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บทคัดย่อ 

 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่    

เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป จำนวน 400 ตัวอย่าง คำนวณด้วยสูตรยามาเน่ ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน  การ
เก็บรวบรวมข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบว่า 1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีช่วงอายุ 25 – 40 ปี จบ
การศึกษาระดับปริญญาตรี และประกอบอาชีพพนักงานบริษัท 

2. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง ( x̅ = 3.28, S.D. = .585) เมื่อพิจารณารายด้าน โดยเรียงลำดับจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านโครงการภายในชุมชน (x̅ = 3.45, S.D. = .761) รองลงมาคือ                 
ด้านสิ่งแวดล้อม (x̅ = 3.42, S.D. = .687) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม (x̅ = 3.27, S.D. = .705)      
ด้านจิตใจ ( x̅ =  3.16, S.D. = .749) และด้านสุขภาพกาย ( x̅=  3.08, S.D. = .682)   

 
ความสำคัญ:  คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่    เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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Abstract 
 
 The objectives of this research were to study the level of quality of life of the 
people in Donmueang Community Area, Bangkok Metropolitan Administration. The 
samples used in this research were 400 members, including people who had lived in the 
community for 5  years or more, as specified by using for the Yamane formula. The data 
collecting by questionnaire and statistics used in this analysis were frequency, 
percentage, mean and standard deviation.  
 The results of this research found that:  
 1 .  Individual of people in Donmueang Community Area, Bangkok Metropolitan 
Administration, 
most of them were female, aged 25 – 40 years, from bachelor degree and worked 
mostly in company employees.  
 2. Quality of life of people in overall were moderate level (x̅ = 3 .28 , S.D. = 
.5 8 5 ) .  When considering in each aspect in descending order were project within the 
community (x̅ = 3.45, S.D. = .761), environment (x̅ = 3.42 , S.D. = .687), social relation 
(x̅ = 3.27, S.D. = .705), psychological side (x̅ = 3.16, S.D. = .749), and physical health 
(x̅ = 3.08, S.D. = .682) respectively.  
 
Keywords:   Quality of Life of the People, Donmueang Community Area, Bangkok 
Metropolitan Administration 
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บทนำ 
ทรัพยากรมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญในการพัฒนา

ประเทศ การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนมี
ชีวิตที่ดีขึ้น ไม่ว่าจะทางด้านวัตถุ ทางด้านสังคม 
ทางด้านเศรษฐกิจ ทางด้านความก้าวหน้าของ
เทคโนโลยี เพ่ืออำนวยความสะดวกสบายใน
ชีวิตแก่พลเมือง รวมถึงการส่งเสริมทางด้าน
ร่างกาย และสภาพจิตใจ เป็นประเด็นที่มุ่ ง
ส่ งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนทั้ งสิ้ น 
การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนมีมานาน
โดยเฉพาะในต่างประเทศ เป็นการยืนยันถึง
ความสำคัญและความจำเป็นของการศึกษา
คุณภาพชีวิตของประชาชน อันจะนำไปสู่แนวทาง
ในการปรับปรุงหรือวางนโยบายของประเทศ เพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ สำหรับ
ประเทศไทยให้ความสำคัญกับประชาชนเป็นหลัก 
เห็นได้จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ  ฉบับที่  10 เป็นต้นมา มีแนวทาง
พั ฒ น าบ น พ้ื น ฐาน ของก าร ให้  “คน เป็ น
ศูนย์กลางการพัฒนา” และได้กำหนดวิสัยทัศน์ 
“มุ่งพัฒนาสู่สังคมที่เข้มแข็ง และมีศักยภาพ
เพ่ือความอยู่ดีมีสุขของคนไทยที่ยั่งยืน” ได้
กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์การวิจัยเพ่ือการ
พัฒ นาคนและสั งคมที่ มี คุณ ภ าพคน เป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนา (สำนักงานพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2559) 

สำนั กงานเขตดอนเมื อง คื อหน่ วยงาน 
ที่รับผิดชอบดูแลประชาชนในพ้ืนที่ ตามอำนาจ 
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ภายใต้การกำกับดูแล
ของกรุงเทพมหานคร สำหรับพ้ืนที่ เขตดอน
เมือง มีประชากรทั้งสิ้น 107,021 คน มีจำนวน
ประชากรมากเป็นอันดับหกของกรุงเทพมหานคร 
ชุมชนในเขตดอนเมืองมีชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน 
แบ่งออกเป็น 3 แขวง ได้แก่ 1) แขวงดอนเมือง 
จำนวน 51 ชุมชน มีพ้ืนที่ 10.605 ตารางกิโลเมตร มี
จำนวนบ้าน 38,948 หลัง จำนวนประชากร 82,668 

คน  2) แขวงสีกัน จำนวน 29 ชุมชน มีพ้ืนที่ 11.534
ตารางกิ โลเมตร มี จำนวนบ้ าน 28 ,231 หลั ง   
จำนวนประชากร 63,890 คน และ 3) แขวงสนามบิน 
จำนวน 15 ชุมชน มีพ้ืนที่ 14.664 ตารางกิโลเมตร มี
จำนวนบ้าน 10,041 หลัง จำนวนประชากร 
23,463 คน ซึ่งคุณภาพชีวิตเป็นเรื่องที่เขตดอน
เมืองให้ความสำคัญ เมื่อพิจารณาจากวิสัยทัศน์
ของ สำนักงานเขตดอนเมืองที่กำหนดไว้ว่า 
“คุณภาพชีวิตดี  มีความปลอดภัย ลดปัญหา
การจราจร ดอนเมืองสะอาด” จากข้อมูลพบว่าเขต
ด อ น เมื อ งมี ปั ญ ห าเรื่ อ งคุ ณ ภ าพ ชี วิ ต 
ของประชากรในด้านต่าง ๆ (สำนักงานเขตดอน
เมือง, 2563)    

ด้วยเหตุดั งกล่ าวผู้ วิจั ยจึ งสนใจทำวิจัย 
“เรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” เพ่ือหาคำตอบว่า 
จะมีแนวทางใดที่สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
คนในชุมชนให้ดีขึ้น เพ่ือความเป็นอยู่ที่ดีของ
ประชาชนในเขตดอนเมือง โดยศึกษาในประเด็น
ปัญหา 5 ด้าน ได ้แก ่ 1 ) ด ้านส ุขภาพกาย 
2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
4) ด้านสิ ่งแวดล้อม และ 5) ด้านโครงการ
ภายในชุมชน  จากที่ ผู้ วิจัย เป็นข้าราชการ
สำนักงานเขตดอนเมือง มีความสนใจและ
ติดตามปัญหาคุณภาพชีวิตของคนในพ้ืนที่เขต
ดอนเมือง มาเป็นระยะเวลา 2 ปี ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาว่าสาเหตุของคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมือง มาจากปัจจัย
อะไรบ้างซึ่งข้อค้นพบจะเป็นประโยชน์ต่อการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร ให้ดีขึ้น 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมืองกรุงเทพมหานคร 
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ขอบเขตด้านประชากร 
การวิ จั ย ค รั้ งนี้ ก ำห น ด ขอบ เขตด้ าน

ประชากร โดยศึกษาเฉพาะประชากรที่อาศัยอยู่
ในชุมชนพ้ืนที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
ประกอบด้วย แขวงดอนเมือง แขวงสีกัน และ
แขวงสนามบิน จำนวนประชากรรวม 170,021 คน 

 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

WHO (1998: 17 อ้างถึงใน ทิพย์วัลย์ เรือง
ขจร, 2554: 15) ให้ความหมายว่า คุณภาพชีวิต 
หมายถึง การรับรู้หรือความเข้าใจของปัจเจกบุคคลที่มี
ต่อสถานภาพชีวิตของตนเอง ตามบริบทของ
วัฒนธรรมและค่านิยมที่ใช้ชีวิตอยู่และสัมพันธ์
กับเป้าประสงค์ ความคาดหวัง มาตรฐาน ความ
กังวลสนใจ ที่มีต่อสิ่งต่างๆ คุณภาพชีวิตเป็นมโน
มติที่มีขอบเขตกว้างขวางครอบคลุมเรื่องต่างๆ ที่
สลับซับซ้อนได้แก่ สุขภาพทางกาย สภาวะทางจิต 
ระดับความเป็นตัวของตัวเอง ความสัมพันธ์ต่าง ๆ  
ทางสังคม ความเชื่อส่วนบุคคล และสัมพันธภาพที่มี
ต่อสิ่งแวดล้อม 

กลุ่มองค์การอนามัยโลก (The WHO Group) 
ได้ น ำ เส น อ  WHOQOL-1 0 0  เป็ น เค รื่ อ ง 
ชี้วัดคุณภาพชีวิตที่เป็นสากล สามารถนำไปใช้ใน
ประเทศต่ างๆได้ อย่ างไม่ จำกั ดทั้ งในด้ าน 
ภาษ าและวั ฒ น ธรรมซึ่ งใน ป ระ เท ศ ไท ย  

กรมสุขภาพจิต (กิติกร มีทรัพย์, 2537, อ้างถึงใน 
สุวัฒน์ มหัตนิรันดร์กุล และคณะ, 2540: 21) 
ได้นำมาแปลเป็นภาษาไทยและหาความถูกต้อง 
ทางด้านเนื้อหา (Content Validity) โดยการ
ให้ผู้เชี่ยวชาญภาษาไทยและภาษาอังกฤษแปล
กลับไปเป็นภาษาอังกฤษอีกครั้ง และ เยาวลักษณ์ 
กลิ่นหอม (2540: 21) ได้นำเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต 
WHOQOL-100 ฉบับภาษาไทยที่แปลไว้นั้นมา
ใช้หาคุณภาพชีวิตของสมาชิกครอบครัวผู้ป่วย
จิตเวทที่พาผู้ป่วยมารับการรักษาที่เเผนกผู้ป่วยนอก
โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่ หาค่าความ
เชื่อมั่นสัมประสิทธ์อัลฟ่าครอนบาคได้เท่ากับ 0.89 
และในปีเดียวกันกลุ่มองค์การอนามัยโลก (The 
WHO Group) ได้ พัฒนาเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
ฉบั บย่ อ โดยใช้ วิ ธี การทางสถิ ติ วิ เคราะห์  
องค์ประกอบ (Factor Analysis) เหลือเพียง 26 
ตัวชี้วัด โดยข้อคำถามในฉบับย่อเป็นคำถามที่มี
อยู่ในฉบับ 100 ตัวชี้วัด ซึ่งให้นิยามคุณภาพ
ชีวิตว่า เป็นสถานะความเป็นอยู่ที่ดีของร่างกาย 
จิตใจ และสังคม การรับรู้คุณภาพชีวิตของบุคคล
นั้น วัฒนธรรมและค่านิยมจะส่งผลกับเป้าหมาย
และความคาดหวังเกี่ยวกับมาตรฐานคุณภาพ
ชีวิต 

 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย 

การศึกษา “คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่ในชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” 
ผู้วิจัยได้นำแนวคิดขององค์การอนามัยโลก (The WHOQOL Group, 1994) มากำหนดเป็นกรอบ
แนวคิดการวิจัยทั้งหมด  5 ด้าน ได้แก่ 1 . ด้านสุขภาพกาย 2. ด้านจิตใจ 3. ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม 4. ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5. ด้านโครงการภายในชุมชน ดังนี้ 
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ตัวแปรต้น                          ตัวแปรตาม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พ้ืนที่เขตดอน
เมือง มีชุมชนทั้งหมด 95 ชุมชน แบ่งออกเป็น 3 
แขวง ได้แก่ 1) แขวงดอนเมือง จำนวน 51 ชุมชน 
มีจำนวนประชากร 82,668 คน 2) แขวงสีกัน 
จำนวน 29 ชุมชน มีจำนวนประชากร 63,890 
คน  และ 3) แขวงสนามบิน จำนวน 15 ชุมชน มี
จำนวนประชากร 23,463 คน มีประชากร ทั้ งสิ้น 
170,021 คน (สำนักงานเขตดอนเมือง, 2563)           

ประชากร: การศึกษาครั้ งนี้ มีประชากร
เป้ าหมายคื อ ประชาชนในเขตดอนเมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไป ที่อาศัย
อยู่ในชุมชนตั้งแต่ 5 ปี ขึ้นไป จำนวน 399. 06 คน 

กลุ่มตัวอย่าง: เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยครั้งนี้ มีโอกาสหรือความน่าจะ
เป็นที่หน่วยแต่ละหน่วยของประชากรถูกสุ่ม
เลือกมาเป็นตัวอย่างเท่ากัน ผู้วิจัยจึงใช้วิธีการ

สุ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน เพ่ือเป็นกลุ่ม
ตัวอย่างในการวิจัย 

 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

1. สร้ างแบบสอบถามเกี่ ยวกั บ เรื่ อ ง 
“คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนพื้นที่เขต
ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร” โดยแบ่งแบบสอบถาม
ออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 

ตอนที่  1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
สถานภาพส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำแนกตาม 1. เพศ 2. อายุ 3. ระดับการศึกษา  
4. สถานภาพ 5. อาชีพ และ 6. รายได้ 

ตอนที่  2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน พ้ืนที่  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดตาม
แบบชี้ วัดคุณภาพชีวิตขององค์การอนามัยโลก 
ชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) 

ปัจจัยส่วนบุคคล 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. ระดับการศึกษา 
4. สถานภาพ 
5. อาชีพ 
6. รายได ้

คุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุ ม ช น พ้ื น ที่ เข ต ด อ น เมื อ ง  
กรุงเทพมหานคร 

ปัจจัยด้านคุณภาพชีวิต 
1. ด้านสุขภาพกาย 
2. ด้านจิตใจ 
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
4. ด้านสิ่งแวดล้อม 
5. ด้านโครงการภายในชุมชน 
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จำนวน 5 ด้าน รวมทั้งสิ้น 46 ข้อคำถาม โดยแยก
เป็นแต่ละด้าน ดังต่อไปนี้ 

1. ด้านสุขภาพกาย ข้อคำถาม 
จำนวน 26 ข้อ 

2. ด้านจิตใจ ข้อคำถาม จำนวน 
5 ข้อ  

3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
ข้อคำถามจำนวน 4 ข้อ  

4. ด้านสิ่งแวดล้อม ข้อคำถาม
จำนวน 5 ข้อ 

5. ด้านโครงการภายในชุมชนข้อ
คำถามจำนวน 6 ข้อ 
ระดับการให้คะแนน 
  ระดับ   คะแนน 
 ไม่เลย        1  
 เล็กน้อย       2  
 ปานกลาง      3  
    มาก       4  
 มากที่สุด      5  

ตอนที่ 3 เป็นแบบคำถามปลายเปิด
เกี่ยวกับข้อเสนอแนะคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
โดยกำหนดค่ามาตราวัดประเมินค่า ดังนี้ 
 ค่าเฉลี่ย   4.51 – 5.00   มากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ย   3.51 – 4.50   มาก 
 ค่าเฉลี่ย   2.51 – 3.50   ปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ย   1.51 – 2.50   เล็กน้อย 
 ค่าเฉลี่ย   1.00 – 1.50   ไม่เลย 
บุญชม ศรีสะอาด (2535: 99)  
 
สถิติที่ใช้ในการวิจัย 

โด ยส ถิ ติ เชิ งพ รรณ น า  (Descriptive 
Statistics) ที่ใช้ในการนำเสนอและวิเคราะห์
ข้อมูล ประกอบด้วย 

1. การแจกแจงความถี่  (Frequency) 
ร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล

เกี่ยวกับลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ปัจจัย 
ส่วนบุคคล ของกลุ่มตัวอย่าง 

2. ค่ าเฉลี่ ย (Mean) และส่วนเบี่ ยงเบน-
มาตรฐาน  (Standard Deviation) ใช้ ใน การ
วิเคราะห์คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
พ้ืนที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 

ตัวแปรต้น มี 2 ส่วนได้แก่ 
1.  ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ 1. เพศ 2. 

อายุ 3. ระดับการศึกษา 4. สถานภาพ  5. อาชีพ  
และ 6. รายได ้

2 . ปั จจั ยด้ านคุ ณ ภ าพชี วิ ตของ
ป ระชาชน ในชุ มชน พ้ืนที่ เขตดอน เมื อ ง
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ 1) ด้านสุขภาพกาย 
2) ด้านจิตใจ 3) ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 4) 
ด้านสิ่งแวดล้อม และ 5) ด้านโครงการภายใน
ชุมชน 

ตัวแปรตาม ได้แก่ “คุณภาพชีวิตของ
ป ระชาชน ในชุ มชน พ้ื นที่ เขตดอน เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร” 

 
การวิเคราะห์ข้อมูลและอภิปรายผล 
ข้อมูลส่วนตัวของประชาชนในชุมชนพื้นที่
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเป็นเพศชาย 
จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0  

2. ประชาชนส่วนใหญ่มีอายุ 25 - 40 ปี 
จำนวน 142 คน คิดเป็นร้อยละ 35.5 รองลงมา 
มีอายุ 41-60 ปี จำนวน 111 คน คิดเป็นร้อยละ 
27.8 มีอายุไม่เกิน 25 ปี  จำนวน 102 คน  
คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุตั้งแต่ 61 ปีขึ้นไป 
จ ำน วน  4 5  ค น  คิ ด เป็ น ร้ อ ย ล ะ  1 1 .2 
ตามลำดับ 
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3. ประชาชนส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 205 คน คิดเป็นร้อยละ 51.3 
รองลงมามีการศึกษาระดับต่ำกว่าปริญญาตรี  
จำนวน 167 คน คิ ดเป็ นร้อยละ 41.7  มี
การศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี จำนวน 28 คน 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามลำดับ 

4. ประชาชนส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด 
จำนวน  194  คน  คิ ด เป็ น ร้ อยละ  48 .5 
รองลงมา มีสถานภาพสมรส จำนวน 170 คน 
คิดเป็นร้อยละ 42.5 มีสถานภาพหย่าร้าง 
จำนวน 36 คน คิดเป็นร้อยละ 9.0 ตามลำดับ 

5. ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
พนักงานบริษัท จำนวน 100 คน คิดเป็น     ร้อยละ 
25.0 รองลงมาประกอบอาชีพรับราชการ/
รัฐวิสาหกิจ จำนวน 71 คน คิดเป็นร้อยละ 
17.7 ประกอบอาชีพลูกจ้างประจำ/ชั่วคราว 
จำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 15.2 ประกอบ
อาชีพอิสระ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
ประกอบอาชีพรับจ้าง จำนวน 51 คน    คิดเป็น
ร้อยละ 12.8 ประกอบอาชีพนักเรียน/นักศึกษา 
จำนวน 41 คน คิดเป็นร้อยละ 10.3 ประกอบอาชีพ
อ่ืน ๆ จำนวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 6.0  

6. ประชาชนส่วนใหญ่ มี รายได้ต่ ำกว่า 
15,000 บาท จำนวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 
44.7 รองลงมามีรายได้ตั้งแต่ 15,000 – 20,000 
บาท จำนวน 157 คน คิดเป็นร้อยละ 39.3 มี
รายได้  20,001 บาทขึ้นไป จำนวน 64 คน 
คิดเป็นร้อยละ 16.0  
 
 
 
 
 
 
 
 

ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
พื้นที่  
 

คุณภาพชีวิต
ของ
ประชาชน 

ลำดับ
ค่าเฉลี่ย 

ค่าเฉลี่ย 
( x̅ ) 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
(S.D.) 

ระดับ
คุณภาพ
ชีวิต 

1
. 

ด้าน
สุขภาพ
กาย 

5 3.08 .682 ปานกลาง 

2
. 

ด้าน
จิตใจ 

4 3.16 .749 ปานกลาง 

3
. 

ด้าน
สัมพันธภา
พทาง
สังคม 

3 3.27 .705 ปานกลาง 

4
. 

ด้าน
สิ่งแวดล้อ
ม 

2 3.42 .687 ปานกลาง 

5
. 

ด้าน
โครงการ
ภายใน
ชุมชน 

1 3.45 .761 ปานกลาง 

รวม 3.28 .585   ปานกลาง 

 
 ผลการวิเคราะห์พบว่าระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนในชุมชนพ้ืนที่ เขตดอนเมือง 
กรุงเทพมหานคร ด้านภาพรวม พบว่าประชาชน
มีคุณภาพชีวิตในภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ ากับ  .585 เมื่ อพิจารณารายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ 

1. ด้านโครงการภายในชุมชน ประชาชนมี
คุ ณ ภ าพ ชี วิ ต อ ยู่ ใน ร ะ ดั บ ป าน ก ล า ง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .761 

2. ด้านสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42                 
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .687 
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3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 3.27 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.705  

4. ด้านจิตใจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดั บปานกลาง มี ค่ าเฉลี่ ย เท่ ากั บ  3 .16  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ.749 

5. ด้านสุขภาพกาย ประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.08 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  .682 
ตามลำดับ 
 
ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมของประชาชนในชุมชน
พื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมของประชาชนใน
ชุมชนพ้ืนที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พบว่า 
ประชาชนที่ตอบแบบสอบถาม จำนวน 400 
คน มีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม จำนวน 17 คน ซึ่ง
สามารถสรุปปัจจัยที่ส่งผลดีต่อคุณภาพชีวิต
ของประชนในชุมชนได้ ดังนี้ 

1. ด้านสังคม 
1 .1  มี ก ารจั ดตั้ งกลุ่ มทั้ ง เป็ น

ทางการและไม่ เป็นทางการ เพ่ือบรรเทา
ผลกระทบของปัญหาสังคม เช่น อาสาสมัคร
ระวังยาเสพติด เพ่ือช่วยป้องกันยาเสพติด
ไม่ให้เข้ามาในชุมชน 

1.2 มีกลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข 
(อสส.) ที่ให้บริการเชิงรุก ทำให้ผลการปฏิบัติงาน
ด้านสาธารณสุขสามารถครอบคลุมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ และสามารถให้ ผู้ รับบริการด้าน
สาธารณสุขสามารถเข้าถึงระบบบริการสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน 

1.3 มีการส่งเสริมให้เกิดจิตอาสา
ในชุมชนในการช่วยกันดูแลผู้ สูงอายุ     ผู้
พิการและผู้ด้อยโอกาสในชุมชน 
 2. ด้านเศรษฐกิจ 

2 .1  มี การส่ ง เสริม พัฒ นาให้
ความรู้และส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนใน
ชุมชนให้มีรายได้เพียงพอและท่ัวถึง 

2.2 มีการพัฒนาทางเทคโนโลยี 
ทำให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพเสริมได้
เพ่ิมขึ้น เช่น ตลาดออนไลน์ ค้าขายออนไลน์ เป็นต้น 
รวมทั้งช่องทางการตลาดมากขึ้น 

2.3 มีการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใน
ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน 
  3. ด้านสาธารณูปโภค 

3.1 มี การส่ งเสริ มให้ ประชาชน
สามารถเข้าถึงสาธารณูปโภค 

3.2  มี การพัฒนาสาธารณู ปโภค
ร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน 
 4. ด้านการมีส่วนร่วมในกิจกรรม/
โครงการของชุมชน 

4.1 จัดกิจกรรมการมีส่วนร่วมใน
ทุกกลุ่มวัย โดยส่งเสริมให้มีผู้นำทางธรรมชาติ
ทุ กกลุ่ ม วั ย  เพ่ื อจั ดกิ จกรรม พัฒ นาชี วิ ต
ประชาชนในชุมชนครอบคลุมทุกวัย 

4.2 ส่งเสริมช่องทางการเข้าถึง
ภ าค รั ฐ  แล ะภ าค เอก ช น  ใน ก ารส ร้ า ง
กระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน 
 5. ด้านความรับผิดชอบต่อตนเอง/
ครอบครัวชุมชน 

5.1 ส่งเสริมกิจกรรมการสร้าง
วิ นั ย  แ ล ะค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ ต น เอ ง 
ครอบครัว และชุมชน โดยการสร้างแรงจูงใจ
ผ่านกิจกรรมเชิดชูเกียรติ  และการเผยแพร่
บุคคลดีเด่นผ่านสื่อต่าง ๆ 

 
อภิปรายผล 

การวิจัยคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
ชุมชนพ้ืนที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
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ผู้วิจัยมี ประเด็นสำคัญที่นำมาเสนออภิปรายผล 
ดังนี้ 

1. คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
พ้ืนที่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดย
ภาพรวมและทุกด้านอยู่ ในระดับปานกลาง 
สอดคล้องกับ วินัย อ่ำดวง (2552) ศึกษาเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตของประชาชนชาวชุมชนสะพาน-
สาม ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ 
จังหวัดสมุทรปราการ” ผลวิจัยพบว่า คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนชาวชุมชนสะพานสาม ตำบล
ท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัด
สมุทรปราการ อยู่ ในระดับปานกลาง  ในความ
คิดเห็ นของผู้ วิจั ยอาจกล่ าวได้ ว่ าการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนขึ้นอยู่กับปัจจัยทาง
สั งคม สภาพแวดล้ อม ปั จจั ยส่ วนบุ คคล 
วัฒนธรรมท้องถิ่น รวมถึงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19 มี
ส่วนทำให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
มีความเปลี่ยนแปลง จึงทำให้ระดับคุณภาพชีวิต
ของประชาชนในชุมชนออกมาในระดับปาน
กลาง ซึ่งจากการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลของ
ผู้วิจัยสามารถแยกวิเคราะห์รายด้านได้ดังนี้ 

1.1 ด้านสุขภาพกาย คุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง สอดคล้องกับ พัชรี หล้า
แหล่ง(2556) ศึกษาเรื่อง “การศึกษาคุณภาพ
ชีวิตและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ภาคใต้” ผล
วิจัยพบว่า “คุณภาพชีวิตของเกษตรกรชาวสวน
ปาล์มน้ำมันในพ้ืนที่ภาคใต้ ด้านสุขภาพกาย อยู่
ในระดับปานกลาง ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัย
อาจกล่าวได้ว่า คุณภาพชีวิต ด้านสุขภาพกาย 
อยู่ในระดับปานกลาง เนื่องประชาชนในชุมชน
มีความพึงพอใจในตนเองในด้านสุขภาพกาย 
แต่อาจจะมีปัญหาสุขภาพอันเนื่องมาจาก
สภาพแวดล้อมรอบตัว 

1.2 ด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง ไม่สอดคล้องกับ  ปกรณ์ วาม
วาณิชย์ (2553) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิตของ
ประชาชน ตำบลวารินชำราบ และตำบลแสนสุข 
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี” 
ผลการวิจัยพบว่า ด้านจิตใจ คุณภาพชีวิตอยู่
ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจ
กล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ อยู่ในระดับ
ปานกลาง เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีความ
พึงพอใจในชีวิตเมื่ออยู่ในชุมชน แต่สถานการณ์
ปัญหาต่าง ๆ ในครอบครัวและชุมชนที่อาจทำ
ให้บางส่วนเกิดความวิตกกังวล 

1.3 ด้านสัมพันธภาพทางสังคม 
คุณ ภ าพชี วิ ตอยู่ ใน ระดั บป านกลาง ไม่
สอดคล้องกับนิรันดร์ แซ่แต้ (2555) ศึกษา
เรื่อง “คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยู่
ในชุมชนโชคดี เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัด
ชลบุรี” ผลการวิจัยพบว่า ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคมอยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็น
ของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตด้าน
จิ ต ใจ อยู่ ใน ระดั บ ป าน กล าง  เนื่ อ งจ าก
ประชาชนในชุมชนมีความพอใจที่จะผูกมิตร 
หรือร่วมทำกิจกรรมในชุมชน พอใจในการ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน รวมถึงได้รับการส่งเสริม
จากอาสาสมัครและสำนักงานเขต แต่อาจ 
มี บ างส่ วน ไม่ พ ร้อมที่ จ ะช่ วย เหลื อผู้ อ่ื น 
เนื่องจากปัญหาสังคม เศรษฐกิจ การเมือง 
และสิ่งแวดล้อม 

1.4 ด้านสิ่งแวดล้อม คุณภาพชีวิตอยู่
ในระดั บปานกลาง ไม่ สอดคล้ องกับ ปกรณ์   
วามวาณิชย์ (2553) ศึกษาเรื่อง “คุณภาพชีวิต
จากมุมมองที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน” ผลการวิจัย   
พบว่า ด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับมาก ซึ่งใน
ความคิดเห็นของผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพ
ชีวิตด้านสิ่งแวดล้อม อยู่ในระดับปานกลาง 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนมีความรู้สึกว่า
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เรื่องราว ข่าวสารจากสำนักงานเขตดอนเมือง 
มีผลทำให้มีความรู้สึกม่ันคง ปลอดภัยในชุมชน 
แต่บางส่วนอาจไม่ค่อยมีโอกาสผ่อนคลาย
ความ เค รี ย ด จ าก สิ่ งแ วดล้ อ ม ใน ชุ ม ช น 
เนื่องจากประชาชนในชุมชนบางส่วนเป็น
ชุมชนแออัดที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้าน
สิ่งแวดล้อม 

1.5 ด้านโครงการภายในชุมชน 
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลางไม่สอดคล้อง
กับรุ่งอรุณ  ละคำมา (2557) ศึกษาเรื่อง  “คุณภาพ
ชีวิตของประชาชนตอนกลางลุ่มแม่น้ำอิงด้าน
ความมั่นคง ในการดำเนินชีวิตในครอบครัวและ
ชุมชน” ผลการวิจัยพบว่าด้านโครงการภายใน
ชุมชน อยู่ในระดับมาก ซึ่งในความคิดเห็นของ
ผู้วิจัยอาจกล่าวได้ว่าคุณภาพชีวิตด้านจิตใจอยู่
ในระดับปานกลางเนื่องจากประชาชนใน
ชุมชน  มี ความคิด เห็ นว่ า โครงการที่ ท าง
สำนักงานเขตดอนเมืองจัดขึ้นเกิดประโยชน์กับ
ประชาชนในชุมชนแต่อาจมีบางส่วนต้องการ
เปลี่ยนแปลงโครงการในชุมชน เนื่องจาก
สภาพสังคม สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป 

 
สรุปผลและข้อเสนอแนะ 
สรุปผลการวิจัย 

1. ประชาชนส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 
232 คน คิดเป็นร้อยละ 58.0 และเป็นเพศชาย 
จำนวน 168 คน คิดเป็นร้อยละ 42.0 
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน
พื้นที่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

ผลการวิเคราะห์ระดับ คุณภาพชีวิตของ
ป ระชาชน ในชุ มชน พ้ืนที่ เขตดอน เมื อ ง 
กรุงเทพมหานคร 5 ด้าน ในภาพรวม พบว่า 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิต อยู่ในระดับปานกลาง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.28 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .585 เมื่ อพิจารณารายข้อโดยเรียง
ค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ตามลำดับ ดังนี้ 

 1 . ด้ าน โค ร งก ารภ าย ใน ชุ ม ช น 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.45 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .761 
 2. ด้ านสิ่ งแวดล้ อม  ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.42 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.687 
 3 . ด้ าน สั ม พั น ธภ าพ ท างสั งค ม 
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง 
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.27 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
เท่ากับ .705 
 4. ด้านจิตใจ ประชาชนมีคุณภาพชีวิต
อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.16  
มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ .749 
 5. ด้ านสุ ขภาพกาย ประชาชนมี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.08 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
.682  
 โดยภาพรวมและทุกด้านอยู่ในระดับ
ปานกลาง เมื่อพิจารณารายด้าน พบว่า ด้าน
โครงการภายในชุ มชน  มี ค่ า เฉลี่ ยสู งสุ ด 
รองลงมาคือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ด้านจิตใจ และด้านสุขภาพกาย
ตามลำดับ 
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