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บทคัดยอ 
 การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพชีวิต และประเมิน

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 

เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ทําการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน ไดจํานวนตัวอยาง 150 คน ที่เปนตัวแทนครัวเรอืน 

เก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ และใชแบบสอบถามในการสัมภาษณเชิงลึก สถิติที่ใชทดสอบ คือ 

คาความถี่ รอยละ และคาเฉลี่ย วิเคราะหปจจัยที่ผลตอคุณภาพชีวิตและประเมินคุณภาพชีวิตแตละบุคคล ดวย

วิธี Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL) ผลการศึกษา พบวา การที่มีโรงงาน

อุตสาหกรรมตั้งอยูใกลบริเวณที่อยูอาศัยนั้น ประชาชนสวนใหญเห็นวามีผลดีมากกวาผลเสีย เนื่องจากทําให

เศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น  และประชาชนมีงานทํา ในขณะที่ประชาชนในพื้นที่ก็ไดรับผลกระทบทางดาน

ส่ิงแวดลอมที่มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมดวยเชนเดียวกัน โดยเฉพาะมลพิษจากน้ําเสีย มลพิษทาง

อากาศ และเสียง ทั้งนี้ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสามพรานมากที่สุด คือ 

ดานสุขภาพทางกายและจิตใจ ปจจัยรองลงมา คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ดานอาชีพและรายได และดานความปลอดภัยในชีวิต   ซึ่งสามารถคํานวณคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของ

ประชาชนไดเทากับ 0.73 และถือวาอยูในเกณฑปานกลาง  

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต  ประเมินคุณภาพชีวิตแตละบุคคล  มลพิษ 

 
ABSTRACT 

 The purpose of this study is to study the life of people in the industrial community of the Sam 

Phram District in Nakhorn Pathom Province. The study includes their attitudes and needs, eliciting the 

most important aspect of life and assessing the overall quality of life. The study was based on 

qualitative research. A multi–stage, stratified, random sampling was used at sub-district, village, and 

household levels. It consisted of 150 respondents and was conducted by means of observation and 

in-depth interview. The statistics used for data analysis were frequency, percentage and mean.  
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The method for evaluating the level of overall quality of life was the Schedule for the 

Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL). The study findings revealed that the five most 

important aspects of life included mental health followed by environment, residence - appliances, 

occupation – income, and safety of life. The study also shows that the overall quality of life of the 

people in the industrial community, Sam Phram District, Nakhorn Pathom Province was at a moderate 

level (0.73). 
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คํานํา 

 จากแผนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติของประเทศไทยในอดีตที่ผานมา การพัฒนาประเทศ

มุงเนนการเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจเปนหลัก  ทําใหแหลงงานตาง  ๆ  มากระจุกตัวแออัดอยู ใน

กรุงเทพมหานคร ซึ่งเปนเมืองหลวงที่สรางอาชีพและเปนแหลงเศรษฐกิจที่สําคัญ ดังนั้น รัฐบาลจึงแกปญหาเพื่อ

พัฒนาประเทศไปสูการขยายตัวทางเศรษฐกิจ โดยมีแนวความคิดในขยายพื้นที่อุตสาหกรรม ทั้งในดานแรงงาน 

และรายไดของประชาชน ไปสูพื้นที่ใกลเคียงเริ่มจากจังหวัดในเขตปริมณฑล โดยเฉพาะจังหวัดนครปฐม  

  จังหวัดนครปฐมเปนจังหวัดหนึ่งที่อยูในเขตปริมณฑล ซึ่งมีอาณาเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร จึงเปน

พื้นที่ ไมไกลจากกรุงเทพมหานคร ทําใหวิถีชีวิตของคนนครปฐมสวนใหญใกลเคียงกับคนกรุงเทพมหานคร เปน

จังหวัดที่มีทรัพยากรและวัตถุดิบที่อุดมสมบูรณเอื้อตอกระบวนการผลิตของอุตสาหกรรมตาง ๆ นอกจากนี้แลวยัง

สะดวกในการเดินทาง สะดวกในการขนสงทั้งทางน้ํา และทางบก  

ดวยเหตุนี้จึงทําใหมีโรงงานอุตสาหกรรมขยายออกมาตั้งในพื้นที่จังหวัดนครปฐมเปนจํานวนมาก รายได

สวนใหญของจังหวัดนครปฐมจึงมาจากภาคอุตสาหกรรม โดยเฉพาะในเขตพื้นที่อําเภอสามพรานที่ปจจุบันนี้มี

โรงงานอุตสาหกรรมมากถึง 1,360 โรงงาน ซึ่งประกอบดวยโรงงานอุตสาหกรรมหลากหลายประเภท เชน โรงาน

ผลิตโลหะ คอนกรีต กระเบื้องหลังคา พลาสติก เส้ือผาสําเร็จรูป เครื่องดื่ม และสุรา เปนตน ซึ่งในบริเวณใกลเคียง

โรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ นั้น จะมีกลุมประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ตั้งแตเดิมกอนที่โรงงานจะมากอตั้ง และ

กลุมประชาชนที่เปนแรงงานอพยพยายถิ่นเขามาอยูใหม เพื่อประกอบอาชีพและหารายได ทําใหปจจุบันอําเภอ

สามพราน มีจํานวนครัวเรือนมากถึง 101,500 ครัวเรือน และมีจํานวนประชาชนเทากับ 184,867 คน 

เมื่อพิจารณาถึงผลดีและผลเสียของการมีโรงงานอุตสาหกรรมมาตั้งอยูใกลชุมชนบริเวณที่อยูอาศัยของ

ประชาชนนั้น ดานผลดี คือ การสรางเศรษฐกิจที่ดีใหกับชุมชนและทําใหประชาชนในพื้นที่มีงานทํา ในขณะที่

ผลเสียนั้นเกิดจากการที่โรงงานอุตสาหกรรมดังกลาวขาดการตรวจสอบควบคุมอยางถูกตอง ทําใหเกิดดาน

ปญหามลพิษตามมา ทั้งมลพิษจากน้ําเสีย มลพิษทางอากาศและเสียง มลพิษจากขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตราย และปญหามลพิษอื่นๆ กอใหเกิดผลกระทบเสียหายตอคุณภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่เขตจังหวัดนครปฐม

เปนอยางมาก และมีแนวโนมเปนอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชนตอไปในอนาคต  

สืบเนื่องใหคณะกรรมการสิ่งแวดลอมแหงชาติ ประกาศใหจังหวัดนครปฐมเปนเขตควบคุมมลพิษ            

ตามพระราชบัญญัติสงเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ พ.ศ. 2535 ตั้งแตวันที่  25 เมษายน พ.ศ. 
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2538 เปนตนมา ส่ิงเหลานี้สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชนเปนอยางยิ่ง ดังนั้น จึงควรใหความสนใจ

เปนพิเศษกับคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม  

เนื่องจาก คุณภาพชีวิตของประชาชนเปนเปาหมายที่สําคัญในการพัฒนาประเทศ การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

นั้น แสดงใหเห็นวามีความเปนอยูที่ดีสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยางปกติสุข สอดคลองกับนโยบาย

ประชากรแหงชาติตั้งแตป พ.ศ. 2531 เปนตนมา และในแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติตอ ๆ มา ยังชี้ชัดถึง

มาตรการและกลยุทธการเพิ่มพูนคุณภาพชีวิตคนไทยควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศดวย โดยเริ่ม

ตั้งแตแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 9 เปนตนมา ที่มีเปาหมายจะยกระดับคุณภาพชีวิตใหคน

ไทยมีสุขภาพดี  

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาทัศนคติ ปจจัยสําคัญที่มีอิทธิพลตอคุณภาพชีวิต และประเมิน

คุณภาพชีวิตของประชาชนที่อาศัยอยูในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม        

ซึ่งผูวิจัยคาดวาผลที่ไดจะทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนเปาหมาย เพื่อเปนขอมูลเบื้องตน และ

เสนอแนะแนวทางใหหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของ ในการสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหไปตาม  แนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนควบคูไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ 

 

อุปกรณและวิธีการ 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ครอบคลุมพื้นที่การวิจัยในเขตอําเภอ   

สามพราน จังหวัดนครปฐม ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน โดยทําการสุมรายชื่อตําบลมา 4 ตําบล คือ 

ตําบลสามพราน, ตําบลหอมเกร็ด, ตําบลไรขิง และตําบลบานใหม แลวสุมรายชื่อหมูบานในแตละตําบล สุม

ครัวเรือนตามสัดสวนจํานวนครัวเรือนในแตละหมูบานใหไดเทาจํานวนตัวอยางที่คํานวนได จํานวนทั้งหมด 150 

คน จากนั้นทําการเก็บรวบรวมขอมูลโดยวิธีการสังเกตการณ และการสัมภาษณแบบเชิงลึก (In - Depth 

Interview) จากตัวแทนครัวเรือน ซึ่งเปนหัวหนาครัวเรือน หรือคูสมรสของหัวหนาครัวเรือน หรือผูรับผิดชอบ

คาใชจายในครัวเรือน   โดยสัมภาษณครัวเรือนละ 1 คน ซึ่งเครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สรางขึ้น

เอง ประกอบดวย 4 สวน คือ สวนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลสวนบุคคล (คุณลักษณะของประชาชน) สวนที่ 2 

เปนแบบสอบถามปลายเปดที่สอบถามทัศนคติของประชาชนตอการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลชุมชน สวน

ที่ 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของประชาชน และแบบสอบถามสวนที่ 4 เปน

แบบสอบถามปลายเปดเกี่ยวกับส่ิงที่ตองการใหหนวยงานราชการและเอกชนดําเนินการเพื่อชวยใหคุณภาพชีวิต

ประชาชนในชุมชนดีขึ้น ทําการวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถี่ รอยละ คาเฉลี่ย และวิเคราะหปจจัยที่ผลตอ

คุณภาพชีวิตและประเมินคุณภาพชีวิต ดวยวิธี Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life 

(SEIQOL) ซึ่งเปนการประเมินคุณภาพชีวิตแบบเฉพาะบุคคลที่เนนสิ่งที่แตละบุคคลคิดวาเปนปจจัยสําคัญตอ

คุณภาพชีวิตของตนเอง โดยใหผูถูกประเมินนึกถึงมิติของชีวิตที่คิดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ 5 อันดับแรก 

สําหรับคุณภาพชีวิตของตนเอง และใหคะแนนความสําคัญของมิติแตละมิติตามลําดับความสําคัญในชีวิตของ

ตนเอง จากนั้นนํามาคํานวณเปนคะแนนคุณภาพชีวิตแตละบุคคล และเฉลี่ยเปนคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของ

ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 
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Schedule for the Evaluation of Individual Quality of Life (SEIQOL) 

Procedure 

 

Step 1: Introduction to the respondents 

 

 

Step 2: Eliciting the Five Most Important Aspect of Life (Cues) 

 

 

Step 3: Determining Levels 

 

 

Step 4: Elicit Rating of Present Life 

 

 

Step 5: Direct Weighting Procedure 

 

ผลการศึกษาและวิจารณ 
 

1. คุณลักษณะของประชาชน 
ประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เปนเพศชาย

มากกวา เพศหญิง โดยเปนเพศชาย (รอยละ 58) และเพศหญิง (รอยละ 42) อายุเฉล่ียโดยรวมเทากับ 41ป ซึ่ง

สวนใหญมีอายุ อยูในชวง 36 – 45 ป ระดับการศึกษาต่ํากวาปริญญาตรี โดยจบการศึกษาระดับประถมศึกษา 

(รอยละ 40), มัธยมศึกษา (รอยละ 24), ปวช./ปวส. (รอยละ 20), ปริญญาตรี (รอยละ 13) และปริญญาโท (รอย

ละ 3) ตามลําดับ ประกอบอาชีพหลัก คือ พนักงานเอกชน/รับจางในโรงงานอุตสาหกรรม (รอยละ 56) รองลงมา 

คือ คาขาย (รอยละ 28) และเกษตรกรรม (รอยละ 16) ตามลําดับ รายไดสวนตัวตอเดือน 10,800 บาท รายได

ครอบครัวเฉลี่ยตอเดือน 24,450 บาท จํานวนสมาชิกในครอบครัวเฉลี่ยเทากับ 4 คน สภาพที่อยูอาศัยเปนบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาสที่มั่นคงถาวร 
 

2. ทัศนคติของประชาชนตอการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลชุมชน 
ประชาชนสวนใหญเห็นวา การมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลบริเวณชุมชนนั้นมีผลดีมากกวาผลเสีย 

โดยมีประชาชน (รอยละ 92) แสดงความคิดเห็นวามีผลดี คือ ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น, เปนการกระจาย

รายไดใหชุมชน, ชวยใหประชาชนมีงานทํา, ชวยแกปญหาวางงานได, ทําใหประชาชนไดทํางานใกลบาน, ไม
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ส้ินเปลืองคาใชจายในการเดินทางไปทํางาน, ไดอยูกับครอบครัว ใกลชิดกับครอบครัวมากขึ้น และทําใหมีเวลา

ดูแลลูก ไมตองฝากลูกไวกับญาติ  ในขณะที่มีประชาชน (รอยละ 75) แสดงความคิดเห็นวาผลเสีย คือ ไดผล

กระทบดานสิ่งแวดลอมที่มีสาเหตุมาจากโรงงานอุตสาหกรรมตาง ๆ ในพื้นที่ โดยประเภทปญหาที่ประชาชนพบ/

ไดรับผลกระทบมากที่สุด คือ ปญหามลพิษจากน้ําเสีย (รอยละ 36) ซึ่งเกิดจากการที่โรงงานปลอยน้ําเสียจาก

กระบวนการผลิตลงสูแมน้ําและลําคลองธรรมชาติ สวนปญหาที่พบอันดับรองลงมา คือ ปญหามลพิษทางอากาศ 

ประเภทฝุนละอองและเขมาควัน (รอยละ 29) ที่มีลักษณะเขมาควันเปนสีดํา เปนละอองผง มีกล่ินแสบจมูก และ

ปญหามลพิษทางเสียงที่เกิดจากเสียงเครื่องจักรทํางานและเสียงรถบรรทุกของโรงงาน (รอยละ 11) ตามลําดับ 

นอกจากนี้พบวาประชาชนบางราย (รอยละ 6) เห็นวาการที่มีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลบริเวณชุมชนนั้นยัง

สงผลเสียตอสังคมของชุมชน กลาวคือ ทําใหการจราจรในชุมชนติดขัด รถบรรทุกของหนักวิ่งมากทําใหถนนเปน

หลุมเปนบอ และเกิดชุมชนแออัด   
 

3. ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพชีวิต 
จากการใหแตละบุคคลนึกถึงมิติของชีวิตที่คิดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ 5 อันดับแรก สําหรับคุณภาพ

ชีวิตของตนเองมากที่สุด พบวา ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพชีวิตมากที่สุด คือ ดานสุขภาพทางกายและจิตใจ 

(รอยละ 98)    โดยสวนใหญใหเหตุผลวาการมีสุขภาพทางกายและจิตใจที่ดี แข็งแรงไมเจ็บปวยนั้น เปนสิ่งสําคัญ

สุดในการดําเนินชีวิตประจําวัน สําหรับปจจัยสําคัญอันดับรองลงมา คือ ดานสิ่งแวดลอม (รอยละ 94), ดานที่อยู

อาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก (รอยละ 88), ดานอาชีพและรายได (รอยละ 84) และดานความปลอดภัยใน

ชีวิต (รอยละ 76) ตามลําดับ ซึ่งจะเห็นไดวาปจจัยสําคัญ 5 อันดับแรก ที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนใน

พื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ในการวิจัยครั้งนี้มีทั้งทางกายและจิตใจ 

สอดคลองกับแนวคิดของ Campbell  ที่วาคุณภาพชีวิตเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับสุขภาวะ (Well-being) ไมเพียงแต

หมายถึงความอุดมสมบูรณทางดานวัตถุ เชน การมีอาหารเพียงพอ หรือมีที่อยูอาศัยอยางดีเทานั้น หากรวมถึงสิ่ง

ที่มีคุณคาทางจิตใจ หรือความรูสึกที่จับตองไมได เชน ความสําเร็จในหนาที่การงาน ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน เปนตน 
 

Table 1: The five most important aspect of life in the industrial community, Sam Phram District 

 The five most important aspect of life (Cues) Num of respondents Percentage (%) 

Cue 1: Mental health 147 98.0 

Cue 2: Environment 141 94.0 

Cue 3: Residence and appliances 132 88.0 

Cue 4: Occupation and income 126 84.0 

Cue 5: Safety of life  114 76.0 

4. ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในพื้นที่ 
จากการที่ใหแตละบุคคลนึกถึงมิติของชีวิตที่คิดวาเปนปจจัยที่มีความสําคัญ 5 อันดับแรก สําหรับ

คุณภาพชีวิตของตนเอง และใหคะแนนความสําคัญของมิติแตละมิติตามลําดับความสําคัญในชีวิตของตนเอง

แลวนํามาคํานวณเปนคะแนนคุณภาพชีวิตแตละบุคคล พบวาสวนใหญมีคะแนนคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑปาน
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กลาง และนํามาเฉลี่ยเปนคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม 

อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ไดเทากับ 0.73 ซึ่งถือวามีระดับคุณภาพชีวิตอยูในเกณฑปานกลาง 

5. สิ่งที่ตองการใหหนวยงานราชการและเอกชนดําเนินการเพื่อชวยใหคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชน
ดีข้ึน 

จากการสอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน 

จังหวัดนครปฐม พบวาส่ิงที่ประชาชนสวนใหญตองการใหหนวยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวของดําเนินการเพื่อ

ชวยใหคุณภาพชีวิตประชาชนในชุมชนดีขึ้น คือ ทางโรงงานอุตสาหกรรมควรมีความรับผิดชอบตอสังคม ดําเนิน

กิจการโดย  ไมสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม, สงเสริมใหคนในชุมชนมีอาชีพโดยรับคนในพื้นที่เขาทํางานมากขึ้น 

และชวยสนับสนุนงบประมาณในการบํารุงรักษาสาธารณะประโยชนของชุมชน นอกจากนี้ประชาชนยังตองการ

ใหหนวยงานราชการ   ชวยลดปญหาดานสิ่งแวดลอมและมลพิษ โดยมีความเขมงวดในการตรวจสอบโรงงาน

อุตสาหกรรมมากขึ้น 
 

สรุปผลและเสนอแนะ 
สรุปผล 
 ประชาชนสวนใหญในพื้นที่ชุมชนรอบโรงงานอุตสาหกรรม อําเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม ยังคงมี

ทัศนคติที่ดีตอการมีโรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลบริเวณที่อยูอาศัยนั้น โดยสวนใหญเห็นวามีทั้งผลดีมากกวา

ผลเสีย กลาวคือ ทําใหเศรษฐกิจในชุมชนดีขึ้น และประชาชนมีงานทํา เนื่องจากประชาชนประกอบอาชีพหลัก

เปนพนักงานเอกชน   และรับจางในโรงงานอุตสาหกรรม ในขณะเดียวกันก็มีประชาชนในพื้นที่ไดรับผลกระทบ

ทางดานสิ่งแวดลอมจากโรงงานอุตสากรรมตาง ๆ โดยเฉพาะมลพิษจากน้ําเสีย มลพิษทางอากาศและเสียง ทั้งนี้

ปจจัยสําคัญที่มีผลตอคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อําเภอสามพรานมากที่สุด คือ ดานสุขภาพทางกายและ

จิตใจ ปจจัยรองลงมา คือ ดานสิ่งแวดลอม ดานที่อยูอาศัยและสิ่งอํานวยความสะดวก ดานอาชีพและรายได และ

ดานความปลอดภัยในชีวิต   ซึ่งสามารถคํานวณคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของประชาชนไดเทากับ 0.73 และ

ถือวาอยูในเกณฑปานกลาง    แตอยางไรก็ตามประชาชนสวนใหญยังคงตองการใหทางโรงงานอุตสาหกรรม

ดําเนินกิจการโดยไมสงผลกระทบดานสิ่งแวดลอม, รับคนในพื้นที่เขาทํางานมากขึ้น, สนับสนุนงบประมาณใน

การบํารุงรักษาสาธารณะประโยชนของชุมชน และตองการใหหนวยงานราชการเขมงวดในการตรวจสอบโรงงาน

อุตสาหกรรมมากขึ้น 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย 
1. ควรมีการควบคุมการกอต้ังโรงงานและตรวจสอบปริมาณมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่อยางเขมงวด     

เพื่อไมใหเกินมาตรฐานที่กําหนด จนทําใหสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตของประชาชน และสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ขอเสนอแนะในทางปฏิบัติ 
1.  หนวยงานรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ ควรมีบทบาทในการสงเสริมและสนับสนุนใหประชาชนไดมีคุณภาพชีวิตที่

ดีขึ้น โดยเฉพาะการเก็บขอมูลความจําเปนพื้นฐาน วิเคราะหปจจัยสําคัญตาง ๆ ที่สงผลกระทบตอความเปนอยูที่

ดีของประชาชน เพื่อนําไปใชประโยชนในการวางแผนปฏิบัติงานหรือโครงการที่จะชวยใหประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีขึ้น 
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2.  ในฐานะที่ทางบริษัท/โรงงานอุตสาหกรรมตั้งอยูใกลชุมชนและมีการใชทรัพยากรในพื้นที่ ดังนั้นจึงควรมีสวน

รวม   รับชอบผิดชอบตอสังคมในชุมชน โดยการสนับสนุนงบประมาณใหกับหนวยงานสวนทองถิ่น เพื่อชวย

สงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ใหดีขึ้น 

ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาตอไป 
1. ควรทําการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเพิ่มเติม เพื่อใหไดขอมูลในเชิงลึกถึงปญหา อุปสรรคที่มีผลตอคุณภาพชีวิต 

ซึ่งจะเปนสวนที่ชวยใหการสรางกรอบแนวคิดของการวิจัยที่มีความชัดเจน ถูกตอง และสามารถนําไปใชประโยชน

ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ไดอยางแทจริง 
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