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               การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ  ศึกษาดัชนีจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  
ดัชนีดังกลาว  ไดแก  ตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)    ซึ่งเปนขอมูลประเภทหนึ่งของขอมูลเพื่อการพัฒนา
ชนบท   ของหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลัง  ในจังหวัดกาญจนบุรี  กลุมตัวอยาง    คือ  หัวหนาครัวเรือน/ 
ผูแทน ใน  6  อําเภอ ไดแก   อําเภอเมืองกาญจนบุรี   อําเภอบอพลอย   อําเภอพนมทวน  อําเภอดานมะขามเตี้ย  
อําเภอหวยกระเจา   และอําเภอไทรโยค  จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน 296 ครัวเรือน     ไดมาจากการสุมตัวอยาง
แบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling)       
                 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบบันทึกประกอบการสังเกตและสัมภาษณ   
    สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  คือ  คาเฉลี่ย  รอยละ  และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน   และการวิเคราะห
หาดัชนีจําแนกตัวชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)       ใชเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภท     (Discriminant   
Analysis) แบบขั้นตอน  (Stepwise Method) 
                 ผลการวิจัยพบวา 
   1. ผลการศึกษาเปรียบเทียบ  ดานสถานภาพทั่วไปของประชาชนในชนบท        หมูบานกาวหนา และ
หมูบานลาหลัง  พบวา  หัวหนาครัวเรือนรอยละ 61.1 เปนชาย   สวนใหญจบการศึกษาชั้นประถมศึกษา มีอาชีพ
เปนเกษตรกร     
    2. จากการศึกษาพบวา ตัวชี้วัดที่สามารถจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชน       ในหมูบานกาวหนา    
และหมูบานลาหลัง  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิตที่ระดับ 0.01 มีทั้งหมด 7 ตัว คือ  ครัวเรือนมีและใชสวมที่ถูกหลัก
สุขาภิบาล    ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง   ครัวเรือนไมกินอาหาร
ที่ไมทําใหสุกดวยความรอน  ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง  คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่   และ
คนในครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม   คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล  เทากับ  0.672 
หรือมีความสามารถในการพยากรณไดประมาณรอยละ 45.20            และถากําหนดระดับความสามารถในการ
จําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชน   ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    จะมีดัชนชีี้วัดเพิ่มขึ้นอีก 1 ตัว  คือ   
ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ   โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธคาโนนิคอล  เทากับ  
0.68   หรือมีความสามารถในการพยากรณได ประมาณรอยละ  46.24    
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               The purpose of this research  was  to study : The discriminant  indicators of rural people   of  
the  quality  of life from  Basic  Minimum  Needs.   Basic  Minimum   Needs  Information  was   in   this 
study was one kind of information for rural development. An urgent  developing  need  village  level 
1(Backward).  And  An  urgent  developing  need  village  level  3  (Progress). Representative of 
Areas in  6  Amphoe  ;   Amphoe  Mmuang  Kanchanaburi     Amphoe  Bo  phloi     Amphoe  Phanom 
Thuan    Amphoe Danma-khamtear Amphoe  Huaykajao  and  Amphoe  Sai  Yok  in Changwat  
Kanchanaburi  From  296  household .   The data Selected  by  stratified  random sampling.      
               The instruments implemented in gathering the data  were  observation  and  interview  Form 
               Data  was  analyzed  by  mean , percentages and standard  deviation  and  uses technique   
of  Discriminant   Analysis  stepwise  method. 
                The results of study were as follow: 

1.  The  results  of  studying   general data  of   the  rural  peoples  in progress  village   and   
backward  village found  that   61.1 % of the chief household  were men, graduated of primary 
school  and were   fammers. 
 .   2.   Finding   from  a   study   were  Indicators  that  can  discriminate  the  quality  of  life  in  
progress  village and  backward  village  at  significance  level  0.01  there  were 7 indicators.    
these 7  indicators  were  as  follows ;   the  household  has  and  use  hygiene  toilet , the  household   
hasknowledge about aids disease .  the  household  understand  about  medicine   usage correctly, 
thehousehold   not  eat  raw  food, doing   religious  practices  at   least   once   a  week,  not  
smokingcigarette,    and   participating   in  traditional  and  cultural  activities.  The  correlation  
coefficient   is   0.672  or  the  divination at  45.20% .  If  the  significance  level at  0.05   it can   
increase 1   indicator  which is the  household   participate in   maintaining  the   public  property 
activity.     The correlation coefficient   is  0.68  or  can  to divination at 46.24 %. 
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บทที ่ 1 
 

บทนาํ 
 
ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 
                องคประกอบที่สําคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศ  คือ  การพัฒนาคนใหมีคุณภาพการที่
จะพัฒนาคนใหมีคุณภาพ     และอยูในสังคมไดอยางมีความสุขนัน้  ประชาชนจึงเปนผูมีสวน
สําคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง และครอบครัว 
 
               แตภาวะการพัฒนาประเทศที่ผานมา มเีปาหมายสาํคัญ คือ การพฒันาประเทศสูความ
ทันสมยัอยางตะวันตก    เปนการสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและเทคโนโลย ี และไม
ครอบคลุมพื้นที่ชนบท ทาํใหเกิดชองวางและความเหลื่อมลํ้าในสงัคม ประชาชนไมสามารถปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลีย่นแปลง (ชูสม  รัตนนิตย  2540 : 2) ดังนัน้    การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี
ของทรัพยากรมนุษย   จงึเปนทางเลือกในการกําหนดเปาหมายของการพัฒนา 
 
                จึงเกิดความพยายามที่จะจัดหาเครื่องมือ       ในการวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยวามี
ความเปนอยูอยางไร  การพฒันาคุณภาพชีวิตโดยใชเครื่องชี้วัดความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จึงเริ่ม
ข้ึนในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  4  (พ.ศ. 2520 - 2524) โดยเกิดจาก
แนวคิดทีพ่ิจารณาเห็นวาประเทศไทยมีความเจริญทางเศรษฐกิจ  แตการกระจายรายไดกลับไม
เปนธรรม     คนสวนใหญยงัยากจน        ควรที่จะมีการพัฒนาในการสรางคุณภาพชีวิตใหแกคน
ในสังคม  โดยเฉพาะกลุมคนดอยโอกาสและประชาชนในชนบท 
 
                คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวนัที ่  20  สิงหาคม 2528   ใหดําเนนิการโครงการรณรงค
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ ระหวางป 2528 - 2530 ทัว่ประเทศ   เปนโครงการรวมระหวาง 
4 กระทรวงหลัก  (กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กระทรวงศกึษาธกิาร และ
กระทรวงสาธารณสุข) โดยการประสานงานของศนูยประสานการพฒันาชนบทแหงชาติ สํานักงาน 
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คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   วัตถุประสงคสําคัญของโครงการ     คือ
เรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติ   ใหบรรลุความจาํเปนพื้นฐาน  ประกอบดวย  8 
หมวด 32 ตัวชี้วัด   โดยใหประชาชนสามารถรูไดดวยตนเอง   วามีความจาํเปนที่จะตองปรับปรุง
คุณภาพชีวิตในเรื่องใด เพื่อเปนการสงเสรมิและสนับสนนุ  ใหประชาชนเขามามีสวนรวมตระหนัก
และรับรูปญหา     ตลอดจนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ     ของตนเองและชุมชน 
เพื่อนาํไปสูการพึ่งพาตนเองในที่สุด (กิ่งแกว  อินหวาง  2540:17) 
                โครงการฯ   ไดส้ินสุดลงเมื่อป   2530   การดําเนนิงานตามโครงการประสบความสาํเร็จ 
ไปถึงระดับหนึง่   คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ       มีมติเมื่อวนัที่ 15 กันยายน 2532    ให
กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการพฒันาชมุชน     รับโครงการปรณรงคคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในชาติ     มาดําเนนิการตอ  โดยใชชื่อวา "งานพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท (พชช.)"    
ตั้งแตปงบประมาณ 2533    เปนตนไป    โดยยังคงมีหลกัการ คือ    การนําเครื่องชี้วดัความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) มาเปนเครื่องมือของกระบวนการเรียนรูของประชาชนในหมูบาน  เพือ่ใหประชาชน
ในหมูบานทราบถึงสภาพความเปนอยูของตนเอง   ครอบครัว    และชุมชนวา      บรรลุตามเกณฑ
ความจาํเปนพืน้ฐานแลวหรือไม   รวมทัง้สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพฒันา     นับต้ังแต
การกําหนดปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชนตลอดจนคนหาสาเหตุ         และแนวทางแกไข
ปญหาโดยใชขอมูล จปฐ.  ที่มีอยู   เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรงจุดมากขึ้น  และเปนแนวทาง
คัดเลือกโครงการของรัฐใหบรรลุเปาหมาย     สามารถใชทรัพยากรทีม่ีอยูอยางจํากดัไดอยางทัว่ถงึ
และเหมาะสม    งานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    จงึเริ่มดําเนนิการตั้งแตป 2533 
เปนตนมา      และการจัดเกบ็ขอมูล จปฐ เปนกิจกรรมทีต่องดําเนนิการอยางตอเนื่องทุกป 
                เพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกจิ   สังคม    และสิ่งแวดลอมที่เปลี่ยนแปลง
ในชวงของแผนพัฒนาฯ   ฉบับที่  8   (พ.ศ.2540 - 2544)      คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     ไดแตงตั้งคณะทาํงานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท จึงมีมติใหปรับปรุงเครือ่งชี้วัดความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.)      ใหเหมาะสมและ
สามารถวัดคุณภาพชีวิตของคนไทยในชวงระหวาง  พ.ศ. 2540 - 2544 ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม    
ประกอบดวย 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด (กรมการพัฒนาชุมชน 2541 : 1 – 3) 
            การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยกระบวนการ  จปฐ.    มีแนวคิดและหลักการ
ที่มีเปาหมายจะสนองตอบตอความตองการขั้นพื้นฐานของประชาชนสวนใหญเปนสําคัญ  โดย
อาศัยกลยุทธการมีสวนรวมของประชาชน       โดยมีคณะกรรมการหมูบาน (กม.)  เปนแกนนํา
ภายใตการสนับสนุนของ    คณะทํางานสนับสนุนการปฏิบัติการพัฒนาชนบทระดับตําบล (คปต.) 
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รับผิดชอบในการจัดเก็บขอมูล    จากผลการพัฒนาที่ผานมาประชาชนยังไมไดมีบทบาทในการ
กําหนดและพัฒนาเครื่องชี้วัดเหลานั้น    นับเปนการละเลยตอปจจัยที่สําคัญปจจัยหนึ่ง   (อนุชาติ 
พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา 2539 :16)   
                การเปลี่ยนแปลงทางสังคม   เปนสิ่งที่เกิดขึ้นควบคูกับสังคมมนุษย  (อนุชาติ พวงสําลี 
และอรทัย อาจอํ่า 2539 : 115)    เมื่อสภาพสังคม เศรษฐกิจ และ การเมือง  เปลี่ยนแปลงไป      
ตัวชี้วัดหรือเครื่องชี้วัดบางตัวอาจไมจําเปน    หรือควรจะตองมีการพัฒนาระดับของการวัดใหมี
ความละเอียดหรือมีเปาหมายสูงกวาเดิม  และจะตองมีเครื่องชี้วัดใหม ๆ   มาแทนที่เพื่อใหทันกับ
ความเปลี่ยนแปลงดังกลาว   รวมทั้งการไดมาซึ่งเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคม  ควรจะมาจาก
ประชาชนหรือผูที่ไดรับการวัดโดยตรง วาประชาชนตองการอะไร         ซึ่งสอดคลองกับกระแสการ
พัฒนาของสังคมอยางไร 
                จากผลการสํารวจขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2542  และผลการจัดเก็บขอมูล 
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2543   ของจังหวัดกาญจนบุรี          พบวาการพัฒนาคุณภาพชีวิต     
ในภาพรวมทั้งจังหวัด ไมบรรลุเปาหมาย 12 ตัวชี้วัด และ ป 2544 ไมบรรลุเปาหมาย 11 ตัวชี้วัด  
และตรวจสอบดูจากขอมูล กชช.. 2ค ป 2542  พบวาในหมูบานทั้งหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 
(กาวหนา)  และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) มีตัวชี้วัดบางตัวที่ยังคงผานเกณฑในระดับ
ที่ใกลเคียงกัน 
                แสดงวาในตัวชี้วัดขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ดังกลาวขางตน   ควรที่จะเพิ่ม
รายละเอียดในการวัดใหมากกวาที่ผานมา คือ ผานเกณฑ และ ไมผานเกณฑ    หรือมีการพัฒนา
เปนตัวชี้วัดใหม ๆ   เพื่อใหครอบคลุมปญหา   และสภาพเศรษฐกิจ      สังคมและการเมืองที่
เปลี่ยนแปลงไป 
                จึงเปนสาเหตุสําคัญที่ทําใหตองการศึกษา           ถึงตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ในชนบทตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) โดยการเปรียบเทียบระหวางหมูบานเรงรัดพัฒนา
อันดับ 3 (กาวหนา) และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
                เพื่อศึกษาตัวชี้วัดที่สามารถจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ตามเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน  (จปฐ.)     โดยเปรียบเทียบระหวางหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)  
และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)  
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ขอจํากัดในการวิจัย 
                เนื่องจากตวัแปรในการศึกษาครั้งนี้      เปนตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท
ในระดับครัวเรือน   มทีั้งหมด 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด     และในทกุ ๆ  ครัวเรือนไมสามารถวัดคุณภาพ
ชีวิตไดทั้งหมด 39 ตัวชี้วัด   ซึ่งผูวิจัยไดเลอืก   ตัวแปรทีจ่ะเกิดขึ้นอยางคงเสนคงวา   และเปนเรื่อง
ในชีวิตประจาํวันของทุกครัวเรือนเทานัน้   ที่สามารถนํามาทาํการวิเคราะหได     จากการพจิารณา
ตัวชี้วัดทกุตัวแลว     เหลือตัวชี้วัดที่สามารถนาํมาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้       เพียง  20  
ตัวชี้วัด   และยังมีตัวชี้วัดอกี จํานวน  19 ตัวชี้วัด     ที่ไมไดรับการพิจารณาเขาสูการวิเคราะหใน
คร้ังนี ้
  
ขอบเขตในการวิจยั 
                ประชากรและกลุมตัวอยาง 
  ประชากร 
  ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  ไดแก   ครัวเรือนในหมูบานชนบท ในจังหวัดกาญจนบุรี     
จํานวน    48,510    ครัวเรือน  จําแนกเปน 2  กลุม คือ      
     1. ครัวเรือนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดับ 3 (กาวหนา)          จากผลการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2542 จํานวน   412  หมูบาน   4,305   ครัวเรือน 
     2. ครัวเรือนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดับ 1 (ลาหลงั) จากผลการจดัเก็บขอมูลพืน้ฐาน
ระดับหมูบาน (กชช. 2ค)  ป 2542  จํานวน   41   หมูบาน  44,205  ครัวเรือน 
                กลุมตัวอยาง 
    กลุมตัวอยางที่ใชในการศกึษาครั้งนี้ ไดแก    ครัวเรือนในหมูบานชนบท    ที่เปนหมูบาน 
เรงรัดพัฒนาอนัดับ 3  (กาวหนา)  และหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดับ  1   (ลาหลงั)          ของจงัหวัด
กาญจนบุรี   จํานวน  6 อําเภอ  คือ 

1) อําเภอเมืองกาญจนบุรี 
2) อําเภอบอพลอย 
3) อําเภอดานมะขามเตี้ย 
4) อําเภอพนมทวน 
5) อําเภอหวยกระเจา 
6) อําเภอไทรโยค 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 5

                จากการสุมตัวอยางแบบระดบัช้ัน (Stratified Random Sampling)        ไดครัวเรือนใน 
หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา) จํานวน 147 ครัวเรือน  และไดครัวเรือนในหมูบานเรงรัด
พัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) จํานวน 149 ครัวเรือน 
ตัวแปรที่ศึกษา 
                การศึกษาดัชนีจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท        ตามเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนการศึกษาเพื่อคนหากลุมของตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) หรือตัวแปรจําแนก (Discriminating Variable) ที่มีความสัมพันธในเชิงของการอธิบาย
หรือสามารถจําแนก ตัวชี้วัด จปฐ. ออกเปนกลุมไดตามเกณฑการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
                ดังนั้น ในการศึกษาครั้งนี้ จึงไดกําหนดตัวแปรขึ้น 2 ประเภท ไดแก    ตัวแปรตาม หรือ
ตัวแปรกลุม (Dependent Variable or Discriminating Variable)  กับตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable)หรือตัวแปรจําแนก  โดยมีรายละเอียดของตัวแปร แตละประเภทดังนี้ 
                ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
    ตัวแปรตามที่ใชในการศึกษาครั้งนี้มี  2  ตัวแปร คือ    ผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน (กชช. 2ค) ป 2542   ซึ่งกาํหนดใหมีการวัดในระดับกลุม (Nominal Scale)     จําแนกเปน 
2 กลุม     คือ 

        -  ระดับการพัฒนาของหมูบาน  (หมูบานกาวหนา) 
        -  ระดับการพัฒนาของหมูบาน  (หมูบานลาหลัง) 

                ตัวแปรอิสระ (Independent Variable) 
     ตัวแปรอิสระสําหรับการศึกษาครั้งนี้        นอกจากจะสามารถอธิบายรายละเอียดของ
ตัวแปรตามไดแลว     ยังจะตองเปนตัวแปรที่แสดงถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนดวย 
ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดวิเคราะหตัวแปรที่จะเกิดขึ้นอยางคงเสนคงวา และเปนเรื่องใน
ชีวิตประจําวันของทุกครัวเรือนเทานั้น  ที่สามารถนํามาทําการวิเคราะหได     จากการพิจารณา
ตัวชี้วัดทุกตัวแลว  เหลือตัวชี้วัดที่สามารถนํามาเปนตัวแปรในการศึกษาครั้งนี้ เพียง 20 ตัวชี้วัด 
โดยมีระดับการวัดเปนระดับชวง (interval)  และอัตราสวน (ratio) ( เพ็ญแข  แสงแกว 2541 : 29 - 
30)  
                ระดับการวัดแบบชวง  (Interval Scale) เปนระดับการวัดที่มีความละเอียด   เนื่องจาก
ตัวแปรที่มีระดับการวัดแบบชวงนี้สามารถบอกไดวา   คาของตัวแปรแตละคานั้นมีคามากกวาหรือ
นอยกวากันอยูเทาไร  โดยที่แตละชวงของความแตกตางนั้นจะมีระยะหางเทา ๆ กัน และระดับการ
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วัดแบบจะไมมีจุดศูนยสมบูรณ (Absolute Zero) หรือไมมีคาต่ําสุดตามธรรมชาติ   หรือกลาวอีก
นัยหนึ่งก็คือ จุดศูนยของระดับการวัดแบบชวงนี้เปนจุดศูนยที่กําหนดขึ้นเอง  
                ระดับการวัดแบบอัตราสวน (Ratio Scale)        เปนระดับการวัดที่สูงที่สุดของการวัด
ตัวแปร คือ  นอกจากจะสามารถบอกถึงความแตกตางของคาตัวแปรไดแลว   ยังมีจุดศูนยสมบูรณ
(Absolute Zero) หรือมีคาต่ําสุดตามธรรมชาติ อยูที่ตําแหนงศูนยคุณลักษณะหรือตัวแปรที่มี
ระดับการวัดเปนแบบอัตราสวน ไดแก    จํานวนคนในครัวเรือน จํานวนคนที่สูบบุหร่ี     จํานวนคน
ที่กินเหลา  จํานวนคนที่ไปใชสิทธิ์เลือกตั้ง ฯลฯ 
                ตัวแปรอิสระเหลานี้สามารถจัดเปนหมวดได  7 หมวด    ไดแก 
     1)    กลุมหมวดสุขภาพดี มี  3  ตัวแปร คือ 
                       - ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
                       - ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีตรา อย. 
            - ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถกูตองเหมาะสม 
                2)   กลุมหมวดมีบานอาศัย มี  5  ตัวแปร คือ 

    - ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป 
    - ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล 
    - ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
    - ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
    - ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

3) กลุมหมวดศึกษาถวนทั่ว  มี  3  ตัวแปร คือ  
      - คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 
      - ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 
     - ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
4) กลุมหมวดรายไดมาก มี 1 ตัวแปร คือ       
      - ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวา 20,000 บาทตอป                             
5) กลุมหมวดอยากรวมพัฒนา  มี  3  ตัวแปร คือ 
       - ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล 
      - คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
      - ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 

                6)   กลุมหมวดพาสูคุณธรรม  มี 4 ตัวแปร คือ 
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                      -  ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สัปดาหละครั้ง 
                     -  คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
                -  คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
                - ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
  
                7)   กลุมหมวดบํารุงสิ่งแวดลอม   มี 1ตัวแปร คือ 
                      -  ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  
  
นิยามศัพทเฉพาะ 
                คุณภาพชีวิต (Quality of Life) หมายถงึ  การดํารงชวีิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสม
ตามความจําเปนพืน้ฐานที่กาํหนดไวในสงัคมหนึง่ ๆ     ในชวงเวลาหนึง่ ๆ    ซึ่งเกณฑความจําเปน
พื้นฐานที่กาํหนดไวนัน้       สามารถแปรเปลี่ยนไปไดตามสถานภาพทางเศรษฐกิจ      และสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปในขณะนัน้ 
                ความจําเปนพื้นฐาน (Basic Minimum Needs) หมายถงึ   ความจําเปนขั้นต่ําที่ทกุ
คนในครอบครัวหรือชุมชนควรจะมี หรือควรจะเปน       ในชวงระยะเวลาหนึ่งเพื่อใหมีคุณภาพชีวติ
ที่ดี และสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสมควร        ซึง่ในการชี้บอกสภาพความจาํเปน
พื้นฐานของคนในชมุชนวามีอยูมากนอยเพียงใด           จําตองใชเครื่องวัดความจําเปนพืน้ฐานทีม่ี
ศักยภาพในการชี้วัดไดอยางถูกตองเหมาะสม 
               ครัวเรือน  หมายถึง  ครัวเรือนที่อยูในพื้นทีช่นบท  และอยูนอกเขตเทศบาล    อาศัยอยู
ในหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดบั 3 (กาวหนา)      และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)     ของ
จังหวัดกาญจนบุรี 
                หมูบานลาหลงั  หมายถงึ    หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลงั)         หมูบานทีม่ี
ผลการวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัด          จากผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน (กชช. 2ค)  ป 2542  ของจังหวัดกาญจนบุรี   ไดคะแนน 1    จํานวน 11 – 31  ขอ      จาก
ทั้งหมด   6 กลุม  31  ตัวชี้วัด   
                หมูบานปานกลาง หมายถึง หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 2 (ปานกลาง)     หมูบานทีม่ี
ผลการวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัด          จากผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับ
หมูบาน (กชช. 2ค)  ป 2542     ของจังหวัดกาญจนบุรี   ไดคะแนน 1   จํานวน 6 – 10  ขอ      จาก
ทั้งหมด   6  กลุม  31  ตัวชี้วัด   
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                หมูบานกาวหนา  หมายถึง  หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา)   หมูบานที่มีผล
การวิเคราะหขอมูลและเปรียบเทียบกับเกณฑชี้วัด   จากผลการจัดเกบ็ขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน 
 (กชช. 2ค)  ป 2542    ของจังหวัดกาญจนบุรี    ไดคะแนน 1    จํานวน 0  – 5 ขอ       จากทั้งหมด   
6   กลุม  31  ตัวชี้วัด   
 
                ตัวชี้วัด  หมายถงึ    ส่ิงที่บอกปจจัยนาํเขา   กระบานการ  ผลผลิต      ทัง้ปริมาณ และ 
คุณภาพ สามารถบอกความสําเร็จได    ตัวชี้วัดที่ใชในทีน่ี ้    คือ  ตัวที่ชีว้ัดตามเกณฑความจาํเปน
พื้นฐาน (จปฐ.) ซึ่งใชสําหรับจัดเก็บขอมลูพื้นฐานของทุกครัวเรือนในชนบท         โดยมีการจัดเก็บ
เปนประจาํทุกป 
                ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสกุดวยความรอน       หมายถงึ  
เนื้อสัตวทุกประเภท (รวมทัง้ กุง หอย ปู ปลา และสัตวน้ําอื่น ๆ ดวย       และจะตองปรุงใหสุกดวย
ความรอนจากไฟ หรือไฟฟา ไมใชการปรุงใหสุกดวยมะนาว แอลกอฮอล หรือแสงแดด                 
             ครัวเรือนไดกนิอาหารควบคมุที่มีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน  อย.       
หมายถงึ ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุม ที่ผลิตขึ้นเพื่อการคา     ซึ่งตองไดรับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารและยา  โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ  อย.  (ยกเวนอาหารทีท่าง
ราชการสงเสริมหรือแนะนําใหประชาชนทาํไวสําหรับกินเองในครัวเรือน หรือจําหนายในหมูบาน 
ตําบล)                 
                ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง    หมายถงึ       เมื่อคนในครัวเรือนมีอาการ 
เจ็บปวยปฏิบตัิตนดังนี ้   

    - ไมกินยาชดุ 
- ไมกินยาสมุนไพรหรือยาแผนโบราณ       ที่ไมไดปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตนเองซึ่งไดมา
จาก 

ผูที่ไมไดประกอบวิชาชพีทางดานการแพทยแผนโบราณ 
                - ใชยาสามัญประจําบาน 
                ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยที่มสีภาพคงทนถาวร  หมายถึง     สามารถอยูอาศัยตอไปได
อีกอยางนอย 5 ป    หมายถงึ     ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยทีม่ีสภาพคงทนถาวร      มหีลงัคามงุสังกะส ี
หรือกระเบื้อง และมีฝา  ครบ 4 ดาน อยูคงทนตอไปไดอีกอยางนอย 5 ป 
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                ครัวเรือนมีและใชสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล  หมายถึง    ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ําที่
ถูกหลกัสุขาภบิาล และใชอยางถูกวิธี คือ ถายอุจจาระลงสวม  ราดน้ําหลังใชทุกครั้ง  และดูแล
รักษาความสะอาดภายในตัวเรือนสวม อยางนอยสปัดาหละ 1 คร้ัง 
             ครัวเรือนมีน้าํสะอาดสําหรับการบรโิภคเพียงพอตลอดป  5  ลิตร  ตอคนตอวัน       
หมายถงึ   ครัวเรือนมนี้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภค   จะตองเปนน้าํที่ไมมีสี    ไมมีกลิ่น   ไมมีรส     
และไมมีเชื้อโรคปะปนอยูในน้ํานั้น ๆ  เชน   น้ําบรรจุขวดหรือแกลลอน      (ตองมีเครื่องหมาย อย.) 
น้ําฝน น้ําประปา หรือน้ําบาดาล ที่สาธารณสุขรับรอง      หรือตรวจสอบแลววาใชดืม่ได ถาเปนน้าํ
จากแหลงน้าํธรรมชาติตองนาํมาตมเสยีกอน จงึจะจัดวาเปนน้าํสะอาด     โดยปริมาณการดื่มและ
บริโภค 5   ลิตรตอคนตอวัน  เปนการใชสําหรับด่ืม 2-3 ลิตร และอ่ืน ๆ อีก 3 ลิตร ไดแก   ประกอบ
อาหาร  ลางหนา  บวนปาก  และแปรงฟง เปนตน 
                ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนและ  บริเวณบานใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
หมายถึง    ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนและบริเวณบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ     ครบตามดัชนี
การสุขาภิบาลขั้นพื้นฐาน 7  ตัวชี้วัด  คือ 
                  •  มีสวมใชที่มีสภาพแข็งแรงใชงานได    สะอาด  ไมมีรอยแตกราวทีห่ัวสวม  พืน้ถงัสวม
และฝาปด    และมีอุปกรณทําความสะอาด 
   • มีทีประกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย  มีตูกับขาวหรือฝาชี และ    มีอุปกรณ
ลางมือที่ใชงานไดดี (หมายถึง มีสบูและทีใ่สสบูที่เหน็ไดชัดเจน) 
   • มีที่เก็บน้ําสะอาดเพื่อการอุปโภคและบริโภค  มีสภาพดีมีฝาปดและมีปริมาณนํ้า
สะอาด 
ไวดื่มอยางเพยีงพอตลอดป          

  • มีการกําจดัสัตว   แมลง  ที่เปนพาหนะนําโรค ไดแก  หน ู  แมลงวนั   ยงุ      แมลงสาป
ไมพบแหลงเพาะพนัธุและทีห่ลบซอนอาศยัภายในบาน 

   • มีอุปกรณกําจัดขยะมูลฝอย เชน ไมกวาด  ถงัขยะ  ถุงใสขยะ  ที่เผาขยะ   หรือ หลุมฝง 
และบริเวณบานมีสภาพสะอาด 
               • สภาพในบานสะอาด หองนอน ลมพัดผานสะดวก   ไมมฝุีนละออง      และกลิ่นเหมน็
อับช้ืน   ที่หลบันอน ขาวของเครื่องใชสะอาด มีการจัดเกบ็เปนระเบียบ ไมรกรุงรัง 
               • ไมมีแหลงน้าํเสยีขัง ในบริเวณบาน   (หมายความรวมถงึ    ภายในรัศม ี 10     เมตร 
จากบาน   ตองไมมีน้าํขังเฉอะแฉะ)  และมีการกาํจัดน้าํเสียดวยหลุมซมึ หรือรองระบายน้าํ 
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                ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากสิ่งราํคาญ  หมายถึง  ครัวเรือนไมถกูรบกวนจาก
อยางใดอยางหนึง่หรือหลายอยาง คือ  เสยีง   ความสัน่สะเทือน    ฝุนละอองกลิน่เหม็น    หรือ 
มลพิษทางอากาศ  น้าํเสีย   โดยเกิดขึ้นซ้ํา ๆ ในชวงเวลาใด เวลาหนึง่ มีความตอเนื่อง   โดยเกิดขึ้น
ไมนอยกวา 3 คร้ังตอวัน หรือตอเนือง นานกวา 1 สัปดาหข้ึนไป    เกดิขึ้นในเวลากลางคืน      มผีล
ทําใหคนเกิดอาการเจ็บปวยอยางเฉยีบพลนั  รวมทั้งกอใหเกิดความตืน่ตระหนก  ความเครียดวิตก
กังวล   จนไมสามารถทํางานไดอยางปกต ิ
                คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานและเขียนภาษาไทยได  หมายถึง      ชวงอายุ 
14 – 50 ป  เปนชวงอายุทีพ่นจาการศึกษาภาคบังคับแลว         กระทรวงศกึษาไดถือเปนมาตรการ
ในการที่จะดํารงการอานออก        และเขยีนไดของประชาชนใหสามารถอานและเขยีนไดตลอดไป  
ประกอบกับปจจุบันมีปญหาชนกลุมตาง ๆ  เชน   ชาวเขา  อพยพเขามาในพื้นที่ชายแดนหรือพืน้ที่
พิเศษ หรือพวกที่ลักลอบมาเปนแรงงานไดตั้งถิ่นฐานมานานจนมีสัญชาติไทย            จึงตองเนนที่
กลุมประชากรนอกวยัเรียน   เมื่อมาอยูอาศัยในประเทศไทยจําตองอานออก   และเขียนภาษาไทย
ไดทุกคน 
                ครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสปัดาหละ   3 ครั้ง    หมายถึง   
ครัวเรือนไดรับรูขาวสารดานการประกอบอาชีพ   ดานการตลาด  (การซื้อขายผลผลติ)  ดานอาหาร
การกิน  ดานสุขภาพอนามยั ดานกฎหมายที่ควรรู ดานขาวสารบานเมือง อยางนอย      สัปดาหละ 
3  คร้ัง 
                ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  หมายถงึ     คนในครัวเรือนที่มอีายุตั้งแต 14 ป 
ขึ้นไป มีความรูเกี่ยวกับการติดตอของโรคเอดส       และรูวิธีปฏิบัติเพื่อการปองกันโรคเอดสครบ
ทุกขอ คือ 
     1. โรคเอดสติดตอกันไดโดยการมีเพศสัมพันธ    การใชเข็มฉีดยารวมกัน การติดตอจาก
มารดาที่ติดเชือ้สูทารก 
      2. วิธีปองกันโรคเอดส คอื ควรใชถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธกับบุคคลอื่นที่
ไมใชคูสมรสของตนเอง ไมใชเข็มฉีดยารวมกัน 
                ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมตํ่ากวาคนละ 20,000 บาทตอคนตอป  หมายถงึ  คนใน
ครัวเรือน โดยเฉพาะคนในวยัแรงงานที่มีอายุ 15 – 59 ป  ไดมีการประกอบอาชีพ ทั้งในภาค
เกษตรกรรม และหรือนอกภาคเกษตรกรรม       รายไดเฉล่ียของคนในครัวเรือนไมต่ํากวาคนละ    
20,000 บาทตอป 
                ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมทีต้ั่งขึ้นในหมูบาน ตําบล  หมายถงึ  คนในครัวเรือนเปน 
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สมาชิกกลุมทีต่ั้งขึ้นในหมูบาน  ตําบล       อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง คือ  เปนสมาชิกกลุม
อาชีพ   เปนสมาชิกกองทุนหมูบาน หรือกองทนุเฉพาะกจิ  เปนสมาชิกกลุมองคกรประชาชน 
                คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเ์ลือกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย     หมายถงึ    คนใน
ครัวเรือนที่มีสิทธิเลือกตัง้  (อายุ 18 ป บริบูรณข้ึนไป)        ไดไปใชสิทธิ์ลงคะแนนเสยีงเลือกตัง้ตาม
ระบอบประชาธิปไตย 
                ครัวเรือนไดเขารวมกจิกรรมบํารุงรกัษาสาธารณสมบติั  หมายถึง  คนในครัวเรือน
ไดเขารวมกิจกรรมบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ  ที่ประชาชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน   ไดจัดสราง
ข้ึนมาเพื่อใหทกุคนไดใชประโยชนรวมกนั  เชน  การดูแลใหการทํานุบํารุงซอมแซม          รวมทั้งมี
การพัฒนาใหดียิ่งขึ้นตอไป เชน การซอมแซมถนน สะพาน ทางเดินเทา  การขุดลอกคู   คลอง   
สระน้ํา เหมืองฝาย ทํานบ การกําจัดผักตบชวา การดูแลศาสนสถาน โบราณสถาน เปนตน 
 
                ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละครั้ง    หมายถงึ    คนใน
ครัวเรือนที่มีอายุตั้งแต  6   ขวบขึ้นไป     ไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสปัดาหละ 1 คร้ัง  
โดยการรวมทาํกิจกรรมทําบญุ    ตักบาตร    หรือพิธีกรรมทางศาสนา    การทาํสมาธ ิ     สวดมนต 
ฟงธรรม หรือฟงพระเทศน    ไปโบสถของคริสตจักร     การทาํละหมาด เปนตน 
                คนในครัวเรือนไมติดสุรา หมายถงึ  คนในครัวเรือนที่มอีายุ ตัง้แต 14 ปข้ึนไป  ไมติด
สุรา  เหลา   เบียร   ยาดอง     กระแช หรือเครื่องดื่มที่มแีอลกอฮอลผสม  “ติดสุรา” คือโดยมีความ
ตองการดื่มทกุวัน ขาดไมได ตองการดื่มในปริมารเพิม่ข้ึนเรื่อย ๆ         และมีอาการของโรคพิษสุรา
เร้ือรังปรากฏ  เชน มือส่ัน   
                คนในครัวเรือไมติดบุหรี่   หมายถงึ   คนในครัวเรือนที่มอีายุตั้งแต 14 ปข้ึนไป   ไมติด
บุหร่ี   ยามวน  ยาสูบ   “ติดบุหร่ี”     คือ มคีวามตองการสูบเปนประจาํทุกวนั ขาดไมได  ไมวาจะมี
จํานวนมากหรือนอยเพยีงใดก็ตาม 
                ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี ศลิปวัฒนธรรมประจําทองถิ่น  หมายถงึ     
คนในครัวเรือน ไดเขารวมกจิกรรมตามประเพณี ศิลปวฒันธรรมประจําทองถิน่ อยางรวมมือรวมใจ 
โดยเสียสละเพื่อทาํนุบาํรุง    รักษาสิ่งที่บรรพบุรุษไดถายทอดไวให      อยางรูเทาทันและเหมาะสม
กับยุคสมัย เชน  การทําบุญข้ึนปใหม  การทําบุญวันสงกรานต   การทาํบุญวนัเขาพรรษา   การ
ทําบุญวันวิสาขะบูชา  การไหวผีประจําหมูบาน ฯลฯ 
                ครัวเรือนไดรวมทํากิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรพัยากรธรรมชาติ     หมายถงึ      
คนในครัวเรือน  ไดเขารวมทํากจิกรรมเกีย่วกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ  เชน การปลูกตนไม 
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บทที ่ 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

                การศึกษาครั้งนี้ ผูวิจัยไดนําแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวของมาเปนกรอบ
กําหนดแนวคิดในการวิจัย ดังนี้ 
                1. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 
                2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยและคุณภาพชีวิต 
    3. แนวคิดเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) 
    4. เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมของตางประเทศ 
    5. เครื่องชี้วัดทางสังคมของประเทศไทย 
    6. การวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminant  Analysis) 
                7. ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
1. ขอมูลพื้นฐานจังหวัดกาญจนบุรี 
                ประวัติความเปนมา จงัหวัดกาญจนบุรี     ตั้งอยูภาคกลางของประเทศไทย     หางจาก
กรุงเทพมหานคร  ไปทางทิศตะวันตกประมาณ 129 กิโลเมตร  มีอาณาเขตติดตอ ดังนี ้
       ทิศเหนือ                  ติดตอกับสหภาพพมา จังหวัดตาก และอุทัยธาน ี
       ทิศใต  ติดตอกับจังหวัดราชบุรี และนครปฐม 
       ทิศตะวันออก           ตดิตอกับจังหวดัสุพรรณบุรี 
       ทิศตะวันตก             ตดิตอกับสหภาพพมา 
                จังหวัดกาญจนบรีุ   แบงการปกครองออกเปน   13 อําเภอ  คือ  อําเภอเมืองกาญจนบรีุ   
อําเภอเลาขวัญ อําเภอพนมทวน   อําเภอไทรโยค  อําเภอบอพลอย  อําเภอสังขละบุรี  อําเภอศรี
สวัสดิ์   
อําเภอทามะกา   อําเภอทามวง    อําเภอทองผาภูมิ    อําเภอดานมะขามเตี้ย      อําเภอหนองปรอื   
และอําเภอหวยกระเจา 
                จังหวัดกาญจนบรีุเปนจังหวัดในภาคกลาง     ภูมิประเทศสวนใหญเปนปาเขา    มพีื้นที่
ทั้งหมดประมาณ  19,483,148  ตารางกโิลเมตร หรือประมาณ 12,176,967.5 ไร  
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- พื้นที่เพื่อการเกษตร 2,981,007 ไร 
- เปนพื้นที่จาํแนกไมได 2,525,178.5 ไร 

                ปาไมสวนใหญจะเปนปาเบญจพรรณ   โดยมีไมที่สําคัญ    เชน    ไมแดง     ไมตะเคียน     
ไมมะคา  ไมรัง  ไมประดู  มปีาสงวนแหงชาติ  15  แหง   อุทยานแหงชาติ 5 แหง    เขตรักษาพนัธุ-
สัตวปา  2  แหง คือ เขตรักษาพนัธุสัตวปาสลักพระ  และเขตรักษาพนัธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร 
                แมน้ําที่สําคัญ มี 2 สาย  คือ   แมน้ําแควใหญ   และแมน้าํแควนอย    ซึง่ไหลมาบรรจบ
กันบริเวณตวัเมืองกาญจนบรีุ   เปนแหลงกอเกิดอารยะธรรม       สถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร   
และแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติที่สําคัญและแหลงทางธรรมชาติ ที่นาสนใจมากมาย 
                อุณหภูมิ เฉล่ียตลอดป   28.41   องศาเซลเซียส    อุณหภูมิต่ําสุดวัดได 13.0 องศา
เซลเซียส  และอุณหภูมิสูงสดุวัดได 41.5 องศาเซลเซยีส 
                ประชากร ณ วนัที่ 31 มกราคม 2541 รวมจาํนวนทั้งสิน้  761,732 คน  เปนชายจํานวน  
386,128 คน  เปนหญงิจํานวน   375,604  คน อําเภอทีม่ีประชากรมากที่สุด   ไดแก  อําเภอเมือง -
กาญจนบุรี   มีจํานวน 160,421 คน รองลงมาไดแก อําเภอทามะกา มจีํานวน 138,022 คน    และ
อําเภอทามวง มีจํานวน 101,421 คน 
    สําหรับอําเภอที่มีประชากรหนาแนนมากที่สุด คือ  อําเภอทามะการองลงมา ไดแก   อําเภอทา
มวง    
อําเภอเมืองกาญจนบุรี   อําเภอพนมทวน   อําเภอเลาขวญั   อําเภอบอพลอย   อําเภอหวยกระเจา 
อําเภอหนองปรือ  อําเภอดานมะขามเตี้ย  อําเภอไทรโยค   อําเภอทองผาภูมิ  อําเภอศรีสวัสด์ิ และ
อําเภอสังขละบุรี ตามลําดับ 
                สภาพทางเศรษฐกิจของจังหวัดกาญจนบุรี พบวา          ประชากรมีรายไดเฉลี่ยตอหัว 
58,726 บาทตอป  เปนอันดบัที่ 17  ของประเทศ ประชากรสวนใหญประกอบอาชีพทางการเกษตร      
พืชเศรษฐกิจทีสํ่าคัญที่มีการเพาะปลกูมากที่สุด  ไดแก   ออย  รองลงมา  ไดแก    ขาวนาป     และ 
มันสําปะหลงั  ตามลาํดับ 
                วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่น   ไดแก รําเหยย  เปนการละเลนพืน้เมืองของชาวกาญจนบุรี   
มาแตบรรพกาลราว ๆ    500 ปเศษมาแลว    จะเลนกนัในเทศกาลตรุษสงกรานต ปใหม    เปนตน  
วิธีเลน  คือ ฝายชาย  ฝายหญิง   จะยืนลอมวงกัน    มกีารรองนํา   รองแก   และลูกคูรองพรอมกนั  
ปรบมือพรอมกันเปนจังหวะ    ขณะรองแกนัน้          ฝายชายและฝายหญิงจะออกมารายรําที่ละคู
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เปลี่ยนกนัไป   มีกลองยาวหนึ่งวง   การแตงกาย    ชายนุงโจงกระเบนใสเสื้อคอกลมผาขาวมาพาด
ไหล    หญิงแตงชุดไทยหอสไบเฉียง    ปจจุบันนิยมเลนในเขตทองทีอํ่าเภอพนมทวนเทานัน้ 
 
                งานเทศกาล ไดแก  งานสะพานขามแมน้ําแคว     จังหวัดกาญจนบุรี จะจัดงานสัปดาห
สะพานขามแมน้ําแควขึน้ทกุป     ในราวปลายเดือนพฤศจิกายนถงึตนเดือนธนัวาคม  เพื่อรําลึกถึง
ความสาํคัญของการสรางทางรถไฟสายมรณะและสะพานขามแมน้าํแคว           ซึ่งเปนเหตุการณ
ในประวัติศาสตรชวงสงครามโลกครั้งที่  2      มีการแสดงนทิรรศการทางประวัติศาสตรและ
โบราณคดี การแสดงพื้นบาน    การออกรานจําหนวยสนิคาพื้นเมือง          และการแสดงแสงและ
เสียงบริเวณ 
สะพานขามแมน้ําแคว  (สํานักงานจังหวัดกาญจนบุรี : 2541) 
 
2. แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนามนุษยและคุณภาพชีวิต   (Human Development and 
Quality of Life) 
                "คุณภาพชีวิต” เปนแนวคิดที่ยากจะนิยามใหเปนที่ยอมรับ เนื่องจากเปนกระบวนการ
ทางดานจิตใจ  ที่บรรยายตีความผานตัวกรองดานความคิด      และภาษาที่ตางกัน จึงอาจเกิด
ความคลาดเคลื่อนจากการมองที่พื้นฐานตางกันไปทั้งประสบการณ ความรูประเด็นการนําเสนอ       
และขอเท็จจริงประกอบกับการกําหนดคุณภาพชีวิตที่ "ดีกวา"  เปนการกําหนดคุณคาโดยบุคคลใน
สังคม ซึ่งจําเปนตองกําหนดกรอบความหมายที่ชัดเจนเพื่อใหสามารถประเมินผลไดอยางแทจริง   
อยางไรก็ตามมีผูใหนิยาม   ”การพัฒนามนุษย”   และ "คุณภาพชีวิต”    ไวในลักษณะตาง ๆ กันไป  
ดังนี้ 
                 2.1 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย 
           2.1.1 เกี่ยวกับการพัฒนามนุษย (human development)       ในแทบทุกสังคม 
ตางมุงเนนการพัฒนาในเชิงชีวิตที่ดี  หรือความเปนอยูที่ดี ซึ่งเปนเรื่องที่กวางมาก   คําถามที่นาคิด
ในที่นี้  ก็คือ  ชีวิตที่ดีคืออะไร ความเปนอยูที่ดีคืออะไร กําหนดโดยใคร และวัดไดอยางไร โดยสรุป
ก็คือ มนุษยที่สมบูรณแบบ ควรมีการบูรณาการชีวิตเปนเชนไร 
                      2.1.2  ในการพัฒนามนุษยนั้นไมเพียงแตตองไมแยก      “การพัฒนาปจเจกบุคคล”  
ออกไปจาก “การพัฒนาสังคม” เทานั้น แตยังตองใหความสําคัญในสวนที่ปจเจกบุคคลกับสังคม
มาพบกัน โดยสงเสริมใหตัวชี้วัดคุณภาพของปจเจกบุคคลและสังคมมีความสอดคลองสมดุล และ
เกื้อหนุนสนับสนุนซึ่งกันและกันอีกดวย 
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        2.1.3 การพัฒนามนษุย   หาใชตองเนนการพัฒนาเพื่อ “หนาตาของมนษุย”     (with 
human face) แตวาในการพัฒนามนุษยควรตองเนนการพัฒนาเพื่อสราง“ศรัทธาของมนุษย”   
(with human faith) โดยเกื้อกูลใหมนุษยทกุหมูเหลามีสิทธิและโอกาส        ทีจ่ะไดรับการพัฒนา
ไปสูการบูรณาการ (integrity) ทั้งในแงรางกายและทักษะ (hand)  สมองคือ   ความรูและความคิด 
(head) ตลอดจนดานจิตใจ คือ จิตสํานกึและจิตวิญญาณ (heart) 
              2.2 การพัฒนาคุณภาพชีวิต 

          2.2.1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกจากจะตองกระทําโดยไมมีอคติ   เพราะความ
แตกตางดานอายุ ชวงชั้นทางสังคม การศึกษา แลวยังควรลดชองวางและการเลือกปฏิบัติเพราะ
ความแตกตางทางเพศ ภูมิภาค และวัฒนธรรมอีกดวย 

           2.2.2   การที่องคการ UNESCO  เร่ิมมองคุณภาพชีวิตในเชิงปฏิสัมพันธ  
(Interaction)  
ระหวางบุคคลและสังคมนับวาเปนสิ่งที่ดี   เพราะในทางปฏิบัติและตามสภาพความเปนจริง
คุณภาพชีวิตในสองระดับนีม้ักจะไมสอดคลองกัน หรือมี   Double Standard   ในการกําหนด
คุณภาพชีวิตในสองระดับดังกลาว        จึงควรคํานึงวา   มีลักษณะสงเสริมสนับสนนุ  
(Compatible)     ขัดแยง (contradictory) หรือเปนอุปสรรคตอการสรางความสมดลุ (counter – 
balance)ใหกับชีวิตหรือไม   ตามอุดมคตติัวชี้วัดคุณภาพชีวิตทั้งสองระดับ ควรกําหนดใหสงเสริม  
สนับสนนุในทศิทางเดียวกัน ในเชงิสรางสรรคและเอื้ออํานวยตอการพัฒนาซึง่กนัและกัน 
                นอกจากนี้ ยังมีคนอื่นที่นิยามไวเชนกัน คือ  Fradier (1976)     ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิตวา คือ ความสัมพันธทุกดานระหวางบุคคลกับส่ิงแวดลอมตามธรรมชาติวาบุคคล
อาศัยอยูโดยแตละดานจะมีลักษณะเฉพาะในการสนองความตองการของบุคคล  Wallace (1974) 
ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตวา หมายถึง สภาพทั้งหลายซึ่งนํามาสูความพึงพอใจแกบุคคลทั้งทางดาน
รางกายและจิตใจในชวงระยะเวลาหนึ่ง  George and Bereson (1980)  ไดใหความหมายของ
คุณภาพชีวิต หมายถึง มิติของการมีชีวิตที่ดี  ประกอบดวย ความสุข ความพอใจในชีวิต ความ
นับถือตนเอง สุขภาพและสภาพการทํางานของรางกาย และสภาวะทางเศรษฐกิจที่ดี (สุภางค  
จันทวนิช 
และวิศนี ศิลตระกูล, 2539 : 59-59) 
                UNESCO (1993 :1) ไดนิยามคําวา คุณภาพชีวิตไวในชุดฝกอบรมทางการศึกษาเพื่อ
พัฒนาคุณภาพชีวิตวา หมายถึง       ระดับความเปนอยูที่ดีของสังคม และระดับความพึงพอใจใน
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ความตองการสวนหนึ่งของมนุษย     และไดนิยามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตวาเปน
โครงการที่มีเปาหมายเพื่อชวยใหผูเรียน   และชุมชนไดรับรู เจตคติ   คานิยม    และทักษะที่จําเปน 
เพื่อใหกลุมเปาหมาย  สามารถปรับปรุงคุณภาพชีวิตทั้งในลักษณะของปจเจกบุคคล และในฐานะ
ที่เปนสมาชิกของชุมชน              
                 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2529 :146) กลาวถึง ความหมายของคุณภาพ
ชีวิตไววา  คุณภาพชีวิตเปนสิ่งที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจของความตองการดานอารมณ  และ
ความมุงหวังทางสังคม (Social aspiration)      ของชุมชน รวมทั้งความสามารถของสังคมในอันที่
จะบรรลุถึง "ความจําเปนพื้นฐาน" (Basic needs) ในเรื่อง 

1. ปริมาณและคุณภาพความตองการพื้นฐานทางรางกาย  เชน  การมีอาหาร
พอเพียง  

ที่อยูอาศัย เครื่องนุงหม 
                    2. ปริมาณและคุณภาพของความตองการทางดานสังคมและวัฒนธรรม เชน 
การศึกษา  โอกาสในการทํางานบริการสาธารณสุข   สถานการณการทํางาน   ความมั่นคง   การ
คมนาคม  เสรีภาพ  สันทนาการ โอกาสสําหรับการสรางสรรค 
        3.  เร่ืองอื่น ๆ ไดแก การเพิ่มของประชากรที่เหมาะสม   การพัฒนาจิตใจ       รสนิยม 
               สุมน  อมรวิวัฒน (2525 : 119)  กลาววา   คุณภาพชีวิต หมายถึง     ชีวิตที่มีคุณภาพซึ่ง
เปนชีวิตที่อยูรอดอยูดี อยูอยางมีหลักการและบุคคลนั้นสามารถปรับตัว   และแกไขปญหาไดเพื่อ
ดําเนินชีวิตไปอยางสงบตามอัตภาพ 
                นิ่มนวล  ทวีสมบูรณ (2526 : 48)   ไดใหแนวทางของคุณภาพชีวิตวาคนที่จะไดชื่อวา
เปนผูมีคุณภาพชีวิตนั้น  จะตองเปนบุคคลที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ สติปญญา  
ดําเนินชีวิตในทางชอบธรรม      มีความพอใจในความเปนอยูของตนเองสามารถปรับตนใหเขากับ
ส่ิงแวดลอมในสังคมไดอยางมีประสิทธิภาพ 
                ประกอบ  ระกิติ (2535 : 4) กลาววา คุณภาพชีวิต   หมายถึง ชีวิตที่มีคุณภาพ ซึ่งไดแก   
ชีวิตที่ไมเปนภาระและไมกอใหเกิดปญหาในสังคมเปนชีวิตที่มีความสมบูรณทั้งทางรางกาย และ
จิตใจ ความเพียบพรอมและความสามารถที่จะดํารงสถานภาพ ดานเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมและคานิยมของสังคมกับสามารถแกปญหาเฉพาะหนา
หรือปญหาที่ซับซอนได สามารถคาดคะเนเหตุการณภายหนาไดอยางถูกตองและสามารถดําเนิน
วิธีการที่ชอบธรรม      เพื่อใหไดส่ิงซึ่งประกาศภายใตเครื่องมือ       และทรัพยากรที่มีอยูและได
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สรุปความหมายของคุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับสภาพของการดําเนินชีวิตของมนุษยในดาน
เศรษฐกิจ สังคม จิตใจและอื่น ๆ    ซึ่งจะทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูไดอยางมีความสุขเพิ่มข้ึน 
                นิพนธ  คันธเสวี (2526 : 85) กลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึง    สภาพความเปนอยูของ
บุคคลในดานรางกาย  อารมณ  สังคม  ความคิด และจิตใจ ดังนั้น “คุณภาพชีวิต”   ก็คือ ชีวิตที่ดีมี
ความสุขทั้งทางดานรางกาย  จิตใจ  สังคม  อารมณตามควรแกอัตภาพและสภาวะ 
               สมพร  เทพสิทธา (2535, อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา 2539 :152)      
พูดถึงเปาหมายของการพัฒนาคุณภาพชีวิตวาในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จําเปนตองพัฒนาทั้ง
ในดานจิตใจ   ดานสังคม และดานเศรษฐกิจ เพื่อใหประชาชนในชาติมีการดํารงชีวิตในระดับที่
เหมาะสมตามความจําเปนพื้นฐาน   คือ มีสัมมาอาชีพ มีรายไดตามสมควรแกอัตภาพ  มีปจจัยสี่
ในการครองชีพ (ดานเศรษฐกิจ)  มีการศึกษาตามสมควร มีสุขภาพอนามัยดี มีครอบครัวดี (ดาน
สังคม) เปนผูมีคุณธรรม สามารถพึ่งตนเองได ทําตนใหเปนประโยชนตอผูอ่ืน สังคม และ
ประเทศชาติ (ดานจิตใจ)   นอกจากนี้ยังกลาวถึงคนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีวาควรมีดังนี้ 

1) มีความรูดี 
2) มีสุขภาพดี  
3) มีความสามารถดี  
4)  มีความคิดดี  
5)  มีการกระทําดี  
6)  มีจิตใจดี 
ดานปญหาเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต มี 7 ดาน คือ  
1) ประชาชนยังขาดการใฝพัฒนาตนเอง   ไมกระตือรือรนในการแสวงหาความรู 
2) ประชาชนขาดจิตสํานึกในหนาที่และความรับผิดชอบของตน 
3) บริการสาธารณะยังไมดีพอและทั่วถึง 
4) มีมลภาวะและสิ่งแวดลอมที่เปนพิษ 
5) มีชีวิตและทรัพยสินที่ขาดความปลอดภัย 
6) ประชาชนยังขาดปจจัยในการครองชีพที่เหมาะสม 
7)  ยังมีชองวางในสังคมอยูมากและสังคมยังขาดความเปนธรรม 

                เสรี  พงศพิศ (2531 : 72 – 77)  ไดกลาวถึง คุณภาพชีวิตวา คือ เสรีภาพ 3 ดาน คือ 
ดานวัตถุ ดานสังคม และดานจิตใจ 
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        - ดานวัตถุ  มีเครื่องชี้วดั คือ การมวีัตถุปจจัยพอเพยีงหลอเลี้ยงชวีิตไมตองถูกบบีค้ัน
จากความอดอยากขาดแคลน 

        - ดานสังคม มีเครื่องชี้วัด คือ   ไมมีการกดขี่เบียดเบียนกัน       ดวยประการตาง ๆ 
ในสังคมมนุษย  สามารถเปนตัวของตัวเอง    สามารถตัดสินใจดวยตนเองไดที่จะเลือกดําเนินชีวิต
ที่ถูกตองและดีงาม 

        - ดานจิตใจ  มีเครื่องชี้วัด  คือ   การมีเสรีภาพจากการบีบค้ัน   จากกิเลสตัณหาในใจ 
ของตนเอง 
                ในทัศนะทางศาสนา คุณภาพชีวิตหรือการพัฒนาสังคม       มิไดจํากัดอยูเพียงประเด็น 
ภายนอก  ในแงกายภาพแตเนนไปถึงเรื่องของจิตใจดวย     (พระมหาเจิม สุวโจ 2537,อางถึงใน 
อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย  อาจอ่ํา 2539 :164) ไดระบุคุณภาพชีวิต อาจแบงเปน 4 ระดับ คือ 
 

1. ระดับกายภาพ  ไดแก การมี ปจจัยสี่ครบถวน 
2. ระดับสังคม  ไดแก       การมีปฏิสัมพันธที่เหมาะสมระหวางบุคคลในสังคม  

ในทางศาสนาถือวามีศีลธรรมสมบูรณ 
3. ระดับจิตใจ  ไดแก   การมีสุขภาพจิต   และมีระดับความคิดดานจิตวิญญาณ 

ที่มั่นคงหนักแนน ไมตกอยูในความวาเหว  หวาดกลวัทางจิตใจเพราะมนุษย ที่เติบโตทางเศรษฐกจิ
มักมีความวาเหวทางจิตใจมากขึ้น    จงึตองมุงแสวงหาลทัธิความเชื่อ  (Cult)  ใหมที่เกิดขึ้น    เชน  
 เสด็จพอ ร.5  กรมหลวงชุมพรฯ  เจาแมกวนอิม   ตลอดจนเกจิอาจารยที่มีชื่อเสียงทั้งหลาย 
  4.   ระดับสติปญญา  ไดแก        การสามารถใชปญญาของตนเองและของชุมชน 
เพื่อชวยเหลือตนเองได  ทําใหมนุษยเปนที่พึ่งของตนเอง  มีความเขาใจสัจจะ   สามารถนําไปแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้นได 
                   เสรี  พงศพิศ  (2536, อางถึงใน อนุชาติ  พวงสําลี และอรทัย  อาจอ่ํา 2539 :186)   
กลาวถึง ดัชนเีพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ดงันี ้

1. มีความพรอม ความสํานึก และความกระตือรือรนที่จะมีสวนรวมในการ 
พัฒนาชุมชน 

2. ไมมีความทุกขยาก ขาดแคลน ความเจ็บไข ความไมรู  
3. มีการรวมกลุมเพื่อแกไขปญหา 
4. มีการปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงของสังคม       เพื่อกอใหเกิดความสงบสุข 

ในครอบครัว 
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5. มีหลักศาสนาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวของจิตใจ 
6. ใชจารีต ประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ 
7. มีสวนรวมอยางแทจริงในกระบวนการพัฒนาและแกปญหา (การมีอํานาจใน 

การตัดสินใจดวยตนเอง) 
8. มีอํานาจในการคิดวิเคราะห 
9. ตระหนักและเห็นคุณคาของศักยภาพของตนเองที่จะนําไปใชในการพัฒนา 
10. มีความคิดสรางสรรค อดทนในการพัฒนา 
11. การอยูรวมกันอยางสันติ ชวยเหลือเกื้อกูล พึ่งพาซึ่งกันและกัน 

                วิฑูรย  ปญญากุล (2534 : 186)  กลาวถึง การพัฒนาคุณภาพชีวิตวามีเครื่องชี้วัด  ดังนี้ 
1. การยอมรับในศักยภาพของการพัฒนาตนเองของประชาชน 
2. การยอมรับ และปฏิบัติตามระเบียบ และกฎเกณฑของสังคมในการพัฒนา 
3. การพัฒนาเครือขายขององคกรชาวบาน 
4. การมีอํานาจในการตัดสินใจประกอบกิจกรรม 

                   เย็นใจ  เลาหวณิช (2523 : 7 – 9)  กลาววา   คุณภาพชีวิตอาจแบงองคประกอบไว  2   
สวน คือ 

1. ส่ิงที่จําเปนระดับพื้นฐาน  คือ  สวนที่ทําใหพอมีชีวิตอยูไดประกอบไปดวยเสรีภาพ 
ในขอบเขตแหงกฎหมาย หรือประเพณีของสังคมที่ตนเปนสมาชิกอยู 
                  2.  ส่ิงที่จําเปนตอการเพิ่มคุณภาพชีวิต             เปนสวนที่เพิ่มเติมจากสภาพพออยูได 
ใหกลายเปนอยูดี   อันไดแก 
  2.1 สภาพแวดลอมที่เหมาะสม    เอื้ออํานวยตอการเพิ่มคุณภาพ   ไดแก   สภาพ 
แวดลอมที่ไมมีมลภาวะ   สงบ   เอื้ออํานวยตอการพัฒนาตนเอง    และอยูใกลชิดกับธรรมชาติ
มากที่สุด 

            2.2 คุณสมบัติสวนตัวที่เหมาะสม       ซึ่งทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
บุคคล ไดแก  การมีจุดมุงหมายในชีวิต การมีความสามารถในการตัดสินใจ    การมีพื้นฐานความรู 
เกี่ยวกับตนเอง และส่ิงแวดลอม และการมีความพยายามอุตสาหะและอดทน 
  2.3 คุณสมบัติที่สงเสริมการอยูรวมกนัโดยสันติสุข   ไดแก      การมีความมักนอย 
ประหยัด  ไมโลภ   การรูจักเอาใจเขามาใสใจเรา   การมรีะเบียบวนิัย       และการมจีริยธรรมอื่น ๆ 
ที่สังคมยอมรบั 
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                ไพบูลย  วัฒนศิริธรรม (2537, อางถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย  อาจอ่ํา 2539 
:187)   ไดเสนอคุณภาพของสังคมที่พึงปรารถนา  วาควรประกอบไปดวย 

1. สุขภาพกาย และใจของประชาชน 
2. สภาพความเปนอยูของประชาชน 
3. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
4. สิทธิเสรีภาพของประชาชน 
5. ความยุติธรรมตอบุคคล 
6. ความสงบรมเย็นในสังคม 
7. ความเปนปกแผนมั่นคงแหงชาติ 
8. สภาพสิ่งแวดลอม 
9. ความเจริญตอเนื่องสูอนาคต 
 

                ในแงของความจําเปนพื้นฐานของชีวิต  ไพบูลย    วัฒนศิริธรรม    ไดเสนอความจําเปน 
ไว 5 ระดับ ดังแผนภูมิที่ 1   
 
 

 
 

ความตองการ 
                    พิสูจนความสามารถ 

                 ของตนเอง 
  

ความตองการยกยอง 
  

ความตองการสังคมและความรัก 
 

ความปลอดภยัและความมัน่คง 
 

                  ความจําเปนทางกายภาพ 
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แผนภูมิที่ 1   ความจําเปนพื้นฐานของชีวิต 5 ระดับ 
ที่มา :  ไพบูลย วัฒศิริธรรม, อางถึงใน อนุชาติ  พวงสําลี และอรทัย  อาจอ่ํา,  การพัฒนา 
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมไทย  (กรุงเทพมหานคร : สํานักงานกองทุนสนับสนุการวิจัย 
: 2539),187. 
 
 
 
 
 
                ทองดี  นันทะ (2534, อางถึงในเสรี  พงศพิศ 2536 : 205 – 215) กลาวถึง เครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิตและวิถีทางพึ่งตนเอง ไวดังนี้ 

1. สามารถใชวัฒนธรรมทองถิ่นในการพัฒนาชีวิต 
2. ทําดวยความมั่นใจและใชแรงงาน 
3. รูจักสังเกตปรากฏการณ และปรับใชใหเกิดประโยชน 
4. ผลิตเพื่อยังชีพ 
5. ใชปจจัยการผลิตตามธรรมชาติทุกอยางอยางมีคา 
6. ดํารงชีวิตดวยความสงบสุข 
7. เลี้ยงสัตวที่หาอาหารกินเองได หรือกินเศษอาหาร 
8. ปลูกตนไมนอยตนแตดูแลใหทั่วถึง 
9. ไมใชสารเคมีทุกชนิดทั้งปุย และยาฆาแมลง 
10. ตําขาวกันเปนประจําเพื่อเอารํามาเลี้ยงสัตว 
11. ปลูกสมุนไพร รักษาโรคโดยสมุนไพร        และวิธีรักษาแบบพื้นฐานพึ่งหมอที่ 

โรงพยาบาลใหนอยลง 
                 จะเห็นไดวา  การพัฒนามนุษยและคุณภาพชีวิต  เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับความสุข และ
ความตองการสิ่งที่สามารถตอบสนองความตองการดานรางกาย และจิตใจ ของมนุษยนั่นเอง 
   
3.  แนวความคิดเกี่ยวกับเครื่องชี้วัดความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) 
                3.1 ความหมายของคณุภาพชวีิต และ จปฐ. 
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   การพัฒนาคณุภาพชีวิตตามกระบวนการ จปฐ. มีหลักการ   และแนวคิดจากการ
วาดภาพสงัคมที่พงึประสงคของคนไทยวา       การที่จะทําใหคนไทยมีคุณภาพชีวติที่ดีข้ันต่ําควรมี
อะไรบาง    และมีขอสรุปถึงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย    โดยการใชเครื่องชี้วดัความจําเปน
พื้นฐาน (จปฐ.)    เปนแนวทางในการดําเนนิการพัฒนาในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
แหงชาติ ฉบับที่ 6 เปนตนมา โดยใหความหมายและแนวทางไว ดงันี ้  คณะกรรมการประสานงาน
โครงการปรณรงคคุณภาพชวีิตของประชาชนในชาติ (2529, อางถึงใน ชูสม  รัตนนิตย 2540 : 8) 
  คุณภาพชีวิต  คือ   การดํารงชีวิตของมนุษยในระดับที่เหมาะสมตามความจําเปน
พื้นฐาน ในสังคมหนึ่ง ๆ ในชวงเวลาหนึ่ง ๆ  คุณภาพชีวิตของประชาชนจะดี หมายถึง ครอบครัว
นั้นหรือชุมชนนั้นไดบรรลุเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ครบถวนทุกประการ 
  ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) คือ 
  1.   ความตองการพื้นฐานที่จําเปนสําหรับการดํารงชีวิตของมนุษย      แตละคนใน
สังคม 
  2. ส่ิงจําเปนแกการครองชพีพื้นฐานของบคุคล      หรือเปนความตองการพืน้ฐาน
ข้ันต่ําของชุมชน เพื่อทีจ่ะใหเปนเกณฑตรวจสอบไดวา          ในชุมชนหนึ่งนัน้ยังขาดแคลนในเรือ่ง
ใดบางและขาดแคลนแคไหน 
  3. ความตองการขั้นต่ําที่ชาวบานทุกคนหรือชุมชน  ควรจะมีหรือควรจะเปน
เพื่อใหมีชีวิตอยูอยางปกติสุขพอสมควร (พออยูพอกิน)  ในชวงเวลาหนึ่ง 
  4. ความตองการต่ําสุดที่จะทําใหคุณภาพชีวิตของมนุษยดีข้ึนมาได และสามารถ
ดํารงชีวิตอยูในสังคมอยางปกติสุขพอสมควร 
 
                3.2  ความเปนมาเรื่อง จปฐ. เพื่อคุณภาพชีวิต 
         คณะรัฐมนตรี ไดมีมต ิเมื่อวนัที่  20  สิงหาคม  2528  ใหดําเนินการโครงการรณรงค
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชาต ิระหวางป  2528 - 2530    ทั่วประเทศเปนโครงการรวมระหวาง 
4 กระทรวงหลกั (กระทรวงมหาดไทย  กระทรวงเกษตรและสหกรณ   กระทรวงศึกษาธิการ     และ
กระทรวงสาธารณสุข) โดยการประสานงานของศนูยประสานการพฒันาชนบทแหงชาติ สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ     วัตถุประสงคสําคัญของโครงการ       คือ 
เรงพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชาติใหบรรลุความจําเปนพื้นฐาน  ประกอบดวย  8  หมวด 
32 ตัวชี้วัด    โดยใหประชาชนสามารถรูไดดวยตนเอง  วามีความจําเปนที่จะตองปรบัปรุงคุณภาพ
ชีวิตในเรื่องใด     เพื่อเปนการสงเสริมและสนับสนนุใหประชาชนเขามามีสวนรวม      ตระหนักและ
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รับรูปญหา ตลอดจนหาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหาตาง ๆ    ของตนเองและชุมชน เพื่อนาํไปสู
การพึง่พาตนเองในที่สุด (กิ่งแกว  อินหวาง  2540 : 17) 
                โครงการฯ ไดส้ินสุดลงเมื่อป 2530   การดําเนินงานตามโครงการประสบความสาํเร็จไป
ถึงระดับหนึง่ คณะกรรมการพัฒนาชนบทแหงชาติ มีมติเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2532   ให
กระทรวงมหาดไทย  โดยกรมการพฒันาชมุชนรับโครงการ)       ปรณรงคคุณภาพชีวติของ
ประชาชนในชาติ  (ปรช.)    ไปดําเนินการตอโดยใชชื่อวา    "งานพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชน
ในชนบท (พชช.)"      ตั้งแตปงบประมาณ 2533 เปนตนไป    โดยยงัคงมีหลกัการ       คือ การนํา
เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) มาเปนเครื่องมอืของกระบวนการเรียนรูของประชาชนใน
หมูบาน  เพื่อใหประชาชนในหมูบานทราบถึงสภาพความเปนอยูของตนเอง ครอบครัว    และ
ชุมชนวาบรรลตุามเกณฑความจําเปนพื้นฐานหรือไม  รวมทัง้สงเสริมใหประชาชนมสีวนรวมใน
การพัฒนา    นับต้ังแตการกําหนดปญหาความตองการที่แทจริงของชุมชนตลอดจน      คนหา
สาเหตุและแนวทางแกไขปญหาโดยใชขอมูล  จปฐ.  ทีม่ีอยู    เพื่อใหสามารถแกไขปญหาไดตรง
จุดมากขึ้น       และเปนแนวทางคัดเลือกโครงการของรฐัใหบรรลุเปาหมาย   สามารถใชทรัพยากร
ที่มีอยูอยางจาํกัดไดอยางทัว่ถึง        และเหมาะสม งานพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชนใน
ชนบท จงึเริ่มดําเนนิการ ตั้งแตป 2533 เปนตนมา และการจัดเก็บขอมลู  จปฐ.  เปนกิจกรรมที่ตอง
ดําเนนิการอยางตอเนื่องทุกป   และเพื่อใหเกิดความเหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และ
ส่ิงแวดลอมทีเ่ปลี่ยนแปลงไปในชวงของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ ฉบับที่  8  
(พ.ศ.2540  -  2544)คณะกรรมการอํานวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบท  จงึ
ไดแตงตั้งคณะทํางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท   และมีมติให
ปรับปรุงเครื่องชี้วัดความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ใหมีความเหมาะสม และสามารถวดัคุณภาพชีวิต
ของคนไทยในชวงระหวาง   พ.ศ. 2540 – 2544     ไดอยางชัดเจนเปนรูปธรรม ที่จะใชวัดคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยในชวงแผนพฒันาฯ  ฉบับที่  8     ประกอบดวย   8  หมวด  39 เครื่องชี้วัด จากเดิม 
9 หมวด 37 ตัวชี้วัด (กรมการพัฒนาชุมชน 2541 : 1 - 4) 
 
                3.3 จุดมุงหมายของการใชเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
          3.3.1  มุงกระตุนใหประชาชนเขามามีสวนรวม    ตั้งแตการรับรูเร่ืองคุณภาพชีวิต
โดยใชเครื่องชี้วัดความจาํเปนพืน้ฐานเปนตัวบงชี ้         สงเสริมประสทิธิภาพขององคกรประชาชน
ในการจัดเกบ็ขอมูล กําหนดปญหาของหมูบาน หาสาเหตุและแนวทางแกไขปญหา รวมทัง้
วางแผนงาน/โครงการในการแกไขปญหาของหมูบานไดอยางถูกตอง 
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                  3.3.2 ใชเปนเครือ่งกําหนดเปาหมายในการพฒันา โดยประชาชนและเจาหนาที่ของรัฐ 
จะยึดเปาหมายรวมกนัในการพัฒนา ซึง่ไดแก เครื่องชี้วัดที่ยังไมบรรลุเปาหมายที่ตั้งไว    เพื่อจะได 
หาแนวทางแกไข จัดทําเปนโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ในการที่จะแกไขปญหานั้น ๆ   หรือสามารถ
ทําใหบรรลุเปาหมายไดในระยะเวลาที่กําหนด  
                 3.3.3 ใชเปนเครือ่งมือในการประเมินผลการพัฒนา  โดยสามารถวัดผลการดําเนนิงาน
พัฒนาชนบทในแตละปวา สามารถยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตไดมากนอยเพียงใดในเรือ่งอะไรบาง 
และยังจะตองเนนในเรื่องอะไรตอไปอีก โดยใชเครื่องชี้วัด จปฐ. เปนตัวกําหนด 
   
                3.4  การแบงหมวด และเครื่องชี้วัด จปฐ. 
    หมวดที่ 1  สุขภาพดี (ประชาชนมีสขุภาพอนามัยดี) 

1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบ 
2. หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอด และการดแูลหลังคลอด 
3. หญิงตั้งครรภไดกินอาหารอยางเหมาะสม และเพยีงพอซึ่งมีผลทําให 

เด็กแรกเกิดมนี้ําหนกัไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียวอยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน 
5. เด็กอายุต่ํากวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ 
6. เด็กแรกเกิดถึง 5 ป ไดกินอาหารอยางเหมาะสมและเพียงพอ 
7. เด็กอาย ุ6 - 15 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวน 
8. เด็กอาย ุ6 - 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ 
9. ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
10. ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือไอโอดีน 
11. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีเครื่องหมาย อย. 
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตองเหมาะสม 

                      หมวดที ่2  มีบานอาศัย  (ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอม 
ที่เหมาะสม) 

13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยที่มีสภาพคงทนถาวรอยางนอย 5 ป 
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลักสุขาภิบาล 
15. ครัวเรือนมีน้าํสะอาดบริโภคเพียงพอตลอดป 5 ลิตรตอคนตอวัน 
16. ครัวเรือนจัดบานเรือนเปนระเบียบถกูสุขลักษณะ 
17. ครัวเรือนไมถกูรบกวนจากเสียง   ความสัน่สะเทือน    ฝุนละออง 
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 กลิ่นเหมน็ หรือมลพิษทางอากาศ น้าํเสีย ขยะ และสารพิษ 
                     หมวดที่ 3  ศึกษาถวนทั่ว (ประชาชนเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐาน 
ที่จําเปนแกการดํารงชีวิต) 

18. เด็กอาย ุ2 - 5 ป ไดรับบริการเลี้ยงดูทีถู่กตอง 
19. เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑไดเขาเรียนการศึกษาภาคบงัคับ 
20. เด็กที่จบการศึกษาภาคบงัคบัไดเขาศึกษาตอในระดับมัธยมศึกษา 

ตอนตน หรือเทียบเทา 
21. เด็กที่จบการศึกษาภาคบงัคบัและไมไดศึกษาตอ ไดรับการฝกอบรม 

ดานอาชพีตาง ๆ 
22. คนในครัวเรือนอาย ุ14 - 50 ป อานและเขยีนภาษาไทยได 
23. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชนอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 
24. ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

                      หมวดที ่4  ครอบครัวสุขสบาย 
25. คูสมรสที่ภรรยาอาย ุ15 - 44 ป ใชบริการคุมกําเนิด 
26. ครอบครัวมีความอบอุน 
27. ครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัย และมีการปองกนั 
28. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิต และทรพัยสิน 
 

       หมวดที ่5 รายไดมาก (ประชาชนมีการประกอบอาชีพ และมีรายพอเพียง
ตอการดํารงชีวิต) 

29. ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวาคนละ 20,000 บาทตอป 
                     หมวดที่ 6 อยากรวมพฒันา (ประชาชนมสีวนรวมในการพัฒนาความ 
เปนอยู และกําหนดชวีิตของตนเอง และชุมชน) 

30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมทีต่ั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล 
31. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลอืกตั้งตามระบอบประชาธิปไตย 
32. ครัวเรือนไดเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษาสาธารณสมบัติ 

                        หมวดที่ 7   พาสูคุณธรรม (ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเอง ไดดีขึ้น) 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอยางนอยสัปดาหละคร้ัง 
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
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36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในทองถิน่ 
37. คนสูงอายุ และคนพกิารไดรับการดูแล 

                      หมวดที ่8  บํารุงสิ่งแวดลอม (ประชาชนมจีิตสํานกึ และรวมกัน อนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม) 

38. ครัวเรือนไดรวมทํากิจกรรมเกี่ยวกบัการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
39. ครัวเรือนไดรวมทํากิจกรรมการปองกนั และควบคุมส่ิงแวดลอม 

 
                3.5  สถานภาพของ จปฐ. 
   3.5.1  เปนเปาหมาย    (Goal)    เปาหมายคุณภาพชีวิตที่ตั้งไวของแตละตัวชี้วัด
ใน  จปฐ. นัน้  จะเปนเปาหมายที่ตั้งไวทั้งในระดับครัวเรือน และระดับหมูบาน   โดยแตละครัวเรือน 
หากมีปญหา  (ไมผานเกณฑ) ในเรื่องใดก็จะตองพยายามพัฒนาใหไมมีปญหา  หรือ (ผานเกณฑ) 
ในระดับหมูบานกเ็ชนเดยีวกัน หากไมบรรลุในเรื่องใดของ จปฐ.  ก็จะตองพยายามพัฒนาปรับปรุง 
แกไขใหบรรลุเปาหมายใหได ในระดับตําบล อําเภอ/กิง่อาํเภอ จังหวัด ภาค และประเทศ  ก็จะตอง 
พยายามพัฒนาทุกหมูบานใหบรรลุเปาหมายตามเกณฑ  จปฐ.   ใหไดเชนเดียวกัน       นัน่คือเปน
ขอตกลงในการวางเปาหมายตามเกณฑ จปฐ.  เปนเปาหมายของทุกระดับ    ซึง่จะเปนการบรหิาร
การพัฒนาชนบทแบบยึดวัตถุประสงค (Management by Objective) 

3.5.2 เปนตวัชี้วัด  (Indicator)   การพัฒนาชนบทในอดีตที่ผานมานัน้   สวนใหญ 
วางเปาหมายเปนนามธรรม  ไมสามารถวดัไดชัดเจน   จนเมื่อมกีารนาํ จปฐ. เขามาสูระบบพัฒนา
ชนบทเพื่อวัดคุณภาพชีวิตของประชาชน  จึงเปนตวับงชีท้ี่ชัดเจน       สามารถวัดไดอยางเปนธรรม
วาคุณภาพชวีติไดมีการพัฒนาใหถึงเปาหมายไปมากนอยเพียงใดแลว 

3.5.3  เปนขอมูล  (Data Collecting)  จากแบบตาง ๆ ของ จปฐ.  ซึ่งมขีอคําถาม 
ตาง ๆ  เปนการนําตัวชีว้ัดที่กาํหนดไวมาเปนขอคําถามเพือ่นําไปจัดเก็บขอมูล  เพื่อจะไดรูวาแตละ 
เร่ืองของตัวชี้วดั มีจํานวนมากนอยเพียงใด โดยขอมูลในระดับครัวเรือนใชแบบ จปฐ. 1  และนาํมา 
ประมวลผลเปนขอมูลระดับหมูบาน   ระดบัตําบล   ระดบัอําเภอ  ระดบัจังหวัด   ระดับภาค    และ
ระดับชาติ  เพือ่ใชประกอบการวางแผนพฒันาชนบทในทุกระดับ 
  3.5.4  เปนกระบวนการ  (Process)  การใช จปฐ.    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
พัฒนาชนบทนั้น   นอกจากใชในการเก็บเปนขอมูลแลว   ในระหวางทีด่ําเนนิการจัดเก็บขอมูลก็จะ
เปนกระบวนการเรียนรูของประชาชน             ทาํใหประชาชนไดทราบวาการมีคุณภาพชีวิตที่ดีนัน้   
ครัวเรือนจะตองมี  จะตองปฏิบัติ      หรือจะตองไมปฏิบัติในเรื่องใดบาง อันจะนาํไปสูการปรับปรุง
แกไข   ในการพัฒนาชนบทก็เชนเดยีวกนั  เมื่อจัดเก็บขอมูลมาแลว        กระบวนการตอเนื่องก็คือ     
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การนาํขอมูลมาวิเคราะห   หาปญหา   หาสาเหตุ   และแนวทางแกไข          จัดลาํดับความสาํคัญ     
วางแผนดําเนนิการ     และติดตามประเมนิผล  ทัง้ในระดับหมูบาน  ตาํบล   อําเภอ   จงัหวัด  ภาค  
และระดับชาติ 
 

      3.6 เงื่อนไขการใชประโยชนจาก จปฐ. 
  การดําเนินงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท มีขอมูล จปฐ. เปน
สวนสําคัญที่จะบงบอกทิศทางของการดําเนินงานวามีเปาหมายอยูที่ใด เครื่องชี้วัดจปฐ. และ
กระบวนการรวมที่ใช คือ กระบวนการเรียนรูของประชาชน   เพื่อนําไปสูการพึ่งพาตนเองของ
ประชาชนนั้นเปนเพียงยุทธศาสตรหนึ่ง  ของการพัฒนาประเทศที่จะใหคนไทยมีระดับความเปนอยู
ที่สูงกวาระดับข้ันต่ํา (ความจําเปนพื้นฐาน)         เพื่อที่จะสามารถมีชีวิตอยูในสังคมแวดลอมที่ดี
ไดอยางมีความสุข   การดําเนินงานจะสามารถสงผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยางแทจริง
จําเปนตอง 
  3.6.1 อาศัยความรวมมือรวมใจจากทุกฝายอยางจริงจงั   ทั้งจากตัวประชาชนเอง 
องคกรประชาชน  หนวยงานของรัฐ    และเอกชน     ประสานการดําเนินงานดวยความมุงมัน่ตั้งใจ
ไปสูเปาหมายเดียวกนั 
  3.6.2 ใชขอมูล จปฐ.  เปนเปาหมายรวมกันในการดําเนินงานพฒันา   โดยใชเปน
ขอมูลสําหรับการวางแผนพฒันาทุกระดับ    ใชในการกาํหนดกรอบนโยบายและใชเปนแนวทางใน
การคัดเลือกโครงการตาง ๆ   ลงสูพื้นที่ใหสอดคลองกับสภาพปญหาที่แทจริงของชมุชน  ตลอดจน
ใชในการประเมินผลการพัฒนาในทกุระดับ 
  3.6.3   สนับสนุนกิจกรรมการดําเนินงาน        พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชนบท   กิจกรรมอ่ืน ๆ อยางตอเนื่องและมีระบบ  นอกเหนือจากกิจกรรมการจัดเก็บขอมูล จปฐ. 
และกิจกรรมการฝกอบรมเจาหนาที่ 8   กระทรวงหลัก ซึ่งดําเนินการประจําอยูแลว จึงจะชวย
ผลักดันใหงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีความครบถวนสมบูรณ  และเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุดตอคุณภาพชีวิตของคนไทยในชนบทอยางแทจริง 
 
                3.7 ขั้นตอนการนํา จปฐ. ไปใชในการพัฒนา 
  การพัฒนาชนบทหรือการทํางานในชุมชนมีกระบวนการ และข้ันตอนที่สําคัญ คือ 

1) รูปญหาชุมชน 
2) วิเคราะหปญหาวามีสาเหตุเกิดจากอะไร เชื่อมโยงกันอยางไร 
3) จัดลําดับกอนหลังและวางแผนแกไข 
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4) ดําเนินงานตามแผน 
5) ประเมินผล 
6) สอนหมูบานอื่น 

ตามที่แสดงไวในแผนภูมิที่ 2 
 
 
 
มา : กระทรแผนภูมิที่ 2  ระบบขอมูล จปฐ. และการนํา จปฐ. ไปใชในการพัฒนา 

วงมหาดไทย, กรมการพัฒนาชุมชน ,ศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท,  คูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อ
การพัฒนาชนบท  (กรุงเทพมหานคร  :  เพิ่มเสริมกิจ, 2541), 58. 
 
 
 
 
 

1สํารวจขอมูล 
 
จปฐ.1  จปฐ. 2 

2     รูปญหาของหมูบาน 
 

จปฐ.2 
ขอที่ยังไมบรรลุเปาหมาย 

3 
วิเคราะหปญหา สาเหต ุ
และแนวทางแกไข 

     รัฐทํา         ประชาชนทํา 

4 
เลือกทาํอะไรกอนหลงั 
แผนพัฒนาหมูบาน 

ระบบ กนภ. 
แผนตําบล 

แผน 
อําเภอ 

แผน 
จังหวัด 

5 
ดําเนนิการตามแผน 

 

ไดรับ งบประมาณ

6 
ประเมินผล 

สํารวจ จปฐ. ในปถัดไป 
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4. เครื่องชี้วดัคุณภาพชีวติและสังคมของตางประเทศ 
                ความพยายามในการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคม  เกิดจากการแสวงหาทางเลือกในการ
วัดสาระตาง ๆ  ซึง่เปนผลมาจากการพัฒนา และคําวา  “การพัฒนา”  ก็ไดมีผูใหนยิามแตกตางกนั
ไปโดยเฉพาะในชวงทศวรรษ 1950  คําอธบิายที่สําคัญซึง่เปนที่ยอมรับกันทั่วไป ก็คือ   การ
เปลี่ยนแปลงสิง่ใดสิ่งหนึง่ใหเปนไปตามความตองการใหมากขึ้น  การพัฒนาในระยะนี้มุงเนน
ความเติบโตทางดานเศรษฐกิจ  ซึ่งประเทศอุตสาหกรรมตะวันตกประสบความสาํเร็จ      ดังนั้น  
เครื่องชี้วัดการพัฒนาจงึเปนการวัดความเจริญทางดานเศรษฐกิจ         และการใชผลิตภัณฑมวล
รวมประชาชาติเบื้องตน (GNP)   จึงเปนสิง่ที่มีความเหมาะสมมากที่สุดในการวัด  “การพัฒนา” 
เพราะการพฒันาไดถูกนิยามกันในขอบขายนีเ้ทานัน้  GNP     ยังเปนเครื่องชี้วัดการพัฒนาที่มี
ความสาํคัญตราบจนปจจุบนันี ้ขณะเดียวกันก็เปนเครื่องชี้วัดที่ยังเปนปญหาอยู          นกัวางแผน
และนักวชิาการพอใจที่จะใช GNP     เพราะความสนใจของพวกเขาอยูที่ความเปนสงัคม
อุตสาหกรรมและความทนัสมัยของประเทศ  แตปญหากค็ือวา GNP     ไมอาจวัดความตองการที่
แทจริง และความคาดหวงัตาง ๆ   ของประชาชนที่จะ   “พัฒนา”      ในสังคมโลกซึ่งมีความ
แตกตางกนัได ดวยเหตุนี้เองในชวงปลายทศวรรษ 1960 นิยามของคําวา “การพัฒนา”  ก็เกิดเปน
ประเด็นปญหาขึ้น การพฒันาที่แทจริงควรมุงไปที่การบรรลุถึงความเปนอยูที่ดีของสังคมนัน้ ๆ         
และของปจเจกบุคคลในสังคมดวยทัศนะตาง ๆ  ในการพัฒนาของโลกจึงมีความหลากหลาย      
ประเทศทีม่ิใชประเทศอุตสาหกรรมจะตองปรับเปลี่ยนอยางมาก  จึงจะยกระดับของความเปนอยูที่
ดีทางดานวัตถุใหเทาประเทศอุตสาหกรรม   ซึ่งมีขอจํากัดนอยกวา   ดังนัน้ การพฒันาในชวงสอง
ทศวรรษที่ผานมาจงึถกูมองวาเปนการพฒันาที่ไมประสบผลสําเร็จ และไมยั่งยนื          แมวา
มาตรฐานความเปนอยูของทกุประเทศในโลกสูงขึ้นก็ตาม  
                ดวยความคิดที่สับสนคลุมเครือเกี่ยวกับสาระของการพัฒนานี้เอง    การใชเครื่องชี้วัด
สังคมจึงเกิดขึ้น แตดวยยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไดเนนทางดานเศรษฐกิจมาโดยตลอดไดทําให
เครื่องชี้วัดทางเศรษฐกิจ คือ GNP พวงเขามาในการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคม ในระยะนี้เอง 
“การพัฒนามนุษย” (Human development) ไดเกิดขึ้นซึ่งนับเปนความกาวหนาอีกขั้นหนึ่ง 
สําหรับการสรางและการประเมินผลยุทธศาสตรทางเลือกของการพัฒนา เพราะเครื่องชี้วัดทาง
สังคมสามารถนํามาใชเพื่อสงเสริมการพัฒนามนุษยได 
                ในชวงกลางทศวรรษ 1970   ไดมีการจัดตั้งมหาวิทยาลยัสหประชาชาต ิ   (The United  
Nations  University – UNU)        โปรแกรมสําคัญที่เนน คือ การพฒันามนษุยและสังคม 
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ไดมีการเรียกประชุมกลุมผูเชี่ยวชาญจากนานาประเทศในป 1976           เพื่อริเร่ิมโปรแกรมตาง ๆ 
ผูเชี่ยวชาญกลุมนี้ไดเสนอแนะโครงการทบทวนเครื่องชีว้ัดทางสังคมขึ้น  จากจุดเริ่มนี้เองกอใหเกดิ
โครงการ   ชื่อ  “เปาหมาย กระบวนการ และเครื่องชี้วัดการพัฒนา”        (Goals, Processes and 
Indicators of Development  หรือ GPID)     ซึ่งทาํใหเกดิการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคมในระดับ
นานาชาติอยางเปนระบบและตอเนื่องมากขึ้น     (Mushakoji 1985 : 79)      ในโครงการ GPID นี้ 
นักวจิัยไดพูดถึงการพัฒนามนุษยกนัมาก สวนเครื่องชี้วดัทางสงัคมไดรับความสนใจนอยกวา      
อยางไรก็ตาม   เครื่องชี้วัดทางสงัคมไดเปนที่สนใจของประชาชน       และเปนที่กลาวถงึมาเกือบ 
20 ป โดยไดรับการประกาศวาเปนเครื่องมอื     และวิธีการที่สามารถชวยในการปรับปรุงแผนการ
และการดําเนนิการตามแผนทัง้ภาครัฐและภาคเอกชน    อาจกลาวไดวาความคิดในการสรางและ
ใชเครื่องชี้วัดทางสังคมเกิดมาจากความฝนของนกัสังคมศาสตรเพียงไมกี่คน จนกลายเปนประเด็น
ความพยายามระดับชาติและนานาชาตทิี่ออกมาในรปูของ      รายงานสภาวะสังคม ซึ่งรวบรวม
สาระของเครื่องชี้วัดทางสังคมที่พมิพเผยแพรโดยองคกรรัฐบาล        และองคกรระหวางประเทศ
จนถงึปจจุบนันี ้
                ถาเราพิจารณาวาเครื่องชี้วัดทางสังคม   คือ      ความพยายามในการจัดการและการ
วัดองคประกอบในมิติตาง ๆ ดานสวัสดิการและสังคม แลวสาระของเครื่องชี้วัดยอมครอบคลุม
ประเด็นทางดานเศรษฐกิจ  สังคมวิทยา  และจิตวิทยา     ปญหาที่เกี่ยวของและนํามาอภิปรายกัน 
คือ การแบงหมวดหมูของสาระอันเปนองคประกอบของเครื่องชี้วัดควรเปนอยางไร ลักษณะของ
เครื่องชี้วัดทางสังคมควรมีรายละเอียดอะไร ระดับและองคประกอบของสวัสดิการ    ของแตละ
ประเทศควรมีอะไรบาง 
                ในชวงป ค.ศ. 1974     ไดมีการริเร่ิมพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสังคมระหวางประเทศขึ้นมา
ชุดหนึ่ง ดําเนินการภายใตองคกรความรวมมือทางดานเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization 
For Economic Cooperation and Development – OECD) แผนงานในชวงแรกของ OECD คือ 
นิยามสาระของ “ความเปนอยูที่ดี” เพื่อจะไดพัฒนาเครื่องชี้วัดเพื่อการเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเฉพาะ 
จุดเนน คือ สาระอันเปนยุทธวิธีโดยภาพรวม ซึ่ง  OECD ดําเนินการโดยทั้งการจํากัดขอบเขต
เครื่องชี้วัดทางสังคมใหเหลือเร่ืองเดียว คือ เครื่องชี้วัด “ความเปนอยูที่ดี”     ถึงแมจะเปนเรื่องยาก   
แตก็เปนขอตกลงระดับนานาชาติที่ยังเปนที่ยอมรับจนถึงปจจุบัน  
                ความสนใจในการพัฒนาเครื่องชี้วัดทางสงัคมของประเทศผูนํา  เชน  สหรัฐอเมริกาและ
ประเทศพัฒนาอ่ืน ๆ ในตะวนัตกนัน้ ไดดําเนินการอยางตอเนื่อง โดยในป ค.ศ. 1976 U.S. Office 
of Management and Budget   ไดสนใจจัดทําเครื่องชีว้ัดทางสังคมขึ้นชุดหนึ่ง  เปนรายงาน
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สภาพสังคม แนวโนมตาง ๆ   และเปนรายงานความกาวหนาเกีย่วกับการวิจัยเครื่องชีว้ัดทางสังคม
อีกดวย    ขณะเดียวกนัไดเกดิความรวมมอืในการทําวิจยัขบวนการของเครื่องชี้วัดทางสงัคม     แต
เนนที่การวัด  การวิเคราะห   และการรายงานสาระตาง ๆ เกี่ยวกับสภาพสังคม                 
                ในชวงระยะเวลาเดียวกัน ไดมีการศึกษาสถิติและเครื่องชี้วัดทางสังคมของ 5 ประเทศ
ตะวันตก คือ อังกฤษ ฝร่ังเศส แคนาดา สหรัฐอเมริกา และนอรเวย ทั้งนี้        เพราะชวงทศวรรษที่
ผานมาไดเกิดความสนใจอยางกวางขวาง       ทางดานการวิเคราะหเชิงปริมาณเกี่ยวกับนโยบาย
สังคมของประเทศ  ความสัมพันธกับกิจกรรมทางดานเศรษฐกิจ    และผลกระทบตอสภาพความ
เปนอยูของประชาชนเพื่อตอบสนองความสนใจในเรื่องนี้       และเพื่อปรับปรุงสถิติทางสังคม และ
เครื่องชี้วัดทางสังคมทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ  จึงไดมีการศึกษาเอกสารซึ่งเปนบทยอ 
(Compendium)  โดยดูทั้งการจัดระบบของเนื้อหา ระยะเวลา แหลงขอมูล และจุดมุงหมายของ
เอกสาร แลวนํามาเปรียบเทียบกับระบบสถิติทางสังคมและประชากรของสหประชาชาติ ผล
การศึกษาพบวา   มีความคลายคลึงกันทุกกรณี คือ  เนนที่ประชากร  การศึกษา การจางงาน 
รายได สุขภาพ ที่อยูอาศัย ความปลอดภัยทางดานสาธารณะ และกิจกรรมนันทนาการ เร่ืองที่
ตางกัน คือ ภาวะโภชนาการ ความไมเปนธรรมทางสังคม โครงการพัฒนาสังคมของภาครัฐ 
ส่ิงแวดลอมและเพื่อนบาน การใชเวลาโดยทั่วไป การพัฒนาวัฒนธรรม กิจกรรมทางการเมือง ชน
ชั้นทางสังคม และการเลื่อนชั้น  

 
                4.1 ดัชนีการพัฒนามนุษย (Human Development Index – HDI) 

การพัฒนาดัชนีการพัฒนามนุษย       ริเร่ิมโดยโครงการเพื่อการพัฒนาแหลงสห- 
ประชาชาต ิ(UNDP)   โดยในป ค.ศ. 1989  มีคณะทํางานชุดหนึง่  ประกอบดวย นกัเศรษฐศาสตร
และผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาไดริเร่ิม HDI  ขึ้นเพื่ออธิบาย  ประยุกต    และจัดอันดับประเทศ
ตาง ๆ  ในโลก และจัดพิมพในรายงาน ชื่อ Human Development Report ฉบับแรกออกในป 1990  
เหตุผลและความจําเปนที่ตองพัฒนา   HDI    ข้ึนเพราะวา   การวัดความเจริญของประเทศโดยใช 
GNP ตัวเดียวนั้น   คนจาํนวนมากไมเหน็ดวย    การวัดการพัฒนาครอบคลุมทั้งดานเศรษฐกิจและ
สังคม ดังนัน้ HDI จึงเปนทางเลือกของการหาคาํตอบในเรื่องนี ้
                HDI ประกอบดวย ตวัประกอบพื้นฐาน 3 ประการของการพัฒนามนุษย นัน่คือ การมี
ชีวิตที่ยนืยาว ความรู และมาตรฐานความเปนอยู   ซึ่งการมีชีวิตยนืยาวสามารถวัดไดโดยดูอายุขัย 
(Life expectancy)  ความรูวัดไดโดยดูจากอัตราการรูหนังสือของผูใหญ   และมาตรฐานความ
เปนอยู  
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วัดโดยการคํานวณจากการใชฐานผลิตภณัฑในประเทศเบื้องตนตอคน             (GDP per capita) 
(อนุชาติ  พวงสําลี และอรทยั  อาจอ่ํา  2539 : 55) 
                การที่ UNDP เลือกใชเพียง 3 ตัวประกอบพื้นฐาน นี้เพราะสามารถสะทอนสาระสําคัญ
ทั้งหมดเกี่ยวกับประสบการณของมนุษย แตก็สามารถใชเครื่องชี้วัดอื่น ๆ       เพิ่มเติมเพื่อใหได  
ขอมูลตามตองการ  จํานวนเครื่องชี้วัดที่มากกวานี้ไมจําเปนวาจะดีกวาเสมอไป   เพราะบางตัว
อาจซ้ําซอน และหากเพิ่มตัวแปรก็อาจทําใหภาพสับสนและเบี่ยงเบนไปจากแนวโนมหลักได HDI 
จึงเปน   ตัวเลือกสําหรับการวัดความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ชวยใหประชาชน
และรัฐบาลตาง ๆ ประเมินความเจริญกาวหนาของประเทศไดตลอดเวลา และตัดสินใจจัดลําดับ
ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย นอกจากนี้ยังชวยเปรียบเทียบประสบการณระหวางนานา
ประเทศดวย 
                ถึงแม HDI มีอายุไดเพียงไมกี่ป แตไดสงผลกระทบที่สําคัญในการกําหนดนโยบายดาน
การพัฒนามนุษย       จึงทําใหดูเหมือนวาโลกพรอมแลวที่จะวัดการพัฒนาโดยมีเครื่องชี้วัด   ที่
นอกเหนือจาก   per capita  GNP แทจริงแลว HDI ถูกนํามาใชใน 5 เร่ืองตอไปนี้ คือ 
                  1. กระตุนใหเกิดการอภิปรายทางการเมืองในระดับชาติ          ทั้งนี้เพราะปฏิกิริยาของ 
ประเทศตาง ๆ    เมื่อเห็นรายงาน HDI ประจําป          ก็จะดูวาประเทศของตนกาวหนาเพียงใด
เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ประชาชนสามารถใช HDI สนับสนุนหรือไมสนับสนุนผูแทน พรรคฝาย
คานสามารถนํามาโจมตีพรรครัฐบาล ส่ือสารมวลชนและองคกรเอกชนก็นํามาใชไดเชนกัน 
                  2. เพื่อจัดลําดับความสําคัญในการพัฒนามนุษย   HDI   เนนใหเห็นวาแมแตประเทศ
ยากจนที่สุด ก็สามารถใชจายเพื่อปรับปรุงเร่ืองตาง ๆ เกี่ยวของกับการพัฒนามนุษยได การ
วิเคราะห  3  องคประกอบของ HDI  ชวยใหพิจารณาไดวาเรื่องใด ควรนํามากําหนดเปนนโยบาย 
มีบางประเทศที่กําหนดยุทธวิธีการพัฒนามนุษยไวโดยเฉพาะ คือ บังคลาเทศ บอสวานา โคลัมเบยี 
อียิปต กานา เม็กซิโก ปากีสถาน ตูนีเซียเกาะตาง ๆ ในมหาสมุทรแปซิฟค และหลายประเทศใน
อเมริกากลาง 
                 3. ชวยใหเห็นความแตกตางภายในประเทศไดมากขึ้น    ความแตกตางเหลานี้อาจเห็น
อยูแลว   แต HDI ชวยใหเห็นภาพชัดขึ้นไปอีก   ตัวอยางเชน ใน ป ค.ศ.  1993   HDI ไดรายงาน
ความแตกตางในดานสภาพความเปนอยูของคนในสหรัฐอเมริกา ไดแก คนผิวดํา   ลาติน -อเมริกัน  
คนขาว  ทําใหเกิดการอภิปรายอยางรุนแรงทางดานนโยบาย การแบงแยกกลุมตาง ๆ ทางสังคม 
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การชวยใหกลุมตาง ๆ   ในชุมชนกดดันเพื่อใหไดรับทรัพยากรมากขึ้น    ทั้งนี้ โดยใช HDI เปน
เครื่องมือ ทําใหเกิดการพัฒนาแบบมีสวนรวม 
                4. เปดทางใหมสําหรับการวิเคราะห        เนื่องจากมีการใช HDI อยางกวางขวางในการ
วิเคราะหเชิงวชิาการ การรายงาน และสถติิของประเทศ       จึงเปนการชวยใหเกิดการเปรียบเทยีบ
ระหวางประเทศขึ้นมา 
                 5. กระตุนใหเกิดการอภิปรายนโยบายการชวยเหลือ ประเทศที่เปนผูใหหรือสนับสนุน
ประเทศอื่น (Donors) สามารถใช HDI เปนฐานในการจัดสรรเงินชวยเหลือ ซึ่งอาจพิจารณาวาจะ
ใหกับประเทศที่ HDI ต่ําหรือประเทศที่มีอัตราการปรับปรุง HDI รวดเร็ว หรือควรใหเสมือนเปน
รางวัลกับประเทศที่มี HDI สูงอยางไรก็ตาม การใช HDI ที่ดีที่สุด คือ กระตุนใหเกิดการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นทางดานนโยบายความชวยเหลือมากกวาจะนําไปเปนฐานในการจัดสรรงบประมาณ
ความชวยเหลือ 
                ถึงแมวา HDI   จะมีประโยชนแตก็มีจุดออนดงัที ่Niels (1992 : 89-101)   เขียนไววา 
แมวา HDI  จะเปนนวัตกรรมที่สําคัญของประเด็นดานสงัคมของโลก  แตมีรายละเอยีดหลายอยาง
ที่ตองตรวจสอบกอนที่จะยอมรับวาเปนเครื่องชี้วัดที่เที่ยงตรง   ตัวอยางเชน อัตราการรูหนังสือของ
ผูใหญ ไมถือวาเปนตวัประกอบที่ดี ทั้งนี้     เพราะนยิามของการรูหนังสือของแตละประเทศตางกนั
ไป นอกจากนีก้ารวัดทีเ่ปน จิตวิสัยก็มีความคลาดเคลื่อนจากการสุมตัวอยางไดงาย        อนึ่ง HDI 
ยังไดนิยาม  “การพัฒนามนษุย”   โดยปราศจากขอโตแยงหรือการยินยอมจากสาธารณชน    ดัชนี
ดังกลาวควรจะตองนาํมาอภิปรายอยางกวางขวาง กอนที่จะทําใหยอมรับกันโดยทัว่ไป 
                 โดยสรุป องคการสหประชาชาติไดแสวงหาวิธีการ   และสงเสริมการพัฒนาเครื่องชี้วัด
ตาง ๆ เพื่อวัดการพัฒนา จากจุดเริ่มที่ใช HDI      ตอมามีการใชเครื่องชี้วัดทางสังคม เพื่อวัดความ
เปนอยูที่ดี และพัฒนา HDI เพื่อวัดการพัฒนามนุษย ประกอบดวย การมีชีวิตยืนยาว ความรู และ
มาตรฐานความเปนอยู 
 
                4.2  เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประเทศเยอรมันนี 

 เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประเทศเยอรมันน ี                 ไดแบงเปนดานจิตวิสัย 
(subjective indicators) และดานวัตถุวสัิย (objective indicators) 4 กลุม ดงันี ้

4.2.1 ความพึงพอใจในสภาพความเปนอยู (จิตวิสัย)        ประกอบดวยสาระดาน 
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คูสมรสชีวิต ครอบครัว การจดัการในครัวเรอืน การงาน การเปนแมบาน    การแบงงานในครัวเรือน 
มาตรฐานการครองชีพ  ทีพ่กัอาศัย  การพกัผอน  รายไดของครัวเรือน  สุขภาพ ระบบประกันสงัคม 
การศึกษา ศาสนา ความปลอดภัยของสวนรวม และการรักษาสิ่งแวดลอม 
 

4.2.2 สภาพความเปนอยู (วัตถุวิสัย) ประกอบดวยสาระในเรื่อง รายได     (การมี 
เครื่องอํานวยความสะดวกตาง ๆ)   สุขภาพ (การไปพบแพทย การใชยา การไปพบแพทยควบคูกับ
การใชยา)  การศึกษา  (จํานวนป การศึกษาสูงสุดที่ไดรับ)  ตลาดแรงงาน  (การมีสวนรวมของ
แรงงาน การจางงาน และผูจางงาน)  ทัศนคติและความพึงพอใจตองาน ที่พกัอาศยั การใชชีวิตใน
ครัวเรือน (ประเภทของครัวเรือน   การแบงงานบาน)  ทีพ่ักอาศัย  การใชชีวิตในครัวเรือน    การ
แตงงานและครอบครัว (ความสําคัญของครอบครัว  ขั้นตอนชีวิตกับครอบครัว  ความขัดแยงใน
ครอบครัว)  แวดวงคนรูจัก (ความถี่ของการติดตอกัน) การมีสวนรวมทางสังคม  (การมีสวนรวม
ทางศาสนา  การเมือง การเปนสมาชิกองคกรชุมชน การเปนสมาชกิสหพนัธกรรมการ  การมีสวน
รวมในกิจกรรมกีฬาและดนตรี  แบบแผนการมีสวนรวม)  การรักษาสิง่แวดลอม    (การตระหนัก
เกี่ยวกับปญหาสิ่งแวดลอม ความรูสึกรวมรับผิดชอบ และตองการรักษาส่ิงแวดลอม) 
                       4.2.3 โครงสรางสังคม ประกอบดวย สาระสําคัญตาง ๆ    คือ       ชวงชั้นและการเลื่อน
ชั้นทางสังคม (การกําหนดชวงชัน้ใหกับตนเอง  การเลื่อนชั้นระหวางชวงอายุ       การเลื่อนชั้น
ระหวางชวงอายุเดียวกนั)       กลุมสังคมที่มีปญหา    (การกําหนดปญหาของกลุม   การสัง่สมของ
ปญหา) แรงงานตางชาติ  (ความชัดแยงและการติดตอระหวางแรงงานตางชาติ  เครือขายของ
แรงงานตางชาติ ความประสงคจะกลับบานเกิด เอกลักษณความเปนชาติพนัธุ 
                       4.2.4  สังคมและการเมือง สาระสําคัญ ไดแก        การเมืองและความเปนพลเมือง  
(ศักยภาพที่จะเปลี่ยนแปลงและรับความแปลกใหม   ความสนใจทางสังคมและการเมือง ความ
สนใจที่จะมีสวนรวมทางสังคมและการเมือง)    การปฏิบตัิตามหนาที่สวนตัวและสวนรวม   (ใคร
ควรเปนผูรับผิดชอบหนาที่เหลานี้ บทบาทของรัฐ) (สุภางค  จนัทวานชิ และวิศนี  ศลิตระกูล 2539 
: 108 – 109)                 
                โดยสรุป เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประเทศเยอรมัน แบงเปน 4 ดาน   โดยนําเรื่อง  
จิตวิสัย และวัตถุวิสัยเขามาเกี่ยวของ   คือ ดานความพึงพอใจในสภาพความเปนอยู (จิตวิสัย) 
ดานสภาพความเปนอยู (วัตถุวิสัย) โครงสรางสังคม และสังคมการเมือง 
 
                4.3  เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของยูเนสโก (Quality of Life Indicators) 
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เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตนี้ UNESCO ไดจัดทํา และเสนอไวในเอกสารชุดฝกอบรม 
บุคลากรดานการศึกษาตอเนื่อง (UNESCO 1993 : 8 – 9)      พัฒนาโดยผูเชี่ยวชาญเพื่อใชใน
โครงการการศึกษาตอเนื่องเพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตและสังคม   การเลือกสาระเพื่อใหประชาชน
ไดปรับปรุงมาตรฐานการดําเนินชีวิตนั้น             เปนเรื่องที่ตองดําเนินการอยางระมัดระวัง ดังนั้น
ผูเชี่ยวชาญที่จัดทําเอกสารชุดนี้จึงกําหนดเกณฑการเลือกสาระขึ้นมา     ซึ่งมีทั้งสิ้น 11 ประการ 
ดังตอไปนี้ 
                     4.3.1 สงเสริมใหผูเรียนมีสวนรวมอยางแข็งขัน โดยการมีสวนรวมในการวางแผน
และดําเนินโครงการในทุกขั้นตอน 
       4.3.2 มีประโยชนโดยตรงตอผูเรียน โดยผลผลิตของโครงการตองเกี่ยวของกับความ
ตองการ ปจจุบันของประชาชน กอใหเกิดการพัฒนาโดยตรงและเกิดขึ้นทันทีโดยกระบวนการทาง
การศึกษา 

        4.3.3 มุงการพัฒนาและปฏิบัติ โดยเกี่ยวของกับการนําไปสูการเปลี่ยนแปลงสังคม  
มุงความสมจริงและปฏิบัติได 

       4.3.4 มีระยะเวลาที่ตองดําเนินการใหแลวเสร็จตามกําหนด และสัมพันธกับ
แผนพัฒนาประเทศ หรือชุมชน และสามารถทําใหเกิดผลสมจริงตามชวงเวลาดังกลาว 

       4.3.5 สามารถดําเนินการรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยนักการศึกษาซึ่งวางแผน
โครงการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตตองรูวาจะเลือกหนวยงานใดรวมบาง และรวมในเรื่องอะไร 
                   4.3.6 เกี่ยวกับครอบครัวและชุมชนเพื่อประโยชนแกคนทั้งปวง ทั้งนี้ เพราะครอบครัว
เปนหนวยพื้นฐานที่ชวยยกระดับคุณภาพชีวิต ดังนั้น ครอบครัวจึงเปนเปาหมายของการพัฒนา
คุณภาพชีวิต 

     4.3.7  เกี่ยวของกับวัฒนธรรมที่สอดคลอง    กับความตองการของผูเขารวมโครงการ
ทั้งนี้ เพราะกลุมที่มีความแตกตางกันทางดานวัฒนธรรม   ยอมมีลําดับความตองการที่จะพัฒนา
ส่ิงตาง ๆ ตางกัน 

     4.3.8 เหมาะสมที่จะนํามาประยุกตใหเขากับวิธีการของการศึกษานอกโรงเรียน และ
หลักการเรียนรูของผูใหญ 

     4.3.9 สงเสริมใหเกิดขึ้นไดโดยการศึกษาในระบบและการศึกษานอกระบบโรงเรียน 
โดยสาระที่ดําเนินการไดโดยการศึกษาทั้งสองระบบสมควรจัดไวเปนอันดับแรก 

    4.3.10 สนับสนุนนโยบายชาติ   โดยสอดคลองและชวยใหนโยบายพัฒนาประเทศ
โดยรวมประสบความสําเร็จ 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

36

                จากเกณฑดังกลาว ไดมีการกําหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตเปน 5 หมวดหมู และมี
สาระของเครื่องชี้วัดดังตอไปนี้ 

     1. ดานชีวภาพ เปนสาระที่เกี่ยวของกับองคประกอบพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยูรอด และ
เพื่อคุณภาพชีวิต ไดแก ความพอเพียงของอาหาร ความบริสุทธิ์ของอากาศ ความพอเพียงของน้ํา
ดื่มที่สะอาด ความปลอดจากโรคภัย คุณภาพของที่อยูอาศัย การสุขาภิบาลที่ดี 

     2. ดานสังคม สาระสําคัญในกลุมนี้ คือ ส่ิงจําเปนที่จะทําใหเกิดความกลมกลืนใน
สังคมและความเจริญกาวหนา ไดแก      เสรีภาพในการเลือกและตัดสินใจโดยปลอดจากการถูก
กีดกันคุณภาพของชีวิตครอบครัว กระบวนการทางสังคม ระดับการมีสวนรวมในกิจการตาง ๆ 

     3. ดานเศรษฐกิจ      สาระสําคัญในกลุมน้ีมองจากมุมมองของแตละบุคคลและสังคม
โดยคนตองการโอกาสที่จะทาํงานและมีรายไดพอเพียงทีจ่ะซื้อหาสิ่งทีต่องการ       สังคมโดยรวม
ไดรับประโยชนจากการกระจายโอกาสทางดานเศรษฐกจิ  สาระสําคญั  คือ   โอกาสในการทํางาน
และมีรายไดพอเพียง    ระดับของการบรรลุความตองการสวนตน       โดยมีความมัน่คงทางดาน
การเงนิ ความเปนธรรมในการกระจายรายได    การมีส่ิงอํานวยความสะดวกอยางพอเพียง 

     4. ดานความเปนมนุษย สาระสําคัญในกลุมนี้เกี่ยวของกับดานจิตใจ เชน คานิยมและ
อารมณความรู สึกวามีความสุข ความกลมกลืนภายใน และความรู สึกในความสําเร็จของ
สาระสําคัญ คือ ระดับของความสุข ความกลมกลืนภายในจิตใจ ระดับความรูสึกในความสําเร็จ 
ระดับความพอใจและความสงบในจิตใจ ความจงรักภักดี คุณธรรม และความอดทน 
                  5. ดานสิ่งแวดลอม สาระสําคัญในกลุมนี้ รวมทั้งสิ่งแวดลอมทางกายภาพ และมนุษย 
ส่ิงแรกรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติ เชน ดิน อากาศ น้ํา มนุษย สัตว พืช และอื่น ๆ   ส่ิงหลังรวมถึง
ส่ิงแวดลอมที่เปนมนุษย  และประชากรมนุษย 
               โดยสรุป  เครื่องชีว้ัดคุณภาพชีวติในเอกสารชดุฝกอบรมบุคลากรดานการศึกษาตอเนื่อง 
เพื่อสนองตอบการจัดการศกึษาเพื่อปวงชน ของ UNESCO นี้   กําหนดขึ้นมาจากกลุมผูเชี่ยวชาญ   
จัดไว 5 หมวดหมู  คือ ดานชวีภาพ ดานสังคม ดานเศรษฐกิจ  ดานความเปนมนุษย        และดาน
สิ่งแวดลอม สาระดังกลาวในทางปฏิบัติสามารถกําหนดเปนตัวชี้วัดยอย   และนําไปใชเปน
เปาหมายของการพัฒนาคณุภาพชีวิต   ตามกรอบการดําเนนิงานการศึกษาตอเนื่อง 

 
5.  เครื่องชี้วัดทางสังคมของประเทศไทย 
            เครื่องชี้วัดทางสังคมของประเทศไทย     ไดมีหนวยงานทั้งภาครัฐและเอกชนไดจัดทําขึ้น     
ซึ่งมีรายละเอียดแตกตางกันไปตามลักษณะ และจุดเนนการดําเนินงานของหนวยงานนัน้ ตอไปนี ้
              5.1  เครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจและสังคม 
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              ในป 2530  สํานักงานสถิติแหงชาติ        สํานักนายกรัฐมนตรี        ไดรวบรวมสถิติตาง ๆ  
ที่เกี่ยวของมาจัดทํา เครื่องชี้วัด เนื่องจากตัวเลขที่มีอยูสามารถใชเปนตัวชี้วัดได และทําใหดูไดงาย
กวาเครื่องชี้วัดที่หนวยงานอื่นจัดทําจุดประสงค เพื่อใชในการอางอิง ติดตามผลการดําเนินงาน 
และการเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได คร้ังแรกสํานักงานสถิติแหงชาติ 
ไดกําหนดเครื่องชี้วัดภาวะเศรษฐกิจและสังคม ข้ึน 11 สาขา 89 ตัวชี้วัด ตอมาป พ.ศ. 2537 ได
จัดทําเครื่องชี้วัดภาวะสังคมขึ้นโดยแยกจากเครื่องชี้ภาวะเศรษฐกิจ    และมีวัตถุประสงคเพื่อ
สามารถ 
ใชในการติดตามและประเมินผลการเปลี่ยนแปลงทางดานสังคมในระยะเวลาที่ผานมา และเพื่อ
เปนแนวทางในการวางแผน พัฒนาสังคมของประเทศตอไป  โดยมีเครื่องชี้ภาวะสังคม 9 สาขา 
113 ขอ คือ  ประชากร 22 ขอ  แรงงาน 16 ขอ สาธารณสุข 21 ขอ การศึกษา 14 ขอ ครอบครัว
และครัวเรือน 10 ขอ  เคหะ 11 ขอ    สาขาการใชเวลา การเลนกีฬาและการเขารวมกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม 8 ขอ   สวัสดิการทางสังคม 4 ขอ และสาขา ส่ิงแวดลอม 7 ขอ    (อนุชาติ พวงสําลี และ 
อรทัย อาจอ่ํา 2539 : 163) 

  
             5.2 เครื่องชี้ภาวะสังคม 
             สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)         ไดจัดทํา 
เครื่องชี้ภาวะสังคมติดตอกันมาทุกป   เพื่อลําดับเหตุการณและวิเคราะหการเปลี่ยนแปลงทางดาน
สังคมที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่งและ       เพื่อเปนประโยชนตอหนวยงานที่เกี่ยวของกับการ
วางแผนและการประเมินผลการพัฒนาประเทศ และการอางอิงทางวิชาการ เครื่องชี้ภาวะสังคม 
แบงเปน 9 ดาน คือ ดานประชากร มี 6 ตัวชี้วัด ไดแก อัตราการเพิ่มของประชากร อัตราการเกิด
และตาย อัตราการเจริญพันธุทั่วไป  อัตราสวนภาระเลี้ยงดู      ความหนาแนนของประชากร 
สัดสวนของประชากรที่อาศัยในเขตเมือง ดานสาธารณสุข มี 13 ตัวชี้วัด ไดแก อัตราการตายของ
มารดา อัตราการตายในเด็กอายุต่ํากวา 5 ป อัตราการตายของทารกต่ํากวา 1 ป อัตราการตาย
เนื่องจากอุบัติเหตุ อัตราผูเขารับบริการวางแผนครอบครัวรายใหม โดยวิธีการตาง ๆ  อัตรามารดา
ที่ไดรับบริการทําคลอด โดยบุคคลที่ไดรับการฝกหัดในการทําคลอด อัตราตายที่เกิดจากโรคที่
ปองกันได อัตราปวยดวยโรคที่สําคัญ อัตราการปวยดวยโรคเอดส อัตราปวยเปนโรคภาวะ
แปรปรวนทางจิตทั่วประเทศ อัตราการฆาตัวตาย อัตราการตายดวยสาเหตุที่สําคัญ และอัตราการ
เปนโรคขาดสารอาหารในทารกและเด็กกอนวัยเรียน ดานการศึกษา มี 7 ตัวชี้วัด ไดแก     
โครงสรางประชากรดานการศึกษา การศึกษาในระบบ   โรงเรียน การศึกษานอกระบบโรงเรียน 
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งบประมาณการศึกษาเปรียบเทียบกับผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ         การสนับสนุนโรงเรียน
เอกชนในดานการเงิน คาใชจายของรัฐดานจัดการศึกษาเฉลี่ยตอหัว                 และการมีงานทํา
ของผูสําเร็จอาชีวศึกษา  
ดานเศรษฐกิจและสังคม มี 7 ตัวชี้วัด ไดแก ดัชนีราคาผูบริโภค ภาวะการผลิต ผลผลิตภัณฑเฉลี่ย
ตอหัวของประชากรไทย รายจายเพื่อการอุปโภคและบริโภค รายได รายจาย และการออมสวน
บุคคล การบริโภคเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล และบุหรี่ และครัวเรือนที่มีเครื่องรับโทรทัศน ดาน
สวัสดิการสังคม มี 5 ตัวชี้วัด ไดแก จํานวนผูรับการสงเคราะห การใหการสงเคราะห การใชจาย
ดานประชาสงเคราะห    การสงเคราะหผูมีรายไดนอยเขารับการรักษาพยาบาลโดยไมเสียคารักษา 
และผูประสบอันตรายเนื่องจากการทํางาน ดานการมีงานทํา มี 7        ตัวชี้วัด ไดแก จํานวนและ
อัตราการวางงาน อัตราสวนของผูทํางานภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม อัตราสวน
กําลังแรงงานสตรี อัตราสวนสตรีที่ทํางานภาคเกษตรกรรมและนอกภาคเกษตรกรรม แรงงานเด็ก 
การวางงานตามฤดูกาล สัดสวนการพิพาทดานแรงงาน ดานความ     ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน มี 5 ตัวชี้วัด ไดแก ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา ผูติดยาเสพติดและความผิดที่
เกี่ยวกับยาเสพติด จํานวนผูตองขัง และเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมตัวสงสถานพินิจและคุมครอง
กลาง ดานสถาบันครอบครัว มี 4 ตัวชี้วัด ไดแก จํานวนบาน จํานวนคนเฉลี่ยตอบาน อัตราการจด
ทะเบียนสมรส และอัตราการจดทะเบียนหยา ดานภาวะมลพิษ มี 3 ตัวชี้วัด ไดแก      คุณภาพน้ํา
โดยเฉลี่ยในแมน้ําเจาพระยาในชวงน้ํานอย คุณภาพอากาศบริเวณสถานีตรวจวัด       คุณภาพ
อากาศในกรุงเทพมหานคร และคุณภาพเสียงบริเวณสถานีตรวจวัดระดับเสียงในกรุงเทพมหานคร  
อนุชาติ พวงสําลี และ อรทัย อาจอ่ํา  2539 : 161) 
 
            5.3  เครื่องชี้วัดในโครงการแผนดินธรรม แผนดินทอง 
              ในป 2530  ซึ่งเปนปเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 5 รอบ ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  
สํานักงานเลขานุการคณะรัฐมนตรีไดจัดทําโครงการแผนดินธรรม - แผนดินทอง   เพื่อใหทุกตําบล
ทั่วประเทศอยางนอยตําบลละ 1 หมูบาน พัฒนาถงึระดบัที่เปนแผนดนิธรรม แผนดนิทอง หมูบาน
บางแหงปฏิบตัิไดผลนาพอ       โครงการนี้มีเครื่องชีว้ัด ไดแก มีสุขภาพแข็งแรง เขมแข็ง ปราศจาก
โรคภัย   มปีญญา   มีความรู   ความสามารถที่จะพัฒนาตนเอง   มีความเปนอยูที่ดตีามสมควร
แกอัตตภาพ   มีจํานวนบุตรพอดี   มีรายรับสูงกวารายจาย   มีศีลธรรม   มีคุณธรรม     มีเมตตา
ธรรม ไมเอารัดเอาเปรียบกนั    มีการจัดตั้งกลุมหรือองคกรประชาชน   และมีการศึกษา             
(อนุชาต ิ
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พวงสําล ีและอรทัย อาจอํ่า 2539 : 164 – 165) 
 

             5.4 ตัวชี้วัดของกระทรวงสาธารณสุข 
     กระทรวงสาธารณสุขไดจัดทําเครื่องชี้วัดในโครงการตาง ๆ ดังนี้ 
              5.4.1    ตัวชี้วัดการเฝาระวังและติดตามทางโภชนาการในเด็กแรกเกิด     เริ่มในป    2525   โดย
การเฝาระวังและติดตามทางโภชนาการในเด็กแรกเกิดถึงอายุ 60 เดือน          ทางดานโภชนาการ
ตามแนวทางสาธารณสุขมลูฐาน    ดูแลและปรับปรุงแกไขภาวะโภชนาการอยางตอเนื่อง          
ตัวชี้วัดเปนกราฟ  4  ระดับ คือ ระดับ 1 (เร่ิมผิดปกติ) ระดับ 2 (อันตราย) ระดับ 3  (อันตรายมาก)   
เมื่อมีการชัง่น้าํหนักและวัดสวนสงูเด็กและบันทึกลงบัตรบันทึการเจรญิเติบโตแลว  ก็จะทราบได
ทันทีวาเด็กอยูในเกณฑใด  แตปญหาก็คือ  แมไมคอยพาลูกไป เนื่องจากความยากจน  อาย   บาน
อยูไกล ใชบัตรสุขภาพไมถูกตอง ฯลฯ 
               5.4.2 ตัวชี้วัดสถานภาพงานอนามัยแมและเด็กในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7  จัดทําขึ้นโดย
มีวัตถุประสงคเพื่อใหมารดาและทารกมีสุขภาพดีถวนหนา     เด็กเกิดรอดและปลอดภัย      เติบโต  
มีพัฒนาการทางดานรางกาย จิตใจ อารมณ และสังคมเหมาะสมตามวัย 
   5.4.3 โครงการสุขภาพดีถวนหนา (health for All by the Year 2000) ประกอบดวย
เกณฑที่วัดสุขภาพดีถวนหนาในระดับ หมูบาน ตําบล อําเภอ และจังหวัด 
                5.4.4 การพึ่งตนเองทางสาธารณสุขมูลฐานในหมูบาน    จัดทําโดยสํานักงาน
คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน กระทรวงสาธารณสุข เนนเรื่องการดูแลสุขภาพอนามัยตนเอง 
โดยมีการเก็บรวบรวมขอมูลตาง ๆ จากหัวหนาครัวเรือน หรือสมาชิกเพื่อประโยชนตอการเรียนรู
ปญหาตาง ๆ และหาวิธีแกปญหารวมกัน   (อนุชาติ  พวงสําลี  และอรทัย  อาจอ่ํา  2539 : 167) 
                โดยสรุป   กระทรวงสาธารณสุขนับวา  เปนหนวยงานที่ไดพัฒนาเครื่องชี้วัด  ตลอดจน
กําหนดเกณฑสําคัญตาง ๆ  เพื่อเปนตัวบงชี้ผลการดําเนินงานดานสาธารณสุข    ซึ่งมีเปาหมาย 
คือ การมีสุขภาพอนามัยที่ดีของประชาชนทุกวัยนั่นเอง 
 
             5.5  เครื่องชี้วัดของกรมประชาสงเคราะห 
               เครื่องชี้วัดที่กรมประชาสงเคราะห  (แตเดิมสังกัดกระทรวงมหาดไทย , กระทรวง 
แรงงานและสวัสดิการสังคม)         ปจจุบนัสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมัน่คงของมนุษย     
ไดดําเนินการในโครงการสงเสริมสวัสดิการสังคมระดับครัวเรือนทั่วประเทศ     เพื่อคนหาขอมูลของ 
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ผูดอยโอกาส และการกระจายตัวของกลุมเปาหมายที่ตองการใหสงเคราะห ตัวชี้วัดที่จัดทาํ   ไดแก 
ตัวชี้วัดคุณลักษณะพืน้ฐานของครอบครัวผาสุก ซึง่ม ี4 หมวด 20 ตัวชี้วัด ดังตอไปนี้ (กรม
ประชาสงเคราะห 2537 : 3 - 10) 

   หมวดที่ 1  ครัวเรือนมีองคประกอบสมบูรณ มี 7 ตัวชี้วัด คือ  
               1. มีสมาชิกอยางนอยพอ แม ลูก ในแตละครอบครัวอยูพรอมหนาอยางเปนถาวร 

2. มีสมาชิกอยูในวัยแรงงานหาเลี้ยงครอบครัว 
3. เด็กอายุแรกเกิดถึง 14 ป อยูรวมกับพอ แม 
4.ไมมีสมาชิกที่พิการทางกาย ทางจิต   หรือทางสติปญญา    จนชวยเหลือตนเอง 

ไมได 
5. ไมมีสมาชิกที่เจ็บปวยเรื้อรัง ชวยเหลือตนเองไมได 
6. ไมมีเด็กกําพรา 
7. ไมมีเด็กถูกทอดทิ้ง 

                       หมวดที่ 2  ครัวเรือนมีสัมพันธภาพที่อบอุน มี 3 ตัวชี้วัด  
  1. เด็กในครัวเรือนไมเคยหนีออกจากบาน 
   2. ผูสูงอายุไดรับการดูแลเอาใจใส 

     3. สมาชิกในครัวเรือนปฏิบัติตอกันดวยความรัก   และปรับทุกขเฉล่ียสุขกันอยางมี 
เหตุผล 
                      หมวดที่ 3  ครัวเรือนสุขสมบูรณ ชวยตัวเองได 
    1.  มีความมั่นคงในที่อยูอาศัย 
  2.  รายไดหรือผลผลิตพอกินพอใชในครัวเรือน 
  3.  ครัวเรือนมีรายไดตามความจําเปนพื้นฐาน 

4. สมาชิกในครัวเรือน อายุ 14 – 50 ป สามารถอานออก เขียนไดทุกคน 
5. สมาชิกในครัวเรือนรูเร่ืองการปองกัน และรักษาสุขภาพอนามัย 
6. สมาชิกในครัวเรือนไดรับสิทธิในฐานะเปนพลเมืองไทยตามกฎหมาย 
7.  สมาชิกในครัวเรือนรูจักใชสิทธิข้ันพื้นฐาน 

                     หมวดที่ 4  ครัวเรือนสามารถใชบริการของรัฐ มี 3 ตัวชี้วัด 
  1.  สมาชิกในครัวเรือนเปนสมาชิกกลุม หรือชมรม 
  2.  ครัวเรือนรูแหลงบริการทางสังคม 
  3.  มีความสามารถไปรับบริการตามสิทธิข้ันพื้นฐาน 
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6. การวิเคราะหจําแนกประเภท  (Discriminant  Analysis)  
                เทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทมีชื่อเรียกภาษาอังกฤษวา Discriminant 
Analysis  คําวา Analysis  หมายถึง การวิเคราะห และคําวา Discriminant  หมายถึง ตัวจําแนก
หรือตัวแบงหนวยวิเคราะห (ออกเปนกลุมเปนประเภท)  จึงเรียกภาษาไทยสั้นๆ วา การวิเคราะห
จําแนก 
                  วัตถุประสงคของการวิเคราะหจําแนกประเภท 
      การวเิคราะหจําแนกประเภท  มีวัตถุประสงคที่จะคัดเลือกแปรกลุมหนึง่    หรือตัวแปร
ชุดหนึง่ทีน่ักวจิัยคิดวาตัวแปรเหลานั้นมคีวามสัมพันธกับส่ิงที่ตองการศึกษา       โดยจะชี้ใหเหน็วา 
การเปนสมาชกิของกลุมใดกลุมหนึง่ขึ้นอยูกับตัวแปรใดบาง (ตัวแปรอิสระ)        (สุชาติ  ประสิทธิ-์
รัฐสินธุ และลัดดาวัลย  รอดมณี 2527 : 87) 
      นอกจากนี้เทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทมีวัตถุประสงคที่สําคัญ คือ การทดสอบ
วาตัวแปรที่ไดเก็บรวบรวมมาสามารถที่จะจําแนกหนวยวิเคราะหออกเปนกลุมๆ ไดอยางถูกตอง
หรือไม โดยทั่วไปตัวแปรเหลานี้จะเปนตัวแปรที่ผูวิจัยคิดวามีอิทธิพลตอการเปนสมาชิกของกลุม
ของหนวยวิเคราะห จนถึงขั้นที่สามารถจะใชประโยชนในการจําแนกไดอยางถูกตองวาหนวย
วิเคราะหใดจะตกอยูในกลุมใด 
                สวนวัตถุประสงคในเชิงปฏิบัติ    หรือการใชประโยชนของเทคนิคดังกลาว      จะเกิดขึ้น 
หลังจากที่ผูวิจัยไดคนพบวา ความเปนสมาชิกของกลุมของหนวยวิเคราะหข้ึนอยูกับตัวแปรใด และ
ตัวแปรเหลานี้   สามารถจําแนกหนวยวิเคราะหออกเปนประเภทหรือกลุมไดดีมากนอยเพียงใด 
หากจําแนกไดดีมาก    ผูวิจัยสามารถที่จะนําเอาความรูนั้นไปจําแนกหนวยวิเคราะหใหมออกเปน
ประเภทหรือกลุมไดวาหนวยวิเคราะหนั้นควรตกอยูในกลุมใดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ
มากกวาการจําแนกโดยที่ไมมีความรูหรือขอมูลที่ไดจากการวิเคราะหจําแนกประเภท   (สุชาติ  
ประสิทธิ์รัฐสินธุ  2540 : 261 - 262)  
                ในการวิเคราะหจําแนกประเภท    จะไดสมการที่ใหน้ําหนักของตัวแปรที่จะใชในการ
เปนสมาชิกของกลุม สมการนี้ เรียกวา สมการจําแนกประเภท (Discriminant  Function) ซึ่ง
จํานวนสมการที่ไดจะนอยกวาจํานวนกลุมของประชากรที่ตองการจําแนก 1 กลุมเสมอ      หรือถา
มีจํานวนกลุมมากกวา  ตัวแปรจํานวนสมการจะเทากับจํานวนตัวแปรที่จะใชจําแนกประเภท 
(Discriminant  Variable)    สมการแตละสมการที่ไดจะพยายามแบงแยกกลุมตางๆ       ที่ตางกัน 
ใหมากที่สุด (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  และลัดดาวัลย  รอดมณี  2527 : 87) 
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                คุณสมบัติของเทคนิควิธีการวิเคราะหจําแนกประเภท 
    การวิเคราะหจําแนกประเภทมีคุณสมบัติหลายอยางที่คลายกับการวิเคราะหถดถอยพหุ
แบบโลจิทและแบบมัลติโนเมี่ยลโลจิท โดยเฉพาะในดานตัวแปรตามและในรูปแบบของสมการ 
การทดสอบนัยสําคัญทางสถิติ   ของตัวแปรการวิเคราะหจําแนกประเภทอาศัยเทคนิคการ
วิเคราะหการผันแปรโดยพิจารณาจากเมตริกซการผันแปรรวมภายในกลุม (within groups  
variance  covariance  matrix)  เปนหลัก 
                การวิเคราะหจําแนกประเภทมีความตองการทางดานขอมูลเกี่ยวกับตัวแปรตามและตัว
แปรอิสระ ดังนี้ 
                1. ตัวแปรตามเปนตัวแปรกลุมซึ่งอาจจะมี 2 กลุม หรือมากกวา 2 กลุม ก็ได 
     2. ตัวแปรอิสระเปนตัวแปรเชิงปริมาณที่วัดไดในระดับชวงหรืออัตราสวน หรือมิฉะนั้นก็
เปนตัวแปรหุนที่มีคาเปน 1 หรือ 0 (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  2540 : 262)  
                ในการวิเคราะหจําแนกประเภท จะมีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของตัวแปรอิสระของแต
ละกลุมยอยของตัวแปรตาม วามีความแตกตางกันมาเพียงพอ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติหรือไม 
ซึ่งอาศัยการวิเคราะหการผันแปร (Analysis  of  variance) เปนสถิติทดสอบ ถามีความแตกตาง
มากเพียงพอก็แสดงวาตัวแปรตัวนั้นมีความสามารถที่จะใชเปนตัวแปรจําแนกกลุมหรือจําแนก
ประเภทได ในบางครั้งจึงมีการเรียกตัวแปรอิสระวาเปนตัวแปรจําแนก (Discriminator  variables 
หรือ Discriminating  variables)  และเนื่องจากจะตองมีการนําสมการจําแนกที่ไดไปใชคาดหรือ
ทํานายความเปนสมาชิกของหนวยวิเคราะหจึงมีการเรียกตัวแปรอิสระอีกชื่อหนึ่งวาเปนตัวแปร
พยากรณ (Predictor  variables)  สวนตัวแปรตามจะมีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่งวา ตัวแปรการจําแนก
ประเภท (Classification  variables)  หรือตัวแปรจัดกลุม (Grouping  variables) 
ขอตกลงเบื้องตนของการวิเคราะหจําแนกประเภท 
                ผูวิจัยที่จะเลือกใชการวิเคราะหจําแนกประเภทจะตองคํานึงถึงเงื่อนไขตอไปนี้ 
(ประนอม เจริญชนม   2545 : 11) 

1. กลุมตัวอยางตองมีตั้งแต 2 กลุมข้ึนไป 
2. กลุมตัวอยางแตละกลุมจะตองมีจํานวนไมนอยกวา 2 คน 
3. จํานวนตัวแปรจําแนกอยางนอยตองมีนอยกวาจํานวนกลุมตัวอยางลบดวย 2 
4. ตัวแปรจําแนกเปนตัวแปรที่วัดไดในระดับชวงหรืออัตราสวน 
5. ตัวแปรตามอาจจะเปนตัวแปรที่มีความสัมพันธเชิงเสนกับตัวแปรจําแนกอื่นๆ 
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6. เมตริกซความแปรปรวนรวมของแตละกลุมตองเทากันหรือใกลเคียงกัน 
7. กลุมตัวอยางไดมาจากประชากรที่มีการแจกแจงแบบปกติ 
 

                การสรางสมการจําแนก 
     การสรางสมการจําแนกมี  2  วิธีคือ     วิธีตรง (Direct  Method)     และวิธีแบบขั้นตอน 
(Stepwise  Method)  
    วิธีตรงเปนการวิเคราะหตัวแปรทุกตัวที่ตองการศึกษาวา       สามารถจําแนกกลุมตามที่
ตองการไดหรือไม และมีลักษณะเปนอยางไร โดยไมตองดูผลในแตละขั้นตอน 
                วิธีแบบขั้นตอน    เปนวธิีการคดัเลือกตัวแปรที่ตองการศึกษา      ที่จะตองมาเขาสมการ
จําแนก โดยหาตัวแปรที่ดีทีสุ่ดในการจําแนกเขาสมการเปนตัวแรก     จากนั้นจะหาตัวแปรที่ดีที่สุด
ตัวที่สองเขามาในสมการอีกเพื่อปรับปรุงใหสมการสามารถจําแนกไดดีข้ึน   แลวจึงคัดเลือกตัวแปร
ที่เหลือเชนนี้ไปเร่ือยๆ  จนไมมีตัวแปรที่จะรวมกนัจําแนกกลุมไดดีข้ึนอีกแลว      ตัวแปรที่ไดรับการ
คัดเลือกเขามากอนอาจจะถกูตัดออกไดหากพบวา เมื่อนําไปรวมกับตัวแปรอื่นทีถู่กคัดเลือกเขามา 
แลวไมสามารถทําใหสมการจําแนกไดดีข้ึน        ดังนั้นตวัแปรที่ถูกคัดเลอืกเขามาในสมการจําแนก 
จะเปนตวัแปรที่มีความสามารถในการรวมกันจาํแนกกลุมไดดีกวา     ตัวแปรอื่นที่ไมไดถูกคัดเลือก 
และทําใหสมการมีอํานาจในการจาํแนกสงู      วิธนีี้มหีลากหลายเทคนคิวิธี ไดแก เทคนิคของวิลค  
(Wilk) มาฮาล (Mahal)  แมกซมิน  เอฟ  (Maxmin  F)  มินรีซิด  (MINRESED)   และราว (Rao) 
ไมวาจะใชวิธกีารเลือกตัวแปรเขาสมาการจําแนกประเภทวิธีใดก็ตาม  ตัวแปรจะไดรับการคัดเลือก
ก็ตอเมื่อคาอัตราสวน  F เชิงสวน  (partial  multivariate  F  ratio)      ที่ใชวัดความสามารถในการ
แบงแยก    ที่เกิดจากการนาํเอาตัวแปรตัวหนึง่เขามา        เมื่อไดพิจารณาถึงความสามารถในการ
แบงแยกทีเ่กิดจากตัวแปรตัวอื่นๆ  ที่ไดรับการคัดเลือกแลว           มีคามากกวาที่กาํหนดไว ซึ่งการ
ทดสอบดวยคา F  เชิงสวน จะกระทาํขึ้นกอนที่จะนาํตัวแปรเขาสูข้ันตอนของสมการวิเคราะห
จําแนก (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  และลัดดาวัลย  รอดมณี  2527 : 88 - 89) 
 
              ประโยชนของสมการจําแนกประเภท 
                   สมการจําแนกประเภทที่ไดมปีระโยชน 2 ประการ คือ 
     การวิเคราะหความสัมพนัธระหวางตวัแปรตาม (การเปนสมาชิกของกลุม)    กับตัวแปร
อิสระซ่ึงในดานการวิเคราะหความสัมพนัธจะมีสถิติตางๆ          เกี่ยวกับตัวแปรแตละตัวในสมการ
ทดสอบความสําคัญของตัวแปรซึ่งชวยในการตีความหมายขอมูล  คาสัมประสิทธิข์องตัวแปรตางๆ 
ที่ไดในสมการบงชี้ถงึน้าํหนกั หรือความสมัพันธของตัวแปรนั้นในสมการนัน้ตอการเปนสมาชิกของ
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กลุมนัน้    ในลักษณะที่คลายคลึงกับคาสัมประสิทธิถ์ดถอยของสมการถดถอยพหุคูณ      หรือการ
วิเคราะหตัวประกอบ 

     การจําแนกประเภทโดยใชสมการที่ได มาแบงจําแนกกลุม     เมื่อไดสมการมาแลวก็
สามารถที่จะระบุวากรณีใดจะเปนสมาชิกกลุมใด  ไดโดยอาศัยคาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรที่ปรากฎ
อยูในสมการจําแนกคูณกับคาของตัวแปรแตละตัว จะไดคาของตัวแปรตรงกับคาหรือรหัสที่แบง
จําแนกกลุม 

     คาสัมประสิทธิ์ของตัวแปรจําแนก (Discriminant  variables)  แตละตัวแสดงใหเห็นวา
ตัวแปรใดมีน้ําหนักในการจําแนกกลุมไดมากกวาตัวแปรใดในทิศทางใด   ซึ่งแสดงโดยเครื่องหมาย
บวกหรือลบ การใชคาสถิติดังกลาวนี้ตองควบคูไปกับคาสถิติทดสอบ F  ของตัวแปรแตละตัว 
      อัตราสวนการจําแนกประเภทไดถูกตอง       เปนสถิติที่แสดงความสามารถของสมการ
ในการจําแนกไดดีมากนอยเพียงใด  ซึ่งสมการที่ดีควรจําแนกไดถูกตองอยางนอยรอยละ 90 ซึ่ง
การที่จําแนกไดถูกตองจะมากหรือนอยข้ึนอยูกับขอมูลหรือตัวแปรที่ผูวิจัยนํามาใชวาผูวิจัยได
คัดเลือกมาถูกตองดีพอหรือไม ถาดีพอตัวแปรตัวนั้นๆ ก็นาที่จะชวยในการจําแนกประเภทได
ถูกตอง (สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2540 : 292 ; สุชาติ  ประสิทธิ์รัฐสินธุ  และลัดดาวัลย  รอดมณี 
2527 : 88) 
 
                สถิติที่สาํคัญในการวิเคราะหจําแนกประเภท 
                ในการนําเทคนิคการวิเคราะหจําแนกประเภทมาใช มีสถิติที่จะใชในการตัดสิน
ความสําคัญของสมาการวิเคราะหจําแนกประเภท สถิติที่สําคัญๆ มีดวยกัน 3 คา คือ  (เพ็ญแข 
แสงแกว2541 : 121 - 122 ; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ  2533 : 25 -26) 

1. คาไอเกน (Eigenvalue) เ ปนคาที่ไดจากกระบวนการหาสมการการวิเคราะห
จําแนกประเภทเปนคาที่ใชวัดความสําคัญเชิงเปรียบเทียบของสมการ คารวมของไอเกน วัดความ
ผันแปร (total variance) ทั้งหมดของตัวแปรจําแนกประเภท (ตัวแปรอิสระ) เมื่อคาไอเกน แตละคา
คิดเปนอัตราสวนรอยละของคารวมของไอเกนทั้งหมด คาที่ไดสามารถนําไปใชอางอิง ความสําคัญ
เชิงเปรียบเทียบของสมการที่เกี่ยวของ เนื่องจากสมการวิเคราะหจําแนกประเภทที่ได ไดเรียง
ตามลําดับของความสําคัญ เราจึงสามารถใชคาไอเกน กําหนดจํานวนสมการที่ตองการหาไดโดย
กําหนดคาขั้นต่ําของคาไอเกนไว 

2. คาสหสัมพันธคาโนนิคอล (Canonical  Correlation)     เปนสถิติที่สามารถ
ใชในการตัดสินความสําคัญของสมการกับกลุมของตัวแปร           ซึ่งระบุการเปนสมาชิกลุมนั้น  ๆ 
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ของตัวแปรตาม   โดยจะชี้ใหเห็นวา   การเปนสมาชิกของกลุมมีความสัมพันธกับสมการที่หามาได 
มากนอยเพียงใด อาจมีความหมายไดวา คาสหสัมพันธคาโนนิคอลที่ต่ํา หมายความวา สมการนั้น
ไมสามารถใชในการคาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุมนั้นไดดี 

3. คาวิลค แลมบดา (Wilks’s  Lambda)        เปนมาตรวัดอํานาจจําแนกของ
ตัวแปรเดิม โดยที่ยังไมไดหักออกจากสมการจําแนก กลาวคือ ถาคาของวิลค แลมบดา มากเทาใด 
ตัวแปรหรือขอมูลที่เหลือจะอธิบายการเปนสมาชิกของกลุม โดยสมาการใหมจะนอยลงไปเทานั้น 
เราสามารถแปลงคาของวิลค แลมบดา เปนคาไคสแควร (Chi-square)              ไดในการทดสอบ
ความสําคัญทางสถิติ  ถาคาของไคสแควร ต่ําแสดงวา วิลค  แลมบดา ไมมีนัยสําคัญทางสถิติ 
 
                สถิติที่ไดจากการวิเคราะหจําแนกประเภท 
                สถิติที่ไดจากการวิเคราะหจําแนกประเภทมีดังตอไปนี้ (สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ และ
ลัดดาวัลย  รอดมณี 2527 : 91) 

1. จํานวนสมาชิกของแตละกลุมวามีเทาใด 
2. คาเฉลี่ยเลขคณิตของตัวแปรแตละตัวในแตละกลุม 
3. คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของตัวแปรแตละตัวในแตละกลุม 
4. เมตริกซของคาความผันแปรรวมภายในกลุม (Within  Groups  Variance 

Matrix) 
5. คาสถิติตางๆ ของสมการจําแนกประเภทซึ่ง ไดแก คาไอเกน, คาสหสัมพันธ

คาโนนิคอล, คาองศาอิสระ, คาวิลค แลมบดา,  คาไคสแควร, ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
6. ค า สั มประสิ ท ธิ์ สมกา รจํ า แนกประ เภทมาตรฐาน  (Standardized  

Discriminant  Function  Coefficients)  
7. คาสัมประสิทธิ์สมการจําแนกประเภทยังไมปรับมาตรฐานหรือจากคะแนนดิบ 
8. คาศูนยกลางของกลุม (Centroid  of  Groups  Within Reduced  Space) 
9. ผลของการนําสมการไปคาดประมาณความเปนสมาชิกของกลุม  (คิดเปน

รอยละของความถูกตอง)  
                ในการวิเคราะหจําแนกประเภทสามารถเขียนสมการจําแนกประเภท    โดยนําเอาคา V 
ที่คํานวณไดมาเขียนเปนสมการดังนี้ 
  Y = V11  X1 + V12  X2  + .... + V1P   XP 

 เมื่อ Y แทน   คะแนนแปลงรูปที่เกิดจากการรวมผลคูณระหวางน้ําหนัก 
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             กับคะแนนตัวแปรแตละตัว 
   V1i แทน น้ําหนักที่จะไปคูณกับ X1  แตละตัว 
  X1 แทน คะแนนของตัวแปรตัวที่ i 
  P แทน จํานวนตัวแปรอิสระ 

                สําหรับการวิเคราะหจําแนกประเภทของหมูบานทั้ง  2 กลุม        ที่จะนําเสนอในที่นี้ ได 
กําหนดให    หมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ  3 (กาวหนา)  เปนหมูบานกาวหนา     และหมูบานเรงรัด 
พัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง)  เปนหมูบานลาหลัง    

 
 7. ผลงานวิจยัที่เกี่ยวของ 
                การศึกษาดัชนีจาํแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท              ตามเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน   (จปฐ.)   นอกจากศึกษาแนวคิด          ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับตัวชี้วัดที่สนใจศึกษา
แลว    ไดศึกษาผลงานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับคุณภาพชีวิตและสังคม          ซึ่งมีผูศึกษาทัง้ที่เปน
งานวิจยัและวทิยานพินธเพือ่นํามาเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี ้
 
                Takahashi (1979) ไดศึกษาเรื่อง    “ คุณภาพชีวิตในประเทศไทย:การวิเคราะห
ทางดานเศรษฐกิจ-สังคม” (Quality of Life in Thailand : A Socio-Economic Analysis)   โดย
จัดเก็บขอมูลจากจังหวัดตาง ๆ 70 จังหวัด  มาวิเคราะหตามปจจัยที่ผูวิจัยสรางขึ้น    จํานวน 16 
ปจจัย  ไดแก องคประกอบทั่วไป การบริการชุมชน ศาสนา เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอม   อุบัติเหตุทาง
การจราจร ภาวะเจริญพันธุ การใชแรงงานเด็ก  การอุตสาหกรรม การคมนาคม การศึกษาขั้น
พื้นฐาน ภาวะการตาย อาชญากรรม การเคลื่อนยายประชากร  ผูสูงอายุ และสุขภาพอนามัย และ
ไดนําปจจัยเหลานี้มาหาคาบงชี้วา จังหวัดไหนมีคาดัชนีสูงที่สุด –ต่ําที่สุด  ผลการวิจัยพบวา   
จังหวัดตราดและจังหวัดจันทบุรี เปนจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตสูงที่สุด  สวนจังหวัดที่มีดัชนี
คุณภาพชีวิตต่ําสุด คือ จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดพิจิตร  และพบวาจังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพ
ชีวิตสูง ๆ นั้นมักมีรายไดประชากรสูง      เปนเมืองที่เจริญหรือเปนเมืองตากอากาศ          สวน
จังหวัดที่มีดัชนีคุณภาพชีวิตต่ํามักเปนจังหวัดที่มีสภาพแวดลอมไมดี มีภาวะเจริญพันธุสูงและมี
การศึกษาต่ํา 
 
                ผองศรี จันกรณกิจศิลป (2526)     ไดทําการวิจัยเรื่อง “การรับรูเร่ืองคุณภาพชีวิตของผู
ที่อาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง” มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะห
การรับรูเร่ืองคุณภาพชีวิต  ของผูอาศัยในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ   เขตหวยขวาง  
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ปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิตและสิ่งที่มีผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิตและเปรยีบเทยีบ
การรับรูดังกลาวตามตัวแปรเพศ อาชีพ รายได ระดับการศึกษา และขนาดของครอบครัว  ผล
การศึกษาสรุปไดวา ผูอาศัยอยูในอาคารสงเคราะหของการเคหะแหงชาติ เขตหวยขวาง  รับรูวา
ปจจัยที่เปนตัวกําหนดคุณภาพชีวิต ข้ึนอยูกับปจจัย 4 ที่เหมาะสม การมีรายไดเพียงพอสําหรับใช
จายในสิ่งที่จําเปน การมีรถโดยสารบริการใหความสะดวกในการเดินทาง การมีความมั่นคง และ
กาวหนาในหนาที่การงาน การเปนผูบําเพ็ญคุณงามความดี จนไดรับการยกยองชมเชยโดยทั่วไป 
การมีเสรีภาพในการนับถือศาสนา การจบการศึกษาภาคบังคับเปนอยางนอย   การอยูรวมกันโดย
ไมเบียดเบียนซึ่งกันและกัน  การมีอากาศบริสุทธิ์ปราศจากควันพิษ การมีศาสนาประจําชาติ และ
ความภูมิใจในขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมของชาติ  สวนการรับรูในเรื่องสิ่งที่มี
ผลกระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิตนั้นพบวา ความไมปลอดภัยจากโจรผูราย และภาวะคาครอง
ชีพสูง กระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิตเปนอันดับแรก รองลงมาไดแก การติดยาเสพติดใหโทษ    
กระทบกระเทือนตอคุณภาพชีวิต ตามตัวแปรที่กําหนด    พบวาไมแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติ   
       
                อุทุมพร  จามรมาน (2528) ศึกษาองคประกอบคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพมหานคร 
โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณและสอบถามหัวหนาครัวเรือน ครอบคลุม 7 ดาน คือ   
สภาพแวดลอมทางกายภาพ สังคมและวัฒนธรรม เศรษฐกิจ สุขภาพอนามัย  จิตวิทยา  บริการ
ของรัฐและเอกชน นันทนาการ    ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของคนกรุงเทพฯ  พบวา คน
กรุงเทพฯในเขตชั้นนอกมีคาคุณภาพชีวิตสูงสุด รองลงมา คือในเขตชั้นใน และสุดทายไดแก ในเขต
ชั้นกลาง  คาต่ําสุดของคุณภาพชีวิตพิจารณาจากตัวแปรที่สําคัญ 9 ตัว คือ 

1. การออกกําลังกาย 
2. ชวงเวลาที่ใชออกกําลังกาย 
3. การพักผอน 
4. ชวงเวลาที่ใชพักผอน 
5. จํานวนวันที่ทํางานในหนึ่งสัปดาห 
6. การถือครองบานที่อยูอาศัย 
7. เวลาที่ใชเดินทางไปทํางานในชวงปกติ 
8. การถือครองที่ดิน 
9. เวลาที่ใชเดินทางไปทํางานในชวงจราจรติดขัด 
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วารินทร วงศหาญเชาว และประโยชน  เจริญสุข  (2529)    ไดเสนอแผนพัฒนาชุมชน 

และคุณภาพชีวิตชนบท (พ.ศ. 2530 – 2534)    โดยนําไปใชเปนแผนพัฒนาจังหวัดพิจิตร การ
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตจะเนนหนักตามความหมาย 6 ประการ  คือ 

     1.    สามารถพึ่งตนเองได 
2. มีความรูสึกผูกพันตอสังคม 
3. มีการเสนอสนองทางสังคมสูง 
4. อยูในสภาพความเปนเมืองที่เหมาะสม 
5. มีความยุติธรรมทางสังคมและกายภาพที่เหมาะสม 
6. มีโครงสรางพื้นฐานทางสังคมและกายภาพที่เหมาะสม 
 

                 ศักดิ์ชัย   ทวีศักดิ์ (2531)   ไดศึกษาการรับรูเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตโดย       ไดศึกษากับ 
ประชาชนในเขตอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ  จํานวน 264 ครอบครัว  ผลการศึกษาทําให
ไดปจจัยที่ประชาชนรับรูวาสําคัญตอคุณภาพชีวิต  เรียงตามลําดับ ไดแก    รายได  ชีวิตครอบครัว 
ที่อยูอาศัย  การมีงานทํา  สุขภาพอนามัย  อุปกรณเครื่องใชภายในบาน   อุปกรณในการประกอบ
อาชีพ การสาธารณูปโภค อาหาร การศึกษา      การมีคุณธรรม ความสัมพันธกับเพื่อนและสังคม  
ที่ดินประกอบอาชีพ   การประหยัด    การไมมีหนี้สิน     ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน และ
การพักผอนหยอนใจ 
 
                 ปรีชา  เปยมพงศสานต (2536)  กลาววา        ถาเราตองการยกระดับคุณภาพชีวิตของ 
มนุษยใหสูงขึ้นอยางสม่ําเสมอ    และรักษาระดับนี้ใหคงอยูยั่งยืนยาวนาน          จําเปนตองดูแล
ส่ิงแวดลอมทางธรรมชาติและสังคมใหอยูในสภาพที่ดีตลอดเวลา ในการมองเรื่อง “คุณภาพชีวิต” 
เราจะตองใหความสนใจสูงสุดแกมิติที่สําคัญ 3 ดานดวยกัน คือ 
                1. การรักษาระบบนิเวศ และระบบเศรษฐกิจใหอยูในสภาพสมดุล 
           2. การสนองความตองการขั้นพื้นฐานทางดานกายภาพของมนุษย 
           3. การสนองความตองการขั้นพื้นฐานทางดานสังคมของมนุษย 
                จากการศึกษาเอกสารเครื่องชี้วัดทางสังคมของตางประเทศ และของประเทศไทย  และ
ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ  พบวา  มีหนวยงาน และองคกรในระดับนานาชาติ และระดับประเทศ     

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

49

ทั้งองคกรภาครัฐ องคกรเอกชน และตลอดจนถึงระดับบุคคลที่ไดจัดทําเครื่องชี้วัดตาง ๆ     จาก
ความสนใจในการจัดทําเครื่องชี้วัดการพัฒนาที่เนนเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ ตอมาไดขยาย
ขอบขายการวัดการพัฒนากวางขึ้น   โดยครอบคลุมสาระตาง ๆ ทางดานสังคม ประเด็นการวัด
ความเปนอยูที่ดี    รวมถึงการมีสุขภาพอนามัย   ส่ิงแวดลอมที่ดี     การศึกษา    และดานการมี
สวนรวมในชุมชน  และใชเครื่องชี้วัดนั้น ในการวัดตั้งแตระดับนานาประเทศ ระดับประเทศ จนถึง
ระดับชุมชน ครัวเรือน และบุคคล  ปนการใชเพื่อวัดการพัฒนา   กระตุนใหเกิดการพัฒนา และเกิด
การเรียนรูของครัวเรือนโดยผานขอคําถามของตัวชี้วัดทุก ๆ ตัว  ดวยการริเร่ิมแกไขปญหาตาง ๆ    
ดวยตนเองที่ครัวเรือนกอน และเรียนรูรวมกันในระดับชุมชน และสังคมตามลําดับ  เพื่อใหเกิด
ความผาสุกในการอยูรวมกันของผูคนในสังคมในที่สุด   
 
 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
                1. จากผลการสํารวจขอมูล จปฐ. ป 2542 ของจังหวัดกาญจนบุรี เมื่อนํามา
เปรียบเทียบ ระหวางหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1   (ลาหลัง)      และหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 
3   (กาวหนา) 
 คุณภาพชีวิตของครัวเรือน ทั้ง 2 หมูบาน บรรลุเกณฑ เปาหมาย จปฐ.    ในตัวชี้วัดเดียวกัน และ
ไมบรรลุเปาหมาย จปฐ. ในบางตัวชี้วัดเหมือนกัน 

2. สาเหตุของปญหาการพฒันาคุณภาพชีวิตดังกลาว     อาจพิจารณาไดจากสภาพการ 
เปลี่ยนแปลงทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมือง   ทีเ่ปลี่ยนแปลงไป เมื่อถงึชวงหนึง่   ตัวชี้วัดหรือ
เครื่องชี้วัดบางตัวอาจจะเพิม่รายละเอยีดในการวัดใหชดัเจนและครอบคลุม   ตองมกีารเพิม่เกณฑ
เปาหมาย หรือปรับลดตัวชี้วัดบางตวัเพื่อใหสอดคลองกับแนวนโยบายในการพฒันาประเทศ  ทัง้นี้
ตัวชี้วัดตามเกณฑความจําเปนพืน้ฐานดังกลาว สามารถจัดเปนหมวดไดดังนี้       (กรมการพฒันา
ชุมชน 2545 : 114) 

หมวดที่ 1  สุขภาพดี 
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และฉีดวัคซีนครบ 
2. หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอดและการดูแลหลังคลอด 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว อยางนอย 4 เดือนแรกติดตอกัน 
5. เด็กอายุต่ํากวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรคครบ 
6. เด็กแรกเกิดถึง5 ปไดกินอาหารอยางเหมาะสมและ เพียงพอ 
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7. เด็กอายุ 6 – 15 ป ไดกินอาหารถูกตองครบถวน 
8. เด็กอายุ 6 – 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีนปองกันโรค 
9. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
10. ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือไอโอดีน 
11. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีตรา อย. 
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม 

                     หมวดที่ 2      มีบานอาศัย 
      13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป 
      14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล 

          15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
 16. ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
 17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

หมวดที่ 3       ศึกษาถวนทั่ว 
18.  เด็กอายุ 2 – 5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดูที่ถูกตอง 
19.  เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑไดเขาเรียนการศึกษาภาคบังคับ 
20.  เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไดเขาศึกษาตอในระดับมัธยมตน 
21. เด็กที่ไมไดศึกษาตอไดรับการฝกอบรมดานอาชีพตาง ๆ  
22. คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานและเขียนภาษาไทยได 
23.  ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 

     24.  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 
    หมวดที่ 4     ครอบครัวสุขสบาย 
    25. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15 – 44 ป ใชบริการคุมกําเนิด 
    26. ครอบครัวมี่ความอบอุน 

        27. ครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัย 
        28. ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

   หมวดที่ 5      รายไดมาก 
   29. ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวา 20,000 บาทตอป 

       หมวดที่ 6       อยากรวมพัฒนา 
30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล 
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31. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
32. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 

  หมวดที่ 7      พาสูคุณธรรม 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สัปดาหละครั้ง 
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
37. คนสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแล 

  หมวดที่ 8       บํารุงสิ่งแวดลอม 
38. ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
39. ครัวเรือนรวมกิจกรรมปองกันและควบคุมส่ิงแวดลอม 
 

                จากการศึกษาแนวความคิดการพัฒนาทรัพยากรมนุษย         และคุณภาพชวีิต แนวคดิ 
เกี่ยวกับเครื่องชี้วัดความจําเปนพืน้ฐาน     เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและสังคมของตางประเทศ และ
เครื่องชี้วัดทางสังคมของประเทศไทย   ตลอดจนผลงานวิจยัที่เกี่ยวของขางตน  และผลการจัดเกบ็
ขอมูลความจาํเปนพื้นฐาน จปฐ. ป 2542  2543  และ 2544       ผูวิจัยไดสรุปตัวชี้วัดในการศึกษา
คร้ังนี้ไว จาํนวน  20 ตัวชี้วัด     ปรากฏรายละเอียดตารางที ่1 
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ตารางที่ 1  เปรียบเทียบตวัชีว้ัดคุณภาพชีวติฯ ทัง้ 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด และตัวชี้วัดคณุภาพชีวิตฯ  
                 ที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ จาํนวน 20 ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดของเดมิ 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ใชในการศึกษา 7 หมวด 20 ตัวชี้วัด 
หมวดที่ 1  สขุภาพดี 
1. หญิงตั้งครรภไดรับการดูแลกอนคลอด และ

ฉีดวัคซีนครบ 
2. หญิงตั้งครรภไดรับการทําคลอดและการ

ดูแลหลังคลอด 
3. เด็กแรกเกิดมีน้ําหนักไมต่ํากวา 2,500 กรัม 
4. เด็กแรกเกิดไดกินนมแมอยางเดียว อยาง

นอย 4 เดือนแรกติดตอกัน 
5. เด็กอายุต่ํากวา 1 ป ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรคครบ 
6. เด็กแรกเกิดถึง5 ปไดกินอาหารอยาง

เหมาะสมและ เพียงพอ 
7. เด็กอายุ 6 – 15 ป ไดกินอาหารถูกตอง

ครบถวน 
8. เด็กอายุ 6 – 12 ป ไดรับการฉีดวัคซีน

ปองกันโรค 
9. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตว 
      ที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
10. ครัวเรือนมีการบริโภคเกลือไอโอดีน 
11. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่ม ี
      เครื่องหมาย อย. 
 12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง 
       เหมาะสม 

 
 
 
 
 
 
 
 

      - ถูกตัดออก - 
 
 
 
 
 
 
 

9. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตว 
    ที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน 

- ถูกตัดออก - 
11. ครัวเรือนไดกนิอาหารควบคุมที่ม ี
     เครื่องหมาย อย. 
12. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง 

เหมาะสม 
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ตัวชี้วัดของเดมิ 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ใชในการศึกษา 7 หมวด 20 ตัวชี้วัด 
หมวดที่ 2      มีบานอาศัย 
13. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวร 

อยางนอย   5  ป 
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล 
15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
16 .  ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

หมวดที่ 2      มีบานอาศยั 
13.ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 

5  ป 
14. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล 
15. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ 
16 .  ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ 
17. ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ 

หมวดที่ 3       ศึกษาถวนทั่ว 
18. เด็กอายุ 2 – 5 ป ไดรับการบริการเลี้ยงดู 
      ที่ถูกตอง 
19. เด็กที่มีอายุครบตามเกณฑไดเขาเรียน 
      การศึกษาภาคบังคับ 
20. เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับไดเขาศึกษา

ตอในระดับมัธยมตน 
21. เด็กที่ไมไดศึกษาตอไดรับการฝกอบรมดาน

อาชีพตาง ๆ  
22. คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานและ

เขียนภาษาไทยได 
23.  ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาห 
       ละ 3 คร้ัง 
24.  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

หมวดที่ 3       ศึกษาถวนทั่ว 
 
 
 
               - ถูกตัดออก - 
      
 
 
 
23. คนในครัวเรือนอายุ 14 – 50 ป อานและ

เขียนภาษาไทยได 
23.  ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาห 
       ละ 3 คร้ัง 
24.  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส 

  
หมวดที่ 4     ครอบครัวสุขสบาย 
25. คูสมรสที่ภรรยาอายุ 15 – 44 ป ใชบริการ 
      คุมกําเนิด 
26. ครอบครัวมีความอบอุน 
27  ครัวเรือนมีความปลอดภัยจากอุบัติภัย 
28.ครัวเรือนมีความปลอดภัยในชีวิตและ 

หมวดที่ 4     ครอบครัวสขุสบาย 
 
 
                - ถูกตัดออก - 
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ตารางที่ 1 (ตอ)  
ตัวชี้วัดของเดมิ 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดที่ใชในการศึกษา 7 หมวด 20 ตัวชี้วัด 

หมวดที่ 5      รายไดมาก 
29. ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 20,000 

บาทตอป 
 

หมวดที่ 5      รายไดมาก 
30. ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ียไมต่ํากวา 20,000 

บาทตอป 
 

หมวดที่ 6       อยากรวมพัฒนา 
30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน 
     ตําบล 
31. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
32. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษา

สาธารณสมบัติ 
 

หมวดที่ 6       อยากรวมพัฒนา 
30. ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมท่ีตั้งขึ้นใน
หมูบาน 
     ตําบล 
33. คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง 
34. ค รั ว เ รื อ น เ ข า ร ว มกิ จ ก ร รม ในกา ร

บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ 
 

หมวดที่ 7      พาสูคุณธรรม 
33. ครัว เรื อนปฏิบัติกิ จกรรมทางศาสนา 

สัปดาหละครั้ง 
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 
37.คนสูงอายุและคนพิการไดรับการดูแล 

หมวดที่ 7      พาสูคุณธรรม 
33. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา 

สัปดาหละครั้ง 
34. คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
35. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
36. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 
- ถูกตัดออก - 

หมวดที่ 8       บํารุงสิ่งแวดลอม 
38 ครัวเ รือนรวมกิจกรรมอนุ รักษ  
       ทรัพยากรธรรมชาติ 
39.  ครัวเ รือนรวมกิจกรรมปองกันและ  
    ควบคุมสิ่งแวดลอม 

 

หมวดที่ 8       บํารุงสิ่งแวดลอม 
38 ครัวเ รือนรวมกิจกรรมอนุ รักษ  
       ทรัพยากรธรรมชาติ 
                 - ถูกตัดออก - 

                สามารถกาํหนดเปนกรอบในการศึกษาวิจัย ดังแผนภูมิที ่3 
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      ตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจําแนก                                   ตัวแปรตามหรือตัวแปรกลุม 
(Independent of Discriminating Variable)                (Dependent of Group Variable) 
 
 
 
 
 
          

 
                                                                                                                                     
          
 
 
 
 
 
แผนภูมิที่ 3  กรอบในการศึกษาวิจัย 

     
     1. กลุมหมวดสุขภาพดี        มี       3    ตัวชี้วัด 
    2. กลุมหมวดมีบานอาศยั    ม ี      5     ตัวชี้วัด 
    3. กลุมหมวดศึกษาถวนทั่ว  ม ี      3     ตัวชี้วัด 
    4. กลุมหมวดรายไดมาก      ม ี     1     ตัวชี้วัด 
    5. กลุมอยากรวมพฒันา      ม ี      3     ตัวชี้วัด 
    6. กลุมหมวดพาสูคุณธรรม  ม ี      4    ตัวชี้วัด 
    7. กลุมหมวดบํารุงสิง่แวดลอม  ม ี 1     ตัวชี้วัด 

ระดับการพัฒนา 
ของหมูบาน 

(หมูบานกาวหนา) 

ระดับการพัฒนา 
ของหมูบาน 

(หมูบานลาหลัง) 
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บทที ่3 
 

วิธีดําเนินการวิจัย 
 

1. แหลงขอมลู 
 
  การศึกษาดัชนีจําแนกตัวชีว้ัดคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบท      ตามเกณฑ
ความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ในครั้งนี ้   ไดใชขอมูลเบื้องตนจากผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ป 2542 
ป 2543 และ  ป 2544 และผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2542      ซึ่ง
จัดเก็บโดยกรมการพฒันาชมุชน   กระทรวงมหาดไทย 

1. ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูล จปฐ.  เปนขอมูลระดับครัวเรือน    โดยมีการ 
จัดเก็บทุกครัวเรือนที่อยูนอกเขตเทศบาล  โดยจัดเก็บตามแบบสอบถาม      และเปนขอมูลที่แสดง
ใหทราบถึงสภาพความจาํเปนพืน้ฐานของคนในครัวเรือน   ในแตละหมูบาน     ตามเครื่องชี้วัดที่ได
กําหนดไว    จาํนวน  8  หมวด  39  ตัวชี้วดั    หากพบวา      ตวัชี้วัดใดยังไมบรรลุเกณฑเปาหมาย    
สมาชิกในครัวเรือน  ชุมชน  องคกรปกครองสวนทองถิน่   และสวนราชการที่เกี่ยวของ  ตองรวมกัน
คนหาสาเหตุ  และหาแนวทางแกไข    ใหบรรลุเกณฑตามเปาหมาย จปฐ.        เพื่อเปนการพัฒนา
คุณภาพชีวิตใหดีข้ึนในปตอ ๆ ไป 

2. ขอมูลที่ไดจากการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค เปนขอมูลระดับหมูบาน        มีการ 
จัดเก็บทุก  ๆ  2   ป  ในทกุหมูบานที่อยูนอกเขตเทศบาล          เปนขอมูลที่แสดงใหทราบถงึสภาพ
ปญหาของหมูบาน     ซึ่งขอมูล กชช. 2ค   นี้จะนาํไปสูการวางแผนแกไขปญหา หมูบาน     ตําบล  
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  และหนวยราชการที่เกีย่วของหรือกลุม/องคกรประชาชน   เพื่อให
ประชาชนไดมคีุณภาพชีวิตที่ดีข้ึนเชนกนั 
  ขอมูล  กชช. 2ค  มี  6  กลุม  31     ตัวชี้วัด เมื่อทําการวิเคราะหขอมูลและ
เปรียบเทียบกบัเกณฑชีว้ัดจะทําใหทราบวา     หมูบานนัน้อยูในระดับใด แบงเปน  3  ระดับ 
  ถาได  1  คะแนน  หมายถงึ ตัวชี้วัดนัน้มีปญหามาก  (ต่ํากวาเกณฑ) 
  ถาได  2  คะแนน  หมายถงึ ตัวชี้วัดนัน้มีปญหาปานกลาง (อยูในเกณฑ) 
  ถาได 3 คะแนน หมายถงึ ตวัชี้วัดนั้นมีปญหานอย หรือไมมีปญหา (สูงกวา
เกณฑ)                                
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  ซึ่งจะมกีารจัดระดับการพัฒนาของหมูบานวาเปน หมูบานระดับใด โดยใชจํานวน
ตัวชี้วัดที่ไดคะแนน 1 คะแนน เปนหลักในการพิจารณา 
 
 

1. ถาได 1 คะแนน   จาํนวน  11 – 31 ขอ    จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 
1  (ลาหลัง) 

2. ถาได 1 คะแนน  จํานวน 6 – 10 ขอ      จัดเปนหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดับ 2 
(ปานกลาง) 

                        3   ถาได 1 คะแนน   จํานวน 0 – 5 ขอ          จัดเปนหมูบานเรงรัดพฒันาอนัดับ 3 
     (กาวหนา) 

 
ทั้งขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) และขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค)     

เปนขอมูลพืน้ฐานที่ทาํใหทราบปญหาของประชาชนในทกุระดับ   ตั้งแต ระดับครัวเรือน    หมูบาน   
ตําบล  อําเภอ   จังหวัด  และประเทศซึง่เปนกลไกสาํคัญในการกาํหนดแผนงานโครงการ     ในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนไดตรงกบัความตองการของประชาชนและปญหาที่เกิดขึ้น 

จากผลการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) ป 2542  และผลการจัดเก็บ 
ขอมูลความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.) ป 2543    จังหวัดกาญจนบุรีเปนจงัหวัดเดียวของภาคกลางทีม่ี 
ผลการจัดเก็บขอมูล จปฐ. ไมบรรลุเกณฑเปาหมายถึง 12 ตัวชี้วัด     และไมบรรลุเกณฑเปาหมาย 
11 ตัวชี้วัด ในป 2544 จาก39 ตัวชี้วัด           และจากการตรวจสอบผลการจัดเก็บขอมูล กชช. 2ค 
ป 2542  พบวา   หมูบานกาวหนา    และหมูบานลาหลงั            มีตวัชี้วัด จปฐ. บางตัวยงัคงบรรลุ
เปาหมายในระดับที่ใกลเคียงกัน    เชน    หมูบานในกลุมตัวอยาง    ทีเ่ปนหมูบานกาวหนา      คือ  
บานดอนงิว้ หมูที่ 4  ตําบลพนมทวน  อําเภอพนมทวน  บานหนองจิก      มีผลการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตตามเกณฑความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)   ป 2542  บรรลุเปาหมาย  36  ตัวชี้วัด    และหมูบาน
ลาหลงั  คือ   หมูที ่16  ตาํบลหนองกุม  อําเภอบอพลอย   มีผลการพฒันาคุณภาพชีวิตตามเกณฑ
ความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)  ที่จัดเก็บขอมลูในป 2542     บรรลุเปาหมาย  34   ตัวชีว้ัด   ที่จัดเก็บ   
ขอมูลในป  2543  และที่จัดเก็บขอมูลในป  2544  ก็ยังคงบรรลุเปาหมายมากใกลเคียงกัน 
 รายละเอียดตามตาราง 2 
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ตารางที่ 2    จํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายของหมูบานกลุมตัวอยาง  ที่จัดเก็บขอมูลในป  2542   
                   ป 2543  และ ป 2544   ของอําเภอพนมทวน   และอําเภอบอพลอย   จังหวัด 
                  กาญจนบุรี  
 

ปที่จัดเก็บ
ขอมูล 

หมู  4 บานดอนงิว้  ต.พนมทวน 
อ. พนมทวน (หมูบานกาวหนา) 

หมู 16 บานหนองจกิ ต.หนองกุม 
อ.บอพลอย (หมูบานลาหลงั) 

ป 2542 บรรลุเปาหมาย
36 ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 
3 เร่ือง คือ 

- เด็กอาย ุ 2-5   
  ขวบไดเตรียม 
  ความพรอม 
- ถูกรบกวนจาก 
ส่ิงรําคาญ 
- การติดบุหร่ี 

บรรลุเปาหมาย
34 ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 
5 เร่ือง คือ 

-  น้ําสะอาด 
-  การรับรูขาวสาร 
-  รายได 
- ความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพยสิน 
-  ความปลอดภัย 
จากอุบัติภัย 

ป 2543 บรรลุเปาหมาย
36 ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 
2 เร่ือง คือ 

-  การใชสิทธเลือกตั้ง 
- การติดบุหร่ี 

บรรลุเปาหมาย
38 ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 
1 เร่ือง คือ 

- รายได 

ป 2544 บรรลุเปาหมาย
38 ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย 
1 เร่ือง คือ 

- การเปนสมาชิก
กลุม 

บรรลุเปาหมาย
38ตัวชี้วัด 

ไมบรรลุเปาหมาย  
1 เร่ือง  คือ 

- รายได 

 
  จากตาราง   2   พบวาในหมูบานกลุมตัวอยาง  ทั้ง 2 ประเภท   คือ        หมูที่ 4     
บานดอนงิว้     ตําบลพนมทวน    อําเภอพนมทวน    ซึ่งเปนหมูบานกาวหนา             และหมูที่ 16  
บานหนองจิก   ตําบลหนองกุม  อําเภอบอพลอย   ซึง่เปนหมูบานลาหลัง    ผลการพฒันาคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในแตละป   ตวัชี้วัดที่บรรลุเปาหมายแลวบางตวัสวนใหญเปนตัวเดียวกนั    และ
พบวาจํานวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมายใกลเคียงกนั        โดยที่ตัวชีว้ัดบางตัวที่ยงัไมบรรลุเปาหมาย  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

59

จะเปนลกัษณะของในหมูบานกาวหนา   คอื   เร่ืองการเปนสมาชิกกลุม     เร่ืองการใชสิทธิ์เลือกตัง้ 
เร่ืองการติดบหุร่ี   และตัวชีว้ัดที่ยงัไมบรรลุเปาหมายของหมูบานลาหลัง       จะเปนปจจัยที่จาํเปน
ตอการดํารงชวีิต    เชน   เร่ืองรายได    เร่ืองน้าํสะอาด   เร่ืองการรับรูขาวสาร เร่ืองความปลอดภยั
ในชีวิตและทรัพยสิน      และเรื่องของอุบตัิภัย 
 

           ดังนัน้ผูวิจยัจึงเลือกที่จะศกึษาครัวเรือนเปาหมาย   ของจังหวัดกาญจนบุรี    ที่อยู
ในหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดบั 3 (กาวหนา)   ซึ่งตอไปจะเรียกวา หมูบานกาวหนา  และหมูบาน
เรงรัดพัฒนาอนัดับ 1 (ลาหลงั)     ซึ่งตอไปจะเรียกวา หมูบานลาหลงั           เพื่อศึกษาถึงดัชนี
จําแนกตวัชี้วดัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทตามเกณฑความจําเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) 
 
 2. ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

    ในการศึกษาครั้งนี้  หนวยในการศึกษาคือ ครัวเรือน    ประชากรที่ใชในการศึกษา 
คร้ังนี้ไดเลือกศึกษาหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนของครัวเรือน   จากหมูบานกาวหนา  และหมูบาน
ลาหลัง  ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี   จํานวน 48,510  ครัวเรือน  จําแนกเปน 2 กลุม คือ 
  1. ครัวเรือนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดบั 3 (กาวหนา)          จากผลการจัดเก็บขอมูล
พื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2542 จํานวน   412  หมูบาน   4,305   ครัวเรือน 
   2. ครัวเรือนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดบั 1 (ลาหลัง) จากผลการจัดเก็บขอมูลพืน้ฐาน
ระดับหมูบาน (กชช. 2ค)  ป 2542  จํานวน   41   หมูบาน  44,205  ครัวเรือน 
   เลือกขนาดตัวอยาง   จํานวน 300   ครัวเรือน   จากกลุมประชากรทั้งหมด  13  อําเภอ   
453 หมูบาน   โดยวิธีการสุมตัวอยางแบบระดับชั้น (Stratified Random Sampling)        โดยสุม
ครัวเรือนจากหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง ดวยการสุมตัวอยางแบบงายในแตละระดับชั้น
อยางไมเปนสัดสวน ตามขั้นตอน ดังนี้ 
  1. เลือกหมูบานกาวหนา จากหมูบานกาวหนา จาํนวนทัง้หมด 412 หมูบาน 108 
ตําบล 13 อําเภอ ได หมูบานกาวหนาเพื่อเปนกลุมตัวอยาง ในพื้นที่อําเภอ เมืองกาญจนบุรี อําเภอ
พนมทวน อําเภอบอพลอย อําเภอดานมะขามเตี้ย และอําเภอหวยกระเจา  จาํนวน 5 หมูบาน     
  2. เลือกหมูบานลา หลงั จากหมูบานลาหลงั  จํานวนทัง้หมด 41 หมูบาน 108 
ตําบล 13 อําเภอ ไดหมูบานลาหลงัเพื่อเปนกลุมตัวอยาง ในพืน้ที่อําเภอ เมืองกาญจนบุรี อําเภอ 
ไทรโยค อําเภอบอพลอย  และอําเภอหวยกระเจา  จาํนวน 5 หมูบาน     
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  3. ผูวิจัยไดวางแผนในการจดัเก็บขอมูลในระดับครัวเรือน จากกลุมตัวอยางที่สุม
ไดจากหมูบานกาวหนา จาํนวน 5 หมูบาน ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวมเปน 150 ครัวเรือน และจาก
กลุมตัวอยางที่สุมไดจากหมูบานลาหลัง จํานวน 5 หมูบาน ๆ ละ 30 ครัวเรือน รวมเปน 150  
ครัวเรือน รวมทั้งสิน้ จาํนวน 300 ครัวเรือน 
  อยางไรก็ดีจากการรวบรวมขอมูลที่ไดกลับคืนมา  ผูวิจยัไดตรวจสอบและบรรณาธิกร 
ขอมูล ปรากฏวามีแบบสอบถามของบางหมูบานไดขาดหายไป และบางสวนไมสมบูรณ ทําใหได
แบบสอบถามที่สมบูรณเพื่อมาคํานวณทั้งสิ้น จาํนวน 296  ชุด  โดยแยกเปนของหมูบานกาวหนา
จํานวน 147 ชุด และเปนของหมูบานลาหลัง  จํานวน 149 ชุด  คิดเปนรอยละ 98.7   รายละเอยีด
ปรากฏดังตารางที่ 3   
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ตาราง  3     รายละเอยีดการสุมกลุมตัวอยาง ในจงัหวัดกาญจนบุรี 
 

จํานวนประชากร จํานวนกลุมตัวอยาง 
อําเภอ ตําบล หมูบาน

กาวหนา 
หมูบาน
ลาหลงั 

หมูบาน
กาวหนา ครัวเรือน หมูบาน

ลาหลงั ครัวเรือน 

อําเภอเมือง 
กาญจนบุรี 

 
  16 

 
53 

 
3 

 
1 

 
     30 

 
1 

  
   30 

อําเภอเลาขวญั 7 9 7 - - - - 
อําเภอพนมทวน 13 64 0 1 30   
อําเภอไทรโยค 7 11 7   1 29 
อําเภอบอพลอย 8 27 5 1 28 1 30 
อําเภอสังขละบุรี 3 2 2 - - - - 
อําเภอศรีสวัสด์ิ 6 16 1 - - - - 
อําเภอทามะกา 17 89 0 - - - - 
อําเภอทามวง 13 77 1 - - - - 
อําเภอทองผาภมูิ 7 19 3 - - - - 
อําเภอดาน 
มะขามเตี้ย 

 
4 

 
19 

 
0 

 
1 

 
30 

 
- 

 
- 

อําเภอหนองปรือ 3 15 5 - - - - 
อําเภอหวยกระเจา 4 11 7 1 29 2 60 
รวม 13 อําเภอ 108 412 41 5 147 5 149 

 
  ปรากฏรายชื่อหมูบานที่ไดรับการสุมตัวอยาง จํานวน 10 หมูบาน    ดังตาราง 4  
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ตาราง  4    รายชื่อหมูบานที่ไดรับการสุมตัวอยาง แยกเปนรายอําเภอ 
   

อําเภอ ตําบล หมูบาน 
อําเภอเมืองกาญจนบุรี ชองสะเดา 

เกาะสาํโรง 
หมูที ่6 บานชองกระทงิ   (ลาหลงั) 
หมูที ่4 บานเกาะสาํโรง   (กาวหนา) 

อําเภอพนมทวน พนมทวน หมูที ่4 บานดอนงิว้        (กาวหนา) 
อําเภอไทรโยค ตําบลลุมสุม หมูที ่2 บานเขาสามชัน้   (ลาหลงั) 
อําเภอบอพลอย หนองกุม 

บอพลอย 
หมูที ่16 บานหนองจิก    (ลาหลงั) 
หมูที ่8  บานตะวัน         (กาวหนา) 

อําเภอดานมะขามเตี้ย ดานมะขามเตีย้ หมูที ่3 บานทาพ ุ           (กาวหนา) 
กิ่งอําเภอหวยกระเจา หวยกระเจา 

สระลงเรือ 
วังไผ 

หมูที ่10 บานอุดมสุข      (ลาหลงั) 
หมูที ่9 บานดงรัก           (กาวหนา) 
หมูที ่9 บานบอทอง        (ลาหลงั) 

รวม 10 ตําบล 10 หมูบาน  จาํนวน 300 ครัวเรือน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 63

3. เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
 
                เครื่องมือที่ใชในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เปนเครื่องมือที่พัฒนามาจากแบบสอบถามขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ. 1)     ที่ใชเก็บในชวงป 2540 – 2544   ซึ่งใชวัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท   ทั้งในหมูบานกาวหนา หมูบานปานกลาง  และหมูบานลาหลัง   โดยที่ตัวชี้วัด
คุณภาพชีวิตจะเปนสิ่งที่แสดงถึงสภาพความจําเปนของคนในครัวเรือนในดานตาง  ๆ   เกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตที่ไดกําหนดมาตรฐานขั้นต่ําเอาไววา  คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในเรื่องนั้น ๆ  อยางไร
ในชวงระยะเวลาหนึ่ง   เพื่อใหมีชีวิตที่ดีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางมีความสุข  ซึ่งมี
ทั้งหมด  8  หมวด  39  ตัวชี้วัด   และมีการวัดแบบอันดับ (Ordinal Scale)   คือ ผานเกณฑ และ
ไมผานเกณฑ    มาทําการปรับปรุงและพัฒนาขอคําตอบใหมีระดับการวัดเปนระดับชวง (interval) 
และอัตราสวน (ratio)  และพิจารณาเฉพาะตัวแปรที่จะเกิดขึ้นอยางคงเสนคงวา     และเปนเรื่อง
ในชีวิตประจําวันที่ทุกครัวเรือนสามารถใหคําตอบได    เมื่อพิจารณาแลวเหลือเพียง  7 หมวด  20  
ตัวชี้วัด     โดยกําหนดระดับการวัด  ใหมีคากลางเทากับ  3  และ  2       ซึ่งสอดคลองกับเกณฑ
เปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. แตละขอ         ที่ใชในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
ฉบับที่  8 และ ฉบับที่ 9     
                ตอนที่ 1  เกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทน ประกอบดวย  เพศ  
อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  และ อาชีพ    มีจํานวน  6  ขอ 
    ตอนที่   2  เปนขอมูลเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท      หรือ
ตัวแปรอิสระที่ใชในการศึกษาครั้งนี้  จํานวน 20  ขอ โดยมีคําตอบใหเลือก 5 ตัวเลือก และคําถาม
ปลายเปด ดังนี้ 
                1. ขอคําถามที่ใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แบงเปน 5 ระดับ คือ 
    1คะแนนคื อ  มี คุณภาพชี วิ ต อยู เ กณฑ ที่ ต่ํ า ก ว า เ ป า หมายที่ กํ า หนด                        
ไวใน จปฐ.มากที่สุด 
  2 คะแนน  คือ มีคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑต่ําเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 
  3 คะแนน  คือ มีคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 
  4 คะแนน  คือ มีคุณภาพชีวิตสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 
  5 คะแนน  คือ มีคุณภาพชีวิตสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 
คอนขางมาก 
                 2. ขอคําถามปลายเปด จะตองนําคําตอบมาคํานวณอีกครั้ง    เพื่อใหมีระดับการวัด 
เปน  3 ระดับ  ดังนี้ 
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1 คะแนน คือ มีคุณภาพชีวิตอยูเกณฑที่ต่ํากวาเปาหมายที่กําหนด ไวใน จปฐ. 
2 คะแนน   คือ  มีคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 
3 คะแนน   คือ  มีคุณภาพชีวิตสูงกวาเกณฑเปาหมายที่กําหนดไวใน จปฐ. 

 
4. การปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ 
                เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบบันทึกประกอบการสังเกตและสัมภาษณ ได
ดําเนินการปรับปรุงและพัฒนา โดยมีข้ันตอนในการปรับปรุงและพัฒนาดังนี้ 
     1. กําหนดจุดมุงหมายในการปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ         เพื่อใหระดับการวัด
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท   ของหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลังมีความชัดเจนและ
วัดไดอยางละเอียด 
      2. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
     3. ศึกษาและเขียนนิยามเชิงปฏิบัติการ  แลวเขียนพฤติกรรมตามลักษณะที่จะวัด โดย
อางอิงจากคูมือการจัดเก็บขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท ของศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  
กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย 
     4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือ  ใหสอดคลองกับที่ไดนิยามไว   โดยพิจารณาจากขอ
คําถาม  ตามแบบสอบถาม (จปฐ.1)  ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด  39  ตัวชี้วัด  ไดขอคําถามจํานวน  7  
หมวด  20  ตัวชี้วัด  โดยมีคําถาม ทั้งหมด  2  ตอน   รวม 26   ขอ คือ 
      ตอนที่  1   เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทน 
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  และ อาชีพ  มีจํานวน  6  ขอ 
        ตอนที่ 2      เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนซึ่ง
เปนเรื่องในชีวิตประจําวันของทุกครัวเรือน  โดยมีทั้งคําถามใหเลือกตอบ และคําถามปลายเปด
จํานวน 20 ขอ         
                5. นําโครงสรางเครื่องมือที่ไดพัฒนาขึ้นมานั้น           ปรึกษาผูเชี่ยวชาญดานการศึกษา 
ดานสาธารณสุข   ดานการพัฒนา   ซึ่งเปนคณะทํางานปรับปรุงเครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน 
(จปฐ.) และ กชช. 2ค  จํานวน 11 ทาน  (รายชื่อในภาคผนวก ก.)  เพื่อพิจารณาวาขอคําถาม และ
คําตอบ    มีความชัดเจนในการสื่อความหมายไดมากนอยเพียงใด  โดยใหระดับความเหมาะสม
ของแตละขอคําถามและคําตอบ เปน   5   ระดับ คือ  
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                    ระดับความเหมาะสม  5   คือ มีความเหมาะสมมากที่สุด 
        ระดับความเหมาะสม  4   คือ มีความเหมาะสมมาก 

       ระดับความเหมาะสม  3   คือ มีความเหมาะสมปานกลาง 
                   ระดับความเหมาะสม  2   คือ มีความเหมาะสมนอย 
                   ระดับความเหมาะสม  1   คือ ไมมีความเหมาะสม 
และหาคาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content validity)   เปนรายขอ                 โดยนําเครื่องมือที่
ผูเชี่ยวชาญไดใหความเหมาะสม ทั้ง 20 ขอ  มาคํานวณหาสวนเบี่ยงเบนควอรไทล  ไดคาเฉลี่ย
ประมาณ 1.5 ซึ่งเปนคาสวนเบ่ียงเบนควอรไทลที่คอนขางต่ํา  แสดงวาความคิดเห็นของ
ผูเชี่ยวชาญ ที่มีตอขอคําถามและขอคําตอบในเครื่องมือ มีความสอดคลองกัน     และเครื่องมือ
สามารถสื่อความหมายไดตรงกัน     
 
5. การทดสอบเครื่องมือ 
                ผูวิจัยไดนําเครื่องมือไปทดสอบ (Try out)  กับครัวเรือนที่ไมเปนกลุมตัวอยางของบาน
รางกระทุม  หมูที่ 4  ตําบลทาเสา  อําเภอกระทุมแบน  จังหวัดสมุทรสาคร       จํานวน 30 
ครัวเรือน ผูวิจัยไดสังเกตและบันทึกผลขอบกพรองของเครื่องมือ คือ แบบบันทึกประกอบการ
สังเกตและสัมภาษณ  แลวนําขอบกพรองที่ได   มาปรับปรุงแกไขเพื่อใหขอคําถามและคําตอบ มี
ความชัดเจน สละสลวย ตลอดจนสอดคลองกับความเปนจริงของสภาพครัวเรือนในชนบท  ใหมาก
ที่สุด  ตลอดจนเรียงลําดับขอคําถามกอนและหลัง   โดยพิจารณาเรียงลําดับของขอคําถามใหม 
เพื่อให 
มีความเหมาะสมมากขึ้น     
   
6 การเก็บรวบรวมขอมูล 
                แหลงขอมูลในการศึกษาครั้งนี้ไดใชขอมูลปฐมภูมิ   ไดจากผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน  (กชช . 2ค)  ป 2542  ของจังหวัดกาญจนบุรี        และการตอบแบบบันทึก
ประกอบการสังเกตและสัมภาษณ ของหัวหนาครัวเรือนหรือผูแทนของครัวเรือน    โดยได
ดําเนินการตามขั้นตอนดังนี้ 
                1. ตรวจสอบขอมูลจํานวนครัวเรือน ในระดับหมูบาน    ทั้งหมูบานกาวหนาและหมูบาน
ลาหลัง  จากขอมูลพื้นฐานระดับหมูบาน (กชช. 2ค) ป 2542  ของทั้ง 6  อําเภอเปาหมาย ใน
จังหวัดกาญจนบุรี 
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                2. ทําหนงัสือประสานขอความรวมมือในการวิจัย     จากศูนยสารสนเทศเพื่อการ
พัฒนาชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย      ถึงพัฒนาการจงัหวัดกาญจนบุรี และ
พัฒนาการอําเภอ  ตามลาํดบั 
                3.  ผูวิจัยไดดําเนนิการจัดเก็บขอมูล   พรอมกบัไดรับความรวมมือจากพฒันาการ
จังหวัดกาญจนบุรี    พัฒนาการอําเภอ ในการประสานงาน   และพัฒนากรในระดับตําบล หมูบาน
ที่เกี่ยวของ       จัดเก็บขอมูลโดยใชการสํารวจดวยวิธีการสัมภาษณ          หวัหนาครัวเรือน/ผูแทน
ครัวเรือนกลุมตัวอยาง   ใน   6   อําเภอกลุมตัวอยาง    ของจังหวัดกาญจนบุรี         ใชเวลาในการ 
เก็บรวบรวมขอมูลประมาณ   3  สัปดาห ระหวางวันที ่ 9 – 30  มกราคม  2546 
                4. จากการรวบรวมขอมูลจากแบบบันทกึประกอบการสงัเกตและสัมภาษณ     ที่ได
กลับคืนมา    ปรากฏวามีแบบบันทกึประกอบการสังเกตและสัมภาษณ   ของบางหมูบานไดขาด
หายไป  และบางสวนไมสมบูรณ        ทําใหไดแบบบันทกึประกอบการสังเกตและสัมภาษณ  ที่
สมบูรณเพื่อมาคํานวณทัง้สิน้ จาํนวน   296  ชุด   คิดเปนรอยละ  98.7         โดยแยกเปนของ
หมูบานกาวหนาจาํนวน  149  ชุด  และเปนของหมูบานลาหลงั    จํานวน 147 ชุด  
 
7. สถิติที่ใชในการวิเคราะห 
                การศึกษาดัชนีจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท        ตามเกณฑ
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.1)   จะทําการประมวลผลและวิเคราะหขอมูลโดยเครื่องคอมพิวเตอร 
ใชโปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร (Statistics Package for Social Science: 
SPSS)  สําหรับคาสถิติสําคัญ ๆ ที่ใชในการวิเคราะหดังนี้ คือ 

1. คารอยละ (Percentage)     เพื่ออธิบายขอมูลสถานภาพทั่วไปของหัวหนา 
ครัวเรือนหรือผูแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถาม  
       2.   คารอยละ   (Percentage) การแจกแจงความถี่ (Frequencies) คาเฉลี่ย      
(Mean)    และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation)    เพื่ออธิบายและวิเคราะหตัวแปร
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 
                  3  การวิเคราะหดัชนีจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    ของ
หมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง    โดยการวิเคราะหจําแนกประเภท (Discriminate Analysis)  
(สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ 2533: 1-5 ) 
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8. การวิเคราะหขอมูล 
                1. การวิเคราะหขอมูล  ผูวิจัยนําขอมูลที่รวบรวมไดมาตรวจสอบความถูกตองและความ
เรียบรอย จากนั้นไดนํามาจัดระเบียบขอมูลเพื่อเตรียมการสําหรับการวิเคราะหทางสถิติโดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูปเพื่อการวิจัยทางสังคมศาสตร    Statistical Package for Social Science  
(SPSS)  ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
      1.1 แปลงขอมูลที่ไดในแบบสอบถามเปนรหัส  (Code) แลวบันทึกขอมูลดวยโปรแกรม
สําเร็จรูป SPSS 

1.2  วิเคราะหคาทางสถิติดวยโปรแกรม  SPSS    แลวนําผลที่ไดจากการประมวล 
ขอมูล (Print out)   มาพิจารณาคาทางสถิติ 
                ในการศึกษาครั้งนี้ไดกําหนดตัวแปรเพื่อจําแนกกลุม หรือตัวแปรอิสระ  รวมทั้งสิ้น 
จํานวน 20 ตัวแปร  โดยตัวแปรอิสระแตละตัวจะมีความสัมพันธกับตัวแปรกลุมหรือตัวแปรตาม 
ตลอดจนมีอิทธิพลในการจําแนกตัวแปรกลุมหรือตัวแปรตาม  ซึ่งในที่นี้ คือ  หมูบานกาวหนา และ
หมูบานลาหลัง   โดยตัวแปรเพื่อจําแนกกลุมหรือตัวแปรอิสระ     จะมีระดับการวัดเปนระดับชวง 
(interval) และอัตราสวน (ratio) 
                การวิเคราะหตัวแปร      หรือตัวชี้วัดที่มีอิทธิพลตอการจําแนกหมูบานกาวหนา       และ
หมูบานลาหลัง   ข้ันตอนการวิเคราะหที่สําคัญที่สุดในการศึกษาครั้งนี้          การวิเคราะหจําแนก 
ประเภท (Discriminant Analysis)   เพื่อตองการหาวาตัวแปรจําแนกกลุม หรือตัวแปรอิสระใดบาง
ที่มีอํานาจจําแนกกลุมหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลังไดอยางมีนัยสําคัญ  และตวัแปรจาํแนก
กลุมหรือตัวแปรอิสระแตละตัว  ที่สามารถอธิบายตัวแปรกลุมหมูบานไดมากนอยเพียงใด และใน
ทิศทางใด      โดยที่ตัวแปรจําแนกกลุมหรือตัวแปรอิสระในที่นี้   คือ  ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบทตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  มีการวัดอยูในระดับชวงและอัตราสวน    
และตัวแปรกลุมหรือตัวแปรตามในที่นี้ คือ กลุมหมูบานกาวหนา และกลุมหมูบานลาหลัง     มีการ
วัดในระดับกลุม   วิธีการวิ เคราะหที่ เหมาะสมที่ สุด   คือ  การวิ เคราะหจําแนกประเภท 
(Discriminant Analysis)    โดยทําการวิเคราะหแบบขั้นตอน  (Stepwise Method)  ซึ่งจากผลการ
วิเคราะหใหคําตอบตามวัตถุประสงคที่ไดกําหนดไว   
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      บทที่ 4 
   
                ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
               การวิจัย เร่ือง ดัชนีจําแนกตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทตาม
เกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) จังหวัดกาญจนบุรี  ผูวิจัยไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและ
ประมวลผล  ขอนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล      ในลักษณะของตารางและการบรรยายประกอบ        
โดยไดกําหนดสัญลักษณและอักษรยอที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  เพื่อส่ือความหมายในการเสนอ
ผลงานวิจัยใหเขาใจตรงกันดังนี้ 
  X         แทน          คาเฉลี่ยของคะแนน 
  SD      แทน          ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
  df แทน  ชั้นของความเปนอิสระ 
  Y แทน  คาฟงชั่นของตัวแปรในสมการจําแนกคะแนนดิบ 

Zy แทน  คาฟงชั่นของตัวแปรในสมการจําแนกคะแนนมาตรฐาน 
  λ แทน  คาไอเกน 

Λ แทน  คาวิลค แลมบดา 
Rc แทน  คาสหสัมพันธคาโนนิคอล 

χ2 แทน  คาไค – สแควร 
α แทน  ระดับความมีนัยสําคัญ 
(x11)  แทน  ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุก 

ดวยความรอน   
(x12) แทน  ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีเครื่องหมาย  อย.   
(x13) แทน  ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตองเหมาะสม 

                         (x21) แทน  ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป  
(x22) แทน  ครัวเรือนมีและใชสวมถูกสุขาภิบาล  
(x 23) แทน  ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ    
(x24) แทน  ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ   
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(x25) แทน  ครัวเรือนไมถูกรบกวนจากมลพิษ  
(x31) แทน             คนในครัวเรือนอายุ 4 – 50 ป อานและเขียนภาษาไทยได   
(x32) แทน  ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง  
(x33) แทน  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  
(x41) แทน  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 20,000 บาทตอคนตอป  

                (x51) แทน  ครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตั้งขึ้นในหมูบาน ตําบล  
(x52) แทน  คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง  
(x53) แทน  ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ  
(x61)  แทน  ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา สัปดาหละครั้ง  
(x62) แทน   คนในครัวเรือนไมติดสุรา  
(x63)  แทน  คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี  
(x64)  แทน  ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม   

  (x71) แทน  ครัวเรือนรวมกิจกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 
  
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล 
  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดเสนอผลการวิเคราะหขอมูลตามลําดับดังนี้ 

1. คาสถิติพื้นฐานของตัวแปรตาง ๆ ของหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง 
2. ผลการวิเคราหจําแนกตัวชี้วัดที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 
 

ผลการวิเคราะหขอมูล  
1. คาสถิติพืน้ฐานของตัวแปรตาง ๆ  ที่เปนของกลุมตัวอยางในการศึกษาคนควา  

ดังแสดงในตารางที ่5  และ 6 
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ตารางที ่5     จํานวนและรอยละของหวัหนาครัวเรือนในหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั 
                    จําแนกตามเพศ ระดับการศกึษา  สถานภาพ  อายุ  และอาชีพ                  N =  296 

หมูบานกาวหนา หมูบานลาหลงั รวม 
ตัวแปร จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

เพศ      ชาย 
          หญงิ 

81 
66 

55.1 
44.9 

100 
49 

67.1 
32.9 

181 
115 

61.1 
38.9 

ระดับการศึกษา 
    ไมไดรับการศึกษา 
    ชัน้ประถมศึกษา 
    ชัน้มัธยมศกึษาตอนตน 
    ชัน้มัธยมศกึษาตอนปลาย  
     หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
    ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง 
   ปริญญาตร ี

 
4 

119 
11 
 

5 
0 
8 

 
2.7 

81.0 
7.5 

 
3.4 
0 

5.4 

 
6 

121 
17 
 

4 
0 
1 

 
4.0 

81.2 
11.4 

 
2.7 
0 
.7 

 
10 

240 
28 
 
9 
0 
9 

 
3.35 
81.1 
9.45 

 
3.05 

0 
3.05 

สถานภาพ  โสด 
                  สมรส 
                  หยา 
                  มาย    

13 
119 
2 
13 

8.8 
81.0 
1.4 
8.8 

8 
113 
3 
25 

5.4 
75.8 
2.0 

16.8 

21 
232 

5 
38 

7.1 
78.4 
1.7 

12.8 
ชวงอายุ 
   20 - 30 ป 
  31 – 40 ป 
  41 – 50 ป 
  51 – 60 ป 
  61 ปข้ึนไป 

 
21 
43 
43 
31 
9 

 
14.3 
29.3 
29.3 
21.3 
6.1 

 
12 
57 
46 
19 
15 

 
8.1 

38.3 
30.9 
12.8 
10.1 

 
33 

100 
89 
50 
24 

 
11.1 
33.8 
30.1 
17.0 
8.1 

อาชีพ  เกษตรกร 
           คาขาย 
          รับราชการ 
          รับจาง     
          อ่ืน ๆ                           

72 
7 
2 
66 
0 

49.0 
4.8 
1.4 

44.9 
0 

78 
10 
1 
59 
1 

52.3 
6.7 
.7 

39.6 
.7 

150 
17 
3 

125 
1 

50.7 
5.7 
1.1 

42.2 
.35 
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จากตารางที ่ 5           พบวาหวัหนาครัวเรือนที่เปนกลุมตัวอยางที่ศกึษาในครั้งนี ้   
เปนเพศชาย 61. 1     เปนเพศหญิงรอยละ 38.9   สวนใหญจบการศึกษาในระดับช้ันประถมศึกษา        
คิดเปนรอยละ 81.1     หัวหนาครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญมีครอบครัวหรือสมรสแลว    คิด
เปนรอยละ 78.4  สวนใหญมีอายุระหวาง 31 – 40 ป  คดิเปนรอยละ 33.8    และมอีาชีพสวนใหญ
เปน  เกษตรกร  คิดเปนรอยละ 50.7    

เมื่อพิจารณาจําแนกตามลกัษณะหมูบานพบวา      หมูบานกาวหนา    มีหวัหนา 
ครัวเรือนเปนเพศชายรอยละ 55.1     เปนเพศหญงิรอยละ 44.9   สวนใหญจบการศึกษาในระดบั
ประถมศึกษา   คิดเปนรอยละ   81.0   มีสถานภาพสมรส    คิดเปนรอยละ81.0    สวนใหญมีอายุ
ระหวาง 31 – 40 ป    และ 41 – 50 ป    คดิเปนรอยละ 29.3   และสวนใหญ มีอาชพีเปนเกษตรกร    
คิดเปนรอยละ 49.0 
  สวนหมูบานลาหลงัมหีัวหนาครัวเรือนเปนเพศชายรอยละ 67.1       เปนเพศหญิง 
รอยละ  32.9     สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา   คิดเปนรอยละ  81.2  มีสถานภาพ
สมรส   คิดเปนรอยละ  75.8  สวนใหญมอีายุระหวาง 31 – 40 ป      คิดเปนรอยละ  38.3      และ
สวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 52.3 
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ตารางที่   6      คาเฉลี่ย และความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของตัวแปรตาง ๆ  จําแนกตาม 
          กลุมหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง  

 
   
  หมูบาน 
 (กาวหนา) 

 
หมูบาน 
(ลาหลงั) 

ตัวชี้วัด 

    
คะแนน 
    เ ต็ม 
 รายขอ X          SD 

การ
แปล
ความห
มาย X          SD 

การ
แปล 
ความ
หมาย 

1 หมวดสุขภาพดี 
1.1 ครัวเรือนไมกินอาหาร 
 ประเภทเนื้อสัตวที่ไมทาํให 
 สุกดวยความรอน (x11) 
1.2 ครัวเรือนไดกินอาหาร 
ควบคุมที่มีเครื่องหมาย 
อย. (x12) 
1.3 ครัวเรือนมีความรูในการ 
ใชยาทีถู่กตอง (x13) 

 
3 
 
 
5 
 
 
5 

 
2.84 .55 
 
 
3.88 1.09 
 
 
4.50      .92 

 
สูง 
 

 
 ปาน 
กลาง 

 
สูง 

 
  2.64    .77  

 
 

 3.31    1.20 
 
 

3.61   1.00 
 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

 
ปาน
กลาง 

2 หมวดมีบานอาศัย 
2.1 ครัวเรือนมีที่อยูอาศัย 
คงทนถาวรอยางนอย 5 ป 
(x21) 
2.2 ครัวเรือนมีและใชสวม 
 ถูกสุขาภิบาล (X22) 
2.3 ครัวเรือนมีน้ําสะอาด  
บริโภคเพียงพอ (X23) 
2.4 ครัวเรือนจัดบานเปน    
ระเบียบถูกสุขลักษณะ (X24) 
2.5 ครัวเรือนไมถูกรบกวน 
จากสิ่งรําคาญ (x25) 

 
5 
 
5 
 
5 
  
5 
 
5 
 

 
  4.58    .87 

 
4.71 .69 

 
3.84 .85 

 
4.19 1.04 
 
4.57       .87   

 
สูง 
 
สูง 
 

ปาน
กลาง 
สูง 
 
สูง 

 
3.89 .93 

 
  3.54    1.09 

 
  3.46    1.18 
 

3.92    1.25 
 
  4.52     .93 

 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
ปาน
กลาง 
สูง 
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  หมูบาน 
(กาวหนา) 

 
หมูบาน 
(ลาหลงั) 

 ตัวชี้วัด 

    
คะแนน 
    เ ต็ม 
 รายขอ X         SD 

การ
แปล
ความ
หมาย X          SD 

การ
แปล 
ความห
มาย 

3 หมวดศึกษาถวนทั่ว 
3.1 คนในครัวเรือนอาย ุ 
14 – 50 ป อานและเขียน 
  ภาษาไทยได (x31) 
3.2 ครัวเรือนไดรับรูขาวสาร 
อยางนอยสัปดาหละ   3 คร้ัง 
(x32) 
3.3 ครัวเรือนมีความรู 
เกี่ยวกับโรคเอดส  (x33) 

 
3 
 
 
5 
 
 
3 

 
2.85      .53  

 
 

4.18 1.38 
 
 

2.81   2.59 

 
สูง 
 
 
สูง 
 
 
สูง 

 
2.87      .50 

 
 

3.53  1.38 
 
 

2.93    .36 
 

 
สูง 
 
 

ปาน
กลาง 

 
สูง 

4 หมวดรายไดมาก 
4.1 ครัวเรือนมีรายไดเฉล่ีย 
ไมต่ํากวา 20,000 บาทตอป 
(x41) 

 
5 

 
2.10    .91  

 
คอนข
างต่ํา 

 
2.25    1.13 

 
คอนขา
งต่ํา 

5 หมวดอยากรวมพัฒนา 
5.1 ครัวเรือนเปนสมาชิก
กลุมที่ตัง้ขึ้นในหมูบาน 
ตําบล    (x51) 
5.2 คนในครัวเรือนไปใชสิทธิ์ 
เลือกตั้ง (x52) 
5.3 ครัวเรือนเขารวมกิจกรรม 
ในการบาํรุงรักษาสาธารณ- 
สมบัติ (X53) 
 
 

 
5 
 
 
3 
 
5 

 
2.03     .80 

 
 

2.74 .67 
 

2.10      .91 

 
คอนข
างต่ํา 

 
สูง 
 

คอนข
างต่ํา 

 
 1.91    1.05 

 
 

  2.66     .75 
 

 1.76     .71 

 
คอนขา
งต่ํา 

 
สูง 
 

คอนขา
งต่ํา 
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  หมูบาน 
(กาวหนา) 

 
หมูบาน 
(ลาหลงั) 

ตัวชี้วัด 

    
คะแนน 
    เ ต็ม 
 รายขอ X         SD 

การ
แปล
ความห
มาย X          SD 

การแปล 
ความหม
าย 

6 หมวดพาสูคุณธรรม 
6.1 ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนา สัปดาหละครั้ง 
 (x61) 
6.2 คนในครัวเรือนไมติดสุรา 
(x62) 
6.3 คนในครัวเรือนไมติดบุหรี่ 
(x63) 
6.4 ครัวเรือนเขารวมกิจกรรม
ตามประเพณศีิลปวัฒนธรรม 
(x64) 

 
5 
 
 
3 
 
3 
 
5 

 
2.64 .78 

 
 

2.69 .73 
 

2.05      1.0 
 

4.64      .89 

 
ปาน
กลาง 

 
สูง 

 
 ปาน   
กลาง 
สูง 

 
2.17        .99 
 
 
2.66        .75 

 
2.42        .91 

 
4.05       .41 

 

 
คอน 
ขางต่ํา 

 
สูง 
 

  ปาน  
  กลาง 
สูง 

7. หมวดบาํรงุสิ่งแวดลอม 
7.1 ครัวเรือนรวมกิจกรรม
อนุรักษทรัพยากรธรรมชาต ิ
(x71) 
 
 

 
5 

 
1.75     .64    

 
คอนขา
งต่ํา 

 
1.40        .60 

 
คอนขาง
ต่ํา 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 75

โดยมีรายละเอียดการแปลความหมาย  2  ระดับ  ดังนี ้
                ระดับสูง              อยูระหวาง   2.70 ถึง 3.00   และ   4.01 ถึง 5.00 
                ระดับปานกลาง   อยูระหวาง  2.50  ถึง 2.69   และ    3.00 ถึง 4.00 
                ระดับคอนขางต่าํ อยูระหวาง ตั้งแต 2.49 ลงมา  และ  ตัง้แต 2.99 ลงมา 
   จากตารางที่  6  พบวาครัวเรือนกลุมตัวอยาง   ในหมูบานกาวหนามคีุณภาพชีวิต สรุปได
ดังนี ้
     หมวดสุขภาพดี  มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง 2 ตัวแปร คือ  ครัวเรือนไมกินอาหารประเภท 
ที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน    และครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง      สวนตวัแปรครัวเรือน
ไดกินอาหารควบคุมทีม่ีเครื่องหมาย อย. อยูในระดับปานกลาง 
     หมวดมีบานอาศัย  มีตวัแปรที่อยูในระดับสูง 4 ตัว   คือ  ครัวเรือนมีและใชสวมอยางถูก
หลักสุขาภิบาล     ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป         ครัวเรือนไมถูกรบกวนจาก
ส่ิงรําคาญ     และครัวเรือนจัดบานเรือนเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ         และตวัแปรครัวเรือนมีน้าํ
สะอาดสําหรับบริโภคเพียงพอ อยูในระดบัปานกลาง 
     หมวดศึกษาถวนทั่ว   มีตัวแปรที่อยูในระดับสูงทัง้ 3 ตวัแปร คือ      คนในครัวเรือนอาย ุ
14 – 50 ป อานและเขียนภาษาไทยได   ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    สวนครัวเรือนไดรับรู
ขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 
     หมวดรายไดมาก     ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 20,000 บาท   ตอคนตอป  อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 
     หมวดอยากรวมพฒันา  มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง 1 ตัวแปร คือ    คนในครัวเรือนไปใช
สิทธิ์ในการเลอืกตั้ง         และมีตัวแปรทีอ่ยูในระดับคอนขางต่าํ  2  ตวัแปร    คือ ครัวเรือนเขารวม
กิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัต ิ และครัวเรือนเปนสมาชกิกลุมที่ตัง้ขึ้นในหมูบาน ตําบล  
     หมวดพาสูคุณธรรม มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง  2    ตัวแปร คือ     ครัวเรือนรวมกิจกรรม
ตามประเพณศีิลปวัฒนธรรม  และคนในครัวเรือนไมติดสุรา     และตัวแปรที่อยูในระดับปานกลาง 
มี 2 ตัวแปร คอื    ตัวแปรครัวเรือนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง           และตัวแปรคน
ในครัวเรือนไมติดบุหร่ี  
     หมวดบาํรุงสิ่งแวดลอม ตวัแปรครัวเรือนรวมกจิกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 
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                สําหรับครัวเรือนกลุมตัวอยางในหมูบานลาหลังมีคุณภาพชวีิตสรุปไดดังนี ้
                หมวดสุขภาพดี  มีตัวแปรที่อยูในระดับปานกลาง 3  ตัวแปร  คือ  ตวัแปรครัวเรือนไมกนิ
อาหารประเภทที่ไมทําใหสุกดวยความรอน    ตวัแปรครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง    และ 
ตัวแปรครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมทีม่ีเครื่องหมาย อย  
     หมวดมีบานอาศัย   มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง   1    ตวั  คือ  ครัวเรอืนไมถูกรบกวนจาก
ส่ิงรําคาญ และตัวแปรที่อยูในระดับปานกลาง   4  ตัว  คือ        ครัวเรือนจัดบานเรือนเปนระเบียบ
ถูกสุขลักษณะ   ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยคงทนถาวรอยางนอย 5 ป  ครัวเรือนมีและใชสวมอยางถูก
หลักสุขาภิบาล    และตัวแปรครัวเรือนมนี้ําสะอาดสําหรับบริโภคเพยีงพอ     
     หมวดศึกษาถวนทั่ว   มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง 2 ตวัแปร คือ ครัวเรือนมีความรูเกีย่วกับ
โรคเอดส   และคนในครัวเรอืนอาย ุ 14 – 50  ป  อานและเขียนภาษาไทยได   สวนครัวเรือนไดรับรู
ขาวสารอยางนอยสัปดาหละ  3  คร้ัง อยูในระดับปานกลาง 
     หมวดรายไดมาก  ครัวเรือนมีรายไดเฉลี่ยไมต่ํากวา 20,000 บาทตอคนตอป     อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 
     หมวดอยากรวมพฒันา  มีตัวแปรที่อยูในระดับสูง  1  ตัวแปร   คือ คนในครัวเรือนไปใช
สิทธิ์ในการเลอืกตั้ง   สวนครัวเรือนเปนสมาชิกกลุมที่ตัง้ขึ้นในหมูบาน ตําบล  และครัวเรือนเขารวม
กิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัต ิ อยูในระดับคอนขางต่าํ  
     หมวดพาสูคุณธรรม   มีตวัแปรที่อยูในระดับสูง  2  ตวัแปร  คือ   ตวัแปรคนในครัวเรือน
ไมติดสุรา  ตัวแปรครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม       และตัวแปรที่อยูในระดับ
ปานกลาง  1   ตัวแปร คือ  ตัวแปรคนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี    สวนตัวแปรครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรม
ทางศาสนาสปัดาหละครั้งอยูในระดับคอนขางต่าํ 
     หมวดบาํรุงสิ่งแวดลอม ตวัแปรครัวเรือนรวมกจิกรรมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ อยูใน
ระดับคอนขางต่ํา 
                 2.  ผลการวิเคราะหจําแนกตัวชีว้ัดที่มีผลตอคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  โดยวิธี
วิเคราะหจําแนกประเภท  (Discriminant Analysis) แบบขั้นตอน (Stepwise Method)ดังตารางที่ 7 - 
8 
                จากตัวแปรที่นาํมาศึกษา จาํนวน  20 ตัวแปร        ผลการวิเคราะหแบบการเลือกตัว
แปรเขามาวิเคราะหตามลําดบัความสาํคัญ       ซึง่ถือเกณฑการคัดเลอืกตัวแปรที่สามารถจาํแนก
ความแตกตางระหวางกลุม  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ  0.01 และ 0.05  พบวา    มีทั้งหมด 8  ตัว
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แปร        ที่มีความสามารถในการจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชน  ในหมูบานกาวหนาและ
หมูบานลาหลัง   ดังตารางที่  7 
ตารางที่  7  ตวัแปรจําแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง 
                 โดยวิธีแบบขั้นตอน 

ข้ันที ่ ตัวแปร คาวิลค   
แลมบดา F 

1 
2 
3 
4 
 
5 
 
6 
7 
8 
 

ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลักสุขาภิบาล (x22) 
ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง (X13) 
คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63) 
ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวย 
ความรอน (X11)  
คนในครัวเรือนรวมกจิกรรมตามประเพณศีิลปวัฒนธรรม 
(X64) 
ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61) 
ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  (X33) 
ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษาสาธารณสมบัติ 
(X53) 
 

.709 

.653 

.625 

.605 
 

.588 
 

.566 

.548 

.538 

120.721** 
77.846** 
58.369** 
47.551** 

 
40.635** 

 
36.980** 
33.951** 
30.849* 

 
  ** ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.01 
  *  ที่ระดับนัยสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
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                จากตารางที่ 7   แสดงใหเหน็ตวัแปร  ทั้งหมด  8  ตวั   ที่รวมกนัจําแนกหมูบานกาวหนา
และหมูบานลาหลงั   ตามลาํดับข้ันที่ตวัแปรนั้น ๆ         ไดรับการคัดเลือกโดยการวเิคราะหจาํแนก
ประเภท  (Discriminant Analysis)   ดวยวิธีแบบขั้นตอน (Stepwise  Method)  เขามารวมจําแนก
โดยตัวแปรครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลกัสุขาภิบาล (x22)     เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามา
วิเคราะหจําแนกในขัน้ที ่1    ตัวแปรครัวเรอืนมีความรูในการใชยาที่ถกูตอง (X13)      เปนตวัแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจาํแนกในขั้นที ่   2          ตัวแปรคนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63)  
เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจําแนกในขั้นที่ 3               ตัวแปรครัวเรือนไมกิน
อาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน (X15)  เปนตวัแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามา
วิเคราะหจําแนกในขัน้ที ่4           ตวัแปรคนในครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี
ศิลปวัฒนธรรม (X64)     เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจําแนกในขัน้ที ่5     ตัว
แปรครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละครัง้ ( X61) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขา
มาวิเคราะหจาํแนกในขั้นที่  6   ตัวแปรครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  (X33)   เปนตัวแปรที่
ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจาํแนกในขั้นที ่ 7        และ   ตวัแปรครัวเรือนรวมกิจกรรมในการ
บํารุงรักษาสาธารณสมบัติ (X53) เปนตัวแปรที่ไดรับการคัดเลือกเขามาวิเคราะหจาํแนกเปนตัว
สุดทาย     ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ  0.01  และ    0.05 ตามลําดับ 
 
               นอกจากนี้  ผลการวิเคราะหขอมูลดวยวธิีแบบขั้นตอน (Stepwise Method)      พบวามี
ตัวแปรบางตัวที่มีคา  Sig. of  F  to Enter   ที่อยูในเกณฑสูง  ซึง่แสดงวา   เปนขอมลูที่ไมสงผลกบั
การจําแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     และตัวแปรที่นาสนใจประกอบดวย       ตัวแปร
ครัวเรือนมีน้าํสะอาดบริโภคเพียงพอ    ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง     และ
ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมที่มีเครื่องหมาย อย. และ (ดูตารางการวิเคราะห   จากภาคผนวก จ.) 
 
                จากตัวแปรทั้ง  8  ตัว   ที่รวมกนัจําแนกหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลงั สามารถ
เปรียบเทียบความสาํคัญของตัวแปรแตละตัว    ตามน้าํหนกัของฟงชัน่คะแนนดิบ   ในการจําแนก
กลุมตัวอยาง   ดังแสดงในตารางที่ 8 
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ตารางที่  8   คาสัมประสิทธิ์ของฟงชั่นคะแนนดิบในสมการจําแนกประภทของหมูบานกาวหนา 
                   และหมูบานลาหลัง 
 

คาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนกประเภท 
คะแนนดิบ ตัวแปร 

ที่ระดับ α  =  0.01 ที่ระดับ α  =  0.05 
1. ครัวเรือนมแีละใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล (x22) 
2. ครัวเรือนมคีวามรูเกีย่วกบัโรคเอดส  (X33) 
3. ครัวเรือนมคีวามรูในการใชยาทีถู่กตอง (X13) 
4.  ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที ่
    ไมทาํใหสุกดวยความรอน (X11) 
5. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสปัดาห 
    ละครั้ง ( X61) 
6. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63) 
7. คนในครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณี   
    ศิลปวฒันธรรม (X64) 
8. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษา 
   สาธารณสมบัติ (X53) 
   คาคงที่  (Constant) 
 

.721 
-.552 
.422 
.419 

 
.355 

 
-.293 
.277 

 
- 
 

-5.645 

.715 
.-581 
.418 
.385 

 
.345 

 
-.269 
.242 

 
.253 

 
-5.793 

 
                จากตารางที่  8       เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของสมการจําแนกประเภทคะแนน 
ที่ยังไมไดปรับคามาตรฐาน หรือคะแนนดบิ    ที่ระดับนยัสําคัญทางสถิติ 0.01      พบวาตัวแปรทีม่ี
อิทธิพลในการจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท          ของหมูบานกาวหนาและหมูบาน
ลาหลงั   มทีั้งหมดจํานวน  7   ตัว  เรียงลาํดับความสาํคัญจากมากไปหานอย  คือ  ครัวเรือนมีและ
ใชสวมถูกหลกัสุขาภิบาล (x22)     ครัวเรอืนมีความรูเกีย่วกับโรคเอดส  (X33)    ครัวเรือนมีความรู
ในการใชยาทีถู่กตอง (X13)      ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน 
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(X11)        ครัวเรือนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61)     คนในครัวเรอืนไมติดบุหร่ี
( X63)       และคนในครัวเรอืนรวมกจิกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม (X64)              
                และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนกประเภทคะแนนดิบ     ที่ระดับนับสําคัญ
ทางสถิติ 0.05    พบวาตวัแปรที่มีอิทธิพลในการจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    ของ
หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  มทีัง้หมดจาํนวน  8   ตัว  เรียงลําดับความสาํคัญจากมากไป
หานอย  คือ    ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลักสุขาภิบาล (x22)  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  
(X33)       ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง (X13)     ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตว
ที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน (X11)         ครัวเรือนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61) 
คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63)       ครัวเรือนรวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัติ (X53)       
และคนในครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม (X64) 
  
                จากผลการวเิคราะหขอมูล   ตามตารางที ่8    สามารถนาํคาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนก
ประเภทคะแนนทีย่ังไมไดปรับคามาตรฐาน หรือคะแนนดิบ        (Unstandardizes  Discriminant  
Function   Coefficients)  มาสรางสมการได   2   สมการ  ตามลําดับดังนี้  
                1. สมการจําแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั  ที่ระดบั α  =  0.01 
 
  Y =  -5.645 +.721(x22) - .552 (x33) +.422 (x13) +.419 (x11)+ .355 (x61)  
                                 - .293(x63) +.277 (x64)   
 
    2. สมการจาํแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  ที่ระดับ α  =  0.05 
 
  Y =  -5.793 +.715(x22) - .581 (x33) +.418 (x13) +.385 (x11)+ .345 (x61)  
                                 - .269(x63) +.253 (x53) +242 (x64)  
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ตารางที่  9    คาสัมประสิทธิ์ของฟงชั่นคะแนนมาตฐานในสมการจําแนกประเภทของหมูบาน 
                    กาวหนาและหมูบานลาหลงั 
 

คาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนกประเภท 
คะแนนมาตรฐาน ตัวแปร 

ที่ระดับ α  =  0.01 ที่ระดับ α  =  0.05 
1. ครัวเรือนมแีละใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล (x22) 
2. ครัวเรือนมคีวามรูในการใชยาทีถู่กตอง (X13) 
3. คนในครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณี 
   ศิลปวัฒนธรรม (X64) 
4. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสปัดาห 
   ละครั้ง ( X61) 
5. ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตว 
   ที่ไมทําใหสุกดวยความรอน (X11)  
6. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63) 
7. ครัวเรือนมคีวามรูเกีย่วกบัโรคเอดส  (X33) 
8. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษา 
   สาธารณสมบัติ (X53) 

.661 

.404 

.327 
 

.317 
 

.281 
 

-.280 
-.269 

- 
 
 

 

.656 

.401 

.285 
 

.308 
 

.258 
 

-.257 
-.283 
.207 

 

คาเฉลี่ยของสมการจําแนกกลุม (Group  Centroids) 
 ของหมูบานกาวหนา     .930 
 ของหมูบานลาหลงั      -.918 
  
                จากตารางที่  9             เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์ของสมการจําแนกประเภทคะแนน 
มาตรฐาน  (Standardizes  Discriminant  Function   Coefficients)    ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 
0.01     พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลในการจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    ของหมูบาน
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กาวหนาและหมูบานลาหลงั   มทีั้งหมดจาํนวน  7   ตัว  เรียงลาํดับความสําคัญจากมากไปหานอย         
คือ   ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลักสุขาภิบาล (x22)  ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถูกตอง (X13)    
คนในครัวเรือนรวมกจิกรรมตามประเพณศีิลปวัฒนธรรม (X64)          ครัวเรือนปฏบิัติกิจกรรมทาง
ศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61)    ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
(X11)   คนในครัวเรือนไมตดิบุหร่ี( X63)    และครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  (X33) 
                และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนกประเภทคะแนนมาตรฐาน     ที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ 0.05    พบวาตัวแปรที่มีอิทธิพลในการจําแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท     ของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  มทีัง้หมดจาํนวน  8   ตัว       เรียงลําดับ
ความสาํคัญจากมากไปหานอย  คือ     ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลกัสุขาภิบาล (x22)      
ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง (X13)      ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละ
คร้ัง ( X61) คนในครัวเรือนรวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม (X64)          ครัวเรือนมี
ความรูเกีย่วกบัโรคเอดส  (X33)  ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความ
รอน (X11)       คนในครัวเรอืนไมติดบุหร่ี( X63)    และครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษา
สาธารณสมบตัิ(X53)  
   
                จากผลการวเิคราะหขอมูล  ตามตารางที ่ 9   สามารถนาํคาสัมประสิทธิ์สมการจาํแนก
ประเภทคะแนนมาตรฐาน      (Standardized   Canonical   Discriminant    Function   Coefficients)  
มาสรางสมการได   2    สมการ  ตามลาํดับดังนี้  
   
                1. สมการจําแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั  ที่ระดบั α  =  0.01 
 
  zy =    .661(z22) +.404(z13) +.327(z64) +.317 (z61) +.281(z11)  -.280(z63)  
                                  -.269(z33) +  
  
    2. สมการจาํแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  ที่ระดับ α  =  0.05 
 
  zy =    .656(z22) +.401(z13) +.308(z61) +.285(z64) -.283(z33) +.258(z11)  
                                    -.257(z63) +.207(z53)  
         

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 83

 
 
 
ตารางที่   10     คาสถิติที่ใชในการประเมนิสมการจําแนกประเภทของกลุมหมูบานกาวหนาและ 
                       หมูบานลาหลัง  (Canonical  Discriminant  Function) 
 

Function        λ Rc        Λ          χ2 df 
1 .825 .672 .548 174.790** 7 
2 .860 .680 .538 179.952* 8 

       
 **  มีระดับนยัสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 *  มีระดับนยัสําคัญทางสถติิที่ระดับ 0.05 
 
                จากตารางที่  10    แสดงคาสถติิที่ใชในการประเมินสมการจําแนกประเภท    ตวัแปรทั้ง  
8  ตัว  เปนตัวแปรอิสระที่สามารถอธิบาย    และจาํแนกประเภทลักษณะครัวเรือน ไดตามลักษณะ
ของหมูบานกาวหนา    และหมูบานลาหลงั      โดยมีระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0 .01   และ 0.05  
ตามลําดับ   
               ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่0.01  ซึ่งมีตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลในการจําแนกคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนในชนบท   ของหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลัง  จํานวน 7  ตัว    สามารถ
อธิบาย  (Accoanted  for)    จาํแนกประเภทของลักษณะครัวเรือนไดตามลักษณะของตัวแปรตาม  
โดยมีคาสหสมัพันธคาโนนคิอล   (Canonical  Correlation)  เทากับ  .672       หรือรอยละ  45.16    
               ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่  0.05      แสดงวาตวัแปรอิสระที่มีอิทธิพลในการจาํแนก
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท   ของหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลงั   จาํนวนทั้งหมด 
8  ตัว   สามารถอธิบาย  (Accoanted for)    จําแนกประเภทของลักษณะครัวเรือนไดตามลักษณะ
ของตัวแปรตาม  โดยมีคาสหสัมพนัธคาโนนิคอล     (Canonical  Correlation)      เทากับ  0. 680       
หรือรอยละ  46.24    
               นอกจากนี้ยงัพบวาตัวแปรอิสระซ่ึงเปนตัวชีว้ดัคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     ที่
รวมกันจําแนกกลุมหมูบานกาวหนา    และหมูบานลาหลัง  ทัง้   8  ตัวแปรนั้น     เมื่อนําไปรวมกนั
คาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางเดิม     ก็พบวา        มีความสามารถในการจําแนกกลุม
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หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  ณ  ระดับนัยสําคญัทางสถิติ  0.01  ไดถูกตองถึงรอยละ 82.4      
และมีความสามารถในการจําแนกกลุมหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั     ณ  ระดับนัยสําคญั
ทางสถิติ  0.05   ไดถูกตองรอยละ  80.4      ดงัตารางที ่11 และตารางที่  12  ตามลาํดับ 
ตารางที่ 11    ผลการจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทกลุมทีเ่ปนจริง และกลุมที ่
                     คาดคะเนใน หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง และ อัตราสวนที่ทาํการจาํแนก 
                     ถูกตองของหมูบานทัง้  2   ระดับ   ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ ที่ 0.01 
 

กลุมที่คาดคะเน                   
กลุมจริง 

 

 
  จาํนวน 

    หมูบานกาวหนา  หมูบานลาหลัง 

   หมูบานกาวหนา 147 121 
(82.3%) 

26 
(17.7%) 

   หมูบานลาหลัง 149 26 
(17.4%) 

123 
(82.6%) 

รอยละของการคาดคะเนไดถูกตองจากสมการ   เทากบั  82.4 
 
                 จากตารางที่  11    พบวาตัวแปรอิสระ หรือตัวชี้วัดคุณภาพชวีิตของประชาชนในชนบท      
ที่รวมกนัจาํแนกกลุมหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลัง    ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.01    
มีทั้งหมด  8  ตัวแปร และเมื่อนําไปรวมกนัคาดคะเนการเปนสมาชกิของกลุมตัวอยางเดิม  ก็พบวา
มีความสามารถในการจําแนกกลุมหมูบานกาวหนา     ไดถูกตองรอยละ   82.3  จาํแนกไมถกูตอง
รอยละ 17.7  และสามารถจาํแนกหมูบานลาหลงั ไดถูกตองรอยละ 82.6  จําแนกไมถูกตองรอยละ 
17.4    ซึ่งเมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา       สามารถจาํแนกลักษณะของกลุมหมูบานกาวหนา  และ
หมูบานลาหลงั    ไดถกูตองรอยละ   82.4    และจาํแนกไมถูกตองรอยละ 17.6   
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ตารางที่ 12     ผลการจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทกลุมที่เปนจริง และกลุมที ่
                     คาดคะเนใน หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง และ อัตราสวนที่ทาํการจาํแนก 
                     ถูกตองของหมูบานทัง้  2   ระดับ   ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติที ่0.05 
 

กลุมที่คาดคะเน                   
กลุมจริง 

 

 
  จาํนวน 

    หมูบานกาวหนา  หมูบานลาหลัง 

   หมูบานกาวหนา 147 122 
(83.0%) 

25 
(17.0%) 

   หมูบานลาหลัง 149 33 
(22.1%) 

116 
(77.9%) 

รอยละของการคาดคะเนไดถูกตองจากสมการ   เทากบั  80.4 
 
                จากตารางที่  12    พบวาตัวแปรอิสระ หรือตัวชี้วัดคุณภาพชวีิตของประชาชนในชนบท      
ที่รวมกนัจาํแนกกลุมหมูบานกาวหนา   และหมูบานลาหลัง    ณ  ระดับนัยสําคัญทางสถิติที ่ 0.05   
มีทั้งหมด 7  ตวัแปร   และเมือ่นําไปรวมกันคาดคะเนการเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางเดิม กพ็บวา
มีความสามารถในการจําแนกกลุมหมูบานกาวหนา     ไดถูกตองรอยละ   83.0  จาํแนกไมถกูตอง
รอยละ 17.0  และสามารถจาํแนกหมูบานลาหลงั ไดถูกตองรอยละ 77.9  จําแนกไมถูกตองรอยละ   
22.1   ซึง่เมื่อพิจารณาโดยรวมพบวา       สามารถจาํแนกลักษณะของกลุมหมูบานกาวหนา  และ
หมูบานลาหลงั    ไดถกูตองรอยละ   80.4    และจาํแนกไมถูกตองรอยละ 19.6   
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บทที ่5 
 

                          สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 
 
                การวิจัยครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิบรรยาย            โดยมวีัตถุประสงคเพื่อศึกษาหาตัวชีว้ัดที่
สามารถจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท          ตามเกณฑความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)          
เปรียบเทียบระหวางหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง    กลุมตัวอยาง คือ หัวหนาครัวเรือนหรือ
ผูแทนครัวเรือน  ในหมูบานกาวหนา  และหมูบานลาหลงั    ของอําเภอเมืองกาญจนบุรี       อําเภอ
บอพลอย    อําเภอพนมทวน    อําเภอดานมะขามเตี้ย      อําเภอหวยกระเจา    และอําเภอไทรโยค    
จังหวัดกาญจนบุรี  จาํนวน 296 ครัวเรือน 
     จากการสุมตัวอยางแบบระดับช้ัน   (Stratified Random Sampling)         ไดครัวเรือน 
ในหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 3 (กาวหนา) จํานวน 147 ครัวเรือน        และไดครัวเรือนในหมูบาน 
เรงรัดพัฒนาอันดับ 1 (ลาหลัง) จํานวน 149 ครัวเรือน 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
                เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคร้ังนี้  คือ แบบบันทึกประกอบการสังเกตและ
สัมภาษณ   ซึ่งปรับปรุงและพัฒนา มาจากแบบสอบถาม (จปฐ.1)     ซึ่งมีทั้งหมด 8 หมวด  39  
ตัวชี้วัด  ของศูนยขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  กรมการพัฒนาชุมชน  กระทรวงมหาดไทย      ไดขอ
คําถามจํานวน  7 หมวด 20 ตัวชี้วัด ประกอบดวยขอคําถามทั้งหมด 2 ตอน รวม 26  ขอ  คือ          
    ตอนที่ 1 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของหัวหนาครัวเรือน หรือผูแทน 
ประกอบดวย  เพศ  อายุ  ระดับการศึกษา สถานภาพ  และ อาชีพ  มีจํานวน  6  ขอ 
   ตอนที่ 2 เปนขอคําถามเกี่ยวกับขอมูลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของครัวเรือนซึ่งเปนเรื่อง
ในชีวิตประจําวันของทุกครัวเรือน  จํานวน 20 ขอ 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
             เมื่อผูเชี่ยวชาญไดใหความเหมาะสมเครื่องมือที่ใชในการวิจัย     และไดนําไปทดสอบ 
กับครัวเรือนที่ไมใชกลุมตัวอยางแลวผูวิจัยไดดําเนินการดังนี้ 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 87

               1. จัดเก็บขอมูลโดยไดรับความรวมมือจากพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรี พัฒนาการ
อําเภอในการประสานงาน  และพัฒนากรในระดับตําบล หมูบานที่เกี่ยวของ     จัดเก็บขอมูลโดย
ใชการสํารวจดวยการสัมภาษณ         หัวหนาครัวเรือน/ผูแทนครัวเรือนกลุมตัวอยาง ใน 6 อําเภอ 
กลุมตัวอยาง ของจังหวัดกาญจนบุรี ใชเวลาในการจัดเก็บขอมูลประมาณ 3 สัปดาห  ระหวางวันที่ 
9 – 29 มกราคม  2546 
               2.  รวบรวมแบบบันทึกประกอบการสังเกตและสัมภาษณ    ที่สมบูรณเพื่อนํามาคํานวณ 
จํานวน 296 ชุด   คิดเปนรอยละ 98.7  โดยแยกเปนของหมูบานกาวหนา จํานวน 147  ชุด   และ
เปนของหมูบานลาหลัง  จํานวน 149 ชุด 
  

สรุปผลการวจิัย 
                ผลการศึกษาดัชนีจําแนกตัวชีว้ัดคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบท          ตามเกณฑ
ความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)  ปรียบเทยีบหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั        โดยเทคนิคการ
วิเคราะหจําแนกกลุม      (Discriminant  Analysis)      ในการวิเคราะหหาดัชนีจําแนกกลุมตัวชีว้ัด
ทั้งหมด    วิเคราะหโดยโปรแกรมสําเร็จรูป (SPSS)   ผลของการวิจยัสรุปไดดังนี้ 

1. จากการศึกษาและเปรียบเทยีบสถานภาพทั่วไป     ของหัวหนาครัวเรอืนและผูแทน 
ในหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลงั พบวาหัวหนาครัวเรือนที่เปนกลุมตัวอยางที่ศึกษาในครั้งนี้  
เปนเพศชายรอยละ 61. 1 เปน   เพศหญงิรอยละ 38.9   สวนใหญจบการศึกษาในระดับช้ัน
ประถมศึกษา    คิดเปนรอยละ 81.1      หวัหนาครัวเรือนกลุมตัวอยางสวนใหญมีครอบครัวหรือ
สมรสแลว   คิดเปนรอยละ 78.4  มีอายุระหวาง 31 – 40  ป  และสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร 
คิดเปนรอยละ 50.7   
                และเมื่อพิจารณาจําแนกตามลกัษณะและระดับการพัฒนาของหมูบานพบวา 
                หมูบานกาวหนา  มีหวัหนาครัวเรือนเปนเพศชายรอยละ    55.1     เปนเพศหญิงรอยละ 
44.9       สวนใหญจบการศกึษาระดับประถมศึกษา       คิดเปนรอยละ   81.0     หัวหนาครัวเรือน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีครอบครัวหรือสมรสแลว  คิดเปนรอยละ  81.0 มีอายุระหวาง   31 – 40 ป   
และ 41 – 50  ป   คิดเปนรอยละ  29.3 และสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 49.0 
                สวนหมูบานลาหลังมีหวัหนาครัวเรือนเปนเพศชายรอยละ  67.1    เปนเพศหญิงรอยละ  
32.9   สวนใหญจบการศึกษาในระดับประถมศึกษา      คิดเปนรอยละ  81.2       หัวหนาครัวเรือน
กลุมตัวอยางสวนใหญมีครอบครัวหรือสมรสแลว  คิดเปนรอยละ  75.8   มีอายุระหวาง 31 – 40 ป   
คิดเปนรอยละ  38.3    และสวนใหญมีอาชีพเปนเกษตรกร  คิดเปนรอยละ 52.3 
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                2. จากการศึกษาดัชนีจําแนกตวัชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    ตามเกณฑ
ความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)    จังหวัดกาญจนบุรี  โดยพจิารณาเปรียบเทียบคาสมัประสิทธิ์จาํแนก
คะแนนดิบ  (Unstandardizes    Discriminant  Function   Coefficients)   ที่ระดับนัยสําคัญทาง
สถิติ 0.01         พบวาตัวแปรที่มีอิทธพิลในการจาํแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท    ของ
หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง   มทีัง้หมดจาํนวน  7   ตัว     เรียงลําดับความสําคัญจากมาก
ไปหานอย  คือ  ครัวเรือนมแีละใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล (x22)ครัวเรือนมีความรูเกีย่วกับโรคเอดส  
(X33)    ครัวเรือนมีความรูในการใชยาที่ถกูตอง (X13)        ครัวเรือนไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตว
ที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน (X11)         ครัวเรือนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61)     
คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63)        และคนในครัวเรอืนรวมกจิกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
(X64)     โดยมีคาสัมประสทิธิ์สหสมัพนัธคาโนนิคอล     (Canonical  Correlation)  เทากับ  0.680     
                และเมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธิ์สมการจําแนกประเภทคะแนนดิบ                  
(Unstandardizes   
Discriminant  Function  Coefficients)  ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ 0.05 พบวาตัวแปรที่มีอิทธพิล
ในการจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท           ของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงั     
มีทั้งหมดจาํนวน  8   ตัว  เ รียงลําดับความสําคัญจากมากไปหานอย  คือ    ครัวเรือนมีและใชสวม
ถูกหลกัสุขาภบิาล (x22)  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส  (X33)       ครัวเรือนมีความรูในการ
ใชยาทีถู่กตอง (X13)       ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน (X11)        
ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง ( X61)             คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี( X63) 
ครัวเรือนรวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัต ิ(X53)       และคนในครัวเรอืนรวมกจิกรรม
ตามประเพณศีิลปวัฒนธรรม (X64)       โดยมีคาสัมประสิทธิ์สหสัมพนัธคาโนนิคอล   (Canonical  
Correlation)  เทากับ  .672  
                จากผลการวิเคราะหขอมูล       สามารถนําคาสัมประสิทธิ์สมการจําแนกประเภทคะแนน
ดิบ  (Unstandardizes  Discriminant  Function   Coefficients)      มาสรางสมการได   2    
สมการ  ตามลําดับดังนี ้ 
     1. สมการจําแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  ที่ระดับ α  =  0.01 
 
  Y =  -5.645 +.721(x22) - .552 (x33) +.422 (x13) +.419 (x11)+ .355 (x61)  
                                 - .293(x63) +.277 (x64)   
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     2. สมการจําแนกประเภทของหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  ที่ระดับ α  =  0.05 
 
  Y =  -5.793 +.715(x22) - .581 (x33) +.418 (x13) +.385 (x11)+ .345 (x61)  
                                 - .269(x63) +.253 (x53) +242 (x64)  
        
                ที่ระดับนัยสาํคัญทางสถิติ  0.01           ตัวแปรในสมการจาํแนกประเภททั้ง  7  ตัวแปร  
สามารถคาดคะเน   การเปนสมาชิกของกลุมตัวอยางเดมิ  คือหมูบานกาวหนาไดถูกตองถึงรอยละ  
82.3     คาดคะเนไมถกูตองเพียงรอยละ   17.7     และของหมูบานลาหลังไดถูกตองถึงรอยละ 
82.6     และคาดคะเนไมถูกตองรอยละ 17.4     ซึ่งเมื่อพจิารณาโดยรวมพบวาสมการจําแนกกลุม
สามารถคาดคะเนการเปนสมาชิกของหมูบานทั้ง  2  กลุม        ไดถูกตองถึงรอยละ   82.4   และ
คาดคะเนไมถกูตองรอยละ 17.6 
                และที่ระดับนยัสาํคัญทางสถิต ิ0.05      ตัวแปรในสมการจาํแนกประเภททั้ง  8  ตัวแปร   
สามารถคาดคะเนการเปนสมาชิกของหมูบานจากกลุมตัวอยางเดิม  คือหมูบานกาวหนาไดถูกตอง
รอยละ 83.0  คาดคะเนไมถกูตองรอยละ  17.0         คาดคะเนการเปนสมาชิกของหมูบานลาหลงั
ไดถูกตองรอยละ  77.9  คาดคะเนไมถูกตองรอยละ  22.1     และคาดคะเนการเปนสมาชิกของทัง้
สองหมูบานไดถูกตองรอยละ 80.4    คาดคะเนไมถูกตองรอยละ  19.6  
  

อภิปรายผล 
                การที่คนเราจะอยูดีมีสุขไดนั้น       จะตองมีคณุภาพชีวิตทีด่ี เนื่องจากความตองการขั้น
พื้นฐานของคนสวนใหญ   นั้นยอมตองการใหตนเองมคีวามสุขทัง้รางกาย   และจติใจ ไมวาจะเปน
เร่ืองของสุขภาพดี   การมีบานอยูอาศัย  การมีการศึกษา  การมีครอบครัวที่สุขสบายและปลอดภัย 
มีรายไดเพียงพอ    การไดเขารวมกิจกรรมทางสังคม    การยึดมัน่ในหลักศาสนา    ตลอดจนการมี
ส่ิงแวดลอมทีด่ีและนาอยู 
                การที่สวนราชการไดมีการจัดเก็บขอมูลความจําเปนพืน้ฐาน   (จปฐ.)   เปนประจาํทุกป    
ก็เพื่อที่จะไดขอมูลที่จะนําไปสูการกําหนดแผนงาน/โครงการ   ในการแกไขปญหาไดตรงตามความ
ตองการของประชาชน      และจากผลการศึกษาวจิัย    เร่ือง  ดัชนีจําแนกตัวชีว้ัดคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท   มีตัวชี้วดัที่เปนเครื่องมือสําคัญในการกําหนดแผนงาน /โครงการ  เพื่อนาํไปสู
การแกไขปญหาของประชาชนในระดับครัวเรือน และระดับหมูบานในเบื้องตน สามารถระบุตัวชีว้ดั
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ที่สําคัญและมคีวามจาํเปนในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของประชาชนในชนบท         หรือเปนขอมูล
ที่จะบอกวา   ในแตละครัวเรือนจะตองผานเกณฑ ตัวชีว้ดัใดบาง   ในจํานวนนี้สามารถสรุปตัวชี้วดั
ที่สําคัญได  จาํนวน  2  ชุด ประกอบดวย  5  หมวด  8  ตัวชี้วัด  คือ 
                ชุดที่ 1  ประกอบดวย   ตัวชีว้ัดที่สามารถจาํแนกคุณภาพชวีติของประชาชนในชนบท 
จํานวน  5  หมวด  7   ตัวชี้วัด คือ 

1. ครัวเรือนมีและใชสวมถกูหลักสุขาภิบาล         
2. ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส    
3. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง      
4. ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
5. ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง  
6. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี 
7.  คนในครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศลิปวัฒนธรรม   

                ชุดที่ 2   ประกอบดวย   ตัวชี้วดัที่สามารถจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  
ในชุดที ่1    และเพิ่มตัวชี้วัดตัวที่  8  คือ      ครัวเรือนที่เขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษาสาธารณ
สมบัติ  (รายละเอียดดังตารางที่ 13) 
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ตารางที่ 13    หมวดและตัวชี้วัดที่สามารถจําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ที่ระดับนยั 
         สําคัญทางสถิตทิี่ 0.01 และ 0.05 
 

 
หมวด 

 
ตัวชี้วัด 

ระดับ
นัยสําคัญ
ทางสถิต ิ

หมวดสุขภาพดี 1. ครัวเรือนไมกินอาหารที่ไมทําใหสุกดวยความรอน 
    (X11) 

0.01 

 2. ครัวเรือนมีความรูในการใชยาทีถู่กตอง (X13) 0.01 
หมวดมบีานอาศัย 1. ครัวเรือนมีและใชสวมถูกหลักสุขาภิบาล (X22) 0.01 
หมวดศึกษาถวนทั่ว 1. ครัวเรือนมีความรูเกีย่วกบัโรคเอดส (X33) 0.01 
หมวดอยากรวมพัฒนา   1. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษา 

    สาธารณสมบัติ (X53) 
 
0.05 

หมวดพาสูคณุธรรม 1. ครัวเรือนปฏิบัติศาสนกิจสัปดาหละครัง้ (X62) 0.01 
 2. คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี (X63) 0.01 
 3. ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี

ศิลปวัฒนธรรม 
0.01 

 
               เมื่อพิจารณาตวัชีว้ัดทั้ง   2  ชุด รวม  5 หมวด  8  ตัวชี้วัดนี ้      พบวาตวัชี้วดัที่ไดรับการ
คัดเลือกเขามา  เปนตวัชี้วัดที่สําคัญในการพัฒนาคุณภาพชวีิตของประชาชน     หมวดที่มีตัวชี้วัด
ที่ไดรับการคัดเลือกเขามาสูงที่สุด คือ   
                หมวดพาสูคุณธรรม  มี  3   ตัวชี้วัด       ที่สามารถจําแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบท คือ  ครัวเรือนปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนาสัปดาหละครั้ง  คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี    ปฏิบัติ
ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม  สําหรับครัวเรอืนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา
สัปดาหละครัง้     และครัวเรือนเขารวมกจิกรรมตามประเพณีศิลปวฒันธรรม     สอดคลองกับดัชน ี
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของ เสรี   พงศพศิ  (2536 : 186)       กลาววาการมหีลักศาสนาเปนเครื่อง
ยึดเหนีย่วของจิตใจ  เปนดัชนีในการพัฒนาคุณภาพชีวิตขอหนึ่ง สําหรับการใชจารีต ประเพณีและ
วัฒนธรรมทองถิ่นเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ  ของ ทองดี  นนัทะ   อางถึงใน  เสรี   พงศพิศ 2536 :   
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205 - 215)   กลาวถงึเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตและวิถทีางพึง่ตนเอง    วาการใชวัฒนธรรมทองถิน่
ถือเปนเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพชีวติเชนกนั และจากผลการศึกษา เร่ือง การพัฒนารูปแบบ
ของการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคณุภาพชีวิตและสังคม  ตามแนวความคิดการพัฒนาที่
ยั่งยนืในเขตอตุสหกรรม   ของ  วิศนี   ศีลตระกูล (2541 : 240)  ไดกลาวถงึ    สมาชกิในครอบครัว
ไมติดสารเสพยติดและอบายมุขทัง้ปวง  ซึง่สอดคลองกบัตัวชี้วัด คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี  
                หมวดสุขภาพดี เปนหมวดที่ไดรับการคัดเลือกสูงเปนลําดับที่ 2  มี 2 ตัวชี้วัด  ที่สามารถ
จําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท คือ   ครัวเรอืนมีความรูในการใชยาที่ถกูตอง        และ  
ครัวเรือนไมกนิอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน  ในการพัฒนาคณุภาพชีวิตของ
ประชาชนในชนบท จะตองใหความสําคัญในเรื่องของสุขภาพอนามัย คือ ครัวเรือนมคีวามรูในการ
ใชยาทีถู่กตอง      และครัวเรอืนไมกินอาหารประเภทเนือ้สัตวที่ไมทาํใหสุกดวยความรอน       จาก
รายงานการสมัมนาที่จัดขึน้โดยโรงพยาบาลปยะเวท จาํกัด มหาชน  โรงพยาบาลปยะเวท  (2545)  
พบวาคนไทยยุคปจจุบันมีแนวโนมการเจบ็ไข มาจากวถิีการดํารงชีวติ      สภาพแวดลอมที่เปนพิษ    
และการรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะ  จนลืมนึกถึงการดูแลตนเอง  ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด
และสอดคลองกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของยูเนสโก UNESCO (1993 : 8 - 9) ที่ไดกําหนด
เครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต เปน  5  หมวดหมู ในหมวดดานชีวภาพ       สาระที่เกี่ยวของกับ
องคประกอบพื้นฐานเพื่อการมีชีวิตอยูรอดและเพื่อคุณภาพชีวิต     มเีร่ือง ความปลอดจากโรคภัย
รวมอยูดวย    หากคนในครัวเรือนเมื่อมีการเจ็บปวยเลก็นอย ควรมีการปฏิบัติตนที่ถูกตอง   คือ   
ใชยาสามัญประจําบาน หรือใชยาสมนุไพรที่ปรุงขึ้นเฉพาะสําหรับตนเอง  โดยผูประกอบวิชาชีพ
ดานการแพทยแผนโบราณ   หรือไปพบสาธารณสุขตําบลเพื่อรับการรักษา      หรือไปพบหมอที่
โรงพยาบาล   แสดงวาครัวเรอืนมีความรูในการปองกนัและรักษาสุขภาพอนามัย        ซึ่ง
สอดคลองกับเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของประเทศเยอรมันน ี   สุภางค จันทวนิช และวิศน ีศิล
ตระกูล  (2539: 108-109)   ที่กลาวถึง     เร่ืองสภาพความเปนอยูดานสุขภาพ    คอื  การไปพบ
แพทย  การใชยา   และการไปพบแพทยควบคูกับการใชยา 
 
                หมวดที่ไดรับการคัดเลือกเขามา เพียงหมวดละ 1  ตัวชี้วัด มี   3  หมวด คือ 
    หมวดมีบานอาศัย   ม ี1  ตัวชี้วัด          ที่สามารถจาํแนกคุณภาพชวีติของประชาชนใน
ชนบทได    คอื ครัวเรือนมีและใชสวมที่ถกูหลักสุขาภิบาล     ซึง่สอดคลองกับเครื่องชี้วัดความอยูดี
มีสุข   สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจแหงชาติ (2541 : 13)  ที่กลาวถงึลักษณะและ
โครงสรางปญหาความยากจนในประเทศไทย    วาหองสุขาเปนปจจัยสําคัญเกี่ยวกบัการอยูดีมีสุข  
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หากหองสุขาไมสะอาดถูกสขุลักษณะ    จะเปนบอเกิดแหงโรคภัยไขเจบ็ และไมเสริมสรางอนามัย
แวดลอมที่ดี          ในทาํนองเดียวกันเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตของยูเนสโก    ก็ไดกําหนดเครื่องชี้วัด
คุณภาพชีวิต   เปน  5  หมวดหมู   ในหมวดดานชีวภาพมีสาระทีเ่กี่ยวของกับองคประกอบพืน้ฐาน      
เพื่อการมชีีวิตอยูรอดและเพื่อคุณภาพชีวิต       ซึง่มีเร่ืองการสุขาภิบาลที่ดี รวมอยูดวย   
                หมวดศึกษาถวนทั่ว  ม ี 1 ตัวชีว้ัด         ที่สามารถจําแนกคณุภาพชีวิตของประชาชนใน
ชนบทได  คือ  ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส       ซึ่งสอดคลองกับเครื่องชี้วัดของกรมประชา-
สงเคราะห    กรมประชาสงเคราะห  (2537 :3-10)         ที่ไดจัดทาํตัวชี้วัดคุณลักษณะพื้นฐานของ
ครอบครัวผาสุก  มี  4  หมวด   20  ตัวชี้วัด    โดยที่แบบสอบถามดงักลาว   ไดกลาวถงึรวมตวัชีว้ัด
สมาชิกในครัวเรือนจะตองมคีวามรูในการปองกัน และรักษาสุขภาพอนามยัของตนเอง 
                และตัวชี้วัดตัวสดุทายที่ไดรับการคัดเลือกเขามาในชุดที ่ 2  คือ  หมวดอยากรวมพัฒนา    
มี 1 ตัวชี้วัด ทีส่ามารถจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทได             คือ ครัวเรือนเขารวม
กิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัต ิสอดคลองกับดัชนีเพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตของ  เสรี  
พงศพิศ (2536 : 217 - 229)   กลาวถึง    การมีความพรอม    ความสาํนึก และความกระตือรือรนที่
จะมีสวนรวมในการพัฒนา   และมีสวนรวมอยางแทจริงในกระบวนการพัฒนาและแกปญหา (มีอํานาจ
ในการตัดสินใจดวยตนเอง)   และ วฑิูรย  ปญญากุล (2534 : 25) ที่กลาวถงึ   การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตวา       จะตองมีเครื่องชี้วัด เร่ือง การมีอํานาจในการตัดสินใจประกอบกิจกรรม       และจาก
ผลการศึกษา เร่ือง การพัฒนารูปแบบของการศึกษานอกโรงเรียนเพื่อปรับปรุงคุณภาพชวีิตและ
สังคม   ตามแนวความคิดการพัฒนาที่ยัง่ยืนในเขตอุตสหกรรม ของ  วิศนี   ศีลตระกูล (2541 : 
240)      ไดกลาวถงึ การมสีวนรวมของประชาชนอยางแข็งขันในกิจกรรม/ โครงการพัฒนาตาง ๆ         
ก็เปนเครื่องชีว้ดัคุณภาพชีวิตและการพัฒนาสังคม  ดวยเชนกนั 
 

ขอเสนอแนะ 
1. ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 
                จากการศึกษาและผลการวิเคราะหดวยวิธจีาํแนกประเภท     (Discriminant  Analysis)     
พบวาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท     ทั้งหมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลัง  โดยกาํหนด
ตัวชี้วัดทีม่ีระดับการวัดที่ละเอียด  โดยแบงเปน  5  ระดับ และ  3  ระดับ  ตามลําดับ พบวาตัวชีว้ัด
ตามเกณฑความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)       สามารถระบุตัวชี้วัดที่สําคัญและมีความจําเปนที่จะใช
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท       ทัง้หมูบานกาวหนาและหมูบานลาหลงัหรือ
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เกณฑข้ันต่าํทีค่รัวเรือนจะตองบรรลุเปาหมาย   ในตัวชีว้ัดคุณภาพชีวติในขอใดบาง สรุปไดทั้งหมด  
5  หมวด  8  ตัวชี้วัด โดยแบงตัวชีว้ัด  ออกเปน  2  ชุด คือ  
                ชุดที่ 1  ประกอบดวย    ตัวชี้วัดที่สามารถจาํแนกคุณภาพชวีติของประชนชนในชนบท 
จํานวน   5  หมวด  7   ตัวชี้วัด 
                ชุดที่  2  ประกอบดวย     ตัวชีว้ัดที่สามารถจาํแนกคุณภาพชีวิตของประชนชนในชนบท  
ในชุดที ่1    ทัง้  5  หมวด   7   ตัวชี้วัด        และตวัชี้วัดตัวสุดทายที่เพิ่มเขามาในลาํดับที่  8     คือ   
ตัวชี้วัดในหมวดอยากรวมพฒันา   ครัวเรอืนเขารวมกิจกรรมในการบาํรุงรักษาสาธารณสมบัติ  
                1.  ตัวชี้วัดทีม่ีความสําคัญและมีความจาํเปนในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
ในชนบท  ทัง้ 5  หมวด  8  ตัวชี้วัด ประกอบดวย 

        1.1  หมวดสุขภาพดี คอื   ครัวเรือนมคีวามรูในการใชยาทีถู่กตอง       และครัวเรือน 
ไมกินอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ไมทําใหสุกดวยความรอน  ใน        ยุคปจจุบันมีแนวโนมการเจ็บไข 
มาจากวถิีการดํารงชีวิต  สภาพแวดลอมที่เปนพษิ        และการรับประทานอาหารที่ผิดสุขลักษณะ  
จนลืมนึกถึงการดูแลตนเอง    ซึ่งเปนสิ่งที่สําคัญที่สุด                การที่ประชาชนจะมีสุขภาพอนมยั
ที่ดี ประชาชนจะตองสรางสขุนิสัย     และใหความสําคญัในการดูแลตนเอง     โดยมีหนวยงาน
ราชการใหความรูในทุกรูปแบบ    การทํางานของเจาหนาที่ดานสาธารณสุข เพียงอยางเดียวคงจะ
ไมพอเพียง      ควรมีการประชาสัมพันธผานสื่อมวลชน  เชน   โทรทัศน   วทิย ุ  คูมอืการดูแล
รักษาสุขภาพอนามยัในชวีติประจําวนั     ซึ่งชาวบานสามารถอานและเขาใจงาย     ชวนใหติดตาม    
นาจะเปนชองทางเพื่อใหความรูแกประชาชนไดดีอยางตอเนื่องและทั่วถึง 
                     1.2  หมวดมีบานอาศยั  คือ  ครัวเรือนมีและใชสวมที่ถูกหลักสุขาภิบาล  ในตวัชี้วัดนี้
เปนเรื่องสุขนสัิยของประชาชน ตองใหความสําคัญในการดูแลตนเอง           โดยหนวยงานราชการ   
มีการประชาสมัพันธอยางตอเนื่อง  เชนกนั   

     1.3 หมวดศึกษาถวนทั่ว  คือ   ครัวเรือนมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส          ในปจจุบัน 
เปนทีท่ราบกนัดีวา สถานการณของการแพรระบาดของโรคเอดส       ไดทําลายชีวิตของประชาชน
ไปแลวเปนจํานวนมาก   นอกจากนี้ ผูที่ติดเชื้อและยังไมแสดงอาการ     ก็มีเปนจํานวนมากเชนกนั    
หากประชาชนในชนบทมีความรูเบื้องตนในการปองกนัตนเอง      ก็จะทําใหปลอดภัยจากโรคเอดส 
ดังนั้นในการรณรงคใหความรูในเรื่องการปองกันโรคเอดส  ควรมีการประชาสัมพันธผาน
ส่ือมวลชน    เชน    โทรทัศน    วทิย ุ   อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ        ตลอดจนควรมีการ
รายงานสถานการณความเคลื่อนไหวอยางตอเนื่องดวย          เพราะการเรียนรูตลอดชีวิตจะ
เกิดขึ้นไดจะตองมีการรับรูขาวสารอยูตลอดเวลา 
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                     1.4 หมวดอยากรวมพัฒนา  คือ             ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษา
สาธารณสมบตัิ  การที่ชุมชนจะมกีารพฒันาคุณภาพชีวดิที่ดีอยางตอเนื่อง และเขมแข็ง      จะตอง
เกิดจากความรวมมือรวมใจของคนในชมุชนเอง  หนวยงานราชการ   หรือองคกรที่มาจากภายนอก    
เปนเพยีงผูกระตุนใหเกิดกิจกรรมเทานัน้  ในปจจุบนั ภาพรวมของกิจกรรมที่ภาคราชการไดกําหนด
รูปแบบการพฒันา      จะเปนกิจกรรมที่เชื่อมโยงไปสูการทํางานของกลุม       และเสริมสรางความ
เขมแข็งของชมุชนโดยชุมชนจะตองเปนผูบริหารจัดการเอง  เชน    กองทนุหมูบานและชุมชนเมือง  
โครงการหนึง่ตําบลหนึ่งผลติภัณฑ  เปนตน 
                     1.5  หมวดพาสูคุณธรรม  คือ           ครัวเรือนปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสัปดาหละ
คร้ัง      
คนในครัวเรือนไมติดบุหร่ี   และครัวเรือนเขารวมกิจกรรมตามประเพณีศิลปวัฒนธรรม  การพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท ในหมวดพาสูคุณธรรม        นอกจากการดําเนนิงานของสวน
ราชการที่รับผิดชอบโดยตรงแลว    ควรประสานงานขอความรวมมือกบัวัด     และองคกรของสงฆ
ที่มีอยูในพืน้ทีห่มูบาน  ตําบล       เพื่อใหชมุชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน
ในชุมชนเอง กจ็ะเกิดประโยชนอยางสงู    เพราะวัดมีทัง้สถานที ่         และมีบุคลากรทางศาสนาที่
ประชาชนใหความนับถือและเชื่อถืออยูแลว        ในการแกไขปญหาตามตัวชีว้ัด และดานอืน่ ๆ ใน
หมวดพาสูคณุธรรม ก็จะสามารถททําไดงายตามไปดวย  
                      1.6  หมวดอยากรวมพัฒนา  คือ          ครัวเรือนเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษา
สาธารณสมบตัิ   การพฒันาโดยสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมและรูสึกเปนเจาของในสาธารณ
สมบัติ  ที่จัดสรางโดยภาคราชการ            การธาํรงรักษาไวเพื่อใหประชาชนไดใชประโยชนรวมกนั 
การรวมกนัดูแลบํารุงรักษา  ทั้งทางตรงและทางออม  เปนกิจกรรมที่ทางราชการจะตองกระตุนและ
สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจ  ตลอดจนตัดสินใจ       ในการรวมรับผิดชอบตอสาธารณสมบัติ
ของชุมชน 
 

2. ตัวชี้วัดที่ควรพิจารณาตัดออก 
ในจํานวนตัวชีว้ัดที่ไมไดรับการคัดเลือกเขามาในสมการ       มีตัวชีว้ัดบางตัวที่มีคา 

สถิติที่บงชี้วาเปนตัวชีว้ัดที่มคีวามจาํเปนนอยลงในสถานการณปจจุบัน   หรือควรจะมีการปรับปรุง
คําถามใหละเอียดและครอบคลุมมากขึน้ดังนี้   (ดังตารางการวิเคราะหทางสถิติฯ ตารางที่ 15 และ
16 ในภาคผนวก จ.)  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 96

                           2.1      ครัวเรือนมีน้ําสะอาดบริโภคเพียงพอ     ควรตัดออก            เนื่องจากใน
ปจจุบันสวนราชการที่เกี่ยวของและรับผิดชอบในการจัดหาน้ําสาํหรับประชาชน ไดถายโอนงาน
ตามภารกิจดังกลาว    ใหองคการบริหารสวนตําบล  ดาํเนินการแกไขปญหาตาง ๆ  ไดเองโดยที่
คณะกรรมการกระจายอํานาจใหทองถิ่น   จะเปนผูพิจารณาการจัดสรรงบประมาณแผนดิน      
รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ     ตลอดจนมีเงนิรายไดของทองถิน่เอง ในการจัดหา/จัดสรางแหลง
น้ําดิบสําหรับชุมชน ที่ผานมา สวนราชการไดมีการการรณรงคและสงเสริมใหประชาชนในชนบท    
มีภาชนะเก็บกักน้าํใหเพียงพอสําหรับการบริโภคตลอดป     นอกจากนี้ยังมีการใหความรูแก
ประชาชน     ถึงวธิีการนําน้าํมาผานกรรมวิธีอยางไรเพื่อใหไดน้ําสะอาดกอนนาํมาบริโภค  
                    2.2 ครัวเรือนไดรับรูขาวสารอยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง   ควรตัดออก        เนื่องจาก
ในยุคปจจุบนั เปนยุคของขอมูลขาวสาร  ประชาชนไดรับรูขาวสารพรอมกันทั้งประเทศ  โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง   มีชองทางการรับรูขาวสารตาง  ๆ  มากมาย  เชน    โทรทัศน     วิทย ุ      หอกระจายขาว 
หนงัสือพมิพ    ที่อานหนังสอืประจําหมูบาน          และที่สําคัญรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศกัราช  2540  หมวด 3   มาตรา 40    ไดกลาวถึงคลื่นความถีท่ี่ใชในการสงวทิยุกระจายเสียง
วิทยโุทรทัศน และวิทยโุทรคมนาคม  เปนทรัพยากรสื่อสารของชาติเพื่อประโยชนสาธารณะ     การ
ดําเนนิงานจะตองคํานงึถงึประโยชนสูงสุดของประชาชนในระดับชาติและระดับทองถิน่      ในดาน
การศึกษา  วฒันธรรม  ความมัน่คงของรฐั  และประโยชนสาธารณะอื่นดวย  
                     2.3  ครัวเรือนไดกินอาหารที่มีเครื่องหมาย อย.  ควรตัดออก    เนื่องจากสอดคลอง
กับขอ 2.2  เมื่อเปนยุคขอมูลขาวสาร  ประชาชนก็จะไดรับรูแตขาวสารที่เปนประโยชน    และ
สามารถที่จะเลือกหาสินคา    และอาหารเพื่อการบริโภคในครัวเรือนไดอยางถูกตอง        ตลอดจน 
หนวยงานราชการที่รับผิดชอบ คือ กระทรวงสาธารณสุข ก็มีการรณรงคใหความรูอยางสม่ําเสมอ
และมีการดําเนินการอยางตอเนื่อง 
 
                3. ตัวชี้วัดที่ควรมีการปรับปรุงรายละเอียด 

        3.1 ครัวเรือนจัดบานเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  ควรมีการกําหนดขอคําตอบซึ่งเปน
ดัชนีการสุขาภิบาล  7  ตัวชี้วัด   ใหมีความชัดเจนวา ในจํานวน 7  ตัวชี้วัดเหลานั้น  ควรที่จะ
กําหนดวา  จะตองผานขอใดบาง จํานวนเทาใด  จึงจะถือวาผานในระดับใด   อีกประการหนึ่งที่
สําคัญ ก็คือ  การจะพิจารณาใหคะแนนตามดัชนีการสุขาภิบาล  ที่เปนมาตรฐานเดยีวกนั  ควรเปน
หนาที่ของเจาหนาที่สาธารณสุขในระดับตําบล และมีการจัดทําทะเบียนไว  เมื่อมีการสํารวจขอมูล
ความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)   ก็ใหนําผลที่เจาหนาที่สาธารณสุขไดดําเนินการไว  มากรอกไดเลย    
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นอกจากนี้ยังเปนการนําไปสูการพัฒนาสุขลักษณะของครัวเรือนเองอีกดวย   เชน  ดัชนีเร่ืองมีการ
กําจัดสัตว   แมลงที่เปนพาหะนําโรค ไดแก หนู ยุง แมลงสาบ และไมพบแหลงเพาะพันธุ และที่
หลบซอนอาศัยภายในบาน 

 
3.2 คนในครัวเรือนไปใชสิทธิเลือกตั้ง   ควรมีการปรับปรุงวิธีการที่จะไดขอมูลที่

ถูกตอง 
และตรงตามความเปนจริง  มากกวาวิธีประมาณการ 
                 
                อนึ่ง  การดําเนินการแกไขปญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท  จะเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  บรรลุวัตถุประสงค  และเปาหมายอยางแทจริงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต  จะตอง
ไดรับความรวมมือจากครัวเรือน  ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น หนวยงานราชการที่เกี่ยวของ    
ในการนําผลการจัดเก็บขอมูลไปใชในการวางแแผนเพื่อการแกไขปญหาอยางแทจริง    อีกทั้งตอง
มีการรณรงคใหความรู  ประชาสัมพันธเพื่อใหประชาชนไดรับรูถึงความสําคัญของพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต   อยูตลอดเวลาอยางตอเนื่อง ดังนี้ 

1. ขอมูลความจาํเปนพื้นฐาน (จปฐ.)          เปนขอมูลชุดหนึง่ในขอมูลเพื่อการพัฒนา 
ชนบท   ของประเทศไทย   โดยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวนัที ่ 21  กันยายน  2536   กําหนดใหทุกสวน
ราชการจะตองนาํขอมูลไปใชประโยชนในการ   วางแผน    อนมุัติงบประมาณ  ติดตามประเมนิผล
โครงการ ในทกุระดับ   ดังนัน้ในการสรางความเขาใจ       และสนับสนุนใหทกุสวนราชการนําไปใช  
จึงมีความสําคัญอยูมาก  ในดานของประชาชนก็จะตองมีการสรางความรูความเขาใจแกประชาชน
ผูที่จะตองมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง      ดังนั้นจึงควรมีการสอนแบบบูรณา
การ  ในวิชาตาง ๆ  โดยสอดแทรกองคความรูเกี่ยวกับความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.) หรือผนวกกบั
เนื้อหาวิชาที่อยูในหลกัสูตรการเรียนการสอนในระดับประถมศึกษา      ซึ่งจากการปฏิรูปการศึกษา      
ไดกําหนดใหมีการประเมนิคุณภาพ    โดยสํานกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคณุภาพ
การศึกษา   ดงันัน้   หากมีการสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องการดูแลรักษาสุขอนามัยของตนเองเขาไว
ดวย กน็าที่จะเปนสิ่งที่มีประโยชน  เพราะโดยลักษณะของการพัฒนาคณุภาพชีวิตทีด่ีตองเริ่ม
ตั้งแตวัยเด็ก   หากเด็กรับรูจากบทเรียน   ก็จะทาํใหสามารถนาํมาปฏบิัติตนที่บาน      และคนใน
บานกเ็กิดการเรียนรูไดเร็วขึ้น  และเมื่อมกีารปฏิบัติอยางตอเนื่อง    กจ็ะทําใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี    เพราะไดมีการดูแลตนเองตลอดเวลา    โดยไมตองรอการแกไขจากภาคราชการ    
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                 2.  ควรมีการสงเสริมและประชาสัมพนัธใหขอมูล จปฐ.          เปนที่รูจักโดยทั่วไป และ
ตลอดจนมีการประชาสัมพนัธในเรื่องการนําขอมูลไปใชประโยชน โดยผานสื่อโทรทัศน     ซึง่ผลจะ
สงกลับมาที่ประชาชน ประชาชนก็จะมีคณุภาพชีวิตทีด่ีข้ึน 
                3.  ควรมีการสงเสริมใหมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับ       ขอมูลความจาํเปนพืน้ฐาน (จปฐ.)   
เพื่อจะไดมีโอกาสพิจารณาขอดี  ขอเสีย และความขาดตกบกพรองของขอมูล เพื่อจะไดนํามา
ปรับปรุงแกไขใหเปนขอมูลทีม่ีความสมบูรณมากยิง่ขึ้นตอไป 
                4.  ตัวชี้วัดบางตัวมีเกณฑเปาหมายรอยละ  100 เมื่อครบวาระในการวัด คอื  แตละชวง
ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ทุก ๆ  5  ป          ตวัชี้วัดนั้นอาจจะตองถูกตัดออกไป        
แตในความเปนจริงคุณภาพชีวิตของประชาชน    ข้ึนอยูกับการปฏิบัตตินของประชาชน  อาจมีการ
ละเลยไมปฏิบตั ิเมื่อตัวชีว้ัดนั้น ๆ ถกูตัดออกไป ก็จะไมไดรับการสอบถาม หรือส่ือสารกับครัวเรือน
ในเรื่องดังกลาวอีก  ดังนั้น  สวนราชการทีม่ีหนาที่โดยตรง เชน    กระทรวงสาธารณสุข    กระทรวง
ศึกษา   ก็จะตองรับผิดชอบในการใหความรูในเรื่องนัน้ ๆ     อยางตอเนือ่งตลอดเวลา   เปนการให
การศึกษาตลอดชีวิต    เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน     ใหสามารถอยูไดเมื่อสภาพสังคม 
เศรษฐกิจ มกีารเปลี่ยนแปลงไป 
 
2.  ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไป                
                1. เนื่องจากการศึกษาวจิัยครั้งนี้   เปนการศึกษาวิจัยเฉพาะจังหวัดกาญจนบุรี       และ
ศึกษาเฉพาะหมูบานกาวหนา และหมูบานลาหลัง เทานั้น  ควรมกีารทําการศึกษาวจิัย        โดยใช
เทคนิคการวิเคราะหจาํแนก  (Discriminant Analysis)  ในจังหวัดอืน่ ๆ  ในระดับภาค  โดยหาดัชนี
จําแนกคุณภาพชีวิตของประชาชนในกลุมหมูบาน ทัง้  3  ระดับ   คือ    หมูบานกาวหนา   หมูบาน
ปานกลาง และหมูบานลาหลัง   
               2. การพัฒนาและปรับปรุงเครื่องชี้วัด และเกณฑเปาหมาย    ใหสอดคลองกับการสภาพ
การเปลี่ยนแปลง ดานเศรษฐกิจ  และสังคม      ควรมกีารทําวิจยัและนาํขอเท็จจริงที่ไดจาก
ผลการวิจยัมาใชใหเกิดประโยชนอยางแทจริง 
               3. ควรมีการนาํตวัชี้วัดที่ไดจากการวิจยั ทั้ง 8 ตัวชี้วัด        ไปทดลองใชโดยกําหนดเปน
ตัวชี้วัดความจาํเปนพื้นฐานขั้นต่ํา ที่ครัวเรอืน  ในหมูบาน ตําบล  ควรจะตองบรรลุเปาหมาย  หาก 
พบวายังไมบรรลุเปาหมาย  ก็เปนหนาที่ของหนวยงานราชการที่เกีย่วของ        จะตองสงเสริมและ
ใหความรูในเบื้องตน  ใหการศึกษาแกประชาชนอยางตอเนื่อง     ซึ่งถือเปนใหการศึกษาตลอดชีวิต
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รายชื่อผูเชี่ยวชาญ 
 

                1. คุณศุภรัตน    แมนมนิทร สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ 
สังคมแหงชาต ิ

                2. คุณอมรรัตน  ขันตี  สํานักงานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและ 
   สังคมแหงชาต ิ

                3. ดร.ผจงจิตร   พิทักษภากร กรมการพฒันาชุมชน 
                4. คุณสายใจ   กิมเกถนอม สํานักงานปลดักระทรวงพาณิชย 
                5. คุณยุทธนา สุรสมบัติพัฒนา สํานักงานวิชาการแรงงานและสวัสดิการสงัคม 
                6. คุณจรูญ เฉลิมทอง สํานักงานปลดักระทบวงมหาวิทยาลัย 
     7. คุณธีรวฒุิ คลายเคลื่อน กรมการปกครอง 
     8. คุณนฤชา โฆษาศิวิไลซ กรมการปกครอง 
     9. คุณเมธ ี จันทจารุภรณ สํานักงานคณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน 
    10. คุณเฉลิมชัยสุวรรณรัตน สํานักกิจการพิเศษ สํานกังานปลัดกระทรวงศึกษาธกิาร 
    11. คุณกมลิน ีสุขศรีวงศ สํานักงานคณะกรรมการพเิศษเพื่อการประสานงาน 
     โครงการอันเนือ่งมาจากพระราชดําริ 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข   
หนังสือขอความอนุเคราะห ในการจัดเก็บข อมูล  
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(สําเนา) 
ที่ มท 0415/14                ศูนยสารสนเทศเพื่อการพฒันาชมุชน 
         ถนนอษัฎางค  กทม. 10200 
 

       ธันวาคม  2546 
 

เร่ือง  ขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม 
 

เรียน  พฒันาการจังหวัดกาญจนบุรี 
 

ส่ิงที่สงมาดวย     1. แบบสอบถาม    จาํนวน  300 ชุด 
   2. พื้นที่การจดัเก็บขอมูล  จาํนวน 1 ชุด 
 

  ดวยนางสาวภาธิดา  สมงิ  ตาํแหนงเจาหนาทีว่ิเคราะหนโยบายและแผน 6 สังกัด 
ศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย      กําลังศกึษาใน
ระดับปริญญาโท สาขาการศึกษาผูใหญและการศึกษาตอเนื่อง คณะศึกษาศาสตร    มหาวิทยาลยั 
ศิลปากร  วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร จังหวัดนครปฐม     ขณะนี้อยูระหวางการจัดทําวิทยา-
นิพนธ   เร่ือง  ดัชนีจําแนกตวัชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท       ตามเกณฑความจําเปน 
พื้นฐาน (จปฐ.) เพื่อเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมูบานเรงรัดพัฒนาอันดับ 1(ลาหลัง) 
และหมูบานเรงรัดพัฒนาอนัดับ 3 (กาวหนา)  ของจังหวดักาญจนบุรี (ผลการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน
ระดับหมูบาน กชช. 2ค ป 2542)      และไดกําหนดวิธกีารวัดคุณภาพชีวิตตามเกณฑความจําเปน 
พื้นฐาน  (จปฐ.)  โดยใหคะแนน เปน 5 ระดับ คือ 5,4,3,2 และ 1  แทนของเดิม คอื ผานเกณฑ และ  
ไมผานเกณฑ         ซึ่งสามารถนํามาใชประโยชน อางอิงในการจัดเกบ็ขอมูลเพื่อการพัฒนาชนบท      
ของศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชนได 
 

  ในการนี้ จงึใครขอความอนุเคราะห จากทานประสานกบัพื้นที่ในการอํานวยความ
สะดวกในการจัดเก็บแบบสอบถามดวยจกัขอบคุณยิ่ง 
          ขอแสดงความนับถือ 
      (ลงชื่อ)  อนุศกัดิ์  มูลวงษ 
         (นายอนุศักด์ิ  มูลวงษ) 

                                       ผูอํานวยการศูนยสารสนเทศเพื่อการพัฒนาชุมชน 
โทร. 0 – 2622 – 3161 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค   
แบบสอบถาม 
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คําช้ีแจงแบบสอบถาม 
 

1. แบบสอบถามชุดนี้ จาํลองมาจากแบบสอบถาม  จปฐ. 1  ซึ่งใชจัดเกบ็ใน 
      ชวงฯ (ป พ.ศ. 2540 –2544)  มีทั้งหมด    26   ขอ โดยกําหนดใหมีคําตอบ  

2 ประเภท  คือ 
• เลือกตอบ  มคีําตอบ    5   ตัวเลือก 
• เติมคําลงในชองวาง 

2. แบบสอบถามชุดนี้  มีทัง้หมด 2  ตอน  คือ 
• ตอนที่ 1  เปนขอมูลสภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

(หัวหนาครวัเรือนหรือผู แทนของครัวเรือน)   มี 2 หนา  
รวมทัง้หมด  6  ขอ 

• ตอนที่ 2   เปนขอมูลเกี่ยวกบัคุณภาพชีวติของประชาชนในชนบท 
                    ทั้งหมด  10  หนา รวมทั้งหมด 20 ขอ 

 
  3.  แบบสอบถามชุดนี้สําหรบัสอบถาม   หัวหนาครัวเรือน  ถาหวัหนาครัวเรือน 
                             ไมอยู หรือไมสามารถใหขอมูลได  ใหสอบถามจาก  ภรรยา  บุตร  หรือผูที่อยู 
      ในครอบครัวเดียวกัน เปนผูใหขอมูลแทนได   โดยการกรอกขอมูลใน 
     ตอนที่ 1 จะตองเปนขอมูลของหวัหนาครัวเรือนเทานั้น 
     
 
           ขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
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ตอนที่ 1 
ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองวาง  (      )     หนาขอความที่ตรงกับ  

     ความเปนจริง หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดไว 
1. เพศ    

1.1  (   )     ชาย 
1.2  (   )    หญิง 

2. ที่อยูปจจุบนั     บานเลขที่  …………  หมูที ่………..   ตําบล……………………… 
    อําเภอ…………………..จังหวัด……………………. 
3. ระดับการศึกษา 
   3.1 (   )  ไมไดรับการศึกษา 
   3.2 (   )  ประถมศึกษา 
   3.3 (   ) มัธยมศึกษาตอนตน 
   3.4 (   )  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชพี 
   3.5 (   ) ประกาศนียบัตรวิชาชพีชัน้สูง 
   3.6 (   ) ปริญญาตรี 
4 . สถานภาพสมรส 
    4.1 (   )  โสด 
    4.2 (   )  สมรส 
    4.3 (   )  หยา           
    4.4 (   )  มาย 
5. ปจจุบันอาย ุ

5.1  (   )  20 – 30 ป                 5.2  (   )   31 – 40 
      5.3  (   )  41 – 50 ป                 5.4  (   )   51 – 60 

5.5  (   ) 61 ปข้ึนไป 
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6. อาชีพ 
6.1  (   )       เกษตรกร               6.2  (   )  คาขาย 
6.3  (   )       รับราชการ             6.4  (   )  รับจาง 
6.5  (   )       อ่ืนๆ  (ระบุ)…………………………………..               
 

- - - - - - - - - - - - - -  
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ตอนที่  2 
ขอมูลเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบท 

 
คําชี้แจง    โปรดทําเครื่องหมาย  /   ลงในชองวาง  (      )     หนาขอความที่ตรงกับ  

     ความเปนจริง หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนดไว 
 

1. ครัวเรือนนี้มีสมาชิกทั้งหมดกี่คน 
………………………... คน 

 
2ก. ในรอบปที่ผานมาครัวเรือนนีท้ี่มีคนอายุ 6 ป ข้ึนไป กี่คน 

        ………………………..คน 
2ข. คนอายุ 6 ปข้ึนไปไดปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา เชน การทําบุญตกับาตร รวมพธิีกรรม 

ทางศาสนา การทําสมาธ ิการสวดมนต ฟงพระเทศน  อยางนอยสัปดาหละ 1 คร้ัง กี่คน       
…………………………คน 

     
3ก. ในรอบปที่ผานมาครัวเรือนี้มีคนอายุ 14 – 50 ป กี่คน           ……………..คน 
3ข.  คนอายุ 14 – 50 ป อานออกและเขียนภาษาไทยไดกี่คน      ………….….คน 
 
4ก.  ครัวเรือนนี้มีคนอาย ุ14 ปข้ึนไปทัง้หมด กี่คน   ………………คน 
4ข.  คนอายุ 14 ปข้ึนไป  ตามขอ 4ก.   ติดสุรา เหลา เบยีร ยาดอง กระแช หรือเครื่องดื่ม 

  ที่มีแอลกอฮอลผสม กี่คน   ..……………………..คน 
 
 
 

การปฏิบัติกจิกรรมทางศาสนา 
1. การทาํนุบํารงุศาสนา ไดแก กิจกรรมทําบุญตักบาตร หรือพิธีกรรมทางศาสนา เปนตน 
2.  การพัฒนาจิตใจ  ไดแก ทาํสมาธิ สวดมนต ฟงธรรม ไปโบสถของคริสตจักร  การทํา 
     ละหมาด เปนตน 
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5ก. คนอาย ุ14 ปข้ึนไป  ตามขอ 4ก. สูบบุหร่ี ยามวน ยาสูบ กี่คน  ………………….คน 
 

 
5ข.   คนอายุ 14 ป ขึ้นไป ตามขอ 4ก.  มีความรูเกี่ยวกับการติดตอของโรคเอดสและรูวิธีปฏิบัติเพื่อการ    
       ปองกนัโรคเอดสกี่คน     ……………..…..คน 

 
6ก.  ในรอบปทีผานมาครัวเรือนนี้มีคนอายุ 18 ป ข้ึนไปกี่คน      ………………………คน 
6ข.  คนอายุ 18 ป ข้ึนไป ตามขอ 13ก. ไดไปใชสิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งหลังสุดกี่คน 
         ………………………..คน 

 
7.  ครัวเรือนนีม้ีคนกนิอาหารสุก ๆ ดิบ ๆ ที่ไมทาํใหสุกดวยความรอนกีค่น (รวมทั้งกุง หอย ปู  
    ปลา  และสัตวน้าํอ่ืน ๆ ดวย) 

  กิน………………...คน     ไมกิน…………………คน 
    

   ติดสุรา  หมายถึง  มีความตองการดื่มทุกวนั ขาดไมได และตองการดื่มมีปริมาณเพิ่มข้ึน  
                                เร่ือย ๆ หรือมีอาการของโรคพิษสุราเรื้อรังปรากฎ เชน มือส่ัน 
  ติดบุหรี่ ยาสูบ หรือ ยามวน หมายถงึ  มีความตองการสูบเปนประจําทกุวนัขาดไมได 
                                   (ไมวาจะมีจํานวนมากนอยเพียงใดก็ตาม) 

การมีความรูเกี่ยวกับโรคเอดส   
1.โรคเอดสติดตอกันไดโดย การมีเพศสัมพันธ การใชเข็มฉีดยารวมกนั การติดตอจากมารดา 
   ที่ติดเชื้อสูทารก 
2.วิธีการปองกันโรคเอดส ควรใชถุงยางอนามยัทกุครั้งที่มีเพศสัมพนัธกับบุคคลอื่นที่ไมใช 
   คูสมรสของตนเอง 

การเลือกตั้งในที่นี ้ หมายถึง การเลือกทีท่างกระทรวงมหาดไทย ประกาศใหมีข้ึน ไดแก 
การเลือกตั้งกาํนนั ผูใหญบาน สมาชิกสภาตําบล/องคการบริหารสวนตําบล สจ. ส.ส. ส.ว. 
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8. ครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมทีมีคุณภาพปลอดภัยและไดมาตรฐาน อย. ตามขอใดตอไปนี้ 
 
 

 
 

(   )   คนในครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 
              7 ชนิดขึ้นไป 

(   )  คนในครวัเรือนไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 
       5 ชนิดขึน้ไป 

     (   )   คนในครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 
            ทั้ง 3 ชนิด  และกินอาหารที่ทางราชการสงเสริม และแนะนําใหทาํไวกนิเอง 
       ในครัวเรือน และจาํหนายในหมูบานตาํบล 
     (   )   คนในครัวเรือนไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 
            เพียง 1 –2 ชนิด และกินอาหารทีท่างราชการสงเสริม และแนะนําใหทาํไวกนิเอง 
       ในครัวเรือน และจาํหนายในหมูบานตาํบล 
    (   )   คนในครัวเรือนไมไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 
            ทั้ง 3 ชนิด และไมไดกินอาหารทีท่างราชการสงเสริม และแนะนําใหทาํไวกนิเอง 
      ในครัวเรือน และจาํหนายในหมูบานตาํบล 

 
 
 
 
 

อาหารควบคมุ  หมายถงึ   อาหารที่ผลิตข้ึนเพื่อการคา และตองไดรับรองคุณภาพจาก
คณะกรรมการอาหารและยา โดยมีเครื่องหมายมาตรฐานผลิตภัณฑ อย. ซึ่งอาหาร 
ควบคุม ไดแก  นมพรอมดืม่ อาหาร บรรจุกระปอง และน้ําด่ืมบรรจุขวด ยกเวน
อาหารที่ทางราชการสงเสริม หรือแนะนําใหประชาชนทาํไว สําหรับกนิเอง/จําหนาย 
ในหมูบานตําบล เชน กะป น้ําปลา เตาเจีย้ว ซีอ๊ิว ฯลฯ 
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9. เมื่อมีการเจบ็ปวยเล็กนอยคนในครัวเรอืนปฏิบัติตนในการใชยาตามขอใดตอไปนี ้
      (   )    ไปพบหมอที่โรงพยาบาล คลินกิ เพื่อรับการรักษา 
      (   )   ไปพบสาธารณสุขตําบล เพื่อรับการรักษา หรือรับประทานยาสามัญประจําบาน 
     (   )  ใชยาสามัญประจําบาน หรือยาสมนุไพรที่ปรุงขึ้นเฉพาะสาํหรับตนเอง  โดย 
                    ผูประกอบวิชาชพีดานการแพทยแผนโบราณ 
   (   )   ใชยาสามัญประจําบาน หรือใชยาชดุเปนบางโอกาส 
    (   )   ใชยาชุด หรือยาสมุนไพรที่เรขายตามหมูบาน 
 
10. ครัวเรือนมีที่อยูอาศัยทีม่ีสภาพตามขอใดตอไปนี้  (เลือกตอบเพยีง 1 ขอ) 
 

 
         (    )   สามารถอยูอาศยัตอไปไดอีก 10 ปข้ึนไป คือ มีฝาครบ 4 ดาน  
                  หลังคามงุกระเบื้อง หรือสังกะสี พืน้ทําดวยไมหรือคอนกรตี 
        (    )   สามารถอยูอาศยัตอไปไดอีก 5 - 10 ป คือ มีฝาครบ 4 ดาน  
                 หลังคามงุกระเบื้อง หรือสังกะสี พนทําดวยไมหรือคอนกรตี 
        (    )   สามารถอยูอาศยัตอไปไดอีกอยางนอย 5 ป คือ มีฝาครบ 4 ดาน  
                 หลังคามงุกระเบื้อง หรือสังกะสี พืน้ทําดวยไมหรือคอนกรตี 
        (    )   อยูอาศัยตอไปไดไมถึง 5 ป   มีฝาไมครบ 4 ดาน  หลงัคามุงกระเบื้อง  
                 หรือสังกะส ีพืน้ทาํดวยไมหรือคอนกรีต หรือไมฟาก หรือพืน้ดิน 
        (    )  อยูอาศัยตอไปไดไมถึง 5 ป คือ มีฝาไมครบ 4 ดาน หลงัคามงุหญา  
                หรือสังกะส ีพืน้ทาํดวยไมหรือคอนกรีต หรือไมฟาก หรือพืน้ดิน 
 
 
 
 
 

คงทนถาวร   หมายถงึ  มีหลังคามงุสังกะสี หรือกระเอง และมีฝาครบ 4 ดาน อยูคงทน 
                             ตอไปไดอยางนอยอีก 5 ป 
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11. ครัวเรือนมีและใชสวมอยางถูกสุขลักษณะตามขอใดตอไปนี้ดังนี ้

 
   (    )   ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ํา และใชสวมอยางถกูวธิี คือถายอุจจาระหรือปสสาวะลงสวม     
            ราดน้ําหลงัใชทกุครั้ง และดูแลรักษาความสะอาด อยางนอยสัปดาหละ 3 คร้ัง 
   (    )   ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ํา และใชสวมอยางถกูวธิี คือถายอุจจาระหรือปสสาวะลงสวม     
            ราดน้ําหลงัใชทกุครั้ง และดูแลรักษาความสะอาด อยางนอยสัปดาหละ 2 คร้ัง 
   (    )   ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ํา และใชสวมอยางถกูวธิี คือถายอุจจาระหรือปสสาวะลงสวม     
            ราดน้ําหลงัใชทกุครั้ง และดูแลรักษาความสะอาด อยางนอยสัปดาหละ  1 คร้ัง 
   (    )   ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ํา และใชสวมอยางถกูวธิี คือถายอุจจาระหรอืปสสาวะลงสวม     
            ราดน้ําหลงัใชทกุครั้ง และดูแลรักษาความสะอาด  2 สัปดาห ตอ 1 คร้ัง        
   (    )   ครัวเรือนมีสวมซึมราดน้ํา และใชสวมอยางถกูวธิี คือถายอุจจาระหรือปสสาวะลงสวม 

      ราดน้ําหลงัใชทุกครัง้ และดูแลรักษาความสะอาด  3 สัปดาห ตอ 1 คร้ัง 
 

12. ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสาํหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป ตามขอใดตอไปนี้  
      (เลือกตอบเพียงขอเดียว) 

 
(    )     คนละ 10 ลิตรขึ้นไป ตอคนตอวัน              (    )     คนละ  4 ลิตรขึ้นไปตอคนตอวัน 
(    )     คนละ 5 - 10  ลิตรขึ้นไปตอคนตอวัน         (    )     คนละ 3 ลิตรขึ้นไปตอคนตอวัน 
(    )     คนละ  5  ลิตรขึ้นไปตอคนตอวัน   

ใชสวมอยางถูกวิธ ี    หมายถึง  การถายอุจจาระลงสวม ราดน้าํหลงัใชทุกครั้ง และ 
                             ทาํความสะอาดภายในตัวเรือนอยางนอยสปัดาหละ 1 คร้ัง 

น้ําสะอาด  หมายถงึ  น้ําบรรจุขวด (ตองมเีครื่องหมาย อย.) น้ําฝน น้ําประปา หรือน้าํ
บาดาล ที่สาธารณสุขตําบลรับรองหรือตรวจสอบแลววาใชดื่มได ถาเปนน้าํจากแหลงน้าํ
ธรรมชาติตองนํามาตมเสียกอน จงึจะจัดวาเปนน้ําสะอาด 
คนละ 5 ลิตรตอวัน   หมายถึง ใชดื่ม 2 ลิตร และอ่ืน ๆ อีกจํานวน 3 ลิตร ไดแก  
ใชประกอบอาหาร ลางหนา บวนปาก และแปรงฟน เปนตน 
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13. ครัวเรือนมีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบยีบถูกสุขลักษณะสุขาภิบาล  
      ทั้ง 7 ประการ  นี้อยางไร   (โปรดเลือกคําตอบในวงเล็บดานลางเพียงขอเดียว) 

13.1    มีสวมใชที่มสีภาพแข็งแรง ใชงานไดสะอาด ไมมีรอยแตกราวทีห่วัสวม  
          พื้นถงัสวม และฝาปด และมีอุปกรณทําความสะอาด 
13.2    มีทีประกอบอาหารสะอาดเปนระเบียบเรียบรอย มีตูกับขาวหรือฝาชี และ   
            มีอุปกรณลางมือที่ใชงานไดดี(หมายถึง มีสบูและที่ใสสบูที่เหน็ไดชัดเจน) 
13.3    มีที่เกบ็น้ําสะอาดเพือ่การอุปโภคและบริโภค มีสภาพดีมีฝาปด และมีปริมาณ               
          สะอาดไวดื่มอยางเพียงพอ 
13.4   มีการกาํจัดสัตว แมลง ที่เปนพาหนะนําโรค ไดแก หนู แมลงวนั ยุง แมลงสาป 

      ไมพบแหลงเพาะพันธุและที่หลบซอนอาศัยภายในบาน 
13.5   มีอุปกรณกําจัดขยะมลูฝอย เชน ไมกวาด ถังขยะ ถุงใสขยะ ที่เผาขยะ หรือ  

      หรือหลุมฝงและ บริเวณบานมีสภาพสะอาด 
13.6   สภาพในบานสะอาด หองนอน ลมพัดผานสะดวก ไมมีฝุนละออง และ 

      กลิ่นเหม็น อับช้ืน ทีห่ลบนอน ขาวของเครื่องใชสะอาด มีการจัดเกบ็ 
                     เปนระเบียบ ไมรกรุงรัง 

13.7   ไมมีแหลงน้ําเสียขัง ในบริเวณบาน (หมายความรวมถงึ ภายในรัศม ี 
30 เมตร จากบาน ตองไมมนี้ําขังเฉอะแฉะ) และมีการกาํจัดน้าํเสียดวยหลุมซมึ 

          หรือรองระบายน้าํ    
(   )   มีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบถกูสุขลักษณะ  
         ครบทั้ง  7 ประการ 

            (   )   มีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  
        เพียง 6 ประการ 

            (   )   มีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  
        เพียง 5 ประการ 

            (   )   มีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะ  
        เพียง 4 ประการ 

            (   )   มีการจัดบานเรือนและบริเวณบานใหเปนระเบียบถูกสุขลักษณะนอยกวา 3 ประการ 
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14 . ครัวเรือนถูกรบกวนจากสียง ความสัน่สะเทือน ฝุนละออง กลิ่นเหม็น หรือมลพิษ ทางอากาศ 
น้ําเสยี ขยะ และสารพิษตามขอใดตอไปนี(้โปรดเลือกคําตอบในหนาถัดไปเพยีงขอเดียว) 

      

 
 
 

   การถูกรบกวน  หมายถงึ  เกิดจากกิจกรรม การกระทํา หรือสภาพสิ่งแวดลอมทีม่ีตอคนใน 
   ครัวเรือน  โดยสิ่งที่เปนตนเหตุรบกวนจะตองมีลักษณะอยางใดอยางหนึ่ง คือ 

1) เกิดขึ้นซ้ํา ๆ ในชวงเวลาใดเวลาหนึง่ หรือมีความตอเนื่องโดยเกิดขึน้ไมนอยกวา 3 
คร้ังตอวัน หรือตอเนื่องนานกวา 1 สัปดาหข้ึนไป 

2) เกิดขึ้นในเวลากลางคนื ซึง่เปนชวงเวลาพกัผอนของคน (18.00 – 06.00 น. 
        ของวันรุงขึ้น) 
3) เกิดขึ้นในขณะใดขณะหนึง่ ซึ่งมีผลทําใหเกิดอาการเจ็บปวยอยางเฉยีบพลัน  
        รวมทั้งกอใหเกิดความตื่นตระหนก ความเครียด วิตกกังวลจนไมสามารถ 
        ทํางานไดอยางปกติ 

  วิธีการวัดวาถูกรบกวน  อยางงาย ๆ คอื 
1) เสียงดัง โดยคนทีย่ืนหางกนั 1 เมตร พูดคุยกันแลวคนอีกฝายหนึง่ไมไดยินวาคน

อีกฝายพูดอะไร 
2) ความสัน่สะเทอืน โดยจากความรูสึกหรือการสั่นไหวของวัสดุ หรือภาชนะสิ่งของ

ตาง ๆ ในครัวเรือน 
3) ฝุนละออง โดยการมองดวยตาสําหรับฝุนขนาดใหญ  สําหรับฝุนขนาดเล็กดูจาก

การสะสมของฝุนบนพื้นผวิหนาของภาชนะ อุปกรณ เครื่องใชภายในบาน เชน 
พื้น โตะ ตู หรือความดํา หรือสีของพื้นผวิหนาของวัสดุบางอยางที่เปลี่ยนไป  

       เชน ผา กระดาษ เปนตน 
4) กลิ่นเหมน็ และไอระเหยของสารพิษ โดยจากความรูสึกสมัผัสของบุคคล จํานวน

ตั้งแต 3 คนขึ้นไป 
5) น้ําเสยี โดยการสังเกตสีและกลิ่นของน้ําผดิไปจากธรรมชาติ 
6) ขยะและสารพษิ โดยการมองหรือสังเกต 
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       (   )  ไมถกูรบกวนจากเสียง ความสัน่สะเทือน ฝุนละออง กล่ินเหม็น หรือมลพษิ 
               ทางอากาศ น้าํเสยี ขยะ และสารพิษ อยางใดอยางหนึ่งเลย 
       (   )  ถูกรบกวนจากสิง่รําคาญอยางใดอยางหนึง่ อยางนอย 1 – 2 คร้ังตอวัน  
   นานกวา 1 สัปดาหข้ึนไป และเกิดขึ้นในเวลากลางวัน 
      (   )   ถูกรบกวนจากสิง่รําคาญอยางใดอยางหนึง่ อยางนอย 3 –4 คร้ังตอวนั  
   นานกวา 1 สัปดาหข้ึนไป และเกิดขึ้นในเวลากลางวัน 

 (   )   ถูกรบกวนจากสิง่รําคาญอยางใดอยางหนึ่ง อยางนอย 4 – 5 คร้ังตอวัน  
   นานกวา 1 สัปดาหข้ึนไป และเกิดขึ้นในเวลากลางวัน 
      (   )   ถูกรบกวนจากสิง่รําคาญอยางใดอยางหนึง่ หรือหลายอยาง มากกวาสัปดาหละ 5 คร้ัง   
              ข้ึนไปตลอดเวลา และเกิดขึ้นตลอดเวลา 
 
15. ครัวเรือนไดรับรูขาวสารที่เปนประโยชน ดานการประกอบอาชพี ดานการตลาด ดานอาหาร   
       การกนิ ดานสุขภาพอนามัย ดานกฎหมายที่ควรรู หรือดานขาวสารบานเมือง หรือไม 

 
     (    ) ไมไดรับรูขาวสารฯอยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง (หากทานตอบขอนีก้รุณา    
             ขามไปตอบขอ 16) 
      (    ) ไดรับรูขาวสารฯ อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยาง (เลือกไดมากกวา 1 ขอ) 
  (    ) ดานการประกอบอาชพี          (    ) ดานสุขภาพอนามยั 
  (    ) ดานการตลาด                      (    ) ดานกฎหมายทีค่วรรู 
  (    ) ดานอาหารการกนิ                (    ) ดานขาวสารบานเมือง 

 สรุปไดรับรูขาวสารฯ อยางนอยสัปดาหละกี่ครั้ง   เลือกเพยีง 1 ขอ 
      (    ) อยางนอย สัปดาหละ 5 คร้ัง         (    )  อยางนอย สัปดาหละ 2 คร้ัง 
        (    )  อยางนอย สัปดาหละ 4 คร้ัง        (    )  อยางนอย สัปดาหละ 1 คร้ัง 
       (    )  อยางนอย สัปดาหละ3 คร้ัง         
 
 

ไดรับรูขาวสาร  หมายถึง  การไดยิน ไดฟง ไดอาน ไดดู จากสื่อตาง ๆ เชน วทิยุ โทรทัศน 
 หนงัสือพิมพ วารสาร / นิตยสาร หอกระจายขาว เปนตน 
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16. ครัวเรือนนี้ มกีารประกอบอาชีพและมีรายไดเฉล่ีย ตามขอใดตอไปนี้        (เลือกตอบเพียง   
      ขอเดียว) 

 
(   )  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเฉล่ียมากกวา คนละ   30,000 บาทตอป 
(   )  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดเฉล่ียมากกวา คนละ 25,001 – 30,000 บาทตอป 
(   )  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพ และมีรายไดเฉล่ียมากกวา คนละ20,001 – 25,000 บาทตอป 
(   )  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพ และมีรายไดเฉล่ียมากกวา คนละ5,001 – 20,000  บาทตอป 
(   )  ครัวเรือนมีการประกอบอาชีพ และมีรายไดเฉล่ียต่ํากวา คนละ  15,000 บาทตอป 
 
17.    คนในครัวเรือนนี ้เปนสมาชิกกลุมทีต่ั้งขึ้นในหมูบานตําบล ตามขอใดตอไปนี้ 
       (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

(   )  กลุมออมทรัพยเพื่อการผลิต               (   )  กลุมฌาปนกิจสงเคราะห 
(   )  กลุมแมบานเกษตรกร                       (   )  กลุมสหกรณการเกษตร 
(   )  กลุมอาชพีสตรี           (   )  กลุมอาชีพ 
(   )  กลุม กพสม. กพสต. กพสอ. กพสจ.    (   )  กลุมกองทนุหมูบานและชุมชนเมือง 
(   )  อ่ืน ๆ   (ระบุ)……………………….. 

18. ครัวเรือนนี้ไดรวมทาํกิจกรรมเกี่ยวกับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ ตามขอใดตอไปนี้   
(   )  ไมเคยเขารวมกิจกรรมฯ อยางใดอยางหนึ่งเลย (หากทานตอบขอนี้กรุณาขามไป 
       ตอบขอ 19) 
(   )  เคยเขารวมกิจกรรมฯ ดังตอไปนี้ (เลอืกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
   (   )  รวมกิจกรรมในการปลูกตนไม  
       (   )  รวมกิจกรรมรักษาแหลงน้ําสาธารณะ หวย หนอง สระ  คลอง บงึ 
       (   )  รวมกิจกรรมในการปองกันรักษาหนาดินไมใหถูกทาํลาย 
  (   )  รวมกิจกรรมในการปองกันรักษาไฟปา 
       (   )  รวมกิจกรรมในการปองกันรักษาปาไม 
       (   )  รวมกิจกรรมอ่ืน  ๆ (ระบุ) ……………… 

รายได  หมายถึง  ใหคิดจากผลผลิตรวมทั้งหมดที่ผลิตได ทั้งที่ขายไป หรือการหามา  
เพื่อการบริโภค  แลวคํานวณออกมาเปนตัวเงนิ  ตลอดจนเงนิที่ไดมาจากการกระทาํของ
งานทัง้ทีเ่ปนประจํา หรือไมประจําก็ตาม 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

121 
 

 

19. ในรอบปทีผ่านมา ครัวเรอืนี้ไดเขารวมกิจกรรมในการบํารุงรักษาสาธารณสมบัตแิละการ        
      พัฒนาอื่น ๆ ในหมูบานตําบล  ตามขอใดตอไปนี้   

(   )  ไมเคยเขารวมกิจกรรมพัฒนาฯ อยางใดอยางหนึ่งเลย (หากทานตอบขอนี้กรณุาขาม 
        ไปตอบขอ 20) 
(   )   เคยเขารวมกิจกรรมพฒันาฯ ดังตอไปนี้ (เลือกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
      (   )   รวมกิจกรรมซอมแซมสะพาน ถนน ทางเดินเทา 

     (   )   รวมกิจกรรมขุดลอดคลอง สระน้าํ เหมือง ทํานบ ฝาย 
     (   )   รวมกิจกรรมกําจัดผักตบชวา 
     (   )    รวมกิจกรรมบูรณะศาสนสถานและโบราณสถาน 
     (   )    รวมกิจกรรมวนัพฒันา 12 สิงหาคม (วันแมแหงชาต)ิ  และหรือวันพัฒนา 5  
               ธันวาคม     (วันพอแหงชาต)ิ 

      (   )   รวมกิจกรรมในเวทีประชาคม 
 

20. ในรอบปทีผ่านมาครัวเรอืนเขารวมกิจกรรมตามประเพณี ศิลปวฒันธรรม ประจําทองถิน่  
       ตามขอใดตอไปนี้ 

(   )  ไมเคยเขารวมกิจกรรมฯ อยางใดอยางหนึ่งเลย   
(   )  เคยเขารวมกิจกรรมฯ ดังตอไปนี้ (เลอืกตอบไดมากกวา 1 ขอ) 
     (   )  รวมประเพณีการทําบุญวันขึ้นปใหม   
         (   )  รวมประเพณีการทําบุญวนัเขาพรรษา 
         (   )  รวมประเพณีการทําบุญวนัสารทไทย    
         (   )  รวมประเพณีการทําบุญวนัออกพรรษา 
         (   )  รวมประเพณีการทําบุญไหวผีประจําหมูบาน 
         (   )  รวมประเพณีการทําบุญวนัสงกรานต 

    (   )  รวมประเพณีการทําบุญวันมาฆะบูชา     
    (   )  รวมประเพณีการทําบุญวันวิสาขะบูชา 

         (   )  อ่ืน ๆ   (ระบ)ุ………………………………. 
 

            กราบขอบพระคุณเปนอยางสูง 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ง   
ตารางอธิบายวิธีการวัดและระดับการวัดตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจําแนก    
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ตารางที่  14   คําอธิบายวิธีการวัดและระดับการวัดตัวแปรอิสระหรือตัวแปรจําแนก 
 

ตัวแปร 
 

ดัชนีวัด 
 

คําอธิบาย 
ระดับ 
การวัด 

หมวดสุขภาพดี 
1. ครัวเรือนไม

กินอาหาร
ประเภท
เนื้อสัตวที่ไม
ทําใหสุกดวย
ความรอน 

 
 
2. ครัวเรือนได 

กินอาหาร  
ควบคุมที่มี
คุณภาพ
ปลอดภัย 

      และได 
      มาตรฐาน 
     อย. 
 

ครัวเรือนไมกิน
อาหารที่ไมทํา
ใ ห สุ ก ด ว ย
ความรอน 
 
 
 
 
 
-ครัวเรือนได
กินอาหาร 
ควบคุม 
-อาหารควบคมุ 
มีคุณภาพ
ปลอดภัยและ
ไดมาตรฐาน 
อย. 

- อาหารประเภทเนื้อสัตวหมายถงึ เนื้อสัตว 
ทุกประเภท(รวมทั้ง กุง หอย ปู ปลา และสัตว
น้ําอ่ืน ๆ ดวย) 
- การทาํใหสุกดวยความรอนหมายถงึ การ 
ปรุงใหสุกดวยความรอนจากไฟหรือไฟฟาไมใช
การปรุงใหสุกดวยมะนาว แอลกอฮอล หรอื
แสงแดด  เกณฑเปาหมาย รอยละ 90 
พิจารณาจาก จํานวนคนที่กนิเนื้อสัตวฯ คูณ
ดวย 100 หารจํานวนคนในครัวเรือนทัง้หมด 
-อาหารควบคมุ หมายถึง อาหารที่ผลิตขึ้นเพื่อ 
การคา ซึ่งจะตองไดรับรองคุณภาพจากคณะ 
กรรมการอาหารและยาโดยมีเครื่องหมาย
มาตรฐานผลติภัณฑ อย.ในชวงแผนฯ 8 ม ี3
ชนิด คือ นมพรอมด่ืม อาหารบรรจุกระปอง
และน้ําดื่มบรรจุขวด  (ยกเวนอาหารทีท่าง 
ราชการสงเสริมหรือแนะนําใหประชาชนทําไว 
-การกินอาหารควบคุม  ควรกินเฉพาะที่มี
คุณภาพ  ปลอดภัยและไดมาตรฐาน  อย.ที่
ถูกตอง 
พิจารณาจากครัวเรือนดังนี้ 
- ไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 7 ชนิดขึ้นไป ให 5 
คะแนน 
- ไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับ
มาตรฐานผลิตภัณฑ อย. 5 ชนิดขึ้นไป ให 4 
คะแนน 
-ไดกินอาหารควบคุมและอาหารที่ไดรับมาตรฐาน

 
อัตราสว

น 
 
 
 
 
 
 
 

ชวง 
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