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บทคัดยอ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) พัฒนาตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง และ
2) เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมืองกับขอมูลเชิงประจักษ
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยจํานวน 297 ชุมชน ใน 24 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวนทั้งสิ้น 5,807 คน
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก ความถี่ และรอยละ และ
วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน
ผลการวิจัยพบวา 1) ตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง ประกอบดวย ดานกาย
ไดแก การเสียสละ 6 ตัวบงชี้ การเคารพกติกาสังคม 5 ตัวบงชี้ และการยอมรับซึ่งกันและกัน 5 ตัวบงชี้
ดานวาจา ไดแก การพูดถูกกาลเทศะ 5 ตัวบงชี้ และการพูดสรางสรรค 6 ตัวบงชี้ และดานใจ ไดแก
การทัศนคติที่ดีตอความแตกตางระหวางของบุคคล จํานวน 7 ตัวบงชี้ การปรารถนาดีตอผูอื่น 8 ตัวบงชี้
และการรักษาความดีของตัวเอง จํานวน 8 ตัวบงชี้ รวมทั้งสิ้น 50 ตัวบงชี้ และ 2) ผลการวิเคราะห
องคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order conﬁrmatory factor analysis) พบวา โมเดลมี
ความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษพิจารณาไดจากคาไคสแควร (Chi-square) มีคาเทากับ
1344.94 คาความนาจะเปน เทากับ 0.16 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน เทากับ 0.85 คาดัชนีวัดระดับ
ความกลมกลืนที่ปรับแกแลว เทากับ 0.81 และคาความคลาดเคลื่อน เทากับ 0.08
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Abstract
The objectives of this study were 1) to develop indicators of living together with
care in urban communities and 2) to verify the validity of the model of living together
with care in urban communities. The participants were 5,807 people in 24 districts of
Bangkok. The instrument used was questionnaire. The data were analysed by frequency,
percentages and conﬁrmatory factor analysis.
Results of this research were as follows: 1) The indicators of living together with
care in urban communities consisted of 3 main factors, 8 minor factors and 50 indicators.
The ﬁrst main factor is ‘body’, which consists of 6 indicators of sacriﬁce, 5 indicators
of respect for social rules, and 5 indicators of mutual recognition. The second main
factor, ‘speech’, consists of 5 indicators of propriety and 6 indicators of creativity.
‘Mind’, the third main factor, consists of 7 indicators of positive attitude towards
differences between individuals, 8 indicators of goodwill towards others, and 8 indicators
of maintain their own goodness. 2) The results of second conﬁrmatory factor analysis
with the use of LISREL program showed that the model ﬁtted the empirical data. The
construct validity of models was consistent with empirical data with chi-square = 1344.94,
p-value = 0.16, Goodness of Fit Index (GFI) = 0.85, Adjusted Goodness of Fit Index
(AGFI) = 0.81 and Root Mean Square Error of Approximation (RMSEA) = 0.08.
KEYWORDS: DEVELOPMENT INDICATORS / LIVING TOGETHER WITH CARE / URBAN
COMMUNITIES

บทนํา
สภาพสังคมไทยในปจจุบันจัดอยูในขั้นตอนของการเปลี่ยนผาน (Transitional
stage) จากการเปนสังคมเกษตรแบบจารีตประเพณี เปลี่ยนสภาพเขาสูการเปนสังคม
อุตสาหกรรมและการเปนสังคมทันสมัย ลักษณะที่พบคือ ภาคอุตสาหกรรมเติบโตขึ้นใน
ภาคเมื อง (Urban sector) จึงทําใหภาคเมื อ งขยายตั วอย า งรวดเร็ ว ทํ า ให เ กิ ด สภาพ
ความแตกตางขัดแยงกันระหวางภาคเมืองกับชนบท สังคมที่มีลักษณะทวิลักษณ (Dualistic
society) จึงหมายถึงสังคมที่มีภาคการเมืองที่ทันสมัย มีวิถีการดําเนินชีวิตที่เต็มไปดวย
การสื่อสารคมนาคมที่ทันสมัย ในขณะที่ภาคชนบทยังคงมีคนสวนใหญที่ดําเนินชีวิตตามแบบ
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จารีตประเพณีและความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ความสัมพันธทางสังคมเปนแบบไมเปนทางการ
กันอยูโดยทั่วไป ยิ่งไปกวานั้น ในภาคเมืองที่มีความทันสมัยนี้เอง อาจมีลักษณะของสังคม
แบบจารีตประเพณีอยูบาง เชน ในทามกลางตึกที่สูงเสียดฟาและการขนสงที่ทันสมัย ยังมี
ศาลพระพรหมที่คนเมืองนิยมมากราบไหวบูชาและบนบานดวยเหตุตาง ๆ กัน ในทางกลับกัน
ในภาคชนบทอาจไดเห็นจานดาวเทียมตัง้ อยูใ นชุมชนทีแ่ วดลอมไปดวยทุง นา สภาพสังคมแบบ
ทวิลักษณนี้เองที่ทําใหการดําเนินชีวิตคอนขางสับสน ชูพินิจ เกษมณี (2555) ไดสรุปปจจัย
ที่กอใหเกิดปญหาทางสังคมไววาประกอบดวย 1) แนวทางการพัฒนาประเทศ 2) การพัฒนา
การศึกษา 3) การพัฒนาที่เนนทุนนิยมเสรีสูง 4) การลดลงของพื้นที่วัฒนธรรม (Cultural
space) 5) ความสับสนของเจาหนาที่ของรัฐ และ 6) การฉอราษฎรบังหลวง
ยูเนสโกเปนองคกรระหวางประเทศองคกรแรกที่สงเสริมใหชนชาติตาง ๆ ไดเห็น
ความสําคัญในเรื่อง “การอยูรวมกันบนความแตกตางทางวัฒนธรรม” และเนนยํ้าวานี่คือ
หลักสากลที่เปนพื้นฐานของความเปนมนุษย ในการทํางานของยูเนสโกเนนการใหประชาชน
ตระหนักในอัตลักษณดานวัฒนธรรมของตน ตระหนักถึงลักษณะทางพหุนิยมดานวัฒนธรรม
ตระหนักถึงสิทธิในเรื่องของความแตกตาง การรูจักเคารพวัฒนธรรมของคนอื่น รวมทั้ง
ชนกลุม นอยดวย อมรา พงศาพิชญ (2549) กลาววา การยอมรับความหลากหลายทางวัฒนธรรม
และเอกลักษณของแตละวัฒนธรรม (Cultural integration) หรือพหุวัฒนธรรม (Cultural
pluralism) หมายถึง การที่สังคมยอมรับความแตกตางหลากหลายทางวัฒนธรรม และ
ไมพยายามที่จะไปครอบงําซึ่งกันและกัน ความหลากหลายทางพหุลักษณในประเทศไทยนั้นมี
ทัง้ ความหลากหลายทางดานชาติพนั ธุ ภาษา ศาสนา ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม
(ชูพินิจ เกษมณี, 2555) ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ สุรไกร นันทบุรมย และ วลัย อิศรางกูร
ณ อยุธยา (2558) ที่พบวา การเปลี่ยนแปลงเจตคติเกิดจากการไดเรียนรูเนื้อหาเกี่ยวกับ
ความแตกตางหลากหลายทางดานเชื้อชาติ ศาสนา และวัฒนธรรม สงผลใหมีทักษะทางสังคม
มากขึน้ ซึง่ สํานักงานสถิตแิ หงชาติ (สํานักงานสถิตแิ หงชาติ, 2554) ไดดาํ เนินการสํารวจสภาวะ
ทางสังคมและวัฒนธรรม พ.ศ. 2554 เพือ่ นําขอมูลทีไ่ ดไปใชในการวางแผนแกไขปญหาสังคมนัน้
พบวา ประชากรของประเทศไทยมากกวารอยละ 90 นับถือศาสนาพุทธ (รอยละ 94.6)
รองลงมานับถือศาสนาอิสลาม (รอยละ 4.6) และศาสนาคริสต (รอยละ 0.7) ที่เหลือเปน
ผูนับถือศาสนาอื่น ๆ รวมทั้งผูที่ไมมีศาสนา (รอยละ 0.1)
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ในชวงป พ.ศ. 2549-2552 จากขอมูลของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ (สคช., 2553) พบวา ดัชนีความอยูเปนสุขรวมกันในสังคมไทยอยูที่รอยละ
65-67 โดยมีปจจัยมาจากหลายสาเหตุ ไดแก การพัฒนาโครงสรางทางเศรษฐกิจเปนไปอยาง
เชื่องชา เศรษฐกิจมีความออนแอและเกิดความเหลื่อมลํ้า การศึกษาไมมีคุณภาพไมสามารถ
ทําใหคนคิดวิเคราะหไดทําใหกลายเปนพลเมืองไมมีคุณภาพในการพัฒนาประเทศ ครอบครัว
ขาดความอบอุนเกิดการหยาราง ปญหายาเสพติด ปญหาการคอรัปชั่นตั้งแตผูนอยถึงผูใหญ
ทีแ่ ผกระจายออกไปในวงกวาง ตลอดจนการไมเคารพกฎหมายและกฎระเบียบตาง ๆ ขาดวินยั
และความขัดแยงของคนภายในประเทศ จึงเปนสาเหตุทที่ าํ ใหความสุขของคนในสังคมลดนอย
ถอยลง อรุณ รักธรรม (2551) ไดใหความเห็นวา สาเหตุของความขัดแยงนั้นมาจากหลาย
ประการ เชน 1) ความแตกตางกันในการรับรูขอมูลหรือขอเท็จจริงทําใหเขาใจกันไปคนละ
ทิศละทาง ดังที่ Deﬂeur and Ball-Rokeach (1996) กลาววา โดยปกติคนเรามักจะมีนิสัย
ชอบเลือก เลือกทีจ่ ะคิด เลือกทีจ่ ะเชือ่ ตามทีใ่ จตนเองปรารถนา นิสยั ในการชอบเลือกนีเ้ กิดจาก
การเรียนรูและประสบการณชีวิตของแตละคน เชนเดียวกับการสื่อสารที่เราจะเลือกสื่อสาร
ในแตละสถานการณตามความรูสึก ตามความตองการ โดยที่ความตองการขาวสารจะเพิ่มขึ้น
เมือ่ บุคคลนัน้ ตองการขอมูลในการตัดสินใจในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ บุคคลจะไมรบั ขาวสารทุกอยาง
เขามาสูตัวเองทั้งหมด แตจะเลือกเพียงบางสวนที่คิดวามีประโยชนตอตนเองเทานั้นจริง ๆ
2) เปาหมายหรือสิ่งที่ตองการแตกตางกันออกไป 3) คานิยมของคนที่มีความแตกตางกัน
4) ระบบโครงสรางของสังคมที่อยูอาจเปนเหตุนําไปสูความขัดแยง 5) การเปลี่ยนแปลงทั้ง
ตัวบุคคล โครงสราง หรือเปาหมาย ก็จะนําไปสูความขัดแยง ดังนั้น ระดับการเปลี่ยนแปลง
ยิง่ มีมากเทาไรโอกาสทีจ่ ะเกิดความขัดแยงก็มมี ากขึน้ เทานัน้ ดวย และ 6) พฤติกรรมสวนบุคคล
มีผลทําใหเกิดความขัดแยงซึ่งจะเกิดในเมื่อพบทางเลือกหลาย ๆ ทางและตองเลือกเอาทางใด
ทางหนึง่ เปนตน ฉะนัน้ เพราะพฤติกรรมสวนบุคคลจะนําไปสูค วามขัดแยงได ดังนัน้ ถาพฤติกรรม
ของคนไมแตกตางกันมากนัก โอกาสเกิดความขัดแยงก็นอยลง ดังที่พระพรหมคุณาภรณ
(ป.อ.ปยุตโต) (2551) ไดกลาวเกี่ยวกับหลักสาธารณียธรรม 6 ไวในหนังสือ “พจนานุกรม
พุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม” วา เปนหลักธรรมที่ตั้งแหงความระลึก ธรรมเปนเหตุที่ระลึก
ถึงกัน หลักการอยูรวมกัน ประกอบดวย 1) เมตตากายกรรม คือ ชวยเหลือกิจธุระของผูอื่น
ดวยความเต็มใจ 2) เมตตาวจีกรรม คือ บอกกลาว ชี้แนะ ตักเตือนดวยความหวังดี 3) เมตตา
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มโนกรรม คือ คิดทําในสิ่งที่ประกอบแตประโยชน 4) สาธารณโภคี คือ เมื่อใดสิ่งใดมาโดย
ชอบธรรม ก็นาํ มาแบงปนใชสอยรวมกัน 5) สีลสามัญญตา คือ ประพฤติถกู ตองตามระเบียบวินยั
และ 6) ทิฏฐิสามัญญตา คือ มีความคิดเห็นรวมกัน ยึดหลักการสําคัญเดียวกัน ซึ่งสอดคลอง
กับงานวิจยั ของ นํา้ ทิพย พรพัฒนานิคม (2554) ทีพ่ บวา ผลลัพธของการใชหลักสาธารณียธรรม
เพื่อเสริมสรางมนุษยสัมพันธของนักเรียนโรงเรียนราชวินิตมัธยม มี 6 ประการ ไดแก 1) ทําให
เปนที่รัก 2) ทําใหเปนที่เคารพ 3) ทําใหเกิดการสงเคราะหกัน 4) ทําใหไมวิวาทกัน 5) ทําให
เกิดความสามัคคีกัน และ 6) ทําใหเกิดความเปนอันเดียวกัน
กรุงเทพมหานครมีลักษณะเปนเมืองเอกขนาดใหญเปนศูนยกลางความเจริญของ
ประเทศ กลาวคือ เปนศูนยกลางบริหารราชการ การคา การธนาคาร และเปนแหลงอุตสาหกรรม
ขนาดใหญที่สุด จึงมีพลังดึงดูดทางเศรษฐกิจสูง มีผลใหภาคและเมืองสวนใหญตกอยูภายใต
อิทธิพลของกรุงเทพมหานคร และยังเปนแรงดึงดูดใหประชาชนจากชนบทดิ้นรนอพยพ
เขาสูกรุงเทพมหานคร จากปรากฏการณทางสังคมในปจจุบัน พบวา ความเจริญกาวหนา
ของชุมชนเมือง ทําใหเกิดการอพยพโยกยายถิ่นฐานของประชากร ในเขตพื้นที่ชนบทเขามาใน
เขตเมืองมีมากขึน้ เมือ่ ในเขตเมืองมีความหนาแนนของประชากรมากขึน้ จึงเกิดการเปลีย่ นแปลง
ทางเศรษฐกิจ สังคม และปญหาตาง ๆ สอดคลองกับ ศรีศักร วัลลิโภดม (2558) ที่กลาวไววา
กรุงเทพมหานครในปจจุบันที่เต็มไปดวยยวดยานพาหนะและสิ่งกอสรางใหม ๆ มีจํานวนของ
ผูที่หลั่งไหลเขามาทํามาหากินกันในเมืองหลวง จนเกิดภาวะประชากรลนเมืองที่นับวันมีแตจะ
เพิ่มมากขึ้น จากปญหาดังกลาวทําใหการดํารงชีวิตของคนกรุงเทพมหานครเปนไปอยางไมมี
คุณภาพ ขาดความเปนมนุษย เพราะทุกคนกลายเปนคนเห็นแกตวั เหตุทเี่ ปนเชนนีเ้ พราะสังคม
ในกรุงเทพมหานครขาดความเปนชุมชนนั่นเอง
ดังนั้น ผูวิจัยจึงศึกษาการสรางและพัฒนาตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลใน
ชุมชนเมืองโดยศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการอยูรวมกันทั้งในดานความหมาย ทฤษฎีที่เกี่ยวของ
กับการอยูรวมกัน หลักธรรมทางศาสนาที่เนนการอยูรวมกันในสังคม ตลอดจนแนวทาง
การอยูรวมกันในสังคม จนสามารถสังเคราะห ตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนได
3 องคประกอบหลัก 8 องคประกอบยอย มีตัวแปร (ตัวบงชี้) ในรายละเอียดดวย ซึ่งมีความ
จําเปนในการศึกษาตอไป
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วัตถุประสงค
1. เพื่อพัฒนาตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
2. เพื่อตรวจสอบความสอดคลองของโมเดลการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
กับขอมูลเชิงประจักษ
วิธีการวิจัย
การวิจัยครังนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาตัวบงชี้การอยู
รวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง มีขอบเขตของการวิจัยดังตอไปนี้
1. ประชากรที่ใชในการวิจัย
ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่อาศัยอยูในอยูในชุมชนเมืองโดยกําหนดชุมชน
เมืองในกรุงเทพมหานคร หมูบานจัดสรร อาคารสูง และเคหะชุมชน จํานวน 1,333 ชุมชน
ใน 50 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวนประชากรทั้งสิ้น 1,455,955 คน (สํานักผังเมือง
กรุงเทพมหานคร, 2555)
2. กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย
กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูที่อาศัยอยูในอยูในชุมชนเมืองโดยกําหนด
ชุมชนเมืองในกรุงเทพมหานคร หมูบานจัดสรร อาคารสูง และเคหะชุมชน จํานวน 297 ชุมชน
ใน 24 เขตของกรุงเทพมหานคร จํานวนกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 5,807 คน ซึ่งไดมาจากการสุม
แบบแบงชั้น (Stratiﬁed random sampling)
3. ตัวแปรที่ศึกษา
ตั ว แปรที่ ใช ใ นการศึ ก ษาครั้ ง นี้ ป ระกอบด ว ย องค ป ระกอบหลั ก ด า นกาย มี
3 องคประกอบยอย ไดแก การเสียสละ 6 ตัวแปร (ตัวบงชี้) การเคารพกติกาสังคม 5
ตัวแปร (ตัวบงชี้) และการยอมรับซึ่งกันและกัน 5 ตัวแปร (ตัวบงชี้) รวมจํานวน 16
ตัวแปร (ตัวบงชี้) องคประกอบหลักดานวาจา มี 2 องคประกอบยอย ไดแก การพูดถูก
กาลเทศะ 5 ตัวแปร (ตัวบงชี้) และการพูดสรางสรรค 6 ตัวแปร (ตัวบงชี้) รวมจํานวน 11
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ตัวแปร (ตัวบงชี้) และองคประกอบหลักดานใจ มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การทัศนคติที่ดี
ตอความแตกตางระหวางของบุคคล จํานวน 7 ตัวแปร (ตัวบงชี้) การปรารถนาดีตอผูอื่น
8 ตัวแปร (ตัวบงชี้) และการรักษาความดีของตัวเอง จํานวน 8 ตัวแปร (ตัวบงชี้) รวมจํานวน
23 ตัวแปร (ตัวบงชี้) ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 50 ตัวแปร (ตัวบงชี้)
4. ขั้นตอนการดําเนินการวิจัย
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการพัฒนาตัวบงชีก้ ารอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมือง ผูว จิ ยั
มีขั้นตอนดําเนินการวิจัยดังตอไปนี้
1. ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของตลอดจนศึกษาแนวคิดของ
การอยูรวมกันในสังคมเพื่อมาใชเปนกรอบเบื้องตนในการพัฒนาตัวบงชี้ของการอยูรวมกัน
อยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง จากนั้นทําการสังเคราะหและสรุปตัวบงชี้ในการอยูรวมกันอยาง
เกื้อกูลในชุมชนเมือง
2. เขียนนิยามเชิงปฏิบัติการจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ซึ่งผูวิจัยไดนํามา
เขียนนิยามตามลักษณะที่ตองการวัดเพื่อนํามาใชเปนกรอบในการสรางเครื่องมือ
3. นําตัวบงชีก้ ารอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมืองทีส่ รางขึน้ ไปใหผทู รงคุณวุฒิ
ทางดานการศึกษานอกระบบโรงเรียน ดานการวัดและประเมินผล ดานหลักสูตรและการสอน
และดานศาสนา จํานวน 5 ทาน ชวยตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content validity)
โดยหาคาดัชนีความสอดคลองของขอคําถาม (Item objectives congruence: IOC) ซึ่งมี
เกณฑในการประเมินดังนี้
-1 หมายถึง ขอคําถามไมสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด
0 หมายถึง ไมแนใจวาขอคําถามมีความสอดคลองหรือไมสอดคลอง
1 หมายถึง ขอคําถามมีความสอดคลองกับนิยามเชิงปฏิบัติการที่ตองการวัด
โดยผูวิจัยไดคัดเลือกขอคําถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.80 ถึง 1.00 ไวทั้งหมด และนํามา
ปรับปรุงแกไขตามคําแนะนําของผูเชี่ยวชาญ
4. นําแบบสอบถามทีป่ รับปรุงแลวไปทดลองใช (Try out) โดยนําไปทดลองกับกลุม
ประชากรที่ไมใชกลุมตัวอยางที่เลือกไว จํานวน 30 คน แลวนํามาวิเคราะหหาคาความเที่ยง
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ของแบบสอบถาม โดยใชวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s coefﬁcient)
พบวามีคาเทากับ 0.90 จากนั้นปรับปรุงแกไขแบบสอบถามใหมีความถูกตองกอนนําไปใช
เก็บรวบรวมขอมูลตอไป
5. นําแบบสอบถามการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมนเมืองมาจัดพิมพเปนฉบับ
สมบูรณเพื่อนําไปเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางที่เลือกไวตอไป
6. ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเอง โดยมีทีมผูชวยวิจัยในการลง
พื้นที่เก็บรวบรวมขอมูล ซึ่งผูวิจัยไดมีการประชุมเพื่อชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุประสงค
กลุมตัวอยาง และวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อจะไดเขาใจตรงกันและเก็บรวบรวมขอมูลได
ถูกตองตอไป
7. ดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางที่สุมไวจํานวน 5,807 คน โดย
ชี้แจงใหกลุมตัวอยางรับทราบถึงวัตถุประสงค และประโยชนที่ไดรับจากการทําแบบสอบถาม
การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
8. นําแบบสอบถามที่เก็บกลับคืนไดมาตรวจสอบความเรียบรอยของขอมูล พบวา
มีแบบสอบถามทีม่ คี วามถูกตอง สมบูรณ สามารถนํามาใชวเิ คราะหไดทงั้ สิน้ จํานวน 5,825 คน
คิดเปนรอยละ 100.30 จากนั้นลงรหัสสําหรับนําไปวิเคราะหขอมูลตอไป
9. กรอกขอมูลจากแบบสอบถามดวยคอมพิวเตอรโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
สําเร็จรูป
10. วิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรสําเร็จรูป
11. วิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Conﬁrmatory factor analysis) โดยใช
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order conﬁrmatory factor
analysis) ด ว ยโปรแกรม LISREL สํ า หรั บ การวิ เ คราะห อ งค อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น
(Conﬁrmatory factor analysis) มีขั้นตอนในการวิเคราะหดังภาพ 1
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ภาพ 1 แสดงขั้นตอนการวิเคราะหขอมูลโมเดลสมการโครงสราง
ที่มา: สุภมาส อังศุโชติ, สมถวิล วิจิตรวรรณา, และ รัชนีกูล ภิญโญภานุวัฒน (2555)

12. แปลผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Conﬁrmatory factor analysis)
พรอมทั้งปรับโมเดลการวิจัยกับขอมูลเชิงประจักษ โดยพิจารณาจากคาพารามิเตอรตาง ๆ
ของโมเดล ดังตอไปนี้
ตาราง 1 คาดัชนีที่ใชในการพิจารณาความสอดคลองกลมกลืนของโมเดลกับขอมูลเชิงประจักษ
คาสิถิติวัดระดับความกลมกลืน
1. คาไคสแควร (Chi-square)

เกณฑระดับความกลมกลืน
< 2.00 สอดคลองกลมกลืนกันดี
2.00 – 5.00 สอดคลองกลมกลืนกันพอใชได
2. คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน
≥ 0.95 สอดคลองกลมกลืนกันดี
(Goodness of ﬁt index: GFI)
0.90 – 0.95 สอดคลองกลมกลืนกันพอใชได
3. คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว
≥ 0.95 สอดคลองกลมกลืนกันดี
(Adjusted goodness of ﬁt index: AGFI)
0.90 – 0.95 สอดคลองกลมกลืนกันพอใชได
4. คาความคลาดเคลื่อน
< 0.05 สอดคลองกลมกลืนกันดี
(Root mean square error of approximation: 0.05 – 0.08 สอดคลองกลมกลืนกันพอใชได
RMSEA)
0.08 – 0.10 สอดคลองกลมกลืนกันไมคอยดี
> 0.10 สอดคลองกลมกลืนกันไมดี
หมายเหตุ: ขอมูลของ คาสิถิติวัดระดับความกลมกลืน จาก สุภมาส อังศุโชติ และ คณะ (2555)
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ผลการวิจัย
1. ผลการวิเคราะหขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม พบวา เปนเพศชาย 2,501 คน
คิดเปนรอยละ 42.90 เพศหญิง 3,324 คน คิดเปนรอยละ 57.10 มีอายุระหวาง 15-29 ป
มากที่สุด จํานวน 1,931 คน คิดเปนรอยละ 33.20 รองลงมา คือ อายุระหวาง 30-44 ป
จํานวน 1,741 คน คิดเปนรอยละ 29.90 อายุระหวาง 45-59 ป จํานวน 1,236 คน คิดเปน
รอยละ 21.20 และอายุ 60 ปขึ้นไปนอยที่สุด จํานวน 917 คน คิดเปนรอยละ 15.70
มีการศึกษาอยูใ นระดับปริญญาตรีมากทีส่ ดุ จํานวน 3,343 คิดเปนรอยละ 57.40 รองลงมา คือ
ตํ่ากวาปริญญาตรี จํานวน 1,570 คิดเปนรอยละ 27.00 ปริญญาโท จํานวน 881 คิดเปน
รอยละ 15.10 และปริญญาเอกนอยที่สุด จํานวน 31 คิดเปนรอยละ 0.50 ตามลําดับ
2. ผลการวิเคราะหการอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมือง พบวา สวนใหญเห็นดวย
กับตัวบงชีก้ ารอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมือง โดยมีความคิดเห็นอยูใ นรอยละ 90 ปขนึ้ ไป
ทุกขอ ซึ่งความคิดเห็นที่มีคารอยละมากที่สุด คือ พยายามปรับปรุงแกไขในสิ่งที่ผิดเพื่อให
เกิดความถูกตอง (รอยละ 99.50) สวนความคิดเห็นที่มีคารอยละนอยที่สุด คือ ไมโกรธเมื่อ
ผูอื่นทําผิดโดยไมไดตั้งใจ (รอยละ 91.40) ตามลําดับ
3. ตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมืองประกอบดวย องคประกอบหลัก
ดานกาย มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การเสียสละ 6 ตัวแปร (ตัวบงชี้) การเคารพกติกาสังคม
5 ตัวแปร (ตัวบงชี้) และการยอมรับซึ่งกันและกัน 5 ตัวแปร (ตัวบงชี้) รวมจํานวน 16 ตัวแปร
(ตัวบงชี้) องคประกอบหลักดานวาจา มี 2 องคประกอบยอย ไดแก การพูดถูกกาลเทศะ
5 ตัวแปร (ตัวบงชี)้ และการพูดสรางสรรค 6 ตัวแปร (ตัวบงชี)้ รวมจํานวน 11 ตัวแปร (ตัวบงชี)้
และองคประกอบหลักดานใจ มี 3 องคประกอบยอย ไดแก การทัศนคติที่ดีตอความแตกตาง
ระหวางของบุคคล จํานวน 7 ตัวแปร (ตัวบงชี้) การปรารถนาดีตอผูอื่น 8 ตัวแปร (ตัวบงชี้)
และการรักษาความดีของตัวเอง จํานวน 8 ตัวแปร (ตัวบงชี้) รวมจํานวน 23 ตัวแปร (ตัวบงชี้)
ทั้งหมดรวมทั้งสิ้น 50 ตัวแปร (ตัวบงชี้)
4. ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง (Second order
conﬁrmatory factor analysis) พบวา ตัวบงชี้ทั้ง 3 องคประกอบหลัก 8 องคประกอบยอย
และ 50 ตัวแปร (ตัวบงชี้) มีความสอดคลองกลมกลืนกับขอมูลเชิงประจักษพิจารณา
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ไดจากคาไคสแควร (Chi-square) มีคาเทากับ 1344.94 คาความนาจะเปน (P-value)
เทากับ 0.16 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืน (Goodness of ﬁt index: GFI) มีคาเทากับ
0.85 คาดัชนีวัดระดับความกลมกลืนที่ปรับแกแลว (Adjusted Goodness of ﬁt index:
AGFI) มีคาเทากับ 0.81 และคาความคลาดเคลื่อน (Root mean square error of
Approximation: RMSEA) มีคาเทากับ 0.08 ดังตาราง 2 และภาพ 2
ตาราง 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง (Second order conﬁrmatory factor
analysis) ของตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
องคประกอบ
นํ้าหนักองคประกอบ
การวิเคราะหองคประกอบอันดับแรก
การเสียสละกําลังกาย (SAC)
ใหผูพิการหรือคนชราไดรับบริการกอน
(SAC1)
0.97**
อาสาชวยงานการกุศล
(SAC2)
0.93**
การเสียสละกําลังทรัพย (SAC)
บริจาคเงิน
(SAC3)
0.94**
บริจาคสิ่งของ
(SAC4)
0.57**
การเสียสละกําลังสติปญญา (SAC)
ใหคําปรึกษาที่ดีกับผูอื่น
(SAC5)
0.52**
ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ
(SAC6)
0.58**
การเคารพกฎหมาย (RES)
ไมนําของผูอื่นมาเปนของตน
(RES1)
0.67**
ไมละเมิดสิทธิของผูอื่น
(RES2)
0.48**
ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม
(RES3)
0.39**
การเคารพแบบแผน ประเพณี ธรรมเนียมปฏิบัติ (RES)
ปฏิบัติตามประเพณีที่ดีงามของชุมชน
(RES4)
0.79**
รักษาของสวนรวม
(RES5)
0.77**
การยอมรับความคิดเห็น (ACC)
รับฟงความคิดเห็นผูอื่น
(ACC1)
0.90**
ใชเหตุผลในการตัดสินใจ
(ACC2)
0.89**
การยอมรับความแตกตางระหวางบุคคล (ACC)
ไมเปรียบเทียบตนเองกับผูอื่น
(ACC3)
0.90**
เคารพและใหเกียรติผูอื่น
(ACC4)
0.48**
มีความสัมพันธที่ดีกับคนรอบขาง
(ACC5)
0.60**

SE

R2

0.02
0.02

0.03
0.07

0.02
0.02

0.06
0.43

0.02
0.02

0.48
0.42

0.01
0.01
0.01

0.33
0.52
0.61

0.02
0.01

0.17
0.20

0.02
0.02

0.10
0.11

0.02
0.01
0.01

0.10
0.52
0.40
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ตาราง 2 (ตอ) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง (Second order conﬁrmatory factor
analysis) ของตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
องคประกอบ
การพูดเหมาะสมกับบุคคล (UNT)
พูดกับผูอื่นดวยความสุภาพ
พูดดวยภาษาที่เหมาะสมกับผูที่พูดดวย
การพูดเหมาะสมกับเวลา (UNT)
พูดในเรื่องที่สมควรพูดในเวลานั้น ๆ
การพูดเหมาะสมกับสถานที่ (UNT)
พูดดวยนํ้าเสียงเหมาะสมกับสถานที่
พูดในเรื่องที่สมควรพูดในสถานที่นั้น ๆ
การไมพูดเท็จหรือสอเสียด (CRE)
พูดแตสิ่งที่เชื่อถือไดและเปนจริง
ไมพูดเสียดสีผูอื่น
ไมพูดเพื่อใหตนเองพนผิด
การพูดแตสิ่งที่มีประโยชน (CRE)
ไมพูดเหลวไหลเพอเจอ
พูดแตสิ่งที่ถูกตองและมีสาระ
พูดใหกําลังใจ รักใครปรองดองกัน
การใหอภัย (ATT)
ไมโกรธเมื่อผูอื่นทําผิดโดยไมตั้งใจ
ใหโอกาสผูอื่นปรับปรุงตัวเมื่อทําผิด
ไมพยาบาทหรือผูกใจเจ็บผูอื่น
รูจักยกโทษใหกับผูอื่นได
การเขาใจและยอมรับผูอื่น (ATT)
มีความเห็นใจหรือใสใจผูอื่น
ไมดูถูกผูอื่นที่ดอยกวา
ไมตัดสินผูอื่นจากรูปลักษณ
การยินดีเมื่อผูอื่นไดดี (DES)
ยินดีและชื่นชมกับผูที่ประสบความสําเร็จ
แนะนําความสําเร็จใหกับผูอื่น
ใหกําลังใจผูที่ประสบความสําเร็จ
แสดงความยินดีกับผูอื่นดวยใจจริง
ไมอิจฉาผูที่ไดดีกวาตนเอง
ไมเปรียบเทียบความสําเร็จกับผูอื่น

นํ้าหนักองคประกอบ

SE

R2

(UNT1)
(UNT2)

0.67**
0.62**

0.01
0.01

0.32
0.38

(UNT3)

0.65**

0.01

0.35

(UNT4)
(UNT5)

0.42**
0.87**

0.01
0.02

0.58
0.13

(CRE1)
(CRE2)
(CRE3)

0.79**
0.62**
0.45**

0.02
0.01
0.01

0.21
0.38
0.55

(CRE4)
(CRE5)
(CRE6)

0.41**
0.62**
0.87**

0.01
0.01
0.02

0.59
0.38
0.14

(ATT1)
(ATT2)
(ATT3)
(ATT4)

0.90**
0.87**
0.88**
0.92**

0.02
0.02
0.02
0.02

0.10
0.13
0.12
0.08

(ATT5)
(ATT6)
(ATT7)

0.75**
0.59**
0.40**

0.01
0.01
0.01

0.22
0.33
0.60

(DES1)
(DES2)
(DES3)
(DES4)
(DES5)
(DES6)

0.51**
0.78**
0.77**
0.74**
0.83**
0.86**

0.01
0.02
0.02
0.02
0.02
0.02

0.49
0.24
0.23
0.26
0.15
0.14
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ตาราง 2 (ตอ) ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับทีส่ อง (Second order conﬁrmatory factor
analysis) ของตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
องคประกอบ
นํ้าหนักองคประกอบ SE
R2
ไมนอยเนื้อตํ่าใจตนเอง
(DES7)
0.86**
0.02
0.14
นําแบบอยางผูอื่นมาปรับใชกับตนเอง
(DES8)
0.88**
0.02
0.12
การไมประพฤติผิดทํานองคลองธรรม (GRA)
ไมคิดพรากผูอื่น
(GRA1)
0.97**
0.02
0.04
ปรับปรุงแกไขตนเองในสิ่งที่ผิด
(GRA2)
0.93**
0.02
0.07
ไมคิดทําลายชื่อเสียงวงศตระกูล
(GRA3)
0.93**
0.02
0.04
ตอบแทนบุญคุณผูมีพระคุณ
(GRA4)
0.27**
0.01
0.70
การประกอบแตคุณงามความดี (GRA)
ตั้งมั่นประกอบแตคุณงามความดี
(GRA5)
0.37**
0.01
0.63
รักษาความสัจและจริงใจตอผูอื่น
(GRA6)
0.46**
0.01
0.56
ทําแตสิ่งที่ดีมีประโยชนตอผูอื่น
(GRA7)
0.29**
0.01
0.71
ไมเอาเปรียบหรือหลอกลวงผูอื่น
(GRA8)
0.34**
0.01
0.67
การวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
การเสียสละ
(SAC)
0.74**
0.08
0.55
การเคารพกติกาสังคม
(RES)
0.74**
0.02
0.54
การยอมรับซึ่งกันและกัน
(ACC)
1.02**
0.02
10.30
การพูดถูกกาลเทศะ
(UNT)
0.88**
0.01
0.78
การพูดสรางสรรค
(CRE)
0.84**
0.02
0.70
การมีทัศนคติที่ดีตอความแตกตางระหวางบุคคล (ATT)
0.76**
0.04
0.58
การปรารถนาดีตอผูอื่น
(DES)
0.71**
0.02
0.50
การรักษาความดีของตัวเอง
(GRA)
0.81**
0.04
0.66
Chi-Square = 1344.94, df = 1145, p = 0.16, GFI = 0.85, AGFI = 0.81, RMSEA = 0.08, RMR = 0.009
หมายเหตุ: **p<0.01, *p<0.05
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ภาพ 2 ผลการวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยันอันดับที่สอง
(Second order conﬁrmatory factor analysis) ของตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
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อภิปรายผล
1. ผลการตรวจสอบความสอดคลองของตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชน
เมืองกับขอมูลเชิงประจักษ พบวา ตัวบงชี้มีความสอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ แสดงวา
ตัวบงชี้ทั้ง 3 องคประกอบหลัก 8 องคประกอบยอย และ 50 ตัวแปร (ตัวบงชี้) เปนตัวบงชี้
ที่สําคัญในแตละองคประกอบสามารถเปนตัวแทนที่แทจริง และสงผลตอการอยูรวมกันอยาง
เกือ้ กูลในชุมชนเมืองไดอยางแทจริง ทัง้ นีเ้ นือ่ งมาจากผูว จิ ยั ไดศกึ ษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสาร
ที่เกี่ยวของทางศาสนาเกี่ยวกับหลักธรรมการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลจนสามารถสังเคราะห
ตัวบงชีก้ ารอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมืองและนําไปใหกลุม ตัวอยางในเขตกรุงเทพมหานคร
ชวยตรวจสอบยืนยันจากนั้นนําขอมูลมาวิเคราะหองคประกอบเชิงยืนยัน (Conﬁrmatory
factor analysis) พบวา สอดคลองกับขอมูลเชิงประจักษ นั้นแสดงวาตัวบงชี้การอยูรวมกัน
อยางเกือ้ กูลในชุมชนเมืองเปนตัวบงชีท้ สี่ ามารถนําไปใชวดั การอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชน
เมืองไดเปนอยางดี
2. ผลการวิ เ คราะห อ งค ป ระกอบเชิ ง ยื น ยั น อั น ดั บ ที่ ส อง (Second order
conﬁrmatory factor analysis) พบวาดานการยอมรับซึง่ กันและกัน มีคา นํา้ หนักองคประกอบ
มากที่สุด การยอมซึ่งกันและกันนั้นเราควรยอมรับในความคิดเห็น และความแตกตางระหวาง
บุคคล ดังที่พระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตโต) (2551) กลาวไววา ในการอยูรวมกันนั้นเรา
ควรที่จะมีคารวธรรม ซึ่งหมายถึง การมีความเคารพซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะการเคารพ
ความคิดเห็นของผูอื่น เราจะตองไมควรยึดถือความคิดเห็นของตนวาถูกเสมอไป นอกจากนั้น
หลักสาธาณียธรรม 6 หรือสามัคคีธรรม 6 ไดอธิบายไววา “สาธาณียธรรม 6” นั้นเปน
หลักธรรมอันเปนที่ตั้งแหงความระลึกถึง เปนหลักธรรมที่จะชวยเสริมสรางความรูสึกที่ดีให
เกิดขึ้นตอกันและกันอยูเสมอซึ่งจะเปนเครื่องมือในการเสริมสรางความสามัคคีเปนนํ้าหนึ่งใจ
เดียวกันใหเกิดขึ้นดวย ซึ่งหากวาสังคมใดก็ตามที่ตองการจะสรางความสามัคคีและความเปน
ปกแผนใหเกิดขึน้ สังคมนัน้ ก็ควรทีจ่ ะนําหลักสาธาณียธรรมในขอทีว่ า ทิฏฐิสามัญญตา หมายถึง
การมีความคิดเห็นในอยางเดียวกันหรือคิดในสิ่งที่ตรงกัน ปรับมุมมองใหตรงกัน รูจักที่จะ
แสวงหาจุดรวมและสงวนไวซงึ่ จุดตางของกันและกัน ไมยดึ ถือเอาความคิดของตนเปนใหญ และ
รูจ กั ทีจ่ ะยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ นื่ อยูเ สมอไปใช ซึง่ สอดคลองกับ นํา้ ทิพย พรพัฒนานิคม
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(2554) ที่ไดกลาวไววา สาธาณียธรรมมีความสอดคลองกับการมีมนุษยสัมพันธ ซึ่งหมายถึง
การติดตอสัมพันธระหวางบุคคลตัง้ แต 2 คนขึน้ ไป ทัง้ ในระดับเดียวกันและตางระดับกัน ทัง้ ใน
ดานสวนตัวและในดานการทํางาน เพือ่ ทําใหเกิดความเขาใจอันดีตอ กันอันจะนํามาซึง่ ความรัก
ความชอบพอ ความรวมมือรวมใจรวมทั้งสามารถดําเนินชีวิตไดอยางมีความสุขจ สวน
ความแตกตางระวางบุคคลนัน้ เราตองยอมรับวาเราทุกคนลวนมีความตางกันกัน ไมวา จะเปนรูปราง
ความคิด บุคลิกภาพ ทัศนคติ ความถนัด ความสนใจ ดังนัน้ ในเมือ่ มาอยูร ว มกันเราก็ตอ งทีจ่ ะรูจ กั
ยอมรับในความแตกตางนั้นเหมือนดังที่ Deﬂeur and Ball-Rokeach (1996) กลาวไววา
ความแตกตางของบุคคลขึ้นอยูกับสภาพทางสังคมและวัฒนธรรมสงผลทําใหมีพฤติกรรม
การสื่ อ สารและการเลื อ กเป ด รั บ สารที่ แ ตกต า งกั น ออกไป ได แ ก 1) มนุ ษ ย เ รามี
ความแตกตางกันมากในองคประกอบทางจิตวิทยาสวนบุคคล 2) ความแตกตางนีบ้ างสวนมาจาก
ลักษณะทางชีวภาคหรือรางกายของแตละบุคคล แตสว นใหญแลวจะมาจากความแตกตางทีเ่ กิด
จากการเรียนรู 3) มนุษยซึ่งถูกชุบเลี้ยงภายใตสถานการณตาง ๆ จะเปดรับความคิดเห็นที่
แตกตางกันออกไป และ 4) การเรียนรูสิ่งแวดลอมทําใหเกิดทัศนคติ คานิยม และความเชื่อ
ที่รวมเปนลักษณะทางจิตวิทยาสวนบุคคลที่แตกตางกันออกไป
ขอเสนอแนะ
1. ขอเสนอแนะสําหรับการนําผลการวิจัยไปใช
1.1 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กรุงเทพมหานคร
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ตลอดจนชุมชนและหนวยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวของสามารถนําตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลที่พัฒนาขึ้นไปใชวัดการอยูรวมกัน
อยางเกื้อกูลใหสอดคลองกับธรรมชาติและบริบทของกลุมเปาหมายที่ตองการประเมินได
1.2 หนวยงานที่รับผิดชอบหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ ควรเนนการพัฒนาชุมชน
ในดานการยอมรับซึ่งกันและกัน เพื่อใหคนในชุมชนสามารถอยูรวมกันไดอยางมีความปกติสุข
2. ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
2.1 ควรนําตัวบงชีก้ ารอยูร ว มกันอยางเกือ้ กูลในชุมชนเมืองไปใชกบั พืน้ ทีอ่ นื่ ๆ นอก
เหนือจากกรุงเทพมหานครเพื่อจะไดทราบวาผลที่ไดมีความเหมือนหรือแตกตางกันอยางไร
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2.2 ควรนําตัวบงชี้การอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมืองไปสรางเปนแบบวัด
เพื่อจะไดทราบระดับของการอยูรวมกันอยางเกื้อกูลในชุมชนเมือง
2.3 ในการทําวิจัยครั้งตอไปถาเลือกพื้นที่อื่นอาจใชการวิเคราะหองคประกอบ
เชิงสํารวจ (Exploratory factor analysis) เพื่อใชในการพัฒนาตัวบงชี้การอยูรวมกันอยาง
เกื้อกูลในชุมชนเมือง
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