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บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยความสัมพันธ์เชิงทำานาย เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา และศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา กลุม่ ตัวอย่าง คือ ผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บ ผูอ้ ยูใ่ นเหตุการณ์ ผูส้ ญ
ู เสียญาติพน่ี อ้ ง และผูส้ ญ
ู เสีย
ทรัพย์สิน จำานวน 234 คน การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และศึกษาปัจจัยที่ทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความ
รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาโดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้นตอน
ผลการศึกษา พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มี
คุณภาพชีวิตอยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 84.5 และมีคุณภาพชีวิตระดับดี ร้อยละ 13.2 เมื่อจำาแนกรายด้าน พบว่า คุณภาพ
ชีวิตด้านจิตใจอยู่ในระดับดีมากที่สุด ร้อยละ 24.8 และคุณภาพชีวิตด้านสัมพันธภาพทางสังคมอยู่ในระดับไม่ดีมากที่สุด
ร้อยละ 15.8 เมื่อวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดยะลา กับปัจจัยต่าง ๆ พบว่า มี 7 ปัจจัย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ทางบวกกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความ
รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบโดยมีนัยสำาคัญทางสถิติ ได้แก่ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ( = .302) ส่วนปัจจัยที่มีความ
สัมพันธ์ทางลบกับคะแนนคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ได้แก่ ผู้ได้รับบาดเจ็บจาก
เหตุการณ์ ( = -.239) ผู้มีความพิการในปัจจุบัน ( = -.138) ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ( = -.228) สถานภาพ
สมรสหม้าย ( = -.285) ระยะเวลาหลังเหตุการณ์ ( = -.167) และสถานภาพสมรสคู่ ( = -.195) ปัจจัยดังกล่าวสามารถ
ร่วมกันอธิบายความแปรปรวนของคะแนนคุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ยะลาได้ร้อยละ 25.2 (R2adj = .252) ซึ่งตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด คือ พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ดังนั้นหน่วยงานช่วยเหลือ
เยียวยาผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาควรมีโปรแกรมส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมทุกด้าน
ให้กับผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบอย่างต่อเนื่อง
คำาสำาคัญ : ปัจจัยทำานาย คุณภาพชีวิต ผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ
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อาจารย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา
เจ้าพนักงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำาบลบ้านวังกระ อำาเภอเมือง จังหวัดยะลา
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Abstract
The correlation predictive research design aimed to study level of quality of life (QOL) among
victims from unrest situation of Changwat Yala and study the factors influencing and predicting quality of
life among victims . Two hundred thirty four samples were injured peoples, bystanders, who have lost a
loved one, and who have lost a property. Descriptive statistics were used in this study. Stepwise multiple
regression analysis was used to determine the significant predictors of the study outcomes.
The QOL scores were found to be at a moderate level for 84.6% and high for 13.2%. The mental
health domain of QOL was at the highest level (24.8%) and the poorest QOL score was social relationship
domain (15.8%). To be more effectively investigated the significance and relative contribution of each factors, a multiple regression analysis was undertaken. Positive factor was identified as health promotion behaviors ( = .302). Negative factors were also identified as injured victim ( = -.239), disabled victim ( =
-.138), secondary education/lower certificate of vocational education ( = -.228), widower ( = -.285), duration of violence ( = -.167), and marriage ( = -.195). All seven factors could explain 25.2% (R2adj = .252) of
the variance of QOL among victims from unrest situation of Changwat Yala. Health promotion behavior was
determined to be the strongest predictor of QOL among victims from unrest situation of Changwat Yala.
Thus, the remedy agencies from southern unrest situation should design and continuously launch health
promotion programs for unrest victims including: health promoting lifestyle, health responsibility, physical
activity, nutrition, spiritual growth, interpersonal relations and stress management.
Keywords : Factors Predictive, Quality of Life, Victims of Unrest Situation
บทนำา

การมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ เี ป็นสิง่ ทีท่ กุ คนพึงปรารถนา แต่การทีจ่ ะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ไี ด้ตอ้ งขึน้ อยูก่ บั ปัจจัยด้านต่าง ๆ ทีเ่ ป็น
องค์ประกอบมากมาย องค์การอนามัยโลกได้กาำ หนดองค์ประกอบสำาคัญของคุณภาพชีวติ ทิ ด่ี ขี องบุคคลไว้ 4 ด้าน คือ (กัญจนพร
อ่วมสำาอางค์, 2547) 1) ด้านร่างกาย (Physical domain) 2) ด้านจิตใจ (Psychological domain 3) ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม
(Social relationships) และ 4) ด้านสิง่ แวดล้อม (Environment) ซึง่ สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นภัย
พิบตั ทิ เ่ี กิดจากการกระทำาของน้าำ มือมนุษย์มลี กั ษณะคุกคามต่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นทุกๆ ด้านของประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้
ได้สร้างความเสียหายทัง้ ชีวติ และทรัพย์สนิ และสร้างความตืน่ ตระหนกและความโศกเศร้าทัว่ ทัง้ ชุมชนและประเทศ เหตุการณ์
ความรุนแรงนีส้ ง่ ผลกระทบต่อร่างกายและจิตใจของผูท้ อ่ี ยูใ่ นสถานการณ์ และขยายวงกว้างออกไปจากผูท้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบโดยตรง
สูค่ รอบครัวและชุมชน (คณะอนุกรรมการโครงการดูแลเยียวยาผูไ้ ด้รบั ผลกระทบด้านจิตใจใน 4 จังหวัดชายแดนใต้, 2549)
ผลกระทบด้านร่างกาย พบว่า จากรายงานสถานการณ์ความรุนแรงและความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของศูนย์
การเฝ้าระวังภาคใต้ (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2555) ตัง้ แต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2547 จนถึง กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 พบ
ว่ามีเหตุการณ์ในรูปแบบต่าง ๆ 11,542 ครัง้ มีผทู้ ไ่ี ด้รบั ผลกระทบจากเหตุการณ์ดงั กล่าวทัง้ ทีเ่ สียชีวติ และได้รบั บาดเจ็บรวมกันถึง
13,571 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2555) สำาหรับผลกระทบต่อจิตใจ เช่น ช็อก ขาดการตอบสนองต่อสิง่ แวดล้อมหรือ
สิง่ กระตุน้ สับสน อารมณ์เฉยชา ไม่แจ่มใสร่าเริง ตกใจและหวาดกลัว (Hyperarousal) รูส้ กึ เหมือนอยูใ่ นเหตุการณ์นน้ั ตลอดเวลา
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ตกใจกลัว (Flashback) และหลีกเลี่ยง (Avoidance) กลัวสถานที่หรือสถานการณ์ที่ประสบเหตุ หวาดกลัวสิ่งเร้าที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุการณ์ และหลีกเลี่ยงไม่กล้าเผชิญกับสิ่งเร้า หลัง 4 สัปดาห์แล้วยังมีอาการเหล่านี้อยู่ จะได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรค
เครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ (เพชรดาว โต๊ะมีนา, 2555; สถาบันราชานุกูล, 2554; พิทักษ์พล บุณยมาลิก, 2553;
วัลลี ธรรมโกสิทธิ์, 2551) นอกจากนี้ผู้ที่ประสบเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ดังกล่าว มีโอกาสเกิดโรคทาง
จิตเวชอีกหลายโรค ได้แก่ โรคแพนิค (Panic disorder) โรคประสาทวิตกกังวล (Generalized anxiety disorder) ซึมเศร้า
ข้อมูลการเฝ้าระวังปัญหาสุขภาพจิต ในกลุ่มประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้ มีผู้ที่ต้อง
ติดตามดูแลจำานวน 4,854 ราย เป็นชาย 3,375 ราย หญิง 1,479 ราย จำานวนนี้ร้อยละ 9 หรือจำานวน 450 ราย แพทย์วินิจฉัย
ว่า เป็นโรคเครียดหลังเกิดเหตุการณ์สะเทือนขวัญ เช่น นอนไม่หลับ กระวนกระวาย เห็นภาพเหตุการณ์หลอน ตกใจง่าย ต้อง
รับประทานยาควบคุมอาการ และมีร้อยละ 22 หรือ 1,087 ราย เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตและฆ่าตัวตาย นอกจากนี้ยังพบว่า
มีการใช้และติดสารเสพติด (Substance use disorder or alcoholism) ประมาณร้อยละ 30 (สุรวิทย์ คนสมบูรณ์, 2555)
ซึ่งปัญหาสุขภาพจิตเหล่านี้เป็นปัญหาที่บั่นทอนต่อคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ (สถาบันราชานุกูล, 2554)
นอกจากนีส้ ถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยงั ส่งผลต่อความสัมพันธ์ทางสังคม และด้านสิง่ แวดล้อม
คือความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต และการดำาเนินชีวิตของบุคคล ตัวอย่างเช่น การประกอบศาสนกิจทางศาสนาต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนเวลาเป็นเวลาบ่ายแทนที่จะเป็นตอนเย็นหรือหัวค่ำาอย่างที่เคยปฏิบัติ อีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งเป็นผลกระทบที่ชัดเจนจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ คือผู้ที่เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บส่วนใหญ่จะอยู่ในช่วงวัยเจริญพันธ์ อายุ
ระหว่าง 15-44 ปี และเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิงในสัดส่วน 6 ต่อ 1 คน (ศูนย์เฝ้าระวังสถานการณ์ภาคใต้, 2555) ทำาให้
มีสตรีหม้ายและเด็กกำาพร้าจำานวนไม่น้อย การสูญเสียหัวหน้าครอบครัว ผู้หญิงต้องรับหน้าที่เป็นหัวหน้าครอบครัวโดยไม่คาด
คิด ต้องรับภาระอบรมเลี้ยงดูลูกพร้อมกับประกอบอาชีพเพื่อให้มีรายได้เพียงพอต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัว บางครอบครัวไม่
สามารถประกอบอาชีพอย่างที่เคยทำา เมื่อขาดเสาหลัก มีผลให้ครอบครัวประสบความยากจนยิ่งขึ้น ซ้ำาร้ายเด็กบางคนต้องสูญ
เสียบิดาหรือมารดา หรือทั้งบิดาและมารดา ปัญหาเหล่านี้มีผลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่
สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้เชื่อมโยงกันทุกด้าน
ดังนั้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพราะคุณภาพชีวิตเป็นดัชนีชี้วัดที่สามารถระบุได้ว่าบุคคลมีสภาพการดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ทั้งทางร่างกายและจิตใจ และมีความพึงพอใจในชีวิตทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ต่อองค์ประกอบด้านต่าง ๆ ตามสภาพการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ เป็นอยู่ หรือได้รับอยู่ อันเนื่องมาจากการได้รับการตอบสนองความต้องการในด้านต่าง ๆ อย่างเพียง
พอและเหมาะสม การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความ
ไม่สงบในจังหวัดยะลา และเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดยะลา โดยปัจจัยที่ทำาการศึกษาได้จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (สุรวรรธน์ นิยะมานนท์, 2547;
พัชรี พุทธชาด, 2550; สุนีย์ เครานวล อุไร หัถกิจ และอุมาพร ปุญญโสพรรณ, 2552) แบ่งออกเป็น ปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่
เพศ อายุ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ประเภทของผู้ได้รับความรุนแรง ระดับความรุนแรง อาการใน
ปัจจุบัน และระยะเวลาหลังเหตุการณ์ และปัจจัยด้านพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ เพราะพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็น
ปัจจัยพื้นฐานที่สำาคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคคล ซึ่งผลของการศึกษาครั้งนี้จะเป็นประโยชน์สำาหรับหน่วยงานช่วย
เหลือเยียวยาผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ได้
รับความรุนแรงให้สามารถดำารงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขทั้งทางร่างกายและจิตใจต่อไป
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วัตถุประสงค์การวิจัย
1. เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
2. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์และทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดยะลา
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่อง ปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ครั้งนี้
เป็นการศึกษาความสัมพันธ์เชิงทำานาย
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากรในการศึกษา คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บ ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้สูญเสียญาติพี่น้อง และผู้สูญเสียทรัพย์สิน จำานวน
566 คน (สำานักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา, 2554) คำานวณขนาดตัวอย่างด้วยสูตรของ เครซซี่และมอร์แกน (Krejcie and
Morgan, 1970) ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง จำานวน 234 คน หลังจากนั้นคำานวณขนาดตัวอย่างตามสัดส่วน (Proportional to
size) ของแต่ละอำาเภอ (ตารางที่ 1) และสุ่มตัวอย่างในแต่ละอำาเภอด้วยวิธีการสุ่มแบบมีระบบ (Systematic sampling) ตาม
บัญชีรายชื่อของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ช่วยเหลือเยียวยาจิตใจ
ของแต่ละอำาเภอตามขนาดตัวอย่างที่คำานวณไว้
การศึกษานี้ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ วิทยาลัยการสาธารณสุขสิรินธร จังหวัด
ยะลา ก่อนที่จะทำาการเก็บข้อมูลกลุ่มตัวอย่างได้รับการชี้แจงวัตถุประสงค์ วิธีการเก็บข้อมูล และสิทธิในการเข้าร่วมการวิจัย
ซึ่งการตอบแบบสอบถามนั้นเป็นไปด้วยความสมัครใจ โดยการตอบรับหรือการปฏิเสธจะไม่มีผลต่อความปลอดภัยของชีวิต
และทรัพย์สินใด ๆ ทั้งสิ้น ในระหว่างการตอบแบบสอบถามหากกลุ่มตัวอย่างไม่พอใจหรือไม่ต้องการตอบแบบสอบถาม กลุ่ม
ตัวอย่างสามารถถอนตัวออกจากการวิจัยได้โดยไม่ต้องบอกเหตุผล ข้อมูลทั้งหมดที่ได้จากกลุ่มตัวอย่างจะถือเป็นความลับและ
นำาเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนี้ คือ แบบสอบถาม แบ่งเป็น 3 ตอน คือ
ตอนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคล
ตอนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามลีลาชีวิตในการส่งเสริมสุขภาพ (HealthPromotion Lifestyle Profile II: HPLP-II) ฉบับภาษาไทยของ นันทวัน สุวรรณรูป และอัจฉรา สี่หิรัญวงศ์ (2547) ครอบคลุม
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการออกกำาลังกาย
ด้านโภชนาการ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด จำานวน 43 ข้อ ลักษณะคำาตอบเป็นมาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) 4 ระดับ (ปฏิบัติประจำา ปฏิบัติบ่อยครั้ง ปฏิบัติเป็นบางครั้ง ไม่เคยปฏิบัติ) การหาคุณภาพเครื่อง
มือโดยการนำาไปทดลองใช้กับผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี จำานวน 30 ราย คำานวณค่า
สัมประสิทธิ์อัลฟา ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.92
ตอนที่ 3 แบบสอบถามคุณภาพชีวิต ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL - BREF – THAI) (สุวัฒน์ มหัตนิ-รันดร์กุล และคณะ, 2540) จำานวน 26 ข้อ ครอบคลุมองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ ด้าน
สุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้านสัมพันธ์ภาพทางสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม เป็นข้อคำาถามเชิงบวก จำานวน 23 ข้อ ลักษณะคำาตอบ
เป็นมาตราส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ (ไม่เลย เล็กน้อย ปานกลาง มาก มากทีส่ ดุ ) สำาหรับคุณภาพเครือ่ งมือนำาไป
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ทดลองใช้กับผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดปัตตานี จำานวน 30 ราย คำานวณค่าสัมประสิทธิ์อัลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’ s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.88
ตารางที่ 1 จำานวนประชากรและกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามรายอำาเภอ
อำาเภอ
เมืองยะลา/กรงปินัง*
เบตง
รามัน
ยะหา
บันนังสตา
ธารโต
กาบัง
รวม

ประชากร (คน)
298
7
72
60
80
26
23
566

กลุ่มตัวอย่าง (คน)
121
7
29
24
32
11
10
234

*หมายเหตุ: เนื่องจากอำาเภอเมืองและอำาเภอกรงปินังรวมอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาลยะลา
การวิเคราะห์ข้อมูล
1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) เพื่อจัดหมวดหมู่ และอธิบายลักษณะพื้นฐานทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สถิติ ความถี่ (frequency) ร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
2. สถิติอนุมาน (Inference statistics) ได้แก่ การหาความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบ กับตัวแปรเชิงปริมาณด้วยค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน (Pearson’s product moment
coefficient of correlation) การเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตกับตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรด้วย one-way
ANOVA และ independent t-test และศึกษาปัจจัยที่ทำานายคุณภาพชีวิตโดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุหลายขั้นตอน (Stepwise multiple regression analysis) ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ กับปัจจัย
ส่วนบุคคล และพฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรหลายตัวพร้อมกัน
และต้องการศึกษาความสามารถในการทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ จากตัวแปร
หลายตัว
ผลการวิจัย
1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง
จำานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า กลุ่มตัวอย่างมากกว่าครึ่ง (ร้อยละ 63.7)
เป็นเพศหญิง อายุเฉลี่ย 38.99+13.07 อายุต่ำาสุด 20 ปี และอายุสูงสุด 75 ปี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 6,436.84 +5,000 บาท
รายได้เฉลี่ยต่ำาสุด 0 บาท/เดือน และรายได้เฉลี่ยสูงสุด 70,000 บาท/เดือน กลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพสมรสคู่ ร้อยละ 44.4
ขณะที่ระดับการศึกษาของกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ คือระดับประถมศึกษา ร้อยละ 40.6 สำาหรับประเภทของผู้ได้รับความรุนแรง
มากกว่าครึ่ง คือ ผู้สูญเสียญาติ (ร้อยละ 56.4) ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ส่วนใหญ่มีระดับความรุนแรงมาก ถึงร้อยละ
62.4 มากกว่าร้อยละ 80 (82.9) มีอาการปกติในปัจจุบัน และระยะเวลาหลังเหตุการณ์เฉลี่ย 3.83+1.77 ปี ดังตารางที่ 2
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ตารางที่ 2 จำานวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่างจำาแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
อายุ = 38.99
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน = 6,436.84
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า/แยก
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีและสูงกว่า
ประเภทของผู้ได้รับความรุนแรง
ผู้สูญเสียญาติ
ผู้สูญเสียทรัพย์สิน
ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรงมาก
อาการในปัจจุบัน
ปกติ
เจ็บป่วยเรื้อรัง
พิการ
ระยะเวลาหลังเหตุการณ์ = 3.83

จำานวน (n = 234)

ร้อยละ

85
149
S.D. = 13.07 Min = 20
S.D. = 5,395.77 Min = 0

36.3
63.7
Max = 75
Max = 70,000

51
104
3
76

21.8
44.4
1.3
32.5

24
95
80
16
19

10.3
40.6
34.2
6.8
8.1

132
5
39
58

56.4
2.1
16.7
24.8

25
63
146

10.7
26.9
62.4

194
17
23
Md = 4.00 S.D. = 1.77

82.9
7.3
9.8
Min = 1 Max = 8
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2. คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
จำานวนและร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
จำาแนกตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต และภาพรวม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตทุกองค์ประกอบ และ
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพ
ทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจ ถึงร้อยละ 15.8, 9.0 และ 6.8 ตามลำาดับ ดังตารางที่ 3
ตารางที่ 3 จำานวน และร้อยละของระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
จำาแนกตามองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต และภาพรวม
องค์ประกอบ
1. ด้านสุขภาพกาย
2. ด้านจิตใจ
3. ด้านสัมพันธภาพทางสังคม
4. ด้านสิ่งแวดล้อม
คุณภาพชีวิตโดยรวม

คุณภาพชีวิตไม่ดี
จำานวน
ร้อยละ
4
1.7
16
6.8
37
15.8
21
9.0
5
2.1

คุณภาพชีวิตปานกลาง
จำานวน
ร้อยละ
202
86.3
160
68.4
163
69.7
188
80.3
198
84.6

คุณภาพชีวิตที่ดี
จำานวน
ร้อยละ
28
12.0
58
24.8
34
14.5
25
10.7
31
13.2

3. ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลากับ
ปัจจัยต่าง ๆ
ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ
ในจังหวัดยะลากับตัวแปรอายุ รายได้ ระยะเวลาประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่า
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพมีความสัมพันธ์ทางบวกกับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดยะลาอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = 0.248; p = .000) ขณะที่ระยะเวลาหลังเหตุการณ์มีความสัมพันธ์เชิงลบกับคุณภาพ
ชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติ (r = -0.212; p = .001)
ส่วนปัจจัยอื่น ๆ ได้แก่ อายุและรายได้มีความสัมพันธ์กับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดยะลา อย่างไม่มีนัยสำาคัญทางสถิติ ดังตารางที่ 4
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สันระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบใน
จังหวัดยะลากับตัวแปรอายุ รายได้ ระยะเวลาประสบกับเหตุการณ์ความรุนแรง และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตกับ

r
อายุ
-0.026
รายได้
-0.075
ระยะเวลาหลังเหตุการณ์
-0.212**
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
0.248**
** Correlation is significant at the 0.01 level, * Correlation is significant at the 0.05 level

p
.688
.254
.001
.000
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4. การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
ผลการเปรียบเทียบคะแนนเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา
กับตัวแปรคุณลักษณะทางประชากรด้วย Independent t-test และ one-way ANOVA พบว่า สถานภาพสมรส ระดับการ
ศึกษา ประเภทของผู้ได้รับความรุนแรง ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์ และอาการในปัจจุบันที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตของ
ผู้ได้รับความรุนแรงแตกต่างกันอย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ส่วนเพศที่แตกต่างกัน คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความ
รุนแรงไม่แตกต่างกันทางสถิติ ดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลากับปัจจัยส่วนบุคคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
เพศ

ชาย
หญิง
สถานภาพสมรส
โสด
คู่
หย่า/แยก
หม้าย
ระดับการศึกษา
ไม่ได้เรียนหนังสือ
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
อนุปริญญา หรือเทียบเท่า
ปริญญาตรีและสูงกว่า
ประเภทของผู้ได้รับความรุนแรง
ผู้สูญเสียญาติ
ผู้สูญเสียทรัพย์สิน
ผู้อยู่ในเหตุการณ์
ผู้ได้รับบาดเจ็บ
ระดับความรุนแรงของเหตุการณ์
เล็กน้อย
ปานกลาง
รุนแรงมาก

คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรง
+ S.D.
81.52 + 12.56
81.52 + 10.90
85.25 + 13.41
82.25 + 10.48
73.67 + 8.33
79.55 + 11.08
81.38 + 13.57
83.04 + 10.37
78.73 + 11.68
88.38 + 12.04
85.00 + 9.94
82.45 + 10.44
87.00 + 9.33
75.79 + 12.04
84.40 + 12.39
76.56 + 13.47
83.60 + 10.77
82.11 + 11.27

p
.69*
.03**

.008**

.002**

.033**
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ตารางที่ 5 (ต่อ) การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลากับปัจจัย
ส่วนบุคล
ปัจจัยส่วนบุคคล
อาการในปัจจุบัน
ปกติ
เจ็บป่วยเรื้อรัง
พิการ

คุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรง
+ S.D.
83.16 + 11.16
76.53 + 12.58
75.43 + 10.72

p
.001**

* Independent t-test; ** One-way ANOVA
5. การวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับ
ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา กับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ผลการวิเคราะห์โดยใช้สถิติถดถอยเชิงพหุ (Multiple regression analysis) ระหว่างคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความ
รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา กับตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคล และพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ พบว่ามี 7
ปัจจัยที่สามารถร่วมทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงในจังหวัดยะลา ซึ่งเรียงตามลำาดับขั้นและตามความสามารถใน
การทำานาย ได้แก่ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุด ถูกคัดวิเคราะห์ในขั้นตอนที่ 1 โดยสามารถ
อธิบายได้ร้อยละ 6.2 (R2 change = 0.062) ตัวแปรตัวที่ถูกคัดเลือกเข้าไปวิเคราะห์ในขั้นที่ 2 คือ ผู้ได้รับบาดเจ็บสามารถ
อธิบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 5.9 (R2 change = 0.059) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในขั้นตอนที่ 3 คือ มีความพิการในปัจจุบัน สามารถ
อธิบายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.7 (R2 change = 0.047) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในขั้นตอนที่ 4 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบ
เท่า สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 3.2 (R2 change = 0.032) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในขั้นตอนที่ 5 คือ ตัวแปรสถานภาพ
สมรสหม้าย สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 2.8 (R2 change = 0.028) ตัวแปรที่ถูกคัดเลือกในขั้นตอนที่ 6 คือ ระยะเวลา
หลังเหตุการณ์ สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 2.4 (R2 change = 0.028) และตัวแปรที่ถูกคัดเลือกเข้าสู่สมการตัวสุดท้ายคือ
สถานภาพสมรสคู่ สามารถอธิบายเพิ่มขึ้นได้ร้อยละ 2.2 (R2 change = 0.022) ส่วนปัจจัยอื่นที่สนใจศึกษาไม่สามารถเข้าไป
อธิบายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบเพิ่มขึ้นได้อย่างมีนัยสำาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึง
ไม่ถูกเลือกเข้าไปอธิบาย กล่าวได้ว่าปัจจัยที่สนใจทั้งหมดมีเพียง 7 ปัจจัยที่ร่วมอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เชิงพหุ (R =0.524) หรือกล่าว
อีกนัยหนึ่งได้ว่าปัจจัยทั้ง 7 สามารถร่วมกันอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ยะลาได้ร้อยละ 25.2 (R2adj = .252) ดังตารางที่ 6
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ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธิ์ถดถอย (Regression coefficients) ในรูปคะแนนดิบ (b) และคะแนนมาตรฐาน (beta) ของปัจจัยที่
สามารถอธิบายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา (Y) โดยวิธีการ
วิเคราะห์แบบเป็นขั้นตอน (Stepwise)
ปัจจัย

b

Std. error

พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ
.241
.046
ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์
-7.352
1.816
มีความพิการในปัจจุบัน
-5.320
2.296
การศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า
-5.515
1.418
สถานภาพสมรสหม้าย
-6.979
1.835
ระยะเวลาหลังเหตุการณ์
-1.089
.389
สถานภาพสมรสคู่
-4.498
1.701
ค่าคงที่
74.311
4.10
2
2
F = 12.209, R = 0.524, R = 0.274, R adj = 0.252, Std. error = 9.954
p < .05

Beta ( )

t

Sig

.302
-.239
-.138
-.228
-.285
-.167
-.195

5.252
-4.050
-2.317
-3.890
-3.804
-2.798
-2.654
18.125

.000
.000
.021
.000
.000
.006
.009
.000

R2
change
0.062
0.059
0.047
0.032
0.028
0.024
0.022

อภิปรายผล
ประเด็นข้อค้นพบที่สำาคัญจากการวิจัยนี้ ประการแรกคือระดับคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดยะลา รายองค์ประกอบและภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง อย่างไรก็ตาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับ
คุณภาพชีวิตที่ไม่ดีในองค์ประกอบด้านสัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านจิตใจ ถึงร้อยละ 15.8, 9.0 และ
6.8 ตามลำาดับ ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ พัชรี พุทธชาด (2550) ที่ทำาการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อคุณภาพชีวิตของแพทย์
ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่
ในระดับไม่ดีมากที่สุด คือ ร้อยละ 7.8 ประเด็นที่กลุ่มตัวอย่างรู้สึกไม่พึงพอใจมากที่สุด คือการเดินทางไปไหนมาไหน (การ
คมนาคม) ไม่ปลอดภัย ร้อยละ 52.6 รองลงมาคือ ชีวิตไม่มีความมั่นคงปลอดภัย ร้อยละ 40.5 ซึ่งกลุ่มเป้าหมายที่ทำาการศึกษา
แตกต่างจากการศึกษาครั้งนี้ แต่ผลการศึกษาคล้ายคลึงกันระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์ความไม่สงบ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ น่าจะเป็นสาเหตุหลักให้
เกิดสัมพันธภาพทางสังคมที่ไม่ดี เกิดความหวาดระแวงระหว่างกลุ่มประชาชนทั่วไปกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และความหวาดระแวง
ระหว่างชาวไทยพุทธและชาวไทยมุสลิม นอกจากนี้สถานการณ์ความไม่สงบยังมีผลต่อความรู้สึกว่าชีวิตไม่มั่นคงปลอดภัย และ
การเดินทางไปไหนมาไหนไม่สะดวกปลอดภัย จึงเกิดความหวาดระแวง และต้องระมัดระวังในการเดินทางมากขึ้น (สุนีย์ เครา
นวล อุไร หัถกิจ และอุมาพร ปุญญโสพรรณ, 2552) นอกจากนี้สถานการณ์ความรุนแรงที่ดำาเนินอย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
ทำาให้ประชาชนในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รบั ความเดือดร้อนทัง้ ด้านการประกอบอาชีพ และการศึกษา ตลอดจน
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คุณภาพชีวติ ทีต่ กต่าำ ลงกว่าคนในภูมิภาคอื่น (มุสลินท์ โต๊ะกานิ, 2554) เพราะภาพของผู้ได้รับผลกระทบทั้งผู้เสียชีวิต ผู้พิการ
ทุพพลภาพ เด็กกำาพร้า สตรีหม้าย รวมทั้งความเสียหายของบ้านเรือน โรงเรียน และสถานที่ราชการ ก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิต
คือความเครียด ความวิตกกังวลอย่างเรื้อรังกับผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ บุคคล
เหล่านี้ถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือ จะก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอย่างรุนแรงตามมา (สมชาย จักรพันธุ์, 2551)
เมื่อวิเคราะห์ลึกลงไปถึงปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัด
ยะลา พบว่า ตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรที่มีอิทธิพลมากที่สุดต่อคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ตัวแปรพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ มีค่า = .302 เนื่องจากพฤติกรรมการส่งเสริม
สุขภาพ คือ การกระทำาเพื่อส่งเสริมให้บุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต และสังคมโดยการสนับสนุนพฤติกรรมของบุคคล สภาพ
สังคม และสภาพแวดล้อม ที่จะนำาไปสู่การมีร่างกายแข็งแรงสุขภาพจิตใจสมบูรณ์ อายุยืนยาว และคุณภาพชีวิตที่ดีในที่สุด
(อำานาจ ศรีรัตนบัลล์, 2547)
ข้อค้นพบอีกประการหนึง่ คือ ตัวแปรผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บมีอทิ ธิพลในลำาดับถัดมาต่อคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ความรุนแรง
จากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มีคา่ = -.239 และตัวแปรมีความพิการในปัจจุบนั เป็นตัวแปรอันดับทีส่ ามทีม่ อี ทิ ธิพล
ต่อคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ มีคา่ = -.138 แสดงว่าผูไ้ ด้รบั บาดเจ็บและผูม้ คี วามพิการใน
ปัจจุบนั จะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีไ่ ม่ดี เนือ่ งจากเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง เป็นไปตามแนวคิดของ Dewolfe’ s Model (Flynn, 2003)
ซึง่ โมเดลนีช้ ใ้ี ห้เห็นถึงผลของเหตุการณ์ความรุนแรงทีเ่ กิดขึน้ ในชุมชนได้อย่างเป็นระบบ จะเห็นได้วา่ ผูท้ ไ่ี ด้รบั บาดเจ็บและผูม้ คี วาม
พิการในปัจจุบนั จะได้มผี ลกระทบต่อร่างกายมากกว่ากลุม่ ทีไ่ ด้รบั ผลกระทบรองลงมา เช่น ผูส้ ญ
ู เสียญาติ หรือผูส้ ญ
ู เสียทรัพย์สนิ
นอกจากนีก้ ลุม่ ผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรงจะมีอาการเครียด และอารมณ์ทพ่ี งุ่ พล่านกว่า มีแนวโน้มทีจ่ ะมีความผิดปกติทางจิตใจสูง
กว่ากลุม่ รองลงมาเช่นเดียวกัน
สำาหรับตัวแปรระดับการศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่าเป็นตัวแปรอันดับที่สี่ที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับ
ความรุนจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มีค่า = -.228 สามารถอธิบายเหตุผลได้จากที่ผู้วิจัยทำาการวิเคราะห์
ข้อมูลเพิ่มเติมเพื่ออธิบายเหตุผลปัจจัยทำานายคุณภาพชีวิต พบว่าผู้ที่มีความพิการในปัจจุบันส่วนใหญ่ (ร้อยละ 63.5) จะมี
ระดับการศึกษาระดับมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า ตัวแปรสถานภาพสมรสหม้ายเป็นตัวแปรอันดับที่ห้าที่มีอิทธิพลต่อคุณภาพ
ชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มีค่า = -.285 เนื่องจากผู้ได้รับความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ส่วนใหญ่เกินครึ่ง (ร้อยละ 56.4) เป็นผู้สูญเสียญาติ (จากข้อมูลตารางที่ 2) ประกอบ
กับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่เป็นกำาลังหลักในการเลี้ยงดูครอบครัว ทั้งบุตร ภรรยา และผู้สูงอายุ สอดคล้องกับข้อมูล
ของกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (2555) ที่ชี้ให้เห็นว่าสัดส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตจากสถานการณ์
ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้เป็นผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสัดส่วนเพศ 6 ต่อ 1 คน และเด็กกำาพร้าบิดาสูงถึงร้อยละ 94.43
ดังนั้นจึงมีจำานวนหญิงหม้ายจำานวนมากจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ สำาหรับหญิงหม้ายเมื่อต้องสูญ
เสียคู่ชีวิตจึงส่งผลให้วิถีชีวิตที่ดำาเนินอยู่เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่แย่ลง ขาดรายได้ ประกอบกับในสังคมจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ที่ส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามจะมีความแตกต่างระหว่างเพศหญิงกับเพศชาย ทำาให้ผู้หญิงมุสลิมอาจถูกจำากัดบทบาท
การเป็นผู้นำายังไม่โดดเด่นเท่ากับผู้ชาย สอดคล้องกับการศึกษาของ อรรคพล ศศะภูริ (มปป.) เกี่ยวกับการช่วยเหลือเยียวยา
สตรีหม้ายและเด็กกำาพร้าเนื่องจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ พบว่า สำาหรับมิติด้านเศรษฐกิจ สตรีหม้าย
มีรายได้ลดลง เพราะต้องสูญเสียหัวหน้าครอบครัว ซึ่งเป็นเสาหลักในการหารายได้สู่ครอบครัว บางครั้งจึงจำาเป็นต้องขอรับการ
สงเคราะห์ช่วยเหลือจากทางราชการ มิติด้านสุขภาพ พบว่า สุขภาพทางกายของสตรีหม้ายไม่เป็นปัญหาในการดำารงชีวิต
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แต่สุขภาพทางจิตใจคงต้องได้รับการเอาใจใส่ดูแลจากทางราชการที่เกี่ยวข้องเป็นระยะด้วย มิติด้านการศึกษา พบว่า สตรีหม้าย
ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านนี้ด้วยวิชาความรู้ที่สามารถนำาไปประกอบอาชีพหรือแนะนำาสั่งสอนผู้อื่นต่อได้ และยังต้องการ
จัดที่ทัศนศึกษาต่างพื้นที่ และแลกเปลี่ยนมุมมองของชีวิตกับสตรีในภูมิภาคอื่น
ข้อค้นพบอีกประการหนึง่ คือ ตัวแปรระยะเวลาหลังเหตุการณ์เป็นตัวแปรอันดับทีห่ กทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้
รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา มีคา่ = -.167 เนือ่ งจากผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่
สงบในระยะแรกยังคงมีทนุ เดิมของรากฐานความมัน่ คงในปัจจัยต่าง ๆ เช่น ปัจจัยของรายได้ทเ่ี ก็บสะสมไว้ ปัจจัยการให้ความ
สำาคัญในการช่วยเหลือเยียวยาของทางภาครัฐ และปัจจัยของการเห็นความสำาคัญของญาติมติ รสหายทีเ่ ข้ามาช่วยเหลือทัง้ ทางด้าน
วัตถุและกำาลังใจ ซึง่ ล้วนมีความสัมพันธ์กบั ระดับคุณภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าผูท้ ไ่ี ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบทีม่ รี ะยะ
เวลาล่วงผ่านมานานเนือ่ งจากปัจจัยต่าง ๆ จะเริม่ ลดลง ตัวแปรตัวสุดท้ายทีม่ อี ทิ ธิพลต่อคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจาก
สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา คือ สถานภาพสมรสคู่ มีคา่ = -.195 สำาหรับกรณีนส้ี ามารถอธิบายได้วา่ ผูไ้ ด้รบั ความ
รุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ทีม่ สี ถานภาพสมรสคู่ นอกจากความวิตกกังวลเกีย่ วความปลอดภัยในชีวติ ของ
ตนเองแล้ว ก็จะมีความวิตกกังวลเกีย่ วกับความปลอดภัยของบุคคลในครอบครัวด้วย ดังการศึกษาของ ไพบูลย์ ชาวสวนศรีเจริญ
กรรณิกา เรืองเดช สุชาติ สังแก้ว และซูฮยั ลา สะมะแอ (2555) ศึกษาปัจจัยทีม่ ผี ลต่อความสุขในการปฏิบตั งิ านของกำาลังคนด้าน
สุขภาพในพืน้ ที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ พบว่ากลุม่ ตัวอย่างส่วนใหญ่มคี วามรูส้ กึ ไม่ปลอดภัย และรูส้ กึ ว่าสถานการณ์ความไม่สงบ
มีผลกระทบต่อการดำาเนินชีวติ ประจำาวันสูงถึงร้อยละ 94.4 และร้อยละ 85.2 ตามลำาดับ ขณะทีใ่ นส่วนของความไม่สบายใจของ
ครอบครัวต่อสถานการณ์ความไม่สงบอยูใ่ นระดับสูงถึงร้อยละ 93 ซึง่ แตกต่างจากการศึกษาคุณภาพชีวติ ของผูป้ ว่ ยกลุม่ โรคเรือ้ รัง
หรือผูส้ งู อายุ (อาภรณ์ รัตนวิจติ ร และวัลภา คุณทรงเกียรติ, 2542; อารีวรรณ คุณเจตน์, 2541; จีรนุช สมโชค, 2540) พบว่าผูม้ ี
สถานภาพสมรสคูจ่ ะมีคณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ กี ว่าผูม้ สี ถานภาพโสด หม้าย หย่าแยก เพราะเหตุผลของการสนับสนุนทางสังคม การช่วย
เหลือจากคูส่ มรสแบ่งเบาภาระความรับผิดชอบ ให้คาำ ปรึกษา ช่วยลดความเครียด ช่วยส่งเสริมและให้กาำ ลังใจ
จากผลการศึกษาครั้งนี้สรุปได้ว่า ตัวแปรที่มีอิทธิพลทำานายคุณภาพชีวิตของผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดยะลา คือ พฤติกรรมการส่งเสริมสุขภาพ ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ ผู้มีความพิการในปัจจุบัน ระดับ
การศึกษามัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า สถานภาพสมรสหม้าย ระยะเวลาหลังเหตุการณ์ และสถานภาพสมรสคู่
ข้อเสนอแนะจากการวิจัย
1. สถานการณ์ความไม่สงบในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใต้มผี ลกระทบต่อสุขภาพทางกายและสุขภาพจิตของผูไ้ ด้รบั
ความรุนแรงทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ดังนัน้ บุคคลกลุม่ นีจ้ าำ เป็นต้องได้รบั ความช่วยเหลือเยียวยาทางด้านร่างกาย และจิตใจ
อย่างถูกต้องตามหลักวิชา ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว
2. พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพเป็นตัวแปรทีม่ อี ทิ ธิพลมากทีส่ ดุ ต่อคุณภาพชีวติ ของผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์
ความไม่สงบในจังหวัดยะลา ดังนัน้ การติดตามเยีย่ มบ้านผูไ้ ด้รบั ความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบ หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
จำาเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้ได้รับความรุนแรงจากสถานการณ์ความไม่สงบมีพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพที่ถูกต้องและเหมาะสม
ครอบคลุมพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ 6 ด้าน คือ ด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ด้านการ
ออกกำาลังกาย ด้านโภชนาการ ด้านการพัฒนาจิตวิญญาณ และด้านการจัดการกับความเครียด
3. ผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์และผู้มีความพิการในปัจจุบันเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีคุณภาพชีวิตที่ต่ำากว่ากลุ่มอื่น ๆ
เนือ่ งจากเป็นผูไ้ ด้รบั ผลกระทบโดยตรง จึงจำาเป็นทีห่ น่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องต้องดูแลช่วยเหลือกลุม่ ผูพ้ กิ ารอย่างต่อเนือ่ ง โดยบูรณาการ
ผ่านกระบวนการการมีสว่ นร่วมและการพึง่ ตนเองของผูพ้ กิ าร เช่น การฝึกอาชีพและพัฒนาฝีมอื แรงงานของผูพ้ กิ าร
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การจัดหาแหล่งจำาหน่ายสินค้าของผู้พิการ และการส่งเสริมการจ้างงานให้กับผู้พิการ เป็นต้น ทั้งมีแนวการพัฒนากลุ่มผู้พิการ
จากเหตุการณ์ความไม่สงบโดยใช้หลักการดำาเนินชีวิตควบคู่กับหลักศาสนาและวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นฐาน เพื่อเป็นการสร้าง
ความเข้มแข็งและมั่นคงในระยะยาวกับกลุ่มผู้พิการ
4. กลุ่มหญิงหม้ายเป็นกลุ่มเสี่ยงอีกกลุ่มหนึ่งที่มีแนวโน้มที่มีคุณภาพชีวิตต่ำา ดังนั้นรัฐต้องสนับสนุนให้เกิดระบบ
สวัสดิการที่ออกแบบเฉพาะ เพื่อรองรับกลุ่มของหญิงหม้ายให้สามารถได้รับความช่วยเหลือ ในระยะสั้นและระยะยาว มีการ
เสริมพลังหรือความเข้มแข็งแก่ครอบครัวแม่หม้าย ทั้งในด้านความรู้ การอบรมดูแลลูก การจัดการปัญหาทางเศรษฐกิจ ความ
สัมพันธ์ทางสังคม เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพึ่งตนเองในระยะยาวต่อไป
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