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ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและการรับรู้สภาพส่ิงแวดล้อมละแวกบ้าน

ของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	เขตกรุงเทพมหานคร
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บทคัดย่อ:	 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ	 1)	 ศึกษาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและ

การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	2)	ศึกษาความ

สัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของ

ผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	และ	3)	เปรียบเทียบความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

ของผู้สูงอายุตามเพศ	และจ�านวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน	การศึกษาครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิบางส่วน

ของงานวิจัยเรือ่ง	“ปัจจัยท�านายกจิกรรมทางกายของผู้สงูอายุทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนแออดั	เขตเมือง”	

ของผจงจิต	ไกรถาวรและคณะ	ในปี	พ.ศ.	2554	กลุ่มตัวอย่างคือ	ผู้สูงอายุ	258	รายที่อาศัยอยู่ใน

ชมุชนแออดั	เขตกรุงเทพมหานคร	จ�านวน	6	ชมุชน	 วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสมัประสทิธิส์หสมัพนัธ์

แบบเพยีร์สนั	Independent	t-test	และ	Analysis	of	Variance	(ANOVA)	ผลการวิจัยพบว่า	ร้อยละ	69	

ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับสูง	และร้อยละ	79.5	มีความพึงพอใจ

เกีย่วกบัสิง่แวดล้อมละแวกบ้านในระดับปานกลาง	 ความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนมีความสมัพนัธ์

ทางบวกกับการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	และพบว่าจ�านวนปีที่

อาศัยอยู่ในชุมชนมีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของกลุ่มตัวอย่าง	 ในขณะที่เพศไม่มี

ผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 จากผลการศึกษาเสนอแนะว่า	 การปรับปรุงสิ่งแวดล้อม

ละแวกบ้านให้น่าอยู่	และจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในชุมชน	รวมทั้งให้ความส�าคัญต่อบุคคลที่

อาศัยอยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน	มีส่วนส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	

ค�าส�าคัญ: ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้าน	 ผู้สูงอายุไทย	

ชมุชนแออดั
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

ความส�าคัญของปัญหา

เมื่อบุคคลเข้าสู่วัยสูงอายุจะมีความเสื่อมถอยท้ัง

ทางด้านร่างกาย	จิตใจ	อารมณ์	และสงัคม	อนัอาจน�าไปสู่

การเกิดโรคเรื้อรัง	พิการและทุพพลภาพ	เป็นภาระต้อง

พึ่งพาผู้อื่น	 ส่งผลกระทบโดยตรงต่อตัวผู้สูงอายุเอง 

ครอบครวั	สงัคม	และเศรษฐกจิของประเทศชาติ	ดงัน้ัน	

การส่งเสริมให้ผู้สงูอายมีุสขุภาพทีดี่ทัง้ด้านร่างกาย	 จิตใจ 

อารมณ์และสังคม	 สามารถด�ารงชีวิตอยู่ในสังคมหรือ

ชุมชนที่อาศัยอยู่ได้อย่างมีความสุข	จึงเป็นปัจจัยส�าคัญ

ที่สามารถช่วยชะลอความเสื่อมถอยและชะลอการเกิด

โรคเรื้อรังดังกล่าวได้	 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มักมี

ความรักความผูกพัน	 รู้สึกมั่นคงปลอดภัย	 คุ้นเคยกับ

ถิ่นที่อยู่อาศัย	และมีความผูกพันกับเพื่อนบ้านที่อยู่กัน

มานาน	ดังนัน้การทีจ่ะช่วยให้ผู้สงูอายุมสุีขภาพดีสามารถ

พึง่พาตนเอง	และด�ารงชีวิตอยู่ในชุมชนได้อย่างมคีวามสขุ 

จึงควรพิจารณาถึงปัจจัยเหล่านี้ด้วย

จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่า	 ความรู้สกึเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนเป็นปัจจัยทางบวกปัจจัยหน่ึงที่มี

ความส�าคัญต่อสุขภาพของบุคคลทุกวัฒนธรรมและ

ทกุช่วงวัยของชวิีต	โดยเฉพาะวัยสงูอาย	ุ(Byoung-Suk,	

Sullivan,	 &	 Wiley,	 1998)	 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชน	หมายถึง	ความรู้สึกของบุคคลว่าตนเองเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนที่อาศัยอยู่	 มีความรู้สึกผูกพันกับ

สมาชิกที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 มีความเชื่อ	 ค่านิยมและ

ความสนใจคล้ายคลึงกันกับสมาชิกอื่นที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนนั้น	 (Chaskin,	 Brown,	 Ventkatesh,	 &	 Vidal,	

2001;	McMillan	&	Chavis,	1986;	Young,	Russell,	

&	 Powers,	 2004)	 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	

ประกอบด้วย	 4	 องค์ประกอบหลักคือ	 1)	 ความเป็น

สมาชิก	 (membership)	 2)	 ความมีอิทธิพล	 เกี่ยวข้อง	

(influence)	 3)	 ความผสมผสานเป็นหนึ่งและบรรลุซึ่ง

ความต้องการ	(integration	and	fulfillment	of	needs)	

และ	4)	ความรู้สึกผูกพันทางอารมณ์	(shared	emotional 

connection)	(McMillan	&	Chavis,	1986)	เมื่อความ

รู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนพฒันาข้ึน	 บคุคลมีแนวโน้ม

ที่จะมีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้น	 ในทางกลับกันเมื่อบุคคล

มีปฏิสัมพันธ์กันมากข้ึนก็จะท�าให้บุคคลมีความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเพิ่มขึ้นด้วย

งานวิจัยท่ีผ่านมาพบว่า	 บุคคลจะมีปฏิสัมพันธ์

กับผู้อื่นมากข้ึนเม่ือเขามีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชน	 นอกจากน้ีบุคคลจะมีการท�ากิจกรรมทางกาย

เพิม่ข้ึน	กระฉบักระเฉงมีชวิีตชวีา	(Kraithaworn,	Sirapo-

ngam,	 Piaseu,	 Nityasuddhi,	 &	 Gretebeck,	 2011;	

Young	et	al.,	2004)	ท�างานเป็นอาสาสมัคร	(Okun	&	

Michel,	2006)	ผ่อนคลายความเครียด	(Pretty,	Conroy, 

Dugay,	Fowler,	&	Williams,	1996)	ความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชน	ยังมีความสัมพันธ์ต่อการมีสุขภาพ

กายและสขุภาพจิตท่ีดี	(Pretty	et	al.,	1996)	การมีอายุ

ยืนยาว	 (Byoung-Suk	 et	 al.,1998)	 และความรู้สึก

พึงพอใจในชีวิตอีกด้วย	 (Prezza	&	Osrantin,	1998)	

แม้ว่าความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนจะมีความส�าคัญ

ต่อบคุคล	 แต่การท่ีบคุคลต้องอาศยัอยู่ในสถานท่ีบางแห่ง 

เช่น	 ชุมชนแออัด	 สิ่งแวดล้อมทรุดโทรม	 เต็มไปด้วย

ความเครียด	อาจจะท�าให้บุคคลมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนในระดับต�่าหรือไม่มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ในชุมชนที่ตนอาศัยอยู่เลย	เหตุผลอาจเนื่องมาจากการ

ที่ต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่เครียด	แออัด	บุคคลอาจจะมี

ข้อจ�ากดัในการสร้างสมัพนัธภาพกบัผูอ้ืน่	การเสรมิสร้าง

ความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนจึงเป็นสิ่งส�าคัญ	

เพราะนอกจากจะท�าให้บุคคลเกิดความรู้สึกที่ดีต่อ

ชุมชนท่ีอาศัยอยู่แล้ว	 ยังอาจน�ามาซ่ึงผลลัพธ์ทางบวก

ดังกล่าว

จากรายงานของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	 พบว่า

ในปี	 พ.ศ.	 2550	 ร้อยละ	 11	 ของผู้อยู่อาศัยในชุมชน

แออดั	กรงุเทพมหานครเป็นผู้สงูอายุ	(Statistical	Forecast 

Bureau,	2007)	และมีแนวโน้มว่าประชากรกลุ่มนี้จะมี

จ�านวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย	ๆ 	ร่วมกับในประเทศไทยยังไม่มี
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การศกึษาวิจัยเกีย่วกบัความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	

รวมทัง้การรับรู้สภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้าน	ในการศกึษา

วิจัยคร้ังนี	้ ผู้วิจัยจึงต้องการศกึษาความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง

ของชมุชนและการรับรูส้ภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้าน	ของ

ผู้สงูอายุทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนแออดั	เขตกรุงเทพมหานคร	

ซึ่งผลการวิจัยครั้งนี้จะใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานน�าไปสู่การ

จดัสภาพแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สงูอายใุห้เหมาะสม	

เพราะนอกจากจะท�าให้ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีแล้ว	

ยังอาจจะน�าไปสู่การสร้างเสริมความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชนในผู้สูงอายุอีกด้วย

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1.	 เพื่อศึกษาความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

และการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุ

ไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	เขตกรุงเทพมหานคร	

2.	 เพือ่ศกึษาความสมัพนัธ์ระหว่างการรบัรูส้ภาพ

สิ่งแวดล้อมละแวกบ้านและความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชนของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	

เขตกรุงเทพมหานคร	

3.	 เพื่อเปรียบเทียบความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชนของผู้สูงอายุที่มี	 เพศ	และจ�านวนปีที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชนแตกต่างกัน	

กรอบแนวคิดการวิจัย

เนื่องจากบุคคลเป็นระบบเปิด	ผู้วิจัยจึงน�ากรอบ

แนวคิดเชิงนิเวศวิทยา	 (Social	 Ecological	 Model)	

(Stokols,	1992;	1996)	ซึง่เป็นทฤษฎทีางสงัคมศาสตร์	

และสิ่งแวดล้อม	 ที่เน้นความส�าคัญของปัจจัยทางด้าน

สิง่แวดล้อม	ทัง้สิง่แวดล้อมทางกายภาพ	และส่ิงแวดล้อม

ทางสงัคม	วัฒนธรรม	มาประยุกต์ในการวางกรอบแนวคิด

การวิจัยคร้ังน้ี	 ทฤษฎีน้ีอธิบายเก่ียวกับปัจจัยท่ีท�าให้		

บคุคลกระท�าพฤติกรรมต่างๆ	 นอกจากปัจจยัด้านบคุคล 

(intrapersonal	 factors)	 ได้แก่	 ปัจจัยด้านชีววิทยา	

จิตวิทยา	 จะมีผลต่อการกระท�าพฤติกรรมแล้ว	 ปัจจัย

ระหว่างบุคคล	(interpersonal	factors)	และปัจจัยด้าน

สิ่งแวดล้อมและบริบทของสิ่งแวดล้อม	(environmental	

factors)	 ได้แก่	 สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	 สิ่งแวดล้อม

ทางสังคมและวัฒนธรรมของชมุชน	 ยังเป็นปัจจัยส�าคัญ

อกีปัจจัยหน่ึงท่ีมอีทิธพิลต่อการกระท�าพฤตกิรรมต่างๆ	

เช่น	การท�ากิจกรรมทางกาย	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ชมุชนเป็นปัจจัยด้านสิง่แวดล้อมและบรบิทของสิง่แวดล้อม

ในส่วนของสิง่แวดล้อมทางสงัคมและวัฒนธรรมของชมุชน	

ในการศึกษาน้ีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

หมายถึง	 ความรู้สึกของบุคคลที่มีต่อชุมชนและบุคคล

ที่อาศัยอยู่ในชุมชนนั้น	 โดยบุคคลจะมีความรู้สึกว่าตน

เป็นส่วนหน่ึงของชุมชนที่อาศัยอยู่	มีความรู้สึกผกูพนั

ต่อบคุคลอืน่ในชมุชน	 รวมทัง้มค่ีานิยม	 ความเช่ือและมี

ความสนใจท่ีคล้ายคลงึกนั	 (Chaskin	 et	 al.,	 2001;	

McMillan	 &	 Chavis,	 1986)	 ส่วนการรับรู้สภาพสิ่ง

แวดล้อมละแวกบ้านเป็นปัจจัยด้านสิง่แวดล้อมและบริบท

ของสิ่งแวดล้อมในส่วนของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพ	

ซึ่งหมายถึง	 การรับรู้หรือความคิดของบุคคลเกี่ยวกับ

สิง่แวดล้อมและสิง่อ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ละเเวกบ้าน 

ประกอบด้วย	 การรับรู้เกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งบริการ	

ถนนในละเเวกบ้าน	 สถานที่ส�าหรับเดินและข่ีจักรยาน	

สุนทรียภาพละแวกบ้าน	 อันตรายจากการจราจร	 และ

อาชญากรรม	 หากบุคคลมีการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อม

ละแวกบ้านท่ีดีก็อาจจะพัฒนาไปสู่การมีความรู้สึกเป็น

ส่วนหนึ่งของชุมชนที่อาศัยอยู่นั้น	

การศกึษาท่ีผ่านมาในต่างประเทศ	พบว่า	นอกจาก

การรบัรู้สภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้านว่ามีความสมัพนัธ์

กับความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแล้ว	 จ�านวนปีที่

อาศัยอยู่ในชุมชนที่แตกต่างกันมีผลต่อความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนอีกด้วย	 โดยการที่บุคคลอาศัยอยู่

ในชุมชนน้ันมานานโดยเฉพาะอาศัยมาต้ังแต่เกิดจะมี

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับสูงเมื่อเทียบ
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

กบับคุคลทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชน	1-5	ปี	(Wilkinson,	2008) 

ส�าหรบัเร่ืองเพศของบคุคลผู้อยูอ่าศยั	 ยงัไม่เป็นท่ีแน่ชัด

ว่ามีผลต่อความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนหรือไม่	

เน่ืองจากบางงานวิจัยพบว่าเพศไม่มีผลต่อความรู้สึก

เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	(Health	Statistics	Division	of	

Canada,	 2005)	 ในขณะที่บางงานวิจัยพบว่าเพศมีผล

ต่อความรูส้กึเป็นส่วนหนึง่ของชุมชน	(Statistic	Canada,	

2011)	 ดังน้ัน	 เนื่องจากขนบธรรมเนียมประเพณีที่

ต่างกนัในบริบทของสงัคมไทยและสงัคมตะวันตก	ผู้วิจัย

จึงต้องการศึกษาความสัมพันธ์ของเพศ	 จ�านวนปีที่

อาศยัอยู่ในชมุชน	 การรับรูส้ภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้าน 

กับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	 การวิจัยครั้ง

น้ีมีกรอบแนวคิดดังแผนภาพที่	1	

แผนภาพที่	1	 กรอบแนวคิดของงานวิจัยความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด		

	 เขตกรุงเทพมหานคร

วิธีการด�าเนินการวิจัย	

	 การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงบรรยาย	 เพื่อศึกษา

ความสัมพันธ์	 (descriptive	 correlation	 study)	 ศึกษา

จากข้อมูลบางส่วนของการวิจัย	 เร่ือง	 “ปัจจัยท�านาย

กิจกรรมการเคลื่อนไหวออกแรงของผู้สูงอายุไทยที่

อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	เขตเมือง”	ของผจงจิต	ไกร

ถาวรและคณะ	 (Kraithaworn	 et	 al.,	 2011)	

ประชากรคือ	ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไปที่อาศัย

อยูใ่นชมุชนแออดั	กรงุเทพมหานคร	จ�านวน	71,401	คน 

(Statistical	Forecast	Bureau,	2007)	การค�านวณ

กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตร	(Cochran,	1977,	p.	75-76)

ในการศกึษาครัง้น้ี	ค่า	alpha	=	.05	for	two	tails	
ค่า	t	=	1.96	

P	 =	 อตัราส่วนของผู้สงูอายท่ีุออกก�าลงักาย	(41.4%) 
=	0.414	(National	Statistical	Office,	Thailand,	2008)

Q	 =	 1-P	=0.586
d	 =	 the	margin	of	error	.0621	(15%	of	P)
N	 =	 จ�านวนประชากรผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ใน

ชมุชนแออดัในกรุงเทพมหานคร	71,401	คน	(Statistical 
Forecast	Bureau,	2007)	

เพศ

จ�านวนปีที่อาศัยอยู่ในชุมชน

การรบัรูส้ภาพสิง่แวดล้อมละเเวกบ้าน

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
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ผจงจิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปียซื่อ

จากการค�านวณพบว่าต ้องใช ้กลุ ่มตัวอย่าง	
จ�านวน	 242	 ราย	 ซึ่งเมื่อรวมกับอัตราการสูญหายไป
ของกลุ่มตัวอย่าง	(attrition	rate)	ร้อยละ	5	ต้องใช้กลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น	 258	 ราย	 กลุ่มตัวอย่างมีคุณสมบัติคือ	
มีอายุตั้งแต่	60	ปีขึ้นไปทั้งเพศชาย	และหญิง	อาศัยอยู่
ในชุมชนแออัดกรุงเทพมหานคร	 ตั้งแต่	 1	 ปีขึ้นไป				
รายได้ต่อเดือนน้อยกว่า	2,000	บาท	ไม่มคีวามบกพร่อง
ในการนึกคิดและความจ�า	 ประเมินจากแบบประเมิน
สภาพจิตจุฬา	 โดยมีคะแนนเท่ากับหรือมากกว่า	 15	
และสมัครใจที่จะเข้าร่วมวิจัยในครั้งนี้	

เนือ่งจากกรงุเทพมหานครแบ่งพืน้ทีเ่ขตปฏบิติังาน
ออกเป็น	 3	 โซน	 ตามสภาพพื้นท่ี	 เศรษฐกิจ	 สังคม	
วิถีการด�ารงชีวิตของประชาชน	 ได้แก่	 โซนชั้นใน	
โซนชัน้กลาง	และโซนช้ันนอก	โดยบริเวณพืน้ท่ีโซนช้ันใน
เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองท่ีมีการใช้ประโยชน์ที่ดินส่วน
ใหญ่เป็นที่อยู่อาศัย	พาณิชยกรรม	สถาบันราชการ	และ
สถาบนัการศกึษา	 ในขณะพืน้ทีโ่ซนช้ันกลางมีอตัราส่วน
การใช้ประโยชน์ท่ีดินประเภทพาณิชยกรรมสูง	 ท้ังน้ี
เน่ืองจากเป็นจุดท่ีมโีครงข่ายคมนาคม	 และมีการเชือ่มต่อ
ของระบบคมนาคมขนส่ง	ส่วนพืน้ทีโ่ซนชัน้นอก	ส่วนใหญ่
เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและยังมีการใช้ที่ดินประเภท
อตุสาหกรรมคลงัสนิค้าขนาดใหญ่	เพือ่ให้สะดวกต่อการ
สุ่มกลุ่มตัวอย่าง	 ผู้วิจัยสุ่มตัวอย่างด้วยวิธีการสุ่มแบบ
หลายขั้นตอน	(multi–stage	sampling)	โดย

1)	ผูวิ้จัยใช้ข้อมูลรายช่ือเขตในกรุงเทพมหานคร
ที่มีชุมชนแออัดที่จดทะเบียน	 (จ�านวน	 45	 เขต		
อนัประกอบด้วย	พืน้ทีช้ั่นใน	(20	เขต)	ชัน้กลาง	(18	เขต) 
และชั้นนอก	(7	เขต)	(Bureau	of	Social	Development,	
2008)	มาสุ่มด้วยวิธีจับฉลาก	ด้วยอัตราส่วน	3:	2:	1	
ได้รายชื่อเขตคือ	 เขตคลองเตย	 เขตวัฒนา	 เขตราชเทวี	
เขตสวนหลวง	เขตบางแค	และเขตดอนเมือง	

2)	ผู้วิจัยน�ารายชื่อชุมชนแออัดของเขตที่สุ่มได้	
มาสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีการจับฉลาก	เขตละ	1	ชุมชน

3)	ผู้วิจยัน�ารายช่ือผู้สงูอายุทีอ่าศยัในชมุชนแออดั
ที่สุ่มได้	มาสุ่มอย่างง่ายด้วยวิธีจับฉลาก	ชุมชนละ	43	คน 
หากผู้สูงอายุมีคุณสมบัติไม่ตรงตามเกณฑ์การคัดเข้า	

หรือไม่สามารถเข้าถึงบ้านของผู้สูงอายุได้	จะท�าการสุ่ม
ตัวอย่างใหม่

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี	 ประกอบด้วย
แบบสอบถามจ�านวน	4	ชุด	ได้แก่	

1)	แบบประเมินสภาพจิตจุฬา	 เพื่อประเมิน
สภาพจิต	และความคิดของผู้สูงอายุ	พัฒนาโดยสุทธิชัย	
จิตะพนัธ์กลุ	และคณะ	(Jitapunkul,	Lailert,	&	Worakul,	
1996)	 ประกอบด้วย	 13	 ข้อค�าถาม	 โดยข้อค�าถาม
ทัง้หมดยกเว้น	ข้อค�าถามที	่3,	5,	และ	13	ลกัษณะค�าตอบ
เป็นแบบถูก	 ผิด	 โดยหากตอบถูกให้	 1	 คะแนนและ
ผิดให้	0	คะแนน	ข้อค�าถามที่	3	ตอบได้	3	อย่างให้	3	
คะแนน	ข้อค�าถามที่	5	ถ้าตอบได้	2	อย่างให้	2	คะแนน	
และข้อค�าถามที่	 13	 ตอบได้	 3	 อย่างให้	 3	 คะแนน	
คะแนนทั้งหมดอยู่ระหว่าง	 0-19	 โดยมีเกณฑ์การจัด
ระดับคะแนนตามความเสื่อมของสติปัญญา	 4	 ระดับ
คือ	 1)	 ความเสื่อมในระดับรุนแรง	 (0-4	 คะแนน)	
2)	 ความเสื่อมในระดับปานกลาง	 (5-9	 คะแนน) 
3)	 ความเสื่อมในระดับเล็กน้อย	 (10-14	 คะแนน)	
และ	4)	ไม่มคีวามเสือ่ม	(15-19	คะแนน)	หากผู้สงูอายุ
ได้คะแนนรวมน้อยกว่า	15	คะแนนซึง่ถอืว่ามีความเสือ่ม
ทางสตปัิญญา	ผู้วิจยัจะคดัออกจากการศกึษา	ซึง่ในการวิจัย
น้ีไม่มผู้ีใดถกูคดัออก	ในการศกึษาคร้ังน้ี	น�าเครือ่งมอืไปใช้
กบัผูส้งูอายไุทยทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนแออดั	จ�านวน	15 ราย	
ได้ค่าความเชือ่มัน่สมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั 
.77	 และในกลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จ�านวน	 258	 ราย	 ได้ค่า
ความเชือ่ม่ันสมัประสทิธิแ์อลฟาของครอนบาคเท่ากบั	.79	

2)	แบบบันทึกข้อมูลทั่วไป	 พัฒนาโดยผู้วิจัย
และคณะ	ประกอบด้วย	17	ข้อค�าถาม	ซึง่เป็นข้อค�าถามที่
เกีย่วกบั	อายุ	เพศ	การศึกษา	สถานภาพสมรส	พฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพ	โรคประจ�าตัวและปัญหาสุขภาพ	และ
ข้อค�าถามเกี่ยวข้องกับแหล่งสนับสนุนทางสังคม	 และ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

3)	แบบสอบถามการรับรู ้สภาพส่ิงแวดล้อม

ละแวกบ้าน	(The	Neighborhood	Environment	Scale)	

สร้างโดยซีรีนและคณะ	 (Cerin,	 Saelens,	 Sallis,	 &	

Frank,	2006)	และผู้วิจัยน�ามาแปลเป็นภาษาไทย	และ

ใช้กระบวนการแปลกลบั	(back	translation)	ด้วยวิธขีอง

เบรน์ิและโกรฟ	(Burns	&	Grove,	2005)	ประกอบด้วย	

22	 ข้อค�าถาม	 แบ่งเป็น	 6	 ด้าน	 ได้แก่	 1)	 การเข้าถึง

แหล่งบริการ	 (4	ข้อ)	2)	ถนนในละแวกบ้าน	 (3	ข้อ)	

3)	 สถานที่ส�าหรับเดินและขี่จักรยาน	 (6	 ข้อ)	 4)	

สุนทรียภาพ	(4	ข้อ)	5)	อาชญากรรม	(2	ข้อ)	และ	6)	

อันตรายจากการจราจร	(3	ข้อ)	ค�าตอบเป็นมาตราส่วน

ประมาณค่า	 4	 ระดับ	 (Likert	 scale)	 คือ	 ไม่เห็นด้วย

อย่างยิ่ง	 ไม่ค่อยเห็นด้วย	 ค่อนข้างเห็นด้วย	 และเห็น

ด้วยอย่างยิ่ง	การให้คะแนนของด้านที่	1	ถึง	4	พิจารณา

ตามเกณฑ์ดังน้ี	1	=	ไม่เหน็ด้วยอย่างย่ิง	จนถึง	4	=	เหน็ด้วย

อย่างย่ิง	 ด้านท่ี	 5	 และ	 6	 พิจารณาตามเกณฑ์ดังน้ี										

1	 =	 เห็นด้วยอย่างยิ่ง	 จนถึง	 4	 =ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง			

น�าค่าคะแนนเฉลี่ยของแต่ละด้านมารวมกัน	ค่าคะแนน

อยู่ระหว่าง	 6-24	 ค่าคะแนนสูง	 หมายถึง	 มีการรับรู้

ทางบวกเกี่ยวกับสภาพส่ิงแวดล ้อมละแวกบ ้าน														

ค่าคะแนนต�่า	 หมายถึง	 มีการรับรู้ทางลบเกี่ยวกับ	

สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้าน	 ผู้วิจัยได้แบ่งระดับของ

การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้าน	ออกเป็น	3	กลุ่ม

โดยใช้เกณฑ์แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่ง

อันตรภาพชั้น	 (class	 interval)	 โดยใช้หลักว่า	 เอาค่า

คะแนนสูงสุดและค่าต�่าสุดของความเป็นไปได้ของ

คะแนนลบกนั	 แล้วหารด้วยจ�านวนช่วงหรอืระดับทีต้่องการ

แปลผล	ได้ดังนี้คือ	1)	การรับรู้ระดับต�่า	ค่าคะแนนอยู่

ระหว่าง	6-12,	2)	การรับรู้ระดับปานกลาง	ค่าคะแนน

อยูร่ะหว่าง	12.01-18,	และ3)	การรบัรู้ระดบัสงู	ค่าคะแนน

อยู่ระหว่าง	18.01-24

	 แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรง

ทางภาษาโดยผู้เชีย่วชาญ	และผู้วิจัยตรวจสอบความเทีย่ง

โดยน�าแบบสอบถามไปใช้กับผู้สูงอายุไทยท่ีอาศัยอยู่ใน

ชุมชนแออัด	 จ�านวน	 15	 ราย	 ได้ค่าความเช่ือมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	 .77	 และใน
กลุ่มตัวอย่างครั้งนี้จ�านวน	258	ราย	ได้ค่าความเชื่อมั่น
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	.78	

4)	แบบสอบถามความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน 
(The	 Sense	 of	 Community	 Scale)	 สร้างโดยยังและ
คณะ	(Young	et	al.,	2004)	และผู้วิจัยน�ามาแปลเป็น
ภาษาไทย	และใช้กระบวนการแปลกลบั	(back	translation) 
ด้วยวิธีของเบริน์และโกรฟ	 (Burns	&	Grove,	 2005)	
ประกอบด้วย	 9	 ข้อค�าถาม	 ค�าตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า	5	ระดับ	(Likert	scale)	การให้คะแนนคือ	
1	=	ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง	จนถึง	5	=	เห็นด้วยอย่างยิ่ง	
น�าค่าคะแนนมารวมกัน	 ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	 9-45	
ค่าคะแนนสูง	 หมายถึง	 มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนในระดับสูง	 ค่าคะแนนต�่า	 หมายถึง	 มีความรู้สึก
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับต�่า	ผู้วิจัยได้แบ่งระดับ
ของความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	ออกเป็น	3	กลุ่ม	
โดยใช้เกณฑ์แบ่งช่วงการแปลผลตามหลักของการแบ่ง
อนัตรภาพชัน้	(class	interval)	ได้ดังนีค้อื	1)	ความรู้สกึ
ในระดับต�่า	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	9-21,	2)	ความรู้สึก
ในระดับปานกลาง	ค่าคะแนนอยูร่ะหว่าง	22-33,	และ	3) 
ความรู้สึกในระดับสูง	ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง	34-45	

	 แบบสอบถามได้รับการตรวจสอบความตรงทาง
ภาษาโดยผู้เช่ียวชาญ	 ผู้วิจัยตรวจสอบความเท่ียงโดยน�า
แบบสอบถามไปใช้กับผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชน
แออัด	 จ�านวน	15	ราย	 ได้ค่าความเชื่อม่ันสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	 .85	และในกลุ่มตัวอย่าง
ครั้งน้ีจ�านวน	258	ราย	 ได้ค่าความเช่ือม่ันสัมประสิทธิ์
แอลฟาของครอนบาคเท่ากับ	.88	

การพิทักษ์สิทธิ์กลุ่มตัวอย่าง	

การวิจัยครั้งนี้ใช้ข้อมูลทุติยภูมิซึ่งเป็นข้อมูลส่วน
หนึ่งของการวิจัยเรื่อง	 “ปัจจัยท�านายกิจกรรมทางกาย
ของผู้สูงอายุที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	 เขตเมือง”				
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ของผู้วิจัยและคณะ	(Kraithaworn	et	al.,	2011)	ที่ได้
ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการจริยธรรมของ	
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธบิดี	มหาวิทยาลยัมหดิล 
ผู้วิจัยถามความสมัครใจในการเข้าร่วมโครงการของ						
ผู้สงูอายุทีมี่คุณสมบัตติามท่ีต้องการ	อธบิายวัตถปุระสงค์
และข้ันตอนการเกบ็รวบรวมข้อมลูแก่ผูส้งูอายุโดยสรุป	
ผู้วิจัยเปิดโอกาสให้ผูส้งูอายซุกัถามในสิง่ท่ีไม่เข้าใจ	 เมือ่
ผู้สูงอายุเข้าใจวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้	 และ
สมคัรใจทีจ่ะเข้าร่วมในการศกึษา	ผู้วิจัยให้ผู้สงูอายเุซน็ช่ือ
ในหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ	
ข้อมูลที่ได้จากการวิจัยครั้งนี้เก็บไว้เป็นความลับ	 และ
ถกูน�าเสนอเป็นรายกลุม่ไม่มกีารเปิดเผยช่ือของผู้เข้าร่วม
วิจัยให้ผู้อื่นทราบ	และแบบสอบถามทั้งหมดถูกท�าลาย
เมือ่สิน้สดุการวิจัย	การปฏเิสธการเข้าร่วมการวิจยั	จะไม่มี
ผลเสียใด	ๆ	เกิดขึ้นกับกลุ่มตัวอย่าง

การเก็บรวบรวมข้อมูล

การวิจัยน้ีเป็นการศึกษาจากข้อมูลทุติยภูมิ	
ซึ่งเป็นข้อมูลส่วนหน่ึงของการวิจัยของผู้วิจัยและคณะ	
(Kraithaworn	et	al.,	2011)	

ขั้นตอนการเก็บรวบรวมข้อมูลมีดังนี้	
1)	ผู้วิจัยท�าหนังสือจากมหาวิทยาลัยมหิดลถึง

ผู้อ�านวยการศูนย์บริการสาธารณสุขท่ีรับผิดชอบชุมชน
ทีสุ่ม่ได้	 เพือ่ชีแ้จงวัตถุประสงค์ของการวิจัย	 และขออนุญาต
เก็บข้อมูล

2)	ประสานงานกับหัวหน้าพยาบาล	 พยาบาล
เยี่ยมบ้าน	 ผู้น�าชุมชน	 อาสาสมัครชุมชน	 ในการเข้าถึง
กลุม่ตวัอย่างภายหลังจากท�าการสุ่มกลุม่ตวัอย่างแบบง่าย
จากทะเบียนรายชื่อผู้สูงอายุ	 เพื่อศึกษาความเป็นไปได้
ของการเข้าถงึกลุม่ตวัอย่าง	 ในกรณทีีมี่ความยากล�าบาก
ในการเข้าถึง	ผู้วิจัยท�าการสุ่มรายชื่อใหม่	และขอความ
ร่วมมือในการนัดผู้สูงอายุให้และพาไปพบผู้สูงอายุ	

3)	ผูวิ้จัยท�าการเกบ็ข้อมลูผู้สงูอายทุีส่มคัรใจและ
พร้อมทีจ่ะให้ข้อมูลด้วยตนเองโดยการสัมภาษณ์ผู้สงูอายุ

ด้วยแบบสอบถาม	ผู้สงูอายใุช้เวลาในการตอบแบบสอบถาม

ประมาณ	35-45	นาที	ผู้วิจัยตรวจสอบความครบถ้วน

และถูกต้องของข้อมูลก่อนสิ้นสุดการสัมภาษณ์

การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานโดยใช้สถิติเชิงบรรยาย	

โดยการแจกแจง	ความถี่	ร้อยละ	ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน	

ทดสอบความสมัพนัธ์ระหว่างการรับรู้สภาพสิง่แวดล้อม

ละแวกบ้าน	และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของ

ผู้สงูอายุไทยท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชนแออดั	โดยใช้สหสมัพนัธ์

เพียร์สัน	 และเปรียบเทียบความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ

ชุมชนของผู้สูงอายุที่มีเพศ	 และจ�านวนปีที่อาศัยอยู่

ในชุมชนที่แตกต่างกัน	 ด้วยสถิติ	 Independent	 t-test	

และ	Analysis	of	variance	(ANOVA)	ได้มีการทดสอบ

ข้อตกลงเบือ้งต้น	(assumption)	ของ	Inferential	statistics 

ก่อนท�าการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่าข้อมูลเป็นไปตามข้อ

ตกลงเบื้องต้นของสถิติที่ใช้	

ผลการวิจัย

ลักษณะของกลุ่มตัวอย่าง	

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง	 คิดเป็นร้อยละ	

73.6	อายุตั้งแต่	60	ปีถึง	88	ปี	อายุเฉลี่ยเท่ากับ	69.85	

ปี	 (SD	 =	 6.38)	 ประมาณครึ่งของผู้สูงอายุ	 (ร้อยละ	

48.8)	มีอายุระหว่าง	60	ถึง	69	ปี	สถานภาพสมรสคู่	

(ร้อยละ	47.3)	ส่วนใหญ่นับถอืศาสนาพทุธ	(ร้อยละ	70.2) 

จบการศกึษาในระดับประถมศกึษาตอนต้น	(ร้อยละ	76) 

มีเพียงร้อยละ	 28.3	 ที่ประกอบอาชีพ	 ได้แก่	 ค้าขาย

ของช�า	รับจ้างทั่วไป	ช่างตัดผม	อาสาสมัครสาธารณสุข

ประจ�าหมู่บ้าน	 และอื่น	 ๆ	 ผู้สูงอายุที่ท�างานใช้เงินจาก

การท�างานนั้นหาเลี้ยงชีพตัวเอง	ในขณะที่ร้อยละ	44.9	

ได้รบัการช่วยเหลอืเร่ืองค่าใช้จ่ายจากครอบครัว	 และมี

ผู้สูงอายุถึงร้อยละ	26.8	ที่ไม่มีงานท�าและไม่ได้รับการ
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

ช่วยเหลอืทางการเงนิจากผู้อืน่	นอกจากได้รับเงนิช่วยเหลอื

จากรัฐบาลท่ีมีนโยบายให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

แก่ผู้สูงอายุท่ีไม่มีรายได้	 โดยให้เงินเดือน	 เดือนละ	

500	 บาทต่อเดือน	 ในการวิจัยครั้งนี้ผู้สูงอายุมีรายได้

ตัง้แต่	500	ถงึ	2,000	บาทต่อเดอืน	รายได้เฉลีย่เท่ากบั	

1,317.83	บาท	

ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ร้อยละ	 83.3	 มีโรคเรื้อรัง

อย่างน้อย	 1	 โรค	 โรคเรื้อรังที่พบมาก	 3	 อันดับแรก	

ได้แก่	โรคความดนัโลหติสงู	(ร้อยละ	47.7)	โรคเบาหวาน 

(ร้อยละ	22.9)	และโรคข้อเข่าเสื่อมและปัญหาเรื่องข้อ

ต่าง	ๆ	(ร้อยละ	22.9)	ผู้สงูอายุส่วนใหญ่	ไม่ดืม่สรุา	และ

ไม่สบูบหุรี	่(ร้อยละ	91.9	และ	95.7	ตามล�าดบั)	ผู้สงูอายุ

ประมาณ	ร้อยละ	50	อาศัยอยู่กับบุตรหลาน	ในขณะที่

ร้อยละ	6.6	อาศยัอยู่คนเดียว	ประมาณร้อยละ	60	อาศยั

อยูใ่นบ้านของตนเอง	ในกรณทีีอ่าศยัอยูใ่นบ้านของตนเอง	

ร้อยละ	54.8	ปลูกบ้านอยู่ในที่ดินบุกรุก	ร้อยละ	38.1	

ปลูกบ้านอยู่บนที่ดินเช่า	 และร้อยละ	 7.1	 ปลกูบ้านอยู่

บนทีด่นิของตนเอง	ผู้สงูอายุส่วนใหญ่	ร้อยละ	82.2	อาศัย

อยู่ในชุมชนมากกว่า	 10	 ปี	 (จ�านวนปีเฉลี่ย	 33.61)	

จ�านวนปีสูงสุดที่อาศัยอยู่คือ	 80	 ปี	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่	

ร้อยละ	 83.7	 ไม่มีแผนที่จะย้ายออกจากชุมชนที่ตน

อาศัยอยู่	เหตุผลส�าคัญคือ	1)	ไม่มีที่ไป	(ร้อยละ55.3)	

2)	 เกิดและคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่นี่	 (ร้อยละ	 16.4)	

และ	3)	 สะดวกสบายต่อการเดนิทางและการท�ามาค้าขาย 

(ร้อยละ13.3)	ประมาณร้อยละ	16.3	มแีผนทีจ่ะย้ายออก 

เหตุผลส�าคัญคือ	1)	การโดนไล่ที่จากเจ้าของที่หรือผู้มี

อ�านาจ	(ร้อยละ	44.4),	2)	อยูใ่นสิง่แวดล้อมท่ีไม่ด	ีเช่น	

กลิ่นเหม็น	อยู่ในชุมชนแออัด	ผุพัง	เสียงดัง	และอื่น	ๆ	

(ร้อยละ	33.3)	และ	3)	ต้องการย้ายกลบัไปต่างจงัหวัด	

(ร้อยละ	 13.4)	 ผู้สูงอายุส่วนใหญ่	 (ร้อยละ	 84.5)	

รายงานว่ามีเพื่อนสนิท	และ/หรือ	มีญาติในชุมชนที่

อาศัยอยู่	

การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านและ
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	

ค่าคะแนนการรบัรูส้ภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้าน	
มค่ีาตัง้แต่	9.17	ถงึ	20.83	(Mean	=	14.39,	SD	=	4.35) 
ซึง่ร้อยละ	79.5	ของกลุม่ตวัอย่างมคีวามพงึพอใจเกีย่วกบั
สภาพสิง่แวดล้อมละแวกบ้านในระดับปานกลาง	(Mean				
=	14.45,	SD	=	1.66)	ขณะที่ร้อยละ	15.6	และ	4.7	
มีความพึงพอใจเก่ียวกับสภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้าน	
ในระดับต�่าและสูง	 (Mean	 =	 11.41,	 SD	 =	 .65;						
Mean	=	18.93,	SD	=	.85	ตามล�าดับ)	เมื่อวิเคราะห์
รายด้านของสิ่งแวดล้อมพบว่า	กลุ่มตัวอย่างให้คะแนน
ความพึงพอใจเกี่ยวกับการเข้าถึงแหล่งบริการ	 ถนนใน
ละเเวกบ้าน	สถานทีส่�าหรบัเดนิและข่ีจกัรยาน	ความปลอดภยั
จากอาชญากรรม	และอันตรายจากการจราจร	ในระดับ
ปานกลาง	 ส่วนความพึงพอใจเกี่ยวกับสุนทรียภาพให้
คะแนนในระดับต�่า	

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมีค่าตั้งแต่	 15	
ถึง	45	(Mean	=	36.38,	SD	=	6.72)	ซึ่งร้อยละ	69	
ของกลุ่มตัวอย่างมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในระดับสงู	(Mean	=	40.1,	SD	=	3.42)	ขณะทีร้่อยละ	
27.5	 และ	 3.5	 มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนใน
ระดบัปานกลางและต�า่	 (Mean	=	29.26,	SD	=	3.52;	
Mean	=	19.00,	SD	=	2.18	ตามล�าดับ)

ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้สภาพส่ิงแวดล้อม
ละแวกบ้านและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	

ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมีความสมัพนัธ์
ทางบวกอย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติกับการรับรู ้สภาพ
สิ่งแวดล้อมละแวกบ้านโดยรวม	 (r	 =	 .32,	 p	 <	 .01)	
โดยความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมีความสัมพันธ์
ทางบวกกับการเข้าถึงแหล่งบริการ	(r	=	.27,	p	<	.01)	
ถนนในละเเวกบ้าน	(r	=	.19,	p	<	.01)	สถานท่ีส�าหรบัเดิน
และขี่จักรยาน	 (r	 =	 .25,	 p	 <	 .01)	 และสุนทรียภาพ
ละแวกบ้าน	(r	=	.24,	p	<	.01)	ส่วนการรบัรูอ้าชญากรรม
และอนัตรายจากการจราจรไม่มคีวามสมัพนัธ์กบัความรู้สกึ
เป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	(ตารางที่	1)
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เม่ือเปรียบเทียบความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชนของผู้สูงอายุท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัดโดยการ

วิเคราะห์ความแปรปรวน	 (ANOVA)	พบว่า	 กลุ ่ม

ตัวอย่างที่มีจ�านวนปีท่ีอาศัยอยู ่ในชุมชนที่ต ่างกัน																		

มคีะแนนความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนแตกต่างกนั

อย่างมีนัยส�าคัญทางสถิติ	(p	<	.05)	โดยผู้ที่อาศัยอยู่ใน

ชมุชน	1-10	ปี	มีความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนต�า่สดุ	

(Mean	=	34.43,	SD	=	7.41)	ในขณะที่ผู้ที่อาศัยอยู่ใน

ชุมชน	61-70	ปี	มีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

สูงสุด	(Mean	=	39.86,	SD	=	4.76)	ส่วนการวิเคราะห์

ข้อมูลโดยใช้สถติทิดสอบ	t-test	พบว่า	เพศของผู้สงูอายุ

ที่อาศัยอยู ่ในชุมชนแออัดที่แตกต่างกัน	 ไม่มีความ

สัมพันธ์กับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	กล่าวคือ	

ผู้สูงอายุเพศชาย	และเพศหญิงมีคะแนนความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของชุมชนไม่แตกต่างกนัอย่างมนัียส�าคญัทางสถติิ

อภิปรายผล

ลกัษณะท่ัวไปของกลุม่ตวัอย่าง	ผู้สงูอายุส่วนใหญ่

เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ	 73.6	 ปี	 สอดคล้องกับ

การส�ารวจของส�านักงานสถิติแห่งชาติ	ปี	พ.ศ.	2550 

ตารางที่	1	 ความสัมพันธ์ระหว่างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้าน		

(N	=	258)

 ตัวแปร	 1	 2	 3	 4	 5	 6	 7	 8

1.	ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน	 1.00

2.	การเข้าถึงแหล่งบริการ	 .27**	 1.00

3.	ถนนในละเเวกบ้าน	 .19**	 .67**	 1.00

4.	สถานที่ส�าหรับเดินและขี่จักรยาน .25**	 .38**	 .30**	 1.00

5.	สุนทรียภาพละแวกบ้าน	 .24**	 .45**	 .37**	 .54**	 1.00

6.	อันตรายจากการจราจร	 .01	 -.05	 -.09	 .11	 .12	 1.00

7.	การรับรู้อาชญากรรม	 .04	 -.29**	 -.45**	 .14*	 -.09	 .25**	 1.00

8.	การรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมโดยรวม	 .32**	 .71**	 .61**	 .74**	 .74**	 .32**	 .14*			1.00

หมายเหตุ			*p	<	.05,		**p	<	.01	

ทีพ่บว่าในกรุงเทพมหานคร	 จ�านวนของผู้สงูอายเุพศหญิง

มีมากกว่าเพศชาย	 (ร้อยละ	 57.8	 และร้อยละ	 42.2	

ตามล�าดับ)	 (National	 Statistic	 Office,	 2008)	 อาจ

เน่ืองมาจากอายุขัยของเพศหญิงยาวกว่าเพศชาย	

(75.55	 ปี	 และ	 70.77	 ปี	 ตามล�าดับ)	 (Central	

Intelligence	 Agency,	 2009)	 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

จบการศกึษาในระดับประถมศกึษาตอนต้น	(ร้อยละ	76) 

และร้อยละ	9.3	ไม่ได้เรียนหนังสือ	เหตุผลเนื่องมาจาก

ฐานะทางเศรษฐกจิท่ียากจนในวัยเด็ก	 ท�าให้กลุม่ตัวอย่าง

ต้องออกมาประกอบอาชีพเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว

ท�าให้ไม่ได้เรยีนหนังสอืในระดับสงู	 มกีลุม่ตัวอย่างเพยีง

ร้อยละ	28.3	ทีป่ระกอบอาชพี	ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเน่ืองมาจาก

ความเสื่อมถอยของสภาพร่างกายและการป่วยด้วย

โรคเรื้อรังที่เป็นอยู่	ซึ่งผลการศึกษาพบว่า	ร้อยละ	82.3	

ของกลุ่มตัวอย่างป่วยด้วยโรคเรื้อรังอย่างน้อย	 1	 โรค		

ที่เป็นเช่นนี้อาจเน่ืองมาเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุบุคคลจะมี

ความเสื่อมถอยทางด้านร่างกายอันอาจจะน�าไปสู่การ

เจบ็ป่วยด้วยโรคเรือ้รงัอยูแ่ล้ว	 ร่วมกบัการทีผู้่สงูอายใุน

กลุม่น้ีมกีารศกึษาในระดบัต�า่	และมรีายได้น้อย	จึงอาจส่งผล

ให้มีพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม	 และเข้าถึงแหล่ง

บรกิารสาธารณสขุได้น้อยกว่าผูส้งูอายท่ีุมเีศรษฐานะดกีว่า	
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ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

กลุม่ตวัอย่างร้อยละ	69	มคีวามรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง

ของชุมชนในระดับสูง	 อาจเน่ืองมาจากกลุ่มตัวอย่าง

มากกว่าร้อยละ	 80	 อาศัยอยู่ในชุมชนมากกว่า	 10	 ปี	

โดยเฉลีย่	33.61	ปี	กลุม่ตวัอย่างบางรายเกดิท่ีน่ี	มเีพือ่น

และญาติสนิทท่ีน่ี	 และมีความต้องการที่จะตายที่น่ี	

ซึ่งเม่ือเปรียบเทียบความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ระหว่างผู้สงูอายุท่ีมีจ�านวนปีทีอ่าศยัอยูใ่นชุมชนแตกต่างกนั 

พบว่า	ความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชุมชนมคีวามแตกต่างกนั

อย่างมนัียส�าคัญทางสถติเิมือ่จ�านวนปีทีอ่าศยัเปลีย่นไป	

โดยผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน	 1-10	 ปีจะมีความรู้สึกเป็น

ส่วนหน่ึงของชมุชนต�า่สดุ	ในขณะทีผู้่ท่ีอาศยัอยูใ่นชมุชน	

61-70	 ปีมีค่าคะแนนเฉลี่ยสูงสุด	 สนับสนุนการศึกษา

ของวิลกิลสัน	 (Wilkinson,	 2008)	 ที่ว่าการเกิดและ

เติบโตในชุมชน	และจ�านวนปีที่อาศัยในชุมชน	มีความ

สัมพันธ์ทางบวกกับความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

เน่ืองจากบุคคลมีความคุ้นเคยกันและมีปฏิสัมพันธ์กัน

มานาน	จึงพัฒนาไปสู่การมีความผูกพันทางสังคม	

เม่ือเปรียบเทียบความรู ้สึกเป็นส่วนหน่ึงของ

ชุมชนระหว่างผู้สูงอายุเพศหญิงและชาย	 พบว่าเพศท่ี

แตกต่างกนัไม่มีผลต่อความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึงของชมุชน	

ซึง่ไม่สอดคล้องกบัรายงานของ	Statistic	Canada	(2011) 

ที่พบว่าเพศหญิงมีความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน

มากกว่าเพศชาย	 แต่สอดคล้องกับรายงานของ	Health	

Statistics	Division	of	Canada	(2005)	ทีพ่บว่าเพศชาย

และหญงิมคีวามรูสึ้กเป็นส่วนหน่ึงของชมุชนไม่แตกต่างกนั 

ทีเ่ป็นเช่นน้ีอาจเป็นเพราะในชุมชนแออัดนัน้ไม่ว่าผู้สูงอายุ

จะเป็นเพศหญิงหรือชายไม่ได้ออกไปท�างานที่ใด	 ก็จะ

ออกมานั่งพูดคุยกันหน้าบ้าน	 ตามร้านขายของช�าหรือ

ร้านขายอาหารในชุมชน	ในบางชมุชนแออดัเขตคลองเตย

จะมผู้ีสงูอายทุัง้เพศชายและหญิงมารวมกนัท่ีสภากาแฟ

ของชุมชนทุกเช้า	 เพื่ออ่านหนังสือพิมพ์	 ดื่มกาแฟ	

รับประทานปาท่องโก๋	และออกก�าลงัยดืเส้น	ยดืสายร่วมกนั 

จากน้ันจะแยกย้ายกลับบ้านและจะกลับมาพบกันอีก

ครั้งในช่วงประมาณ	11.00-15.00	น.	ของทุกวันเพื่อ

ร่วมรับประทานอาหารกลางวันและท�ากิจกรรมร่วมกัน	

โดยประธานชมรมผู้สูงอายุจะรับงานจากข้างนอก	 เช่น	

รับดอกไม้จันทน์จากวัด	 หรือพรมเช็ดเท้าจากโรงงาน

มาให้ผู้สูงอายุท�าเพื่อให้มีรายได้	 และน�าเงินบางส่วน

เข้าชมรม	 เพื่อเป็นกองทุนฐาปนกิจศพ	 และบางส่วน

แบ่งไว้เพือ่พาผู้สงูอายุไปทัศนศกึษานอกสถานที	่ในขณะ

ที่ชุมชนแออัดเขตวัฒนาซึ่งเป็นชุมชนอิสลามผู้สูงอายุ

ทัง้เพศชายและหญิงในชุมชนมีรูปแบบความคิด	 ค่านิยม 

พฤติกรรมและการปฏิบัติทางศาสนา	 ที่เหมือนกัน 

เน่ืองจากนับถอืในพระอลัเลาะห์องค์เดียวกนั	 ใช้ศาสนา

เป็นแนวทางในการด�าเนินชีวิต	(Sala,	2008)	กิจกรรม

ทางศาสนาท�าให้ผู้สงูอายุทัง้เพศชายและหญิงมคีวามผูกพนั

ทางอารมณ์และมีความรู้สกึเป็นหน่ึงเดียวกนั	จากเหตุผล

ดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นเหตุผลว่าเพศที่แตกต่างกันไม่มี

ผลท�าให้ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนแตกต่างกัน

กลุม่ตวัอย่างร้อยละ	79.5	มคีวามพงึพอใจเกีย่วกบั

สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านในระดับปานกลาง	ที่เป็น

เช่นน้ีอาจเป็นเพราะกลุม่ตวัอย่างส่วนใหญ่อยูใ่นชมุชนน้ี

มานาน	อาจท�าให้เกิดความคุ้นเคยกับสิ่งแวดล้อมที่ตน

อยู่อาศัยและรับรู้สิ่งแวดล้อมแตกต่างจากบุคคลอื่น

ภายนอกที่รับรู ้สิ่งแวดล้อมในชุมชนแออัดทางลบ	

นอกจากน้ีการที่คนในชุมชนมีความต้องการที่จะท�าให้

ชุมชนของตนน่าอยู ่จึงเกิดการรวมตัวกันเพื่อแก้ไข

ปัญหาต่าง	 ๆ	 ของชุมชน	 เช่น	 ชุมชนในเขตคลองเตย	

เขตราชเทวี	เขตวัฒนา	และเขตสวนหลวง	มกีารรวมตวักนั

เพือ่แก้ปัญหาขยะมูลฝอยส่งกลิน่เหมน็	 แหล่งปรกัหกัพงั

ที่อาจเป็นเพาะพันธุ์ลูกน�้ายุงลายและที่มั่วสุมของวัยรุ่น

เสพยาเสพติด	มีการจัดพื้นที่ในชุมชน	เช่น	สวนหย่อม	

ทีว่่างหน้าตกึ	หรอืใต้ตกึเพือ่ท�ากจิกรรมร่วมกนั	การกระท�า

เช่นน้ีนอกจากจะท�าให้เกิดการรับรู้ทางบวกกับสภาพ

สิ่งแวดล้อมละแวกบ้านแล้วยังพัฒนาไปสู่การมีความ

ผูกพันทางสังคม	รับรู้ว่าตนเองเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ที่อาศัยอยู่อีกด้วย	 โดยพบว่าความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง

ของชุมชนมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการรับรู้สภาพ	



153Vol. 19  No. 1

ผจงจิต ไกรถาวร และนพวรรณ เปียซื่อ

สิง่แวดล้อมละแวกบ้าน	ไม่ว่าจะเป็นการเข้าถงึแหล่งบรกิาร 
ถนนในละเเวกบ้าน	 สถานที่ส�าหรับเดินและขี่จักรยาน	
และสนุทรียภาพของชมุชน	 ตรงกนัข้ามกบัการศกึษาของ
บัดตะชะยา	(Bhattacharya,	2006)	ที่ท�าการศึกษาการ
รับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมของผู้ท่ีอาศัยอยู่ในชุมชนแออัด
ที่เมืองโกลกาตะ	 (Kolkata)	 ประเทศอินเดีย	 จ�านวน	
300	คน	พบว่าการอาศัยอยู่ในที่แออัด	มีแสงสว่างและ
อากาศถ่ายเทไม่สะดวก	 ระบบการระบายน�้าและของ
เสียที่ไม่ดี	 มีเสียงดังและสิ่งรบกวน	 รวมทั้งขาดสถาน
ที่พักผ่อนหรือที่วิ่งเล่นของเด็ก	ท�าให้กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีการรับรู ้ทางลบเกี่ยวกับสภาพสิ่งแวดล้อมที่
อาศัยอยู่	

ผลการวิจัยคร้ังน้ีสนับสนุนทฤษฎีนิเวศวิทยา
และการศึกษาที่ผ่านมาที่ว่าส่ิงแวดล้อมทางกายภาพมี
ความสัมพันธ์ทางบวกกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมและ
วัฒนธรรม	(Sallis	&	Owen,	2002)	คือ	เมือ่บคุคลรบัรู้
ว่าสิ่งแวดล้อมปลอดภัย	มีความเกี่ยวข้องและเข้ากันได้
ดีกับสิ่งแวดล้อม	 รวมทั้งสิ่งแวดล้อมนั้นเอื้ออ�านวยต่อ
การท�ากิจกรรมของบุคคล	 บุคคลจะพัฒนาความรู้สึก
เป็นส่วนหน่ึงของชมุชนเพิม่มากข้ึน	(Byoung-Suk	et	al., 
1998)	 สอดคล้องกับการศึกษาของคิมและแคบแลน	
(Kim	 &	 Kaplan,	 2004)	 ที่พบว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็น
ธรรมชาติ	 และท�าให้เกิดความรู้สึกสุขสบายมีบทบาท
ส�าคัญในการท�าให้ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน
เพิม่ข้ึน	เหตผุลเน่ืองจากความหลากหลายของสิง่แวดล้อม 
อาจท�าให้บุคคลมีปฎิสัมพันธ์กันมากขึ้น	ซึ่งในทางกลับ
กนัสิง่แวดล้อมอาจจะยบัย้ัง	หรอืขัดขวางการมีปฏสิมัพนัธ์
ของบคุคล	(Krause,	1996)	และสมัพนัธ์กบัการแยกตวั
ของบคุคลจากสิง่แวดล้อม	(Byoung-Suk	et	al.,	1998;	
Chavis	&	Wandersman,	1990;	Krause,	1996)	หาก
บุคคลรับรู้สิ่งแวดล้อมทางลบ	 จากผลการศึกษาครั้งนี้
สรปุได้ว่าการปรับปรุง	ส่ิงแวดล้อมในละแวกบ้านให้ดข้ึีน
และการจัดให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกต่างๆ	 ในชุมชน	
เป็นปัจจัยหนึ่งที่มีความส�าคัญต่อการพัฒนาให้เกิด

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในผู้อาศัย	

การน�าผลการวิจัยไปใช้

การศึกษาครั้งน้ีท�าให้ทราบถึงความรู ้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชน	 และการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อม
ละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทยที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด	
เขตกรงุเทพมหานครว่าเป็นอย่างไร	 รวมทัง้ทราบว่าตัวแปร
ทั้งสองตัวแปรมีความสัมพันธ์กัน	 ดังนั้นพยาบาลและ
ทีมสุขภาพ	 รวมทั้งหน่วยงานของรัฐควรตระหนักถึง
ความส�าคัญของการปรับปรุงสิ่งแวดล้อมและการจัด
ให้มีสิ่งอ�านวยความสะดวกในละแวกบ้านโดยเฉพาะ
ในชุมชนแออัด	 เช่น	 การจัดให้มีระบบระบายน�้าเสีย
และก�าจัดขยะมูลฝอยที่ดี	 การจัดหาสถานที่พักผ่อน	
หย่อนใจ	 เช่น	สวนหย่อม	ลานกีฬา	 เพื่อออกก�าลังกาย
หรือเป็นที่วิ่งเล่นของเด็ก	 การจัดให้มีแสงสว่างในชุมชน
ให้เพยีงพอในเวลากลางคืน	 การป้องกนัปัญหาอาชญากรรม
ในชุมชน	 เป็นต้น	 เพราะปัจจัยเหล่านี้เป็นปัจจัยหนึ่งที่
มีความส�าคัญต่อการพัฒนาให้เกิดความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนในผู้อาศัย	นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ยัง
ท�าให้ทราบว่า	 จ�านวนปีทีอ่าศยัอยูใ่นชมุชนแออดัมผีลต่อ
ความรู้สกึเป็นส่วนหน่ึงของคนในชุมชน	ดงัน้ัน	พยาบาล
และทีมสุขภาพจึงควรให้ความส�าคัญต่อบุคคลท่ีอาศัย
อยู่ในชุมชนเป็นเวลานาน	 เพราะเขาเหล่าน้ีอาจเป็น
แกนน�าส�าคัญท่ีจะช่วยในการสร้างเสริมให้เกิดความ
รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในบุคคลอื่นได้เช่นกัน	

ข้อเสนอแนะในการท�าวิจัยต่อไป

เน่ืองจากแบบสอบถามความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึง
ของชมุชน	 และแบบสอบถามการรบัรู้สภาพสิง่แวดล้อม
ละแวกบ้านพัฒนามาจากวัฒนธรรมตะวันตก	และผ่าน
กระบวนการแปลเป็นภาษาไทยและแปลกลับเป็น
ภาษาอังกฤษ	 อาจท�าให้ประเด็นส�าคัญคลาดเคลื่อนไป
จากความเป็นจริง	 ดังนั้นจึงควรมีการพัฒนาหรือปรับ
แบบวัดทั้งสองในบริบทของวัฒนธรรมไทยอีกคร้ัง	
ควรมกีารศกึษาความหมายของความรูส้กึเป็นส่วนหน่ึง



154 Rama Nurs J  • January - April 2013

ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนและการรับรู้สภาพสิ่งแวดล้อมละแวกบ้านของผู้สูงอายุไทย
ที่อาศัยอยู่ในชุมชนแออัด เขตกรุงเทพมหานคร

ของชุมชนและปัจจัยท่ีมีอทิธพิลต่อความรู้สกึเป็นส่วนหนึง่
ของชมุชนน้ี	นอกจากน้ี	ควรมีการศกึษาถงึความสมัพนัธ์
ของความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงของชุมชน	 กับพฤติกรรม
สุขภาพอื่นๆ	เช่น	การออกก�าลังกาย	การรับประทาน
อาหาร	การมีสุขภาพจิตและคุณภาพชีวิตที่ดี
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A	Sense	of	Community	Belonging	and	Perceived	Neighborhood	
Environment	and	Facilities	 in	Older	Thais	Living	 in	Low	
Socioeconomic	Communities,	Bangkok	Metropolitan	

Phachongchit Kraithaworn* Ph.D. (Nursing)

Noppawan Piaseu** Ph.D. (Nursing), APN/NP

Abstract:	 This	 study	 aimed	 to	1)	 explore	 a	 sense	 of	 community	 belonging	 and	 the	
neighborhood	 environment	 and	 facilities	 perception	 of	 older	 Thais	 living	 in	 low	
socioeconomic	communities,	2)	explore	the	relationship	between	a	sense	of	community	
belonging	and	the	neighborhood	environment	and	facilities	perception	in	older	Thais	
living	 in	 low	 socioeconomic	 communities,	 and	3)	 compare	 a	 senses	 of	 community	
belonging	of	older	Thais	living	in	poor	communities	according	to	gender	and	the	years	
of	living	in	the	community.	Secondary	analyses	from	a	part	of	big	project	title	“Factors	
predicting	 physical	 activity	 among	 older	 Thais	 living	 in	 low	 socioeconomic	 urban	
communities”	belonged	to	Kraithaworn	and	colleagues	in	2011	were	used.	The	sample	
consisted	 of	 258	 older	 Thais	 recruited	 from	 6	 low	 socioeconomic	 communities	 in	
Bangkok	Metropolitan.	Data	was	analyzed	using	Pearson’s	correlation,	 Independent	
t-test,	 and	 Analysis	 of	 variance.	 The	 results	 demonstrated	 that	 69%	 of	 subjects	
perceived	 a	 high	 sense	 of	 community	 belonging	 and	 79.5%	 perceived	 moderate	
satisfaction	 in	 the	 neighborhood	 environment	 and	 facilities.	 Pearson’s	 correlation	
analyses	 indicated	 that	 a	 sense	 of	 community	 belonging	 was	 positive	 significantly	
associated	with	perceived	neighborhood	environment	and	facilities.	The	subjects	with	
different	in	years	of	living	in	the	community	had	significant	differences	in	a	sense	of	
community	 belonging,	 while	 no	 significant	 differences	 in	 a	 sense	 of	 community	
belonging	between	male	and	female.	The	results	suggested	that	good	environment	and	
facilities	in	community	should	be	provided	and	persons	living	in	community	for	a	long	
time	should	be	acknowledged	in	order	to	promote	a	sense	of	community	belonging.	

Keywords:	Sense	of	community	belonging,	Perceived	neighborhood	environment	and		
	 	facilities,	Low	socioeconomic	communities,	Older	Thais
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