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บทคัดย่อ 
การวิจัยเชิงพรรณนานี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอ

หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปที่อาศัยอยู่ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา จำนวน 385 คน สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งชั้น เก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบคุณภาพ
เครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.94 และตรวจสอบความ
เชื่อมั่นด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าเท่ากับ 0.90 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา (ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) 

ผลการศึกษา พบว่า ประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีภาวะอยู่ดีมีสุขในภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ร้อยละ 93.50 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ประชาชนมีภาวะอยู่ดีมีสุขด้านครอบครัวมาก
ที่สุด (ร้อยละ 99.20) รองลงมาคือ ด้านสุขภาพอนามัย (ร้อยละ 95.60) และน้อยที่สุดคือ ด้านรายได้และการ
กระจายรายได้ (ร้อยละ 44.90)  
คำสำคัญ: ภาวะอยู่ดีมีสุข, ความสุข, ประชาชน 
 

Abstract 
This descriptive research aimed to study well-being of people in Khootao Sub-District, 

Hatyai District, Songkhla Province. The subjects were 385 people who were aged 15 years and over, 
residing in Khootao Sub-District, Hatyai District, Songkhla Province, was selected by stratified 
random sampling. Data were collected using a questionnaire. The instrument’s content validity was 
confirmed by experts, giving a content validity index of 0.94. Reliability was examined using Kuder-
Richardson method, yielding values of 0.90. Descriptive statistics (frequency, percentage, mean and 
standard deviation) were used for data analysis. 

The results showed that the people in Khootao Sub-District, Hatyai District, Songkhla 
Province as a whole had well-being were at high-level ( 93.50%) . However, when considering in 
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2 3 นักศึกษาปริญญาตรีหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
4 อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 
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each part found that people had most family well-being ( 99.20%) , while the subordinate was 
health (95.60%) and the least was the income and income distribution (44.90%). 
Keyword: Well-being, Happiness, People 
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1. บทนำ 
ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศไทย ได้มีการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและการบริการมาอย่างต่อเนื่อง  

แต่การพัฒนาจำกัดอยู่เฉพาะประชาชนบางกลุ่มเท่านั้น ความแตกต่างระหว่างประชาชน  ส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในชนบทและกลุ่ม
ธุรกิจมีมาก รวมทั ้งการให้ความสำคัญของวัตถุนิยมมีมากขึ ้น ซึ ่งก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาวะของประชาชน   
จากสถานการณ์และแนวโน้มสังคมในภาพรวม พบว่าคนไทยสามารถเข้าถึงหลักประกันสุขภาพทุกรูปแบบถึงร้อยละ 96.50 
ของประชากรทั้งประเทศ แต่ยังมีปัญหาการเจ็บป่วยด้วยโรคและสาเหตุป้องกันได้โดยเฉพาะโรคหัวใจ โรคเครียด อุบัติเหตุจาก
การจราจรทางบกที่ยังมีแนวโน้มสูงขึ้น ส่วนด้านการศึกษาคนไทยทุกกลุ่มได้รับโอกาสทางการศึกษาในเชิงปริมาณเพิ่มสูงขึ้น 
แต่คุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหา เนื่องจากกระบวนการเรียนการสอนยังไม่สามารถสอนให้รู้จักคิดวิเคราะห์ และนำไปสู่ 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ถูกต้องเหมาะสม สำหรับการพัฒนาระบบการคุ้มครองทางสังคมมีความก้าวหน้ามากขึ้น โดยขยาย
ความคุ้มครองรวมถึงลูกจ้างท่ีอยู่ในสถานประกอบการที่มี ลูกจ้างตั้งแต่ 1 คนขึ้นไป และกรณีว่างงาน ทำให้ระบบประกันสังคม
ให้ความคุ้มครองประชาชนกว่า ร้อยละ 20 ของกำลังแรงงาน แต่ยังไม่ครอบคลุมแรงงานที่อยู่นอกระบบอีกกว่าร้อยละ 70 
ของกำลังแรงงานทั้งหมด (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2550) นอกจากนี้ประเทศไทย  
ยังมีการพัฒนาเข้าสู่ยุคของการเปลี่ยนแปลงจากชนบทสู่เมืองอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดความไม่สมดุลของการพัฒนาระหว่าง
ชนบทและเมือง วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยมที่ดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่นที่เป็นประโยชน์และมีคุณค่าที่สืบต่อกันมายาวนาน 
สังคมรุ่นใหม่มีผู้สนใจและมีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังน้อยมาก รวมทั้งระบบคุณค่าของสังคมไทยในเรื่องจิตสำนึก ความมี
น้ำใจช่วยเหลืออาทรต่อสังคมมีน้อย แต่ในขณะเดียวกันพฤติกรรมการดำรงชีวิตกลับมีค่านิยมด้านกระแสวัตถุนิยมมากข้ึน และ
การใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือยส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตของประชาชน ถึงแม้จะมีความสะดวกมากขึ้น แต่ความสุขกลับลดลง มีรายได้
ไม่พอกับรายจ่าย ทำให้มีหนี้สินเพิ่มขึ้นและความสัมพันธ์ของคนลดน้อยลง ใช้ชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้ชุมชน/สังคมมี
ความอยู่ดีมีสุขลดลง (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2557) 

การพัฒนาความอยู่ดีมีสุขดังกล่าว ควรให้ทุกฝ่ายรับรู้และเห็นความสำคัญ ยอมรับท่ีจะนำไปใช้ในการวางแผนพัฒนา 
หรือกำหนดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ รวมทั้งการติดตามประเมินผลนโยบาย  เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเกิดความ
ตระหนักและเปลี่ยนวิธีคิด ค่านิยมในสังคมเกิดเป็นคุณค่าใหม่ในการอยู่รว่มกันอยู่ดีมีสขุ แต่การวัดความสุขในระดับตนเองและ
ครอบครัวตลอดจนระดับชุมชน ควรเป็นเรื่องที่ชุมชนคิดเอง กำหนดขึ้นเอง เป็นผู้ใช้ และช่วยกันกำหนดเกณฑ์การวัดโดยมีวิธี
วัดและตัววัดที่เข้าใจง่าย สำหรับบทบาทภาครัฐควรเป็นผู้สนับสนุนกระบวนการขับเคลื่อนเพื่อให้ชาวบ้านมีเวทีแลกเปลี่ยน
เร ียนรู้ และสนับสนุนการสังเคราะห์องค์วามรู ้จากพื ้นที ่ช ุมชนมาเป็นประโยชน์ต่อการกำหนดแนวทางการพัฒนา   
เพื่อเสริมสร้างความอยู่ดีเป็นสุขร่วมกัน ในสังคมไทยให้เกิดความอยู่ดีมีสุขในประชาชนต่อไป (สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, 2550) 

สำหรับตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวทางในการ
ดำรงชีวิต ประชาชนในพื้นที่จะอยู่แบบเรียบง่าย มีการพึ่งพาอาศัยกันสูงมาก ฐานะของคนในชุมชนจึงเป็นลักษณะพออยู่พอ
กิน แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังคงมีปัญหาทางด้านสังคมอยู่ ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดที่มีการแพร่ร ะบาดเข้ามาในพื้นที่
พอสมควร โดยเฉพาะในเด็กและเยาวชน แต่เนื่องจากพ้ืนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรคูเต่า คอยสอดส่องดูแล
และหาเบาะแสผู้กระทำผิดอยู่เป็นประจำ ประกอบกับชุดอาสาสมัครป้องกันภัยของอำเภอหาดใหญ่เข้าตรวจค้นอยู่บ่อยครั้ง 
ทำให้ลดการแพร่ระบาดได้ส่วนหนึ่ง และเทศบาลตำบลคูเต่าได้มีโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นประจำทุกปี 
ในการจัดกิจกรรมการคัดกรองค้นหาผู้ติดยาเสพติด และรณรงค์ให้ความรู้เกี ่ยวกับยาเสพติด รวมไปถึงยังคงมีปัญหา
อาชญากรรม เช่น การลักขโมย การปล้น จี ้ แต่ไม่ได้มีความรุนแรงมาก ประชาชนขาดจิตสำนึก การนำนวัตกรรมทาง
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เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิต ก่อให้เกิดปัญหาการบริการสาธารณูปโภค ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 
ปัญหาการจราจร/อุบัติเหตุทางการจราจร อีกทั้งในปัจจุบันมีประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดปัญหาด้าน
การพึ่งพิง ซึ่งล้วนแล้วแต่กระทบต่อการอยู่ดีมีสุขของประชาชนในพ้ืนท่ี (เทศบาลตำบลคูเต่า, 2560) 

จากสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้องศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา เพื่อนำผลที่ได้จากการศึกษาครั้งน้ีนำมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานพัฒนาความอยู่ดีมีสุขให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพ้ืนท่ีต่อไป 
 

2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
เพื่อศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 

3. แนวคิด ทฤษฎี กรอบแนวคิด 
ท่ามกลางกระแสการพัฒนาที่ปรับเปลี่ยนทิศทางจากการมุ่งวัดเพียงมิติเศรษฐกิจเป็นหลัก แต่ในทางตรงข้ามมี

นักวิชาการกลุ่มหนึ่งท่ีมองว่า ความสุข ควรเป็นท้ังกระบวนการและเป้าหมายในการพัฒนา ตัวอย่างเช่น บัวพันธ์ พรหมพักพิง 
(2554) ที่กล่าวว่าที่ผ่านมา คำว่า “ความสุข” จึงมักจะถูกแทนด้วยสภาพเงื่อนไขบางอย่าง และอนุมานว่าถ้าคนสุขกายจะ
นำมาซึ่งความสุขใจ ทำให้ความสุขไม่ได้รับความสนใจจากการศึกษาทางด้านการพัฒนา (Development Studies) เท่าที่ควร 
ความสุขส่วนใหญ่เป็นการวัดความสุขในเชิงการประเมินความพึงพอใจต่อการดำรงชีวิต  (satisfaction) ความผาสุกโดยรวม 
(Global Happiness) โดยระบุว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดความสุขจะแตกต่างกันไปตามบริบทสังคม วัฒนธรรม และปัจจัยแวดล้อม
อื่น ๆ ซึ่งรายได้นั้นอาจไม่มีความสัมพันธ์กับความสุขเสมอไป 

3.1 ความหมายของความอยู่ดีมีสุข 
คำว่า “ความอยู่ดีมีสุข” มีคำหลายคำทีใช้ และมีความหมายใกล้เคียงกันหลายคำ ได้แก่ ความสุข ความผาสุก  

ความอยู่เย็นเป็นสุข อยู่ดีมีสุข และคุณภาพชีวิต ซึ่งความอยู่ดีมีสุขเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับระบอบการควบคุมการจัดการ  
(บัวพันธ ์ พรหมพักพิง, 2555) ความสมดุลระหว่างวัตถุกับจิตวิญญาณ หมายถึง การสร้างความสมดุล การอยู่ร่วมกับข้อจำกัด 
ร่วมกับโรคภัยไข้เจ็บ ความพิการ ความไม่สมบูรณ์ต่าง ๆ เป็นพลังและความมุ่งมั่นที่จะไปถึงจุดหมาย อยู่อย่างสมดุลด้วย
สัมพันธภาพกับสรรพสิ่งกับความจริง คือ การอยู่ด้วยศีล สมาธิ ปัญญา อยู่ด้วยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา คืออยู่อย่างมีค่า
และความหมาย (Now how long you live, But how you live) ไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เรามี แต่ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เราเป็น (เพ็ญแข  ลาภยิ่ง, 
2552) โดยทั่วไปนิยามความสุขออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ความสุขทางกายและความสุขทางใจ (พรเพ็ญ  ปานคำ, 2552) และ
สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (2546) มีการนิยามความอยู่ดีมีสุขไว้ว่า หมายถึง การมี
สุขภาพอนามัยที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ มีความรู้ มีงานทำที่ทั่วถึง มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีพ มีครอบครัวที่อบอุ่นมั่นคง 
อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีดี และอยู่ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ จากความหมายดังกล่าว สรุปได้ว่า ความอยู่ดีมี
สุขเป็นการรับรู้ของบุคคลต่อวัตถุ สิ่งของ สภาพแวดล้อม และความเป็นอยู่ที่เป็นไปในเชิงบวก รวมทั้งสามารถควบคุมจดัการ
ให้ชีวิตดำเนินไปได้ด้วยดี 

3.2 องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข 
องค์ประกอบของความอยู่ดีมีสุข สามารถแบ่งออกได้เป็น 7 ด้านดังนี ้(สำนักงานคณะกรรมการการพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ, 2547 อ้างถึงใน บัวพันธ์  พรหมพักพิง, 2554) 
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1) ด้านสุขภาพอนามัย ด้านสุขภาพอนามัย เป็นองค์ประกอบที่สำคัญประการแรกของความ
อยู่ดีมีสุข การมีสุขภาพอนามัยที่ดี หมายถึง ภาวะที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บอันเกิดจากการสร้างสุขภาวะที่สมบูรณ์ทั้งร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา รวมถึงการมีภาวะโภชนาการที่ดี การรู้จักป้องกันดูแลสุขภาพที่ดีของตนเองและสามารถเข้าถึง
บริการสาธารณสุขซึ่งจะทำให้คนมีอายุยืนยาว สามารถดำรงชีวิตในสังคมได้อย่างปกติสุข สร้างสรรค์ประโยชน์แก่ตนเอง 
ครอบครัว และสังคมได้อย่างเต็มศักยภาพ 

2) ด้านความรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคนในสังคม เพราะ
ความรู้ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคน ให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่มีการเปลี่ย นแปลง
อย่างรวดเร็ว การที่คนเราจะมีความรู้ได้นั้นจะต้องได้รับการศึกษา การศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญในการสร้างโอกาส และ
พัฒนาสติปัญญาและกระบวนการเรียนรู้ของคนให้สามารถ “คิดเป็น ทำเป็น” เรียนรู้ที่จะพึ่งตนเองและใช้ประสบการณ์ 
ศักยภาพ และทักษะของตนให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติภารกิจในสังคมได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ 

3) ด้านชีวิตการทำงาน เป็นปัจจัยกำหนดความอยู่ดีมีสุขของคน นอกจากจะต้องมีสุขภาพ
อนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาแล้ว การทำงานจะเป็นที่มาของรายได้และอำนาจซื้อ ซึ่งนำไปสู่การสร้างความสำเร็จและคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้น การมีรายได้ดี มีความมั่นคงและปลอดภัยในการทำงาน มีรายได้อย่างต่อเนื่องย่อมส่งผลให้คนเราสามารถดูแล
ความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้อยู่ดีมีสุขได้และมีประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม 

4) ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชีพ การมีปัญหา
ความยากจนที่รุนแรงและความไม่เท่าเทียมกันของรายได้ในระดับสูง ย่อมสะท้อนการอยู่อย่างเป็นทุกข์ในสังคม ดังนั้น ความ
อยู่ดีมีสุข สำคัญประการหนึ่ง คือ การเสริมสร้างการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจท่ีเอื้อประโยชน์ต่อประชาชนให้มีฐานะความ
เป็นอยู่ท่ีดีขึ้น มีอำนาจการซื้อเพียงพอต่อการดำรงชีวิตที่ได้มาตรฐาน และหลุดพ้นจากปัญหาความยากจน และมีการกระจาย
รายได้ในกลุ่มต่างๆในสังคมอย่างเท่าเทียมกัน อันจะนำไปสู่การพัฒนาท่ียั่งยืนอย่างแท้จริง 

5) ด้านชีวิตครอบครัว เป็นสถาบันพื้นฐานทางสังคมที่มีความสำคัญยิ่งต่อคนในการดำรงชีวิต 
ความสัมพันธ์ในครอบครัวถือเป็นประเด็นสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความอยู่ดีมีสุข ครอบครัวที่ดีมีสุข คือ ครอบครัวที่มีความรัก 
ความอบอุ่น รู้บทบาทหน้าที่ของครอบครัว มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ลดปัจจัยเสี่ยงของครอบครัว สามารถพึ่งตนเองได้และมี
การเกื้อกูลสังคมอย่างมีคุณธรรม 

6) ด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต เป็นอีกมิติหนึ ่งมีความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุข 
สิ ่งแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี เอื ้อต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคม การมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี หมายความรวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การได้รับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัย สิ่งแวดล้อมที่ดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเกื้อกูลคุณภาพการดำรงชีวิตให้เกิดความ
สนับสนุนความอยู่ดีมีสุขของคน 

7) ด้านการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กั บการ
บริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ มีการดูแลคนในสังคมให้มีประสิทธิภาพและเสรีภาพในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาและ
ตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกันตามกฎหมายและรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนำไปสู่สังคมที่คน
ในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไป 

3.3 ปัจจัยท่ีส่งผลต่อความสุข 
สมศักดิ์  ชุณหรัศมิ์ (2553) กล่าวถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสุขว่า ประกอบด้วยมิติของครอบครัวที่อบอุ่น ชุมชนที่

เข้มแข็ง และเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะนำไปสู่สุขภาวะที่ดีทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา รวมไปถึงโครงสร้างและกลไก
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หลักของสังคมที่ส่งผลต่อทิศทางการพัฒนาสมาชิกในสังคมให้มีอุดมการณ์ และค่านิยมที่พึงประสงค์เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่าง
สงบสุข โดยจำแนกระดับของความสุขออกเป็น 2 ด้าน ได้แก ่

1) ความสุขในระดับบุคคล คือ การมีสุขภาพดี ท้ังร่างกาย จิตใจ ปัญญา และสังคม 

2) ความสุขในระดับสังคม คือ การพัฒนาสังคมแบบองค์รวม ที่ให้ความสำคัญกับมิติสังคม 
วัฒนธรรม ศาสนา ควบคู่ไปกับการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะความสุขทางด้านจิตใจ (Mental Health) 

การตีค่าความสุขมีการตีความหมายแตกต่างกันไปบนพื้นฐานความเชื่อ และประสบการณ์ของแต่ละบุคคล รวมถึง
องค์ประกอบการให้คุณค่าจากภายนอกที่มีความสำคัญในการสร้าง “ตัวช้ีวัดความสุข” โดยไม่ได้จำกัดกรอบแนวคิดอยู่กับการ
พัฒนาแบบกระแสหลักเช่นเดิม แต่มีอิสระเลือกตัดสินใจในทิศทางที่เหมาะสม ทั้งต่อตนเองและเป็นประโยชน์ต่อสังคม
ส่วนรวม 

จากการทบทวนแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยกำหนดกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยเรื่องภาวะ
อยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีตัวแปรต้น 10 ตัวแปร คือ ข้อมูลส่วนบุคคล 
ประกอบด้วย เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส บทบาทในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ ตำแหน่ งในชุมชน 
ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน และตัวแปรตาม คือ ภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ประกอบด้วย 7 ดา้นคือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทำงาน รายได้และการกระจายรายได้ ครอบครัว สภาพแวดล้อม 
และการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ ซึ่งสามารถสรุปเป็นกรอบแนวคิดได้ดังนี้ 
 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

4. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เพื่อศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคู

เต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งประกอบด้วย ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทำงาน รายได้และการกระจาย
รายได้ ครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ โดยดำเนินการวิจัยดังนี้ 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล 

- เพศ 
- อายุ 
- ศาสนา 
- สถานภาพสมรส 
- บทบาทในครอบครัว 
- ระดับการศึกษา 
- อาชีพ 
- รายได ้
- ตำแหน่งในชุมชน 
- ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า  
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

- ด้านสุขภาพอนามัย 
- ด้านความรู ้
- ด้านชีวิตการทำงาน 
- ด้านรายได้และการกระจายรายได ้
- ด้านครอบครัว 
- ด้านสภาพแวดล้อม 
- ด้านการบริหารจดัการทีด่ีของรัฐ 
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4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

จำนวนทั้งสิ้น 10,202 คน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูเต่า , 2560) กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการ
คำนวณกรณีที่ทราบจำนวนประชากรแน่นอน ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% ของทาโร่  ยามาเน่ (Taro  Yamane, 1967) ได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 385 คน สุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบแบ่งช้ัน (stratified random sampling) โดยใช้หมู่บ้านเป็นช้ันของการแบ่ง นำ
ประชากรในแต่ละชั้นมาคำนวณหาสัดส่วนขนาดกลุ่มตัวอย่าง และเลือกกลุ่มตัวอย่างในแต่ละชั้นแบบง่าย (simple random 
sampling) 

4.2 เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือแบบสอบถามภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลส่วนบุคคล เป็นแบบสอบถามประเภทให้ตรวจสอบรายการ (Checklist) และ

เติมข้อมูล จำนวน 10 ข้อ ได้แก่ เพศ อายุ ศาสนา สถานภาพสมรส บทบาทในครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
ตำแหน่งในชุมชน และระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในชุมชน 

ตอนที่ 2 แบบสอบถามภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็น
แบบสอบถามประเภทเลือกตอบ จำนวน 70 ข้อ ประกอบด้วย 7 ด้านคือ ด้านสุขภาพอนามัย ความรู้ ชีวิตการทำงาน รายได้
และการกระจายรายได้ ครอบครัว สภาพแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ คำถามแต่ละข้อจะมีคำตอบให้เลือก 2 
คำตอบ คือ ใช่ กับ ไม่ใช่  

แบบสอบถามดังกล่าวผ่านการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือด้านความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้ทรงคุณวุฒิ ได้ค่าดัชนีความ
ตรงเชิงเนื้อหาเท่ากับ 0.94 และนำไปทดลองใช้กับกลุ่มคนท่ีมีคุณลักษณะคล้ายกับกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน แล้วนำมาหา
ค่าความเชื่อมั่นด้วยวิธีการของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน ได้ค่าเท่ากับ 0.90 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
หลังทำการตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ของข้อมูลในแบบสอบถามแล้ว ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มา

ประมวลผลด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา อันได้แก่ ค่าความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

5. สรุปผลการวิจัย 
5.1 ข้อมูลทั่วไป พบว่า กลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นที่มีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปอาศัยอยู่ในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา จำนวนทั้งสิ้น 385 คน ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ร้อยละ 59.70 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 26 - 35 ปีมากที่สุด ร้อยละ 
31.90 รองลงมาคือช่วงอายุ 36 - 45 ปี ร้อยละ 22.30 และน้อยที่สุดคือช่วงอายุ 66 - 75 ปี ร้อยละ 0.80 อายุโดยเฉลี่ยเทา่กบั 
36.83 ปี ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม ร้อยละ 80.80 สถานภาพสมรสและอยู่ด้วยกันมากที่สุด ร้อยละ 59.70 รองลงมาคือ
สถานภาพโสด ร้อยละ 36.10 และน้อยที่สุดคือสถานภาพสมรสแต่แยกกันอยู่ ร้อยละ 0.80 จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย / ปวช. / เทียบเท่ามากที่สุด ร้อยละ 38.40 รองลงมาคือระดับอนุปริญญา / ปวส. / เทียบเท่า ร้อยละ 17.70 และ
น้อยที่สุดคือระดับสูงกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 0.30 ด้านการประกอบอาชีพ พบว่า ประกอบอาชีพค้าขาย / ธุรกิจส่วนตัวมาก
ที่สุด ร้อยละ 29.60 รองลงมาคือรับจ้างท่ัวไป ร้อยละ 22.90 และน้อยที่สุดคือว่างงาน / ไม่มีงานทำ ร้อยละ 5.20 ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อเดือนอยู่ในช่วง 5,001 - 10,000 บาท ร้อยละ 57.90 รองลงมาคือมีรายได้ต่ำกว่า 5,001 บาท ร้อยละ 22.30 และ
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น้อยที่สุดคือมีรายได้มากกว่า 30 ,000 บาท ร้อยละ 0.30 รายได้โดยเฉลี่ยเท่ากับ 8791.17 บาท ส่วนใหญ่มีบทบาทใน
ครอบครัวคือเป็นสมาชิกในครอบครัว ร้อยละ 36.40 รองลงมาคือ คู่สมรสของหัวหน้าครอบครัว และหัวหน้าครอบครัว  ร้อย
ละ 32.20 และ 31.40 ตามลำดับ ด้านการดำรงตำแหน่งต่าง ๆ ในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งใด ๆ 
เลยในชุมชน ร้อยละ 81.30 ส่วนที่มีการดำรงตำแหน่งส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร้อยละ 
51.39 รองลงมาคืออาสาสมัครหมู่บ้าน ร้อยละ 27.78 และน้อยที่สุดคืออ่ืน ๆ ร้อยละ 1.39 โดยกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่
ในชุมชนเป็นระยะเวลา 26 - 35 ปี ร้อยละ 30.40 รองลงมาคือ 36 - 45 ปี ร้อยละ 22.90 และน้อยที่สุดคือ 66 - 75 ปี ร้อย
ละ 0.50 

5.2 ข้อมูลภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ระบุ
ว่ามีภาวะอยู่ดีมีสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 93.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 6.50 โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่าง
คนใดเลยระบุว่าภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับน้อย และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านครอบครัวมีภาวะอยู่ดีมีสุขมากที่สุด 
ร้อยละ 99.20 รองลงมาคือ ด้านสุขภาพอนามัย ร้อยละ 95.60 และน้อยที่สุดคือ ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ร้อยละ 
44.90 รายละเอียดดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ระดับภาวะอยู่ดมีีสุขของประชาชนตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (n = 385)   

ประเด็นการพิจารณา 

ระดับการอยู่ดีมีสุข 
มาก ปานกลาง น้อย 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

จำนวน 
(ร้อยละ) 

1. ด้านสุขภาพอนามัย 368 
(95.60) 

17 
(4.20) 

0 
(0.00) 

2. ด้านความรู ้ 322 
(83.60) 

60 
(15.60) 

3 
(0.80) 

3. ด้านชีวิตการทำงาน 282 
(73.20) 

94 
(24.40) 

9 
(2.30) 

4. ด้านรายได้และการกระจายรายได ้ 173 
(44.90) 

167 
(43.40) 

45 
(11.70) 

5. ด้านครอบครัว 382 
(99.20) 

3 
(0.80) 

0 
(0.00) 

6. ด้านสภาพแวดล้อม 328 
(85.20) 

55 
(14.30) 

2 
(0.50) 

7. ด้านการบริหารจดัการทีด่ีของรัฐ 313 
(81.30) 

61 
(15.80) 

11 
(2.90) 

รวม 
360 

(93.50) 
25 

(6.50) 
0 

(0.00) 
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6. อภิปรายผลการวิจัย 
การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งเป็น

วิจัยเชิงพรรณนา (Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่มีอายตุั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปท่ีอาศัยอยู่ใน
ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จำนวน 385 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ผู้วิจัยนำมาอภิปรายตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

ผลการศึกษาภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชนในตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา พบว่าส่วนใหญ่มีภาวะอยู่ดี
มีสุขในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 93.50 รองลงมาคือระดับปานกลาง ร้อยละ 6.50 โดยไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดเลยระบุ
ว่าภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับน้อย  ซึ่งการประเมินภาวะการอยู่มีสุขในครั้งนี้ประกอบด้วย 7 ด้าน ได้แก่ ด้านสุขภาพอนามัย 
ด้านความรู้ ด้านชีวิตการทำงาน ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ด้านครอบครัว ด้านสภาพแวดล้อม และด้านการบริหาร
จัดการที่ดีของรัฐ ผลการศึกษารายด้านสามารถสรุปและอภิปรายได้ดังนี้ 

1) ด้านสุขภาพอนามัย พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 95.60 โดยภาวะที่บ่ง
บอกถึงความอยู่ดีมีสุขด้านสุขภาพ ได้แก่ การกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เช่น อาหารที่สุกใหม่ สะอาด ปราศจากเชื้อโรคและ
สารอันตราย การได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย และการได้ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอทำให้สุขภาพแข็งแรง 
ป้องกันการเกิดโรคได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของศิริชัย  รอดทัศนา (2550) ที่ศึกษาระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนใน
พื้นที่โครงการศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี พบว่า ปัจจัยด้าน
สุขภาพอนามัยและด้านชีวิตการทำงานอยู่ในระดับสูง  

2) ด้านความรู้ พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 83.60 ภาวะที่บ่งบอกถึงความ
อยู่ดีมีสุขด้านความรู้ ได้แก่ การที่ในชุมชนมีแหล่งแพร่กระจายข่าวสาร เช่น เสียงตามสายมัสยิด วัด ทำให้ประชาชนได้รับ
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการใช้ชีวิต และยังทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างเพื่อนบ้าน ซึ่งการมี
ความรู้ จะช่วยเสริมสร้างโอกาสทางการศึกษา ทำให้สามารถ อ่านออก เขียนได้ สามารถนำความรู้มาปรับตัวให้ดำรงชีวิตอยู่ใน
สังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เพราะความรู้เป็นปัจจัยสำคัญที่สุด ในการยกระดับความอยู่ดีมีสุขของคน ความรู้
ช่วยเสริมสร้างศักยภาพของคน ให้มีทักษะความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทันในสังคมที่ มีการเปลี่ยนแปลงอย่าง
รวดเร็ว (นิตยา  สุภาภรณ์, 2552) ซึ่งสอดคล้องกับการให้ความหมายการเรียนรู้ของลักขณา  สริวัฒน์ (2549) ที่กล่าวว่าการ
เรียนรู้เกิดจากการค้นพบ และความสำคัญการเรียนรู้ต้องพยายามหาทางศึกษาและนำหลักการเรียนรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ 

3) ด้านชีวิตการทำงาน พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 73.20 ภาวะที่บ่งบอก
ถึงความอยู่ดีมีสุขด้านชีวิตการทำงาน คือ ความรู้สึกภูมิใจในงานที่ทำในปัจจุบัน และอาชีพที่ทำมีความเป็นอิสระ มีรายได้
สม่ำเสมอจากการทำงาน การมีความซื่อสัตย์สุจริต จะทำให้มีงานทำที่มั่นคง รวมทั้งสามารถสร้างหลักประกันให้ครอบครัวได้ 
ทำให้ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของสุชีรา  สนธิ์สายสิงห์ (2550) ที่ศึกษาการรับรู้ของประชาชน
ต่อความอยู่ดีมีสุข : กรณีศึกษาบ้านสนุ่น ตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พบว่า ความอยู่ดีมีสุขจาการทำงาน 
เกิดจากทำงานมีรายได้ ซึ่งนำมาซึ่งอำนาจการซื้อ การมีงานทำที่ดีมั่นคงและปลอดภัยในชีวิตการทำงาน ก่ อให้เกิดรายได้ที่
ต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถดูแลตนเอง และครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังส่งผลดีต่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคมโดยรวมด้วย 

4) ด้านรายได้และการกระจายรายได้ พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 44.90 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความอยู่ดีมีสุขด้านรายได้และการกระจายรายได้ของประชาชน เกิดจากความพึงพอใจกับรายได้ที่ได้รับจาก
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การประกอบอาชีพ มีการเก็บออมเงินในทุก ๆ เดือน ทำให้ฐานะครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น หรือการมีรายได้เพียงพอไม่
ก่อให้เกิดภาวะหนี ้สิน มีอำนาจซื้อเพียงพอต่อการดำรงชีวิตที ่ได้มาตรฐาน ไม่ความขัดสนในด้านรายได้ในการยังชีพ 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล (2549) ระบุว่าบุคคลที่มีรายได้สูงเพิ่มมากข้ึนมีผลทำให้ความสุขเพิ่มมาก
ขึ้นด้วย โดยผู้ที่รู้สึกว่าตนเองไม่ยากจนเมื่อเปรียบเทียบกับเพื่อนบ้านจะมีความสุขมากกว่าผู้ที่รู้สึกยากจนพอๆ กับเพื่อนบา้น 
และยากจนมากกว่าเพื่อนบ้าน ซึ่งขัดแย้งกับแนวคิดของโรจาร์ (Rojas, 2007 อ้างถึงใน เกริก  ศักดิ์สุภาพ, 2556) ที่ได้สรุปไว้
ว่า เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างรายได้กับความสุขมีการวิเคราะห์เจาะลึกลงถึงระดับบุคคล ความสัมพันธ์นี้ก็จะมีความหลากหลาย
ตามแนวคิดของผู้อ้างอิง นั่นคือ ในขณะที่รายได้เป็นปัจจัยที่สำคัญของความสุขสำหรับบางคน แต่บางคนก็อาจจะไม่ใช่ 

5) ด้านครอบครัว พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 99.20 ทั้งนี้เนื่องจากภาวะ
อยู่ดีมีสุขในด้านครอบครัว เกิดจากครอบครัวมีความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน เคารพและให้เกียรติซึ่งกันและกัน รู้จัก
บทบาทหน้าที่ของตนเอง มีความรับผิดชอบในการหาเลี้ยงครอบครัว เมื่อครอบครัวของตนเองมีความอบอุ่น มีความเข้าใจ 
ปรึกษาหารือกันได้ทุกเรื่อง จะช่วยสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับบุคคลในครอบครัว และเป็นการปลูกฝังให้คนในครอบครัวเป็น
คนดี มองโลกในแง่ดี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของมนธ์ภัสสรณ์  พิพัฒเตชากร (2552) ที่พบว่า ภาวะอยู่ดีมีสุขด้านครอบครัว
ของกลุ่มตัวอย่างนั้นอยู่ในระดับมาก โดยการอมรบเลี้ยงดูคนในครอบครัวอย่างใกล้ชิดให้เป็นคนดี สนับสนุนให้มีการศึกษาสูง 
หัวหน้าครอบครัวมีอาชีพมั่นคง รวมถึงการมีสัมพันธ์ที่ดีภายในครอบครัว ทำให้ครอบครัวเกิดความอบอุ่น และการมีกิจกรรม
นันทนาการภายในครอบครัว ทำให้ลดภาวะความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายในครอบครัว รวมถึงการพึ่งตนเองของครองครัวจะทำให้
ครอบครัวเข้มแข็ง สามารถพึ่งพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ และการที่สมาชิกในครอบครัวไม่มีปัญหาความขัดแย้งกับเพื่อนบา้น 
และชุมชน จะทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถท่ีจะอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 

6) ด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิต พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 85.20 
ทั้งนี้เนื่องจากความอยู่ดีมีสุขด้านสภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตเกิดจากการที่ชุมชนมีไฟฟ้าและน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ 
และวัสดุที่ใช้ในการปลูกสร้างบ้านก็มีความมั่นคง และในชุมชนยังมีอาสาสมัครที่คอยดูแลความปลอดภัยในชุมชน ส่งเสริมให้
สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตดีขึ ้น สภาพแวดล้อมในการดำรงชีวิตเป็นอีกมิติหนึ่งที ่มีความสำคัญต่อความอยู่ดีมีสุข 
สภาพแวดล้อมที่ดีย่อมส่งผลต่อสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ดี  เอื้อต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตในสังคม ซึ่งการมี
สภาพแวดล้อมท่ีดี หมายความรวมถึงการมีที่อยู่อาศัยที่มั่นคง การได้รับบริการสาธารณูปโภคที่พอเพียง และมีความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพย์สิน อนามัยสิ่งแวดล้อมท่ีดี ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีเกื้อกูลต่อคุณภาพการดำรงชีวิตจะสนับสนุน
ในเกิดความอยู่ดีมีสุขของคน 

7) ด้านการบริหารจัดการที่ดีของรัฐ พบว่า มีภาวะอยู่ดีมีสุขอยู่ในระดับมาก ร้อยละ 81.30 
ทั้งนี้อาจเนื่องจากความอยู่ดีมีสุขด้านการบริหารจัดการทีดีของภาครฐั ทำให้ประชาชนได้รับสิทธิและผลประโยชน์ตามนโยบาย
ของรัฐ ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน และภาครัฐยังเป็นแหล่งข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้ ประชาชนได้รับ
สวัสดิการที่ดีจากภาครัฐ ได้รับความช่วยเหลือจากภาครัฐสม่ำเสมอ ได้รับการปฏิบัติจากหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นธรรม เมื่อ
ไปติดต่อราชการได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกับคนอื่น ภาครัฐมีส่วนช่วยให้ การดำเนินชีวิตประจำวันดีขึ้น สอดคล้องกับ
การศึกษาของสมศักดิ์  คูหาสวรรค์เวช (2557) ที่ศึกษาความอยู่ดีมีสุขของประชาชนในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย ผล
การศึกษาพบว่า ด้านการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ประชาชนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมในการทำงานและตรวจสอบการทำงาน
ของภาครัฐ ร้อยละ 97.10 ความอยู่ดีมีสุขของประชาชนส่วนหนึ่งจะขึ้นอยู่กับการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ เช่น การดูแล
คนในสังคมให้มีประสิทธิภาพและเสรีภาพในการดำรงชีวิต มีส่วนร่วมในการพัฒนาและตรวจสอบภาครัฐ ได้รับการปฏิบัติที่เท่า
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เทียมกันตามกฎหมายและรัฐกับประชาชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน นำไปสู่สังคมที่คนในสังคมจะอยู่ดีมีสุขตลอดไป  (บัวพนัธ์ 
พรหมพักพิง, 2554) 
 

7. ข้อเสนอแนะและการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
ผลการวิจัยพบว่า ภาวะอยู่ดีมีสุขของประชาชน ตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลาในภาพรวมอยู่ในระดับ

มาก แต่เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่าควรมีการพัฒนาปรับปรุงดังน้ี 

1) ด้านชีวิตการทำงาน ควรส่งเสริมการฝึกอาชีพให้คนว่างงาน ให้คนในชุมชนมีการงานที่
มั่นคง โดยภาครัฐและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องควรมีการจัดอบรมหางาน ฝึกงาน ฝึกอาชีพ ให้กับคนในชุมชนที่ไม่มีงานทำ  

2) ด้านรายได้และการกระจายรายได้ ควรส่งเสริมให้คนในชุมชนมีการประหยัด และเงินออม 
ด้วยการแนะนำวิธีการเก็บออมในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายในการดำรงชีวิตประจำวันอย่างเพียงพอ และไม่ขัดสนใน
ยามจำเป็น 
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