีและการรวมจิตใจ 
ความมีศีลธรรมอันดีหรือในมิติที่เป็นกระบวนการทางสังคมที่แสดงออกมา  ระบบคิด ค่านิยม ความ
ไว้วางใจกัน ความต่างตอบแทนกัน และหรือเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคน 
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อมรา  พงศาพิชญ์ )2547) กล่าวว่า ทุนทางสังคมเป็นความสัมพันธ์ทางสังคมแนวราบและ
แนวตั้ง ทั้งที่เป็นลักษณะของความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสัมพันธ์ของสถาบันและองค์กรต่างๆ ทั้งใน
รูปปัจเจก แบบกลุ่มและเครือข่าย ค่านิยมบรรทัดฐานที่สังคมยึดถือซึ่งมีผลต่อวิถีการผลิตในระดับ
ครอบครัวชุมชนและประชาสังคม นอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงทุนทางสังคมโดยเชื่อมโยงกับความสัมพันธ์ใน
ระดับอุปถัมภ์ที่มีค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณที่มีค่านิยมในการตอบแทนบุญคุณ  ซึ่งเป็นการ
แลกเปลี่ยนที่ไม่เท่าเทียมกันและกล่าวถึงการนําแนวคิดเรื่องทุนทางสังคมไปขยายใช้กับงานพัฒนาใน
ปัจจุบัน 
 รูปแบบของทุนทางสังคมในสังคมไทยมี 5 รูปแบบ ได้แก่ จิตวิญญาณระบบคุณค่า การสํานึกใน
ท้องถิ่น ความภาคภูมิใจต่อถิ่นฐานบ้านเกิด ช่วยทําให้บ้านเมืองที่เกิดเจริญรุ่งเรืองด้วยการสืบสานคุณค่า
ทางพิธีกรรม ความภาคภูมิใจของท้องถิ่นทุนทางภูมิปัญญา โดยเฉพาะทุนทรัพยากรบุคคลทุนมนุษย์ ได้แก่ 
ความรักเพ่ือน ความรักศักดิ์ศรี ผู้นําทางจิตวิญญาณ อาสาสมัครทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนสาธารณะ 

กรอบแนวคิดของกระบวนการทุนทางสังคม ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นกระบวนการทุน
ทางสังคม ซึ่งแบ่งประกอบไปด้วย ความเชื่อความศรัทธา ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมา
ตั้งแต่บรรพชนในอดีต และระบบคิด อันเป็นวิธีการปฏิบัติที่สัมพันธ์กับระบบคิด โดยเฉพาะค่านิยมที่
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เอ้ืออาทรต่อกันในลักษณะของทุนมนุษย์ ดิเรก ปัทมสิริวัฒน์และคณะ )2547) อธิบาย
ทุนทางวัฒนธรรมไทยในยุคโลกาภิวัตน์ การรับรู้วัฒนธรรมหรือค่านิยมใหม่จากต่างประเทศเป็นเรื่องปกติ
ที่สามารถเปิดรับได้จากสื่อมวลชนและสื่อออนไลน์ มีเพียงคนส่วนน้อยที่เป็นนักเผชิญโชคซึ่งได้มีโอกาส
เดินทางข้ามน้ําทะเล ได้รับรู้ประสบการณ์ พบเห็นความรู้จากต่างที่ต่างถิ่นส่วนใดเห็นว่าดี ก็นําไปใช้ใน
บ้านเมืองของตน อาทิ สปาเก็ตตี้ของอิตาลีได้มาจากเส้นก๋วยเตี๋ยวประเทศจีนจากการเดินทางของมาร์โค
โปโล เป็นต้น  

ทั้งทุนทางสังคม ทุนทางวัฒนธรรมด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็น
แนวคิดที่ผู้วิจัยใช้พิจารณาร่วมกับทฤษฎีทางการสื่อสารโดยเฉพาะทฤษฎีและแนวคิดที่มีความสัมพันธ์กัน
อย่างเป็นระบบ เป็นกลไกที่ใช้ได้ทั้งกับการพัฒนาและการบริหารจัดการ อีกทั้งยังเป็นพ้ืนฐานที่ดีในการ
เข้าใจหลักการบริหารจัดการชุมชน สังคม ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสาร ถือเป็นเครื่องมือ
และหัวใจสําคัญท่ีจะขับเคลื่อนให้ภาวะความอยู่ดีมีสุขได้เกิดขึ้นในสังคม โดยเฉพาะในยุคที่สังคมออนไลน์
เข้ามามีอิทธิพลต่อผู้คนอย่างมากเครื่องมือการสื่อสารมีส่วนสําคัญที่จะช่วยสังคมให้ติดต่อประสานกันได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว สังคมที่มีขนาดใหญ่และกระจายตัวใช้เวลาในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่าง
กันได้เพียงวินาที แต่การสื่อสารที่มีความรวดเร็วและแพร่กระจายตัวได้อย่างกว้างไกลก็มีผลกระทบต่อ
ความเป็นส่วนตัวหรือส่งผลกระทบต่อความรุนแรงทางความคิดอันเกิดจากการกระทําที่ไม่เท่าทันอารมณ์
ของผู้ใช้งานซึ่งมีผลต่อระดับความสุขของทุกคนได้  
 อย่างไรก็ตามการสื่อสารที่ส่งผลกระทบต่อระดับความสุขของผู้คนก็ไม่ได้เกิดจากสาเหตุแห่งการมี
เครื่องมือที่ทันสมัยเพียงเท่านั้น แต่ยังเป็นผลมาจากการใช้การสื่อสารด้วยวจนะภาษาที่มีอยู่โดยธรรมชาติ 
ซึ่งในแนวคิดหลักการสื่อสารการตลาดเรียกว่า การสื่อสารแบบปากต่อปาก )Words of mouth) อันเป็น
ส่วนหนึ่งของคําอธิบายในทฤษฎีระบบ )System Theory) ที่นํามาปรับใช้ในทางการสื่อสารคล้ายคลึงกับ
กระบวนการสื่อสารใครเป็นผู้ส่งสาร ส่งสารนั้นไปหาใคร ทําให้ผู้รับเกิดการตีความอย่างไร และตัดสิน
อย่างไรกับข้อมูลหรือสารสนเทศนั้นจนนําไปสู่ทัศนคติ พฤติกรรมของผู้คน ทําให้เกิดการแลกเปลี่ยนและ
การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ในเชิงวัฒนธรรม สร้างคุณค่าและระบบคิดร่วมกันอย่างเป็นเครือข่าย  
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ทฤษฎีระบบ (System Theory) 
ทฤษฎีระบบเมื่อปรับใช้ทางด้านการสื่อสาร โดยมีการรวบรวมและอธิบายทฤษฎีระบบทางการ

สื่อสาร )Denis McQuail. (1994) นักวิชาการด้านสื่อสารมวลชนเชื่อว่าเมื่อการสื่อสารในกลุ่มเพ่ิมมากขึ้น
ผู้คนจะมีการแบ่งปันกันมากขึ้น โครงสร้างในการรวมตัวกัน จนได้รับการพัฒนาให้กลายเป็นกลุ่มก้อนทาง
สังคมจะได้รับการแลกเปลี่ยนระหว่างกันมากขึ้น การเพ่ิมขึ้นของจํานวนความถี่ทางการสื่อสารมากเท่าไร
ยิ่งจะทําให้เกิดความเป็นกลุ่มคนทางสังคมมากขึ้นเท่านั้น หากคนในกลุ่มในสังคมขาดการติดต่อสื่อสารกัน 
ความสัมพันธ์ก็จะจางหายไป  
 การเกิดขึ้นของเทคโนโลยีการสื่อสารผ่านเครือข่ายออนไลน์ )Networking Communication) ที่มี
การพัฒนาโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ นําไปสู่การยอมรับและใช้อย่างแพร่หลายในสังคมส่วนใหญ่ ส่งผลให้
ความสัมพันธ์ในอดีตที่ห่างหายไปของคนในสังคมที่ผ่านมาได้ย้อนกลับเข้ามาอยู่รวมกันและติดต่อกันมาก
ขึ้นแม้จะมีช่องว่างและความเปราะบางของการรวมกลุ่ม แต่อย่างน้อยการสื่อสารในสังคมออนไลน์ก็ได้
สร้างความผูกพันทางจิตใจให้ผู้คนได้ใช้งานเพ่ือความสุขของตนเอง มากกว่าจะพ่ึงพาการสื่อสารผ่าน
สื่อมวลชนที่จะมีข้อกําหนดด้านเวลาที่จํากัดในขณะที่จํานวนเนื้อหามีมาก เมื่อมีข้อกําหนดด้านเวลาจํากัด
เนื้อหาที่มีมากจึงถูกคํานวณในทางเศรษฐศาสตร์ทุนนิยม ทําให้การสื่อสารมวลชนกลายเป็นช่องทางที่มี
มูลค่า เข้าถึงได้ยากหากเป็นกลุ่มคนขนาดเล็กหรือเป็นเนื้อหาที่ไม่มีต้นทุนทางเศรษฐกิจ (Bertalanffy, 
Ludwig von, 1968) 

ดังนั้นการกระทําและความคิดที่ดําเนินไปพร้อมกันของกลุ่มบุคคลจะเป็นพ้ืนฐานสําคัญที่ทําให้
ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ถ้าทุกคนสื่อสารกับคนอ่ืน ๆ ภายนอกกลุ่มวัฒนธรรมเท่ากับที่ทํากับคนใน
กลุ่มวัฒนธรรมนั้น เช่น การควบคุมกันเอง การบริหารจัดการ ข้อกําหนดกฎเกณฑ์ต่างๆ จะช่วยให้เกิด
แนวทางการสื่อสารที่นําไปสู่ความเท่าเทียมและยึดหลักความเสมอภาคร่วมกันได้อย่างดี  

ขอบเขตการวิจัย 
กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย 
จํานวนประชากรในองค์การบริหารส่วนตําบลดอนแก้ว ณ วันที่ 30  กันยายน ปี พ .ศ  .255 7 จาก

สํานักงานเทศบาลดอนแก้ว (สืบค้นจากhttp://www.donkaewlocal.go.th/web/donkaew/population 
.php) มีจํานวนประชากรทั้งสิ้น 14,639 คน จํานวน 2,486 หลังคาเรือนโดยใช้การประมาณค่าประชากร
อย่างเฉพาะเจาะจง  (Purposive Sampling   )แบบ แบ่งชั้น ( Stratified Sampling  )คือ หมู่บ้านที่อยู่
ภายในบริเวณตําบลดอนแก้ว และพ้ืนที่ที่อยู่ห่างออกไปจากตําบลดอนแก้ว จํานวนทั้งหมด 10 หมู่บ้าน 
ผู้วิจัยแจกแบบสอบถามตามหมู่บ้าน หมู่ละไม่เกิน 4 0  ชุด รวม  400 ชุด และทําการสํารวจจากร้านค้าใจ
กลางหมู่บ้านอีก 30 ชุด รวม 430 ชุด ซึ่งเป็นค่าที่ได้จากกําหนดขนาดตัวอย่างจากการคํานวณโดยใช้สูตร
ที่ทราบประชากร ของ Taro Yamane’ 

 
N  =            N  

                          1+Ne2 
เมื่อ n = จํานวนตัวอย่าง 
        N = จํานวนประชากรเป้าหมาย 
        e = ค่าความคลาดเคลื่อนในการประมาณค่าที่ 0.05 
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ดังนั้นสามารถกําหนดกลุ่มประชากรตัวอย่างได้ดังนี้ 
 n =         14,639  
  1 + (14,639) (.052) 

n =  389.33 
n ≈   390  

ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยจึงต้องการเก็บข้อมูลกับตัวอย่างแบบแบ่งชั้นใน 10 หมู่บ้านหมู่บ้านละ
ไม่เกิน 40 คน ในตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 400 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามโดยแบ่งข้อมูลในแบบสอบถามออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

  ส่วนที่หนึ่ง ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่  เพศ อายุ สถานภาพในการเป็นผู้
ครอบครองทรัพย์สิน ภูมิลําเนา ลักษณะที่อยู่อาศัย ประเภทที่อยู่อาศัย การครอบครอง การใช้ประโยชน์
จากที่อยู่อาศัยและ  

ส่วนที่สอง ข้อมูลที่มาจากดัชนีชี้วัดความอยู่ดีมีสุขของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและปรับข้อความให้ทันสมัยและเหมาะสมกับกลุ่มตัวอย่างโดยแบ่งออกเป็น
หัวข้อย่อย 5 ด้าน คือ ข้อมูลด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ใช้ชีวิตในชุมชน )ในรอบ 1 เดือนที่ผ่าน
มา( ด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ด้านลักษณะความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนด้านการบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐในชุมชนและด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชน  

ส่วนที่สาม ข้อมูลการสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในชีวิตประจําวัน จําแนกเกณฑ์
การให้คะแนน เห็นด้วยมากที่สุด คือ 10  จนถึงน้อยที่สุด คือ  1  ในส่วนของเกณฑ์ประเภทของสื่อและ
จํานวนชั่วโมงในการใช้การสื่อสารในแต่ละวัน แบ่งออกเป็นมากกว่า 10 ชั่วโมงขึ้นไป ระหว่าง 5  –  10
ชั่วโมง น้อยครั้ง ระหว่าง 1 – 4  ชั่วโมง และไม่เคยเลย  
 
ผลการวิจัย 
  ค่าเฉลี่ยความสุข และข้อมูลด้านประชากรศาสตร์  

สถานภาพทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 
จากกลุ่มตัวอย่างจํานวน 386 คน มีค่าเฉลี่ยความสุข 5.9 หมายถึง มีความสุขในระดับปานกลางกลุ่ม
ตัวอย่างมีจํานวนเพศหญิงร้อยละ 61 มากกว่าเพศชายร้อยละ 39 มีอายุตั้งแต่ 16 ถึง 88 ปีอายุเฉลี่ย 51 ปี  

กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่งมีสถานภาพเป็นหัวหน้าครอบครัว ร้อยละ 51.8 ที่เหลือเป็นผู้อยู่อาศัย 
ทั้งนี้กลุ่มตัวอย่างทั้งหมดมีภูมิลําเนาอาศัยอยู่ในเขตตําบลดอนแก้ว คิดเป็นร้อยละ 83.7 และที่เหลืออาศัย
อยู่นอกเขตตําบลดอนแก้ว แต่มาพักอาศัยชั่วคราวจํานวน 61 คน เพราะย้ายมารับราชการหรืออาศัยใน
อาคารให้เช่าบริเวณดอนแก้ว 

ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับประถมศึกษา ร้อยละ 36 รองมาจบ
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ร้อยละ 21.5 และจบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็น
อันดับที่สาม ร้อยละ 17.1 นอกนั้นกระจายตัวทั้งที่จบการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรีไปจนถึงไม่ได้รับ
การศึกษาเลย กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 97.4 มีระดับการอ่านออกเขียนได้ มีสถานภาพสมรสและยังอยู่ด้วยกัน
มากที่สุดเกินกว่าครึ่งหนึ่งของจํานวนประชากร คิดเป็นร้อยละ 61.9 รองมาคือสถานภาพหย่าร้าง หม้าย 
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ร้อยละ16.8 และมีสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ ร้อยละ 3.4 จากการสอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมพบว่าที่หย่า
ร้าง หม้ายและแยกกันอยู่เกิดขึ้นเพราะอีกฝ่ายอยู่ต่างจังหวัดและต่างประเทศหรือเสียชีวิตจากหลายสาเหตุ
ร้อยละ 5.7 ที่ยังเป็นแฟนกันโดยยังไม่มีการสมรสเพราะต้องการศึกษาดูใจกันก่อนตัดสินใจ นอกนั้น 
ร้อยละ 10.9 ยังคงสถานภาพโสด  

ระดับรายได้ต่อเดือนของกลุ่มตัวอย่างพบว่ามีมากกว่า 20,000 บาทมากที่สุด ร้อยละ 21.8 รอง
มาคือมีระดับรายได้ 10,000 - 14,999 บาทต่อเดือน ร้อยละ 19.4 และมีระดับรายได้ 15,000 – 20,000 
บาท มาเป็นอันดับที่สาม ร้อยละ 16.1 ขณะเดียวกันยังคงมีผู้ที่มีรายได้ต่ํากว่า 5,000 บาทอยู่จํานวนมาก 
ร้อยละ 14.5 ใกล้เคียงกับจํานวนผู้ที่มีรายได้ระหว่าง 8,000 - 9,999 บาท 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ประกอบอาชีพรับจ้างมากที่สุดร้อยละ 26.4 รองมาประกอบอาชีพค้าขาย
หรือธุรกิจส่วนตัว ร้อยละ 22.5 อันดับสามประกอบอาชีพรับราชการหรือพนักงานของรัฐซึ่งมีจํานวนใกล้
กับผู้ว่างงานหรือไม่ประกอบอาชีพ โดยทั้งสองกลุ่มมีจํานวน 74 และ 73 คน คิดเป็นร้อยละ 19.2 และ 
19.0 ตามลําดับมีบางส่วนที่ประกอบอาชีพรับจ้างในภาคอุตสาหกรรม ร้อยละ 9.1 มีจํานวน 2.1% ที่
ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ร้อยละ 1.6 เป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจ และมีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เป็นกรรมกร
สภาวะการมีหนี้สินของกลุ่มตัวอย่างที่ไม่มีหนี้สินร้อยละ 39.1 มากกว่าคนที่มีหนี้สิน ร้อยละ 32.1 แต่มีคน
ไม่ระบุจํานวน 111 คน  

1. ปัจจัยความอยู่ดีมีสุขผู้วิจัยใช้สถิติเชิงอนุมาน การวิเคราะห์ปัจจัย )Factor Analysis( ซึ่ง
ประกอบไปด้วย 7 องค์ประกอบ ดังจะจําแนกให้เห็นดังนี้ 

องค์ประกอบที่ 1 มิติทางด้านสภาวะทางร่างกายและจิตใจ 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มสภาวะทางร่างกายและจิตใจโดยวิธีหมุนแกน

ปัจจัย)Rotation) ด้วยวิธีหมุนแกน Varimax พิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวน 
)Eigenvalue( มากกว่า 1 ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มความมั่นคงในการทํางานได้
ทั้งหมด 4 องค์ประกอบ ซ่ึงทั้ง 4 องค์ประกอบแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ
59.1 

 
ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์มิติทางด้านสภาวะทางร่างกายและจิตใจ  

สภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ใช้ชีวิตในชุมชนดอนแก้ว 
องค์ประกอบที่ % of 

Variance 1 2 3 4 

ชีวิตกําลังมีความสุข .793     

มีความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา .764    25.403 

มีความรู้สึกใจเย็นและสงบ .748     

มีความรู้สึกเต็มไปด้วยพลัง .705     

มีความรู้สึกท้อแท้และซึมเศร้า  .842    

มีความรู้สึกหดหู่จนไม่มีอะไรทําให้รู้สึกดีข้ึน  .833   17.675 

มีความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ  .773    

มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์การเมืองในปัจจุบัน  .632    
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ตารางท่ี 1 )ต่อ(  

 
มิติทางด้านสภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ใช้ชีวิตในชุมชนดอนแก้ว ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 

“ความสุขกายและใจ”“ความทุกข์”“การพักผ่อนและการแสวงหาความสุข” และ “สุขภาพร่างกายและ
จิตใจ” โดยมีค่าความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 25 .403, 17.675, 8.435 และ 
7.587 ตามลําดับ 

 
องค์ประกอบที่ 2 มิติทางด้านความมั่นคงในการทํางาน 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มความมั่นคงในการทํางานโดยวิธีหมุนแกนปัจจัย

)Rotation) ด้วยวิธีหมุนแกน Varimax พิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวน )Eigenvalue( 
มากกว่า 1 ขึ้นไป ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มความมั่นคงในการทํางานได้ทั้งหมด 2 
องค์ประกอบ ซ่ึงทั้ง 2 องค์ประกอบแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ 66 .9 67 

 
ตารางท่ี 2 การวิเคราะห์มิติทางด้านความมั่นคงในการทํางาน 

ความมั่นคงในการทํางาน 
องค์ประกอบที่ 

% of Variance 
1 2 

มีรายได้สม่ําเสมอ .880  48.168 

ภูมิใจกับงานของท่าน .866   

พอใจกับรายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพ .844   

งานที่ทํามีหลักประกันมั่นคง .818   

อาชีพมีความเป็นอิสระ .682  18.799 

สภาวะทางร่างกายและจิตใจที่ใช้ชีวิตในชุมชนดอนแก้ว 
องค์ประกอบที่ % of 

Variance 1 2 3 4 

เป็นคนมคีวามรู้สึกไม่ม่ันใจในอนาคต  .528    

ชอบเดินทางท่องเที่ยวเพื่อผ่อนคลาย แสวงหาประสบการณ์ด้วยการ
เดินทางท่องเที่ยว 

  .843   

ชอบนั่งสมาธิ ฟังธรรมะ สนทนากับพระสงฆ์ สามเณร   .775  8.435 

ท่านชอบออกกําลังกายเพ่ือผ่อนคลายความเครียด และเพ่ือสุขภาพ   .628   

ปกติเป็นคนชอบปล่อยวางกับทุกเรื่อง   .559   

ท่านเจ็บป่วยต้องพบแพทย์และเข้ารับการรักษาพยาบาล    .771  

ท่านชอบดูหนัง ฟังเพลง ดูโทรทัศน์เพ่ือผ่อนคลาย    .591 7.587 

ปกติเวลาไม่สบายหรือเจ็บป่วยจะไปสถานีอนามัยในชุมชนดอนแก้ว    .562  

ปกตินอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอ    .522  
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ตารางท่ี 2 )ต่อ( 

ความมั่นคงในการทํางาน 
องค์ประกอบที่ 

% of Variance 
1 2 

รายได้อาชีพขึ้นอยู่กับฤดูกาล  .830  

อาชีพเสี่ยงกับราคาขึ้นลงของตลาด  .741  

อาชีพเสี่ยงกับภัยธรรมชาติ  .714  
 
มิติทางด้านความมั่นคงในการทํางานประกอบไปด้วยองค์ประกอบ “ความมั่นคงของรายได้

ประจํา” และ “ความเสี่ยงของการประกอบอาชีพและรายได้” โดยมีค่าความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 48.168และ 18.799ตามลําดับ 

 
องค์ประกอบที่ 3 มิติทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจโดยวิธีหมุนแกนปัจจัย

)Rotation) ด้วยวิธีหมุนแกน Varimaxพิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าความแปรปรวน 
)Eigenvalue(มากกว่า 1  ขึ้นไป  ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มความมั่นคงทางเศรษฐกิจได้
ทั้งหมด 2 องค์ประกอบซึ่งทั้ง 2 องค์ประกอบแรกสามารถอธิบายความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ 
53.76  
 
ตารางท่ี 3 การวิเคราะห์มิติทางด้านมั่นคงทางเศรษฐกิจ 

ความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 
องค์ประกอบที่ 

% of Variance 
1 2 

ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง .835  36.32 

พอใจกับรายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพ .745   

มีการเก็บเงินและมเีงินออมในธนาคาร .685   

งานขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ  .685 17.44 

มีปัญหาสุขภาพที่ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการรักษาอย่างต่อเนื่อง  .633  

มีการจัดทําบัญชีรายรับรายจ่ายเป็นประจํา  .565  

มีหนี้สินที่สามารถจัดการดูแลได้  .541  
 
มิติทางด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจประกอบไปด้วยองค์ประกอบ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ 

“ภาระหนี้สินที่จัดการได้” โดยมีค่าความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 36 .32 และ 
17.44ตามลําดับ 
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องค์ประกอบที่ 4 มิติทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนโดยวิธีหมุน

แกนปัจจัย )Rotation) ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ (Varimax) พิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าความ
แปรปรวน )Eigenvalue(มากกว่า 1  ขึ้นไป  ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มความสัมพันธ์ใน
ครอบครัวและชุมชนได้ท้ังหมด 2 องค์ประกอบ ซึ่งทั้ง 2  องค์ประกอบสามารถอธิบายความแปรปรวนของ

ข้อมูลได้ละ 7 2.662 
 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะห์มิติทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 

ความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชน 
องค์ประกอบที่ 

% of Variance 
1 2 

เคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน .947  57.481 

มีความรักใคร่ปรองดองกัน .944   

ครอบครัวสื่อสารกันทุกเรื่องทุกเวลา .929   

ครอบครัวปรึกษาหารือกันเมื่อมีปัญหา .922   

ครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและกัน .914   

มีกิจกรรมทําร่วมกัน .709   

มีปัญหาปรึกษาเพ่ือนบ้านสม่ําเสมอ  .804 15.181 

ครอบครัวประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างต่อเนื่อง  .579  

สมาชิกในครอบครัวดื่มสุราเล่นการพนัน  .497  
 
มิติทางด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวและชุมชนประกอบไปด้วย“การสื่อสารและความรักใคร่

ปรองดองในครอบครัว” และ “การสื่อสารกับการแก้ปัญหาในครอบครัว” โดยมีค่าความแปรปรวนของตัว
แปรแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 57.481 และ15.181 ตามลําดับ 

 
องค์ประกอบที่ 5 มิติทางด้านการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐในชุมชน 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐในชุมชน โดย

วิธีการหมุนแกนปัจจัย )Rotation) ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax พิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่า
ความแปรปรวน )Eigenvalue) มากกว่า 1 ขึ้นไป ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มบริหาร
จัดการของหน่วยงานรัฐในชุมชนได้ทั้งหมด 5 องค์ประกอบ ซึ่งทั้ง 5 องค์ประกอบแรกสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของข้อมูลได้ร้อยละ 64.273  
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ตารางท่ี 5 การวิเคราะห์มิติทางด้านการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐในชุมชน 

การบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐในชุมชน 
องค์ประกอบที่ % of 

Variance 1 2 3 4 5 

มีพ้ืนที่สาธารณะ .765      

ทราบข่าวกิจกรรมในชุมชนจากเสียงตามสายป้ายประกาศรถ
แห่ใบปลิว 

.752     20.969 

ผู้นําของรัฐในชุมชนมีความน่าเชือถือบริหารงานอย่างมีส่วน
ร่วม 

.699      

ช่วยเหลือเกื้อกูลในกิจกรรม .699      

ทราบข่าวกิจกรรมในชุมชนจากบุคคลทั่วไป .695      

ปัญหาได้รับการดูแลจากอบต. .576 .     

มีการตรวจตราของตํารวจในพ้ืนที่สม่ําเสมอ .570      

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติด้วยความเสมอภาค  .806    17.009 

หน่วยงานของรัฐจัดสรรงบประมาณในการดําเนินงานอย่าง
ต่อเนื่องสม่ําเสมอและเพียงพอ 

 .683     

เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นคนในพ้ืนที่ทําให้เกิดความสัมพันธ์อันดี
กับท่านครอบครัวและชุมชน 

 .641     

ได้รับความเป็นธรรม  .624     

ได้รับการปฏิบัติตามกฎหมายกฎระเบียบ  .587     

เจ้าหน้าที่อบต. เป็นผู้ดําเนินกิจกรรม  .498     

เจ้าอาวาสทําให้ท่านภูมิใจในท้องถิ่นของท่าน   .784   11.52 

ได้รับสิทธิ์ด้านประกันสุขภาพกองทุนคนชรากองทุน
ประกันสังคมอย่างต่อเนื่อง 

  .691    

หน่วยปกครองทําให้ท่านภูมิใจในความเป็นท้องถิ่น  . .597    

กิจกรรมในพ้ืนที่ได้รับความร่วมมือ   .579    

มีส่วนร่วมในการเขียนแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น 

   .831  8.172 

ทราบการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลหรือองค์กรส่วน
ท้องถิ่น 

   .737   

มีส่วนร่วมในการแสดงออกเสนอความเห็น     .848 6.063 

ใช้สิทธิเลือกตั้งทุกครั้ง     -.646  
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มิติทางด้านการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐในชุมชนประกอบไปด้วย“การสื่อสารและการ
บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วมของคนในชุมชน” “หลักธรรมาภิบาลของหน่วยงานของรัฐและผู้นําใน
ชุมชน”“กิจกรรมและสวัสดิการรัฐกับความภูมิใจในท้องถิ่นตนเอง” “ความโปร่งใสในการบริหารจัดการรัฐ
ชุมชน ”และ “หลักการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม ”โดยมีค่าความแปรปรวนของตัวแปรแต่ละ
องค์ประกอบร้อยละ 20.969, 17.009, 11.52, 8.172และ6.063 ตามลําดับ 

องค์ประกอบที่ 6 มิติทางด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
เมื่อทําการวิเคราะห์องค์ประกอบของข้อมูลกลุ่มการบริหารจัดการหน่วยงานของรัฐในชุมชน โดยวิธีการ
หมุนแกนปัจจัย )Rotation) ด้วยวิธีการหมุนแกนแบบ Varimax พิจารณาเลือกองค์ประกอบที่มีค่าความ
แปรปรวน )Eigenvalue) มากกว่า 1 ขึ้นไป ปรากฏว่าสามารถสกัดองค์ประกอบของกลุ่มสภาพอากาศ
และสภาพแวดล้อมในชุมชนได้ทั้งหมด 3 องค์ประกอบ ซึ่งทั้ง 3 องค์ประกอบสามารถอธิบายความ
แปรปรวนของข้อมูลได้ละ 62.869 
 
ตารางท่ี 6 การวิเคราะห์มิติทางด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชน 

สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชน 
องค์ประกอบที่ 

% of Variance 
1 2 3 

สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยโรงงานเขม่าควัน .827   30.166 

สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยฝุ่นควันท่อไอเสียจากรถ .812    

ชุมชนมีการปล่อยน้ําเสียโดยไม่บําบัด .797    

สภาพแวดล้อมเต็มไปด้วยมลภาวะเสียง .781    

มีการทิ้งขยะจํานวนมากส่งกลิ่นเหม็น .766    

เด็กติดยาเสพติดถูกนําตัวไปดําเนินคดี  .873  18.039 

มียาเสพติดผู้ติดยาเสพติด  .801   

เด็กท่ีมีปัญหาได้รับการอบรมสั่งสอนจากครอบครัวชุมชน  .574 .554  

ชุมชนมีปัญหาอาชญากรรม  .536   

สภาพการจราจรและซ่อมถนนไม่สะดวกในการสัญจร   .686 14.664 

สภาพอากาศร้อนทําให้ไม่สบายตัว   .659  

อปท. ใส่ใจกับความต้องการและปัญหาของคนในชุมชน   .619  

มิติทางด้านสภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชนประกอบไปด้วย“ปัญหาสิ่งแวดล้อมใน
ชุมชน” “ปัญหาสังคมในชุมชน”และ “สภาพอากาศและสภาพแวดล้อมในชุมชน ”โดยมีค่าความ
แปรปรวนของตัวแปรแต่ละองค์ประกอบร้อยละ 30.166, 18.039และ14.664ตามลําดับ 
 เมื่อได้ปัจจัยที่ทําให้เกิดสภาวะความอยู่ดีมีสุขของกลุ่มตัวอย่างแล้ว ผู้วิจัยนําตัวแปรทั้งหมดไป
วิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ถดถอยด้วยวิธีการ Enter ค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ )R) และค่าสัมประสิทธิ์การ
ทํานาย R2ค่าสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ )R2 Change) ค่าอัตราส่วนเอฟ )F) และค่าอัตราส่วนเอฟของ
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สัมประสิทธิ์การตัดสินใจ )F Change) ของตัวแปรอิสระด้านต่างๆ ที่มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ภาวะ
ความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว )Y) จากการคํานวณตามวิธีการแบบเพ่ิมหรือลดเป็นขั้นๆ )Enter) 
ได้ค่าดังปรากฏในตารางที่ 7  
 
ตารางท่ี 7 แสดงค่าสัมประสิทธิ์สัมพันธ์ถดถอยของปัจจัยสภาวะความอยู่ดีมีสุข 

Model R R Square Adjusted R Square 

1 .987a .974 .972 

 
R มีค่าเท่ากับ 0.987 แสดงความสัมพันธ์ของตัวแปร 
R2 = 0.974 หมายถึงสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ = 97.4% หรือปัจจัยของภาวะความอยู่ดีมีสุข 

สามารถอธิบายความสัมพันธ์ของความอยู่ดีมีสุขได้ 97.4% อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .000 น้อยกว่า 
0.05 ยอมรับตาราง Model ที่ 1 อธิบายได้ว่า ตัวแปรทั้ง 26 ตัวมีอย่างน้อย 1 ตัวแปรที่สัมพันธ์ที่ขนาด
ความสัมพันธ์ยอมรับได้ R = 98.7% ค่า Durbin-Watson มีค่า 1.883 อยู่ระหว่าง 1.5 – 2.5 หมายถึง 
เป็นอิสระต่อกันสมการพยากรณ์ ความสุขของคนในชุมชนดอนแก้ว  (y ) ได้ 97.4% ส่วนที่เหลือผู้วิจัยไม่
ทราบอาจจะมีอย่างอ่ืนที่ตัวแปร y เกิดความเปลี่ยนแปลงแต่จากข้อมูลที่เก็บจากกลุ่มตัวอย่าง 386 คน 
ทํานายพยากรณ์ได้ตามข้อมูลที่เก็บมาในขอบเขตข้อมูลที่มีเท่านั้น หมายความว่า ทุกๆ ค่าเฉลี่ยความสุข
ของประชาชนในตําบลดอนแก้วที่เพ่ิมขึ้น 5.907 หน่วยเมื่อ1) องค์ประกอบด้านความสุขกายและใจ
เพ่ิมข้ึน 0.771 หน่วย2)องค์ประกอบด้านความทุกขล์ดลง  0.616 หน่วย 3) องค์ประกอบพฤติกรรมการใช้
สื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์ลดลง0.028 หน่วย4) องค์ประกอบด้านการใช้สื่อหนังสือพิมพ์ลดลง
0.060 หน่วย5) องค์ประกอบด้านภาระหนี้สินที่จัดการได้เพ่ิมขึ้น 0.047 หน่วย6) องค์ประกอบของรายได้
ประจําและมีความมั่นคงของรายได้เพ่ิมขึ้น 0.034 หน่วยและ7) องค์ประกอบด้านมรดกทางวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 0.50 หน่วยดังจะได้อธิบายตัวแปรในแต่ละองค์ประกอบดังนี้ 

1) องค์ประกอบของความสุขกายและใจเพ่ิมขึ้นได้แก่ คนในชุมชนกําลังมีชีวิตที่มีความสุข 
มีความรู้สึกสดชื่นมีชีวิตชีวา มีความรู้สึกใจเย็นและสงบ มีความรู้สึกเต็มไปด้วยพลัง ปล่อยวางกับทุกเรื่อง
และนอนหลับพักผ่อนอย่างเพียงพอเป็นปกติเพ่ิมขึ้น 0.771 หน่วย 

2) องค์ประกอบของด้านความทุกข์ ได้แก่ คนในชุมชนมีความรู้สึกท้อแท้และซึมเศร้า มีความรู้สึก
หดหู่จนไม่มีอะไรทําให้รู้สึกดีขึ้น มีความวิตกกังวลเกินกว่าเหตุ มีความวิตกกังวลกับสถานการณ์การเมือง
ในปัจจุบันและเป็นคนมีความรู้สึกไม่ม่ันใจในอนาคต ลดลง 0.616 หน่วย 

3) องค์ประกอบของสื่อโทรทัศน์และสื่อสังคมออนไลน์หมายถึง คนในชุมชนเปิดรับข้อมูลข่าวสาร
จากสื่อโทรทัศน์ช่องหลัก 3  5  7  9  T haiSBP และข้อมูลข่าวสารที่มาจากอินเตอร์เน็ตผ่านสังคมออนไลน์ 
เช่น Facebook, LINE, Twitterลดลง 0.028หน่วย 

4) องค์ประกอบของสื่อหนังสือพิมพ์ ได้แก่ คนในชุมชนเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากหนังสือพิมพ์มติ
ชน ประชาชาติ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ เดลินิวส์ คมชัดลึก ลดลง 0.060หน่วย 
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5) องค์ประกอบของภาระหนี้สินที่จัดการได้ ได้แก่ คนในชุมชนมีลักษณะงานที่ขึ้นอยู่กับภาวะ
เศรษฐกิจของประเทศมีปัญหาสุขภาพที่ต้องใช้จ่ายเงินเพ่ือการรักษาอย่างต่อเนื่องมีการจัดทําบัญชีรายรับ
รายจ่ายเป็นประจํามีหนี้สินที่สามารถจัดการดูแลได้ เพ่ิมข้ึน 0.047 หน่วย 

6) องค์ประกอบของรายได้ประจําและมีความมั่นคงของรายได้ ได้แก่ คนในชุมชนมีรายได้
สม่ําเสมอ มีความภาคภูมิใจกับงานที่ทํา มีความพึงพอใจกับรายได้ที่ได้จากการประกอบอาชีพ และงานที่
ทํามีหลักประกันมั่นคงเพ่ิมข้ึน 0.034 หน่วย 
องค์ประกอบของมรดกทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวหมายถึงคนในชุมชนมีทุนทางวัฒนธรรมที่ได้รับ
มรดกมาจากคนในสมัยอดีต คือ วัดโสภณารามมีพิพิธภัณฑ์ตามวิถีชีวิตคนพ้ืนเมือง ,วัดพระนอนขอนม่วงมี
หอระฆังหอไตรขึ้นทะเบียนจากกรมศิลปากร  ,ตําบลดอนแก้วเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สําคัญ
ของเชียงใหม่  ,วัดพระนอนขอนม่วงมีสิงห์คาบนางซึ่งเป็นศิลปกรรมหนึ่งของล้านนา และตําบลดอนแก้ว
เป็นเส้นทางปั่นจักรยาน สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุนทางวัฒนธรรมที่ทําให้เกิดรายได้กับคนในชุมชนด้านการ
ท่องเที่ยวเพ่ิมข้ึน 0.50 หน่วย 

กล่าวโดยสรุปจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ถดถอยพหุคูณภายหลังจากที่ผู้ทําวิจัยทําการสกัดตัว
แปรแล้ว และนําตัวแปรที่สกัดได้ในองค์ประกอบแรกของทุกมิติเข้ามาคํานวณด้วยวิธีการข้างต้นทั้งสองวิธี
พบว่า องค์ประกอบ 1 ใน 7 ด้านมีความสัมพันธ์กับภาวะความอยู่ดีมีสุขของคนในชุมชนที่เพ่ิมขึ้นและ
ลดลงตามสภาพที่เป็นจริงจากคําอธิบายและจากสมการพยากรณ์ทั้งหมด โดยมีปัจจัยของรายได้ อาชีพ 
สภาพแวดล้อม การสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรม เป็นตัวแปรสําคัญท่ีนําไปสู่ภาวะความอยู่ดี
มีสุขของประชาชนในตําบลดอนแก้ว อําเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  

สรุปและอภิปรายผล 
ผลจากวิจัยพบว่าระดับความสุขของคนในชุมชนดอนแก้วอยู่ในระดับปานกลางเนื่องจากมีปัจจัยที่

เข้ามาสอดคล้องหลายประการ ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและการดํารงชีวิตอยู่ท่ามกลางการถูกกระตุ้นให้
เกิดการบริโภค แต่หน่วยงานราชการระดับตําบล คือ องค์การบริหารส่วนตําบล มีผู้นําที่มาจากการเป็นคน
ในพ้ืนที่และเข้าใจบริบทการเปลี่ยนแปลงของพ้ืนที่ อีกทั้งมีการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับผู้คนในพ้ืนที่ 
หน่วยงานราชการต่างๆ ที่อยู่ในพ้ืนที่ จึงทําให้การบริหารจัดการชุมชนเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมและ
ตอบสนองต่อมิติต่างๆ อาทิ มิติทางด้านสุขภาพและจิตใจ มิติทางด้านเศรษฐกิจ มิติทางด้านสภาพแวดล้อม
ในชุมชน มิติทางด้านทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคม ที่จะทําให้คนในพ้ืนที่มีสภาวะความอยู่ดีมีสุข
อย่างยั่งยืน 

ประเด็นที่สําคัญอันเป็นข้อบ่งชี้ (Implication) ของการวิจัยครั้งนี้ พบว่าการสื่อสารเป็นส่วนหนึ่ง
ของทุกปัจจัยที่ทําให้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมดํารงอยู่ รวมทั้งมีความสัมพันธ์กับความสุขของคน
ในชุมชนโดยตรงแต่การใช้สื่อบางประเภทที่มีเนื้อหาหนัก อาทิ การนําเสนอประเด็นทางการเมือง ความ
ขัดแย้งทางการเมือง ดังปรากฏในผลการวิจัยที่พบว่าการเปิดรับหนังสือพิมพ์หรือในสังคมออนไลน์ลดลง
จะส่งผลต่อระดับความสุขของประชาชนเพิ่มขึ้น 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบว่าแม้เทคโนโลยีด้านการสื่อสารจะทันสมัยและเข้าถึงได้ทุกที่
ตลอดเวลาโดยเฉพาะสื่ออินเตอร์เน็ตและสื่อสังคมออนไลน์ที่ไม่ได้รับความสนใจจากคนในชุมชนทั้งที่ อบต 
ดอนแก้ว ได้เปิดสัญญาณอินเตอร์เน็ตในพ้ืนที่สาธารณะให้ใช้ฟรีตลอดเวลาแต่คนในชุมชนดอนแก้วยังคง
นิยมเปิดรับฟังรายการบันเทิงจากสื่อวิทยุกระจายเสียงผ่านดาวเทียมและจากรายการทางสถานี
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วิทยุกระจายเสียงที่ดําเนินรายการด้วยภาษาคําเมืองหรือเป็นรายการของคนในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่
จะเน้นเปิดเพลงพ้ืนเมือง หรือเพลงที่เข้าถึงกลุ่มคนฟัง แสดงให้เห็นว่า สื่อวิทยุยังคงมีบทบาทสําคัญต่อการ
สร้างความบันเทิงในชุมชน แม้จะมีสื่อใหม่ๆ เกิดข้ึนมาให้ประชาชนเลือกใช้อย่างมากมายก็ตาม 

อภิปรายผลการวิจัย 
การสื่อสารระหว่างบุคคลทั้งในรูปแบบการสื่อสารกับพระสงฆ์ การสื่อสารกับคนในครอบครัว 

และการสื่อสารในลักษณะอ่ืนใดที่สื่อเป็นตัวกลางทําให้ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมได้รับการสืบ
ทอดและธํารงอยู่สอดคล้องกับทฤษฎีระบบ )System Theory) ที่อธิบายว่า เมื่อการสื่อสารลดลง จํานวน
ของกลุ่มที่หลากหลายจะเพ่ิมขึ้น  โครงสร้างของระบบกลายเป็นส่วนๆ  และเมื่อการสื่อสารภายในกลุ่ม
เพ่ิมขึ้นก็จะมีการแบ่งปันกันมากขึ้นเกิดการรวมตัวกันมาก หากขาดการติดต่อความเหมือนกันจะหายไป 
เช่น การไม่ได้ติดต่อกับเพ่ือนเก่าจะทําให้ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนจางหายไป และเกิดการสร้างกลุ่ม
เพ่ือนใหม่ๆ ในสังคมแทน สําหรับคนที่ขาดการติดต่อก็จะเกิดความไม่เข้าใจกันเพ่ิมขึ้น ทฤษฎีระบบจึงเน้น
ให้เห็นว่าหากผู้คนมีการติดต่อสื่อสารระหว่างกันจะทําให้เกิดความเข้าใจ ความเป็นหนึ่งเดียวกัน มีการ
พ่ึงพาระหว่างกัน นําไปสู่การเกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน 

ในขณะที่การสื่อสารในชุมชนซึ่งประกอบด้วย เจ้าหน้าที่จากหน่วยงานของรัฐในท้องถิ่น เช่น อสม 
ประชาคมหมู่บ้าน แผ่นพับ จดหมายข่าวของ อบต หอกระจายข่าว เสียงตามสายประจําหมู่บ้าน เป็นส่วน
หนึ่งที่ทําให้เกิดการสร้างความมีส่วนร่วมของประชาชน เพราะการส่งข้อมูลให้เข้าร่วมประชุมหรือเข้าร่วม
ทํากิจกรรมก็นําไปสู่การเข้าไปมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นแล้วเป็นอย่างน้อย  

ปัจจุบันการสื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ อาทิ Facebook: อบต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม และกลุ่ม LINE 
ทําให้สามารถติดตามผลการดําเนินงาน กิจกรรมความเคลื่อนไหวต่างๆ ของ อบต ดอนแก้ว ได้ตลอดเวลา 
ขณะเดียวกันสังคมออนไลน์กลายเป็นแหล่งข้อมูลข่าวสารที่สําคัญที่ช่วยสร้างวาระในสังคมอย่างไม่มี
ขอบเขตจํากัดและไม่มีการปิดก้ันเช่นสื่อหลักท่ีเคยผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงเวลาที่ทําการปฏิวัติ  

ไม่เพียงเท่านั้นสื่อหลักอย่างวิทยุโทรทัศน์ทั้งสถานีโทรทัศน์ดิจิตอลรวมไปถึงสถานีโทรทัศน์
ดิจิตอลที่เกิดขึ้นมาใหม่ อาทิ ไทยรัฐทีวี PPTV ช่อง 8 เป็นต้น ยังได้นําเสนอเนื้อหาข่าวสารที่ปรากฏใน
สังคมออนไลน์ไปนําเสนอผ่านช่องทางที่มีอยู่ ดังนั้นจึงทําให้ชุมชนดอนแก้วเป็นที่รู้จักในฐานะที่ได้รับ
รางวัลด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้านความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อความภาคภูมิใจในการเป็นคนท้องถิ่นและทําให้เกิดความยั่งยืนในการพัฒนาชุมชน 
ผู้คนที่อยู่ในพื้นท่ีดอนแวไม่เดินทางออกนอกพ้ืนที่ไปทํางานที่อ่ืน  

แม้ชุมชนจะเผชิญหน้าจากผลกระทบของปัญหายาเสพติด แต่คนในชุมชนต่างก็ช่วยกันเฝ้าระวัง 
อาทิ การจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนให้กับ
เยาวชนในพ้ืนที่อ่ืนๆ หรือพัฒนาพ้ืนที่ให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ด้านสุขภาพชุมชนของท้องถิ่นอ่ืนๆและ
ยังมีส่วนช่วยกันพัฒนาให้พ้ืนที่อําเภอแม่ริมเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวใช้เป็น
เส้นทางปั่นจักรยานอย่างปลอดภัยอีกด้วย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลที่กล่าวมาท้ังหมดสามารถอธิบายเป็นแผนภาพตามทฤษฎีระบบได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 1  แบบจําลองการอธิบายระบบการสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและสภาวะ 
 ความอยู่ดีมีสุขต่อความสุขและความไม่มีความสุขของประชาชน 
 
 แบบจําลองการอธิบายระบบการสื่อสาร ทุนทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมกับสภาวะความอยู่ดี
มีสุขต่อความสุขและความไม่มีความสุขของประชาชนที่ได้ข้างต้น อธิบายได้ว่าชุมชนได้รับผลกระทบจาก
โลกาภิวัตน์อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้และจําเป็นต้องปรับตัวให้สามารถอยู่รอดได้ท่ามกลางการครอบงําทาง
เศรษฐกิจ สังคม และความเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะประเพณี ค่านิยมที่เคยจางหายไปได้รับ
การสนับสนุนให้กลับมาในลักษณะทุนทางวัฒนธรรมในยุคปัจจุบัน อาทิ ผญ๋าล้านนาเป็นวัฒนธรรมที่
นําเอาพืชสมุนไพรมาดูแลสุขภาพ การแสดงศิลปะวัฒนธรรม  “จ้อย และซอ ” เช่นช่างซอจันตาเหลาคํา
พ่อก๋วนดาเชียงตาช่างซอเอ๊ียดปี่ซอสมพงษ์พัชรีศรีล้านนามีส่วนในการบําบัดสุขภาพจิตของผู้รับสาร 

นอกจากนี้ด้วยทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ของคนในชุมชนทําให้ สลอ ซอ ซึง ไม้ไผ่จักสาน และการ
ลงเส้นลงรัก กลายเป็นวัฒนธรรมสิ่งประดิษฐ์ที่นําไปสู่การสร้างรายได้ให้กับชุมชน  เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรม ไม่เพียงเท่านั้น สถาปัตยกรรมโบราณอันเป็นมรดกทางวัฒนธรรมกลายเป็นจุดขายทางการ
ท่องเที่ยว เช่น วัดพระนอนขอนม่วงที่ภายในมีหอระฆัง หอไตร ซ่ึงได้รับการขึ้นทะเบียนทางวัฒนธรรมโดย
กรมศิลปากร  ยิ่งไปกว่านั้น สื่อบุคคล เช่น พระครูวรธรรมวิรัช วรธมโม เจ้าอาวาสวัดโสภณาราม ยังเป็น
พระนักเทศน์ที่ได้รับรางวัลพระนักเทศน์ดีเด่น จนเป็นที่เคารพและศรัทธาทั้งคนในชุมชนและคนนอก
ชุมชน  
 จะเห็นได้ว่าการเข้าไปของข้อมูลข่าวสารทั้งที่อยู่ในรูปแบบของการสื่อสารระหว่างบุคคล การ
สื่อสารกลุ่ม การสื่อสารมวลชน โดยปัจจัยที่สําคัญ คือ การสื่อสารผ่านสื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อท้องถิ่น สื่อ
ชุมชน และการสื่อสารอย่างมีส่วนร่วมได้เข้ามาไปมีส่วนสําคัญท่ีทําให้ทุนทางวัฒนธรรมและทุนทางสังคมมี
ความโดดเด่นและเชื่อมโยงความเป็นชุมชนได้อย่างเหนียวแน่น 
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สื่อใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต เป็นสื่อที่ช่วยให้ “สาร” ที่อยู่ภายในชุมชนออกไปยังเครือข่ายสังคม
ออนไลน์ และหากมีผลผูกพันกับสังคมก็จะกลายเป็นวาระที่ถูกนําไปเสนอผ่านสื่อมวลชนต่อไป โดย
สื่อมวลชนเองก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเข้าไปหาข้อมูลข่าวสารเช่นที่ผ่านมา เพียงแต่ต้องมีการ
ตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องชัดเจน และเป็นที่พ่ึงพาของผู้รับสารทุกคนได้ ขณะเดียวกันผู้นําในชุมชนก็อาศัย
สื่อใหม่ในการสื่อสารกับโลกภายนอกเช่นเดียวกัน การพ่ึงพาอาศัยระหว่างกันของชุมชนและคนในชุมชน  

ความสุขในชุมชนเล็กๆ ที่ได้รับประโยชน์จากการดําเนินชีวิตตามแนวทางทฤษฎีเศรษฐกิจ
พอเพียง ด้วยการประดิษฐ์ประเพณีและสร้างเรื่องราวบอกเล่าผ่านการสื่อสารโดยคนในชุมชนทําให้สภาวะ
ทางจิตใจของคนชุมชนเต็มไปด้วยพลัง มีความสุขสดชื่น มีความหวัง มีกําลังใจ แม้จะมีความทุกข์บ้างแต่
ความทุกข์ก็สามารถร่วมแลกเปลี่ยนกับสมาชิกในครอบครัวเพ่ือนําไปสู่การหาแนวทางการแก้ไขที่ถูกต้อง
เหมาะสมร่วมกัน และเกิดการสืบสานพร้อมดํารงอยู่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของโลก  การทําให้
กลายเป็นเมืองดําเนินอยู่รอบตัวชุมชนแต่คนในชุมชนยังคงเข้มแข็งและเกาะเกี่ยวผูกโยงกันอย่างต่อเนื่อง
สื่อมวลชนเป็นเพียงเครื่องมือที่คนในชุมชนเลือกใช้เพ่ือตอบสนองความบันเทิง และไมได้สําคัญหรือทรง
อิทธิพลทั้งหมดเช่นที่ผ่านมาขณะเดียวกันสื่อมวลชนยังคงพ่ึงพาชุมชนด้วยการค้นหาเนื้อหาและเรื่องราว
ความสําเร็จภายในชุมชนเพ่ือนําเสนอให้กับผู้คนยังโลกภายนอก นั่นหมายความว่า สื่อได้พ่ึงพาชุมชนมา
เนิ่นนาน ความหมายของสื่อชุมชนดอนแก้ว จึงหมายถึงความเข้มแข็งในชุมชนที่คนในชุมชนช่วยกันสื่อสาร
อย่างเป็นหนึ่งเดียวโดยมี“สื่อ” เป็นเพียงเครื่องมือส่งผ่านเรื่องราว สร้างเครือข่าย ผูกสัมพันธ์ เชื่อมโยง 
และทําให้เกาะเกี่ยวกับในชุมชนอย่างเหนี่ยวแน่นเท่านั้นและมิได้มีอิทธิพลจนกลายเป็นเบ้ าหลอม
พฤติกรรมของชุมชนอย่างเช่นที่ผ่านมา 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1.1. ความสุข เป็นเรื่องอัตวิสัย )Subjectivity) ที่สามารถเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมรอบตัวอัน

เกิดจากการจัดสรรนโยบายที่ครอบคลุมทุกด้านของชีวิตมนุษย์ ย่อมจะส่งผลให้เกิดความสุขที่ยั่งยืนหากรัฐ
ทั้งระดับชาติและระดับชุมชนสามารถดําเนินการได้อย่างโปร่งใส ถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาล และตอบ
รับกับความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์  

1.2. การจัดสรรนโยบายต่างๆ จากทางรัฐบาลจะต้องคํานึงถึงความต้องการของคนในชุมชน
มากกว่าพยายามท่ีจะให้ชุมชนมองเห็นนโยบายของรัฐ 

1.3. นโยบายความสุขของประเทศไทยควรได้รับการส่งเสริมให้เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง 
โดยอิงกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นโยบายด้านการประกันสุขภาพ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมแห่ง
ขาติท่ีจะต้องมองเห็นความสุขของชุมชนในแบบของชุมชน มิใช่ การประเมินจากค่าตัวเลขรายได้ต่อหัวต่อ
ปีที่รัฐบาลและสื่อรายงานผ่านข่าวทุกวัน หรือรวมทั้งการจัดสรรงบประมาณเพ่ือเพ่ิมรายได้ต่อหัวต่อปีผ่าน
ระบบทุนนิยมเพียงอย่างเดียว แต่ปัจจัยอ่ืนๆ โดยเฉพาะทุนทางวัฒนธรรม ที่มีมานานควรจะได้รับความ
สนับสนุนและกลายเป็นวาระสําคัญชองนโยบายรัฐสู่การบริหารจัดการแบบกระจายอํานาจ 

2. ข้อเสนอเชิงปฏิบัติ 
2.1 ควรมีการส่งเสริมนโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยให้ผู้นําท้องถิ่นอาศัยหลักการ

สื่อสารอย่างมีส่วนร่วมและหลักการสื่อสารที่ไม่สร้างความขัดแย้งในชุมชน ไม่ใช้วิธีการขัดแย้งกับส่วนกลาง 



  การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาตแิละนานาชาติ ครั้งที่ 7 
23 มิถุนายน 2559 มหาวิทยาลยัหาดใหญ่ 

22 | P a g e  
 

แต่ใช้หลักการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจที่ดีระหว่างรัฐบาลกับคนในชุมชน ทั้งรับและเสนอนโยบายให้กับ
รัฐบาลไม่ต่อต้านหรือยอมรับอย่างขาดความเข้าใจบริบทท้องถิ่น 

2.2 การตรวจสอบโดยคณะกรรมการที่ประกอบไปด้วยนักวิชาการ และผู้ที่มีคุณวุฒิด้านการ
ประเมินการบริหารจัดการท้องถิ่นที่จะนําไปสู่การสร้างกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อคนในพ้ืนที่อย่าง
แท้จริง  

2.3 การสื่อสารเป็นกลไกและเครื่องมือสําคัญของการพัฒนา โดยมิได้สําคัญที่ลักษณะการ
สื่อสารมวลชนหรือไม่จําเป็นต้องเป็นการสื่อสารที่มีต้นทุนสูงในการผลิต และมิใช่เป็นการนําเอา วิทยุ 
โทรทัศน์นั้นเข้าไปในชุมชน หากแต่ยังคงมีการสื่อสารมวลชนในรูปแบบอ่ืนๆ ที่จะทําให้ชุมชนเข้มแข็งและ
สะท้อนตัวตนให้ชุมชนดํารงอยู่ได้อย่างยั่งยืน 

2.4 การพัฒนาระบบการศึกษาโดยกระจุกตัวอยู่ในกรุงเทพ เป็นเหตุสําคัญที่ทําให้เกิดการพลัด
ถิ่นและการออกนอกพ้ืนที่ส่งผลให้เกิดความแออัดในเมืองหลวง และขาดความสัมพันธ์ระหว่างครอบครัว
ในชุมชน รัฐควรสนับสนุนให้เกิดระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพทุกจังหวัดอย่างเท่าเทียมกัน 
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