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บทคัดยอ
การวิ จั ยครั้ งนี้ มี วั ตถุ ประสงค ในการวิ จั ยเพื่ อ ศึ ก ษาระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน และระดั บ
ความผู ก พั น ต อ ชุ ม ชนในกรุ ง เทพมหานคร เพื่ อ เปรี ย บเที ย บความผู ก พั น ของประชาชนต อ ชุ ม ชนใน
กรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล และเพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับ
ความผูกพันตอชุมชนในกรุง เทพมหานคร โดยเปนงานวิจัยเชิงปริมาณ กลุมตัวอยางเปนประชาชนที่อาศัยใน
ชุมชนกรุงเทพมหานคร 400 คน จากการกําหนดขนาดตัวอยางตามสูตรของยามาเน ที่ระดับความเชื่อมั่นรอยละ
95 มีความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 เปนการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยใชการสุมแบบแบงกลุม
และการสุมแบบงาย เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามที่ผานการตรวจสอบถึง ความเที่ยงตรงตามเนื้อหาจาก
ผูทรงคุณวุฒิ ไดคา IOC เทากับ 1 และคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับเทากับ .8531 สถิติที่ใชไดแก
คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบคาที การวิเคราะหแปรปรวนทางเดียว การเปรียบเทียบเชิงซอน และ
การวิ เคราะหความสั มพันธของเพียรสัน ผลการวิจั ย พบวา ระดับคุณภาพชีวิ ตของประชาชนที่อาศัยในชุมชน
กรุงเทพมหานคร ภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื่อพิ จารณาเปนรายดาน พบวา ดานสุขภาพรางกาย และดาน
ความสั มพั นธ ทางสั ง คมอยู ในระดั บ มาก ส ว นด า นจิ ตใจ และด านสิ่ งแวดล อม อยู ในระดั บปานกลาง ระดั บ
ความผูกพันของประชาชนตอชุมชน ภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา ดานความเปน
อัตลักษณ ดานสถานที่ ดานความรักในชุมชน และดานการทําหนาที่อยูในระดับมาก สวนดานความสัมพัน ธ
ทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน
ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิ ติ ที่ .05 ส ว นประชาชนในชุ ม ชนที่ มี สถานภาพ อาชี พ และชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย ต า งกั น มี ร ะดั บ
ความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันตอชุมชน มี
ความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง (คาความสัมพันธ ( r ) = 0.61)
คําสําคัญ: คุณภาพชีวิต ความผูกพันตอชุมชน
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Abstract
This research aimed to study the level of quality of people’s lives and the level of
commitment toward the society in Bangkok, to compare the people’s commitment
toward the society categorized according to personal factors in Bangkok, and to study
the relationship between the quality of people's lives related to the commitment
toward the society in Bangkok. This study was quantitative research. The samples were
400 people living in the society in Bangkok, specifying samples with the Yamane formula
at the 95 percent confidence level, and there was a 5 percent sampling error. The
research applied Multi-stage Sampling: cluster random and simple random samplings
were used. The instrument was the questionnaires that had been checked for content
validity from the experts with an IOC value of 1, and the reliability of the whole
questionnaire was .8531. The statistics for data analysis were mean, standard deviation,
t-test, One-way ANOVA, multiple comparisons, and Pearson Correlation analysis. The
findings revealed that the quality of people’s lives living in Bangkok's society was at a
high level. When considering each side, the physical health and the social relationship
were found at a high level. The mental and the environment were at a moderate level.
Overall, the level of opinion about the commitment toward the society was high.
However, when considering each side, the identity, venue, love in the society, and
operation were found at a high level, and social relationship was moderate. There were
statistically significant variations in the degree of commitment to the society among
Bangkok residents with regard to gender, age, the size of the family, education levels,
and average monthly income at a significant level of.05. There were no disparities in
the amount of commitment to the society among the people in the society, regardless
of their rank, employment, or place of residence. The relationship between the quality
of people’s lives and commitment toward the society in Bangkok was a medium level
(relation rate (r) = 0.61)
Keywords: quality of life; commitment toward the society
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บทนํา
จากกระแสโลกที่มีความเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง ทําใหประเทศไทยเล็งเห็นถึงปญหาที่อาจจะเกิด
ขึ้นกับประชาชนคนไทย เมื่อพิจารณาบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ภาครัฐมีการดําเนินการ
ตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 2560 (Constitution of the Kingdom
of Thailand, 2017) ที่ มุ ง เน น ให ค วามสํ า คั ญ ในการวางรากฐานให ป ระชาชนคนไทยเป น คนที่ ส มบู ร ณ มี
คุณธรรมจริยธรรม มีคุณภาพที่ดี ครอบครัวอบอุนและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งคนและชุมชนก็
เปนอีกกลไกหนึ่งที่สําคัญตอการพัฒนาประเทศใหมีความมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ซึ่งการศึกษาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนตอชุมชนนั้น ทําใหไดเห็นถึงปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นกับประชาชนคนไทย จึงตองมีการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อที่จะนําไปสูแนวทางในการพัฒนา ดังจะเห็นไดจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560–2564) ที่ระบุถึงแนวทางการพัฒนาบนพื้นฐานของการให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” จึงตองให
ความสําคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนใหมีความสมบูรณ เพื่อใหคนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม ไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถเรียนรูดวยตนเองอยางตอเนื่อง มี
สุขภาวะที่ดีขึ้นใหคนทุกชวงวัยมีทักษะ ความรูและความสามารถเพิ่มยิ่งขึ้น รวมทั้งใหสถาบันทางสังคมมีความ
เขมแข็งและมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น (Ishao, 2019)
เห็นไดจากงานวิจัยที่นําแบบของคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ทั้ง 4 ดานมาใช ไดแก 1) ดานสุขภาพรางกาย (physical domain)
2) ดานจิตใจ (psychological domain) 3) ดานความสัมพันธทางสังคม (social relationship domain) และ
4) ดานสิ่งแวดลอม (environmental domain) แตการที่มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้น ยอมตองขึ้นอยูกับ
ปจจัยตาง ๆ เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตซึ่งปจจัยที่มีความสําคัญที่เปนองคประกอบของคุณภาพชีวิตนั้น
จะตองมีปจจัยทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง คานิยมและจิตใจดวย (Khokma, & Ratchatapibhunphob,
2020)
แตหากจะกลาวถึงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ก็นับวามีความสําคัญ อยางยิ่งเพื่อใหประชาชนสามารถ
พัฒนาตนเองและสังคมไปสูเปาหมายที่พึงปรารถนาได ทั้งในสวนบุคคล ครอบครัว ชุมชน ซึ่งตองมีการพัฒนาใน
ดานรางกายและจิตใจ รูจักบริหารตนเอง การเอื้ออาทรตอบุคคลอื่น มีอาชีพและรายไดที่พอเพียงตอการดํารงชีวิต
ทําใหคุณภาพชีวิตดีขึ้น ปญหาตาง ๆ ในสังคมก็จะลดนอยลง เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหามลภาวะ และปญหา
ครอบครัว เปนตน ซึ่งแตละประเทศไดมีความพยายามในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนของตนเองให
ดียิ่ง ขึ้น เพื่อชวยใหประชาชนทุกคนในสัง คม กินดีอยูดี และมีความสุข (Ishao, 2019) ในชวงที่มีการพัฒ นา
ชุมชนของตนใหเปนชุมชนที่นาอยู โดยพยายามอาศัยปจจัยหลายประการเขามาชวยในการพัฒนาชุมชนเพื่อให
พรอมรับมือกับสถานการณตาง ๆ ที่อาจเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา นับเปนปจจัยหนึ่ง ที่สงผลตอความผูกพัน
ตอ ชุ ม ชน ความเชื่ อ คานิ ยม ทั ศนคติ และพฤติ กรรมที่แสดงออกของประชาชน เปรียบเสมือนสิ่ ง ที่ ช วยยึ ด ให
ประชาชนในชุมชนอยูรวมกันอยางสันติ และมีความสุข ความผูกพันตอชุมชนเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง ของ
ชุมชนที่มีสวนสําคัญอยางยิ่งในการพัฒนาความรูสึกและพฤติกรรมของประชาชน เพื่อใหเกิดความรักและ
หวงแหนหรือเสียสละ ประชาชนที่มีความผูกพันตอชุมชนพรอมที่จะเอื้ออํานวยตอการพัฒนาชุมชน อันจะทํา
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ใหประชาชนรูสึกวาพวกเขาเปนสวนหนึ่งของชุมชน พรอมที่จะทุมเทกําลังกาย กําลังใจสรางสรรคสิ่งตาง ๆ อยาง
เต็มที่ ในปจจุบันนี้ประชาชนที่อาศัยอยูในชุมชนกรุงเทพมหานคร ตองเผชิญกับสภาวการณที่เปลี่ยนแปลง และ
ความกาวหนาของเทคโนโลยีสมัยใหม อันทําใหเกิดผลกระทบตอแบบแผนการดําเนินชีวิตของประชาชน และ
ชุมชน จะเห็นไดวาประชาชนและชุมชนมีลักษณะหลากหลายยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นดังกลาวนี้อาจสง
ผลใหชีวิตประชาชนในชุมชนสั่นคลอนได โดยเฉพาะอยางยิ่งดานคุณภาพชีวิตและความผูกพันตอชุมชน และ
ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับความผูกพันตอชุมชน เห็นไดจากงานวิจัยของ ญาตินันท โคกมา และ
พิชิต รัชตพิบุลภพ (Khokma, & Ratchatapibhunphob, 2020) ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธ
กับ ความผูก พัน ตอ ชุม ชน อํ าเภอน้ํา ปาด จัง หวั ดอุ ต รดิ ตถ พบว า ความสัม พัน ธร ะหวา งคุ ณภาพชีวิ ตของ
ประชาชนกับความผูกพัน ของประชาชนตอชุมชน มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลางในทิศทางเดียวกัน
เชิงบวก
ดวยบริบทดังกลาวขางตน ผูวิจัยซึ่งอาศัยอยูใกลพื้นที่ชุมชนหนึ่งในกรุงเทพมหานคร และตระหนักถึง
ความสําคัญของปญหาที่อาจสงผลกระทบตอความมั่นคงของสังคมและประเทศได เชน ภาวะวิกฤตเศรษฐกิจ
การแพรระบาดยาเสพติด ความรุนแรงในครอบครัว และปฏิสัมพันธของประชาชนที่มีตอกันในชุมชนเสื่อมถอย
ลดน อ ยลง เป น สาเหตุ ทํ าให สนใจศึ กษาคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนที่ สั มพั นธ กั บความผู กพั นต อชุ มชนใน
กรุงเทพมหานคร และตองการชี้ใหเห็นถึงแนวทางการเสริมสรางและพัฒนาชุมชนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และ
มีการอยูรวมกันอยางมีความสุขตอไป หรืออาจกลาวไดวาคุณภาพชีวิตของคนกับความผูกพันตอชุมชนที่อยู
อาศัยมีความสัมพันธกัน เพื่อเปนประโยชนในเชิงนโยบายทางสังคมในการสรางชุนชนเขมแข็งอยางยั่งยืนตอไป
วัตถุประสงคการวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และระดับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
2. เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันของประชาชนตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวนบุคคล
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
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กรอบแนวคิดในการวิจัย
การศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย
สมมติฐานการวิจัย
1. คุณภาพชีวิตของประชาชน และความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร อยูในระดับมาก
2. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และชุมชนที่อยูอาศัยตางกัน มีระดับความผูกพันตอ
ชุมชนที่แตกตางกัน
3. ความสั มพั นธ ระหว างคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนกั บความผู กพั นต อชุ มชนในกรุ งเทพมหานคร มี
ความสัมพันธทางบวกอยูในระดับมาก
วิธีดําเนินการวิจัย
ในการวิจัยนี้ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีดําเนินการวิจัยตามลําดับ ดังนี้
ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ประชาชนที่อาศัยในชุมชนกรุงเทพมหานคร ป พ.ศ. 2562 ที่มีอายุ 18 ป
ขึ้นไป มีจํานวนทั้งสิ้น 2,007,669 คน (Bureau of Town Planning, Department of Policy and Planning,
2019) จาก 50 เขตชุมชนในกรุงเทพมหานคร มีดังนี้ พระนคร ปอมปราบศัตรูพาย สัมพันธวงศ ดุสิต ธนบุรี
บางกอกนอย บางกอกใหญ บางพลัด คลองสาน บางซื่อ จตุจักร พญาไท ราชเทวี ดินแดง หวยขวาง ปทุมวัน
บางรัก สาทร วัฒนา คลองเตย ยานนาวา บางคอแหลม หลักสี่ ดอนเมือง สายไหม บางเขน ลาดพราว บึง กุม
บางกะป วังทองหลาง คันนายาว สะพานสูง สวนหลวง ประเวศ พระโขนง บางนา คลองสามวา หนองจอก มีนบุรี
ลาดกระบัง ตลิ่งชัน ทวีวัฒนา บางแค หนองแขม ภาษีเจริญ ทุงครุ บางบอน บางขุนเทียน จอมทอง และราษฎรบูรณะ

© 2022 Journal of Rattana Pundit University published by Thai-Journal Citation Index Centre

วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

17(1) ม.ค. – มิ.ย. 2565

49

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชน/ อัญชลี นรินทร1* กนก เพงจินดา, น. 44-59.

โดยกําหนดขนาดกลุมตัวอยาง จากการคํานวณตามสูตรของยามาเน (Yamane, 1973) ที่ระดับความเชื่อมั่น
รอยละ 95 มีความคลาดเคลื่อนในการสุมรอยละ 5 ไดกลุมตัวอยาง 400 คน
สูตร
N
e
แทนคาสูตร

𝑛𝑛 =

𝑁𝑁

1+𝑁𝑁(𝑒𝑒)2

หมายถึง ขนาดของประชากร
หมายถึง ความคลาดเคลื่อนของกลุมตัวอยาง (ความเชื่อมั่นอยูที่รอยละ 95 จะมี
2,007,669
ความคลาดเคลื่อนอยูที่รอยละ 5) 𝑛𝑛 = 2,007,669
(.05)2
𝑛𝑛 =

2,007,669
1 + 2,007,669 (.05)2

ดังนั้น ขนาดของกลุมตัวอยาง เทากับ 400 คน
การสุมตัวอยางในครั้งนี้ เปนการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน มีดังนี้
ขั้นที่ 1 วิธีการเลือกกลุมตัวอยางแบบแบงกลุม จาก 50 เขตชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยเลือกมารอยละ
15 ได 8 ชุมชนในกรุงเทพมหานครเพื่อนํามาเปนตัวอยาง ไดแก บางรัก สาทร ยานนาวา คลองสาน ลาดพราว
บึงกุม บางกะป และวังทองหลาง
ขั้นที่ 2 การสุ มแบบงาย โดยวิธีการจับฉลากจาก 8 ชุม ชนในกรุงเทพมหานครที่ได ในขั้นที่ 1 โดยเก็ บ
ตัวอยางชุมชนละ 50 คน ใหไดครบตามจํานวนที่ระบุไว
ขั้นที่ 3 การสุมแบบสะดวก เพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางจาก 8 ชุมชน ใหไดตามจํานวนที่ระบุ
ไว รวมจํานวน 400 คน
ตารางที่ 1
ประชากรและกลุมตัวอยางของชุมชนในกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2562
เขตชุมชนในกรุงเทพมหานคร
บางรัก
สาทร
ยานนาวา
คลองสาน
ลาดพราว
บึงกุม
บางกะป
วังทองหลาง
รวม

ประชากร
10,848
32,881
15,418
24,173
41,634
34,693
30,008
18,247
207,902

ตัวอยาง
50
50
50
50
50
50
50
50
400

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถาม (questionnaires) ที่แบงออก 4 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ปจ จัยสว นบุค คลของผูต อบแบบสอบถามที่เป นกลุ มตัวอยาง ไดแ ก เพศ อายุ สถานภาพ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา รายไดเฉลี่ยตอเดือน อาชีพ และชุมชนที่อยูอาศัยโดยคําถามมีลักษณะ
ของแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ
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ตอนที่ 2 ระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน ประกอบด ว ย ด า นสุ ข ภาพร า งกาย ด านจิ ตใจ ด าน
ความสัมพันธทางสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ตอนที่ 3 ความผูกพันตอชุมชน ประกอบดวย ดานความสัมพันธทางสัง คม ดานสถานที่ ดานความ
เปนอัตลักษณ ดานการทําหนาที่ และดานความรูสึกรักชุมชน โดยคําถามเปนแบบมาตราสวนประมาณคา
ในตอนที่ 2 และตอนที่ 3 มีเกณฑในการแบงคะแนนดังนี้
5 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มากที่สุด
4 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ มาก
3 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ ปานกลาง
2 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอย
1 หมายถึง มีความคิดเห็นอยูในระดับ นอยที่สุด
การแปลผลคาเฉลี่ย โดยกําหนดชวงคะแนนจากสูตร ดังนี้
อันตรภาคชั้น
=
คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ําสุด
จํานวนชั้น
=
5 – 1 = .80
5
คะแนนเฉลี่ย
ความหมาย
4.21-5.00
เปนจริง
มากที่สุด
3.41-4.20
เปนจริง
มาก
2.61-3.40
เปนจริง
ปานกลาง
1.81-2.60
เปนจริง
นอย
1.00-1.80
เปนจริง
นอยที่สุด
ตอนที่ 4 ขอเสนอแนะ (เพิ่มเติม) เปนคําถามแบบปลายเปด
การสรางเครื่องมือในการวิจัย
การสราง และพัฒนาเครื่องมือเพื่อใชในการศึกษาครั้งนี้ มีการดําเนินการ ดังนี้
1) ศึกษาเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี และทบทวนวรรณกรรม รวมทั้งงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชนเพื่อใหไ ดตัวแปร เพื่อนําขอมูลที่ไ ดมาเปนแนวทางใน
การพัฒนาเครื่องมือตามจุดมุงหมาย
2) นําแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก มาเปนตนแบบ ในการตั้งขอคําถามเพื่อให
ครอบคลุมประเด็นที่ศึกษาตามวัตถุประสงคที่กําหนดไว
3) นํ า เครื่ อ งมื อ ที่ ไ ด พั ฒ นาตรวจสอบถึ ง ความเที่ ย งตรงตามเนื้ อ หา (content validity) หรื อ
ความเหมาะสมของเนื้อหา ความถูกตองของภาษา ความครอบคลุม และมีความสอดคลองตามนิยามของตัวแปร
4) นําเครื่องมือที่ไดพัฒนาขึ้น ทําการทดสอบคุณภาพของเครื่องมือ เพื่อหาความเชื่อมั่น (reliability)
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การทดสอบคุณภาพของเครื่องมือการวิจัย
การตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเนื้อหา (content validity) จากผูทรงคุณวุฒิทั้ง สามทาน ใน
การวิจัยครั้งนี้ ไดคา IOC เทากับ 1 และนําแบบสอบถามไปทดลองใช (try out) กับกลุมทดลอง คือประชาชน
ที่อาศัยอยูในชุมชนมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนกลุมที่มีลักษณะใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จํานวน 30 คน
ในที่นี้ เพื่อมิให เกิดการลําเอียง (bias) และไดหาคาความเชื่อมั่น (reliability) ของแบบสอบถาม ด วยวิ ธีข อง
ครอนบาค (Cronbach’s alpha coefficient) หาคาสัมประสิทธิ์แอลฟา >.50 (Burns, & Grove, 2001) เพื่อให
ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม ที่เปนเกณฑมาตรฐานทางวิชาการที่ยอมรับได ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ พบวา
คาความเชื่อมั่นทั้งฉบับเทากับ .8531
การเก็บรวบรวมขอมูล
คณะผู วิ จั ย ให ผู ช ว ยนํ า แบบสอบถามยื่ น ให กั บ ตั ว แทนแต ล ะชุ ม ชนกรุ ง เทพมหานครเพื่ อ ขอ
ความอนุเคราะหในการเก็บขอมูลจากประชาชนที่อาศัยในชุมชนดังกลาว
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใชในการวิจัย
การวิเคราะหขอมูลการศึกษาวิจัย คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชนใน
กรุงเทพมหานคร สามารถแบงออกเปน 2 สวน ดังนี้
สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงพรรณนา โดยจําแนกไดดังนี้
1.1 การวิ เ คราะห ขอ มู ลเกี่ ยวกับ ป จจั ย สว นบุ ค คลของผูต อบแบบสอบถาม สถิ ติที่ ใ ชเ ป น
คาความถี่ (frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (percentage)
1.2 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และระดับความผูกพันของประชาชนตอ
ชุมชนในกรุงเทพมหานคร สถิติที่ใชเปนคาเฉลี่ย (mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
สวนที่ 2 การวิเคราะหขอมูล โดยใชสถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมติฐานการวิจัย ไดแก
2.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของกลุม เพื่อทดสอบสมมติฐาน ดวยการทดสอบคาที
(t-test) การวิ เ คราะห ค วามแปรปรวนแบบจํ า แนกทางเดี ย ว (one-way ANOVA) และการเปรี ย บเที ย บ
เชิงซอน ดวยการทดสอบรายคู โดยใชคาสถิติของ Fisher’s least significant difference (LSD)
2.2 การวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ โดยใช ส ถิ ติ ห าค า สั ม ประสิ ท ธิ์ ส หสั ม พั น ธ ข องเพี ย ร สั น
(Pearson correlation coefficient)
สรุปผลการวิจัย และอภิปรายผล
สรุปผลการวิจัย
วัตถุประสงคขอที่ 1 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชน และความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 1 คุณภาพชีวิตของประชาชน และความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครอยูในระดับมาก
ผลการวิเคราะหคุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยในชุมชนกรุง เทพมหานคร จากการศึกษา พบวา
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีคุณภาพชีวิตในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.42) เมื่อ
พิจารณาเปนรายดาน พบวา มีคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก 2 ดาน ไดแก ดานสุขภาพรางกาย (คาเฉลี่ย 3.79)
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ดานความสัมพันธทางสัง คม (คาเฉลี่ย 3.78) ตามลําดับ และอยูในระดับปานกลาง 2 ดาน ไดแก ดานจิตใจ
(คาเฉลี่ย 3.11) และดานสิ่งแวดลอม (คาเฉลี่ย 3.02) ตามลําดับ
ผลการวิ เ คราะห ค วามผู ก พั น ของประชาชนต อชุ มชนในกรุ ง เทพมหานคร จากการศึ ก ษา พบว า
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนกรุงเทพมหานคร มีความผูกพันตอชุมชนในภาพรวม อยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.56)
เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีความผูกพันตอชุมชนอยูในระดับมาก เรียงลําดับจากคาเฉลี่ยมากไปหานอย
ไดแก ดานความเปนอัตลักษณ (คาเฉลี่ย 3.78) ดานสถานที่ (คาเฉลี่ย 3.77) ดานความรักในชุมชน (คาเฉลี่ย
3.71) และดานการทําหนาที่ (คาเฉลี่ย 3.46) ตามลําดับ ยกเวน ดานความสัมพันธทางสังคม มีความผูก พันต อ
ชุมชนอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.15)
วัตถุประสงคขอที่ 2 เพื่อเปรียบเทียบความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร จําแนกตามปจจัยสวน
บุคคล
สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับ
การศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนที่แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05 สวนประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ อาชีพ และชุมชนที่อยูอาศัยตางกันมีระดับ
ความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน
จากการศึกษา ผูวิจัยขอนําเสนอผลการวิจัย โดยไดแยกออกเปนรายละเอียดดังนี้
1. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญที่ .05 โดยเพศชายมีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาเพศหญิง
2. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มอี ายุตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญที่ .05 และนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s
least significant difference (LSD) ไดผลการทดสอบดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเชิงซอนของระดับความผูกพันตอชุมชนโดยภาพรวม จําแนกตาม
อายุแบบรายคู พบวา
2.1 ประชาชนที่มีอายุ 25 -30 ป มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มีอายุ 36 -40 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.2 ประชาชนที่มีอายุ 31 -35 ป มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มีอายุ 36 - 40
ปอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.3 ประชาชนที่มีอายุ 36 -40 ป มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มีอายุ 41 - 45
ป, 46 - 50 ป, 51 - 55 ป, 56 - 60 ป และ 60 ปขึ้นไป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
2.4 ประชาชนที่มีอายุ 41 -45 ป มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มีอายุ 46 - 50
ป อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
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คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชน/ อัญชลี นรินทร1* กนก เพงจินดา, น. 44-59.

3. ประชาชนในชุ ม ชนกรุ ง เทพมหานครที่ มี ส ถานภาพต า งกั น มี ร ะดับ ความผูก พัน ตอ ชุม ชน
ไมแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
4. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวตางกัน มีระดับความผูกพันตอ
ชุมชนแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparison)
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s least significant difference (LSD) ไดผลการทดสอบดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเชิง ซอนของระดับความผูกพันตอชุมชนภาพรวม จําแนกตาม
สมาชิกในครอบครัวแบบรายคู พบวา ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีสมาชิกในครอบครัว 5 คนขึ้นไป
มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มี จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1-2 คน และ 3- 4 คน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
5. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparison) โดยใชวิธีทดสอบ
แบบ Fisher’s least significant difference (LSD) ไดผลการทดสอบ ดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเชิงซอนของระดับความผูกพันตอชุมชนภาพรวม จําแนกตามระดับ
การศึกษาแบบรายคู พบวา ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีระดับความผูกพัน
ตอชุมชนมากกวาประชาชนที่มีระดับการศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนตน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ .05
6. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชน
แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และนําไปเปรียบเทียบเชิงซอน (multiple comparison)
โดยใชวิธีทดสอบแบบ Fisher’s least significant difference (LSD) ไดผลการทดสอบดังนี้
ผลการวิเคราะหขอมูลเปรียบเทียบเชิงซอนของระดับ ความผูก พันตอ ชุม ชนภาพรวม จําแนกตาม
รายไดเฉลี่ยตอเดือนแบบรายคู พบวา ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีรายไดมากกวา 35,001 บาท ขึ้น
ไป มีระดับความผูกพันตอชุมชนมากกวาประชาชนที่กลุมอื่น ๆ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
7. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีอาชีพตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
8. ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีที่อยูอาศัยตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนไมแตกตาง
กัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
วัตถุ ประสงค ขอที่ 3 เพื่อหาความสั มพันธ ระหวางคุ ณภาพชี วิ ตของประชาชนกั บความผู กพันต อชุ มชน
ในกรุงเทพมหานคร
สมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
มีความสัมพันธทางบวก อยูในระดับมาก
จากการวิจัยพบวา ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความ
ผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี คา sig. (2-Tailed) เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับ
สมมติ ฐ านรอง (H1) ปฏิ เ สธสมมติ ฐ านหลั ก (H0) หมายความว า ป จ จั ย คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน มี
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ความสัม พั น ธ กับ ความผู ก พั น ต อ ชุ ม ชนในกรุ ง เทพมหานคร อยา งมี นั ยสํ า คั ญ ทางสถิติ ที่ ร ะดับ 0.05 มี ค า
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.61 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ความสัมพันธในระดับปานกลาง ซึ่งสามารถจําแนกความสัมพันธตามรายขอได ดังนี้
ปจจั ยดา นสุ ขภาพร างกายกับความผูก พัน ตอชุ มชนในกรุง เทพมหานคร โดยมีค า sig. (2-Tailed)
เทากับ 0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา
ปจจัยดานสุขภาพรางกาย มีความสัมพันธกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพัน ธ (r) เทากับ 0.54 แสดงวาตัวแปรทั้ง สองมีความสัมพันธกันใน
ทิศทางเดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง กลาวคือ ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีปจจัย
ดานสุขภาพรางกายที่ดี จะมีความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ดี
ปจจัยดานจิตใจกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี คา sig. (2-Tailed) เทากับ 0.00
ซึ่ง นอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัยดาน
จิตใจ มีความสัมพัน ธกับความผูกพัน ตอชุมชนในกรุง เทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05
คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.55 แสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน โดยมี
ความสัมพัน ธในระดับปานกลาง กลาวคือ ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานจิตใจที่ดี จะมี
ความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ดี
ป จ จั ย ด า นความสั ม พั น ธ ท างสั ง คมกั บ ความผู ก พั น ต อ ชุ ม ชนในกรุ ง เทพมหานคร โดยมี ค า sig.
(2-Tailed) เทากับ 0.00 ซึ่ง นอยกวา 0.05 นั่น คือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0)
หมายความวา ปจจัยดานความสัมพันธทางสังคมไมมีความสัมพันธกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.69 โดยแสดงวาตัวแปรทั้งสองมี
ความสั มพัน ธกั น ในทิศ ทางเดียวกัน โดยมี ความสั มพั นธ ในระดั บปานกลาง กลา วคื อ ประชาชนในชุ มชน
กรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดานความสัมพันธทางสังคมที่ดี จะมีความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ดี
ปจจัยดานสิ่งแวดลอมกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร โดยมี คา Sig. (2-Tailed) เทากับ
0.00 ซึ่งนอยกวา 0.05 นั่นคือ ยอมรับสมมติฐานรอง (H1) ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) หมายความวา ปจจัย
ดานสิ่ง แวดลอมไมมีความสัมพัน ธกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร อยางมีนัยสําคัญ ทางสถิติที่
ระดับ 0.05 คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) เทากับ 0.66 โดยแสดงวาตัวแปรทั้งสองมีความสัมพันธกันในทิศทาง
เดียวกัน โดยมีความสัมพันธในระดับปานกลาง กลาวคือ ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีปจจัยดาน
สิ่งแวดลอมที่ดี จะมีความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครที่ดี
สรุปไดวา สมมติฐานที่ 1 คุณภาพชีวิตของประชาชน และความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร อยูใน
ระดับมาก ยอมรับสมมติฐาน สมมติฐานที่ 2 ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ จํานวนสมาชิก
ในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนที่แตกตางกัน อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ อาชีพ และชุมชนที่อยู
อาศัยตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน และสมมติฐานที่ 3 ความสัมพันธระหวางคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนกับความผูกพันตอชุมชนในกรุงเทพมหานครมีความสัมพันธในระดับปานกลาง
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คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชน/ อัญชลี นรินทร1* กนก เพงจินดา, น. 44-59.

อภิปรายผลการวิจัย
ประชาชนในกรุงเทพมหานครมีความสนใจในเรื่องของคุณภาพชีวิต และความผูกพันตอความเปนอยู
กันเปนจํานวนมาก โดยประชาชนใหความสําคัญกับสิ่ง เหลานี้เนื่องจากจะตองใชชีวิตอยูในสังคมเมืองที่เปน
เมืองหลวง และจะตองทํางานหรือดํารงชีพอยูในสังคมนี้ ซึ่งสามารถเห็นผลได จากผลการวิจัยที่พบวาประชาชน
ในกรุ งเทพมหานคร มีระดั บความคิดเห็นเกี่ยวกั บคุณภาพชี วิตของประชาชนตอชุ มชนในกรุ งเทพมหานครใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยเฉพาะดานสุขภาพรางกายที่ประชาชนใหความคิดเห็นอยูในระดับมาก เนื่องจาก
กรุงเทพมหานครไดใหความสําคัญตอคุณภาพชีวิตดานสุขภาพรางกายของประชาชนในพื้นที่ พยายามทําพื้นที่
ออกกําลัง กายใหกับประชาชนไดมีโอกาสในการพัฒ นาสุขภาพกาย และสุขภาพจิตใหดียิ่ง ขึ้น เพราะดว ย
ความที่กรุงเทพมหานครไดเปนเมืองหลวงที่มีประชาชนเขามาอยูเปนประชากร ทั้งประชากรหลักและประชากร
แฝงเปนจํานวนมากทําใหเกิดความแออัด แมวาการพัฒนาสุขภาพไดมีการดําเนินงานทั้งการสงเสริมสุขภาพ
ปองกันโรค รวมทั้งการจัดบริการที่มีคุณภาพครอบคลุมทั่วถึงมากขึ้นก็ตาม แตอัตราการเจ็บปวยยังมีเพิ่มขึ้น จน
ทําใหผูวาราชการจังหวัด และผูบริหารไดเล็งเห็นถึงปญหา และสามารถพัฒนาใหเมืองกรุงเทพมหานคร ในชุมชนทุก
ๆ ชุมชน เปน ชุมชนที่นาอยู มีความปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตทั้งทางรางกายและจิตใจดีขึ้น สอดคลองกับ
งานวิ จั ยของ ญาติ นั นท โคกมา และ พิ ชิ ต รั ชตพิ บุ ลภพ (Khokma, & Ratchatapibhunphob, 2020) ศึ ก ษา
คุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพัน ธกับความผูกพันตอชุมชน อําเภอน้ําปาด จัง หวัดอุตรดิตถ และ พบวา
ประชาชนอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีระดับคุ ณภาพชีวิ ตอยู ในระดับ มาก และระดับ ความผูก พัน ของ
ประชาชนตอชุมชนอยูในระดับมาก ประชาชนอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ
อายุ มีค วามผูกพั น ตอชุม ชนไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคล ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ มี
ความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน ความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันของประชาชนตอ
ชุมชน มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ทิศทางเดียวกันในเชิงบวก และสอดคลองกับงานวิจัยของ กิตติวงค
สาสวด (Sasuad, 2017) ศึ กษาป จ จั ย ที่ ส ง ผลต อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ผู สู ง อายุ ใ นจั ง หวั ด ภาคตะวั น ออก พบว า
1) ปจจัยพื้นฐาน ปจจัยดานจิตลักษณะ และปจจัยดานความตองการของผูสูงอายุมีความสัมพันธกัน หากรางกาย
ปวยจิตใจก็ปวยดวย 2) ผูสูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมาจากครอบครัวที่มีความรักซึ่งกันและกัน ดูแลผูสูงอายุ
อยางดีที่สุดเทาที่จะทําไดโดยเฉพาะในดานอาหารและโภชนาการ และ 3) รูปแบบที่เหมาะสมสําหรับการดูแล
ผูสูงอายุ คือ สมาชิกครอบครัว เปน บุค ลากรหลักในการดูแ ลผูสูง อายุ ทั้ ง หนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน
จะตองมีสวนรวมอยางแข็งขันในการดูแลผูสูงอายุ โดยเนนสุขภาวะของผูสูง อายุในทุกดาน คือ ดานรางกาย
อารมณและจิตวิญญาณ และสอดคลองกับงานวิจัยของ พิญาภรณ เต็งพานิชกุล (Tengpanichakul, 2019) ศึกษา
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางแค พบวา บุคลากร
สวนใหญมีระดับความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานความเต็มใจและ
ทุมเท ในการทํางานเพื่อองคกร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และจากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคลไมมี
ความสั มพัน ธ ตอความผูกพั น ตอองคกร สวนป จจัยด านลักษณะงาน และปจจัย ดานความพึง พอใจในการ
ปฏิบัติงานมีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ทําใหมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายพัฒนา
ชุมชน และสวั สดิ การสังคมสํานักงานเขตบางแค ที่ระดั บนั ยสําคัญทางสถิติ .05 ส ว นความผู ก พั น ต อ ชุ ม ชนใน
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กรุงเทพมหานคร พบวา มีระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความผูกพันของประชาชนตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร
ภาพรวมอยูในระดับมาก โดยในดานอัตลักษณของชุมชนที่กรุงเทพมหานครพยายามสรางใหเกิดขึ้น เพื่อใหเกิด
เอกลักษณ และรักษาภาพลักษณประจําทองถิ่นในเขตตาง ๆ ทําใหประชาชนรักและหวงแหนชุมชนของตนเอง
ผลการศึก ษาถึง ปจ จัย สว นบุ คคลของประชาชนในกรุ ง เทพมหานครตามเขตทั้ ง 8 เขตนั้น ผู วิจั ย
สามารถที่จะแสดงใหเห็นถึงการจําแนกปจจัยตาง ๆ ออกมาเพื่อใหเห็นถึงความแตกตางของระดับความผูกพัน
ของประชาชนที่เปนผูตอบแบบสอบถาม จากสมมติฐานการวิจัย ประชาชนในชุมชนกรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ
จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนที่
แตกต างกัน อย างมีนั ยสํ าคั ญ ทางสถิติ ที่ร ะดั บ 0.05 ผลการทดสอบสมมติ ฐาน พบวา ประชาชนในชุม ชน
กรุงเทพมหานครที่มีเพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอเดือนตางกัน มี
ระดับ ความผู กพั น ต อ ชุม ชนที่แ ตกต างกัน อย างมี นัย สํา คัญ ทางสถิ ติที่ ร ะดั บ .05 สว นประชาชนในชุม ชน
กรุงเทพมหานครที่มีสถานภาพ อาชีพ และชุมชนที่อยูอาศัยตางกัน มีระดับความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน
เนื่องจากประชากรในกรุงเทพมหานครมีประชากรแฝงเขาอยูเปนจํานวนมากกวาประชากรที่เปนคนกรุงเทพ
จริง ซึ่งอาจจะทําใหบริบทของการใชชีวิต การมองคุณภาพของการใชชีวิตนั้นมีความแตกตางกัน และทําให
คาการแปรผลนั้นมีความแตกตางออกไป ซึ่งไมสอดคลองกับงานวิจัยของ ญาตินันท โคกมา และพิชิต รัชตพิบุลภพ
(Khokma & Ratchatapibhunphob, 2020) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอ
ชุมชน อําเภอน้ําปาด จัง หวัดอุตรดิตถ และพบวา ประชาชนอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีระดับคุณภาพ
ชีวิตภาพรวม อยูในระดับมาก และระดับความผูกพันของประชาชนตอชุมชนภาพรวมอยูในระดับมาก ประชาชน
อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ และอายุ มีความผูกพันตอชุมชนไมแตกตางกัน
สวนปจจัยสวนบุคคล ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ มีความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน ความสัมพันธ
ระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันของประชาชนตอชุมชน มีความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง
ทิศทางเดียวกันในเชิงบวก และไมสอดคลองกับงานวิจัยของ พิญาภรณ เต็งพานิชกุล (Tengpanichakul, 2019)
ที่ศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายพัฒ นาชุมชนและสวัสดิการสังคม สํานักงานเขตบางแค และ
พบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก แตเมื่อพิจารณารายดาน พบวา
ดานความเต็มใจและทุมเทในการทํางานเพื่อองคกรมีคาเฉลี่ยมากที่สุด จากการทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัย
สวนบุคคล ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร สวนปจจัยดานลักษณะงาน และปจจัยดานความพึงพอใจใน
การปฏิบัติงาน มีความสัมพันธกับความผูกพันตอองคการ ทําใหมีผลตอความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝาย
พัฒนาชุมชน และสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบางแค ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .05 ในความแตกตางเพียงแค
ปจจัยสวนบุคคลบางตัวเทานั้น อาทิ เพศ อายุ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน ระดับการศึกษา และรายไดเฉลี่ยตอ
เดือนตางกัน
สวนผลการวิเคราะหความสัมพัน ธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันตอชุมชนใน
กรุ ง เทพมหานคร พบว า คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชนกั บ ความผู ก พั น ต อ ชุ ม ชนในกรุ ง เทพมหานคร มี
ความสัมพันธกันในทิศทางบวก โดยมีขนาดความสัมพันธอยูในระดับปานกลาง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ
ญาตินันท โคกมา และพิชิต รัชตพิบุลภพ (Khokma, & Ratchatapibhunphob, 2020) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของ
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ประชาชนที่สัมพันธกับความผูกพันตอชุมชน อําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ และพบวา ประชาชนอําเภอน้ํา
ปาด จังหวัดอุตรดิตถ มีระดับคุณภาพชีวิตอยูในระดับมาก และระดับความผูกพันของประชาชนตอชุมชนอยูใน
ระดับมาก ประชาชนอําเภอน้ําปาด จังหวัดอุตรดิตถ ที่มีปจจัยสวนบุคคล ไดแก เพศ อายุ มีความผูกพันตอชุมชน
ไมแตกตางกัน สวนปจจัยสวนบุคคล ระดับการศึกษา สถานภาพ และอาชีพ มีความผูกพันตอชุมชนแตกตางกัน
ความสัมพัน ธระหวางคุณภาพชีวิตของประชาชนกับความผูกพันของประชาชนตอชุมชน มีความสัมพันธอยูใน
ระดั บ ปานกลาง ทิ ศ ทางเดี ย วกั น ในเชิ ง บวก และสอดคล อ งกั บ งานวิ จั ย ของ พิ ญ าภรณ เต็ ง พานิ ช กุ ล
(Tengpanichakul, 2019) ที่ศึกษาความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม
สํานักงานเขตบางแค และพบวา บุคลากรสวนใหญมีระดับความผูกพันตอองคกรภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อ
พิจารณารายดาน พบวา ดานความเต็มใจและทุมเทในการทํางานเพื่อองคกร มีคาเฉลี่ยมากที่สุด และจาก
การทดสอบสมมติฐาน พบวา ปจจัยสวนบุคคล ไมมีความสัมพันธตอความผูกพันตอองคกร สวนปจจัยดานลักษณะ
งาน และปจจัยด านความพึ งพอใจในการปฏิ บั ติ งานมีความสั มพั นธ กั บความผู กพันต อองค การ ทํ าให มี ผลต อ
ความผูกพันตอองคกรของบุคลากรฝายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตบางแค ที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .05
ขอเสนอแนะ
ขอเสนอแนะที่ไดจากการวิจัย
คุณภาพชีวิตของประชาชนตอชุมชนในกรุงเทพมหานคร ดานจิตใจ และดานสิ่ง แวดลอม ควรไดรับ
การพัฒ นาใหมากยิ่ง ขึ้น อาจเกิดจากการที่อัตราการวางงานมากขึ้น ทําใหดานจิตใจของประชาชนยัง ไมดี
เทาที่ควร ทางกรุงเทพมหานครควรตระหนักถึงปญหาเหลานี้ และดานสิ่งแวดลอม ยังเปนปญหาที่ตามมาไมวา
จะเปนในดานการจัดการพื้นที่สีเขียว มลพิษ ขยะ และสิ่งแวดลอมอื่น ๆ ทําใหประชาชนยังตองการใหกรุง เทพ
มหานครมีการพัฒนาสิ่งเหลานี้ไปพรอม ๆ กัน
ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1. ศึกษาความผูกพันของประชาชนตอชุมชนในกรุงเทพมหานครในเขตพื้นที่อื่นๆ และใหมีการเลือก
พื้นที่ที่มีความหลากหลาย และแตกตางกัน อาทิเชน การศึกษาความผูกพันของประชากรจริง กับประชากรแฝง
ในเขตกรุงเมพมหานคร
2. ศึกษาคุณภาพชีวิตของประชาชนในกรุงเทพมหานครในชุมชนยอยอื่น ๆ เพื่อใหทราบถึงปญหาที่
แทจริงของกรุงเทพมหานคร
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