
การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง : การศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายขุองบ้านท่าไม้แดง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร 

ผู้วิจัย : นาย เจนณรงค์ มาลัย
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ธวชินี ลาลิน

ที่มาและความส าคัญ

จากการรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พบว่า ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
มาแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ.2548 คิดเป็นร้อยละ 16.5 และมีแนวโน้มว่าประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่ม
สูงขึ้นในปี พ.ศ.2564 จาก การคาดการณ์ในปี พ.ศ.2576 พบว่า ประเทศไทยจะก้าวสู่
สังคมสูงอายุในระดับสุดยอด คือ การที่มีผู้สูงอายุ มากกว่าร้อยละ 28 ของประชากร
ทั้งหมด หรือประชากรผู้สูงอายุที่มีอายุ65 ปีขึ้นไปมากกว่า ร้อยละ 20(มูลนิธิสถาบันวิจัย
และพัฒนาผู้สูงอายุไทย, 2561) จากปัญหาที่กล่าวมา 

ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านท่าไม้แดง 
ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง จังหวัดก าแพงเพชร เนื่องจากเป็นองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นที่มีขนาดเล็ก(มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2558) จากการเพิ่มขึ้นของประชากร
ผู้สูงอายุมีบทบาทส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุการจัดบริการสาธารณะให้
ครอบคลุมและการให้ความส าคัญต่อคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ การส่งเสริมการป้องกัน ฟื้นฟู
และพัฒนาระบบสุขภาพแบบ ครบวงจร

วัตถุประสงค์การวิจัย

1. เพื่อศึกษาสภาพชีวิตของผู้สูงอายุบ้านท่าไม้แดง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอ
เมือง จังหวัดก าแพงเพชร

2. เพื่อศึกษาปัจจัยทีม่ีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ บ้านท่าไม้แดง ต าบลลาน
ดอกไม้ อ าเภอเมืองจังหวัดก าแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้สูงอายุทั้งเพศชาย
และเพศหญิงที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปี ขึ้นไป จ านวน 10 คน
3.เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือการวิจัยคร้ังนี้เป็นแบบสัมภาษณ์
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลและวิธีการเก็บข้อมูลผู้วิจัยน าข้อมูลที่ได้จากการลงพื้นที่ในแต่
ละครั้งมาล าดับ เหตุการณ์เรียบเรียง วิเคราะห์จัดแยก เป็นหมวดหมู่ตามประเด็นต่าง 
โดยพิจารณา ว่าข้อมูลที่ได้มาในแต่ละคร้ังนั้น มีความสมบูรณ์เพียงพอที่จะตอบ
ค าถามได้หรือไม่และหาข้อมูลเพิ่มเติมต่อไป

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะอยู่กันแบบครอบครัวใหญ่ จะมีคนในครอบครัว
คอยดูแลใน ด้านปัจจัยสี่ ได้แก่ อาหาร เคร่ืองนุ่งห่ม ยารักษาโรค และที่อยู่อาศัย และจะ
ใช้เวลาในแต่ละวันอยู่กับครอบครัว มากกว่าเข้าไปมีส่วนร่วมในชุมชนหรือออกไปใช้
บริการด้านต่าง ๆจากหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานภาครัฐที่ไปใช้บริการมากที่สุดคือ 
สถานีอนามัย รองลงมาคือองค์การบริหารส่วนต าบล เพราะผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่จะดูแล
รักษาสุขภาพตามแพทย์สั่ง เช่น การควบคุมอาหาร การทานยาสม่ าเสมอ และการไปพบ
แพทย์ตามนัด เนื่องจากป่วยเป็นโรคเรื้อรัง บางรายมีโรคประจ าตัวมากกว่า 1 โรค 
รายได้หลักของผู้สูงอายุ มาจากการได้รับเบี้ยสงเคราะห์เพื่อการยังชีพผู้สูงอายุส าหรับ
แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ บ้านท่าไม้แดง ต าบลลานดอกไม้ อ าเภอเมือง 
จังหวัดก าแพงเพชร คือ การสร้างนโยบายสาธารณะในด้าน การดูแลรักษาสุขภาพ
เบื้องต้นด้วยตนเองแก่ผู้สูงอายุ การส่งเสริมสถาบันครอบครัวในการจัดกิจกรรม
ร่วมกัน และการด าเนินงานในการดูแลและช่วยเหลือผู้สูงอายุอาสาสมัครสาธารณสุขมูล
ฐาน (อสม.)ต าบลลานดอกไม้ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขสถานีอนามัยบ้านท่าไม้แดง

ข้อเสนอแนะ

1. องค์กรปกครองส่วนห้องถิ่น ซึ่งองค์กรบริหาร ส่วนท้องถิ่น ได้แก่ อบต เป็น
หน่วยงานหลักในการดูแลสวัสดิการ และคุณภามชีวิตของผู้สูงอายุ ตั้งแต่การ
จัดสรรเบี้ยยังชีพ จัดหาหรือซ่อมแซมที่อยู่ อาศัย

2. ควรศึกษารูปแบบของกิจกรรมที่ผู้สูงอายุต้องการ ที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ในพื้นที่ชุมชนของตน รวมทั้งถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุที่พิการที่อาศัยอยู่ใน
ชุมชนที่แตกต่างกัน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร

คุณภาพชีวติผู้สูงอายุ ต.ลาน
ดอกไม้
อ.เมือง จ.ก าแพงเพชร 
1.ด้านร่างกาย 
2.ด้านจิตใจ 
3.เศรษฐกิจ 
4.ด้านสังคม ลักษณะประชากรศาสตร์ 

1.เพศ 
2.อายุ 
3.ระดับการศึกษา
4.รายได้ 

การพัฒนาคุณภาพชีวติ 
1.ด้านการส่งเสริมสุขภาพ 
2.ด้านการมีส่วนร่วม 
3.ด้านการจัดการสภาพแวดล้อม 
4.ด้านการสนับสนุนทางสังคม



การสัมมนาวิชชาการด้านการพฒันาสังคม ครั้งที่ 6
ชื่อเรื่อง :คุณภาพชีวิตการท้างานของพนักงานโรงงานน้้าตาลทรายแห่งหน่ึงในจังหวัดก้าแพงเพชร

ผู้วิจัย : นาย วรโชติ เนินพลับ
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร

ที่มาและความส าคัญ

คุณภาพชีวิตการทํางานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เนื่องจากมนุษย์คือ ต้นทุน
ทางสังคมที่มีคุณค่า ในปัจจุบันคนส่วนใหญ่ต้องเข้าสู่ระบบการทํางาน ต้องทํางานเพื่อให้
ชีวิตดํารงอยู่ได้และตอบสนองความต้องการพื้นฐานการทํางาน และต้องทํางานให้มีรายได้
และเมื่อมีรายได้ก็สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นอาหาร เคร่ืองใช้ ตลอดจนปัจจัยทั้ง 4 

โรงงานผลิตน้ําตาลทรายเป็นสถานประกอบการโรงงานแปรรูปทางการเกษตรที่
มีความสําคัญต่อ การพัฒนาระบบเศรษฐกิจไทย โดยทั่วไปโรงงานผลิตน้ําตาลทรายต้อง
อาศัยคนงานหรือพนักงานในทุกกระบวกการผลิต 

ดังนั้นจากประสบการณ์ที่ผู้ศึกษาเคยมีโอกาสได้เข้าไปทํางานในโรงงานน้ําตาล
ทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชรนั้นจึงมีความสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของ
พนักงานภายในโรงงานน้ําตาลทรายจังหวัดกําแพงเพชร ในส่วนการปรับตัวในการทํางาน 
อุปสรรคในด้านการทํางาน และคุณภาพชีวิตในการทํางาน

ค าถามการวิจัย

คุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงานน้ําตาลทรายแห่งหนึ่งในจังหวัดกําแพงเพชร
เป็นอย่างไร

วัตถุประสงค์การวิจัย

เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตการทํางานของพนักงานโรงงาน้ําตาลทรายแห่งหนึ่งในจังหวัด
กําแพงเพชร

กรอบแนวคิดการวิจัย

วิธีด าเนินการวิจัย

1.รูปแบบการวิจัย การดําเนินการวิจัยในครั้งนี้เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ
2.ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง พนักงานโรงงานน้ําตาลทรายที่มีความรู้และความสามารถ
ในการทํางานภายในโรงงานน้ําตาลทราย จํานวน 8 คน
3.เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่ง
โครงสร้าง
4.วิธีการขั้นตอนในการเก็บข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลจาก
เอกสารทางวิชาการวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ และกระบวนการ
และทางในการเก็บข้อมูลโดยการเก็บจากการสัมภาษณ์
5.การตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เมื่อผู้วิจัยเก็บข้อมูลได้และนําข้อมูลที่ได้มา
ตรวจสอบว่าครบถ้วนและเพียงพอหรือไม่และนํามาแยกออกเป็นหมวดหมู่ พร้อม
ตรวจสอบความถูกต้อง
6.การวิ เคราะห์ข้อมูล ผู้ วิจัยได้นําข้อมูลที่ ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึกมาใช้ใน
กระบวนการวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูล ที่ได้จากการสัมภาษณ์เชิงลึก

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล

พนักงานโรงงานน้ําตาลทรายที่มีคุณภาพชีวิตที่มีความพึงพอใจต่องานทั้งหมด 6 ด้าน 
ได้แก่ ได้แก่ 1.ด้านค่าตอบแทนมีความเป็นธรรมและเพียงพอต่อการความต้องการของ
แรงงาน 2.ด้านการมีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถและทักษะและรู้สึกท้าทายกับ
งานของแรงงาน 3.ด้านการมีความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานและมีบรรยากาศทีดีในการ
ทํางานของแรงงาน 4.ด้านการมีโอกาสในการแสดงความคิดเห็นและมีอิสระในการพูด
ของแรงงาน 5.ด้านการทํางานและการแบ่งเวลาให้กับเรื่องส่วนตัวของแรงงาน 6.ด้าน
ความภูมิใจต่องานที่ได้ทําของแรงงานมีพนักงาน และพนักงานที่มีคุณภาพชีวิตการ
ทํางานที่ไม่มีความพึงพอใจทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ 1.ด้านสภาพการทํางานมีความ
ปลอดภัยน้อยและมีความอันตรายต่อสขุภาพของแรงงาน 2.ด้านการมีความก้าวหน้าและ
ความมั่นคงกับงานของแรงงาน

ข้อเสนอแนะ

1.พนักงานควรมีการจัดประชุมพูดคุยเพื่อให้มีการแนะนาํแนวทางถงึปญัหาที่ได้
ประสบพบเจอระหว่างการทํางานภายในแผนกงานแต่ละคน นํามาปรึกษาในการ
วางแผนเพื่อแก่ไข้ปญัหา

2.ควรมีการตรวจสอบสถานที่การทํางานของพนกังานอย่างสม่ําเสมอ และวาง
ระบบป้องกันอุบตัิภัยฉุกเฉินภายในโรงงานน้าํตาลทราย

3.ควรมีร้านค้าสหกรณ์ที่มีการจําหน่ายสินค้าที่มีราคาที่ถูกกวา่ท้องตลาดทั่วไป
เพื่อช่วยเหลือพนักงาน

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก้าแพงเพชร

ปัจจัยส่วนบคุคล
- เพศ
- อายุ
- แผนก
- รายได้

คุณภาพชีวิตการทํางาน
- ค่าตอบแทนมีความเปน็ธรรมและเพียงพอ
- สภาพการทํางานมีความปลอดภัยนอ้ย
- มีโอกาสในการพัฒนาขีดความสามารถ
- ความก้าวหน้าและความมั่นคงกับงาน
- ความร่วมมือกับเพื่อนร่วมงานที่ดี
- โอกาสในการแสดงความคิดเห็น
- การทํางานและการแบ่งเวลาให้กับเรื่อง
ส่วนตัว
- ความภูมิใจต่องาน



การสัมมนาวิชชาการดานการพัฒนาสังคม คร้ังท่ี 6 

ช่ือเรื่อง : ผลกระทบจากการเกิดสินคาออนไลนตอคุณภาพชีวิตของประชากร 

ในพื้นที่เทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

ผูวิจัย : นายบัลลังก หิรัญญาพร 

อาจารยที่ปรึกษา : ผูชวยศาสตรจารยธวิชินี ลาลิน 

ที่มาและความสําคัญ 

 การเขามาของโลกาภิวัตน สงผลใหสังคมเกิดการเปล่ียนแปลง และพฤติกรรม

ของผูบริโภคเปล่ียนแปลงไปจากเดิม มีผลกระทบตอผูคน ในเรื่องของการใชจายที่เกินตัว

จากระบบการผอนสินคาที่ เปดกวาง ทําใหเกิดเปนภาวะหนี้ สิน และอาจสงผลตอ

ครอบครัว ในกรณีที่ไมสามารถชําระเงินไดตามกาํหนด และอาจรุนแรงถึงขึ้นมีการกูหนี้ยืม

สิน เพื่อนํามาชําระคาสินคาและบริการ ซึ่งจะสงผลกระทบตอการมีคุณภาพชีวิตใน

หลายๆดาน เชน ดานสุขภาพจิต จากการเกิดภาวะความเครียด และอาจนํามาซึ่งปญหา

ภายในครอบครัวตามมาได รวมถึงคุณภาพชีวิตในดานการทํางาน กลาวคือ อาจเกิดการ

ปรับเปล่ียนรูปแบบการทํางาน หรืออาจเกิดการเปล่ียนงาน 

คําถามการวิจัย 

 ผูที่มีการส่ังซื้อสินคาผานชองทางออนไลน ภายในเทศบาลเมือง อําเภอเมือง 

จังหวัดกําแพงเพชร ไดรับผลกระทบจากการเกิดสินคาออนไลน และไดรับผลกระทบตอ

คุณภาพชีวิตอยางไรบาง 

วัตถุประสงคการวิจัย 

 เพื่อศึกษาผลกระทบ และผลกระทบตอคุณภาพชีวิตที่เกิดขึ้นกับผูที่มีการส่ังซื้อ

สินคาผานชองทางออนไลน ภายในเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีดําเนินการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

2.ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาในครั้งรี้ คือ ประชาชนทั่วไป 

จํานวน 10 คน ภายในเทศบาลเมือง อําเภอเมือง จังหวัดกําแพงเพชร  

3.เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ 

4. วิธีเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ

รวมกับการบันทึกเสียง กับกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดพิจารณาแลววา เปนกลุมเปาหมายที่

เคยซื้อหรือไดรับผลกระทบจากการซื้อสินคาผานชองทางออนไลน  

5.การวิเคราะหขอมูล นําขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหขอมูล นําขอมูลมาจําแนก

ออกเปนหมวดหมู เปรียบเทียบลักษณะของขอมูล หาความเกี่ยวโยงของขอมูลที่ไดรับ 

เพื่อหาคําอธิบาย การสังเคราะห และหาขอสรุป 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับผูที่มีการสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลน มี 4 ลักษณะ คือ  

 1 เกิดภาวะหนี้สิน จากระบบการผอนสินคาผานชองทางออนไลน ประกอบกับการ

ขาดการบริหารเงินท่ีดี 2 มีเวลาในการพักผอนนอยลง ใชการดูการขายสินคาผานสื่อออนไลน 

เพ่ือลดความเครียดท่ีสะสมจากการเรียน การทํางาน หรือสถานการณตึงเครียด 3 การเกิด

ชองวางระหวางความสัมพันธมากข้ึน และอาจถึงข้ันตัดความสัมพันธกับคนใกลตัว จากการใช

จายท่ีเกินตัว และความไววางใจ และ 4 สรางอาชีพทําใหเกิดรายได จากการหาชองทางในการ

สรางรายไดของแตละบุคคล 

 ผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของผูที่มีการสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลน 
สามารถจําแนกออกเปน 4 ดาน คือ 1 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ จากการเกิดหนี้สิน สงผลให

เกิดภาวะความเครียดตามมา 2 คุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ จากการมีงานทํา การสรางอาชีพ

ทําใหเกิดรายได ซ่ึงเปนการหาชองทางในการสรางรายไดของแตละบุคคล 3 คุณภาพชีวิตดาน

สังคม การเกิดชองวางระหวางความสัมพันธ มีผลกระทบรายแรงถึงข้ันตัดความสัมพันธ

ระหวางกัน มีผลกระทบเชิงลบตอคุณภาพชีวิตดานสังคม แตผูใหขอมูลบางสวน มีการกลาวถึง

การสรางปฏิสัมพันธระหวางตนเองกับสังคม และการพัฒนาทักษะการติดตอสื่อสาร เพ่ือใชใน

การประกอบอาชีพผานชองทางออนไลน และ 4 คุณภาพชีวิตทางดานเทคโนโลยี การไดรับ

ทักษะจากการซ้ือสินคาออนไลน ท้ังในเร่ืองของการศึกษาระบบการขายสินคา การตรวจสอบ

ความนาเชื่อถือของรานคาตางๆ เพ่ือใชในการซ้ือสินคา และการประกอบอาชีพ   

ขอเสนอแนะ 

 ขอ้มลูจากการศกึษาในครัง้นีส้ามารถอธิบายปรากฏการณท์างการวิจยัไดใ้น

ระดบัหนึ่ง แตง่านวิจยัชิน้นีก็้ยงัมีขอ้จาํกดั ในเรือ่งของประเดน็ทางสงัคมอ่ืนๆ ท่ี

อาจจะมีอิทธิพล ทาํใหเ้กิดผลกระทบตอ่ผูท่ี้มีการสั่งซือ้สนิคา้ผา่นช่องทางออนไลนท่ี์

หลากหลายกวา่ 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร 



การสัมมนาวิชาการด้านการพัฒนาสังคม ครั้งที่ 7 
ชื่อเรื่อง : คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอ ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

ผู้วิจัย : นางสาว ลัดดาวัลย์ คีรรีาษฏร์ตระกูล 
อาจารย์ที่ปรึกษา : ดร.กรรณิกา อุสสาสาร 

ที่มาและความส าคัญ 

รัฐบาลเมียนมาได้ปฏิบัติการปราบปรามกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างรุนแรงและ
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา ส่งผลให้มีผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาเดินทางหลบหนีเข้า
มาในเขตประเทศไทย ในปัจจุบันนี้มักเรียกว่า “ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมา” จังหวัดตากเป็น
จังหวัดหนึ่งที่มีศูนย์พักพิงถึง 3 แห่ง คือ 1) บ้านปุ้มเปี้ยง ต าบลคีรีราษฎร์ อ าเภอพบพระ 
2) บ้านนุโพ ต าบลแม่จันทร์ อ าเภออุ้มผาง 3) บ้านแม่หละ ต าบลแม่หละ อ าเภอท่าสอง
ยาง รวมผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา (ผภร.) ทั้งสิ้นกว่า 7,000 คน เนื่องจากในปัจจุบันมี
สถานการณ์เปลี่ยนแปลง ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้  ลี้ภัยชาวเมียนมาใน
ศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิต วิถีความ
เป็นอยู่และปัญหาในการด ารงชีวิต ส าหรับน ามาเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์แนวทางการ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาต่อไป 
 

ค าถามการวิจัย 

 คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง 
จังหวัดตาก เป็นอย่างไร 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

 เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก 

กรอบแนวคิดการวิจัย 

วิธีด าเนินการวิจัย 

1.รูปแบบการวิจัย การศึกโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ  
2. กลุ่มตัวอย่างการวิจัยในคร้ังนี ้คือ ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอ
ท่าสองยาง จังหวัดตาก จ านวน 20 คน จ าแนกเป็นเพศชาย 10 คน และเพศหญิง 10 
คน โดยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
3. การวิจัยคร้ังนี้ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก  
4.การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสารทางวิชาการและข้อมูลจากสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ
กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึก  
5. การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการด าเนินการกับข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ เพื่อน ามาซึ่งการ
ตอบโจทย์การวิจัย การด าเนินการในขั้นตอนนี้จึงเป็นการวิเคราะห์ผลจากข้อมูลที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ซึ่งเป็นวิธีการค้นหา
ความรู้ที่เป็นความจริง จากผู้รู้ที่รู้จริง ในประเด็นที่ค้นหาค าตอบ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละด้านสุขภาพกาย 
ผู้ลี้ภัยชาวเมียนมานั้นมีสุขภาพกายที่ปกติดี  
2. 2 คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละด้านสุขภาพจิต 
มีโบสถ์ วัด มัสยิด เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
3. คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละด้านความสัมพันธ์ทาง
สังคม ลี้ภัยในพื้นที่มีความเอ้ือเฟิ้อเผื่อแผ่ซึ้งกันและกัน เสมือนเป็นญาติพี่น้องกัน  
4. คุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยชาวเมียนมาในศูนย์พักพิงบ้านแม่หละด้านสภาพแวดล้อม 
ด้านสภาพแวดล้อมภายนอกที่เป็นป่าเขาที่เต็มไปด้วยต้นไม้ สร้างความร่มรื่นให้แก่ที่พัก
พิงและท าให้อากาศดี ในส่วนของพื้นที่อยู่อาศัยค่อนข้างแออัดและไม่มีความเป็นส่วนตัว 
แต่พื้นที่ส่วนกลางกว้างขวาง 

ข้อเสนอแนะ 

1 ข้อเสนอแนะการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 ศูนย์พักพิงบ้านแม่หละ อ าเภอท่าสองยาง จังหวัดตากควรมีการจัดอบรม
เจ้าหน้าที่เพิ่มเติมหรือท าการประเมินเจ้าหนา้ที่ที่เข้าไปให้บริการในศูนย์พักพิงเป็น
รายบุคคล เพื่อน าไปพิจารณาเลือกเจา้หนา้ที่ในการเข้าไปให้บริการ นอกจากนี้ควรมีการ
จัดให้ความรู้ทั่วไปในพื้นที่พักพิงให้แก่ผู้ลี้ภัยเพื่อลดความสับสนในเร่ืองพื้นที่และการแบ่ง
โซนให้แก่ผู้ลี้ภัย  
2. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัยคร้ังต่อไป 
 การท าวิจัยเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของผู้ลี้ภัยคร้ังต่อไปสามารถน าความคิดเห็น
ของผู้ลี้ภัยไปพัฒนาหรือศึกษาต่อและท าวจิัยเกี่ยวกับเร่ืองดังกล่าวได้ หรือการศึกษา
เก่ียวกับแนวทางการประกอบอาชีพให้แก่ผู้ลี้ภัย 
 

โปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
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