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บทคัดย่อ 
               การศกึษาครัง้นีม้ีวตัถปุระสงค์เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ  กบัสขุภาวะทางกาย 
สขุภาวะทางสงัคม  และสขุภาวะทางสิ่งแดล้อมของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการ
พฒันาคณุภาพชีวิตท่ีดีให้กบัคนในชมุชน   กลุม่ตวัอย่าง  คือคนในชมุชนอตัตกัวา  เขตทุ่งครุ  จ านวนทัง้หมด  95 
ครัวเรือน  เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามจ านวน 1 ชดุประกอบด้วย 70 ค าถาม  ผลการศกึษาพบวา่
กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางจิตใจ สขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม และสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดบัดี   
เม่ือท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั  พบวา่สขุภาวะ
ทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงูกบัสขุภาวะทางสงัคมของคนในชมุชน (r=.761)    และมคีวามสมัพนัธ์
ทางบวกระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาวะทางกายของคนในชมุชน   (r =.575  และ .462  
ตามล าดบั)  อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

ABSTRCT 
 The  objectives of  this study  were  to  study  relation  between psychological well-being  and 
The other three factor,  physical, social and environmental well-being of people  living in  Attakkawa  
community, ThungKhru  district.   This study was the basic information of the community to develop 
people’s qualities of lives.  The examples were people from 95 households living in Attakkawa  
community,  ThungKhru district.  The tool used in this study was a set of questionnaires  containing 70 
questions.  The results  showed  that  the subjects  have  psychological,  physical,  social and 
environmental well-being in good level.   The relation analysis  with Pearson Product Moment 
Correlation Coefficient  found  that  psychological  well-being have relation with social well-being of 
people living in community was positive  in  high level (r = .761) and have  relation  with environmental 
and physical well-being of people  living in community  were  positive  in  medium  level (r = .575 and  
.462 respectively)  at  the  significant  0.01. 
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ที่มาและความส าคัญของการศึกษา 
 

 ค าวา่ “สขุภาวะ” ตรงกบัภาษาองักฤษค าวา่ “well-being”  หมายถงึการด ารงชีพของบคุคลอย่างมีสขุทัง้
ทางร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสงัคม และความปลอดภยัจากสิ่งแวดล้อมรอบตวั (preaw  prown,2554,อ้างใน  
http://preaw03.blogspot.com.) นายแพทย์ ประเวศ วะสี (2544)  เช่ือวา่บคุคลจะมีสขุภาวะดีได้จะต้องเป็นผู้ ท่ี
มีสขุภาพกายดี   มีสงัคมมดี   มีสิ่งแวดล้อมดี  และมีสภาพจิตใจท่ีสงบปราศจากสิ่งรบกวนจิตใจ   มีความเมตตา  
กรุณา มทิุตา  อเุบกขา  มีปัญญาและไมป่ระมาทไมต่ื่นกลวัตอ่สถานการณ์ตา่งๆ ท่ีเกิดขึน้   
 ส านกังานคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมแห่งชาติและเครือข่าย       ได้ร่วมกนัพฒันาดชันีวดั
ความอยู่เย็นเป็นสขุร่วมกนัในสงัคมไทยได้ก าหนดให้“สขุภาวะ”เป็นองค์ประกอบแรกจากทัง้หมด 6 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การมีสขุภาวะ  2) ครอบครัวอบอุน่  3) ชมุชนเข้มแข็ง  4) เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม  5) สภาพแวด 
ล้อมและระบบนิเวศสมดลุ และ 6) สงัคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาธิบาล  เน่ืองจากเช่ือวา่สขุภาวะเป็นตวัเช่ือมโยง
ความสมัพนัธ์เป็นองค์รวมโดยเร่ิมจากตวัคนไปสูค่รอบครัว  ชมุชน วฒันธรรม  สิ่งแวดล้อม  การศกึษา เศรษฐกิจ  
สงัคม  การเมืองและอื่นๆ  และเป็นปัจจยัพืน้ฐานท่ีจะท าให้บคุคลสามารถพฒันาศกัยภาพของตนเอง และการใช้
ชีวิตในสงัคมได้อย่างมีความสขุ ซึง่จะเป็นประโยชน์ตอ่การพฒันาประเทศในฐานะเป็นทรัพยากรมนษุย์ท่ีมีคณุคา่ 
(ปาริชาต เทพอารักษ์ และ อมราวรรณ ทิวถนอม, 2550)   สขุภาวะในระดบับคุคล  จงึเป็นจดุเร่ิมต้นความสขุของ
ชมุชนและสงัคม  เน่ืองจากเป็นดชันีท่ีบ่งชีถ้งึการมีคณุภาพชีวิตท่ีดี มีความสขุ มีความพงึพอใจ และมีความส าเร็จ 
ในชีวิต (บญุโรม สวุรรณพาห ุและคณะ,2556)   สขุภาวะจงึเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับทกุชีวิตเพราะการที่จะด ารงชีวิต
อยู่ได้อย่างปกติสขุจะต้องท าให้ร่างกายแข็งแรงสมบรูณ์ จิตใจมีความสขุ มีความพงึพอใจในชีวิตและอยู่ในสภาพ 
แวดล้อมท่ีดี (ก าธร พราหมณ์โสภี, อ้างใน http://www.snr.ac.th, 7 พฤศจิกายน 2557)  พระไพศาล วิสาโล (อ้าง 
ใน http://www.visalo.org/article/healthsuka.pabkabMiti.htm, 8 พฤศจิกายน 2557) เช่ือวา่สขุภาพจิตมีความ 
ผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกายและปัจจยัทางสงัคมของบคุคล  กลา่วคือบคุคลใดถ้ามีปัญหาทางจิตใจจะสง่ 
ผลตอ่ความสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัผู้อื่นและอาจล้มป่วยโดยไมท่ราบสาเหตทุางกายได้    โดยผลการศกึษาสขุภาวะ
ทางกาย  ทางสงัคม  และทางจิตใจของคนในชมุชนประชาอทิุศ 76  เขตทุ่งครุ ของ ริเรืองรอง รัตนวไิลสกลุ  เม่ือปี 
2557    พบวา่สขุภาวะทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวก กบัสขุภาวะทางกาย  และสขุภาวะทางสงัคมของคนใน
ชมุชน นอกจากนีส้มชาย จกัรพนัธุ์ (2558)ศกึษาพบวา่ภาวะสขุภาพจิตของบคุคลยงัเก่ียวพนักบัสิ่งแวดล้อมอย่าง
แยกกนัไมไ่ด้เพราะสขุภาพจิตมกัจะแกวง่ไกวไปตามสถานการณ์  กลา่วคือถ้าอยู่ในสิ่งแวดล้อมท่ีดีท่ีเหมาะสมจะ 
น ามาซึง่การชโลมจิตใจให้เป็นสขุ   สว่นสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นพิษก่อให้เกิดทกุข์จนอาจถงึจิตพิการได้   ดงันัน้คณุภาพ 
ชีวิตท่ีแท้จริงของบคุคลจงึเกิดจากสภาวะจิตใจท่ีดี   ร่างกายแข็งแรง  มีสมัพนัธภาพท่ีดีกบัคนรอบข้าง  และอยู่ใน
สิ่งแวดล้อมท่ีดีมีความปลอดภยั (ริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ, 2554) 
 ชมุชนอตัตกัวา   เป็นหนึง่ใน  29  ชมุชนของเขตพืน้ท่ีทุ่งครุ   ตัง้อยู่บนถนนประชาอทิุศ 59  แขวงบางมด  
กรุงเทพมหานคร  สภาพทัว่ไปภายในชมุชนเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหลก็และมีทางแยกเป็นสะพานปนู  บ้านเรือน
สว่นใหญ่เป็นอาคารไม้  ด้านสาธารณปูโภคมีไฟฟ้า น า้ประปา  โทรศพัท์สาธารณะ  และคคูลองระบายน า้   ท่ีดิน
สว่นใหญ่เป็นของตนเองมีบางสว่นท่ีเช่าเอกชน  มีประชากรประมาณ 390 คนเป็นชาย 176 คนเป็นหญิง 214 คน  
ประกอบด้วยจ านวน 110 หลงัคาเรือน 190 ครอบครัว  คนในชมุชนร้อยละ 80 นบัถือศาสนาอิสลาม  ท่ีเหลือร้อย
ละ 20 นบัถือศาสนาพทุธ  อาชีพของคนในชมุชน ได้แก่ ค้าขาย รับจ้าง ข้าราชการและอาชีพสว่นตวั  รายได้เฉลี่ย 

495

การประชุมวิชาการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 54 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

http://preaw03.blogspot/
http://www.snr.ac.th/
http://www.visalo.org/article/healthsuka.pabkabMiti.htm


ตอ่เดือนของคนในชมุชนประมาณ  10,000-15,000  บาท       ด้านการศกึษาพบวา่คนในชมุชนมีระดบัการศกึษา 
ตัง้แตไ่มไ่ด้เรียนจนถงึระดบัปริญญาตรี   ( Attakkawa, 2552, อ้างใน http://attakkawa.siam2 web.com/?cid= 
340654.)  ในอดีตอตัตกัวาเป็นชมุชนเลก็ๆ ท่ีถกูเรียกรวมกบัชมุชนอื่นๆ วา่ “ชมุชนบางมด” มีจ านวนบ้านเรือนไม่
ถงึ 15 หลงัคาเรือนและเป็นพ่ีน้องไทยพทุธทัง้สิน้ โดยสว่นใหญ่ประกอบอาชีพท านา ตอ่มาได้เปลี่ยนเป็นการปลกู 
ส้มบางมดเหมือนกบัชมุชนอื่นๆ ในเขตทุ่งครุ     ในปี 2532  ได้มีชมุชนมสุลิมท่ีอพยพมาจากดาวคะนองประมาณ 
20 ครอบครัวเข้ามาตัง้ถ่ินฐานในพืน้ท่ีแห่งนีเ้น่ืองจากถกูไลท่ี่  จากนัน้จงึมีพ่ีน้องมสุลิมจากพืน้ท่ีอื่นๆ อาทิ จงัหวดั
สตลู  กระบ่ี  อยธุยา  อพยพย้ายถ่ินฐานเข้ามาตัง้บ้านเรือนอยู่กนัหนาแน่นมากขึน้   จนในปี 2534  ส านกังานเขต
ทุ่งครุจงึได้ประกาศให้พืน้ท่ีแห่งนีเ้ป็นชมุชนอย่างเป็นทางการโดยให้ช่ือวา่“ชมุชนอตัตกัวา” มีความหมายวา่“เกรง
กลวัตอ่พระเจ้า(อลัเลาะห์)”หลงัจากนัน้ลกัษณะทางกายภาพของชมุชนแห่งนีก้็เร่ิมแปรสภาพจากท่ีเคยเป็นทุ่งนา
และสวนส้มมาเป็นหมูบ้่านจดัสรร (หน่วยจดัการข้อมลูชมุชน คณะศิลปศาสตร์ มจธ., 2552)    พร้อมกบัเกิดการ
เปลี่ยนแปลงสภาพสงัคม  เศรษฐกิจ  และวฒันธรรม   จากวิถีชีวิตเดิมท่ีท านาและปลกูส้มบางมด   มาเป็นอาชีพ
ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ ฯลฯ    ด้านประเพณีวฒันธรรมในชมุชนอตัตกัวาแบ่งออกเป็น  2  สว่นคือสว่นของ
ชาวมสุลิมท่ีปฏิบตัิตามหลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด  เช่น   การจดังานเมาลิดเพ่ือเป็นการสรรเสริญระลกึถงึศาสดา
องค์สดุท้ายของอิสลาม งานท าบญุให้กบัผู้ลว่งลบัไปแล้ว การถือศลีอดในเดือนรอมฎอนของทกุปี    และสว่นของ
ชาวไทยพทุธในชมุชนซึง่ด าเนินชีวิตสืบทอดประเพณีตัง้แตอ่ดีต  ได้แก่  ประเพณีวนัสงกรานต์  การไปท าบญุท่ีวดั  
การรดน า้ด าหวัของผู้อาวโุสในชมุชน  ประเพณีวนัปีใหมแ่ละวนัลอยกระทง  เป็นต้น  โดยมีวดัหลงัสวนและวดัทุ่ง
ครุเป็นศนูย์กลางในการปฏิบตัิกิจกรรมทางศาสนา    สว่นพ่ีน้องมสุลิมจะมีมสัยิดอตัตกัวาเป็นศนูย์รวมของคนใน
ชมุชน (ไอร์นี แอดะสง, 2551)  ส าหรับปัญหาส าคญัภายในชมุชน ได้แก่  ขยะมลูฝอยภายในชมุชนและคลองแจง
ร้อนท่ีสง่กลิน่เหมน็และเป็นแหลง่เพาะเชือ้โรค  จากการศกึษาความพงึพอใจในชีวิตของชาวมสุลิมชมุชนอตัตกัวา 
เขตทุ่งครุ  ของไอร์นี แอดะสง  เม่ือปี 2551  พบวา่ชาวมสุลิมในชมุชนอตัตกัวามีความพงึพอใจในชีวิตอยู่ในระดบั
ดีมาก แตม่ีความพงึพอใจด้านสขุภาพและเศรษฐกิจของตนเองอยู่ในระดบัปานกลางเท่านัน้  เน่ืองจากชมุชนแห่ง
นีป้ระกอบด้วยพ่ีน้องไทยพทุธและมสุลิมมาอยู่รวมกนั โดยตา่งฝ่ายก็ยงัคงยดึมัน่ในหลกัศาสนาของตนเอง ผู้ วิจยั
จงึสนใจท่ีจะศกึษาสขุภาวะของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  เพ่ือเป็นข้อมลูพืน้ฐานในการพฒันาคณุภาพชีวิต
ท่ีดีให้กบัคนในชมุชนตอ่ไป.  
 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

 1.  เพ่ือศกึษาระดบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม   สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม   และสขุภาวะทาง 
จิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร        
 2.  เพ่ือศกึษาความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ  กบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม  และ 
สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  กรุงเทพมหานคร   
 

กรอบแนวคดิในการวิจัย 
   ค าวา่  “สขุภาวะ”  หมายถงึการด ารงชีพของบคุคลอย่างมีสขุทัง้ทางร่างกาย จิตใจ การอยู่ร่วมในสงัคม
และความปลอดภยัจากสิ่งแวดล้อมตา่งๆ รอบตวั(preaw prown,2554)จากการทบทวนวรรณกรรมพบวา่สขุภาพ 
จิตมีความผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกาย  ปัจจยัทางสงัคม และสิ่งแวดล้อมของบคุคล (พระไพศาล วิสาโล, 
 2557;  ริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ 2557; สมชาย จกัรพนัธุ์, 2558)  ผู้ วิจยัจงึได้ก าหนดกรอบแนวคิดการวิจยัไว้ดงันี ้
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                         ตวัแปรต้น                                                                    ตวัแปรตาม 
 

 สขุภาวะทางกาย                                                                                  
 สขุภาวะทางสงัคม                 สมัพนัธ์      สขุภาวะทางจิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา 
 สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม                          

  
                                   ระเบียบวิธีวิจัย 
 

ประชากรเป้าหมายและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรเป้าหมาย  คือคนท่ีอาศยัอยูช่มุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ กรุงเทพฯ จ านวน 190 ครัวเรือน             

    กลุม่ตวัอย่าง   คือคนในชมุชนอตัตกัวา  เขตทุ่งครุ   กรุงเทพฯ     โดยใช้ขนาดตวัอย่างร้อยละ 50  ของ 
จ านวนประชากรเป้าหมาย (ธีรวฒิุ เอกะกลุ, 2543)  ได้จ านวนตวัอย่าง  95  ครัวเรือน 
  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการศกึษาคือแบบสอบถามจ านวน  70  ข้อ  แบ่งออกเป็น  2  ตอน  ตอนท่ี 1  เป็นข้อมลู 
ทัว่ไปและพฤติกรรมการดแูลสขุภาพของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน  19  ข้อ   ตอนท่ี  2  เป็นข้อมลูด้านสขุภาวะ 
ซึง่ผู้ วิจยัสร้างขึน้ตามนิยามสขุภาวะขององค์การอนามยัโลก (World Health Organization, 2491;  อ้างในคณะ 
อนกุรรมการสถิติสาขาสขุภาพ  และคณะท างานสถิติสาขาสขุภาพ. 2557.)      และแนวคิดสขุภาวะองค์รวมของ 
บคุคลของนายแพทย์  ประเวศ วะสี  (2544)  ประกอบด้วยข้อค าถามด้านสขุภาวะทางกายจ านวน  9  ข้อ  (แบบ
วดัสว่นนีม้ีคา่ความเช่ือมัน่ .829)    ข้อค าถามด้านสขุภาวะทางสงัคมจ านวน  15   ข้อ   (แบบวดัสว่นนีม้ีคา่ความ
เช่ือมัน่ .926) และข้อค าถามด้านสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมภายในชมุชนจ านวน 12  ข้อ  (แบบวดัสว่นนีม้ีคา่ความ
เช่ือมัน่ .864)  สว่นข้อค าถามสขุภาวะทางจิตใจอ้างอิงจากกรมสขุภาพจิต  กระทรวงสาธารณสขุ   ( http://www. 
dmh.moph.go.th/test/thaihapnew/thi15/thi15.asp; 3 มีนาคม 2556 ) จ านวน 15  ข้อ    โดยแบบวดัชดุนีม้ีคา่
ความเช่ือมัน่  0.892 
 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยัด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมลูระหวา่งเดือนกรกฎาคม-สิงหาคม 2557    โดยท าการเก็บข้อมลูจาก
ตวัแทนครัวเรือนๆ ละ 1  คน  จ านวนทัง้หมด  95  ครัวเรือน  ได้จ านวนหน่วยตวัอย่างทัง้หมด 95 คน 
 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1.  ข้อมลูพืน้ฐานของกลุม่ตวัอย่าง  วิเคราะห์โดยใช้การแจกแจงความถ่ี  และร้อยละ   
                 2.  ข้อมลูด้านสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคม  สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม  และสขุภาวะทางจิตใจ   
วิเคราะห์โดยใช้คา่เฉลี่ยและสว่นเบ่ียงเบนมาตรฐาน    และท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ของตวัแปรสขุภาวะทาง
จิตใจ กบัสขุภาวะทางกาย สขุภาวะทางสงัคม  และสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบ
ผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั (Pearson  Product Moment  Correlation Coefficient) 

 

เกณฑ์การแปลความหมายของข้อมูล 
             การแปลความหมายของข้อมลู  ผู้ วิจยัได้ใช้เกณฑ์การแบ่งช่วงคะแนนเฉลี่ยดงันี ้  
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.00 – 1.80     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัน้อย / ระดบัไมด่ ี
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 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  1.81 – 2.60     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อย    
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  2.61 – 3.40     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัปานกลาง 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  3.41 – 4.20     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัมาก / ระดบัดี 
 ช่วงคะแนนเฉลี่ย  4.21 – 5.00     หมายถงึมีสขุภาวะอยู่ในระดบัมากท่ีสดุ / ระดบัดีมาก    

 
ผลและวิจารณ์ 

ข้อมูลพืน้ฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

           หน่วยตวัอย่างจ านวน 95 คน  พบวา่เป็นเพศหญิงร้อยละ 55.8  อายเุฉลี่ย 49.5 ปี  ร้อยละ 71.2  นบัถือ
ศาสนาอิสลาม    ร้อยละ 28.8   นบัถือศาสนาพธุ   และร้อยละ 57.7  มีการศกึษาต ่ากวา่ระดบัมธัยมศกึษา  ด้าน
สถานภาพการสมรสพบวา่ร้อยละ 78.8 สมรสและอยู่ด้วยกนั จ านวนสมาชิกในครัวเรือนเฉลี่ยอยู่ท่ี 4.5 คน  ระยะ 
เวลาท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนเฉลี่ย19.25 ปี  ด้านประกอบอาชีพพบวา่ร้อยละ 36.5  ค้าขาย ร้อยละ 26.9 รับจ้างทัว่ไป   
ร้อยละ  23.1  เป็นลกูจ้างบริษัท/ห้างร้าน/โรงงาน     ท่ีเหลือประกอบอาชีพรับราชการ  พนกังานรัฐวิสาหกิจ  และ
ประกอบอาชีพอิสระ  สว่นรายได้เฉลี่ยตอ่เดือนของหน่วยตวัอย่างอยู่ท่ี 12,926.92  บาท  ด้านลกัษณะท่ีอยู่อาศยั
พบวา่ร้อยละ  63.5  เป็นบ้านเด่ียวชัน้เดียว  ท่ีเหลือเป็นบ้านเด่ียว  2 ชัน้  ตกึแถว  ห้องแถว และบ้านเช่า  โดยพบ 
วา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 67.3 ไมมี่เงินออม ร้อยละ 23.1 มีหนีส้ิน ด้านพฤติกรรมการดแูลสขุภาพพบวา่อยู่ในระดบั
ปานกลาง(คา่เฉลี่ย=2.80) โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างรับประทานอาหารครบ 3 มือ้ทกุวนัและชอบรับประทานอาหาร 
สกุและอาหารที่ท าเองมากกวา่อาหารส าเร็จ แตไ่มม่ีเวลาในการออกก าลงักายและไมไ่ด้ตรวจสขุภาพประจ าทกุปี
เน่ืองจากมีภารกิจด้านการงานมาก  โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 25  มีโรคประจ าตวั ได้แก่ โรคหวัใจ ความดนั
โลหิตสงู ไขมนัในเลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต เป็นต้น 
 

ระดับสุขภาวะทางกายของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ    
              ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางกายโดยรวม อยู่ในระดบัดี (คา่เฉลี่ย=3.41) เน่ืองจาก 
สามารถเดินทางไปไหนมาไหนด้วยตนเองและในแตล่ะวนัสามารถนอนหลบัได้ดีทกุคืนอยู่ในระดบัมาก โดยพบวา่ 
กลุม่ตวัอย่างยงัสามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัและท างานได้ดีเหมือนเม่ือ10ปีก่อนอยู่ในระดบัปานกลาง  สว่นการ
ต้องเข้ารักษาท่ีโรงพยาบาล   การเจ็บป่วยทางกายโดยไมท่ราบสาเหต ุ การมีโอกาสได้ไปพกัผ่อนตามตา่งจงัหวดั    
การมีโรคประจ าตวัท่ีต้องคอยดแูลรักษา และการปวดเม่ือยตามร่างกายจนไมส่ามารถท างานประจ าวนัได้  พบวา่
อยู่ในระดบัคอ่นข้างน้อย  ตาม Table 1 
Table 1  physical well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.  Able  to  travel  by  myself 4.19 0.841 high 
2.  Each day, can to sleep well every night 3.90 0.934 high 
3.  Can  using  everyday  life  as  10 years ago 3.19 1.172 median 
4.  Last year, being a patient in of the hospital. 2.60 1.066 relatively low 

5.  Morbidity without cause 2.59 1.120 relatively low 

6.  Each year, having  chance  to  rest  at  the  country  2.52 0.874 relatively low 

7.  Having  congenital  disease  must  treatment 2.12 1.215 relatively low 
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8.  Admitted to be able to live each day 2.00 1.084 relatively low 

9.  Morbidity and unable to work. 1.96 1.119 relatively low 

Physical well-being of the community's members as a whole  3.41 0.749 good 
 

ระดับสุขภาวะทางสังคมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางสงัคมโดยรวม อยู่ในระดบัดี(คา่เฉลี่ย=3.87) เน่ืองจาก 
สามารถท ากิจกรรมทางศาสนาร่วมกบัคนในครอบครัวได้ในระดบัมากท่ีสดุ    รองลงมาคือการมีความสมัพนัธ์ท่ีดี
กบัเพ่ือนบ้าน  ความรู้สกึเป็นสขุเม่ือสมาชิกในครอบครัวอยู่พร้อมหน้ากนั     การมีสว่นร่วมในการตดัสินหรือแก้ไข
ปัญหาของครอบครัว  การได้รับการยอมรับจากเพ่ือนบ้าน  การได้รับการสนบัสนนุทางการเงินจากครอบครัว การ 
ได้มีสว่นร่วมในกิจกรรมของชมุชน  การได้รับประทานอาหารเย็นร่วมกนัในครอบครัวเป็นประจ า ความรู้สกึห่วงใย
ลกูหลานท่ีต้องเดินทางกลบับ้านหลงัเวลา 20.00  น.   การสามารถพึง่พาเพ่ือนบ้านได้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือเจ็บ 
ป่วย  การได้รับสิทธิบริการหลกัประกนัสขุภาพ  และการได้รับความช่วยเหลือจากหน่วยงานของรัฐอย่างเท่าเทียม 
กนัพบวา่อยู่ในระดบัมาก     สว่นความรู้สกึไมม่ัน่คงในชีวิตและทรัพย์สินในชมุชนท่ีอาศยัอยู่   ความเพียงพอของ
รายได้ตอ่การครองชีพ  และรู้สกึมัน่คงหรือโอกาสก้าวหน้าในงานท่ีท าอยู่ในปัจจบุนั  พบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง
เท่านัน้  ตาม Table 2  
  

Table 2  social well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok.           
Items Mean S.D. Description 

1.   Doing  religious  activity with the family  regularly       4.23 0.804 very high 
2.   Having  good  relationship  with  neighbors 4.08 0.788 high 
3.   Happy with the whole family 4.02 0.804 high 
4.   Participating in the resolution of the family  3.98 0.727 high 
5.   Neighbors's  acceptance 3.98 0.727 high 
6.   Received financial support from the family  3.94 0.752 high 
7.   Participate  in community  activities  regularly 3.92 0.813 high 
8.   Dining  with family everyday  3.85 0.812 high 
9.   Concern for the children who returned home after 20.00pm. 3.79 0.942 high 
10.  Neighbors  can  rely  on  in  times  of  sickness  3.77 .0703 high 
11.  Equality  of  getting help  from  the  government 3.75 0.764 high 
12.  Equality  of  health  care  services 3.73 0.744 high 
13.  Insecurity of life and property in the community residents. 3.40 1.054 median 
14.  Sufficient  income 3.36 1.029 median 
15. Job security  and  advancement  opportunities 3.25 1.064 median 
Social well-being of the community's members as a whole 3.87 0.561 good 

 
ระดับสุขภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมโดยรวม   อยู่ในระดบัดี  (คา่เฉลี่ย=3.56)  
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เน่ืองจากคนในชมุชนให้ความร่วมมือในการท ากิจกรรมตา่งๆ มีหอกระจายข่าวสารในชมุชน  การเดินทางเข้าออก 
ชมุชนมีความสะดวกและปลอดภยั  สภาพแวดล้อมภายในมีความสะอาดเพียงพอตอ่การด ารงชีพ   มีระบบรักษา 
ความปลอดภยัในชมุชน  มีสถานท่ีออกก าลงักายและมีสถานท่ีเพ่ือการพกัผ่อน พบวา่อยู่ในระดบัมาก   ด้านการ
จดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าปี  และการแก้ไขปัญหาน า้เสียและฝุ่ นละอองภายในชมุชน    พบวา่อยู่ระดบัปาน
กลาง    สว่นปัญหาการชิงทรัพย์  ลกัทรัพย์  การเลน่การพนนั  และการมเีสียงรบกวนภายในชมุชน   พบวา่อยู่ใน
ระดบัคอ่นข้างน้อย  ตาม Table 3 
Table 3  environmental well-being of people in Attakkawa community ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.  Having  establishing  or  joint  activities in the community. 4.00 0.626 high 
2.  Having  broadcast  tower  within  the  community. 3.98 0.804 high 
3.  Having convenient and safe journey 3.76 0.731 high 
4.  Having  clean  suitable  for everyday life. 3.75 0.711 high 
5.  Having  security system within the community. 3.73 0.931 high 
6.  Having  the exercise  in  the community. 3.60 0.846 high 
7.  Having  Garden / retreat of the community. 3.54 0.807 high 
8.  Having the annual health check of the community 3.24 0.713 median 
9.  Having environmental issues such  as waste, water pollution, and dust. 3.15 1.017 median 
10. Having the crime of  robbery or burglary. 2.17 0.856 relatively low 
11. Having gambling types. 2.15 1.017 relatively low 
12. Having problem with noise from machinery. 2.04 0.946 relatively low 
Physical well-being of the community's members as a whole  3.56 0.826 good 

 

ระดับสุขภาวะทางจติใจของคนในชุมชนอัตตักวา เขตทุ่งครุ   
 ผลการวิเคราะห์พบวา่กลุม่ตวัอย่างมีสขุภาวะทางจิตใจโดยรวม อยู่ในระดบัดี(คา่เฉลี่ย=3.46) เน่ืองจาก 
มีความรู้สกึภมูิใจในตนเอง  สมาชิกในครอบครัวมีความรักและความผกูพนัตอ่กนั   สามารถควบคมุอารมณ์เมื่อมี
เหตกุารณ์คบัขนัเกิดขึน้   หากป่วยหนกัมัน่ใจวา่จะได้รับการดแูลจากคนในครอบครัวเป็นอย่างด ี และสามารถรับ
กบัปัญหาทกุเร่ืองในชีวิตได้ พบวา่อยู่ในระดบัมาก   สว่นการให้ความช่วยเหลือผู้อื่นทกุครัง้ท่ีมีโอกาส   ความรู้สกึ
มัน่คงปลอดภยัเม่ืออยู่ในครอบครัว  ความรู้สกึเห็นใจทกุคนท่ีมีเร่ืองทกุข์ร้อน    ความรู้สกึพงึพอใจในชีวิตปัจจบุนั  
ความรู้สกึเป็นสขุท่ีได้ช่วยเหลือผู้อื่นท่ีมีเร่ืองทกุข์ร้อน     ความมัน่ใจในการเผชิญกบัเหตกุารณ์ร้ายแรงท่ีเกิดขึน้ใน
ชีวิตได้ และความรู้สกึสบายใจในช่วงเดือนท่ีผ่านมา พบวา่อยู่ในระดบัปานกลาง สว่นความรู้สกึเบ่ือหน่ายกบัการ 
ด าเนินชีวิตประจ าวนั  ความรู้สกึท่ีวา่ในช่วงปีท่ีผ่านมาชีวิตมีแตค่วามทกุข์  และความรู้สกึผิดหวงัตอ่ตนเองในช่วง
เดือนท่ีผ่านมา  พบวา่อยู่ในระดบัน้อย  ตาม Table 4     
Table 4  psychological well-being of people in Attakkawa community, ThungKhru district, Bangkok. 

Items Mean S.D. Description 

1.   Having proud in oneself 3.53 0.687 high 
2.   Family members have the love and attachment to each other. 3.46 0.683 high 
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3.  Being  able to control  emotion 3.44 0.779 high 
4.   If  the illness is sure to  be taken care of by the family well. 3.43 0.706 high 
5.  Being  able to cope with all problems 3.42 0.727 High 
6.   Help others whenever possible 3.25 0.710  median 
7.   Having safe and  confident with family 3.23 0.782 median 
8.   Feel sympathy for anyone who is suffering 3.22 0.775 median 
9.   Satisfaction in present  life. 3.19 0.841 median 
10.   Feel happy to assist others who are suffering 3.19 0.687 median 
11.  Being  confident even in risky situation 3.14 0.742 median 
12.   In the past month felt happy 3.10 0.798 median 
13.  Sometimes tired / frustrated with the daily life. 1.64 0.861 low 
14.  Last year, felt suffering 1.31 0.780 low 
15.  In the past month  felt disappointed  to themselves 1.27 0.795 low 
Psychological well-being of the community's members as a whole 3.46 0.656 good 

 

ความสัมพันธ์ของสุขภาวะทางจติใจ กับสุขภาวะทางกาย  ทางสังคม  และทางสิ่งแวดล้อมฯ  
 

           เม่ือท าการวิเคราะห์ความสมัพนัธ์ระหวา่งสขุภาวะทางจิตใจ กบัสขุภาวะทางกาย  สขุภาวะทางสงัคมและ 
สขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมของคนในชมุชน  ด้วยคา่สมัประสิทธ์ิสหสมัพนัธ์แบบผลคณูโมเมนต์ของเพียร์สนั 
(Pearson  Product  Moment  Correlation Coefficient)  ปรากฏผลตาม Table 5 
Table 5  Correlation  between  psychological  well-being  with  physical, social  and  environmental 
             well-being of  the examples  ( N=95 ) 

 

well-being  of  people  
in  Attakkawa community 

             Psychological   well-being  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………                                                                                      
Pearson                            Sig                         Correlation 
Correlation ( r )             (2-tailed)                          level  

social  welling-being 
environmental  welling-being 
physical  welling-being 

   0.761**                         0.000                             high 
   0.575**                         0.000                          medium 
   0.462**                         0.001                          medium   

 **  นยัส าคญัท่ีระดบั 0.01 
 

               ผลการวิเคราะห์สขุภาวะทางจิตใจของคนในชมุชนอตัตกัวา  พบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัสงูกบั 
สขุภาวะทางสงัคม  (r = 0.761)   และมีความสมัพนัธ์ทางบวกระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อม   และ 
สขุภาวะทางกายของคนในชมุชนฯ  (r = 0.575 และ 0.462 ตามล าดบั)   อย่างมีนยัส าคญัท่ีระดบั  0.01  ซึง่สอด 
คล้องกบัพระไพศาล วิสาโล (อ้างใน http://www.visalo.org/article/ health sukapabkabMiti.htm, 2557)  ท่ีเช่ือ 
วา่สขุภาพจิตมีความผกูพนัแนบแน่นกบัสขุภาวะทางกาย    ปัจจยัทางสงัคม     และสิ่งแวดล้อมของบคุคล    และ
สอดคล้องกบัผลการศกึษาของริเรืองรอง รัตนวิไลสกลุ (2557) ท่ีพบวา่สขุภาวะทางจิตใจมีความสมัพนัธ์ทางบวก 
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ระดบัปานกลางกบัสขุภาวะทางกายและสขุภาวะทางสงัคมของคนในชมุชนประชาอทิุศ  76 เขตทุ่งครุและสมชาย  
จกัรพนัธุ์ (2558) ท่ีศกึษาพบวา่ภาวะสขุภาพจิตของคนมีความเก่ียวพนักบัสิ่งแวดล้อมอย่างแยกกนัไมไ่ด้ 
 

สรุปและอภปิรายผล  
         ผลการศกึษาสขุภาวะของคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ พบวา่สขุภาวะทางสงัคมมีความสมัพนัธ์ทางบวก
ระดบัสงูกบัสขุภาวะทางจิตใจ    อาจเป็นเพราะคนในชมุชนอตัตกัวาสว่นใหญ่เป็นชาวมสุลิมท่ีต้องปฏิบตัิตนตาม
หลกัศาสนาอย่างเคร่งครัด   เช่น  การจดังานเมาลิดเพ่ือเป็นการสรรเสริญระลกึถงึศาสดาองค์สดุท้ายของอิสลาม  
งานท าบญุให้กบัผู้ลว่งลบัไปแล้วและการถือศีลอดในเดือนรอมฎอน  ท าให้มีโอกาสพบปะกนับ่อยในการประกอบ
ศาสนกิจร่วมกนัท่ีมสัยิคอตัตกัวาและมีโอกาสพดูคยุแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวา่งกนั  จงึท าให้มีความสมัพนัธ์
ตอ่กนัในทางท่ีดี โดยเฉพาะในกลุม่เพ่ือนบ้านและญาติสามารถไปมาหาสูแ่ละพึง่พากนัได้เม่ือเกิดเหตฉุกุเฉินหรือ
เจ็บป่วย     จงึท าให้คนในชมุชนมีสขุภาวะทางสงัคมดีและสง่ผลตอ่สขุภาวะทางจิตใจท่ีดีของคนในชมุชนอีกด้วย  
สว่นสขุภาวะทางสิ่งแวดล้อมและสขุภาวะทางกายท่ีพบวา่มีความสมัพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัสขุภาวะ
ทางจิตใจของคนในชมุชน    อาจเป็นเพราะคนท่ีอาศยัอยู่ในชมุชนปัจจบุนัสว่นใหญ่เป็นกลุม่คนมีอาย ุ โดยมีอายุ
เฉลี่ย 49.5  ปี ท าให้สามารถด าเนินชีวิตประจ าวนัและท างานได้ดีเหมือนเม่ือ 10  ปีก่อนอยู่ในระดบัปานกลางเท่า 
นัน้  ประกอบกบักลุม่ตวัอย่างไมม่ีเวลาในการออกก าลงักายและไมไ่ด้ตรวจสขุภาพประจ าทกุปีเน่ืองจากมีภารกิจ
ด้านการงานมาก    โดยพบวา่กลุม่ตวัอย่างร้อยละ 25   มีโรคประจ าตวั อาทิ โรคหวัใจ ความดนัโลหิตสงู ไขมนัใน
เลือด เบาหวาน หอบหืด และโรคไต  ฯลฯ     ขณะเดียวกนัการจดัให้มีการตรวจสขุภาพประจ าทกุปีและการแก้ไข
ปัญหาน า้เสียและฝุ่ นละอองภายในชมุชนพบวา่อยู่ระดบัปานกลางเท่านัน้      นอกจากนีก้ลุม่ตวัอย่างมีโอกาสได้
ไปพกัผ่อนตามตา่งจงัหวดัในแตล่ะปีคอ่นข้างน้อยเพราะต้องท างานหาเลีย้งชีพ  เน่ืองจากชมุชนแห่งนีไ้มใ่ช่ชมุชน
ร ่ารวย   รายได้ของคนในชมุชนสว่นใหญ่มาจากการค้าขายและรับจ้างทัว่ไป    จงึมีรายได้อยู่ในระดบัพอเลีย้งชีพ
เท่านัน้      ดงันัน้การพฒันาคณุภาพชีวิตให้กบัคนในชมุชนอตัตกัวา เขตทุ่งครุ  จงึต้องให้ความสนใจในเร่ืองการ
สง่เสริมสขุภาพด้วยการจดัให้มีการตรวจสขุภาพทกุๆ  6  เดือน      เน่ืองจากในชมุชนมีคนสงูอายจุ านวนมากและ
ประมาณหนึง่ในสี่ของคนในชมุชนมีโรคประจ าตวั  และท่ีส าคญัต้องให้การสง่เสริมด้านอาชีพตา่งๆ  ท่ีจะท าให้คน
ในชมุชนมีรายได้เพียงพอตอ่การครองชีพและมีเงินออมเพ่ือสร้างความมัน่คงให้กบัชีวิตและครอบครัว 
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