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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค คือ (1) เพื่อศึกษาระดับความสุขของประชาชน (2)
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนตามปจจัยสวนบุคคล โดยขอมูลหลักที่ใชใน
การศึกษา คือ ขอมูลปฐมภูมิ โดยการเก็บแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
ควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา จํานวน 395 ตัวอยาง
ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.4 มีอายุ
ประมาณ 35 – 44 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.8 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา กลุม
ตัวอยางมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.5 สวนใหญสมรสแลว
คิดเปนรอยละ 51.9 สวนรายไดของกลุมตัวอยาง พบวา มีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 42.8 มีอาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.80 เมื่อพิจารณาถึงสภาพ
หนี้ พบวา กลุ มตั ว อยา งส ว นใหญ ไ มมี ห นี้สิ น คิ ด เป น รอ ยละ 69.1 และส ว นใหญไ มมีที่ ดิน ใน
ครอบครอง คิดเปนรอยละ 52.7 โดยภาพรวม ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาล
เมืองควนลัง พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.45 ซึ่งมีความสุขในระดับปานกลางและเมื่อ
พิจารณาในตัวชี้วัดแตละดาน พบวา ในดานสุขภาพอนามัยชีวิต ดานการทํางาน และดานชีวิต
ครอบครัว กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก สวนดานความรู ดานรายไดและการกระจายรายได
ดานสภาพแวดลอม ดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ มีความสุขระดับปานกลาง สวนปจจัยที่สงผล
ตอความสุข ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมีหนี้สิน การมีที่ดินในครอบครอง อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิ ติ ที่ร ะดั บ ความเชื่ อ มั่น ร อ ยละ 95 สว นตั ว แปรที่ไ ม มี ผ ลต อ ความสุ ข ได แ ก เพศ อายุ ระดั บ
การศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ และการมีเงินออม ดังนั้นเพื่อตองการใหประชาชนชาวควนลังมี
ความสุขเพิ่มขึ้นทางเทศบาลควรดูแลกลุมประชาชนที่มีรายไดต่ํา กลุมที่มีหนี้สิน และประชาชนที่
ไมมีที่ดินในครอบครอง
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ABSTRACT

This study aimed to measure the happiness levels and to compare the people’s
levels of happiness according to their personal factors. Primary data were obtained by means of
survey questionnaire form 395 people living in Muang Kuanlang Municipality, Hat Yai District,
Songkla Province.
Demographic Data obtained revealed that 53.4% of the research subjects were
males; 23.8% were at the age of 35-44 years; 21.5% graduated at the lower high school level;
51.9% were married; 542.8% had an income of 5001-10,000 baht; 25.8%) were working as
general employees. In terms of financial liability, 69.1 % of the research subjects were not in
debts, and 52.7% had their own land.
Results concerning the people’s happiness levels, it was found that the overall
level of the research subjects’ happiness was at 3.45 which can be interpreted as the moderate
level of happiness. In details of different indicators of happiness, the factors of personal health,
job satisfaction, and family life were considered at a high level of happiness by the research
subjects. The factors of knowledge, incomes and distribution of income, environment and good
governance of the public sectors were rated at the moderate level. The factors mostly contributing
to the people’s level of happiness at a statistical level of 0.05 were satisfactory monthly income,
free of debts, and having possession of land. The factors that were contributing to the people’s
level of happiness were their gender, age, level of education, marital status, occupation, and
amount of savings. Suggestions emerged from the findings were that to increase the level of
happiness of people in Muang Kuanlang Municipality, responsible persons should help those who
had low incomes, those who were in debts and those who do not possess any land.
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บทที่ 1
บทนํา

ความสําคัญและความเปนมาของปญหา
กรอบในการพัฒนาประเทศของไทยเริ่มมีการกําหนดเปาหมาย แผนยุทธศาสตร
และแนวทางปฏิบัติอยางชัดเจน นับตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับแรก (พ.ศ.
2504 – 2509) จนถึงปจจุบันที่อยูในชวงปลายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 – 2554) เมื่อมองยอนกลับไปตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 1
(2504 - 2509) ถึงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 7 (2535 - 2539) ทิศทางในการ
พัฒนาประเทศเนนความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจโดยการสรางสาธารณูปโภคพื้นฐาน เชน ถนน
ทางรถไฟ ไฟฟา ประปา โทรคมนาคม ระบบชลประทาน เขื่อน เปนตน ควบคูไปกับการพัฒนา
สังคม ภูมิภาคและชนบท (อาคม เติมพิทยาไพสิฐ และคณะ, 2552)
ภาพประกอบ 1.1 ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (Gross Domestic Product) พ.ศ. 2494-2549
ผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน: GDP (ลานบาท)
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ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553)
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ผลดําเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติที่ผานมา โดยภาพรวม
พบวา เศรษฐกิจดีซึ่งเห็นไดจากตัวเลขผลิตภัณฑภายในประเทศเบื้องตน (GDP) ที่สูงขึ้นเรื่อยๆ
(อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจโดยเฉลี่ยอยูที่รอยละ 7.06) ดังภาพประกอบ 1.1 อยางไรก็ตาม
ปญหาสังคม การกระจายรายได รวมถึงปญหาทรัพยากรและสิ่งแวดลอมที่เสื่อมโทรมกลับยิ่งทวี
ความรุนแรงขึ้น สรุปไดวา การพัฒนาเศรษฐกิจถึงจะบรรลุตามเปาหมายที่ไดวางไว แตไมไดชวย
ใหการพัฒนาดานสังคมบรรลุผลตามไปดวย จึงนําไปสูการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหม (New
Paradigm) ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) และฉบับที่ 9
(พ.ศ. 2545-2549) ซึ่งถือเปนจุดเปลี่ยนสําคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศ โดยการยึดคนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา สรางกระบวนการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาทุกระดับอยางกวางขวาง โดย
มีการพัฒนาตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน ซึ่งอยูในชวงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่
10 (พ.ศ. 2550-2554)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 ไดนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเปนแนวทางในการปฏิบัติ ควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มีคนเปน
ศูนยกลางของการพัฒนา เพื่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรม และ
ยั่งยืน มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) ใหคนไทยมี
คุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมี
คุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553) ซึ่งอาจสรุปไดวายุทธศาสตรของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติฉบับที่ 10 มุงสราง “ความสุข” ใหเกิดขึ้นแกคนไทย
กรอบแนวคิด “ความอยูดีมีสุข” พัฒนามาจากแนวคิดของศาสตราจารยอมาตยา
เซน (Amartya Kumar Sen) ซึ่งระบุวา “ผลขั้นสุดทายของการพัฒนาคือ การทําใหปจเจกบุคคลมี
ความสุข” (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2553) ดังนั้น จึงเปน
หนาที่ของผูวางนโยบายในการพัฒนาประเทศที่ตองใหความสําคัญกับการวิเคราะหผลไดผลเสียที่
เกิดขึ้นจากนโยบายเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคเรื่องความสุข ถึงแมวาความสุขไมไดถูกกําหนดใน
วัตถุประสงคไวอยางชัดเจน แตปจเจกชนแตละคนลวนยอมรับกันดีวา ความสุขเปนเหตุผลสุดทาย
ที่อยูเบื้องหลังการดําเนินกิจกรรมตางๆ ในชีวิต และเมื่อพิจารณาใหกวางสูระดับสังคม การกระทํา

3
ใดๆ ที่สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสุขกับประชาชนจึงเปนการกระทําที่ผูวางนโยบายในการ
พัฒนาประเทศพึงกระทํา
ดังนั้นทางเทศบาลในฐานะที่เปนราชการสวนทองถิ่นและเปนองคกรที่มีความ
ใกลชิ ด กับ ชุ ม ชน ซึ่ ง สามารถรู เข า ใจสภาพป ญ หาความต อ งการของประชาชนและพั ฒ นาให
ประชาชนในสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกันตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10
ผู วิ จั ย จึ ง ได ทํ า การศึ ก ษาระดั บ ความสุ ข และป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ระดั บ ความสุ ข ของประชาชน
กรณีศึกษาเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อประเมินระดับความสุข
ของประชาชน จากการใชมาตรการพัฒนาชุมชนที่ผานมา พรอมทั้งนําขอมูลที่ไดมาเปนแนวทาง
ปรับปรุง แกไข ในการพัฒนาชุมชนของเทศบาลตําบลควนลัง รวมถึงหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ
เพื่อใหประชาชนกาวไปสูสังคมแหงความสุขอยางแทจริง
วัตถุประสงค
1. เพื่อ ศึ ก ษาระดั บ ความสุ ข ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลเมือ งควนลั ง
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
ควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตามปจจัยสวนบุคคล
ความสําคัญและประโยชนของการวิจัย
1. ทํา ใหทราบถึงระดั บความสุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาลเมื องควนลัง
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
2. ทําใหทราบผลการเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนในพื้นที่เทศบาล
เมืองควนลัง อ.หาดใหญ จ.สงขลา ตามปจจัยสวนบุคคล ทั้งนี้เพื่อใหเทศบาลเมืองควนลัง หรือ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชน เพื่อใหประชาชนมีความ
“อยูดีมีสุข” สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับปจจุบันและ
ตอไปในอนาคต
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ขอบเขตของการวิจัย
1. ประชากรและกลุม ตัว อยา งในการศึก ษาครั้ งนี้ ขอมู ลหลัก ที่นํา มาวิเ คราะห
เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคที่กําหนด เปนขอมูลจากการเก็บแบบสอบถามจากประชาชนในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ซึ่งมีจํานวน
ประชากรทั้งสิ้น 31,360 คน ทางผูวิจัยไดกําหนดกลุมตัวอยางจํานวน 395 คน ตามการกําหนดกลุม
ตัวอยางของ Taro Yamane โดยจัดเก็บแบบสอบถามภายในวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ. 2554
2. ตัวแปรที่ศกึ ษา ประกอบดวย
2.1 ตัวแปรตน ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออม หนี้สิน การครอบครองที่ดิน
2.2 ตัวแปรตาม คือ ความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
นิยามศัพทเฉพาะ
1. ระดับความสุข หมายถึง ความภาคภูมิใจในตนเอง มีความพอใจในชีวิต ในการ
ดําเนินชีวิตอยางมั่นคง และมีศักยภาพที่จะพัฒนาตนเองเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใตสภาพแวดลอม
และสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
2. ประชาชน หมายถึง บุคคลที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป ที่อยูในพื้นที่และอยูภายใต
การดูแลและพัฒนาของเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
3. เทศบาล หมายถึง เทศบาลเมืองควนลัง

บทที่ 2
เอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ

การศึกษาระดับความสุขและปจจัยที่สงผลตอระดับความสุข กรณีศึกษาประชาชน
ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลาในครั้งนี้ไดทําการตรวจเอกสาร
โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก (1) แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ และ (2) งานวิจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ
ในสวนของแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของไดแบงการศึกษาออกเปน 5 สวน คือ
1) ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข 2) แนวคิดเกี่ยวกับความอยูดีมีสุข และดัชนีความอยูดีมี
สุข 3) ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้น 4) ความหมาย และแนวคิดการกระจายอํานาจ และ 5)
ลักษณะทั่วไปของเทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งไดรวบรวมแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัยครั้ง
นี้ไว ดังนี้
1. ความหมายและแนวคิดเกี่ยวกับความสุข
อริพร อิสระเสนีย (2549) ไดใหความหมายความสุขวา เปนภาวะที่บุคคลพึงพอใจ
ตอตนเองและสภาพแวดลอม มีความสมบูรณพรอมทั้งทางกายและจิตใจ สามารถมีสัมพันธภาพที่ดี
กั บ ผู อื่ น เผชิ ญ กั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคชี วิ ต ได อ ย า งเหมาะสม และสามารถปรั บ ตั ว ให เ ข า กั บ
สภาพแวดลอมไดอยางกลมกลืน
จิระศักดิ์ ทัพผา (2550) ไดใหความหมายความสุข คือ การมีสุขภาพกายและ
สุขภาพใจที่ดี ที่ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงดานสติปญญา อารมณ สังคม การมีครอบครัวที่อบอุนมั่ง
คง อยูในสภาพแวดลอมที่ดี รัฐมีระบบบริหารจัดการที่ดี มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ
มงคล กริชติทายาวุธ (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายความสุข คือ ความพอใจกับวิถี
ชีวิตของตัวเอง และวาดฝนของตัวเองตามกําลังที่ตนทําได
5

6
แอนนา สําราญ (2550) ไดใหความหมายความสุข คือ ความพึงพอใจตอสิ่งใดสิ่ง
หนึ่ ง ที่ ต นเองคิ ด ว า เพี ย งพอและสามารถใช ชี วิ ต ได อ ย า งปกติ ไ ม เ ดื อ ดร อ น ซึ่ ง สามารถแยก
องคประกอบของความสุขได จํานวน 6 ดาน ดังนี้
1. การมีสุขภาวะ คือ การมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง อายุยืนยาว สุขภาพจิตใจดี
ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม คิดเปนทําเปน มีเหตุผล มีทักษะการใชชีวิตอยางมีคุณคา อยูในสังคม
อยางปกติสุข
2. เศรษฐกิจเปนธรรมและเขมแข็ง คือ การมีรายไดที่เพียงพอจากการมีงานทําที่ดี
และมีความมั่นคง ปลอดภัยในการทํางาน
3. ครอบครัวอบอุน คือ ครอบครัวที่มีสมาชิกมุงมั่นในการดําเนินชีวิตรวมกัน
อยางมีจุดหมาย มีความรัก ความผูกพันตอกัน มีการเลี้ยงดูสมาชิกวัยเยาวใหเติบโตอยางมีคุณภาพ
ในวิถีชีวิตของความเปนไทย เลี้ยงดูผูสูงอายุใหมีความสุข
4. ชุมชนเขมแข็ง คือ ชุมชนที่สามารถบริหารจัดการชุมชน พัฒนา ตลอดจน
แก ไ ขป ญ หาได ด ว ยตั ว เองอย า งมี เ หตุ ผ ล ประชาชนและองค ก รในชุ ม ชนมี ค วามร ว มมื อ กั น มี
กระบวนการเรียนรูในชุมชน สามารถรักษาภูมิปญญาที่เปนเอกลักษณของชุมชน
5. สภาพแวดล อ มดี มี ร ะบบนิ เ วศน ส มดุ ล คื อ มี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสิน และมีการสาธารณูปโภคที่พอพียง ตลอดจนมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ
6. มีประชาธิปไตยภายใตสังคมที่มีธรรมาภิบาล คือ ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ
ยอมรับและเคารพในศักดิ์ศรีของความเปนคนที่เทาเทียมกันตามระบอบประชาธิปไตย มีระบบการ
บริหารจัดการที่ยึดหลักธรรมาภิบาลที่รัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน บริหารจัดการ
โปรงใส คุมคาและกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมอยางเปนธรรมนําไปสูสังคมที่มี
สันติสุขยั่งยืน
โสภณ โสภณจิตโต (ม.ป.ป.) ไดใหความหมายความสุข คือ ความสบาย หรือ
ความสําราญ เปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา และพากันแสวงหาตามแตสติและปญญา ดวยวิธีการตางๆ
ถาระดับของสติและปญญา ออนลงมากเทาไร การแสวงหาความสุขนั้นๆ ก็ยอมจะพาเอา ความทุกข
พวงเขามาดวยมากเขาเทานั้น ความสุขแยกออกไดเปนสองดาน คือ ความสุขทางกาย กับความสุข
ทางใจ
1. ความสุขทางกาย ไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากประสาททั้ง 5 คือ รูป เสียง
กลิ่น รส และผิวหนัง เรียกวา "กามคุณ 5" หรือความสุขที่เกิดจากเนื้อหนังมังสา
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2. ความสุขทางใจ ไดแก ความสุขที่สัมผัสไดจากจิต คือ ความสบายใจ ความสุข
ใจ ความอิ่มใจ ความพอใจ อันเกิดจากจิตใจที่สงบและเย็น อันเปนความสุขที่สะอาดเปน ความสุขที่
แทจริง
ความสุขทั้งทางกายและทางใจ ยอมมีสวนสัมพันธกัน ไมอาจจะแยกใหขาดจาก
กันได เพราะตางก็ตองพึ่งพาอาศัยกันและกัน จะขาดเสียอยางใดอยางหนึ่งหาไดไม ในความสุขทั้ง
สองด า นนี้ ความสุ ข ทางใจ นั บ ว า เป น "ยอดแห ง ความสุ ข " ถ า เรากระทํ า สิ่ ง ใดแล ว จิ ต ใจไม มี
ความสุข แมวาเราจะมีวัตถุมากมายครบถวน คอยอํานวยความสุขทุกรูปแบบ ก็หาไดกอใหเกิด
ความสุขที่สมบูรณหรือแทจริงไม แตในทางตรงกันขาม แมวาทางรางกายจะขาดแคลนวัตถุ ที่จะ
อํานวยความสุข แตถาจิตใจมันมีปติหลอเลี้ยง มีความพอใจ มีความสงบใจ คนก็ยอมจะประสบ
ความสุขได
2. แนวคิดเกี่ยวกับความอยูดมี ีสุข
ความอยูดีมีสุข หมายถึง การมีสุขภาพอนามัยที่ดีทั้งรางกาย และจิตใจ มีงานทํา
ทั่วถึง มีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีพ มีครอบครัวที่อบอุนมั่นคง อยูภายใตสภาพแวดลอมที่ดี และ
อยูภายใตระบบบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแหงชาติ, 2553) ซึ่งความอยูดีมีสุข สามารถจําแนกองคประกอบไดเปน 7 ดาน คือ
1. ดานสุขภาพอนามัย หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไขเจ็บอันเกิดจากการ
สรางสุขภาวะที่สมบูรณทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และสติปญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่
ดี การรูจักปองกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุข ซึ่งจะทําใหคนมี
อายุยืนยาว สามารถดํารงชีวิตในสังคมไดอยางปกติสุข สรางสรรคประโยชนแกตนเอง ครอบครัว
และสังคมไดอยางเต็มศักยภาพ ดังคํากลาวที่วา การไมมีโรค เปนลาภอันประเสริฐ
2. ดานความรู เปนปจจัยสําคัญที่สุดในการยกระดับความอยูดีมีสุขของคนไทย
เพราะความรูชวยเสริมสรางศักยภาพของคนใหมีทักษะความสามารถในการปรับตัวไดอยางรูเทา
ทันในสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การที่คนเราจะมีความรูไดนั้น จะตองไดรับการศึกษา
การศึกษาจึงเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางโอกาสและพัฒนาสติปญญาและกระบวนการเรียนรู
ของคนใหสามารถ “คิดเปน ทําเปน” เรียนรูที่จะพึ่งตนเองและใชประสบการณ ศักยภาพ และทักษะ
ของตนใหเปนประโยชนในการปฏิบัติภารกิจในสังคมไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
3. ดานชีวิตการทํางาน เปนปจจัยกําหนดความอยูดีมีสุขของคน นอกจากจะตอง
มีสุขภาพอนามัยที่ดี ไดรับการศึกษาแลว การทํางานจะเปนที่มาของรายไดและอํานาจซื้อ ซึ่งนําไปสู
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การสรางความสําเร็จและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น การมีงานทําที่ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการ
ทํ า งาน มี ร ายได อ ย า งต อ เนื่ อ ง ย อ มส ง ผลให ค นเราสามารถดู แ ลความเป น อยู ข องตนเองและ
ครอบครัวใหอยูดีมีสุขไดและยังประโยชนตอเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม
4. ดานรายไดและการกระจายรายได ความขัดสนในดานรายไดในการยังชีพ การ
มีปญหาความยากจนที่รุนแรงและความไมเทาเทียมกันของรายไดในระดับสูง ยอมสะทอนการอยู
อย า งเป น ทุ ก ข ใ นสั ง คม ดั ง นั้ น ความอยู ดี มี สุ ข ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การเสริ ม สร า งการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เอื้อประโยชนตอประชาชนใหมีฐานะความเปนอยูที่ดีขึ้น มีอํานาจซื้อ
เพียงพอตอการดํารงชีวิตที่ไดมาตรฐาน และหลุดพนจากปญหาความยากจนและมีการกระจาย
รายไดในกลุมตางๆ ในสังคมอยางเทาเทียมกัน อันจะนําไปสูการพัฒนาที่ยั่งยืนอยางแทจริง
5. ดานชีวิตครอบครัว ครอบครัวเปนสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสําคัญยิ่ง
ตอคนในการดํารงชีวิต ความสัมพันธในครอบครัวถือเปนประเด็นสําคัญที่สงผลกระทบตอ “ความ
อยูดีมีสุข”ครอบครัวอยูดีมีสุขคือ ครอบครัวที่มีความรัก ความอบอุน รูบทบาทหนาที่ของครอบครัว
มีความสัมพันธภาพที่ดีตอกัน ลดปจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได และมีการเกื้อกูล
สังคมอยางมีคุณธรรม
6. ดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต เปนอีกมิติหนึ่งที่มีความสําคัญตอความ
อยูดีมีสุขสภาพแวดลอมที่ดียอมสงผลตอสุขภาพรางกายและจิตใจที่ดี เอื้อตอการประกอบอาชีพ
และการดํารงชีวิตในสังคม การมีสภาพแวดลอมที่ดีหมายความรวมถึงการมีที่อยูอาศัยที่มั่นคง การ
ได รั บ บริ ก ารสาธารณู ป โภคที่ พ อเพี ย ง และมี ค วามปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิ น อนามั ย
สิ่ ง แวดล อ มที่ ดี ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มเกื้ อ กู ล คุ ณ ภาพการดํ า รงชี วิ ต ให เ กิ ด การ
สนับสนุนความอยูดีมีสุขของคน
7. ดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยูดีมีสุขของประชาชนสวนหนึ่งจะ
ขึ้นอยูกับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมใหมีสิทธิและเสรีภาพในการ
ดํ า รงชี วิ ต มี ส ว นร ว มในการพั ฒ นาและตรวจสอบภาครั ฐ ได รั บ การปฏิ บั ติ ที่ เ ท า เที ย มกั น ตาม
กฎหมาย และรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธที่ดีตอกัน นําไปสูสังคมที่คนในสังคมจะอยูดีมีสุข
ตลอดไป
ซึ่งทุกองคประกอบจะตองดําเนินการพัฒนาไปพรอมๆ กัน เพื่อใหเกิดผลตอความ
อยูดีมีสุขของคนไดอยางแทจริง และจาก 7 องคประกอบดังกลาว ทางสํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาตินํามาพัฒนาเปนตัวชี้วัดความสุข (Well-Being Index)
จํานวน 25 ตัวชี้วัด ดังตาราง 2.1
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ตาราง 2.1 ดัชนีชี้วัดความอยูดีมีสุข
ดัชนี
1. สุขภาพอนามัย

2. ความรู

3. ชีวิตการทํางาน

4. รายไดและการ
กระจายรายได
5. สภาพแวดลอม

องคประกอบ
1. การมีชีวิตยืนยาว
2. การมีสุขภาพอนามัยที่ดี
3. การสรางความเปนธรรมใน
ระบบสาธารณสุข

ตัวชี้วัด
1. อายุขัยเฉลี่ยเมื่อแรกเกิด
2. สัดสวนประชากรที่ไมเจ็บปวยใน
แตละป
3. สัดสวนประชากรที่มีหลักประกัน
สุขภาพ
4. การไดรับการศึกษาของคน 4. จํานวนปเฉลี่ยที่ไดรับการศึกษา
ไทยอยางทัว่ ถึงเทาเทียมกัน
ของประชาชน
5. คุณภาพการศึกษา
5. อัตราการเขาเรียนหนังสือของเด็ก
ชั้นมัธยมตนและมัธยมปลาย
6. ผลคะแนนการทดสอบวิชา
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณิตศาสตร และวิทยาศาสตร
6. การมีงานทําอยางทั่วถึง
7. สัดสวนผูวางงาน
7. ความมั่นคงในการทํางาน
8. สัดสวนแรงงานที่มีบริการ
สวัสดิการและอยูในขายครอบคลุม
ของกองทุนประกันสังคม
8. รายได
9. สัดสวนคนยากจนดานรายได
9. การกระจายรายได
10. สัมประสิทธิ์การกระจายรายได
10. ดานที่อยูอาศัยและการ
11. สัดสวนครัวเรือนที่มีบานและที่
ไดรับบริการสาธารณูปโภค
อยูเปนของตนเอง
11. ดานความปลอดภัยในชีวิต 12. สัดสวนครัวเรือนที่มีน้ําประปาใช
และทรัพยสิน
13. สัดสวนคดีอาชญากรรมตอ
12. สิ่งแวดลอม
ประชากร
14. สัดสวนคดียาเสพติดตอประชากร
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ตาราง 2.1 (ตอ)
ดัชนี

องคประกอบ

ตัวชี้วัด
15. ดัชนีคุณภาพแหลงน้ํา
16. สัดสวนขยะตอประชากรแตละป
17. สัดสวนพืน้ ที่ปาไม
6. ดานชีวิตครอบครัว 13. สัมพันธภาพของสมาชิก 18. อัตราการหยาราง
ในครอบครัว
19. อัตราการจดทะเบียนสมรส
14. การพึ่งตนเองทาง
20. ความอบอุนของครอบครัว
เศรษฐกิจ
21. รอยละของครัวเรือนที่มรี ายได
มากกวารายจายรอยละ 10
7. การบริหารจัดการที่ 15. หลักคุณธรรม
22. สัดสวนจํานวนขาราชการที่ถูก
ดีของรัฐ
16. การมีสวนรวม
ลงโทษทางวินยั
17. ความคุมคา
23. สัดสวนของผูมาใชสิทธิ์เลือกตั้ง
18. ความโปรงใส
24. สัดสวนคาใชจายภาครัฐตอ GDP
25. ดัชนีชี้วดั คอรรัปชั่นขององคกร
Transparency International (TI)
ที่มา : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2553)
3. ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้น
ทฤษฎีความตองการตามลําดับขั้นของมาสโลว (Hierarchy of Needs) โดยมาสโลว
เชื่อวามนุษยเปน “สัตวที่มีความตองการ” (wanting animal) ซึ่งความตองการของมนุษยนั้นติดตัวมา
แตกําเนิดและความตองการเหลานี้จะเรียงลําดับขั้นของความตองการ ตั้งแตขั้นแรกไปสูความ
ตองการขั้นสูงขึ้นไป มาสโลวแบงลําดับขั้นความตองการของมนุษย (The Need –Hierarchy
Conception of Human Motivation) ออกเปน 5 ลําดับดังภาพที่ 2.1
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ภาพประกอบ 2.1 ความตองการตามลําดับขั้น

Actualization needs
Self-Esteem needs
Belongingness and Love needs
Safety needs
Physiological needs
ที่มา: A. H. Maslow (1943)
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological needs) เปนความตองการขั้น
พื้นฐานที่ชวยในการดํารงชีวิต ไดแก ความตองการอาหาร น้ําดื่ม ออกซิเจน การพักผอนนอนหลับ
ความตองการทางเพศ ความตองการความอบอุน ตลอดจนความตองการที่จะถูกกระตุนอวัยวะรับ
สัมผัส ความพึงพอใจที่ไดรับในขั้นนี้จะกระตุนใหเกิดความตองการในขั้นที่สูงกวา
2. ความตองการความปลอดภัย (Safety needs) เมื่อความตองการทางดานรางกาย
ไดรับความพึงพอใจแลวบุคคลก็จะพัฒนาการไปสูขั้นใหมตอไป ซึ่งขั้นนี้เรียกวาความตองการ
ความปลอดภัยหรือความรูสึกมั่นคง (safety or security) อาจแบงไดเปน 2 แบบคือ ความปลอดภัย
ดานรางกายและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
3. ความตองการความรักและความเปนเจาของ (Belongingness and Love needs)
ความตองการนี้จะเกิดขึ้นเมื่อความตองการทางดานรางกาย และความตองการความปลอดภัยไดรับ
การตอบสนองแลว บุคคลตองการไดรับความรักและความเปนเจาของโดยการสรางความสัมพันธ
กับผูอื่น เชน ความสัมพันธภายในครอบครัวหรือกับผูอื่น สมาชิกภายในกลุมจะเปนเปาหมายสําคัญ
4. ความตองการไดรับความนับถือยกยอง (Self-Esteem needs) เมื่อความตองการ
ไดรับความรักและการใหความรักแกผูอื่นเปนไปอยางมีเหตุผลและทําใหบุคคล เกิดความพึงพอใจ
แลว พลังผลักดันในขั้นที่ 3 ก็จะลดลงและมีความตองการในขั้นตอไปมาแทนที่ กลาวคือมนุษย
ตองการที่จะไดรับความนับถือยกยองออกเปน 2 ลักษณะ คือ ลักษณะแรกเปนความตองการนับถือ
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ตนเอง (self-respect) สวนลักษณะที่ 2 เปนความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem
from others)
4.1 ความตองการนับถือตนเอง (self-respect) คือ ความตองการมีอํานาจ มี
ความเชื่อมั่นในตนเอง มีความแข็งแรง มีความสามารถในตนเอง มีผลสัมฤทธิ์ไมตองพึ่งพาอาศัย
ผูอื่น และมีความเปนอิสระ ทุกคนตองการที่จะรูสึกวาเขามีคุณคาและมีความสามารถที่จะประสบ
ความสําเร็จในงานภาระกิจตางๆ และมีชีวิตที่เดนดัง
4.2 ความตองการไดรับการยกยองนับถือจากผูอื่น (esteem from others) คือ
ความตองการมีเกียรติยศ การไดรับยกยอง ไดรับการยอมรับ ไดรับความสนใจ มีสถานภาพ มี
ชื่อเสียงเปนที่กลาวขาน และเปนที่ชื่นชมยินดี มีความตองการที่จะไดรับความยกยองชมเชยในสิ่งที่
เขากระทําซึ่งทําใหรูสึกวาตนเองมีคุณคาวาความสามารถของเขาไดรับการยอมรับจากผูอื่น
5. ความตองการที่จะเขาใจตนเองอยางแทจริง (Self-Actualization needs) เปน
ความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอยางซึ่งบุคคลสามารถจะไดรับอยางเหมาะสม บุคคลที่ประสบผลสําเร็จ
ในขั้นสูงสุดนี้จะใชพลังอยางเต็มที่ในสิ่งที่ทาทายความสามารถและศักยภาพของเขาและมีความ
ปรารถนาที่จะปรับปรุงตนเอง พลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับความสามารถของตน
กลาวโดยสรุปการเขาใจตนเองอยางแทจริงเปนความตองการอยางหนึ่งของบุคคลที่จะบรรลุถึง
จุดสูงสุดของศักยภาพ
4. ความหมาย และแนวคิดการกระจายอํานาจ
ความหมาย
รุงชัชดาพร เวหะชาติ (ม.ป.ป.) ใหความหมายของการกระจายอํานาจ หมายถึง
การถายโอนอํานาจหนาที่ ความรับผิดชอบและการตัดสินใจจากสวนกลางหรือศูนยรวมอํานาจไปสู
สวนตางๆ ขององคกรโดยใหทุกสวนขององคกรไดมีสวนรวมในการตัดสินใจ การบริหารและ
กระบวนการทางกฎหมายที่จะมอบอํานาจขั้นตนและความรับผิดชอบใหแกทองถิ่นในการตัดสินใจ
เกี่ยวกับการบริหาร
นครินทร เมฆไตรรัตน (2553) ใหความหมายของการกระจายอํานาจ หมายถึง
การจัดสรรหรือแบงปนอํานาจการ อันเกี่ยวของกับกิจการสาธารณะ (public affairs) ของรัฐ
สวนกลางไปยังหนวยงานหรือองคกรอื่นๆ
สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (2543) ใหความหมายของการกระจายอํานาจ
หมายถึง การถายโอนอํานาจการตัดสินใจ ทรัพยากร และภารกิจ จากภาครัฐสวนกลาง ใหแกองคกร
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อื่นใด ไม วาจะเปนองค กรภาครัฐ สวนภูมิภ าค องคก รอิสระ องคก รทองถิ่น องค กรเอกชน ไป
ดําเนินการแทน
แนวคิดการกระจายอํานาจ
นโยบายของรัฐบาลหลายรัฐบาลที่ผานมา ไดสนับสนุนใหมีการกระจายอํานาจสู
ทองถิ่นใหเพิ่มมากขึ้น และถือเปนยุทธศาสตรหนึ่งในการบริหารจัดการบานเมืองของรัฐ ในระบบ
ประชาธิปไตย โดยมุงลดบทบาทของรัฐสวนกลาง (Decentralize) ลง เหลือภารกิจหลักเทาที่ตองทํา
เท าที่ จํ า เป น และใหป ระชาชนไดมี ส ว นในการบริ ห ารงานชุ ม ชนท อ งถิ่ น ตามเจตนารมยข อง
ประชาชนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อใหบริการตางๆ สามารถตอบสนองตอความตองการของชุมชนอยาง
แทจริง และเพื่อใหการดําเนินงานของรัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการดําเนินการ อัน
เนื่องจากการลาชาในการตัดสินใจจากสวนกลาง โดยรูปแบบของการกระจายอํานาจ มีอยูดวยกัน
หลายระดับและหลายรูปแบบ ซึ่งสามารถแจกได 5 ลักษณะ (นครินทร เมฆไตรรัตน: 2554) ไดแก
1. การกระจายอํานาจโดยจําเปนหรือโดยปริยาย (Decentralization by Default)
เกิดจากสภาวการณที่สถาบันหรือองคกรของรัฐเกิดความลมเหลวในการดําเนินกิจกรรมตางๆ จึง
เปนผลใหป ระเทศที่มีภาคประชาสั ง คมมีความตื่น ตั ว และเขม แข็ง จํา เปน ต องลุก ขึ้นมาดํา เนิ น
กิจกรรมตาง ๆ เพื่อชุมชนของตนดวยตนเองโดยที่รัฐบาลเองก็ไมไดตั้งใจใหเกิดขึ้น
2. การแปรรูปกิจการของภาครัฐ (Privatization) ไดแก การโยกโอน (Handover)
กิจการบางอยางที่เคยจัดทําโดยหนวยงานของรัฐไปใหภาคเอกชนเปนผูจัดทําแทน เชน กิจการ
ขนสงมวลชน กิจการโทรคมนาคม การไฟฟา และการประปา เปนตน
3. การกระจายอํานาจภายใตหลักการแบงอํานาจ (Deconcentration) หมายถึง
การแบงอํานาจของรัฐบาลกลางไปยังองคกรในระดับรองที่ออกไปทํางานในพื้นที่นอก ศูนยกลาง
หรือทองถิ่น โดยที่องคกรภายใตหลักการแบงอํานาจนี้จะมีอิสระตามสมควรในการตัดสินใจตาง ๆ
ภายในพื้ น ที่ ที่ ต นดู แ ล แต ทั้ ง นี้ อํ า นาจการตั ด สิ น ใจและการกํ า หนดนโยบายต า งๆ ยั ง คงอยู ที่
สวนกลาง
4. การกระจายอํานาจภายใตหลักการมอบอํานาจ (Delegation) มีระดับของการ
กระจายอํานาจที่ใหอิสระสูงกวาการแบงอํานาจ การกระจายอํานาจเนนในเชิงภารกิจหนาที่ มีการ
กําหนดภารกิจเฉพาะที่ชัดเจนใหองคกรเหลานั้นสามารถตัดสินใจและใช อํานาจหนาที่ภายใน
ขอบเขตของตนไดโดยอิสระ แตรัฐสวนกลางก็ยังคงมีอํานาจอยูเหนือองคกรเหลานี้
5. การกระจายอํานาจภายใตหลักการโอนอํานาจ (Devolution) ถือเปนการ
กระจายอํานาจที่สะทอนใหเห็นถึงระดับของการกระจายอํานาจที่กวางขวางมากที่สุด ถูกใชเพื่อ
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อธิบายถึงสภาวะที่รัฐสวนกลางมีการถายโอนหรือยกอํานาจการตัดสินใจในเรื่องตางๆ ไปยังองคกร
ตัวแทนของพื้นที่ ชุมชนหรือทองถิ่นตางๆ อยางกวางขวาง สวนกลางจะไมเขามามีบทบาทหรือ
แทรกแซงการทํางานขององคกรภายใตหลักการโอนอํานาจหรือการแทรกแซงจะเกิดขึ้นตองเปนไป
อยางจํากัด
จากรูปแบบการกระจายอํานาจ เมื่อนํามาใชภายใตบริบทของการศึกษาที่เกี่ยวของ
กับการปกครองทองถิ่น การกระจายอํานาจจึงครอบคลุมเฉพาะรูปแบบที่สามถึงรูปแบบที่หาเทานั้น
ขณะที่สองรูปแบบแรกควรจัดแยกออกไป เนื่องจากวา การกระจายอํานาจในรูปแบบแรก เปนการ
เกิด ขึ้นเองโดยประชาชนมิใ ชเปนผลจากการดําเนินการจัดสรรหรือแบงปนอํานาจจากรัฐบาล
สวนกลาง ขณะที่การกระจายอํานาจในลักษณะของการแปรรูปกิจการภาครัฐนั้น ทายที่สุดมิได
นําไปสูสภาวะของการกระจายอํานาจที่เปนจริง จากความหมายและขอบขายโดยกวาง เมื่อจํากัด
กรอบการมองโดยอยูบนฐานคิดเรื่องการบริหารปกครองในพื้นที่ทองถิ่น ทําใหเห็นวา องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเปนสิ่งที่เกิดขึ้นจากหลักการกระจายอํานาจ แตเนื่องจากการกระจายอํานาจ
นั้นมีหลายระดับ หมายความวา ระบบการปกครองทองถิ่นในประเทศหนึ่งๆ ยอมมีอํานาจและความ
เปนอิสระที่มากนอยแตกตางกันออกไป อีกทั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่จัดตั้งขึ้นมีลักษณะของ
การผสมผสานแนวคิดการกระจายอํานาจที่ตางรูปแบบกัน
ลักษณะทั่วไปของเทศบาลตําบลควนลัง
ประวัติความเปนมาของเทศบาลตําบลควนลัง (เทศบาลเมืองควนลัง, 2554)
เทศบาลตําบลควนลัง ไดรับการยกฐานะ จากองคการบริหารสวนตําบลควนลัง
ขึ้นเปนเทศบาลตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง เทศบาลตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
พ.ศ. 2546 โดยประกาศในราชกิ จ จานุ เ บกษา ฉบั บ กฤษฎี ก า เล ม 120 ตอนที่ 69 ก วั น ที่ 18
กรกฎาคม 2546 และมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่ 19 กรกฎาคม 2546 และมีตราประจําเทศบาล เปนรูป
ศาลทรงไทย และหลักทวด หมายความวาทุกคนสามารถเขามาพักในศาลา ไดโดยใชหลักทวดเปน
เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในตําบลที่ตั้ง
ตําบลควนลัง เปนตําบลหนึ่งของอําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ตั้งอยูทางทิศใต
ของอําเภอหาดใหญ อยูหางจากที่วาการอําเภอหาดใหญประมาณ 2 กิโลเมตร เนื้อที่ตําบลควนลังมี
พื้นที่ประมาณ 66.76 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 41,723 ไร ประชากรสวนใหญนับถือศาสนา
พุทธ มีวัด 6 แหง สํานักสงฆ 2 แหง มัสยิด/บาลาย 6 แหง และศาลเจา 1 แหง
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โครงสรางองคกรของเทศบาลควนลังแบงสวนราชการ (ดังภาพที่ 2.2) ดังนี้
1. สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี ห น า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบเกี่ ย วกั บ ราชการทั่ ว ไปของ
เทศบาล และราชการที่มิไดกําหนดใหเปนหนาที่ของกอง หรือสวนราชการใดในเทศบาลโดยเฉพาะ
รวมทั้งกํากับและเรงรัดการปฏิบัติราชการของสวนราชการในเทศบาลใหเปนไป ตามนโยบาย
แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของเทศบาล
2. กองช าง มีห นาที่ ความรับผิ ด ชอบเกี่ยวกั บการสํ ารวจ ออกแบบ การจัด ทํ า
ขอมูล ทางวิ ศวกรรม การจั ด เก็ บ และทดสอบ คุณ ภาพ วั สดุ งานออกแบบและเขี ย นแบบ การ
ตรวจสอบการก อ สร า ง การควบคุ ม อาคารตามระเบี ย บกฎหมาย งานแผน การปฏิบั ติง านการ
กอสร า งและซอมบํ ารุ ง ควบคุ มการก อสร า งและซอมบํา รุ ง งานแผนงานด า นวิศวกรรมเครื่อ ง
จั ก รกล การรวบรวมประวั ติ ติ ด ตาม การควบคุ ม การปฏิ บั ติ ง านเครื่ อ งจั ก ร การควบคุ ม การ
บํารุงรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ งานเกี่ยวกับแผนงาน ควบคุมเก็บรักษา การเบิกจายวัสดุ
อุปกรณ อะไหล น้ํามันเชื้อเพลิง และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และไดรับมอบหมาย
3. กองคลัง มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจาย การรับ การนําสงเงิน
การเก็บรักษาเงิน และ เอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสําคัญ ฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน
คาจาง คาตอบแทน เงินบําเหน็จ บํานาญเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงิน
การจัดสรรเงินตาง ๆ การจัดทําบัญชีทุกประเภททะเบียนคุมเงินรายได และรายจายตาง ๆ การ
ควบคุมการเบิกจาย การทํางบทดลองประจําเดือน ประจําป งานเกี่ยวกับพัสดุของเทศบาลและงาน
อื่น ๆ ที่เกี่ยวของและที่ไดรับมอบหมาย
4. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม มีหนาที่เกี่ยวกับสาธารณสุขชุมชน สงเสริม
สุขภาพและอนามัย การปองกันโรคติดตอ งานรักษาความสะอาด งานสุขภิบาลสิ่งแวดลอม และ
งานอื่น ๆ เกี่ยวกับการใหบริการดานสาธารณสุข งานสัตวแพทยและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่
ไดรับมอบหมาย
5. กองวิชาการและแผนงาน มีหนาที่เกี่ยวกับการวิเคราะหนโยบายและแผน ซึ่งมี
ลั ก ษณะเพื่ อ ประกอบการกํ า หนดนโยบายจั ด ทํ า แผนหรื อ โครงการ ติ ด ตาม ประเมิ น ผลการ
ดําเนินงานตามแผนและโครงการตาง ๆ ซึ่งอาจจะเปนนโยบายและแผนงาน และโครงการทาง
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การบริหาร หรือความมั่นคงของประเทศ ทั้งนี้อาจเปนนโยบาย แผนงาน
ของเทศบาล และโครงการระดับชาติ ระดับกระทรวง ระดับกรม แลวแตกรณี และปฏิบัติงานอื่นๆ
ที่เกี่ยวของ
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6. กองการศึกษา มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารการศึกษา และ
พัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา การศึกษาตาม
อัธยาศัย เชน การจัดการศึกษาปฐมวั ยอนุบาลศึกษา ประถมศึก ษา งานกิจการศาสนา สงเสริ ม
ประเพณี ศิ ล ปวั ฒ นธรรม งานกี ฬ า นั น ทนาการ งานกิ จ กรรมเด็ ก และเยาวชน การศึ ก ษานอก
โรงเรียน และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย
7. กองสวัสดิการสังคม มีหนาที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห การ
สงเสริมสวัสดิการเด็กและเยาวชน สตรี ผูสูงอายุผูดอยโอกาส การพัฒนาชุมชน การจัดระเบียบ
ชุมชนหนาแนน และชุมชนแออัด การใหคําปรึกษาแนะนําตรวจสอบเกี่ยวกับงานสวัสดิการ และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของตามที่ไดรับมาบหมาย
8. งานตรวจสอบภายใน มีหนาที่เกี่ยวกับการตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจาย
เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการ บัญชี งานตรวจสอบพัสดุ และ
การเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพยสิน และทําประโยชนจากทรัพยสินเทศบาล และงานอื่นๆ ที่
เกี่ยวของตามที่ไดรับมอบหมาย

ภาพประกอบ 2.2 โครงสรางองคกรเทศบาลเมืองควนลัง
ปลัดเทศบาล
หนวยงานตรวจสอบภายใน
รองปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล

ฝาย
อํานวยการ
ฝาย
ปกครอง

กองวิชาการและแผนงาน

ฝาย
แผนงานและ
งบประมาณ

ฝาย
บริการและ
เผยแพรวิชาการ

กองคลัง

ฝายบริหาร
งานคลัง
ฝาย
พัฒนารายได
ฝายแผนที่ภาษี
และทะเบียน
ทรัพยสิน

กองชาง

ฝาย
แบบแผน
และ
กอสราง
ฝาย
การโยธา

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม

กองการศึกษา

กองสวัสดิการสังคม

ฝาย
บริหารงานสาธารณสุข

ฝาย
บริหารการศึกษา

ฝาย
สังคมสงเคราะห

ฝาย
บริการสาธารณสุข

ฝาย
สงเสริม
การศึกษา
ศาสนา และ

ฝาย
พัฒนาชุมชน

ฝาย
ชางสุขาภิบาล

ฝายนิติการ
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ที่มา: http://www.khuanlang.go.th/index.php?options=content&mode=cate&id=6 (2554)
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สําหรับการพัฒนาชุมชนเทศบาลเมืองควนลังไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “เมืองนาอยู
มุงสูชุมชนเขมแข็ง รวมแรงพัฒนาคุณภาพชีวิต ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง” และกําหนด 7 พันธกิจ
หลักไดแก
1. พัฒนาทางดานโครงสรางพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการใหเพียงพอ
และมีคุณภาพ
2. สงเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดํารงชีวิตอยางมีความสุข
3. เสริมสรางมาตรการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของประชาชน
4. สงเสริมอาชีพตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งสงเสริมการทองเที่ยว
5. สงเสริมการมีสวนรวมทางการเมืองของประชาชนตามระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข รวมทั้งสรางความเปนธรรมในการบริหารงานตามหลักการ
บริหารจัดการที่ดี
6. สงเสริม อนุรักษ ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
7. สงเสริม บํารุงรักษาศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี อันดีงามในทองถิ่น
และใชภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดประโยชนสอดคลองกับวิถีชีวิตของคนในชุมชน
โดยมีจุดมุงหมายการพัฒนา เพื่อ
1. พั ฒ นาปรั บ ปรุ ง เส น ทางคมนาคม สาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ ให ไ ด
มาตรฐานอยางทั่วถึง
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในทุกๆดาน
3. ส ง เสริ ม สนับ สนุน การจัด ระเบี ย บชุ มชน สั ง คม และการรั ก ษาความสงบ
เรียบรอย
4. สงเสริมอาชีพ เศรษฐกิจ และการทองเที่ยวที่เขมแข็ง
5. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการบริหารราชการทองถิ่น
และเสริมสรางความเขมแข็ง พึ่งพาตนเองของสถาบันครอบครัว ชุมชน และสังคม
6. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหสามารถบริการประชาชนไดอยางถูกตอง
รวดเร็ว และเปนธรรม
7. ส ง เสริ ม อนุ รั ก ษ ฟ น ฟู และเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
8. สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรมดานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี
และภูมิปญญาทองถิ่น
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นโยบายในการบริหารงานเทศบาลเมืองควนลัง (พ.ศ.2549-2554) ประกอบไปดวย
1. นโยบายเรงดวน
1.1 น้ําประปาไหล ไฟสวาง ทางดี 4 ป ทั่วควนลัง โดยจะขยายเขตประปา
ครอบคลุมทุกพื้นที่หลักทั้งตําบล ไฟสาธารณะจะขยายเขตใหทั่วถึง และเพิ่มความรวดเร็วในการจัด
ซอมแซมโดยเพิ่มเจาหนาที่และครุภัณฑใหเพียงพอ รวมทั้งจะปรับปรุงถนนที่จําเปนทุกสายให
สามารถใชไดทุกฤดูกาล โดยจะใหเสร็จสิ้นภายในป 2554 นี้
1.2 สายตรวจตํ า รวจชุ ม ชน "ตรวจเข ม เต็ ม พื้ น ที่ " โดยสนั บ สนุ น
งบประมาณดานตํารวจชุมชนใหเพียงพอ รวมทั้งเพิ่มจํานวน อปพร. ใหสามารถออกตรวจไดเต็ม
พื้นที่รวมกับตํารวจชุมชน โดยรถยานพาหนะและอาวุธปนในราชการใหสามารถปฏิบัติงานได
ตลอด 24 ชั่วโมง
1.3 แจงเหตุ สายด วน รถพยาบาลบริก าร 24 ชั่ว โมง โดยจั ดเตรียมการ
ป อ งกั น และบรรเทาสาธารณภั ย ในเขตพื้ น ที่ ใ ห พ ร อ มทั้ ง กํ า ลั ง คนและวั ส ดุ อุ ป กรณ ที่ จํ า เป น
เชนเดียวกันตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งระบบสื่อสารที่แจงเหตุไดโดยตรง รวดเร็ว ไมเสียคาใชจาย
1.4 เมืองใหมควนลัง เมืองมหาวิทยาลัยและการศึกษา สนับสนุนการจัด
เมืองเพื่อรองรับมหาวิทยาลัยรามคําแหงและสถานศึกษาอื่นๆ เพื่อใหเปนเมืองแหงการเรียนรูโดย
รวมจัดผังเมืองและอํานวยความสะดวก ดานโครงสรางพื้นฐาน ใหรองรับการศึกษาไดทุกระดับใน
อนาคต
2. นโยบายหลักที่จะดําเนินการ
2.1 นโยบายดานโครงสรางพื้นฐาน
2.1.1 พัฒนาใหมีสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ และมีคุณภาพ เนน
บริการน้ําประปา มีไฟฟาทุกครัวเรือน มีเสนทางคมนาคมที่สะดวก มีโทรศัพทสาธารณะทุกชุมชน
2.1.2 พัฒนาการระบายน้ําใหมีประสิทธิภาพ เพื่อปองกันปญหา
น้ําทวม
2.1.3 ติดตั้งระบบไฟฟา แสงสวางสาธารณะตามชุมชนตาง ๆ
2.1.4 ปรับปรุงเสนทางคมนาคมและคูระบายน้ําใหไดมาตรฐาน
2.2 นโยบายดานการศึกษา
2.2.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
ของเทศบาลเมืองควนลังใหมีคุณภาพและมาตรฐาน
2.2.2 สงเสริมใหเด็กและเยาวชนสามารถใชภาษาตางประเทศ
และการสื่อสารได โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาจีน และภาษามาลายู
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2.2.3 พัฒนาอาคาร สถานที่ และอุปกรณการเรียนการสอนใหมี
ความพรอมทันสมัย และเพียงพอเพื่อรองรับ การจัดการศึกษาที่มีคุณภาพและไดมาตรฐาน
2.3 นโยบายดานเศรษฐกิจ
2.3.1 สงเสริมและสนับสนุนการสรางงานในลักษณะของหนึ่ง
ชุมชนหนึ่งผลิตภัณฑและการแปรรูปสินคา การเกษตร
2.3.2 อํานวยความสะดวกแกนักลงทุนที่มาลงทุนในเขตเทศบาล
เมืองควนลังโดยการสรางความพรอมของปจจัยพื้นฐานในการพัฒนาใหกับนักลงทุน
2.3.3 สงเสริมอาชีพตามนโยบายเศรษฐกิจพอเพียงและสนับสนุน
การออมทุกรูปแบบ
2.3.4 จัดตั้งกองทุนชาวสวนผลไมเพื่ออนุรักษไวซึ่งสิ่งที่มีคุณคา
ของเมืองควนลังไดยั่งยืน
2.4 นโยบายดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต
2.4.1 สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาสาธารณสุขในเขตเมือง
โดยจั ด หน ว ยสาธารณสุ ข เคลื่ อ นที่ เพื่ อ ออกให บ ริ ก ารประชาชนในชุ ม ชนต า งๆ พั ฒ นากลุ ม
อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)เพื่อใหการดูแลสุขภาพของประชาชนในเขต เทศบาลเมืองควนลัง
และอํานวยความสะดวกใหการดูแลผูปวยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง เชน การจัดรถไวบริการผูปวย
เปนตน
2.4.2 สงเสริมสนับสนุนการกีฬา และกิจกรรมนันทนาการ โดย
การสงเสริมการออกกําลังกาย การกีฬาเพื่อสุขภาพ โดยสงเสริมใหมีการกีฬาในเขตเทศบาลเมือง
ควนลังกระจายใหครอบคลุมทุกพื้นที่ และพัฒนาพรุจูดใหเปนสวนสาธารณะ สนามกีฬา ศูนย
OTOP และศูนยกิจกรรมการประชุม ของเทศบาลเมืองควนลัง
2.4.3 เสริ ม สร า งมาตรการรั ก ษาความปลอดภั ย ในชี วิ ต และ
ทรัพยสินของประชาชน โดยสงเสริมใหมีการจัดตั้งสถานีตํารวจชุมชน และ อปพร.
2.4.4 ส ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จารี ต ประเพณี และภู มิ ป ญ ญา
ทองถิ่น โดยสงเสริมสนับสนุนบทบาทขององคกร ศาสนาทุกศาสนาในการเผยแพรหลักคําสอน
หรือการทํากิจกรรม ทางศาสนาเพื่อเปนการเสริมสรางคุณธรรม สนับสนุนใหมีการศึกษาดูงาน จัด
กิจกรรมอนุรักษและสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของทองถิ่น เชน การแขงขันวาว
ประเพณีสงกรานต ลอยกระทง เปนตน และอุดหนุนการประกอบพิธีฮัจย, เขาสุนัตหมู, ประเพณีวัน
ฮารีรายอ และกอสรางปรับปรุงมัสยิด ในเขตเมืองควนลัง
2.5 นโยบายดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
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2.5.1 พัฒนาการเก็บขยะมูลฝอย ควบคุมการรักษาความสะอาด
และความเปนระเบียบเรียบรอยในเขตเทศบาลอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
2.5.2 บูร ณาการแกไขปญหาขยะรว มกั บองค ก รปกครองส ว น
ทองถิ่น ในพื้นที่ใกลเคียงและยกเลิกคาเก็บขยะในครัวเรือน
2.5.3 พัฒนาบริเวณริมคลอง ร.1 ใหเปนระเบียบเรียบรอย มีความ
สวยงามและเปนสถานที่พักผอน มีสวนสุขภาพและลานกีฬา เพื่อการออกกําลังกาย
2.5.4 พั ฒ นาและปรั บ ปรุ ง ถนนศรี ภู ว นารถในให มี ค วามเป น
ระเบียบเรียบรอยและมีความสวยงามสนับสนุนใหเปนถนนเศรษฐกิจ
2.6 นโยบายดานการเมืองและการบริหารจัดการทองถิ่น
2.6.1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในขบวนการบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น เชน ในการกําหนด นโยบาย การวางแผนพัฒนาหรือประชาวิจารณการรับฟง
ความเห็นในเรื่องตาง ๆ ที่มีผลกระทบตอความเปนอยูของประชากร
2.6.2 สนับสนุนใหมีการจัดตั้งสถานีวิทยุชุมชน เพื่อเปนชองทาง
ในการสื่อสารกับประชาชนและเวทีในการถายทอดความรูของชุมชน
2.6.3 จัดตั้งระบบ ONE STOP SERVICE ในสํานักงานเทศบาล
เมืองควนลังเพื่ออํานวยความสะดวกใหแกประชาชน และนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
มาใชในการบริหารงานและบริการประชาชน
2.6.4 จั ด ตั้ งศู น ย ขอ มู ล ข า วสารเพื่ อ บริก ารขอ มูล ขา วสาร และ
เอกสารตางๆ ใหทุกสวนราชการ ภาคเอกชนทั่วไป เพื่อใหประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล
ขาวสาร และไดรับขอมูลขาวสารที่เปนประโยชน
2.6.5 จัดตั้งโครงการเทศบาลพบประชาชน เพื่อจัดบริการดาน
ตางๆ แกประชาชนอยางเบ็ดเสร็จ และไดรับฟงปญหาความตองการของประชาชนอยางทั่วถึง
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ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
เกวรุต ไชยเดช (2550) ศึกษาเรื่องการสํารวจและประเมินระดับความสุขของ
ประชาชน กรณีศึกษาเทศบาลตําบลอาวลึกใต อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
ศึกษาปจจัยที่กอใหเกิดความสุขและประเมินระดับความสุขของประชาชน กลุมตัวอยางที่ใชวิจัยใน
ครั้งนี้ เปนประธานในเขตเทศบาลตําบลอาวลึกใต ชวงอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวน 340 คน โดยใช
แบบสอบถามในการรวบรวมขอมูล แบงองคประกอบในการวัดทั้งหมด 7 ดาน ไดแก ดาน
สุขอนามัย ดานความรู ดานชีวิต การทํางาน ดานรายไดและการกระจายรายได ดานชีวิตครอบครัว
ดานสิ่งแวดลอมในการดํารงชีวิต ดานการบริหารจัดการที่ดี ทําการวิเคราะหโดยใชสถิติรอยละ ผล
การศึกษา พบวา ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลอาวลึกใต ในภาพรวมทุกดานมีความสุขระดับปาน
กลางถึงมาก แตดานรายไดและการกระจายรายไดโดยภาพรวม พบวา ประชาชนยังมีความสุขใน
ระดับนอยและนอยที่สุดรวมกันถึง 19.06 ซึ่งมาจากภาพรวมดานการลงทุนอื่นๆ ของครอบครัวและ
ภาพรวมดานสภาพหนึ้สินของครอบครัว ดังนั้นทางเทศบาลควรสนับสนุนการลงทุนประกอบ
อาชีพ และเปนตัวกลางในการเจรจาประนอมหนึ้ใหกับประชาชน
คุณัชญ สงขาว (2550) ศึกษาเรื่อง การสํารวจและประเมินระดับความสุขของ
ประชาชน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฏรธานี โดยมี
วัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อศึกษาระดับความสุขของประชาชน และปจจัยที่สงผลตอความสุขของ
ประชาชน กลุมตัวอยางที่ใชศึกษา คือ ครอบครัวในเขตขององคการบริหารสวนตําบลกะเปา อําเภอ
คี รี รั ฐ นิ ค ม จั ง หวั ด สุ ร าษฏร ธ านี จํ า นวน 292 ครั ว เรื อ น เรื่ อ งมื อ ที่ ใ ช วิ จั ย คื อ แบบสอบถาม
ผลการวิจัย พบวา ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกะเปา อําเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัด
สุราษฏรธานี มีระดับความสุขอยูในระดับปานกลางถึงมากที่สุด โดยแยกตามปจจัยที่กอใหเกิด
ความสุขไดดังนี้ ปจจัยที่กอใหเกิดความสุขไดมากที่สุด ไดแก ชีวิตครอบครัว ปจจัยที่กอใหเกิด
ความสุขในระดับปานกลาง ไดแก ดานสุขอนามัย ดานความรู ดานชีวิตการทํางาน ดานรายได และ
การกระจายรายได ดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต ดานการบริหารจัดการที่ดีภาครัฐ
ประยุทธิ์ อนชู (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง การสํารวจและประเมินระดับความสุข
ของประชาชน กรณีศึกษาองคการบริหารสวนตําบลเขาเขน อําเภอปลายพระเยา จังหวัดกระบี่ มี
วัตถุประสงคในการศึกษา คือ 1. เพื่อศึกษาและประเมินระดับความสุขของประชาชน 2. ศึกษาปจจัย
ที่สงเสริมใหประชาชนเกิดความสุข ศึกษากลุมตัวอยางจํานวน 1,715 ครัวเรือน ใชสถิติรอยละใน
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การพรรณนา ผลการศึ ก ษา พบว า มี ป จ จั ย 3
ด า นที่ มี ค วามสุ ข ในระดั บ มาก ได แ ก ด า น
สภาพแวดลอม ดานอิสรภาพ และดานความมั่นคงทางครอบครัว สวนระดับความสุขที่อยูในระดับ
ปานกลาง ได แ ก ด า นสุ ข อนามั ย ด า นรายได ด า นความมั่ น คงทางสั ง คม ด า นความมั่ น คงทาง
เศรษฐกิจ ดานความมั่นคงทางการเมือง
นิ ศ านาถ ถิ่ น ทะเล (2550) ได ทํ า การศึ ก ษาเรื่ อ ง การวั ด ระดั บ ความสุ ข ของ
ประชาชน กรณีศึกษาเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษา และวัดระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่องคการ
บริหารสวนตําบลเกาะยาวนอย 2) เพื่อศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของ และสงผลตอความสุขของประชาชน
3) เพื่อใชประกอบเปนแนวทางการพัฒนาในการสรางความสุขใหแกประชาชนขององคการบริหาร
สว นตํ า บลเกาะยาวน อย วิ ธีการศึก ษาใชขอมูลจากการออกแบบสอบถามประชาชน โดยกลุ ม
ตัวอยางไดแก ประชาชนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป และเปนผูที่อาศัยในพื้นที่องคการบริหารสวนตําบล
เกาะยาวนอย อยางนอย 1 ป การกําหนดตัวอยางใชสูตรของ Taro Yamane จึงไดจํานวนตัวอยาง
346 คน วิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม SPSS for Window สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย
คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวน
ตําบลเกาะยาวนอย อําเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา อยูในระดับมากที่สุด 1 ดาน คือ ดานชีวิตครอบครัว
อยูในระดับมาก 3 ดาน คือ ดานการมีรายได และการกระจายรายได ดานการมีงานทําอยางทั่วถึง
และดานสุขภาพอนามัย อยูในระดับปานกลาง 4 ดาน คือ ดานการมีสาธารณูปโภค ดานความรู และ
การศึกษา ดานสภาพแวดลอม และดานการบริหารจัดการที่ดีทั้งภาครัฐ และเอกชน เมื่อเฉลี่ยใน
ภาพรวม แลวระดับความสุขของประชาชนอยูในระดับปานกลาง
แอนนา สําราญ (2550) ไดทําการศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชาชน
ในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลา อําเภอกะทู จังหวัดภูเก็ต วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1)
สํารวจระดับความสุขของประชาชนในตําบลกมลา 2) เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาตําบลกมลาให
สอดคลองกันกับปญหา และความตองการของประชาชน 3) เพื่อเปนแนวทางในการปรับปรุง
แผนพั ฒ นาตํ า บลให ป ระชาชนได มี ค วามสุ ข อย า งแท จ ริ ง วิ ธี ก ารศึ ก ษา ใช ข อ มู ล จากการออก
แบบสอบถามประชาชน โดยกลุมตัวอยางไดแก ประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลา
370 คน ในพื้ น ที่ 6 หมู บ า น ของตํ า บลกมลา อํ า เภอกะทู จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต วิ เ คราะห ข อ มู ล โดยใช
โปรแกรม SPSS for Window สถิติพื้นฐานที่ใชไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล
การศึกษาพบวา ระดับความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลา ดานการมีสุข
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ภาวะอยูในระดับมาก ดานการเศรษฐกิจเปนธรรม และเขมแข็งอยูในระดับมาก ดานครอบครัว
อบอุนอยูในระดับมากที่สุด ดานชุมชนเขมแข็งอยูในระดับมาก ดานสภาพแวดลอมดีมีนิเวศสมดุล
อยูในระดับมาก และดานสังคมมีประชาธิปไตย มีธรรมาภิบาลอยูในระดับมาก โดยรวมแลวระดับ
ความสุขของประชาชนในเขตองคการบริหารสวนตําบลกมลาอยูในระดับมาก ดังนั้นในการพัฒนา
ตําบลควรใหความสําคัญกับนโยบายสาธารณะที่เนนคุณภาพชีวิตของชุมชนใหตรงกับสภาพปญหา
และความตองการของประชาชนใหมีความสุขอยางแทจริง เพื่อเปนแนวทางในการพัฒนาอยาง
ยั่งยืนตลอดไป
สุรินทร นิยมพันธุ (2550) ศึกษาเรื่อง ระดับความสุขของประชาชน กรณีศึกษาใน
เขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยา อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่องคการบริหารสวนตําบลคลองยา กลุมตัวอยางที่ใชใน
การศึกษา คือ ประชาชนในตําบลคลองยา จํานวน 399 คน เครื่องมือที่ใชวิจัย คือ แบบสอบถาม
ผลการวิจัยพบวา ภาพรวมประชาชนมีความสุขอยูในระดับปานกลางทุกๆ ดาน เมื่อพิจารณาแตละ
ดาน พบวา แตละดานประชาชนมีความสุขในระดับปานกลางเชนกัน จากการศึกษาเพิ่มเติม พบวา
ประชาชนมีความสุขในเรื่องความโปรงใสในการบริหารงานองคการบริหารสวนตําบลคลองยา อยู
ในระดับคอนขางต่ํา ดังนั้นองคการบริหารสวนตําบลคลองยา ตองปรับปรุงการบริหารงานให
โปรงใสมากยิ่งขึ้น เพื่อความสุขของประชาชน
รังสรรค ภิรมย (2552) ศึกษาเรื่อง การวัดระดับความสุขของประชากรในอําเภอ
สารถี จังหวัดเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงค 3 ประการ คือ 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางเศรษฐกิจ และ
สังคม 2. เพื่อศึกษาระดับความสุข จากตัวชี้วัด และ 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขของ
ประชากร อํ า เภอสารภี จั ง หวั ด เชี ย งใหม โดยตั ว ชี้ วั ด ความสุ ข แบ ง เป น 8 หมวดได แ ก การมี
หลักประกันในชีวิต การมีรางกาย และจิตใจที่แข็งแรง การมีครอบครัวที่อบอุน การมีชุมชนเขมแข็ง
การมีสิ่งแวดลอมที่ดี การมีอิสรภาพ การมีความภาคภูมิใจ และการเขาถึงธรรมะวาดวยการอยู
รวมกัน ขอมูลที่ใชในการศึกษา เปนขอมูลปฐมภูมิที่ไดมาจาก แบบสอบถามประชากรในอําเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน 150 คน โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ และการ
ทดสอบไคสแควร ผลการศึกษาพบวา ผูตอบแบบสอบถามในอําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม จํานวน
150 คน สวนใหญเปนเพศหญิง รอยละ 56.7 มีอายุระหวาง 50-59 ป รอยละ 28.0 มีสถานภาพสมรส
รอยละ 62.7 มีการศึกษาในระดับประถมศึกษา รอยละ 33.3 มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รอยละ
28.0 มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนไมเกิน 10,000 บาท รอยละ 64.0 และสวนใหญไมมีเงินออม รอยละ 46.0
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ไมมีหนี้สิน รอยละ 58.0 ในสวนของประชากรที่มีหนี้สิน พบวาสวนใหญมีหนี้สินเพื่อยานพาหนะ
รอยละ 39.0 เปนจํานวนเฉลี่ย 21,507.88 บาท ระดับความสุขโดยรวมทั้ง 8 หมวด ของประชากรใน
อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม มีความสุขในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย 3.56 โดยมีความสุขในแตละ
หมวดอยูในระดับมาก เรียงตามลําดับดังนี้ หมวดการมีครอบครัวที่อบอุน การเขาถึงธรรมะวาดวย
การอยูรวมกัน การมีรางกายและจิตใจที่แข็งแรง การมีความภาคภูมิใจ การมีอิสรภาพ และการมี
หลักประกันในชีวิต สวนหมวดการมีชุมชนเขมแข็ง และการมีสิ่งแวดลอมที่ดี ประชากรมีความสุข
ในระดับปานกลางผลการวิเคราะหความสัมพันธ ระหวางปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขกับระดับ
ความสุขในหมวดตางๆ โดยใชการทดสอบไคสแควรที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติที่ 0.05 พบวา
รายไดเฉลี่ยตอเดือนมีความสัมพันธกับระดับความสุขในหมวดการมีสิ่งแวดลอมที่ดี เงินออมมี
ความสัมพันธกับระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีรางกาย และจิตใจที่
แข็งแรง การมีชุมชนเขมแข็ง การมีอิสรภาพ และการมีความภาคภูมิใจ หนี้สินมีความสัมพันธกับ
ระดับความสุขในหมวดการมีหลักประกันในชีวิต การมีชุมชนเขมแข็ง และการมีสิ่งแวดลอมที่ดี
เพศมีความสัมพันธกับระดับความสุขในหมวดการมีชุมชนเขมแข็ง อายุมีความสัมพันธกับระดับ
ความสุขในหมวดการมีความภาคภูมิใจ ระดับการศึกษามีความสัมพันธกับระดับความสุขในหมวด
การมีหลักประกันในชีวิตการมีชุมชนเขมแข็ง และการมีความภาคภูมิใจ อาชีพมีความสัมพันธกับ
ระดับความสุขในหมวดการมีรางกาย และจิตใจที่แข็งแรง สําหรับสถานภาพการสมรสไมมี
ความสัมพันธกับระดับความสุขในทุกหมวด
พิริยะ ผลพิรุฬห และปงปอนด รักอํานวยกิจ (ม.ป.ป.) ไดทําการศึกษาเรื่อง
ความสุขจากทุนทางสังคม: กรณีศึกษาจากกลุมตัวอยางในจังหวัดกาญจนบุรี ใชขอมูลทุติยภูมิจาก
การสํารวจของโครงการ “วิจัยบูรณาการเชิงพื้นที่เพื่อแกปญหาความยากจนอยางมีสวนรวมใน
ภูมิภาคตะวันตก – การพัฒนาตัวชี้วัดความอยูดีมีสุข จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2548” ดําเนินการโดย
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ขอมูลจากโครงการประกอบดวยบุคคลที่อยูใน
ครัวเรือนมีอายุ 15 ปขึ้นไป จํานวนทั้งสิ้น 2,864 คน จาก 81 หมูบาน ผลการศึกษา พบวา กลุมคนที่
มีทุนทางสังคมมีระดับความสุขเฉลี่ยสูงกวากลุมคนที่ไมมีทุนทางสังคมในทุกลักษณะ โดยเฉพาะ
อยางยิ่ง ความรูสึกไวเนื้อเชื่อใจกันและความรูสึกปลอดภัยในทรัพยสิน ภาครัฐมีความสําคัญในการ
สรางทุนทางสังคมในมิติตางๆ ไมวาจะเปนระดับบุคคล (Individual) ระดับครอบครัว (Family)
และระดับชุมชน (Commodity) เพื่อใหบุคคลตางๆ ในชุมชนมีความรูสึกที่ดีจากทุนทางสังคมที่
เพิ่มขึ้น ผลของการศึกษานี้ ยังแสดงใหเห็นวา ความสุขของบุคคลอื่นๆ ในครอบครัวสงผลเชิงบวก
ตอความสุขของบุคคลนั้นๆ ดวยเชนกัน โดยถาคนในครอบครัวมีปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน มีความรัก
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ใครซึ่งกันและกัน ก็จะสงผลทําใหครอบครัวนั้นมีความสุขมากขึ้นดวย สวนปจจัยที่มีผลตอระดับ
ความสุขที่มีนัยสําคัญทางสถิติ ไดแก สถานภาพสมรส รายได การเจ็บปวยในรอบ 1 เดือนที่ผานมา
การเปนเจาของบานและที่ดิน และการมีสาธารณูปโภคที่ดี นโยบายของรัฐในปจจุบันเพื่อสงเสริม
ความสุขในครอบครัว ไมวาจะเปนนโยบายการเลิกดื่มสุรา นโยบายการสนับสนุนใหวันอาทิตยเปน
วันของครอบครัว หรือการจัดกิจกรรมตางๆ เพื่อสงเสริมสถานะความเขมแข็งของครอบครัว เชน
การสรางกิจกรรมเขาคายนั้น ตางก็เปนนโยบายที่จะสงผลตอการสรางสายสัมพันธอันดีของคนใน
ครอบครั ว อัน จะนํามาสูร ะดับความสุขที่มากขึ้นตามมา นอกจากนี้ ภาครัฐยังสามารถกํา หนด
นโยบายในระดับชุมชนโดยมีวัตถุประสงคในการสรางทุนทางสังคมไดในหลายๆ ลักษณะที่จะเพิ่ม
ความสุ ขใหแ กคนในชุมชนได จากผลการศึกษานี้ ภาครัฐควรจะใหความสําคัญกั บการจัดสรร
งบประมาณรายจายทางดานสุขอนามัย สาธารณูปโภค และความปลอดภัยแกสังคมนั้นๆใหมากขึ้น
เชน การจัดตั้งโรงเรียน มหาวิทยาลัย โรงพยาบาล สถานีอนามัย หรือสถานีตํารวจในแตละชุมชน
เปนตน โดยสนับสนุนใหชุมชนมีสวนรวมในการใชประโยชนจากทันทางสังคมที่สรางขึ้นอยางเทา
เทียมกัน โดยไมมีการแบงแยกเชื้อชาติ หรือศาสนา นอกจากนี้ การรวมกันเปนกลุมเปนกอนใน
ชุมชนหนึ่งๆ จากการมีสวนรวมในการสรางทุนทางสังคม จะสงผลทางออมตอการสรางทุนทาง
สังคมในมิติอื่นๆที่สําคัญดวยเชนกัน เชน ความไวเนื้อเชื่อใจ ความเคารพซึ่งกันและกัน อยางไรก็
ตาม นโยบายในการสรางทุนทางสังคมในภาพรวมอยางมีประสิทธิภาพนั้นจะตองคํานึงถึงความ
ตองการที่แตละชุมชนจะไดรับ โดยภาครัฐจะตองใหความสําคัญกับการบริการเพื่อใหครอบคลุมแก
คนทุกพื้นที่ ยกตัวอยางเชน ภาครัฐจะตองใหบริการสินคาสาธารณะที่เปนทุนทางสังคม เชน การ
สรางโรงเรียน การสรางสถานพยาบาล การสรางสวนสาธารณะ การสรางบานพักคนชรา โดยอาจมี
การจัดงบประมาณตามความจําเปน ยกตัวอยางเชน ในปจจุบัน เนื่องจากจังหวัดในสามชายแดน
ภาคใต (และจังหวัดใกลเคียง) กําลังประสบปญหาจากการมีระดับของทุนทางสังคมที่คอนขางต่ํา
ภาครัฐจึงควรที่จะจัดสรรงบประมาณทางดานนี้แกคนในสามจังหวัดชายแดนภาคใตใหมากขึ้น เปน
ตน

ตาราง 2.2 เปรียบเทียบองคประกอบตัวชี้วัดความสุขในแตละงานวิจัย
ผลงานวิจัย

องคประกอบตัวชี้วัด

รังสรรค (2552)

หลักประกันชีวิต

แอนนา (2550)

การมีสุขภาวะ

นิศานาถ (2550)

สุขอนามัย

ประยุทธิ์ (2550)

สุขอนามัย

สุรินทร (2550)

สุขภาพอนามัย

สภาพัฒน (2553)
เกวรุต (2550)
คุณัชญ (2550)

สุขอนามัย

รางกาย และ
จิตใจที่
แข็งแรง
เศรษฐกิจเปน
ธรรมและ
เขมแข็ง
รายไดและการ
กระจายรายได
รายได

ครอบครัวที่
อบอุน

ชุมชนเขมแข็ง

สิ่งแวดลอมที่ดี

การมีอิสรภาพ

ครอบครัวที่
อบอุน

ชุมชนเขมแข็ง

สิ่งแวดลอมที่ดี

ชีวิตครอบครัว

การมีงานทํา

สภาพแวดลอม

สังคม
ประชาธิปไตยที่
มีธรรมาภิบาล
ความรูและ
การศึกษา

ความมั่นคงทาง
สังคม
ความมั่นคงทาง
สังคม
ชีวิตการทํางาน

สภาพแวดลอม

การมีอิสรภาพ

สิ่งแวดลอม

การมีอิสรภาพ

สภาพแวดลอม

ความรู

ความมั่นคงทาง
ครอบครัว
รายได
ความมั่นคงทาง
ครอบครัว
รายไดและการ ชีวิตครอบครัว
กระจายรายได

การมีความ
ภาคภูมิใจ

เขาถึงธรรมะวา
ดวยการอยู
รวมกัน

ดาน
การบริหารจัดการ
สาธารณูปโภค ที่ดีทั้งภาครัฐและ
เอกชน
ความมั่นคงทาง
ความมั่นคง
เศรษฐกิจ
ทางการเมือง
ความมั่นคงทาง
ความมั่นคง
เศรษฐกิจ
ทางการเมือง
การบริหาร
จัดการที่ดีทั้ง
ภาครัฐ

ที่มา: จากการรวบรวมเอกสาร (2553)
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จากตารางที่ 2.2 พบวา งานวิจัยที่ไดรวบรวมมา องคประกอบของตัวชี้วัดของ
งานวิจัยแตละชิ้นจะมีลักษณะองคประกอบของตัวชี้วัดที่คลายคลึงกัน ซึ่งงานวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยจะ
ใชองคประกอบในการชี้วัดความสุขของสภาพัฒนฯ เปนหลัก อันไดแก ดานสุขอนามัย รายได ชีวิต
ครอบครัว ชีวิตการทํางาน สภาพแวดลอม ความรู การบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ซึ่งถือวามีความ
สอดคลองกับพันธกิจหลักในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 10 อันประกอบไปดวย
พันธกิจหลัก 4 ดาน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, ม.ป.ป.) ดังนี้
1. พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี อยู
ในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
2. เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีระดับการออมที่พอเพียง
3. ดํ า ร ง ค ว า ม ห ล า ก ห ล า ย ท า ง ชี ว ภ า พ แ ล ะ ส ร า ง ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน
4. พั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การประเทศให เ กิ ด ธรรมาภิ บ าลภายใต ร ะบอบ
ประชาธิปไตย มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุก
ภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจาย
อํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ
สังคม และการใชทรัพยากร

บทที่ 3
วิธีดําเนินการวิจัย

การศึกษาครั้ งนี้มีวัตถุประสงคเ พื่อศึ ก ษาระดับความสุข และปจ จัย ที่สงผลตอ
ความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เพื่อให
เทศบาลเมืองควนลัง หรือหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนแนวทางในการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาชุมชน
เพื่อใหประชาชนมีความ “อยูดีมีสุข” สอดคลองกับเปาหมายของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แหงชาติ ฉบับปจจุบัน โดยมีขั้นตอนการศึกษาแบงเปน 3 สวนคือ 1. กรอบแนวคิดในการวิจัย 2.
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล และ 3. การวิเคราะหขอมูล ดังนี้
1. กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ สามารถนําปจจัยที่มีผลตอระดับความสุขของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา มาสรางกรอบแนวคิด
การศึกษา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตัวแปรอิสระ เปนลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออม หนี้สิน การครอบครองที่ดิน
ตัวแปรตาม คือ ระดับความสุขที่ระดับ 0-5โดยจําแนกองคประกอบ 7 ดาน คือ
1. ดานสุขภาพอนามัย
2. ดานความรู
3. ดานชีวิตการทํางาน
4. ดานรายไดและการกระจายรายได
5. ดานชีวิตครอบครัว
6. ดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต
7. ดานการบริหารจัดการทีด่ ขี องรัฐ
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ภาพประกอบ 3.1 กรอบแนวคิดในการวิจยั
ตัวแปรอิสระ
- เพศ
- อายุ
- ระดับการศึกษา
- สถานภาพการสมรส
- อาชีพ
- รายไดเฉลี่ยตอเดือน
- เงินออม
- หนี้สิน
- การครอบครองที่ดิน

ตัวแปรตาม
(ระดับความสุข 0-5)
- สุขภาพอนามัย
- ความรู
- ชีวิตการทํางาน
- รายไดและการกระจายรายได
- ชีวิตครอบครัว
- สภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต
- การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ

ที่มา: จากการรวบรวมเอกสาร
2. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
2.1 ขอมูล ขอมูลที่ใชในการศึกษาไดจากการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ และทุติยภูมิ
ดังนี้
2.1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) รวบรวมจากการแจกแบบสอบถาม
จากประชากร ตําบลควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา โดยแบบสอบถามจะแบงคําถาม
ออกเปน 2 สวนใหญๆ คือ 1) ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา
สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออม หนี้สิน และการครอบครองที่ดิน เปนตน
2) ขอมูลระดับความสุขของผูตอบแบบสอบถาม จากตัวชี้วัดความสุขที่แบงเปน 7 หมวดไดแก
สุขภาพอนามัย ความรู ชีวิตการทํางาน รายไดและการกระจายรายได ชีวิตครอบครัว สภาพแวดลอม
ในการดํารงชีวิต การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ โดยแบบสอบถามเปนการใหผูตอบแบบสอบถาม
ประเมินตนเอง
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2.1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) รวบรวมขอมูลลักษณะขอมูลทั่วไป
ของการบริหารเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในสวนของนโยบายที่พัฒนา
สงเสริมใหประชาชน “อยูดีมีสุข” รวมถึงแนวคิด ทฤษฎีตางๆ ที่เกี่ยวของกับการวัดความสุข โดย
รวบรวมจาก จากงานวิจัย หนังสือ บทความ และฐานขอมูลอิเล็กทรอนิคสตางๆ ที่เกี่ยวของ
2.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ประชาชนที่อาศัยในเขตพื้นที่เทศบาลเมือง
ควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งมีจํานวน 31,360 คน โดยการคํานวณจํานวนตัวอยางตาม
แนวคิดของทาโร ยามาเน (Taro Yamane) ซึ่งกําหนดระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 มีสูตรการ
คํานวณ ดังนี้
n

N

=

1 + Ne2
โดย

แทนคา

n
N
e
n

คือ จํานวนตัวอยาง
คือ จํานวนประชากร
คือ ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง (รอยละ 5)
31,360

=

1 + 31,360 (0.05)2
n

=

395

จากการคํานวณไดจํานวนตัวอยางทั้งหมด 395 คน และผูวิจัยทําการสุมตัวอยาง
แบบแบงชั้น (Stratified Random Sampling) โดยจําแนกตามชวงอายุ ดังนี้
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ตาราง 3.1 จํานวนประชากรที่จัดเก็บจําแนกตามกลุมอายุ
กลุมอายุ (ป)
15 - 24
25 - 34
35 - 44
45 - 55
ตั้งแต 56 ปขึ้นไป
รวม

จํานวนประชากร (คน)
6,103
6,596
7,442
6,200
5,019
31,360

จํานวนตัวอยาง (คน)
77
83
94
78
63
395

3. การวิเคราะหขอมูล
3.1 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Analysis) ในการวิเคราะหขอมูลใช
โปรแกรมสําเร็จรูปทางสังคมศาสตร SPSS (Statistics Package for the Social Sciences) เพื่ออธิบาย
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง อันไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ
รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออม หนี้สิน การครอบครองที่ดิน รวมถึงปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น โดยใชสถิติ
ประกอบการวิเคราะหไดแก คาเฉลี่ย (Mean) คาความถี่ (Frequency) คารอยละ (Percentage) ซึ่งการ
วิเคราะหระดับความสุข จากดัชนีชี้วัดทั้ง 7 ดัชนี คือ ดานสุขภาพอนามัย ดานความรู ดานชีวิตการ
ทํางาน ดานรายไดและการกระจายรายได ดานชีวิตครอบครัว ดานสภาพแวดลอมในการดํารงชีวิต
และดานบริหารจัดการที่ดีของรัฐ จะใชคาเฉลี่ยโดยเปรียบเทียบคาเฉลี่ยกับเกณฑ ดังตาราง 3.2
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ตาราง 3.2 จํานวนคาเฉลี่ยความสุขเปรียบเทียบกับเกณฑ
คาเฉลี่ยความสุข
0.00 – 0.50
0.51 – 1.50
1.51 – 2.50
2.51 – 3.50
3.51 – 4.50
4.51 – 5.00

ความหมาย
ไมมีความสุข
มีความสุขนอยที่สุด
มีความสุขนอย
มีความสุขปานกลาง
มีความสุขมาก
มีความสุขมากที่สุด

3.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ (Quantitative Analysis) มีรายละเอียด ดังนี้
วิเคราะหเปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนตามปจจัยสวนบุคคล เงื่อนไข
สํ า คั ญ ของการ คื อ ลั ก ษณะของข อ มู ล ในแต ล ะกลุ ม ต อ งมี ก ารแจกแจงแบบปกติ และความ
แปรปรวนของขอมูลในแตละกลุมเทากัน โดยกําหนดตัวแปรตาม คือ ระดับความสุข สวนตัวแปร
อิสระ ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพการสมรส อาชีพ รายไดเฉลี่ยตอเดือน เงินออม
หนี้สิน การครอบครองที่ดิน หลังจากทําการทดสอบแลวพบวาประชากรมีการแจกแจงปกติ และ
ความแปรปรวนมีคาเทากันแลวจึงดําเนินการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยระหวางประชากร
โดยใชสถิติ t – test และ F – test รายละเอียดดังนี้
3.2.1 การทดสอบสมมติฐานของความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยของ
ประชากร 2 กลุม โดยใชสถิติทดสอบ t – test (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546) มีสมมติฐานในการ
ทดสอบคือ
H0: คาเฉลี่ยของระดับความสุขระหวาง 2 ประชากรไมแตกตางกัน
H1: คาเฉลี่ยของระดับความสุขระหวาง 2 ประชากรแตกตางกัน
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3.2.2 การทดสอบสมมติฐานของผลตางระหวางคาเฉลี่ยของประชากร
ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป จะใชสถิติทดสอบ F โดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One way
ANOVA) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2546ก) มีสมมติฐานในการทดสอบ คือ
H0: คาเฉลี่ยของระดับความสุขระหวาง k ประชากรไมแตกตางกัน
H1: คาเฉลี่ยของระดับความสุขระหวาง k ประชากรแตกตางกัน
อยางนอย 1 คู
อยางไรก็ตามจากการทดสอบสมติฐานดวย t – test, F – test โดยใช
โปรแกรม SPSS คํานวณ สามารถพิจารณาปฏิเสธหรือยอมรับ H0 โดยดูจากคาระดับนัยสําคัญที่
โปรแกรมคํานวณมาให ถาระดับนัยสําคัญที่คํานวณมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด สรุปได
วาคาเฉลี่ยประชากรแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ

บทที่ 4
ผลการวิจัย

ในบทนี้เปนการวิเคราะหถึงลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง ระดับความสุขและ
ปจจัยที่สงผลตอระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง โดยใชโปรแกรม
คอมพิวเตอรสําเร็จรูปทางสถิติ แบงผลการศึกษาเพื่อนําเสนอออกเปน 3 สวนดังนี้ (1) ลักษณะ
ทั่วไปของกลุมตัวอยาง (2) ระดับความสุขของประชาชน (3) ปจจัยที่สงผลตอระดับความสุขของ
ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการสํารวจกลุมตัวอยางโดยการเก็บแบบสอบถาม เมื่อวันที่ 1 มีนาคม – 10
เมษายน พ.ศ. 2554 ซึ่งเปนประชาชนที่อาศัยในเขตเทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 395 ตัวอยาง ขอมูลในเบื้องตนของกลุมตัวอยาง พบวา
กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.4 สวนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 46.6 สวนอายุ
ของกลุมตัวอยาง สวนใหญมีอายุประมาณ 35 – 44 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 23.8 รองลงมาอายุ
ระหวาง 25 – 34 ป คิดเปนรอยละ 21.0 อายุระหวาง 45 – 55 ป คิดเปนรอยละ 19.7 อายุระหวาง 15 –
24 ป คิดเปนรอยละ 19.5 และอายุตั้งแต 56 ปขึ้นไป คิดเปนรอยละ 16.0 เมื่อพิจารณาตามระดับ
การศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.5
รองลงมามีการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. คิดเปนรอยละ 20.3 ระดับประถมศึกษา
คิดเปนรอยละ 20.0 สวนสถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ
51.9 สถานภาพโสด 42.8 และหยาราง คิดเปนรอยละ 5.30 รายไดของกลุมตัวอยาง พบวา มีรายได
ระหวาง 5,001 – 10,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.8 รองลงมามีรายไดไมเกิน 5,000 บาท คิด
เปนรอยละ 31.4 รายไดระหวาง 10,001 – 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.7 และรายไดตั้งแต 2,0001
บาทขึ้นไป คิดเปนรอยละ 8.6 เมื่อพิจารณาถึงอาชีพของกลุมตัวอยาง พบวา กลุมตัวอยางมีอาชีพ
รับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.80 รองลงมาคือประกอบธุรกิจสวนตัว คิดเปนรอยละ 21.8
และประกอบอาชีพพนักงานรัฐวิสาหกิจนอยที่สุด คิดเปนรอยละ 3.30 เมื่อพิจารณาถึงสภาพหนี้
35
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พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 69.1 สวนการครอบครองที่ดิน พบวากลุม
ตัวอยางสวนใหญไมมีที่ดินในครอบครอง คิดเปนรอยละ 52.7 ดังแสดงในตาราง 4.1
ตาราง 4.1 จํานวนและรอยละลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
ลักษณะสวนบุคคล

จํานวน (คน)
(n = 395)

รอยละ

ชาย
หญิง

221
184

53.4
46.6

77
83
94
78
63

19.5
21.0
23.8
19.7
16.0

17
79
85
80
50
75
9

4.30
20.00
21.50
20.30
12.70
19.00
2.30

169
205
21

42.80
51.90
5.30

1. เพศ

2. อายุ
15 – 24 ป
25 – 34 ป
35 – 44 ป
45 – 55 ป
ตั้งแต 56 ปขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
ไมมีการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยาราง/แยกกันอยู
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ตาราง 4.1 (ตอ)
ลักษณะสวนบุคคล
5. รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ต่ํากวา 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
ตั้งแต 20,001 บาทขึ้นไป
6. อาชีพ
ขาราชการ/ลูกจางในหนวงงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
เกษตรกร
อื่นๆ
7. หนี้สิน
มีหนี้สิน
ไมมีหนี้สิน
8. การมีที่ดินในครอบครอง
มีที่ดินในครอบครอง
ไมมีที่ดินในครอบครอง

จํานวน (คน)
(n = 400)

รอยละ

124
167
70
34

31.4
42.3
17.7
8.6

33
13
42
86
102
41
78

8.40
3.30
10.60
21.80
25.80
10.40
19.70

122
237

30.9
69.1

187
208

47.3
52.7
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ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานสุขภาพ
อนามัยโดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.58 ซึ่งมีความสุขในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความรูสึกสบายใจในสุขภาพ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) การไดรับ
โภชนาการครบถวน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.73) และการมีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.55) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก มีเพียงดานความเปนธรรมในระบบสาธารณะสุข
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.43) เทานั้นที่กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.2
ตาราง 4.2 ระดับความสุขของประชาชน ในดานสุขภาพอนามัย
ดานสุขภาพอนามัย
คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
1. ความรูสึกสบายใจในสุขภาพ
3.61
1.050
มาก
2. ความเปนธรรมในระบบ
ปานกลาง
3.43
0.908
สาธารณะสุข
3. การไดรับโภชนาการครบถวน
3.73
0.896
มาก
4. การมีหลักประกันสุขภาพที่
3.55
0.999
มาก
เหมาะสม
มาก
3.58
0.724
รวม
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ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานความรูโดย
ภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.40 ซึ่งมีความสุขในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณา
ในรายละเอียด พบวา ในดานการมีงานตรงกับความตองการ (คาเฉลี่ยเทากับ 3.29) และการมีโอกาส
ทางการศึกษา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.29) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจ
กับความรู (คาเฉลี่ยเทากับ 3.61) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก ดังตาราง 4.3
ตาราง 4.3 ระดับความสุขของประชาชน ในดานความรู
ดานความรู
คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
1. ความพึงพอใจกับความรู
3.61
0.983
มาก
2. การมีงานตรงกับความตองการ
3.29
1.020
ปานกลาง
3. โอกาสทางการศึกษา
3.29
1.033
ปานกลาง
ปานกลาง
3.40
0.829
รวม
ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานชีวิตการ
ทํางานโดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.53 ซึ่งมีความสุขในระดับมาก และเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความพึงพอใจกับงานที่ทํา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.53) และความ
ถนัดและเชี่ยวชาญในงานที่ทํา (คาเฉลี่ยเทากับ 3.55) ซึ่งมีความสุขในระดับมาก มีเพียงดานการมี
งานทําในครอบครัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.50) เทานั้นที่มีความสุขในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.4
ตารางที่ 4.4 ระดับความสุขของประชาชน ในดานชีวติ การทํางาน
ดานชีวิตการทํางาน
1. ความพึงพอใจกับงานที่ทํา
2. ความถนัดและเชี่ยวชาญใน
งานที่ทํา
3. ครอบครัววัยแรงงานมีงานทํา
อยางทั่วถึง
รวม

คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
3.53
0.993
มาก
3.55

0.931

มาก

3.50

0.980

ปานกลาง

3.53

0.799

มาก
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ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานรายไดและ
การกระจายรายได โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.47 ซึ่งมีความสุขในระดับปาน
กลางและเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความพึงพอใจกับฐานะความเปนอยู (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.52) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก และการมีรายไดที่พอเพียงกับรายจายที่จําเปน
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.41) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.5
ตาราง 4.5 ระดับความสุขของประชาชน ในดานรายไดและการกระจายรายได
ดานรายได
และการกระจายรายได
1. ความพึงพอใจกับฐานะความ
เปนอยู
2. การมีรายไดพอเพียงกับ
รายจายทีจ่ ําเปน
รวม

คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
3.52

1.028

มาก

3.41

1.019

ปานกลาง

3.47

0.931

ปานกลาง
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ระดั บ ความสุ ข ของประชาชนในเขตพื้ น ที่ เ ทศบาลเมื อ งควนลั ง
ในด า น
สภาพแวดลอม โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.32 ซึ่งมีความสุขในระดับปานกลาง
และเมื่ อ พิ จ ารณาในรายละเอี ย ด พบว า ในด า นความปลอดภั ย ในชี วิ ต และทรั พ ย สิน ในชุ ม ชน
(คาเฉลี่ยเทากับ 3.38) ความพอเพียงของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.28) ความ
สมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.19) การจัดการขยะของชุมชน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.26) การชวยเหลือเกื้อกูลระหวางคนในชุมชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.45) การแกไขปญหาแบบ
ถอยทีถอยอาศัยของคนในชุมชน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.35) ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.36) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง ดังตาราง 4.6
ตาราง 4.6 ระดับความสุขของประชาชน ในดานสภาพแวดลอม
ดานสภาพแวดลอม
คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
1. ความปลอดภัยในชีวติ และ
3.38
0.909
ปานกลาง
ทรัพยสินในชุมชน
2. ความพอเพียงของ
ปานกลาง
3.28
0.996
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
3. ความสมบูรณของ
3.19
0.979
ปานกลาง
ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
4. การจัดการขยะของชุมชน
3.26
1.117
ปานกลาง
5. การชวยเหลือเกื้อกูลระหวาง
3.45
0.989
ปานกลาง
คนในชุมชน
6. การแกไขปญหาแบบถอยที
3.35
0.936
ปานกลาง
ถอยอาศัยของคนในชุมชน
7. ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน
3.36
1.041
ปานกลาง
ปานกลาง
3.32
0.770
รวม
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ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานชีวิต
ครอบครัว โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.85 ซึ่งมีความสุขในระดับมากและเมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานสภาพที่อยูอาศัย (คาเฉลี่ยเทากับ 3.78) โอกาสที่ครอบครัวอยู
พรอมหนากัน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.79) ความอบอุนในครอบครัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.94) และชีวิต
ครอบครัว (คาเฉลี่ยเทากับ 3.90) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก ดังตาราง 4.7
ตารางที่ 4.7 ระดับความสุขของประชาชน ในดานชีวติ ครอบครัว
ดานชีวิตครอบครัว
1. สภาพที่อยูอ าศัย
2. โอกาสที่ครอบครัวอยูพรอม
หนากัน
3. ความอบอุนในครอบครัว
4. ชีวิตครอบครัว
รวม

คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
3.78
0.934
มาก
มาก
3.79
0.981
3.94
3.90
3.85

0.844
0.930
0.771

มาก
มาก
มาก
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ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ในดานการบริหาร
จัดการที่ดีของรัฐ โดยภาพรวม พบวา มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.18 ซึ่งมีความสุขในระดับปาน
กลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนาชุมชน (คาเฉลี่ย
เทากับ 3.29) ความพึงพอใจกับการใชทรัพยากรคุมคาของเทศบาลเมืองควนลัง (คาเฉลี่ยเทากับ
3.11) ความพึงพอใจกับความโปรงใสในการทํางานของเทศบาลเมืองควนลัง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.14)
การได รับการบริการที่เทาเทียมกัน (คาเฉลี่ยเทากับ 3.16) การพัฒนาอยางตอเนื่องจากการ
บริหารงานของเทศบาลเมืองควนลัง (คาเฉลี่ยเทากับ 3.9) กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
ดังตาราง 4.8
ตาราง 4.8 ระดับความสุขของประชาชน ในดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ
การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ
1. การมีสวนรวมในการจัดทํา
แผนพัฒนาชุมชน
2. ความพึงพอใจกับการใช
ทรัพยากรคุม คาของเทศบาล
เมืองควนลัง
3. ความพึงพอใจกับความ
โปรงใสในการทํางานของ
เทศบาลเมืองควนลัง
4. การไดรับการบริการที่เทา
เทียมกัน
5. การพัฒนาอยางตอเนื่อง จาก
การบริหารงานของ
เทศบาลเมืองควนลัง
รวม

คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
ปานกลาง
3.29
1.107
ปานกลาง
3.11

1.130
ปานกลาง

3.14

1.237

3.16

1.209

ปานกลาง
ปานกลาง

3.19

1.220

3.18

1.047

ปานกลาง

44
โดยภาพรวม ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง พบวา
มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.45 ซึ่งมีความสุขในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดแตละ
ดาน พบวา ในดานสุขภาพอนามัยชีวิต ดานการทํางาน และดานชีวิตครอบครัว กลุมตัวอยางมี
ความสุขในระดับมาก สวนดานความรู ดานรายไดและการกระจายรายได ดานสภาพแวดลอม ดาน
การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ กลุมตัวอยางมีระดับความสุขปานกลาง ดังตาราง 4.9
ตาราง 4.9 ภาพรวมระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง
ตัวชี้วัด
คาเฉลี่ยความสุข
1. ดานสุขภาพอนามัย
3.58
2. ดานความรู
3.40
3. ดานชีวิตการทํางาน
3.53
4. ดานรายไดและการกระจาย
3.47
รายได
5. ดานสภาพแวดลอม
3.32
6. ดานชีวิตครอบครัว
3.85
7. ดานการบริหารจัดการทีด่ ี
3.18
ของรัฐ
3.45
รวม

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับความสุข
0.724
มาก
0.829
ปานกลาง
0.799
มาก
0.931

ปานกลาง

0.770
0.771

ปานกลาง
มาก

1.047

ปานกลาง

0.637

ปานกลาง

45
ปจจัยที่สงผลตอระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
ในสวนนี้เปนการศึกษาปจจัยตางๆ ที่สงผลตอระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาล
เมืองควนลัง จากกลุมตัวอยางทั้งหมด 395 ตัวอยาง สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก t –
test ในกรณีที่ตัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม และทดสอบโดยใช F – test ในกรณีที่ตัวแปรอิสระ
จําแนกตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป เพื่อทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยความสุข อันไดแก เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ จํานวนเงินออม หนี้สิน การมีที่ดินใน
ครอบครอง โดยกําหนดระดับความเชื่อมั่นที่รอยละ 95 ( α = 0.05) ซึ่งเกณฑในการสรุปคือ ปฏิเสธ
สมมติฐานหลัก ถาคานัยสําคัญทางสถิติที่ไดจากการคํานวณนอยกวาระดับนัยสําคัญที่กําหนด จาก
การวิเคราะหสรุปไดดังนี้
สมมติฐานที่ 1 ความแตกตางระหวางเพศมีผลตอความสุข
H0: เพศที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: เพศที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.10 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางเพศกับคาเฉลี่ยความสุข
เพศ
ชาย
หญิง
รวม

จํานวน คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบน
t
ระดับ
(คน)
มาตรฐาน
นัยสําคัญ
184
3.43
0.635
-0.678
0.49
211
3.47
0.640
395

จากตาราง 4.10 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ t – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ 0.678 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.49 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา เพศที่
แตกตางกันมีความสุขไมแตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อมัน่ รอยละ 95

46
สมมติฐานที่ 2 ความแตกตางระหวางกลุมอายุมีผลตอความสุข
H0: กลุมอายุที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: กลุมอายุทแี่ ตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.11 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางกลุมอายุกับคาเฉลี่ยความสุข
อายุ
15 – 24 ป
25 – 34 ป
35 – 44 ป
45 – 55 ป
ตั้งแต 56 ปขึ้นไป
รวม

จํานวน
(คน)
77
83
94
78
63
395

คาเฉลี่ยความสุข สวนเบี่ยงเบน F
ระดับ
มาตรฐาน
นัยสําคัญ
3.59
0.566
1.411 0.230
3.44
0.658
3.36
0.588
3.43
0.655
3.44
0.728

จากตาราง 4.11 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ F – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ
1.411 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.230 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา กลุม
อายุที่แตกตางกันมีความสุขไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

47
สมมติฐานที่ 3 ความแตกตางระหวางระดับการศึกษามีผลตอความสุข
H0: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: ระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.12 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางระดับการศึกษากับคาเฉลี่ยความสุข
ระดับการศึกษา
ไมมีการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
รวม

จํานวน
(คน)
17
79
85
80
50
75
9
395

คาเฉลี่ย
ความสุข
3.51
3.47
3.53
3.48
3.34
3.32
3.78

สวนเบี่ยงเบน F
ระดับ
มาตรฐาน
นัยสําคัญ
0.565
1.413 0.197
0.631
0.599
0.698
0.513
0.702
0.549

จากตาราง 4.12 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ F – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ
1.413 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.197 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา กลุม
ตัวอยางที่มีการศึกษาแตกตางกันมีความสุขไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

48
สมมติฐานที่ 4 ความแตกตางระหวางสถานภาพสมรสมีผลตอความสุข
H0: สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: สถานภาพสมรสที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.13 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางสถานภาพสมรสกับคาเฉลี่ยความสุข
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยาราง/แยกกันอยู
รวม

จํานวน
(คน)
169
205
21
395

คาเฉลี่ย
ความสุข
3.5081
3.4081
3.3743

สวนเบี่ยงเบน F
ระดับ
มาตรฐาน
นัยสําคัญ
.64306
1.294 0.275
.61236
.80561

จากตาราง 4.13 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ F – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ
1.294 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.275 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา กลุม
ตัวอยางทั้งที่โสด สมรส และหยารางหรือแยกกันอยู มีความสุขไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95

49
สมมติฐานที่ 5 ความแตกตางระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนมีผลตอความสุข
H0: รายไดเฉลีย่ ตอเดือนทีแ่ ตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: รายไดเฉลีย่ ตอเดือนทีแ่ ตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.14 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางรายไดเฉลี่ยตอเดือนกับคาเฉลี่ยความสุข
รายไดเฉลี่ยตอเดือน
ไมเกิน 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 บาทขึ้นไป
รวม

จํานวน
(คน)
124
167
70
34
395

คาเฉลี่ย
ความสุข
3.55
3.45
3.16
3.67

สวนเบี่ยงเบน F
ระดับ
มาตรฐาน
นัยสําคัญ
0.642
7.688 0.000
0.617
0.621
0.566

จากตาราง 4.14 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ F – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ
7.688 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุป
ไดวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกันมีความสุขที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับ
ความเชื่อมั่นรอยละ 95
ตาราง 4.15 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยเปนรายคูของความสุขจําแนกตามรายได
รายได
(I)
20,001 บาทขึ้นไป

รายได
(J)
ไมเกิน 5,000 บาท
5,001 – 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท

ความแตกตางของ
ระดับ
ความสุขเฉลี่ย (I – J) นัยสําคัญ
0.1238
0.304
0.2220
0.058
0.5158
0.000*

จากตาราง 4.15 เมื่อทดสอบดวยวิธีการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยรายคู (LSD) พบวา
กลุมที่มีรายไดตั้งแต 20,001 บาทขึ้นไป มีความสุขมากกวากลุมตัวอยางที่มีรายได 10,001 – 20,000
บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

50
สมมติฐานที่ 6 ความแตกตางระหวางอาชีพมีผลตอความสุข
H0: อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: อาชีพที่แตกตางกันมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.16 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางอาชีพกับคาเฉลี่ยความสุข
อาชีพ
ขาราชการ / ลูกจาง / พนักงานใน
หนวยงานราชการ
พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษทั เอกชน
ธุรกิจสวนตัว
รับจางทั่วไป
เกษตรกร
อื่นๆ
รวม

จํานวน
(คน)

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ความสุข มาตรฐาน

33

3.44

0.55225

13
42
86
102
41
78
395

3.69
3.44
3.39
3.43
3.30
3.59

0.543
0.690
0.634
0.682
0.531
0.638

F

ระดับ
นัยสําคัญ

1.466

0.189

จากตาราง 4.16 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ F – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ 1.466 มี
ระดับนัยสําคัญเทากับ 0.189 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา กลุมตัวอยาง
ที่มีอาชีพแตกตางกันมีความสุขไมแตกตางกัน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

51
สมมติฐานที่ 7 ความแตกตางระหวางเงินออมมีผลตอความสุข
H0: การมีหรือไมมีเงินออมมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: การมีหรือไมมีเงินออมมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.17 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการมีเงินออมกับคาเฉลี่ยความสุข
การมีเงินออม
มีเงินออม
ไมมีเงินออม
รวม

จํานวน
(คน)
169
226
395

คาเฉลี่ย
ความสุข
3.45
3.45

สวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
0.659
0.621

t

ระดับนัยสําคัญ

-0.067

0.947

จากตาราง 4.17 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ t – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ 0.067 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.947 ซึ่งมากกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงยอมรับ H0 สรุปไดวา กลุม
ตัวอยางที่มีเงินออม และไมมีเงินออมมีความสุขที่ไมแตกตางกันที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95
สมมติฐานที่ 8 ความแตกตางระหวางหนี้สินมีผลตอความสุข
H0: การมีหรือไมมีหนี้สินมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: การมีหรือไมมีหนี้สินมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.18 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการมีหนีส้ ินและไมมีหนี้สินกับคาเฉลีย่ ความสุข
การมีหนี้สิน
มีหนี้สิน
ไมมีหนี้สิน
รวม

จํานวน
(คน)
122
273
395

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ความสุข มาตรฐาน
3.27
0.636
3.53
0.627

t

ระดับนัยสําคัญ

-3.819

0.000
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จากตารางที่ 4.18 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ t – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ 3.819 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุป
ไดวา กลุมตัวอยางที่มีหนี้สินและไมมีหนี้สินมีความสุขที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่
ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยกลุมตัวอยางที่ไมมีหนี้สินมีความสุขมากกวากลุมตัวอยางที่มี
หนี้สิน
สมมติฐานที่ 9 ความแตกตางระหวางการมีที่ดินในครอบครองมีผลตอความสุข
H0: การมีหรือไมมีที่ดินในครอบครองมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขไมแตกตางกัน
H1: การมีหรือไมมีที่ดินในครอบครองมีผลตอคาเฉลี่ยความสุขแตกตางกัน
ตาราง 4.19 ผลการทดสอบสมมติฐานระหวางการมีที่ดนิ ในครอบครองกับคาเฉลี่ยความสุข
การมีที่ดินในครอบครอง
มีที่ดินในครอบครอง
ไมมีที่ดินในครอบครอง
รวม

จํานวน
(คน)
187
208
395

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน
ความสุข มาตรฐาน
3.62
0.619
3.30
0.616

t
5.134

ระดับ
นัยสําคัญ
0.000

จากตาราง 4.19 ผลการทดสอบโดยใชสถิติ t – test พบวา คํานวณคาไดเทากับ
5.134 มีระดับนัยสําคัญเทากับ 0.000 ซึ่งนอยกวาระดับนัยสําคัญ 0.05 จึงปฏิเสธ H0 ยอมรับ H1 สรุป
ไดวา กลุมตัวอยางที่มีที่ดินในครอบครอง และไมมีที่ดินในครอบครองมีความสุขที่แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 โดยกลุมตัวอยางที่มีที่ดินในครอบครองมี
ความสุขมากกวากลุมตัวอยางที่ไมมีที่ดินในครอบครอง
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กลาวโดยสรุป ปจจัยที่สงผลตอความสุข ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมีหนี้สิน
การมีที่ดินในครอบครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวนตัวแปรที่ไม
มีผลตอความสุข ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ การมีเงินออม ดังแสดงใน
ตาราง 4.20
ตาราง 4.20 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานระหวางตัวแปรตางๆ กับความสุข
ตัวแปร
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

t - test
-0.678

เพศ
อายุ
ระดับการศึกษา
สถานภาพสมรส
รายไดเฉลีย่ ตอเดือน
อาชีพ
การมีเงินออม
-0.067
การมีหนี้สนิ
-3.819
การมีที่ดินใน
5.134
ครอบครอง
หมายเหตุ: * มีผลตอความสุขที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95

F - test
1.411
1.413
1.294
7.685
1.466

ระดับนัยสําคัญ
0.490
0.230
0.197
0.275
0.000*
0.189
0.947
0.000*
0.000*

บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

สรุปผลการวิจยั
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความสุขและปจจัยที่สงผลตอ
ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา กลุม
ตัวอยางที่ใชวิเคราะหเปนประชาชนที่อาศัยในพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง ซึ่งทําการกําหนดกลุม
ตัวอยางทั้งสิ้น 395 ตัวอยาง และไดดําเนินการเก็บขอมูล ในวันที่ 1 มีนาคม – 10 เมษายน พ.ศ. 2554
ซึ่งสามารถสรุปผลการศึกษา ดังนี้
1. ลักษณะทั่วไปของกลุมตัวอยาง
จากการสํารวจกลุมตัวอยางโดยการเก็บแบบสอบถามประชาชนที่อาศัยในเขต
เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ที่มีอายุตั้งแต 15 ปขึ้นไป จํานวน 395 ตัวอยาง
พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 53.4 มีอายุประมาณ 35 – 44 ปมากที่สุด
คิดเปนรอยละ 23.8 เมื่อพิจารณาตามระดับการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางมีการศึกษาในระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 21.5 สวนใหญสมรสแลว คิดเปนรอยละ 51.9 สวน
รายไดของกลุมตัวอยาง พบวา มีรายไดระหวาง 5,001 – 10,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.8 มี
อาชีพรับจางทั่วไปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.80 เมื่อพิจารณาถึงสภาพหนี้ พบวา กลุมตัวอยางสวน
ใหญไมมีหนี้สิน คิดเปนรอยละ 69.1 และสวนใหญไมมีที่ดินในครอบครอง คิดเปนรอยละ 52.7
2. ระดับความสุขของประชาชนในเขตพืน้ ที่เทศบาลเมืองควนลัง
ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ
จังหวัดสงขลา สามารถอธิบายดังนี้
2.1 ดานสุขภาพอนามัย โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก
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และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความรูสึกสบายใจในสุขภาพ การไดรับโภชนาการ
ครบถวน และการมีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก มีเพียง
ดานความเปนธรรมในระบบสาธารณะเทานั้นที่กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
2.2 ดานความรู โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานการมีงานตรงกับความตองการ และการมีโอกาสทาง
การศึกษา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง สวนความพึงพอใจกับความรูกลุมตัวอยางมี
ความสุขในระดับมาก
2.3 ดานชีวิตการทํางาน โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก
และเมื่ อพิ จ ารณาในรายละเอีย ด พบว า ในดา นความพึ ง พอใจกับงานที่ทํา และความถนัด และ
เชี่ยวชาญในงานที่ทํา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก มีเพียงดานการมีงานทําในครอบครัว
เทานั้นที่กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
2.4 ดานรายไดและการกระจายรายได โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุข
ในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความพึงพอใจกับฐานะความ
เปนอยู กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก และการมีรายไดที่พอเพียงกับรายจายที่จําเปน กลุม
ตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
2.5 ดานสภาพแวดลอม โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปาน
กลางและเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินในชุมชน
ความพอเพียงของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน ความสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน
การจัดการขยะของชุมชน การชวยเหลือเกื้อกูลระหวางคนในชุมชน การแกไขปญหาแบบถอยที
ถอยอาศัยของคนในชุมชน ระบบสาธารณูปโภคในชุมชน กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปาน
กลาง
2.6 ดานชีวิตครอบครัว โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก
และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา ในดานสภาพที่อยูอาศัย โอกาสที่ครอบครัวอยูพรอมหนากัน
ความอบอุนในครอบครัว และชีวิตครอบครัว กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับมาก
2.7 ดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ โดยภาพรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความสุข
ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณาในรายละเอียด พบวา การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน ความพึงพอใจกับการใชทรัพยากรคุมคาของเทศบาลเมืองควนลัง ความพึงพอใจกับความ
โปรงใสในการทํางานของเทศบาลเมืองควนลัง การไดรับการบริการที่เทาเทียมกัน การพัฒนาอยาง
ตอเนื่องจากการบริหารงานของเทศบาลเมืองควนลัง กลุมตัวอยางมีความสุขในระดับปานกลาง
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โดยภาพรวม ระดับความสุขของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง พบวา
มีคาเฉลี่ยความสุข เทากับ 3.45 ซึ่งมีความสุขในระดับปานกลางและเมื่อพิจารณาในตัวชี้วัดแตละ
ดาน พบวา ในดานสุขภาพอนามัยชีวิต ดานการทํางาน และดานชีวิตครอบครัว กลุมตัวอยางมี
ความสุขในระดับมาก สวนดานความรู ดานรายไดและการกระจายรายได ดานสภาพแวดลอม ดาน
การบริหารจัดการที่ดีของรัฐ กลุมตัวอยางมีระดับความสุขปานกลาง
3. เปรียบเทียบระดับความสุขของประชาชนในเขตเทศบาลเมืองควนลัง
ในสวนนี้เปนการทดสอบปจจัยตางๆ ที่สง ผลตอระดับความสุขของประชาชนใน
เขตเทศบาลเมืองควนลัง สถิติที่ใชในการทดสอบสมมติฐานสําหรับกรณีที่ประชากรมีการแจกแจง
ปกติ ไดแก t – test ในกรณีทตี่ ัวแปรอิสระจําแนกเปน 2 กลุม และทดสอบโดยใช F – test ในกรณีที่
ตัวแปรอิสระจําแนกตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ทดสอบที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 จากการวิเคราะห
สรุปไดดังนี้
เพศ พบวา เพศหญิงและเพศชายมีความสุขไมแตกตางกัน
อายุ พบวา กลุมอายุในแตละชวงมีความสุขไมแตกตางกัน
ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางที่มีการศึกษาในระดับตางๆ กันมีความสุขไม
แตกตางกัน
สถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางทั้งที่โสด สมรส และหยารางหรือแยกกันอยู
มีความสุขไมแตกตางกัน
รายได พบวา กลุมตัวอยางที่มีรายไดแตกตางกันมีความสุขที่แตกตางกัน โดยกลุม
ตัวอยางที่มีรายไดมากจะมีความสุขมากกวากลุมที่รายไดนอย
อาชีพ พบวา กลุมตัวอยางทีม่ ีอาชีพแตกตางกันมีความสุขไมแตกตางกัน
เงินออม พบวา กลุมตัวอยางที่มีเงินออม และไมมีเงินออมมีความสุขที่ไมแตกตาง
กัน
หนี้สิน พบวา กลุมตัวอยางที่มีหนี้สินและไมมีหนี้สินมีความสุขที่แตกตางกัน โดย
กลุมตัวอยางที่ไมมีหนี้สินมีความสุขมากกวากลุมตัวอยางที่มีหนี้สิน
การครอบครองที่ดิน พบวา กลุมตัวอยางที่มีที่ดินในครอบครอง และไมมีที่ดินใน
ครอบครองมีความสุขที่แตกตางกัน โดยกลุมตัวอยางที่มีที่ดินในครอบครองมีความสุขมากกวากลุม
ตัวอยางที่ไมมีที่ดินในครอบครอง
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กลาวโดยสรุป ปจจัยที่สงผลตอความสุข ไดแก รายไดเฉลี่ยตอเดือน การมีหนี้สิน
การมีที่ดินในครอบครอง อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ 95 สวนตัวแปรที่ไม
มีผลตอความสุข ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส อาชีพ การมีเงินออม
ขอเสนอแนะ
จากการศึ ก ษาเรื่ อ งระดั บ ความสุ ข และป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ ระดั บ ความสุ ข ของ
ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา ซึ่งแสดงใหเห็นวา
ประชาชนชาวควนลังมีระดับความสุขอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นเพื่อเปนแนวทางในการบริหาร
และพัฒนาชุมชนเพื่อใหประชาชนอยูดีมีสุข ผูวิจัยใครขอเสนอแนะดังตอไปนี้
1. ทางเทศบาลควรใหการดูแลกลุมประชาชนที่มีรายไดต่ํา เนื่องจากจะเห็นไดวา
กลุมที่มีรายไดต่ํามีคาเฉลี่ยความสุขนอยกวากลุมที่มีรายไดสูง โดยการสงเสริม สนับสนุนการสราง
งานทั้งงานที่มีลักษณะเปนอาชีพหลัก และอาชีพเสริมใหกับประชาชนในชุมชน เนนการรวมกลุม
ของภาคประชาชน โดยเนน การทํ า งานในลั ก ษณะการแบ ง งานกั น ทํ า ตามความถนั ด และเพื่ อ
เสริมสรางอํานาจตอรองในการกําหนดราคาสินคา นอกจากนี้ทางเทศบาลควรเขาไปดูแลกลุมที่มี
หนี้สิน และเขาไปชวยเหลือใหคําแนะนําทางการเงิน รวมกันปรึกษาหารือเพื่อหาทางออกรวมกัน
และควรจัดการสงเสริมแหลงทํากินใหประชาชนไดเขาถึงโอกาสเพื่อใหมีที่ดินในครอบครอง
2. ประเด็นสําคัญที่ประชาชนใหคําแนะนําสวนใหญจะเปนเรื่องของการบริหาร
จัดการของเทศบาลควนลังโดยอยากใหมีความโปรงใสมากขึ้น เชน การชี้แจง ประชาสัมพันธถึง
แนวทางการทํางานใหประชาชนไดรับทราบอยางทั่วถึง และรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนอยาง
จริงจัง รวมมือกันระหวางทางเทศบาลกับประชาชนในการแกไขปญหาชุมชนอยางจริงจัง สําหรับ
ประเด็นที่ประชาชนอยากใหทางเทศบาลควนลังเรงดําเนินการในสวนของสาธารณูปโภค เชน การ
มีน้ําประปาใชอยางทั่วถึง ไฟฟาถนน เปนตน และอยากใหทางเทศบาลจัดสถานที่นันทนาการของ
ชุมชนเอง เพื่อจะไดเปนแหลงพักผอนหยอนใจ และพื้นที่สําหรับออกกําลังกาย สวนปญหาดาน
มลพิษไมวาจะเปนน้ําเสียจากโรงงาน ปญหาการจัดเก็บขยะ และปญหายาเสพติด อยากใหทาง
เทศบาลเขาไปดูแลโดยเร็วทั้งนี้เพื่อประโยชนสวนรวมของประชาชนชาวควนลังอยางแทจริง
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ขอเสนอแนะในการศึกษาครัง้ ตอไป
1. ควรทําการศึกษาใหครอบคลุมทั่วทั้งประเทศ เพราะความแตกตางทางดาน
เศรษฐกิจและสังคม รวมถึงความตองการของประชาชนในแตละพื้นที่ อาจเปนสาเหตุที่ทําใหเกิด
ความแตกตางในระดับความสุข
2. ควรหาเกณฑมาใชในการกําหนดวัดคาความสุข จะไดเกิดองคความรูเพื่อวัด
ความสุขของประชาชนใหมีมาตรฐานและเปนขอเท็จจริงมากยิ่งขึ้น เพราะการที่ใหประชาชน
ประเมินระดับความสุขของตนเอง อาจทําใหเกิดการเอนเอียงของขอมูลได
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ภาคผนวก

แบบสอบถาม
เรื่อง ระดับความสุขและปจจัยที่สงผลตอระดับความสุข กรณีศึกษาประชาชนในเขต
พื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา
แบบสอบถามชุดนี้เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพื่อใชประกอบการทําสาร
นิพนธ ของนักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ซึ่งมี
วัตถุประสงคที่จะนําขอมูลไปใชเปนแนวทางในการวัดระดับความสุขของประชากร และหาปจจัยที่
สงผลตอระดับความสุขของประชากรในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองควนลัง อําเภอหาดใหญ จังหวัด
สงขลา
ขอมูลทั้งหมดของผูตอบแบบสอบถามจะถูกปกปดเปนความลับ ดังนั้นจึงขอความรวมมือ
จากทานตอบแบบสอบถามชุดนี้ตามความเปนจริง และตรงตามความคิดเห็นของทานมากที่สุด
คําชี้แจง แบบสอบถามชุดนี้ แบงออกเปน 3 สวน ไดแก
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 2 ขอมูลระดับความสุขของผูตอบแบบสอบถาม
สวนที่ 3 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะอื่นๆ ที่เปนประโยชนในการพัฒนาชุมชน
สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูต อบแบบสอบถาม
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ในชองวาง ( ) ที่ตรงตามความเปนจริงมากที่สดุ
1. เพศ

( ) หญิง

( ) ชาย

2. อายุ ......... ป
3. ระดับการศึกษาสูงสุด
( ) ไมจบการศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนตน (ม.3)
( ) อนุปริญญา (ปวส.)
( ) สูงกวาปริญญาตรี
4. สถานภาพสมรส
( ) โสด

( ) ประถมศึกษา
( ) มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6/ปวช.)
( ) ปริญญาตรี

( ) สมรส

5. รายไดเฉลีย่ ตอเดือน .................................... บาท/เดือน

( ) หยาราง/แยกกันอยู
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6. อาชีพ
(
(
(
(

) ขาราชการ / ลูกจาง / พนักงานในหนวยงานราชการ ( ) พนักงานรัฐวิสาหกิจ
) พนักงานบริษัทเอกชน
( ) ธุรกิจสวนตัว
) รับจางทัว่ ไป
( ) เกษตรกร
) อื่นๆ ระบุ ....................................

7. จํานวนเงินออมเฉลี่ยตอเดือน .................................... บาท/เดือน
8. หนี้สิน

( ) มีหนี้สิน เนื่องจาก (ตอบไดมากกวา 1 ขอ)
( ) หนี้สินเพื่อการบริโภค ผอนจํานวน.........................บาท/เดือน
( ) หนี้สินเพื่อยานพาหนะ ผอนจํานวน.........................บาท/เดือน
( ) หนี้สินเพื่อที่อยูอาศัย ผอนจํานวน.........................บาท/เดือน
( ) หนี้สินเพื่อขาวของเครื่องใชตางๆ ผอนจํานวน...................บาท/เดือน
( ) หนี้สินเพื่อการศึกษาของบุตรหลาน ผอนจํานวน...............บาท/เดือน
( ) อื่นๆ หนี้สินเพื่อ................................ ผอนจํานวน...............บาท/เดือน
( ) ไมมหี นีส้ ิน

9. ทานมีที่ดินในครอบครองหรือไม

( ) มี

( ) ไมมี

สวนที่ 2 การวัดระดับความสุข
คําชี้แจง โปรดกาเครื่องหมาย
ตัวชี้วัด

ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกของทาน
ระดับความสุข
ไมมี นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
ความสุข

ดานสุขภาพอนามัย
1. ทานรูสึกสบายใจในสุขภาพของทาน
2. ทานรูสึกความเปนธรรมในระบบ
สาธารณะสุข
3. ทานไดรับสารอาหารครบ 5 หมู
4. ทานมีหลักประกันสุขภาพที่เหมาะสม
ดานความรู
5. ทานรูสึกพึงพอใจกับความรูของทาน
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ตัวชี้วัด
ไมมี
ความสุข
6. ความรูทําใหทานมีงานตรงกับความ
ตองการ
7. ความเทาเทียมสําหรับโอกาสทาง
การศึกษา
ดานชีวิตการทํางาน
8. ทานมีความพึงพอใจกับงานที่ทํา
9. ทานมีความถนัดและเชี่ยวชาญในงานที่
ทํา
10. ในครอบครัววัยแรงงานมีงานทําอยาง
ทั่วถึง
ดานรายไดและการกระจายรายได
11. ทานรูสึกพึงพอใจกับฐานะความเปนอยู
12. รายไดทานพอเพียงกับรายจายที่จําเปน
ดานสภาพแวดลอม
13. ทานรูสึกปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสินเมื่ออยูในชุมชนนี้
14. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของทาน
มีความพอเพียง
15. ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนของทาน
มีความสมบูรณ
16. ทานพอใจกับการจัดการขยะของชุมชน
17. การชวยเหลือเกื้อกูลระหวางคนใน
ชุมชน
18. เมื่อเกิดปญหาในชุมชนมักมีการแกไข
ปญหาแบบถอยทีถอยอาศัย
19. ทานพอใจกับระบบสาธารณูปโภคใน
ชุมชน (ถนน ไฟฟา ประปา เปนตน)

ระดับความสุข
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด
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ระดับความสุข
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ดานชีวิตครอบครัว
20. ทานมีความพึงพอใจกับที่อยูอาศัยของ
ทาน
21. โอกาสที่ครอบครัวอยูพรอมหนากัน
22. ความอบอุนในครอบครัวของทาน
23. ความพึงพอใจในชีวิตครอบครัว
ดานการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ
24. การมีสวนรวมในการจัดทําแผนพัฒนา
ชุมชน
25. ทานรูสึกพอใจกับการใชทรัพยากร
คุมคาของเทศบาลเมืองควนลัง
26. ทานรูสึกพึงพอใจกับความโปรงใสใน
การทํางานของเทศบาลเมืองควนลัง
27. ทานรูสึกไดรับการบริการที่เสมอภาค
28. ทานรูสึกวาชุมชนของทานมีการพัฒนา
อยางตอเนือ่ ง จากการบริหารงานของ
เทศบาลเมืองควนลัง
สวนที่ 3 ทานตองการใหเทศบาลเมืองควนลังพัฒนาอะไรบาง เพือ่ ใหคนในชุมชนเกิดความ
“อยูดีมีสุข”
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
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ประวัติผูเขียน
ชื่อ สกุล
นางสาวพาทินธิดา
ชูเชิด
รหัสประจําตัวนักศึกษา
5210521562
วุฒิการศึกษา
วุฒิ
ชื่อสถาบัน
ปการศึกษาที่สําเร็จ
บริหารธุรกิจบัณฑิต
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
2548
(การตลาด)
ตําแหนงและสถานที่ทํางาน
ลูกจางปฏิบัติงานแทนพนักงานปฏิบัติการ ระดับ 2-5 ธนาคารออมสินสาขาหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา เมษายน 2554 – ปจจุบัน
ธนกร ชั้น 5 ธนาคารนครหลวงไทยสาขาหาดใหญ
อําเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา พฤศจิกายน 2548 – มีนาคม 2554

