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การยอมรบัคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวังในคุณภาพชีวิต 
ศึกษากรณ ี: ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบางโฉลง ประชานิเวศน และหัวหมาก 

อภิวัฒน  บุญสาธร* 

บทคัดยอ 

 การจัดทําโครงการบานเอื้ออาทรมิไดมีวัตถุประสงคเพื่อกอสรางที่อยูอาศัยที่เปนตัวอาคาร

เทานั้น แตยังมีวัตถุประสงคในการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมในชุมชน ซึ่ง

เปาหมายสุดทาย คือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชนใหนาอยูอยางยั่งยืน การวิจัยครั้งนี้  จึงมุงศึกษา

ถึงการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน รวมถึงความคาดหวังในคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรบางโฉลง ประชานิเวศน และหัวหมาก จํานวน 4,142 หนวย ซึ่งเปนโครงการ   นํารองการบริหาร

ชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการของการเคหะแหงชาติ โดยการเก็บรวบรวมขอมูลจาก   ผูอยูอาศัยที่เปนกลุม

ตัวอยาง รวมทั้งสิ้น 500 ราย ผลการวิจัยพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 57.0 มี

อายุโดยเฉลี่ย 35.8 ป มีคูสมรสแลว รอยละ 61.0 เปนโสด รอยละ 29.4 สวนที่เหลือเปนหมาย หยา หรือ

แยกกันอยู รอยละ 9.6  มีบุตรโดยเฉลี่ย 1.4 คน กลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จการศึกษาต่ํากวาระดับปริญญา

ตรี คิดเปนรอยละ 81.6 และมีสถานภาพการทํางานเปนลูกจางภาคเอกชนหรือโรงงานอุตสาหกรรม คิดเปน

รอยละ 59.4 โดยมีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยเดือนละ 13,200 บาท  มีผูอยูอาศัยในแตละครัวเรือนเฉลี่ย 2.8 

คน และเขาอยูอาศัยประจําในโครงการมาแลวโดยเฉลี่ย 6.5 เดือน ในดานการยอมรับคุณภาพการ

ใหบริการชุมชน พบวา กลุมตัวอยางยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนในระดับพอใชถึงดี โดยมีคะแนน

เฉลี่ยรวม 2.5 คะแนน จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน และการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนมี

ความสัมพันธ (correlation) กับประเภทหองชุดและจํานวนผูอยูอาศัยในครัวเรือน สวนความคาดหวังใน

คุณภาพชีวิต พบวา กลุมตัวอยางคาดหวังในดานการใหบริการทั่วไปมากกวาดานอื่นๆ คิดเปนรอยละ 29.4 

รองลงมา คือ ดานครอบครัวและเพื่อนบาน ดานเศรษฐกิจ ดานทําเลที่ตั้งและดานสังคม คิดเปนรอยละ 

23.2 20.0 15.2 และ 12.2 ตามลําดับ ซึ่งผลจากการวิเคราะหความสัมพันธโดยใชตารางไขว (cross-

tabulation) พบวา การจัดลําดับความสําคัญดานบริการทั่วไป      มีความสัมพันธกับเพศ และการจัดลําดับ

ความสําคัญดานเศรษฐกิจมีความสัมพันธกับระดับการศึกษาและประเภทหองชุด 

 

 

 

* มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม 
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Perception of Community Service Quality and Expectation of Quality of Life: 
A Case Study of Residence in Bangchalong, Prachanives and 

Huamark Aur – Arthorn Housing Project (NHA) 

Abhiwatana  Boonsathorn 

Abstract 

 The purpose of implementing Aur–Arthorn Housing Project was not only to construct 

the building, but also to sustain development of the community and quality of life of the 

residence. The objective of this research were to study perception of community service quality 

and the expectation of quality of life of the residence in Bangchalong, Prachanives and 

Huamark Aur–Arthorn Housing Project, which consisted of 4,142 units of condominiums under 

the integrated community services pilot project of National Housing Authority. Base on 500 

samples, 57% were female, and the average age was 35.8 years old. Sixty one percent were 

married, 29.4% were single, and 9.6% were divorced, widowed or separated.  The samples 

average number of children was 1.4 persons.  More than 80.0% of the samples completed 

primary and secondary levels, 59.4% working in private sector and in factories. The average 

family income was 13,200 Baht.  There was an average of 2.8 persons per household.  They 

reported living in the community for 6.5 month on average. The samples perceived the quality of 

community services as moderate to good with 2.5 average from 4.00 point scale. The quality of 

community services perception was correlated to type of unit and number of persons living in 

each unit. The residence’s primary expectation of quality of life was the general community 

services (29.4%). Other expectations were family well-being and good neighbors (23.2%), 

family financial situation (20.0%), location of the project (15.2%) and social condition within the 

community (12.2%) respectively. The expectation of quality of life in general relating to general 

services was correlated to sex.  Family financial situation was correlated to education level and 

type of housing. 
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การยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวังในคุณภาพชีวิต 
ศึกษากรณีผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบางโฉลง ประชานิเวศน และหัวหมาก 

 

1. ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามนโยบายของรัฐบาล ซึ่งมอบหมายให

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย โดยการเคหะแหงชาติดําเนินการจัดสรางที่อยูอาศัย

จํานวน 600,000 หนวย วงเงินลงทุนประมาณ 282,525 ลานบาท การจัดทําโครงการบานเอื้ออาทรมิไดมี

วัตถุประสงคเพื่อกอสรางที่อยูอาศัยที่เปนตัวอาคารเทานั้น แตยังมีวัตถุประสงคในการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอมของชุมชน ซึ่งเปาหมายสุดทายคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตและชุมชน ให

นาอยูอยางยั่งยืน โดยสถานภาพโครงการ ณ เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2548 การเคหะแหงชาติไดรับอนุมัติจาก

คณะรัฐมนตรีใหจัดทําโครงการบานเอื้ออาทรแลว 301,727 หนวย มีการกอสรางแลวเสร็จและสงมอบ

อาคารใหผูอยูอาศัยแลวจํานวน 8,131 หนวย อยูระหวางการกอสราง 119,646 หนวย อยูระหวางการจัดเตรียม

โครงการ 173,950 หนวย สวนที่เหลืออีกประมาณ 298,273 หนวย จะขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรีในระยะ

ตอไป (การเคหะแหงชาติ, 2548.) 

 โครงการบานเอื้ออาทรที่กอสรางแลวเสร็จจํานวน 8,131 หนวย แบงเปนโครงการที่กอสรางใหม 

5,318 หนวย และโครงการที่นําอาคารคงเหลือมาขาย 2,813 หนวย โดยโครงการที่กอสรางใหมที่มีรูปแบบ

เปนอาคารชุดจํานวน 4,142 หนวย ประกอบดวย โครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง 1,920 หนวย  

ประชานิเวศน 1,530 หนวย และหัวหมาก 692 หนวย การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีการบริหารชุมชนเชิง

บูรณาการโดยการจางเหมาใหเอกชนเปนผูรับผิดชอบดําเนินการทุกดานเปนเวลา 1 ป ไดแก การดูแลดาน

กายภาพ การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การรักษาสิ่งแวดลอม การบริหารกิจการน้ําประปา ภายใน

อาคาร การบริหารลูกหนี้เพื่อปองกันและแกไขปญหาหนี้คางชําระ การจัดประโยชนในชุมชน และการ

จัดตั้ง สหกรณบริการหรือนิติบุคคลประเภทอื่นเพื่อเตรียมความพรอมในการบริหารชุมชน โดยมีคาตอบแทน

การดําเนินงานเบื้องตนเฉลี่ยหนวยละ 150 บาทตอเดือน ซึ่งการเคหะแหงชาติประมาณการวาเปนอัตราที่ 

ต่ํากวาคาใชจายที่จะเกิดขึ้นจริง จึงไดเปดโอกาสใหเอกชนหารายไดชดเชยจากการจัดประโยชนและพัฒนา

ธุรกิจในชุมชน อยางไรก็ดี เมื่อเอกชนดําเนินการบริหารชุมชนไปไดประมาณสองเดือน การเคหะแหงชาติได

ปรับเปล่ียนนโยบายการจัดประโยชนในชุมชน โดยการเคหะแหงชาติจะเปนผูดําเนินการเอง และใหเอกชน

รับผิดชอบการใหบริการเฉพาะงานบริการพื้นฐาน ไดแก การรักษาความสะอาด การรักษาความปลอดภัย 

การจัดระเบียบชุมชน การบริหารลูกหนี้ การบริหารกิจกรรมน้ําประปาในอาคารและสวนกลาง การดูแลพื้นที่

และไฟฟาแสงสวางสวนกลางในอาคารและนอกอาคาร ซึ่งการบริหารชุมชนดังกลาวจะเปนตัวบงชี้แนว

ทางการบริหารงานและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรพื้นที่อ่ืนๆ อีกเปน
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จํานวนมาก การศึกษาวิจัยอยางเปนระบบเกี่ยวกับการบริหารชุมชนแบบบูรณาการชิ้นนี้จะเปนขอมูลเพื่อ

การกําหนดนโยบายและวางแผนการดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและวิเคราะหขอมูลของผูอยูอาศัยในโครงการเอื้ออาทรบาง

โฉลง ประชานิเวศนและหัวหมาก  ในเรื่องตางๆ ดังนี้ 

 1. เพื่อศึกษาลักษณะทางประชากร เศรษฐกิจและสังคม 

 2. เพื่อศึกษาการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน และความคาดหวังในคุณภาพชีวิตจาก  

องคประกอบในชุมชนเอื้ออาทร 
 

3. การทบทวนวรรณกรรม 

 3.1 แนวทางการบรหิารชมุชนแบบบูรณาการ 

 แนวทางการบริหารชุมชนเอื้ออาทรแบบบูรณาการ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและสภาพแวดลอม

ของชุมชนใหนาอยูอยางยั่งยืนโดยเนนการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยในชุมชนและการพึ่งพาตนเอง มี

ขอบเขตการดําเนินงาน ดังนี้ 

  3.1.1 การบริหารชุมชนดานกายภาพและสิ่งแวดลอม โดยการจัดใหมีการบริการขั้นพื้นฐาน  

ที่จําเปนตอการอยูอาศัย ประกอบดวย 

  1) การรักษาความสะอาดพืน้ที่สวนกลาง  

   2) การใหบริการไฟฟาสองสวางพืน้ที่สวนกลาง 

   3) การระบายน้ําทิ้งและการบําบัดน้าํเสีย 

   4) การรักษาความปลอดภัย 

   5) การดูแลรักษาตนไมและสภาพแวดลอมชุมชนใหสวยงาม 

   6) การควบคุมและบํารุงรักษาทรัพยสินในชุมชน ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

  3.1.2 การบริหารทรัพยสินและพัฒนาธุรกิจชุมชน เพื่อสรางรายไดและหรือลดคาใชจายของ     

ผูอยูอาศัยในชุมชน ทั้งนี้ รายไดจากการบริหารทรัพยสินและพัฒนาธุรกิจชุมชนจะไดนําไปสนับสนุน    การ

บริหารงานและพัฒนาชุมชนดานอื่นๆ ในโครงการอีกทางหนึ่งดวย 

  3.1.3 การจัดระเบียบชุมชนดานสังคมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชน เปนการ

ปลูกฝงและสรางจิตสํานึกใหสมาชิกอยูอาศัยในชุมชนรวมกันอยางเอื้ออาทร โดยการสรางวัฒนธรรม การ

พัฒนาและรักษาส่ิงแวดลอม การพัฒนาเศรษฐกิจของครัวเรือนและชุมชน การรวมมือชวยเหลือกิจการ
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ชุมชนในลักษณะอาสาสมัคร และการตระหนักถึงสิทธิ หนาที่และความรับผิดชอบตอการอยูอาศัยรวมกันใน

ชุมชน 

  3.1.4 การบริหารลูกหนี้ เปนการสรางแรงจูงใจใหสมาชิกในชุมชนรับผิดชอบตอการชําระคางวด

เงินกูตอธนาคาร เพื่อมิใหเกิดหนี้คางชําระซึ่งสงผลใหการเคหะแหงชาติตองซื้อคืนอาคาร 

  3.1.5 การบริหารกิจกรรมน้ําประปา เปนการบริหารกิจกรรมน้ําประปาอยางเบ็ดเสร็จทุก

ดาน    ทั้งในอาคารชุดและระบบประปาสวนกลาง โดยประสานงานและดําเนินการใหมีการรับจายน้ําอยาง

สม่ําเสมอรวมถึงการจัดเก็บคาน้ําจากสมาชิกในชุมชนและการชําระคาน้ําใหแกการประปานครหลวง 

 3.1.6 การจัดต้ังและพัฒนาองคกรชุมชน ในรูปแบบสหกรณบริการหรือนิติบุคคลตาม

กฎหมายอื่นตามความตองการของสมาชิกในชุมชน เพื่อเตรียมความพรอมในการรับโอนงานบริหาร

ชุมชนจากการเคหะแหงชาติภายใน 2 ป 

 3.2 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชวีิต 
  การศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ผานมาสวนหนึ่งมองวาคุณภาพชีวิตเปนตัวบงชี้ความสําเร็จ

ของการพัฒนาที่ดําเนินการในพื้นที่หรือสะทอนผลการพัฒนาของโครงการหนึ่งโครงการใด บางสวนศึกษา

คุณภาพชีวิตในฐานะที่เปนเปาหมายของการดําเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนา ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตมี

ลักษณะที่เปนทั้งวัตถุวิสัย (objective) และอัตตวิสัย (subjective) โดยมีหนวยที่ใชในการวิเคราะห 4 

ระดับ คือ ระดับบุคคล ระบบครอบครัว ระดับชุมชน และระดับจังหวัด ซึ่งสามารถศึกษาไดทั้งในเชิง

ปริมาณและเชิงคุณภาพ (ดุษฎี อายุวัฒน, 2548) 

  ความตองการของมนุษย (human needs) อาจแบงออกเปน 3 ระดับ คือ 1) ความตองการ 

ขั้นพื้นฐาน (basic needs) ไดแก อาหาร (food) เครื่องนุงหม (clothing) และที่อยูอาศัย (shelter) 2) 

ความตองการขั้นที่สอง (secondary Needs) ไดแก การศึกษา (education) ความปลอดภัย (safty) และ

ความมั่นคง (security) และ 3) ความตองการขั้นที่สาม (tertiary needs) ไดแก อิสระภาพ (freedom) 

ความยุติธรรม (justice) โอกาส (opportunity) ความสําเร็จ (fulfilment) และความสุขสบาย (comfort) (United 

Nations, 1995.) 

  ตัวชี้วัดหรือองคประกอบที่ใชเปนแบบจําลองในการสํารวจคุณภาพชีวติในภูมิภาคเอเซียและแป

ซิฟค ในป 1990 ไดแก สุขภาพ (health) การศึกษา (education) ชีวิตการทํางาน (working life) 

สภาพแวดลอมทางกายภาพ (physical environment) ชีวิตครอบครัว (family life) ชีวิตชุมชน 

(community life) วัฒนธรรม อารมณและการพักผอน (cultural, spiritual and leisure life) (United 

Nation, 1995.) 

 3.3 ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในชุมชนเอื้ออาทร 
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  สําหรับตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตในชุมชนเอื้ออาทรซึ่งพัฒนาขึ้นโดยการเคหะแหงชาติ ในป 2548 

แบงออกเปน 4 ดาน คือ 

  1) ดานสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 

- มีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งทําหนาที่บริหารชุมชน 

- มีการอบรมเพื่อรวมกันพัฒนาชุมชน 

- มีการดูแลพื้นที่สาธารณะและแหลงน้ําในชุมชนใหสะอาดและปราศจากมลพิษ 

- มีการดูแลสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชนและซอมบํารุงตามกําหนด 

 2) ดานเศรษฐกิจ 

- มีขอมูลทั่วไปทางดานประชากร สังคมและเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในชุมชน 

- มีการจัดตั้งสหกรณบริการชุมชน 

- มีการพฒันากลุมอาชีพใหมในชุมชน 

- มีการจัดระเบยีบเศรษฐกิจในชุมชน 

 3) ดานสังคม 

- มีกิจกรรมรณรงคชุมชนปลอดภัยยาเสพติด 

- มีการรณรงคใหผูอยูอาศัยเขาใจและปฏิบัติตามแนวทางเอื้ออาทร 

- มีกิจกรรมกฬีาและหรือสันทนาการ 

- มีกิจกรรมดานการศกึษาและการเรียนรู 

- มีกิจกรรมเสรมิสรางขนบธรรมเนียมทองถิน่ในวันสาํคัญ 

- มีการสงเสริมและสนับสนนุกิจกรรมผูสูงอายุในชมุชน 

 4) ดานบริการ 

- มีกิจกรรมใหบริการดานตางๆ ในชุมชนอยางเพียงพอ 

- มีระบบคมนาคมระหวางชุมชนกับภายนอกโครงการ และระบบคมนาคมภายในชมุชนที่

สะดวกและปลอดภัย 

- มีบริการรักษาความปลอดภยั 

- มีศูนยชุมชน 

4. แนวคิดในการวิจัย 

 จากการศึกษาลักษณะโครงการและการทบทวนวรรณกรรม ผูวิจัยไดกําหนดแนวทางการศึกษา

เกี่ยวกับการยอมรับคุณภาพการใหบริการชมุชน และความคาดหวงัในคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชมุชน

เอื้ออาทร ดังนี้ 

 4 . 1  การยอมรบัคุณภาพการใหบริการชุมชน แบงออกเปน 5  ดาน คือ 
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1) งานรักษาความสะอาดพืน้ทีส่วนกลาง (มีคําถามยอย 4  ขอ) 

2) งานรักษาความปลอดภัย (มีคําถามยอย 3  ขอ) 

3) การใหบริการไฟฟาและแสงสวางสวนกลาง (มีคําถามยอย 2  ขอ) 

4) การใหบริการรับจายน้าํประปาในอาคารชดุ (มีคําถามยอย 2  ขอ) 

5) การใหบริการของเจาหนาทีป่ระจําโครงการ (มีคําถามยอย 2  ขอ) 

 โดยมีคําตอบใหเลือก 4 ระดับ คือ ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) และ   ควร

ปรับปรุง ( 1  คะแนน) 
 4 . 2  ความคาดหวังในคณุภาพชวีิต แบงออกเปน 5  ดาน คือ 

1) ดานการบริการทั่วไป (มีคําถามยอย 6  ขอ) 

2) ดานเศรษฐกจิ (มีคําถามยอย 6  ขอ) 

3) ดานทาํเลที่ต้ังโครงการ (มีคําถามยอย 6  ขอ) 

4) ดานครอบครัวและเพื่อนบาน (มีคําถามยอย 4  ขอ) 

5) ดานสังคม (มีคําถามยอย 5  ขอ) 

 โดยใหจัดลําดบัความสาํคัญหัวขอยอยกอนแลวจงึจัดลําดับความสําคญัหัวขอหลกั 

 ทั้งนี้ ในการหาความสัมพนัธระหวางการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวังใน

คุณภาพชีวิตกบัตัวแปรอิสระ คือ ลักษณะทางดานประชากร เศรษฐกิจและสังคมของผูอยูอาศยั ใชวธิี

วิเคราะหการแปรผัน 2 ทาง (bivariate analysis) คือ การวิเคราะหสหสัมพนัธ (pearson’s correlation) 

และการวิเคราะหความสัมพนัธแบบตารางไขว (crosstabulation) ตามลําดับ ทดสอบนัยสําคญัดวย chi-

s q a u r e  ที่ระดบันัยสําคัญทางสถิติ . 0 5 
 

5. ระเบียบวธิีวิจยั 

 การวิจยัครั้งนีเ้ปนการวิจัยเชงิสํารวจโดยใชขอมูลแบบตามขวาง (cross-sectional design) จาก

ประชากรผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง ประชานิเวศนและหวัหมาก ที่เปนคูสัญญาหรือคู

สมรสผูซื้อบานเอื้ออาทร และเขาอยูประจําในโครงการมาแลวไมนอยกวา 3 เดือน โดยการสัมภาษณตาม

แบบสัมภาษณที่ผูวิจยัไดพฒันาขึน้ เพื่อเปนเครื่องมือในการเกบ็และรวบรวมขอมูล โดยเกบ็ตัวอยาง  ที่ระดับ

ความเชื่อมั่น .95 จากจํานวนหนวยกอสรางรวมทัง้สิ้น 4,142 หนวย โดยใชสูตรของ YAMANE 

คือ n  =     N   

          1+Ne2 

โดย n   =  จํานวนตัวอยางที่จะสุม 

 N  =  จํานวนประชากรเปาหมาย (4,142) 

 e   =  คาระดับความคลาดเคลื่อนที่ยอมใหมีได (.05) 
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ดังนัน้        n    =       4,142 

              1+4,142 (.05)2 

          =  365  ตัวอยาง 

 อยางไรก็ดี จํานวนตัวอยางที่คํานวณได 365 ตัวอยาง เมื่อกระจายตามสัดสวนจํานวนหนวย  ของ

แตละโครงการแลว ไดจํานวนตัวอยางของโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลงเทากับ 168 ตัวอยาง ประชานิเวศน

เทากับ 135 ตัวอยาง และหัวหมากเทากับ 62 ตัวอยาง ซึ่งพบวาจํานวนตัวอยางในแตละโครงการคอนขาง

นอยโดยเฉพาะโครงการหัวหมาก จึงไดพิจารณาเพิ่มจํานวนตัวอยางรวมทุกโครงการเปน 500 ตัวอยาง 

ตามรายละเอียดในตารางที่ 1 สําหรับการสุมตัวอยางใชวิธีการสุมอยางเปนระบบ        โดยเลือกสุมทุกอาคาร

และ ทุกชั้น กระจายตามสัดสวนของการเขาอยูอาศัย 

ตารางที ่1 : จํานวนและอตัรารอยละของกรณีตัวอยางจําแนกตามโครงการและประเภทหองชุด 

โครงการและประเภทหองชดุ 
จํานวน

หนวย 

จํานวนตวัอยางที่ระดับ 

0.95 

จํานวนตวัอยางที่เก็บ

จริง 

จํานวน รอยละ จํานวน รอยละ 

โครงการ :      

บางโฉลง 1,920 168 46.0 220 44.0 

ประชานิเวศน 1,530 135 37.0 177 35.0 

หัวหมาก 692 62 17.0 103 21.0 

รวม 4,142 365 100.0 500 100.0 

ประเภทหองชดุ      

ขนาด 24 ตารางเมตร 2,394 212 58.0 300 60.0 

ขนาด 33 ตารางเมตร 1,748 153 42.0 200 40.0 

 

6. ผลการวจิยั 

 6.1.  ลักษณะทั่วไปและการมีสวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง  
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  จากการสํารวจและสัมภาษณกลุมตัวอยางซึ่งอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง     

ประชานิเวศน และหวัหมาก โดยใชแบบสัมภาษณกลุมตัวอยางรวม 500 ราย ตามรายละเอียดในตารางที่ 

ผ. 1  มีลักษณะดังนี ้

  6.1.1 ลักษณะที่สําคัญดานประชากร พบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนคูสัญญาผูซื้อบาน

เอื้ออาทร คิดเปนรอยละ 78.8 เปนคูสมรสของคูสัญญา รอยละ 21.2 เปนเพศหญิงมากกวาเพศชาย 

กลาวคือ เปนเพศหญิงคิดเปนรอยละ 57.0 เปนเพศชายรอยละ 43.0 มีอายุโดยเฉลี่ย 35.8 ป แบงเปนผูที่มี

อายุนอยกวา 30 ป คิดเปนรอยละ 31.0 อายุระหวาง 30 – 39 ป รอยละ 34.0 และอายุ 40 ข้ึนไป รอยละ 75.0 

โดยสวนใหญเปนผูที่สมรสแลว คิดเปนรอยละ 61.0 เปนโสดรอยละ 29.4 เปนหมาย หยาหรือแยกกันอยู 

รอยละ 9.6 และมีบุตรโดยเฉลี่ย 1.4 คน 

 6.1.2 ลักษณะที่สําคัญดานสังคมและเศรษฐกิจ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญสําเร็จ

การศึกษาระดับประถมศึกษาถึงมัธยมศึกษาตอนตน คิดเปนรอยละ 45.6 รองลงมา คือ ระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลายถึงระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง รอยละ 36.0 และระดับปริญญาตรีข้ึนไป รอยละ 18.4       ใน

ดานสถานภาพการทํางานหรือการประกอบอาชีพ  พบวาสวนใหญเปนลูกจางภาคเอกชนหรือ    

โรงงานอุตสาหกรรม คิดเปนรอยละ 59.4 คาขายหรือรับจางทั่วไป รอยละ 23.0 เปนแมบานหรือ

เกษียณ รอยละ 9.8 เปนขาราชการหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ รอยละ 7.8 โดยมีรายไดของครัวเรือนเฉลี่ยเดือน

ละ 13,200 บาท แบงเปนครัวเรือนที่มีรายไดนอยกวา 10,000 บาทตอเดือน คิดเปนรอยละ 29.0 มีรายได

ระหวาง 10,000 – 14,999 บาทตอเดือน รอยละ 32.0 และมีรายได 15,000 บาทตอเดือนขึ้นไป รอยละ 39.0 

  6.1.3 ขอมูลเกี่ยวกับการอยูอาศัย จากการสุมตัวอยางผูอยูอาศัยในโครงการ 500 

ตัวอยางพบวาผูอยูอาศัยเขาอยูในโครงการแลวโดยเฉลี่ย 6.5 เดือน แบงเปนเขาอยูไมเกิน 6 เดือน คิดเปนรอย

ละ 59.8 เขาอยู 7 – 9 เดือน รอยละ 15.4 เขาอยู 10 – 12 เดือน รอยละ 24.4 และเขาอยู 13 – 15 เดือน รอยละ 

0.4 โดย แตละครัวเรือนมีผูอยูอาศัยเฉลี่ย 2.8 คน แบงเปน   อยูอาศัย 1 – 2 คน คิดเปนรอยละ 45.8 อยูอาศัย 

3 – 4  คน รอยละ 47.0 และอยูอาศัย 5 – 7 คน รอยละ 7.2 ซึ่งถือวาจํานวนผูอยูอาศัยในแตละครัวเรือนไมสูง

มากนัก 

  6.1.4 การมีสวนรวมในสหกรณบริการชุมชน พบวากลุมตัวอยางสมัครเปนสมาชิก

สหกรณบริการชุมชนแลว คิดเปนรอยละ 35.2 สวนอีกรอยละ 64.8 ยังไมสมัครเปนสมาชิก โดยผูที่สมัคร

เปนสมาชิกไดใหเหตุผลในการสมัครเปนสมาชิกวาตองการมีสวนรวมในชุมชน คิดเปนรอยละ 9.6 คิดวาจะได

ประโยชนจากการเปนสมาชิก รอยละ 7.0 ตองการใหสหกรณบริการชุมชนเขมแข็ง รอยละ 6.4 และมีเหตุผล

ทั้ง 3 ขอดังกลาว รอยละ 12.2 สวนที่ยังไมสมัครเปนสมาชิกสวนใหญใหเหตุผลวายังไมทราบขอมูลที่

ชัดเจนเกี่ยวกับแนวทางของสหกรณ คิดเปนรอยละ 41.2 เพิ่งยายเขามาอยูหรือเปนสมาชิกสหกรณของที่

ทํางานแลว รอยละ 10.4 ไมมีเวลาและไมแนใจ รอยละ 13.2  

 6.2 การยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน  
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  ในการศึกษาการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนของผูอยูอาศัย ไดแบงงานบริการพื้นฐาน

ตามมาตรฐานการใหบริการของการเคหะแหงชาติ ตามรายละเอียดในตารางที่ 2 ออกเปน 5 ดาน คือ 

1) การรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง (มีคําถามยอย 4 ขอ) 

2) การรักษาความปลอดภัย (มีคําถามยอย 3 ขอ) 

  3 )  ระบบไฟฟาแสงสวางสวนกลาง (มีคําถามยอย 2  ขอ) 

  4) ระบบจายน้ําและจัดเก็บคาน้ําประปาภายในอาคาร (มีคําถามยอย 2 ขอ) 

  5) การใหบริการของเจาหนาที่ประจําโครงการ (มีคําถามยอย 2 ขอ) 

  โดยมีคําตอบใหเลือก 4 ระดับ คือ ดีมาก (4 คะแนน) ดี (3 คะแนน) พอใช (2 คะแนน) และควร

ปรับปรุง (1 คะแนน) ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางยอมรับคุณภาพการใหบริการโดยรวมอยูในระดับ

พอใชถึงดี โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.5 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 4 คะแนน) และเมื่อพิจารณาในแต

ละดานพบวากลุมตัวอยางยอมรับคุณภาพการใหบริการดานตางๆ ตามลําดับดังนี้ 

 1) ระบบจายน้ําและจัดเก็บคาน้ําประปาภายในอาคาร มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 3.0 คะแนน  ซึ่งถือ

วาอยูในระดับดี ทั้งนี้เพราะแรงดันน้ําดีและมีน้ําประปาใชอยางสม่ําเสมอ นอกจากนั้นยังมีความสะดวกใน

เร่ืองการจายคาน้ําประปาเนื่องจากสํานักงานตั้งอยูภายในโครงการ  

     2) ดานระบบไฟฟาแสงสวางสวนกลาง มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.7 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับ

คอนขางดี  

 3) ดานการใหบริการของเจาหนาที่ประจําโครงการ มีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.7 คะแนนซึ่งถือวา

อยูในระดับคอนขางดี  

4) ดานการรกัษาความสะอาดพืน้ที่สวนกลาง   มคีะแนนเฉลี่ยรวมเทากบั 2.4 คะแนน ซึ่งถอืวาสงู

กวาระดับพอใช 

 5) ดานการรักษาความปลอดภัยมีคะแนนเฉลี่ยรวมเทากับ 2.0 คะแนน ซึ่งถือวาอยูในระดับพอใช  

ตารางที ่2 : อัตรารอยละและคาเฉลี่ยของการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนดานตางๆ (N = 500) 

รายการ การยอมรบั 
คะแนน
เฉลี่ย*  

1. งานรกัษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง 
ดี

มาก 
ดี พอใ

ช 
ควร

ปรับปรุง 
2.4 

 1.1 ความสะอาดของพืน้ทีส่วนกลางภายในอาคารที่

ทานพกั 

3.0 45.6 35.8 15.6 2.4 

 1.2 ความสะอาดของถนนและที่จอดรถในโครงการ 4.4 59.4 27.4 8.8 2.6 

 1.3 ความสวยงามเรียบรอยของสนามหญาและตนไม 3.6 48.4 31.2 16.8 2.4 
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 1.4 ความสะอาดสวยงามและเปนระเบยีบเรียบรอย

โดยรวม 

3.4 46.0 40.2 10.4 2.4 

2. งานรกัษาความปลอดภัย 
ดี

มาก 
ดี 

พอใ
ช 

ควร
ปรับปรุง 

2.0 

  2.1 การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

1.2 31.2 35.2 32.4 2.0 

  2.2 ความนาเชื่อถือของพนักงานรักษาความปลอดภัย 1.0 24.8 47.2 27.0 2.0 

  2.3 ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1.8 22.2 42.0 34.0 1.9 

ตารางที่ 2 : อัตรารอยละและคาเฉลีย่ของการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนดานตางๆ (N = 500) ตอ 

รายการ การยอมรบั 
คะแนน
เฉลี่ย*  

3. ไฟฟาแสงสวางสวนกลาง 
ดี

มาก 
ดี 

พอใ
ช 

ควร 
ปรับปรุง 

2.7 

  3.1 ความสวางของระบบไฟฟาสวนกลางภายใน

อาคาร 

15.4 59.0 16.4 9.2 2.8 

  3.2 ความสวางของไฟฟาบริเวณถนนและพื้นที่

สวนกลาง 

12.4 56.4 18.6 12.6 2.7 

4. น้ําประปา 
ดี

มาก 
ดี พอใ

ช 
ควร

ปรับปรุง 
3.0 

  4.1 มีน้าํประปาใชสม่ําเสมอ 20.4 67.0 7.6 5.0 3.0 

  4.2 ความสะดวกในการชําระคาน้ําประปา 16.6 68.8 8.6 6.0 3.0 

5. การใหบรกิารของเจาหนาที่ประจําโครงการ 
ดี

มาก 
ดี พอใ

ช 
ควร

ปรับปรุง 
2.7 

  5.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ 6.4 58.2 26.8 8.6 2.7 

  5.2 ความสภุาพและออนนอมตอผูอยูอาศัย 6.0 60.2 29.2 4.6 2.7 

รวม     2.5 

หมายเหต ุ: * คะแนนเต็ม = 4 คะแนน  
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ตารางที ่3 : คาเฉลี่ยการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนดานตางๆ จาํแนกตามโครงการ (N = 500) 

การใหบริการชุมชน 

การยอมรบัคุณภาพการใหบริการ  
(คะแนนเต็ม 4) 

บางโฉลง ประชานิเวศน หัวหมา
ก 

รวม 

1.งานรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลาง  2.4 2.6 2.4 2.4 

 1.1 ความสะอาดของพืน้ทีส่วนกลางภายในอาคารที่

ทานพกั 

2.2 2.6 2.4 2.4 

 1.2 ความสะอาดของถนนและที่จอดรถในโครงการ 2.5 2.7 2.6 2.6 

 1.3 ความสวยงามเรียบรอยของสนามหญาและตนไม 2.4 2.6 2.0 2.4 

 1.4 ความสะอาดสวยงามและเปนระเบยีบเรียบรอย

โดยรวม 

2.4 2.5 2.4 2.4 
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ตารางที่ 3 : คาเฉลี่ยการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนดานตางๆ จําแนกตามโครงการ (N = 500) ตอ 

การใหบริการชุมชน 
การยอมรบัคุณภาพการใหบริการ  

(คะแนนเต็ม 4) 
บางโฉลง ประชานิเวศน หัวหมาก รวม 

2.งานรักษาความปลอดภัย  1.9 1.9 2.1 2.0 

  2.1 การปฏิบัติหนาที่ของพนักงานรักษาความ

ปลอดภัย 

2.0 2.0 2.2 2.0 

  2.2 ความนาเชื่อถือของพนักงานรักษาความปลอดภัย 2.0 1.9 2.1 2.0 

  2.3 ความมั่นใจในความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 1.8 1.9 2.1 1.9 

3.ไฟฟาแสงสวางสวนกลาง   2.6 3.0 2.6 2.7 

  3.1 ความสวางของระบบไฟฟาสวนกลางภายใน

อาคาร 

2.6 3.1 2.7 2.8 

  3.2 ความสวางของไฟฟาบริเวณถนนและพื้นที่

สวนกลาง 

2.6 2.9 2.5 2.7 

4. น้ําประปา  2.9 3.0 3.2 3.0 

  4.1 มีน้าํประปาใชสม่ําเสมอ 2.9 3.1 3.2 3.0 

  4.2 ความสะดวกในการชําระคาน้ําประปา 2.9 2.9 3.2 3.0 

5. การใหบรกิารของเจาหนาที่ประจําโครงการ  2.6 2.7 2.7 2.7 

  5.1 ความรวดเร็วในการใหบริการ 2.6 2.7 2.6 2.7 

  5.2 ความสภุาพและออนนอมตอผูอยูอาศัย 2.6 2.7 2.8 2.7 

รวม  2.4 2.6 2.5 2.5 

   

  อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาแยกตามโครงการ ตามรายละเอียดในตารางที่ 3 พบวาโครงการบาน      

เอื้ออาทรประชานิเวศน มีคะแนนเฉลี่ยรวมสูงกวาโครงการอื่น คือ 2.6 คะแนน รองลงมาคือ โครงการบาน

เอื้ออาทรหัวหมาก และโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง โดยมีคะแนนเฉลี่ยรวม 2.5 และ 2.4 ตามลําดับ และ

เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม (การยอมรับคุณภาพ       การใหบริการ 

ชุมชน) ตามรายละเอียดในตารางที่ ผ.2 ดวยการวิเคราะหสหสัมพันธ พบวา ประเภทหองชุดและจํานวนผูอยู

อาศัยในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .01  
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6.3 ความคาดหวังในคุณภาพชีวิต  

  การศึกษาความคาดหวังในคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย เปนการศึกษาแนวคิดหรือความ

ตองการความจําเปนพื้นฐานของผูอยูอาศัยวามีองคประกอบอะไรบางที่จะทําใหผูอยูอาศัยมีคุณภาพชีวิตดี

ข้ึน โดยแบงองคประกอบพื้นฐานหรือหัวขอหลักออกเปน 5 ดาน ตามรายละเอียดในตารางที่ 4 คือ 

  1) ดานบริการทั่วไป (มีคําถามยอย 6 ขอ) 

  2) ดานเศรษฐกิจ (มีคําถามยอย 6 ขอ) 

  3) ดานทําเลที่ต้ังโครงการ (มีคําถามยอย 6 ขอ) 

  4) ดานครอบครัวและเพื่อนบาน (มีคําถามยอย 4 ขอ) 

  5) ดานสังคม (มีคําถามยอย 5 ขอ) 

  โดยใหผูอยูอาศัยจัดลําดับความสําคัญของแตละขอคําถาม เร่ิมจากการจัดลําดับหัวขอยอย

ของแตละดานกอนหลังจากนั้นใหจัดลําดับหัวขอหลัก ผลการศึกษาพบวาหัวขอหลักที่ไดรับการเลือกเปน

อันดับ 1 เรียงตามสัดสวนไดดังนี้ 

  1 ดานการบริการทั่วไป   รอยละ 29.4 คะแนนเฉลี่ย 3.32 

  2 ดานครอบครัวและเพื่อนบาน  รอยละ 23.2 คะแนนเฉลี่ย 3.19 

  3 ดานเศรษฐกิจ   รอยละ 20.0 คะแนนเฉลี่ย 3.34 

  4 ดานทําเลที่ต้ังโครงการ   รอยละ 15.2 คะแนนเฉลี่ย 2.82 

  5 ดานสังคม   รอยละ 12.2 คะแนนเฉลี่ย 2.34 

  ซึ่งผลการจัดลําดับความสําคัญขององคประกอบดังกลาว เมื่อพิจารณาตามคารอยละ    ที่

ไดรับการเลือกเปนอันดับ 1 พบวาผูอยูอาศัยใหความสําคัญหรือตองการดานการบริการทั่วไปที่ดีมากกวา       

ดานอื่นๆ ซึ่งอาจเปนไปไดวาการบริการทั่วไปเปนเรื่องสําคัญและเปนเรื่องใกลตัวที่มีผลตอความสะดวกสบาย

ในการใชชีวิตในชุมชน และเปนเรื่องที่นาจะสามารถดําเนินการและควบคุมไดโดยผูรับหนาที่บริหารชุมชน 

รองลงมา เปนเรื่องของครอบครัวและเพื่อนบาน เร่ืองเศรษฐกิจ เร่ืองทําเลที่ต้ังโครงการ และอันดับสุดทายคือ 

เร่ืองสังคม ซึ่งเปนกิจกรรมที่ผูอยูอาศัยเห็นวาสําคัญนอยที่สุด แตเมื่อพิจารณาจากคะแนนเฉลี่ยพบวา

องคประกอบดานเศรษฐกิจมีคะแนนมากกวาดานอื่นๆ คือ 3.34 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่ง

สะทอนใหเห็นวากลุมตัวอยางมีการเลือกองคประกอบดานเศรษฐกิจ         เปนอันดับ 2 มากกวาองคประกอบ

ดานอื่น  

 อยางไรก็ดี เมื่อพิจารณาการจัดลําดับความสําคัญของคําถามยอยของแตละดานแลวสามารถ

อธิบายไดดังนี้ 

 ดานบริการทัว่ไป มีคําถามยอย 6 ขอ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับเร่ืองความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสินมากที่สุด โดยเลือกเปนลาํดบั 1 ถึงรอยละ 53.8 รองลงมา คือ การจัดใหมีรานสะดวกซื้อ  
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ตารางที ่4 : อัตรารอยละและคาเฉลี่ยของการจัดลาํดับความคาดหวงัในคุณภาพชีวติ (N = 500) 

องคประกอบ/การบริการ/กิจกรรม 
การจัดลําดับความสําคัญ  

(แยกตามหัวขอหลักและหวัขอยอย) 
คาเฉล่ี
ย 

1. บริการทัว่ไป 
1 

(29.4)* 
2 

(21.6) 
3 

(17.2) 
4 

(14.8) 
5 

(17.0) 
3.32
** 

  1.1 ความสะอาดของพืน้ที่
สวนกลาง 

1 
(12.8) 

2 
(22.6) 

3 
(26.8) 

4 
(18.2) 

5 
(11.0) 

6  
(8.6) 

3.82 

  1.2 ความปลอดภัยในชีวติและ
ทรัพยสิน 

1 
(53.8) 

2 
(21.0) 

3  
(7.6) 

4  
(6.0) 

5  
(6.4) 

6  
(5.2) 

4.94 

  1.3 ลานเอนกประสงค 1  
(3.6) 

2  
(6.2) 

 3 
(19.4) 

4 
(21.4) 

5 
(24.4) 

6 
(25.0) 

2.68 

  1.4 การมีองคกรบริหารชุมชนที่
เขมแข็ง 

1  
(8.2) 

2 
(26.2) 

3 
(21.4) 

4 
(22.8) 

5 
(13.0) 

6  
(8.4) 

3.69 

  1.5 รานจาํหนายสนิคาราคา
ประหยัด 

1  
(7.8) 

2 
(16.6) 

3 
(16.8) 

4 
(21.6) 

5 
(25.2) 

6 
(12.0) 

3.24 

  1.6 รานสะดวกซื้อ (มินิมารท) 1 
(13.8) 

2  
(7.4) 

3  
(8.0) 

4 
(10.0) 

5 
(20.0) 

6 
(40.8) 

2.63 

2. เศรษฐกิจ 1 (20.0) 2 (29.8) 3 (22.4) 4 (19.4) 5 (8.4) 3.34 

  2.1 การฝกอาชีพ 1 
(22.2) 

2 
(18.4) 

3  
(16.8) 

4  
(14.0) 

5  
(14.4) 

6 
(14.2) 

3.77 

  2.2 พื้นทีท่ําการคา 1 
(19.0) 

2 
(19.0) 

3  
(18.6) 

4  
(17.6) 

5  
(15.6) 

6 
(10.2) 

3.78 

  2.3 อาชีพทีม่ั่นคง 1 
(21.2) 

2 
(24.6) 

3  
(21.2) 

4  
(18.6) 

5  
(8.8) 

6 
(5.6) 

4.14 

  2.4 รายไดที่เพียงพอ 1  
(9.4) 

2 
(17.6) 

3  
(21.0) 

4  
(26.0) 

5  
(18.2) 

6 
(7.8) 

3.51 

  2.5 การชวยเหลือระหวางวางงาน 1 
(13.6) 

2 
(12.8) 

3  
(15.6) 

4  
(16.2) 

5  
(29.0) 

6 
(12.8) 

3.27 

  2.6 แหลงเงนิกูดอกเบีย้ต่ํา 1 
(14.6) 

2  
(7.6) 

3  
(6.8) 

4  
(7.6) 

5  
(14.0) 

6 
(49.4) 

2.53 

3. ทําเลท่ีต้ังโครงการ 1 (15.2) 2 (17.4) 3 (24.2) 4 (20.2) 5 (23.0) 2.82 

  3.1 ใกลแหลงงาน 1 
(26.4) 

2 
(18.2) 

3  
(8.6) 

4  
(12.2) 

5  
(16.2) 

6 
(18.4) 

3.71 

  3.2 มีรถโดยสารประจําทาง 1 2 3  4  5  6  4.44 
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ใหบริการ (34.4) (25.5) (12.4) (12.4) (10.4) (5.4) 
ตารางที ่4 : อัตรารอยละและคาเฉลี่ยของการจัดลาํดับความคาดหวงัในคุณภาพชีวติ (N = 500) ตอ 

องคประกอบ/การบริการ/กิจกรรม 
การจัดลําดับความสําคัญ  

(แยกตามหัวขอหลักและหวัขอยอย) 
คาเฉล่ี
ย 

  3.3 ใกลโรงเรียน  1 
(11.4) 

2 
(17.8) 

3 
(25.8) 

4 
(21.2) 

5 
(14.6) 

6  
(9.2) 

3.63 

  3.4 ใกลตลาด 1  
(6.4) 

2 
(18.4) 

3 
(24.0) 

4 
(29.6) 

5 
(16.8) 

6  
(4.8) 

3.54 

  3.5 ใกลโรงพยาบาลหรือศูนย
อนามยั 

1 
(14.2) 

2 
(16.0) 

3 
(21.6) 

4 
(17.2) 

5 
(26.6) 

6  
(4.4) 

3.61 

  3.6 ใกลสถานทีพ่ักผอนหยอนใจ 1  
(7.2) 

2  
(4.6) 

3  
(7.6) 

4  
(7.4) 

5 
(15.4) 

6 
(57.8) 

2.07 

4. ครอบครัวและเพื่อนบาน 1 (23.2) 2 (20.0) 3 (19.6) 4 (27.2) 5 (10.0) 3.19 

  4.1 ความรักความอบอุนใน
ครอบครัว 

1 (54.4) 2 (13.6) 3 (18.2) 4 (13.8) 3.09 

  4.2 ขนาดของหองพกั 1 (8.0) 2 (31.8) 3 (21.4) 4 (38.8) 2.09 
  4.3 เพื่อนบานที่ดี 1 (20.8) 2 (35.0) 3 (35.0) 4 (9.2) 2.67 
  4.4 ความรวมมือของผูอยูอาศัย 1 (16.8) 2 (19.6) 3 (25.4) 4 (38.2) 2.15 

5. สังคม 1 (12.2) 2 (11.2) 3 (16.6) 4 (18.4) 5 (41.6) 2.34 

  5.1 การจัดกจิกรรมบันเทิงวันป
ใหม 

1 (23.6) 2 (13.8) 3 (14.2) 4 (12.2) 5 (36.2) 2.76 

  5.2 การจัดกจิกรรมวันเดก็ 1 (11.6) 2 (27.2) 3 (23.0) 4 (29.2) 5 (9.0) 3.03 
  5.3 การจัดกจิกรรมวันสาํคญัทาง
ศาสนา 

1 (22.0) 2 (26.0) 3 (27.0) 4 (16.6) 5 (8.4) 3.37 

  5.4 การจัดกจิกรรมสําหรับ
ผูสูงอาย ุ

1 (7.4) 2 (20.2) 3 (25.0) 4 (30.4) 5 (17.0) 2.71 

  5.5 การจัดกจิกรรมสงเสรมิความรู
ตางๆ 

1 (35.4) 2 (12.8) 3 (10.8) 4 (11.6) 5 (29.4) 3.13 

หมายเหตุ : 1(29.4)* หมายถึง ลําดับที่ 1 (รอยละ 29.4) ** คํานวณจากการจัดลําดับและใหคะแนน 1 = 5   

2 = 4  3 = 3   4 = 2   5 = 1 

(มินิมารท) ความสะอาดของพื้นที่สวนกลาง การมีองคกรบริหารชุมชนที่เขมแข็ง การมีรานจําหนายสินคา

ราคาประหยัดและการมีลานเอนกประสงค คิดเปนรอยละ 13.8 12.8 8.2 7.8 และ 3.6 ตามลําดับ 

  ดานครอบครัวและเพื่อนบาน มีคําถามยอย 4 ขอ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับเร่ืองความรัก

ความอบอุนในครอบครวัมากที่สุด โดยเลอืกเปนอนัดบั 1 ถงึรอยละ 54.4 รองลงมา คือ การมีเพื่อนบานที่ดี 
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ความรวมมือของผูอยูอาศัยในชุมชน และขนาดของหองพัก คิดเปนรอยละ 20.8 16.8 และ 8.0 ตามลําดับ

ซึ่งเปนที่นาสังเกตวาขนาดของหองพักมิใชองคประกอบที่สําคัญที่สุดของผูอยูอาศัย 

  ดานเศรษฐกิจ มีคําถามยอย 6 ขอ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญในเรื่องตางๆ ไมแตกตางกันมากนัก 

โดยเลือกเรื่องการฝกอาชีพเปนอันดับ 1 มากกวาเรื่องอื่นๆ คิดเปนรอยละ 22.2 รองลงมา คือ การมีอาชีพที่

มั่นคง การมีพื้นที่ทําการคา การมีแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การชวยเหลือระหวางวางงานและการมีรายไดที่

เพียงพอ คิดเปนรอยละ 21.2 19.0 14.6 13.6 และ 9.4 ตามลําดับ 

  ดานทําเลท่ีต้ังโครงการ มีคําถามยอย 6 ขอ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับเร่ืองการมีรถ

โดยสารประจําทางใหบริการมากที่สุด โดยเลือกเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 34.4 รองลงมา คือ อยูใกล

แหลงงาน อยูใกลโรงพยาบาลหรือศูนยอนามัย อยูใกลโรงเรียน อยูใกลสถานที่พักผอนหยอนใจ และอยู

ใกลตลาด คิดเปนรอยละ 26.4 14.2 11.4 7.2 และ 6.4 ตามลําดับ 

  ดานสังคม มีคําถามยอย 5 ขอ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับเร่ืองการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู

ดานตางๆ มากที่สุด โดยเลือกเปนอันดับ 1 คิดเปนรอยละ 35.4 รองลงมา คือ การจัดกิจกรรมบันเทิงวันปใหม 

การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมวันเด็ก และการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ คิดเปน

รอยละ 23.6 22.0 11.6 และ 7.4 ตามลําดับ 

       ทั้งนี้ เมื่อวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระตางๆ กับตัวแปรตาม (การจัดลําดับความ

คาดหวังในคุณภาพชีวิต) ดวยวิธีการวิเคราะหความสัมพันธแบบตารางไขว ตามรายละเอียด           ในตาราง

ที่ ผ.3 พบวา เพศมีความสัมพันธกับการจัดลําดับความสําคัญดานการบริการทั ่วไป การศึกษาและ

ประเภทหองชุดมีความสัมพันธกับการจัดลําดับความสําคัญดานเศรษฐกิจ อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 

 

7.  อภิปรายและขอเสนอแนะ 

 7.1 อภิปราย  
  การศึกษาการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวังในคุณภาพชีวิต : ศึกษากรณี

ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง ประชานิเวศนและหัวหมาก เปนการศึกษาในชวงที่         ผู

อยูอาศัยเขาอยูอาศัยในโครงการมาแลวโดยเฉลี่ย 6.5 เดือน ผลการศึกษา พบวาผูอยูอาศัยยอมรับ   

คุณภาพการใหบริการในระดับพอใชถึงดี โดยผูอยูอาศัยยอมรับคุณภาพการใหบริการดานน้ําประปา   มาก

ที่สุด และยอมรับคุณภาพการใหบริการดานการรักษาความปลอดภัยนอยที่สุด สวนความคาดหวัง ใน

คุณภาพชีวิต พบวาผูอยูอาศัยคาดหวังในดานการใหบริการทั่วไปมากที่สุด รองลงมาคือ ดานครอบครัวและ

เพื่อนบาน ดานเศรษฐกิจ ดานทําเลที่ต้ังโครงการและดานสังคม ซึ่งการที่ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับดาน

การบริการทั่วไปมากกวาดานอื่นๆ อาจเปนเพราะการพักอาศัยหรือใชชีวิตในอาคารชุดที่มีพื้นที่   ใชสอยที่
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จํากัด ทําใหเกิดความตองการบริการสวนกลางที่ดีเพื่อชดเชยความคับแคบของหองพัก นอกจากนั้นใน

การวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรอิสระกับตัวแปรตาม โดยการวิเคราะห      การแปรผัน 2 ทาง 

พบวามีตัวแปรอิสระเปนสวนนอยที่มีความสัมพันธกับตัวแปรตาม กลาวคือ ประเภทหองชุดและจํานวนผูอยู

อาศัยในครัวเรือนมีความสัมพันธกับการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน ในขณะที่เพศมีความสัมพันธ

ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตดานการบริการทั่วไป สวนการศึกษาและประเภทหองชุดมีความสัมพันธกับ

ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตดานเศรษฐกิจ ซึ่งอาจเปนเพราะวาลักษณะพื้นฐานทางดานประชากร 

เศรษฐกิจและสังคมของผูอยูอาศัยไมแตกตางกัน เนื่องจากคุณสมบัติของผูจองบานเอื้ออาทรคือผูที่มี

รายไดรวมของครัวเรือนไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน 

 7.2 ขอเสนอแนะ 
  จากการที่ผูอยูอาศัยยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนดานการรักษาความปลอดภัย      นอย

กวาดานอื่นๆ แสดงใหเห็นวาระบบการรักษาความปลอดภัยในโครงการยังไมดีพอ ทั้งในเชิงคุณภาพและ

เชิงปริมาณของพนักงานรักษาความปลอดภัย จึงจําเปนอยางยิ่งที่ผูเกี่ยวของจะตอง           ใหความสําคัญ

และหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพดานการรักษาความปลอดภัยใหดีข้ึน     นอกจากนั้น ควรให

ความสําคัญกับการรักษาความสะอาดพื้นที่สวนกลางในชุมชนโดยการจัดใหมีพนักงานรักษาความสะอาด

ที่เพียงพอและปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ ซึ่งจะทําใหผูอยูอาศัยยอมรับ      คุณภาพการใหบริการชุมชน

มากยิ่งขึ้น สําหรับความคาดหวังในคุณภาพชีวิตที่ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับการบริการทั่วไปในชุมชน

เปนอันดับแรก เปนองคประกอบที่มีความสอดคลองกับการยอมรับคุณภาพ การใหบริการ คือ การรักษา

ความปลอดภัย และการรักษาความสะอาดซึ่งเปนปจจัยสําคัญของการใหบริการ ดังนั้นผูเกี่ยวของควรให

ความสําคัญดานการบริการทั่วไปในชุมชนซึ่งเปนบริการขั้นพื้นฐาน     ที่เปนภารกิจหลักของการบริหาร

ชุมชน 

  สําหรับผูที่สนใจศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในชุมชนบานเอื้ออาทร ผูวิจัย        มี

ขอเสนอวาควรศึกษาเพื่อสรางตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตทั้งในระดับชุมชนและในระดับบุคคล เพื่อเปนแนวทาง

ในการวางแผนพัฒนาไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้นอีกตอไป 
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ภาคผนวก 

ตารางที ่ผ.1 : อัตารรอยละของลักษณะทัว่ไปและการมสีวนรวมในชุมชนของกลุมตัวอยาง (N=500) 

ลักษณะทัว่ไปและการมสีวนรวมในชุมชน จํานวน รอยละ 

เพศ :          ชาย 

                  หญิง 

215 

285 

43.0 

57.0 

อายุ :          นอยกวา 30 ป 

                  30 – 39 ป 

                  40 ปข้ึนไป 

155 

170 

175 

31.0 

34.0 

35.0 

การศึกษา : ประถมศึกษาและต่ํากวา 

                  มัธยมศึกษาตอนตน 

                  มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 

                  ปวส. 

                  ปริญญาตรีและสูงกวา 

142 

86 

130 

50 

92 

28.4 

17.2 

26.0 

10.0 

18.4 

สถานภาพการทํางาน :       

                  ขาราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ 

                  พนักงานบริษัทหรือโรงงานอุตสาหกรรม 

                  คาขายและเจาของกิจการ 

                  รับจางทั่วไป 

                  แมบาน เกษียณ 

 

39 

297 

53 

62 

49 

 

7.8 

59.4 

10.6 

12.4 

9.8 

สถานภาพสมรส :  

                 โสด 

                  สมรสจดทะเบียน 

                  สมรสไมจดทะเบียน 

                  หมาย หยา แยกกันอยู 

 

147 

164 

141 

48 

 

29.4 

32.8 

28.2 

9.6 
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ตารางที ่ผ.1 : (ตอ) 
ลักษณะทั่วไปและการมีสวนรวมในชุมชน จํานวน รอยละ 
จํานวนบุตร : (N = 353) 
                  ยังไมมีบุตร 
                  1 คน 
                  2 คน 
                  3 คน 
                  4 คน 
                  5 คน 

 
70 
130 
102 
38 
11 
2 

 
14.0 
26.0 
20.4 
7.6 
2.2 
0.4 

รายได :     นอยกวา 10,000 
                 10,000 – 14,999 
                 15,000 บาทขึ้นไป 

145 
160 
195 

29.0 
32.0 
39.0 

ระยะเวลาที่เขาอยูอาศัย : 
      นอยกวา 6 เดือน 
      7 – 9     เดือน 
      10 – 12 เดือน 
      13 – 15 เดือน 

 
299 
77 
122 
2 

 
59.8 
15.4 
24.4 
0.4 

จํานวนผูอยูอาศัยในครัวเรือน : 
       1 คน 
       2 คน 
       3 คน 
       4 คน 
       5 คน 
       6-7 คน        

 
61 
168 
132 
103 
27 
9 

 
12.2 
33.6 
26.4 
20.6 
5.4 
1.8 

การเปนสมาชิกสหกรณบริการชุมชน :  
    เปนสมาชิก 
    ไมเปนสมาชิก 

 
176 
324 

 
35.2 
64.8 

เหตุผลในการสมัครเปนสมาชิกสหกรณบริการชุมชน :  
    ไดประโยชนจากการเปนสมาชิก 
    ตองการมีสวนรวมในชุมชน 
    ตองการใหสหกรณบริการชุมชนเขมแข็ง 
    ไดประโยชน ตองการมีสวนรวมและสหกรณฯ เขมแข็ง       
    ยังไมไดสมาชิก 

 
35 
48 
32 
61 
324 

 
7.0 
9.6 
6.4 

12.2 
64.8 



จัดโดยสมาคมนักประชากรไทย                                                                                  การประชุมวิชาการประชากรศาสตรแหงชาติ 2548   

 

 138 

ตารางที ่ผ.2 : เมตริกความสัมพันธของตวัแปรที่ใชในการวิเคราะหการยอมรับคุณภาพการใหบริการ   

   ชุมชน 

ตัวแปร 
การ

ยอมรับ 
เพศ อายุ 

การศึกษ

า 
รายได 

อาคารชุด 

24 ม2 

จํานวนผู

อยูอาศัย 

ระยะเวล

า 

การยอมรับ 1        

เพศ .019 1       

อาย ุ -.020 -.021 1      

การศึกษา -.016 .141* -.439** 1     

รายได -.067 .129* -.062 .264** 1    

อาคารชุด 24 ม
2 

.121** -.016 -.090* .073 -.234** 1   

จํานวนผูอยู

อาศัย 

-.116* -.112* .144** -.269** .139** -.335** 1  

ระยะเวลา -.045 -.026 -.027 -.020 .004 .092* -.029 1 
** . p-value < .01  * . p-value < .05        

              

ตารางที่ ผ.3 : อัตราสวนรอยละและคาสถิติของการจัดลําดับความสําคัญความคาดหวังในคุณภาพชีวิต 

ตัวแปร 
การจัดลําดับดานการบริการทั่วไป 

รวม 
1 2 3 4 5 

เพศ :       

   ชาย 33.0 20.9 13.0 12.6 20.5 100 (215) 

   หญิง      26.7 22.1 20.4 16.5 14.4 100 (285) 

รวม 29.4 21.6 17.2 14.8 17.0 100 (500) 

chi-square = 9.533,   df = 4,   p – value = .049 
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ตารางที่ ผ.3 : อัตราสวนรอยละและคาสถิติของการจัดลําดับความสําคัญความคาดหวังในคุณภาพชีวิต ตอ 

ตัวแปร 
การจัดลําดับดานเศรษฐกจิ 

รวม 
1 2 3 4 5 

การศึกษา :       
   ประถมศึกษาและต่ํากวา 17.6 33.8 15.5 23.9 9.2 100 (142) 

    มัธยมศึกษาตอนตน 30.2 32.6 16.3 16.3 4.7 100 (86) 

    มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. 21.5 24.6 30.8 14.6 8.5 100 (130) 

   ปวส. ปริญญาตรีและสูงกวา 14.8 28.9 25.4 21.1 9.9 100 (142) 

รวม 20.0 29.8 22.4 19.4 8.4 100 (500) 

chi-square  = 23.859,   df  = 12,   p – value = .021 

ประเภทหองชุด :       

     ขนาด 24 ตารางเมตร 21.7 27.3 19.3 22.0 9.7 100 (300) 

     ขนาด 33 ตารางเมตร 17.5 33.5 27.0 15.5 6.5 100 (200) 

รวม 20.0 29.8 22.4 19.4 8.4 100 (500) 

chi-square = 9.768,   df  = 4,   p – value = .045 
 
 


