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Abstract

The objectives of this research were (1) to study the levels of quality of life of dwellers
residing in state run project Nonthaburi low cost housing project (Kantana), (2) to comparatively
study the quality of life of dwellers residing in the state run project Nonthaburi Low Cost Housing
Project (Kantana) and (3) to study the relationship between quality of life and society’s character,
family relations and social support of dwellers residing in state run project Nonthaburi low cost
housing project (Kantana). The sample size of this study was 310 dwellers residing in state run
project Nonthaburi low cost housing project (Kantana), by taking many-step random. The data were
analyzed by percentage, mean, and standard deviation. The research results were as follows;
1. The dwellers residing in state run project Nonthaburi low cost housing project (Kantana),
had average quality of life at a moderate level ( ̅ = 3.16). The environmental problems of the
dwellers in the project consisted of noisy sound, cleanliness, safety in life and property, offensive
smell, deregulation and building structure. The social relation problems consisted of management
problem, changing of juristic persons and local community intervention.
2. The result of comparative study of the quality of life of dwellers residing in state run
project Nonthaburi low cost housing project (Kantana) classified by general information; gender, age,
marital status, number of dwellers, member status was found that quality of life of dwellers was not
different. The result of comparative study of the quality of life of dwellers on education, working
status, income, duration of residing and activity participation was found that the quality of life of
dwellers was significantly statistical different at .05.
3. The result of relations analysis was found that the society character, family relations and
social support had relationship with quality of life with statistical significance at 0.1.
Keywords : quality of life
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บทที่ 1
บทนํา
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
มนุษ ย เปนทรัพยากรมนุษ ยที่มีคุณ คา หรือ ไมนั้นปฎิเสธไมไดวา จุดเริ่มตนของการพัฒ นา
ทรัพยากรมนุษยเริ่มตนที่ครอบครัว ครอบครัวที่มีความพรอมในดานปจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุงหม ที่อ ยู
อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยและการเขา ถึงปจจัยเหลานี้ได
มิไดเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนดวยความแตกตางที่มาจากหลาย ๆ สาเหตุและสาเหตุที่สําคัญคือฐานะทาง
เศรษฐกิจ กลาวไดวาครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี อยูในสังคมทีด่ ีและมีสิ่งแวดลอมที่ดียอมเปน
ครอบครัวที่นา จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีและสงผลตอ คุณภาพของบุคคลในครอบครัวที่จะเปนทรัพยากร
มนุษยที่มีคุณคาดวย
ที่อยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ที่จําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งตางก็มีความปรารถนาใน
ชีวิตที่เหมือนกันคือการมีบานเปนของตนเองเพื่อความมั่นคงในชีวิต เราใชบานเปนที่พัก อาศัยเพื่อการ
พักผอนหลับนอนและการทํากิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว บานจึงเปนจุดเริ่มตนของการสรางชีวิต การ
เริ่มตนชีวิ ตที่ดียอ มจะนําไปสูอ นาคตที่ดีทั้งตอ ตนเอง สังคมและประเทศ มีคนจํา นวนมากที่มีความ
ปรารถนาจะมีบานเปนของตนเองแตยังไมสามารถบรรลุถึงความปรารถนานั้นไดเพราะมีฐ านะยากจน
ปญหาการขาดแคลนที่อยูอ าศัยของประชาชนจัดเปนปญหาทางสังคม โดยเฉพาะกับประเทศกําลัง
พัฒนาอันเปนผลมาจากการเพิ่มขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วและสงผลตอความตองการดานที่
อยูอาศัยเพิม่ มากขึ้น การขาดแคลนที่อยูอาศัยไดกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน ปญหาชุมชนแออัด
แหลงเสื่อมโทรมและนําไปสูปญหาสุขภาพอนามัย ปญหายาเสพติด การคามนุษย ปญหาอาชญากรรม
และปญหาอื่น ๆ ซึ่งมีผลตอสวัสดิภาพของประชาชนและเปนการปนทอนความเจริญกาวหนา ทั้งของ
ประชาชนและตอประเทศชาติ
กรณีประเทศไทยนั้นปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยไดเริ่มดําเนินการแกไขโดยภาครัฐบาลซึ่ง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ตั้งแตป พ.ศ. 2493 โดยใหหนวยงานตาง ๆ เชน กองเคหะสถานสงเคราะห
และสํานักงานอาคารสงเคราะห ซึ่งตอมาไดจัดตั้งเปนการเคหะแหงชาติ พัฒนาที่อยูอาศัยใหประชาชน
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ไดเชาหรือเชาซื้อและใหความชวยเหลือดานการเงินแกบุคคล ที่ตองการที่อยูอาศัยเปนของตนเองหรือ
ประกอบธุรกิจโดยมิไดหวังผลกําไรที่เกี่ยวเนื่องกับการกอสรางอาคารหรือที่ดินโดยเปนการใหเชาแก
ประชาชน (การเคหะแหงชาติ, 2544) ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนับตั้งแต
ป พ.ศ. 2531 เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องประกอบ
กับในชวงเวลาดังกลาวไดมีการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพยทําใหราคาที่อยูอาศัยไดปรับราคาสูงขึ้น
อยางมาก ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลภายใตการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความไมมนั่ คงในดานที่อยูอาศัย
เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตแกประชาชนที่มีฐานะยากจนซึ่งเปนผล
สืบเนื่องมาจากการที่รัฐบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยและยากจนมาขึ้นทะเบียนคนจน
และแจงปญหาตลอดจนความตองการที่จะใหภาครัฐเขาไปชวยเหลือ พบวาปญหาของคนยากจนอันดับ
หนึ่ง คือ ปญหาหนี้สิน อันดับสองปญหาที่ดินทํา กินและอันดับ สามปญหาการขาดแคลนที่อ ยูอ าศัย
(ศรัณย ฐิตารีย, 2550: 12)
ปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยของคนจนไดส ะทอนถึงสภาพการขาดแคลนที่อ ยูอาศัยที่ได
มาตรฐานภายในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่ดีของประชาชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยรวมทั้งการ
ไมมีความสามารถในการผอนชําระเพื่อเชาซื้อที่อยูอาศัย ประชาชนผูมีรายไดนอยสวนใหญไดเชาที่อ ยู
อาศัยที่มีลักษณะต่ํากวามาตรฐานทั้งในดานขนาดและคุณภาพการกอสราง ตลอดจนสภาพแวดลอ มที่
กอใหเกิดสภาพการอยูอาศัยและการกระจุกของที่อยูอาศัยที่ไมเหมาะสมซึ่งไดสงผลใหคุณภาพชีวิตของ
ผูอยูอาศัยต่ํากวามาตรฐาน (เอกชัย ศุภวิทยาภินันท, 2546: 1) ดังนั้นเพื่อใหประชาชนผูมีรายไดนอยมี
โอกาสเชาซื้อที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในระดับราคาที่สามารถรับภาระได ซึ่งจะชวยสงเสริมการมีสวน
รว มในการพัฒ นาชุมชนของตนเองและสง เสริมใหเ กิด กิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันจะทํา ใหระบบ
เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนพัฒนาใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงการคลังไดรวมกันดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัย
โดยมอบหมายใหการเคหะแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะหและบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.)
รวมกันวางแผนดําเนินการจัดสรางที่อยูอาศัยที่เรียกวา “บานเอื้ออาทร” ใหกับผูดอยโอกาส ผูที่มีฐานะ
ยากจนและผูที่มีรายไดนอย เพื่อเสริม สรา งความมั่นคงในการอยูอ าศัย การจัดสรา งที่อ ยูอ าศัยที่ไ ด
มาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปน
ในระดับราคาที่ผูมีรายไดนอยสามารถเชาซื้อได เพื่อ เสริมสรางสายสัมพันธอันดีระหวา งสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชนและสัง คม โดยผลที่ค าดวา จะไดรับ จากโครงการบา นเอื้อ อาทร ประชาชนกลุม
ผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอย ไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ดวยการสรางความมั่นคงดา น
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การอยูอาศัย ที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีส ภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ในดานสังคมโครงการบา นเอื้ออาทรจะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการประสานสาย
สัมพันธอันดีระหวางคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดความเขมแข็งมีดุลยภาพและรวมกันพัฒนา
ชุมชนจากการที่ประชาชนมีที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง รัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนและไดทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการของรัฐที่ตองการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยและ
ยากจนทีไ่ มสามารถเขา ถึงที่อยูอ าศัยที่มีคุณภาพในสังคมและสิ่งแวดลอ มที่ดีได และเปนโครงการที่
มุงเนนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดา นที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐานในสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่ดีเปนโครงการทีไ่ ดรับการตอบรับจากประชาชนผูดอยโอกาสในการเขาถึงที่อยู
อาศัยเปนอยางมาก การเคหะแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานของรัฐและมีหนาที่รับผิดชอบตอการกอสรางใน
โครงการบานเอื้ออาทรไดขยายการกอสรางโครงการดังกลาวไปสูทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการใด
ไดดําเนินการกอสรางแลวสร็จทางการเคหะแหงชาติจะดําเนินการสงมอบบานใหกับผูเชาซื้อไดเขาพัก
อาศัยตอไป ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการรองเรียนถึงปญหามากมายที่เกิดขึ้นในโครงการบานเอื้ออาทรทั้งที่
เปนอาคารชุดและบา นดี่ยว โดยผานทางกระดานแสดงความคิดเห็นของเว็บไซดการเคหะแหงชาติ
(http://lawnha.nha.co.th/crm/board.php) เชน กลิ่นน้ําเนาเสียจากบอบําบัด หลังคาแตก กระเบื้องปูพื้น
ระเบิด ฝนรั่ว ประตูบวม หองน้ําซึม น้ําไมไหล หองถูกงัด ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
เปน แหลงมั่วสุม การพนัน ยาเสพติด ปฐ วิน วงศเ สถีย ร, ปตุภูมิ ยศปญญาและเฉลิมพล ศรีสุทธิกุล
(2547) ศึกษาความความพึงพอใจของลูกบา นเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 พบวาคุณภาพการกอ สรา งเปน
ปญหาที่ระดับมากที่สุด รองลงมาเปนปญหาการรั่วซึมภายในหองน้ํา การรั่วซึมของหลังคา การรักษา
ความสะอาดในชุมชนและการแกไขปญหาที่รองเรียนของเจาหนาที่ลา ชา เอกลักษณ ผาคํา (2551) ได
ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบานเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม พบวาความคาดหวังของผูซื้อ
บานในโครงการบานเอื้ออาทรอยูในระดับมากในทุกดานแตเมื่อเขาแลวอยูกลับพบวาความพึงพอใจตอ
โครงการอยูในระดับต่ําในดานมาตรฐานและรูปแบบอาคาร สภาพแวดลอมของชุมชน การมีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สอดคลองกับการศึกษาของจักรพงศ เกเย็น
(2554) พบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้อ อาทร มีสภาพแวดลอมทางกายภาพที่ไม
เหมาะสม เชนความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด การเลี้ยงสัตวในอาคาร ความไมสามัคคี
ของคนในชุมชน กฤติยา อนุวงศ (2554) พบวาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการมีสวนรวม
ใหความรวมมือในกิจกรรมนอย ครอบครัวขาดความอบอุน เพราะสวนใหญมีฐานะไมดีทําใหมีปญหา
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ครอบครัว บุตรหลานไมไดรับการศึก ษา จับกลุมมั่วสุมสงเสียงดัง ติดยาเสพติด และไมมีกิจกรรม
สนับสนุนความสัมพันธที่ดีในครอบครัว ปญหาตาง ๆ เหลานี้ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย
ในโครงการบานเอื้ออาทร
โครงการบานเอื้อ อาทรเปนโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคสํา คัญเพื่อ
เสริมสรางความมั่นคงในดานที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพื่อชวยใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเชาซื้อและมีที่อยูอาศัย
เปนของตนเองได โดยผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร ประชาชนกลุมผูดอยโอกาสและ
ผูมีรายไดนอย ไดรบั การยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นแตจากการรองเรียนของผูเชาซื้อและผูพักอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ที่เกิดจากการเชาซื้อโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ได
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึก ษาถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ในประเด็นระดับคุณภาพชีวิตและปญหาที่เกิดขึ้นจาก
การอยูอ าศัยในโครงการดังกลา ว เพื่อ เปนแนวทางเสนอแนะ ปรับปรุง แกไ ขเกี่ยวกับการกํา หนด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) และโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐโครงการอื่น ๆ ตอไป
1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1.2.1 เพื่อศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
1.2.2 เพื่อศึก ษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามลักษณะทั่วไป
1.2.3 เพื่อ ศึก ษาความสัมพันธระหวา งคุณภาพชีวิต กับลัก ษณะของชุมชน สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของผูอาศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
1.3 สมมติฐานการวิจัย
1.3.1 ลักษณะทั่วไปที่แตกตางกันมีผลใหคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน
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1.3.2 คุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรี (กันตนา) มีความสัมพันธกับลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุน
ทางสังคม
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
1.4.1 ประชากรและตัวอยาง
ประชากรคือผูที่อาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้ออาทรนนทบุรี
(กันตนา) ตามจํานวนหนวยที่อยูอาศัยทั้งสิ้น 1,305 หนวย
กลุมตัวอยางคือ ผู ที่อ าศัย อยูใ นโครงการที่ดํา เนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้อ อาทร
นนทบุรี (กันตนา) จํา นวน 310 หนวย สุมตัวอยา งแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random sampling)
ขั้นแรก การเลือกในระดับพื้นที่เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือ กศึกษา
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งเปนโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ ขั้นที่สองการเลือก
ระดับบุคคลใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชตารางเลขสุมกับบัญชีครัวเรือนที่
มีผูพักอาศัย
1.4.2 ตัวแปรที่ศึกษา
ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะทั่วไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนผูอ ยูอาศัย การเปนสมาชิกชมรม/
กลุม ในชุ ม ชน การเข า ร ว มกิ จกรรมชุ ม ชน ลั ก ษณะชุ ม ชนที่ อ ยู อ าศั ย สัม พัน ธภาพในครอบครั ว
ประกอบดวย การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว การมี
สวนรวมในการปรึกษาหารือหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญในครอบครัว การอยูรวมกันอยา งสงบสุขและ
แกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพื่อน / เพื่อนบาน จากญาติ /
พี่นอง จากตัวแทนภาครัฐ
ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย 5 ดาน คือ ดานทั่วไป ดานรางกาย ดานจิตใจ
ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม
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1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้อ
อาทรนนทบุรี(กันตนา) เปนการศึกษาคุณภาพชีวิต 5 ดา น คือ ดา นทั่วไป ดานรางกาย ดานจิตใจ ดา น
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอมและปญหาที่เกิดจากการอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ
1.4.4 ขอบเขตดานเวลา
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุร(ี กันตนา) ป พ.ศ. 2555
1.4.5 ขอบเขตดานพื้นที่
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ พื้นที่ศึกษาโครงการ
บานเอื้อาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.5.1 ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิต ของการอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
1.5.2 ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บา นเอื้อ อาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่มีลักษณะทั่วไปแตกตา งกัน จําแนกตามดา นเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดค รัวเรือ น ระยะเวลาที่อยูอ าศัย จํานวนผูอยูอาศัย
สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชนและการเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน
1.5.3 ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการที่ดํา เนินการโดยภาครัฐ โครงการบา น
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี
1.5.4 ขอคนพบที่ไดจากการศึกษาใชเปนแนวทางเสนอแนะ ปรับปรุง แกไข การกําหนดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ตลอดจนขยายผลไปยังโครงการ
อื่น ๆ สําหรับหนวยงานที่เกี่ยวของและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยครั้งตอไป
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1.6 นิยามศัพท
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหคํานิยามศัพทปฏิบัติการ ดังนี้
1.6.1 โครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ หมายถึง โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
1.6.2 ผูอยูอาศัย หมายถึง ผูที่พักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
1.6.3 คุณภาพชีวิตผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของผูอ ยูอ าศัยในโครงการบา นเอื้อ อาทรนนทบุรี (กัน ตนา) ที่ เ กิดขึ้นในดา นรา งกาย จิ ตใจ ดา น
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนองคประกอบในแบบประเมินคุณภาพชีวิตของ
องคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF-THAI)
1.6.4 คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอสุข ภาพอนามัยที่ตนมีอยู เชน
การมีรางกายแข็งแรง สุขสบาย ไมมีโรคภัยไขเจ็บ สามารถทํางาน กิจกรรมและกิจวัตรประจํา วันของ
ตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ
1.6.5 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสุขภาพจิตของตน เชนภาพลักษณ
ภาคภูมิใจความมั่นใจ ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ ที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต
1.6.6 คุณภาพชีวิตดานสัมพันธทางสังคม หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสถานภาพทางสังคม
ของตน เชน การรับรูเรื่องความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย
1.6.7 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ทีเ่ กี่ยวกับสิ่งแวดลอมที่มีผลตอ การดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมี
ชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอ มทาง
กายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีแหลงอํานวยความสะดวกดานการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือฝก ฝนทักษะ
ตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน
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บทที่ 2
แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) มีแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของดังนี้
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการที่อยูอาศัยทีด่ ําเนินการโดยภาครัฐ : โครงการบานเอื้ออาทร
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต
นับตั้งแตประเทศไทยไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาเปนกรอบในการพัฒนา
ประเทศนั้น มุงเนนความสําเร็จของการพัฒนาดวยการประเมินจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก
โดยการใชตัวชี้วัดการพัฒนาที่เรียกวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP)
ผลของการพัฒนาในลักษณะดังกลาวนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําในดานรายไดซึ่งสงผลตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศในลักษณะ “รวยกระจุก จนกระจาย” และจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศในป พ.ศ. 2540 ไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนการใหความสํา คัญกับการพัฒนา จะเห็นไดวา
ในชวงของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 ทิศทางการพัฒ นาประเทศไทยไดปรับเปลี่ย นไปสู ก ารให
ความสํา คัญกับ การทํา ใหค นมีความอยู ดีมีสุขหรือ มีคุณภาพชีวิต ที่ดีมากกว า ที่จะยึดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ หรือ GDP ทีเ่ ปนเปาหมายหลักเพียงอยางเดียว
กลาวกันวา ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษยคือการมีคุณภาพชีวิตที่ดี นอกจากจะใหบังเกิด
ขึ้นแกตนเองแลวยังหวังที่จะใหเกิดแกครอบครัว เครือญาติและบุคคลอื่น ๆ ในสังคมดวย คุณภาพชีวิต
เปนคําที่ใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งมีมุมมองในแตละศาสตรที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ที่
นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณา เชน อาหาร ที่อยูอาศัย สภาพแวดลอม สุขภาพ ภาวะทางเศรษฐกิจ
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ประสบการณ การศึกษา การสนับสนุนทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน การมีคุณภาพชีวิตที่
ดีจึงเปนสิ่งทีส่ ําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยและจะสงผลตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน
2.1.1 ความหมายคุณภาพชีวิต
การใหคํานิยาม “คุณภาพชีวิต ” มีหลากหลายความหมายเนื่อ งจากคุณภาพชีวิตเกี่ยวของกับ
หลายศาสตรทั้งดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตร นักวิชาการสาขาตาง ๆ ที่ใหความสนใจศึกษา
คนควาและใหความหมาย ไวอยางกวางขวาง โดยสวนมากแลวความหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
หรือสอดคลองกันและอาจมีแตกตางกันบางตามศาสตรหรือสาขานั้น ๆ ดังนั้นคําวา “คุณภาพชีวิต” จึง
ไมมีความหมายหรือคําจํา กัดความที่แนนอนตายตัว มีนัก วิชาการหลากหลายสาขาไดใหความหมาย
คุณภาพชีวิตไวดังนี้
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล และคณะ (2540: 5) ไดใหความหมายคุณภาพชีวิตไววา หมายถึงระดับ
การมีชีวิตที่ดี มีความสุขและความพึงพอใจในชีวิตทั้งในดานรางกาย จิตใจ อารมณ และการดําเนินชีวิต
ของปจเจกบุคคลในสังคม เปนการประสานการรับรูของบุคคลในดานรางกาย จิตใจ ความสัมพันธทาง
สังคม สิ่งแวดลอมภายใตวัฒนธรรม คานิยม และเปาหมายในชีวิตของแตละคน
วันชัย ธนะวังนอย และ ยงยุทธ พึ่งวงศญาติ (2542: 10) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึงระดับ
ความเปนอยูที่ดี ในการดํารงชีวิตอยูของบุคคลในสังคม ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สภาพความเปนอยู และการดําเนินชีวิต เชน อาหาร ที่อยูอาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา รายได ความ
มั่นคงปลอดภัย เปนตน การที่บุคคลจะมีชีวิตที่ดีไดนั้น บุคคลตองไดรับการตอบสนองทั้งรา งกายและ
จิตใจ มีความพึงพอใจในการดํา รงชีวิตอยูของตนเอง รวมทั้งมีความรูสึกมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขของสังคม
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 56) ใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดา นสุขภาพ สังคม
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเปนคาเทียบเคียง ไมมีก ฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ
ทุกคนทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตา ง ๆ กันไปตามความตองการและความตองการคุณภาพ
ชีวิตนี้ยอมจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะ
ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 253) ใหความหมายคุณภาพ หมายถึง ลักษณะดี ลักษณะประจําตัว
บุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู ดังนั้นคุณภาพชีวิต จึงหมายถึงลักษณะความเปนอยู
ที่ดีของบุคคล
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สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ และคณะ (2548: 58) ไดกลา ววา คุณภาพชีวิต หมายถึง การมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจที่ปกติ มีความพึงพอใจในองคประกอบตาง ๆ ของการดํารงชีวิต เชน ครอบครัว การ
ทํางาน สุขภาพ รวมถึงความสามารถในการแกไขปญหาได
จากแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตที่นักวิชาการแขนงตา ง ๆ ไดใ หความหมายไว
ขางตนนั้น ผูวิจัยไดสรุปและใหความหมาย คําวาคุณภาพชีวิต ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้วา คุณภาพชีวิต
หมายถึง ระดับการมีชีวิตที่ดี มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตทั้งทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม ที่เกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู ในการดําเนินชีวิตของบุคคลและมีสิ่งแวดลอมที่เกื้อ กูลซึ่งกัน
และกัน
2.1.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต
การที่มนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ ที่เปนองคประกอบและแตละ
องคประกอบก็มีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน ปจจัยสําคัญที่เปนองคประกอบของการมีคุณภาพชีวิต
ที่ดนี ั้นจะตองประกอบดวยปจจัยที่เปนวัตถุวิสัย เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือ ง และปจจัยที่
เปนจิตวิสัย เชน วัฒนธรรม คานิยม จิตใจ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ไดมีนักวิชาการสาขาตา ง ๆ นําเสนอไว
หลากหลายทัศนะวาเปนองคประกอบที่สําคัญของการมีคุณภาพชีวิตที่ดขี องมนุษย ดังนี้
สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล (2540: 18 - 19) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 4 ดาน ดังนี้
1. ดานรางกาย (Physical Domain) หมายถึงการรับรูสภาพทางดา นรา งกายของบุคคล ซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก สุขสบาย
ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวด ทางดานรางกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจํา วัน การรับรูถึงความเปนอิสระที่ไมตองพึ่งพาผูอื่น การรับรูถึง
ความสามารถในการเคลื่อ นไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติหนา ที่ใ นกิจวัต ร
ประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพึ่งพายาตาง ๆ หรือการ
รักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน
2. ดา นจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึงการรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก ภาคภูมิใ จ
ในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตน การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา
หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนที่มีผลตอ การดําเนินชีวิต เชนการรับรูถึงความเชื่อ
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ดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่น ๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอการดําเนินชีวิต
มีผลตอการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได
3. ดานสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) หมายถึงการรับรูเรื่องความสัมพันธของตน
กับบุคคลอื่น การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใ ห
ความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมทั้งการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ
4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอ มที่มีผลตอการดําเนิน
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและมั่นคงในชีวิต การรับรูวา
ไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษ ตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีสถาบันที่อํานวย
ความสะดวกดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะ
ไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง
สุทธิพร บุญสง (2550 : 2-5) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไวดังนี้
1. ด า นสุข ภาพ คือ การมี สุข ภาพกายและสุข ภาพจิต ที่ดี ทํ า ใหส ามารถทํ า งานไดอ ย า งมี
ประสิทธิผลและมีสวนรวมในชีวิตทางดา นเศรษฐกิจและทางดานสังคมของชุมชนมีค วามสุขและมี
ชีวิตชีวา
2. ดานการศึกษา การศึกษาเปนกลไกพื้นฐานในการถายทอดความรูและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
จากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การศึกษายังเปนรากฐานของการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตาง ๆ ใหมีความยั่งยืนซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหคงอยูและพัฒนาออกไปในสังคม
3.ดานที่อยูอาศัย เปนความตองการที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของบุคคลในครัวเรือน ซึ่งจะทําให
สมาชิกในครัวเรือนเกิดความมั่นคงและปกปองคุมครองความปลอดภัยแกสมาชิกในครอบครัว
4. ดานสิ่งแวดลอม หมายถึงสภาพแวดลอมทางอากาศ สภาพแวดลอมทางน้ําและพื้นที่ปาไมสิ่ง
เหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอความเปนอยูที่ดีข องประชากร การใชพลังงานและการผลิตของเสียใน
ครัวเรือน การใชสารเคมีซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง
นโยบายยอมไมอาจละเลยการรับรูและความรูสึกของประชาชนตอสภาพแวดลอมได
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5. ดานรายได รายไดของบุคคลจะสะทอนความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพของมนุษ ย
รายไดเปนเงื่อนไขที่ทําใหบุคคลสามารถดํา รงชีวิตของตนเองและครอบครัวและเปนตัวชี้วั ดคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย
6. ดานการทํางาน การทํางานเปนตัวบงชี้ถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย เพราะการทํางานทําใหเกิด
รายไดและนําไปสูการดํารงชีวิตในสังคม
7. ดานสติปญญาและจิตวิญญาณ สติปญญาและจิตวิญญาณเปนภาวะที่บุคคลสงบทางจิต มี
ความสามารถในการไตรตรองและการใชวิจารณญาณที่เกี่ยวพันกับความดีข องชีวิตและการเสียสละ
ตนเองตอเพื่อนมนุษยและสังคม
8. ดานชีวิตครอบครัว ครอบครัวงเปนสถาบันหลักของโครงสรางทางสังคมโดยมีหนาที่ในการ
ตอบสนองความตองการทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและทางสังคมของแตล ะบุคคล โดยมีความสัมพันธ
ตั้งแตชวงวัยเด็ก วัยรุน ผูใหญ จนถึงวัยชรา ไมวาบุคคลนั้นมีความปกติหรือมีภาวะพิการ
9. ดานความปลอดภัยในชีวิต สังคมใดที่มีการกออาชญากรรมประเภททั้งที่มคี วามรุนแรงนอย
และรุนแรงมากรวมถึงการมียาเสพติดและการมีอุบัติเหตุบนทองถนนมากยอมสงผลกระทบตอสภาพ
ของสังคมและมีผลตอสภาพคุณภาพชีวิต
10. ดานคมนาคมและการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญตอความกาวหนาของสังคมและการพัฒนา
เพราะมีความสัมพันธกับการเคลื่อนที่และการเขาถึงทรัพยากรรวมทั้งโอกาสในการจางงาน การศึกษา
และการเคลื่อนไหวของสินคาและบริการ
11. ดานการมีสวนรวมในชุมชน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงพันธะผูกพันธและความตั้งใจของ
ประชาชนที่เขาไปเกี่ยวของกับการเมืองและสังคม ประชาชนมีความกระตือรือลนทางการเมืองและการ
มีสวนรวมสูง การใชอํานาจของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเปนไปในทิศทางที่สรา ง
ประโยชนสุขแกประชาชนมากขึ้นอันจะนําไปสูสุขภาพชีวิตที่ดี
สุชาติ หลักกรด และคณะ (2541: 4) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไวดังนี้
1. องคประกอบทางดานมาตรฐานความเปนอยูทางกาย ประกอบดวยอาหารหรือ โภชนาการ
สุขภาพ ที่อยูอาศัย สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก โรงเรียน โรงพยาบาล การรักษาพยาบาล
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2. องคประกอบทางดานจิตใจหรืออารมณ ประกอบดวยความพึงพอใจในการดําเนินชีวิตความ
มั่นคงทางสถานภาพ ความรัก ความเปนเพื่อน นันทนาการ หรือการใชเวลาวาง
3. องคประกอบทางดานความรูสึกนึกคิด ประกอบดวยความมีอิสระตอความเชื่อ และตอการ
ปฏิบัติตามความเชื่อตาง ๆ
วิชัย รูปขําดี และคณะ (2542: 2 – 7) ไดกําหนดองคประกอบของคุณภาพชีวิตในรายงานการ
วิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบคลองแสนแสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
คลอง ประกอบดวย 7 มิติ คือ ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ ดานชีวิต
การใชสติปญญา ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตชุมชนและดานสภาพแวดลอม
ศิริ ฮามสุโพธิ์ (2543: 57) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 3 กลุม ดังนี้
1. ทางดานรางกาย คือ บุคคลจะตองมีสุขภาพรางกายที่สมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข
เจ็บ อันเปนผลตอบสนองมาจากปจจัยพื้นฐาน
2. ทางดานจิตใจ คือ บุค คลจะตองมีสภาวะทางจิตใจที่สมบูรณรา เริงแจมใส ไมวิตกกังวล มี
ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยในชีวิต
3. ทางดา นสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม ใน
ฐานะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุข
จํารัส ดวงสุวรรณ (2545: 150 – 151) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 7 ลักษณะ ดังนี้
1. ทําใหรางกายแข็งแรง รูจักการออกกําลังกาย นอนพักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ําและรับประทาน
อาหารที่มีประโยชน หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน นิโคติน แอลกอฮอล หรือยาตา ง ๆ ที่จะมีผลกระทบตอ
ภูมิคุมกัน และการทําหนาที่ของรางกายตามปกติ
2. เรียนรูวิธีการพักผอน การควบคุมความเครียด โดยการเลนกีฬา หรือหางานอดิเรกทําในยาม
วาง เรียนรูในการทําสมาธิ โยคะ การหายใจ เพื่อนําไปสูความสงบและการพักผอนที่แทจริง
3. ขจัดอารมณเสียออกไป เนื่องจากความโกรธ ความเศรา ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง จะไป
กระตุนสารที่เ ปนอันตรายตอ ระบบภูมิคุมกันในรางกายจํา ตองหาทางขจัดความรูสึกที่ไมดีอ อกไป
โดยเร็วที่สุด
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4. สรางจินตนาการในสิ่งที่ตองการและมีค วามฝนทุก วัน ความคิดจะสงผลตอ ประสบการณ
และการกระทํา จงคิดในแงดีตอสิ่งตาง ๆ ที่เปนสวนหนึ่งของชีวิต
5. หาเวลาอยูคนเดียวในแตละวัน มีความรื่นรมยในความสงบ เพราะสิ่งทั้งหลายจะมีคุณคา
เพียงเล็กนอยหากไมสามารถแสวงหาความสุขไดจากภายในและมีความสมดุลกลมกลืน ในสิ่งตาง ๆ ได
6. ทําชีวิตใหงายขึ้น ไมจําเปนตองรีบเรงหรือ ผลักดันตนเองอยา งมากเหมือนคนอื่น ๆ ไม
จําเปนตองเปนเหยื่อสภาพแวดลอมเสมอไป ทําทุกอยางใหชาลง
7. มีอารมณขัน ขจัดอารมณไมดีออกไปและหัวเราะอยางเต็มที่ในทุกวัน เพราะความขบขันเปน
ตัวกระตุนระบบภูมิคุมกันไดเปนอยางดี ไมควรมองโลกอยางเครงเครียดเพราะเสียงหัวเราะชวยใหชีวิต
รื่นรมยและสมบูรณได
วิภาพร มาพบสุข (2545: 3 – 6) ไดกําหนดองคประกอบของการมีชีวิตที่มีคุณภาพหรือคุณภาพ
ชีวิตไว ดังนี้
1. บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐานแกความตองการของชีวิต ไดแกอาหาร ที่อยูอ าศัย เสื้อผา
สําหรับสวมใส สุขภาพที่สมบูรณ แข็งแรง
2. ความพึงพอใจตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะตอ งมีคา นิยมที่เหมาะสม
กลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม มีความสมดุลระหวางความปรารถนาและความ
เปนไปได มีความมุงหมายของชีวิต เชน มีแนวคิด หลักปรัชญาในการดํา รงชีวิต มีชีวิตที่กลมกลืนกับ
ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม
องคการอนามัยโลก กลา วถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต โดยใชเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
(WHOQOL-100) ในการประเมิน สามารถจัดกลุมไดเปน 6 ดาน (The WHOQOL group, 1994 อา งถึง
ในวรรณา กุมารจันทร, 2543: 4) ดังนี้
1) ดานรางกาย (physical domain) คือ การรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่งมีผลตอ
ชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ไม
มีค วามเจ็บ ปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บ ปวดทางรา งกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเรื่องการนอนหลับ และพักผอนรวมทั้งการรับรูเรื่องการ
มีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลานี้มีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน
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2) ดานจิตใจ (psychological domain) คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกที่บุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใ จ
ในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ ความ
สามารถในการเรียนรูเรื่องราวตาง ๆ ของตนและการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา
หรือกังวล เปนตน
3) ดานระดับความเปนอิส ระของบุค คล (level of independence domain) คือการรับรูถึงความ
เปนอิส ระที่ไมตอ งพึ่งพาผูอื่น การรับรูถึง ความสามารถในการเคลื่อ นไหวของตน การรับรูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวา
ตนไมตองพึ่งพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน
4) ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain) คือการรับรูเรื่องความสัมพันธ
ของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการที่ไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปน
ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมถึงการรับรูในเรื่องอารมณทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ
5) ดานสิ่ง แวดลอม (environment domain) คือการรับรูเ กี่ยวกับสิ่งแวดลอม ที่มีผลตอการ
ดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ มีความปลอดภัย และมั่นคงในชีวิต การรับรูวาไดอยู
ในสิ่งแวดลอ มทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม มีแหลงประโยชนดา นการเงิน
สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวา ตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสาร หรือฝก ฝน
ทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน
6) ดานความเชื่อสวนบุคคล (spirituality religion/person beliefs domain) คือรวมไปถึงการรับรู
เกี่ยวกับความเชื่อมั่นตางๆ ของตน ที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูเรื่องความเชื่อดานจิตวิญญาณ
ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทางที่ดีตอ การดําเนินชีวิต มีผลตอการ
เอาชนะอุปสรรค เปนตน
จากองคประกอบคุณภาพชีวิตที่นักวิชาการหลากหลายศาสตรไดกลา วมาขา งตน ผูวิจัยสรุป
องคประกอบของคุณภาพชีวิตโดยรวมมี 4 ดาน ดังนี้
1. องคประกอบดานรางกาย ประกอบดวยการมีสุขภาพรา งกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การมีปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิต เชน มีที่อยูอาศัยที่
มั่นคงแข็งแรง มีอาหารบริโภคที่ถูกตองตามหลักโภชนาการ มีเสื้อ ผาเครื่องนุงหมและสามารถเขาถึง
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การรักษาพยาบาลได นอกจากนี้ การมีการศึกษาที่สามารถใชในการประกอบอาชีพ มีรายไดมีความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจจะทําใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตดีขึ้น
2. องคประกอบดา นจิตใจ ประกอบดวย การมีค รอบครัวที่ อบอุน มีสติปญญา จิตวิญญาณ
ความสามารถในการไตรตรองหรือการใชวิจารญาณการตัดสินใจในเรื่องตาง ๆ การตระหนักถึงความดี
ความชั่ว การรูจักเสียสละตนเองเพื่อเพื่อนมนุษยและสังคม
3. องคประกอบดา นความสัมพันธทางสังคม ประกอบดวย ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ
ความสามารถในการดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม การมีสวนรวมในชุมชน การ
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในดานการเมืองและการปกครอง
4. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมที่มีผลตอการดําเนินชีวิต เชน น้ํา
อากาศ ปาไม พลังงาน ของเสียจากกระบวนการผลิตและครัวเรือน ตลอดจนความมั่นคง ความปลอดภัย
การบริการดานการเงิน สุขภาพ สังคมสงเคราะห การคมนาคม การรับรูขาวสารตาง ๆ
2.1.3 เกณฑประเมินคุณภาพชีวิต
แนวคิดด า นการพัฒ นาคุ ณ ภาพชีวิ ตของประเทศไทย ปรากฎครั้ งแรกในแผนพั ฒ นาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) แนวคิดนี้มาจากการพิจารณาวาประเทศมีความ
เจริญทางเศรษฐกิจ รายไดประชาชนเพิ่มขึ้นแตการกระจายรายไดกลับไมเปนธรรม คนสวนใหญของ
ประเทศยังยากจนจึงควรจะไดรับการพิจารณาในแงข องการสรา งคุณ ภาพชีวิตใหแ กค นในสัง คม
โดยเฉพาะผูดอยโอกาส เชน เกษตรกร ผูใ ชแรงงาน ผูสูงอายุ (ฉวีวรรณ เรือ งอุทัย, 2541: 7) สําหรับ
เกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพชีวิตมีการจําแนกไวหลากหลายตามแตทัศนะแตจะมีลักษณะตาง ๆ ที่
คลายคลึงกัน ดังนี้
สํา นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ และสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานแรกที่ใ ห
ความสํา คัญ ในการพั ฒ นาคุ ณ ภาพชี วิต ของประชาชน ไดจัด ทํ า เครื่อ งมื อ ชี้ วัด ทางสั งคมโดยสื บ
เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 8 ที่เนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
และเพื่อเปนการเพิ่มศักยภาพของคนโดยมีเปา หมายที่สํา คัญของการพัฒนาที่ “ความอยูดีมีสุข” ของ
ประชาชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําเครื่องชี้วัดความอยู
ดีมีสุข 7 ดา น 17 ตัวชี้วัดซึ่ง ครอบคลุมทุกมิติข องการดํา รงชีวิต ดังนี้ 1) ดา นสุข ภาพอนามัยและ
โภชนาการ 2) ดานการศึก ษา 3) ดา นชีวิต การทํา งาน 4) ดานชีวิตครอบครัว 5) ดานการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจและความยากจน 6) ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 7) ดานประชารัฐกระทรวงมหาดไทย
ไดกํา หนดเครื่อ งชี้วัดความจํา เปนพื้นฐาน (จปฐ.) เปนเครื่อ งมือ ที่ใ ชชี้ วัด ความจํา เปนของคนใน
ครัวเรือนในดานตา ง ๆ ที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต โดยมีการกํา หนดมาตรฐานขั้นต่ําไววา คนควรมี
คุณสมบัติในเรื่องนั้น ๆ อยางไร ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ เพื่อใหประชาชนมีการดํารงชีวิตที่ดีและอยูใน
สังคมอยางมีความสุข เครื่องชี้วัดความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.) มี 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ไดแก 1) สุขภาพดี
2) มีบานอาศัย 3) ศึก ษาถวนทั่ว 4) ครอบครัวสุขสบาย 5) รายไดมาก 6) อยากรวมพัฒ นา 7) พาสู
คุณธรรม และ 8) บํารุงสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดเครื่อ งชี้วัดการ
ประเมินคุณภาพชีวิต โดยพัฒนามาจากความจําเปนพื้นฐาน(จปฐ.) มีจุดประสงคเพื่อใชเปนเครื่องมือใน
การประเมินคุณภาพชีวิตชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เปนการประเมิน 5 ดาน มี 47 ตัวชี้วัด คือ 1)
ด า นสิ่ ง แวดล อ ม 2) ด า นเศรษฐกิ จ 3) ด า นสั ง คม 4) ด า นสุ ข อนามั ย และ5) ด า นจิ ต ใจ กรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิตชาวเขา โดยมี 10 กลุม 59
ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) การตั้งถิ่นฐาน 2) การเมืองการปกครอง 3) สภาพพื้นฐาน 4) แหลงน้ํา 5) ผลผลิต 6)
รายได 7) การศึกษา 8) วัฒนธรรม 9) ยาเสพติด และ10) ความดอยโอกาสทางสังคม สํานัก โครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ (UNDP) ไดจัดทําดัชนีวัดความกาวหนา ของมนุษย (Human Achievement
Index : HAI ) ประกอบดวย 8 องคประกอบ 40 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) สุขภาพ 2) การศึกษา 3) การทํางาน
4) รายได 5) ทีอ่ ยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน 7) การคมนาคมและการสื่อสาร
และ 8) การมีสวนรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดจัดทําดัชนีคุณภาพชีวิต
คนไทย มี 11 องคประกอบ 60 ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) สุขภาพ 2) การศึก ษา 3) ที่อยูอ าศัย 4) สิ่งแวดลอม 5)
รายได 6) การทํางาน 7) จริยธรรม 8) ครอบครัว 9) ความปลอดภัย 10) คมนาคมและการสื่อสาร และ
11) การมีสวนรวม (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, 2548: 9)
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดประมวลคุณภาพชีวิตทั้งหมด 5
ดาน (หมวด 5 แนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ เลมที่ 24 ตอนที่ 47 ก.: 23) มาตรา 78, 79, 80 และ 85)
ดังนี้
1. คุณภาพชีวิตดานการทํางาน
2. คุณภาพชีวิตดานครอบครัว
3. คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด
4. คุณภาพชีวิตดานสิง่ แวดลอม
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5. คุณภาพชีวิตดานเมือง
วิไลลักษณ ตั้งเจริญ ( 2540: 36-37) ไดกลาวถึงเกณฑความจําเปนพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยไวดังนี้
1. ประชาชนไดกินอาหารที่ถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความตองการของรางกาย
2. ประชาชนมีที่อยูอาศัยและสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
3. ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเปนแกการดําเนินชีวิต
4. ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
5. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต
6. ประชาชนสามารถควบคุมชวงเวลาและจํานวนของการมีลูกไดตามตองการ
7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการกําหนดชีวิตของตนเองและสังคม
8. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองใหดีขึ้น
9. ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
การเคหะแหงชาติ (2548: 15) ไดกํา หนดองคประกอบดานการพัฒนาคุณ ภาพชีวิตของผูอ ยู
อาศัยในโครงการเคหะชุมชนของการเคหะแหงชาติ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ใน 14 กิจกรรม ดังนี้
1) ชุมชนเขมแข็ง
1. ใหความรูการบริหารจัดการชุมชนตนเอง
2. กิจกรรมเพื่อจัดและพัฒนาผูน ํา/องคกรชุมชน
3. ใหความรูเรื่อง 5 ส.
4. มีการจัดสถานที่พกั ผอน
5. กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและคุณภาพชีวติ ของผูอยูอ าศัยในชุมชน
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2) ครอบครัวอบอุน
1. การแขงขันหรือฝกฝนการเลนกีฬา
2. กิจกรรมปองกันปญหายาเสพติด
3) เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
1. อบรมการสรางนิสัยทางการเงิน
2. กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มรายไดใหแกผอู ยูอาศัยในชุมชน
4) สภาพแวดลอมดี
1. มียามรักษาความปลอดภัย
2. อบรมการปองกันอัคคีภัย
3. กิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด/การจัดการขยะในชุมชน
4. อบรมการใชจุลนิ ทรียท ี่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสียในชุมชน
5. การประสานกับหนวยงานสาธารณูปการเพื่อนําบริการสูชมุ ชน
สรุปโดยรวมจะเห็นวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตและเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิต
ขางตน มีปจจัยหลายอยางที่มีความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันไปบางตามแตจุดประสงคทนี่ ักวิชาการ
ศาสตรตาง ๆไดทําการศึกษา โดยทั่วไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพชีวิต ไดแก สุขภาพ ที่อยู
อาศัย สิ่งแวดลอม ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ยาเสพติด สังคม เปนตน
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2.2 ทฤษฎีที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต
ทฤษฎีที่ใชสนับสนุนคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดที่ยึดหลักการจาก “ความตองการของมนุษย” ใน
ดานปจจัยพื้นฐานที่มนุษยทุกคนควรจะไดรับการตอบสนองและมีความพึงพอใจจากการไดรับการ
ตอบสนองที่ดี ทฤษฎีที่สนับสนุนความตองการของมนุษย ดังนี้
Maslow (1954: 84-87) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมนุษย โดยมีสมมติฐาน
วา “มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด เมือ่ ความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองหรือ
บําบัดหรือตอบสนองความตองการแลว ความตอ งการในดานอื่น ๆ ของมนุษยใ นระดับที่สูงขึ้นก็จะ
เกิดขึ้นได” ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ตามแนวคิดทฤษฎีของ Maslow ดังนี้

Self- actualization
Esteem
Love Belonging
Safety
Physiological
รูปที่ 1 ลําดับขั้นความตองการของ Maslow
ที่มา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555. วันที่สืบคน 12 มีนาคม 2555 จาก
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow)
1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการที่ถือวาเปนขั้น
พืน้ ฐานที่สําคัญที่สุดในการดํารงชีวิตของมนุษย หรือกลาวไดวาเปนความตองการเพื่อใหมีชีวิตอยูรอด
และสามารถดํารงไวซึ่งเผา พันธุข องตนเอง ความตองการดานนี้ ไดแ ก อาหาร อากาศ ที่อยูอาศัย
เครื่องนุงหม ยารักษาโรค ความตองการการพักผอนและความตองการทางเพศ
2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) เมื่อ ความตองการดานรางกายไดรับ
การตอบสนองอยางเพียงพอ มนุษยจะมีความตองการในลําดับขั้นที่สูงขึ้นคือความตองการในดานความ
20

ปลอดภั ยในชี วิต ทรัพ ยสิน และครอบครัว ทรัพ ยสิน ซึ่ง แสวงหามาดว ยความยากลํ า บากเมื่ อ ได
ครอบครองแลวก็ไมตองการใหสูญสิ้นไปทํานองเดียวกับครอบครัวมนุษยมีความตองการอยูรวมกันใน
สภาพที่อยูที่มีความมั่นคง
3. ความตองการทางดานความรัก ความเปนเจาของ (The Belongingness and Love Needs) เมือ่
ความตองการทางดานรางกาย และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็จะมีความตองการใน
ลํา ดับขั้นที่สูงขึ้นตอไป ในการดํา รงชีวิตของมนุษยนั้นจะมีค วามเกี่ยวขอ งสัมพันธกันเรียกวาสังคม
มนุษยและเมื่อมนุษยเปนสมาชิกในสังคมใดแลวก็ยอมมีตองการใหสังคมนั้น ๆ ยอมรับตนเปนสมาชิก
ของสังคมดวย ไมมีใครสามารถทนไดถารูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากสังคม (สังคมรังเกียจ) มนุษ ย
ทุกคนจึงมีความตองการดานความรัก ความเปนเจาของและการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม
4. ความตองการเปนที่ยอมรับและยกยอง (Esteem Needs) เปนความตอ งการขั้นสูงของมนุษ ย
โดยมีความรูสึกวาตนเองเปนคนที่มีคา ทั้งตอตนเองและตอผูอื่น ความตอ งการในขั้นนี้จึงเปนความ
ตองการดานความสําเร็จในการงาน ครอบครัว มีสถานภาพทางสังคมสูง มีชื่อเสียง ไดรับการยกยอ ง
ความตองการชนิดนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ความภูมิใจในตัวเองกับการที่ผูอนื่ ใหการยกยองใหเกียรติ
หรือไดรับการยกยองจากผูอื่น
5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดในความสามารถของตนเองหรือรูจัก
ตนเอง (The Need for Self - Actualization) เปนความตองการระดับสูงสุด เปนความตองการที่อยากจะ
ใหบังเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดหรือความปรารถนาของตนเอง โดยเขา ใจถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการของตนเองอยางแทจริง
2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการที่อยูอาศัยที่ดําเนินการโดยภาครัฐ : โครงการบานเอื้ออาทร
โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการของรัฐที่ตองการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยและ
ยากจนที่ไมสามารถเขา ถึงที่อ ยูอาศัยที่มีคุณภาพในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีได บานเอื้ออาทรเปน
โครงการที่มุงเนนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ในสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมที่ดี เปนโครงการที่อยูในการกํากับดูแลของการเคหะแหงชาติ
การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย กอตั้งเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2516 ตามประกาศของคณะปฎิวัติฉบับที่ 316 ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ จัดหาที่อยูใหผูมีรายไดนอยและ
ปานกลาง ใหความชวยเหลือดานการเงินแกประชาชนผูประสงคจะมีที่อยูอ าศัยรวมทั้งประกอบธุรกิจ
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เกี่ยวกับการกอ สรา งอาคารหรือจัดหาที่ดินดํา เนินการปรับปรุงรื้อหรือรื้อ ยายแหลงเสื่อมโทรมและ
ประกอบกิจการอื่น ๆ ที่สนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคตลอดจนการดําเนินงานเฉพาะกิจตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒ นาที่อ ยูอาศัยที่ไดมาตรฐานสํา หรับประชาชนผูดอยโอกาส ผูมีรายได
นอย ขาราชการและพนักงานหนวยงานภาครัฐภายใตโครงการที่ใชชื่อวา “บานเอื้ออาทร”
2.3.1 ลักษณะโครงการบานเอื้ออาทร
เปาหมายของโครงการบานเอื้ออาทร คือ เพื่อใหเปนชุมชนที่นาอยู เขมแข็ง มีวินัย มีความสุข มี
คุณธรรม มีโอกาส มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเปนการสรางความเขมแข็งใหเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศ การเคหะแหงชาติจึงไดสรา งวัฒนธรรมเอื้ออาทรอยูบนหลักการพื้นฐานของการ
พึ่งพาตนเอง เกิดการชวยเหลือเกื้อ กูล เอื้ออาทรตอ กัน เคารพสิทธิผูอื่นและรวมมือรวมใจกันพัฒนา
ครอบครัวและชุมชน โดยจัดกิจกรรมและการฝก อบรมผูอยูอาศัยในชุมชนจัดทําเอกสารคูมือการอยู
อาศัยในชุมชนรวมทั้งจัดทํา วารสารเอื้ออาทรเพื่อ เผยแพรความรูและสรา งความเขา ใจกับผูอาศัยใน
ชุมชน การสรางวัฒนธรรมเอื้ออาทร มุงเนนใน 4 ดาน คือ
1. ดานกายภาพ เปนการปลูกฝงสรา งนิสัยและความรวมมือ ซึ่งกันและกันในการพัฒนาและ
รักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน สรางนิสัยการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่ น การอยูอ าศัย การตอ เติม อาคารหรือการใชพื้นที่สวนรวมอื่นๆ เชน ถนน ทางเทา
สวนสาธารณะ ระบบบําบัดน้ําเสีย ไฟฟา แสงสวาง เปนตน และเคารพในสิทธิของผูอื่นทางดานที่อ ยู
อาศัย
2. ดานเศรษฐกิจ เปนการสรางความรวมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเกิด
การสรางงาน การมีงานทําและการมีรายได เปดโอกาสใหเกิดการสรางงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ทุกระดับชุมชน โดยประสานธุรกิจเอกชนและรัฐใหมาสรางธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs)
ในชุมชนเพื่อใหเกิดแหลงงานใหมใ นชุมชน สรา งระบบสหกรณโดยใหค วามรูความเขา ใจในระบบ
สหกรณเพื่อบริหารทรัพยสินและรายไดและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจทั้งภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนอยางมืออาชีพ
3. ดานบริการ เปนการสรางความรวมมือในการใหบริการที่มีคุณคาแกชุมชนอยางตอเนื่องเขา
ไปรวมกับชุมชนในการวิเคราะหและกําหนดประเภทของบริก ารที่จําเปนในชุมชน อาทิ ศูนยรับเลี้ยง
เด็ก ศูนยฝกอาชีพหรือการรักษาความปลอดภัย สนับสนุนใหไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐและ
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เอกชนอยา งสม่ําเสมอปลูกจิตสํานึก ใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอ การบริก ารในชุมชนบนรากฐาน
ความเอื้ออาทรได
4. ดานสังคม เปนการสรางโอกาสแหงการเรียนรูใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รวมกันเสริมสรางสังคมประชาธิปไตย รวมกันสรางชุมชนใหปลอดภัยและรวมกันสรางจิตสํานึกใน
การดูแลทรัพยสินสวนกลาง ใหความสําคัญในการจัดตั้งศูนยสุขภาพ ศูนยออกกําลังกาย สวนสาธารณะ
สวนสุข ภาพ จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามรวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนา เพื่อเปนการเสริมสรางสุขภาพที่ดีทั้งกายและใจใหกับสมาชิกในชุมชนนอกจากนี้ยังสรางโอกาส
แหงการเรียนรูเพื่อสมาชิกในชุมชนจะไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางกวางขวางและเทาเทียมกันโดยจัด
ใหมีศุนยกลางการเรียนรู อาทิ หองสมุดชุมชน
2.3.2 วัตถุประสงคโครงการบานเอื้ออาทร
วัตถุประสงคของโครงการบานเอื้ออาทร (การเคหะแหงชาติ, 2549: 1)
1. เพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการอยูอาศัยใหแกก ลุมเปาหมายซึ่งเปนผูดอยโอกาสกลุมผูมี
รายไดในชุมชนเมือง โดยการจัดสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสม
พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปนในระดับราคาที่สามารถรับภาระในการเชา ซื้อที่อ ยู
อาศัยของตนเองได
2. เพื่อเสริมสรางสายสัมพันธอันดีระหวางภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม จากลักษณะการ
ออกแบบทางกายภาพที่กอใหเกิดความเขมแข็งและมีดุลยภาพรวมทั้งสนับสนุนกระบวนการการมีสวน
รวมของทุกสวนทุกฝายในการพัฒนาชุมชนของตน เพื่อนําไปสูความเปนชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
3. เพื่อสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนการสรางโอกาสใหกับผูอยูอาศัยในชุมชนใหมี
รายไดเพิ่มขึ้น โดยจัดใหมีองคประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
4. เพื่อสรางกลไกการประสานความรวมมือของหนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดที่อยูอาศัยใหแก
ผูดอยโอกาสกลุมผูมีรายไดนอยในลักษณะองครวมประกอบดวยสถาบันการเงินหนวยงานที่รับผิดชอบ
ดานการพัฒนาสังคม และหนวยงานที่รับผิดชอบทางดานกายภาพ

23

2.3.3 กลุมเปาหมายโครงการบานเอื้ออาทร
กลุมเปาหมายในโครงการบานเอื้ออาทรคือ ผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองที่ยังไมมี
ที่อยูอาศัยเปนของตนเองรวมทั้งกลุมขาราชการชั้นผูนอย และพนักงานหนวยงานของรัฐ โดยมีระดับ
รายไดของครัวเรือน ๆ ละไมเกิน 15,000 บาทและไดกําหนดคุณสมบัติผูจองสิทธิ์ในโครงการบา นเอื้อ
อาทร เพื่อใหโครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการสําหรับผูมีรายไดนอ ยและยากจนอยางแทจริง การ
เคหะแหงชาติจึงไดกําหนดคุณสมบัติผูจองสิทธิ์ไวดังนี้ (การเคหะแหงชาติ, 2548: 3)
1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไมเปนบุคคลลมละลาย
2. มีรายไดครอบครัวไมเกิน 15,000 บาท : เดือน
3. ไมมีบานพรอมที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง
4. ไมเปนคูสัญญาเชาซื้อกับการเคหะแหงชาติและหากเปนคูสัญญาเชาจะตองคืนอาคาร
เชาเมื่อไดสิทธิเชาซื้อบานเอื้ออาทร
5. ผูที่เคยไดสิทธิเชาซื้อาคารของการเคหะแหงชาติและโอนสิทธินั้นใหผูอื่นไปแลว ไม
สามารถจองสิทธิได
6. ตองมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ตั้งโครงการอยางนอย 6 เดือน หากมีภูลําเนาอยูตางถิ่น
ตองมีหลักฐานแสดงวาประกอบอาชีพอยูในจังหวัดหรือพื้นที่ที่ตั้งโครงการอยางนอย 6 เดือน
7. ผูที่ประสบปญหาเดือดรอนจากกรณีถูกไฟไหมหรือถูกไลที่ภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป
จะพิจารณาใหสิทธิไมเกินรอยละ 20 ของแตละโครงการ
8. ใหสิทธิจองอาคารไดครอบครัวละ 1 หนวย และ 1 โครงการเทานั้นหากจองเกินจะถูก
ตัดสิทธิทุกโครงการ
9. สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเชาซื้อไดโดยผานเกณฑการพิจารณาจากการเคหะ
แหงชาติ
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2.3.4 แนวคิดในการออกแบบโครงการบานเอื้ออาทร
การออกแบบโครงการบา นเอื้อ อาทรไดพิจ ารณากํา หนดที่ตั้งโครงการใหส อดคลอ งกั บ
หลักการและทิศทางของการพัฒนาเมือง โดยคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายภายใต
การออกแบบซึ่งคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพที่เอื้อประโยชนในการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผู
อยูอาศัยทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมที่เอื้อตอ การชวยเหลือ
ตนเองทางเศรษฐกิจไดรวมถึงการสรางชุมชนที่มีคุณภาพประกอบดวยที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานใน
สภาพแวดลอมที่เหมาะสม พรอมระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนในระดับราคาที่กลุมเปา หมายสามารถ
รับได (การเคหะแหงชาติ, 2548: 4)
การเคหะแหงชาติกําหนดรูปแบบชุมชนใน 2 ลักษณะตามพื้นที่ ดังนี้
1. ชุมชนบานเอื้ออาทรในเขตเมือง ตั้งอยูในชุมชนยานศูนยก ลางเมืองหรือศูนยกลางยอ ยของ
เมืองใกลยานธุรกิจ แหลงงาน แหลงบริการตาง ๆ เปนชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบดวยที่อยู
อาศัยรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเหมาะสํา หรับกลุมเปา หมายที่เปนคนโสดหรือครอบครัวใหม
ครอบครัวขนาดเล็กประมาณ 2-4 คน
2. ชุมชนบานเอื้ออาทรในเขตชานเมือง เปนชุมชนที่อยูหางจากยานศูนยกลางเมืองและกระจาย
ตัวอยูในยานพักอาศัยแถบชานเมือง โดยเชื่อมโยงกับศูนยกลางเมือ งดวยระบบเครือ ขาย การคมนาคม
ชุมชนในเขตชานเมืองเปนชุมชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ประกอบดวยที่อยูอาศัยหลากหลายรูปแบบ
เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ
2.3.5 การกอสรางบานเอื้ออาทร
การเคหะแหงชาติไดดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางในที่ดิน 5 ลักษณะ คือ (การเคหะ
แหงชาติ, 2548: 6)
1. จัดทําโครงการในที่ดินของการเคหะแหงชาติ เปนการใชทรัพยสินที่มีอยูใ หเกิดประโยชน
สูงสุดโดยกําหนดเปาหมายการใชที่ดินของการเคหะแหงชาติ จํานวน 1,672.43 ไร ไดดําเนินการจัดซื้อ
ที่ดิน ใหม จากบรรษัทบริห ารสิน ทรัพยไทย (บสท.) บริษัทบริหารสินทรัพย ของสถาบันการเงิ น
สถาบัน การเงินเอกชนเพิ่ม เติมอีกจํานวนประมาณ 4,815 ไร โดยมีเ ปาหมายดํา เนินการรวมทั้งสิ้น
25,000 หนวย แบงเปนโครงการในกทม.และปริมณฑล จํานวน 20,000 หนวยและในสวนภูมิภาค
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จํา นวน 5,000 หนวย โดยกํา หนดรูปแบบที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุดจํา นวน 10,500 หนวย และ
อาคารแนวราบจํานวน 14,500 หนวย
2. จัดโครงการในที่ดินของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ดํา เนินการจัดทําโครงการใน
ที่ดิน ที่ข อใชหรื อ ขอเชาระยะยาวจากสวนราชการหรือ หนวยงานตา ง ๆ ของรัฐ เชน กรมธนารัก ษ
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย การรถไฟแหงประเทศไทย โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ที่ดนิ ที่มีความเหมาะสมสําหรับจัดทําโครงการใหกลุมเปาหมาย การขายอาคารสําเร็จรูปที่คงเหลืออยูใน
ทองตลาด (Non-Performance Asset-NPA)
3. ดําเนินการจัดทําโครงการในที่ดินทั้งของภาคเอกชน บสท. สถาบันนการเงินและการเคหะ
แหงชาติที่มีความเหมาะสมตามเงื่อนไขและหลักเกณฑของการเคหะแหงชาติแ ละอยูในระดับราคาที่
กลุมเปาหมายสามารถรับภาระได มีเปาหมายดําเนินการรวมทั้งสิ้น 15,000 หนวย แบงเปนโครงการใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํา นวน 12,000 หนวย และในสวนภูมิภาค จํานวน 3,000 หนวย โดย
กําหนดรูปแบบที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุด จํานวน 6,300 หนวย และอาคารแนวราบ จํานวน 8,700
หนวย
4. การจัดโครงการในที่ดินเอกชน ดําเนินการจัดทําโครงการโดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
ลักษณะของการขอเสนอที่ดินใหการเคหะแหงชาติพิจารณาคัดเลือก เพื่อจัดทําโครงการภายใตเงื่อนไข
ที่การเคหะแหงชาติกําหนดและการเคหะแหงชาติเปนผูลงทุนและจัดทําโครงการ มีเปาหมายดําเนินการ
รวมทั้งสิ้น จํานวน 35,000 หนวย เปนโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 28,000
หนวย และในสวนภูมิภาค จํา นวน 7,000 หนวย โดยกํา หนดรูปแบบที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุด
จํานวน 14,700 หนวย และอาคารแนวราบจํานวน 20,300 หนวย
5. การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน (Turn Key) โดยใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการจัดหาที่ดิน
แหลงเงินทุนและกอสราง โดยเสนอโครงการใหการเคหะแหงชาติพิจารณาภายใตเงื่อ นไขที่การเคหะ
แห ง ชาติกํ า หนด มี เ ป า หมายดํ า เนิ น การรวมทั้ ง สิ้ น จํ า นวน 50,000 หน ว ย เป น โครงการใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 40,000 หนวยและในสวนภูมิภาค จํา นวน 10,000 หนวย โดย
กําหนดรูปแบบที่พักอาศัยในลักษณะอาคารชุดจํานวน 21,000 หนวยและอาคารแนวราบจํานวน 29,000
หนวย
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2.3.6 รูปแบบของอาคาร
การเคหะแหงชาติกําหนดทางเลือกของรูปแบบที่พักอาศัยใน 2 ลักษณะเพื่อความเหมาะสมใน
แตละพื้นที่ ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนี้ (การเคหะแหงชาติ, 2548: 5)
1. อาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น ประกอบดวยหองพัก 2 รูปแบบไดแก
1.1 หองอเนกประสงค ขนาดประมาณ 24 ตารางเมตร
1.2 หองแบบ 1 หองนอน ขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร
2. อาคารแนวราบ ไดแก
2.1 บานเดี่ยว 2 ชั้น ในขนาดที่ดินประมาณ 16-24 ตารางวา
2.2 บานแฝด 2 ชั้น ในขนาดที่ดินประมาณ 16-24 ตารางวา
2.3 บานแถว 2 ชั้น ในขนาดที่ดินประมาณ 16-24 ตารางวา
2.3.7 ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร
ผลที่คาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร ดังนี้ (อุรารักษ ศรีประเสริฐและกมลทิพย ตรี
เดช, 2550: 51)
1. ประชาชนกลุมผูดอ ยโอกาสและผูมีรายไดนอยไดรับการยกระดับคุณ ภาพชีวิตใหดีขึ้น
จํานวนประมาณ 46,908 คน ดวยการสรางความมั่นคงดานการอยูอาศัยและประชาชนจะมีที่อยูอ าศัยที่
ไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปน
จํานวน 11,727 คน
2. ทางดานสังคม โครงการบานเอื้ออาทรสงเสริมใหเกิดกระบวนการประสานสายสัมพันธอันดี
ระหวางคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดความเขมแข็งมีจุดดุลยภาพและรวมกันพัฒนาชุมชนเพื่อ
นําไปสูความเปนชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน
3. เมื่อ ประชาชนมีความมั่นคงในการอยูอ าศัย กอใหเกิดความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ
สงผลใหรัฐไดรับผลตอบแทนในรูปของภาษีคืนสูรัฐ
4. จากการที่ประชาชนมีที่อยูอ าศัยไดมาตรฐาน ถูกสุขลัก ษณะ สงผลใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ทําใหรัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชน
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5. การลงทุนโครงการประเภทการกอสรา งที่อ ยูอาศัยเปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศจากภาคอุตสาหกรรมการกอ สรา ง รวมทั้งกอใหเกิดการจา งงานในระดับทองถิ่น ประมาณ
1,155,057 ลานบาท หรือสามารถจางงานไดจํา นวน 184,809 คน/เดือน จึงเปนการกระตุนใหเกิดการ
หมุนเวียนของเงินลงทุนภายในประเทศ เนื่องจากการพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ
6. เกิดทัศนียภาพทางกายภาพที่สวยงามจากการวางแผนผังที่ไดมาตรฐาน สงผลตอความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง
7. เรียนรูจากประสบการณในการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาสและผูมีรายได
นอยที่อาศัยในชุมชนเมือง เพื่อเปนประโยชนใ นการกํา หนดแนวทางการจัดทําโครงการในลักษณะ
เดี ย วกั น หรื อ ใกล เ คี ย งกั น ที่ มี ป ญ หาความต อ งการที่ อ ยู อ าศั ย ซึ่ ง กระจายทั่ ว ประเทศได อ ย า งมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นตอไป
โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการที่กอตั้งโดยภาครัฐ ในการสรางความมั่นคงในดานที่อ ยู
อาศัยใหแกประชาชนเพื่อเปนการยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนภายใตการ
กํากับดูแลของการเคหะแหงชาติ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจที่มีภารกิจหลักที่สําคัญคือการพัฒนาที่อยูอาศัย
ใหแกผูมีรายไดนอยและปานกลางใหมีที่อยูอ าศัยเปนของตนเองและยังใหค วามสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เนนการสรางคน สรางชุมชน และสรางสังคมชุมชนเขมแข็งอยูเย็นเปนสุข
2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
อัญชลี ภัทรพงศสินธุ (2543) ศึก ษาเรื่องปจจัยสิ่งแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจที่มีผลตอ
คุณ ภาพชีวิตของประชาชน ศึก ษาชุม ชนแออัดวัดหนองใหญแ ละเคหะรัชดาออเงิ น เขตสายไหม
กรุงเทพมหานคร ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวน 105 คน ผลการศึกษาดังนี้
สิ่งแวดลอมทางสังคม สวนใหญเปนครัวเรือนขนาดเล็ก มีสมาชิกไมเกิน 4 คน สมาชิกเปนพี่
นองของตนเองหรือคูสมรสอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันความสัมพันธในครัวเรือนเปนความสัมพันธที่
ดี มีการเขารวมกับชุมชน ไดรบั ขาวสารจากบุคคลและสื่อประเภทตาง ๆ สวนใหญเปนการรับขา วสาร
จากบุคคล สนใจขา วสารสุขภาพอนามัย การไดรับบริการสังคม ดานการศึกษา สุขภาพอนามัยและ
สาธารณูปโภค สวนใหญไมไดรับบริการอยางเพียงพอ
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สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สวนใหญเปนผูมีงานทํา รับเงินเดือนประจําและอาชีพสวนตัว เทากัน
มีรายไดและรายจายในครัวเรือนตอเดือน จํานวน 5,000 บาท สวนใหญไมมีหนี้สิน มีดอกเบี้ยจากการ
กูยืมอัตรารอยละ 121 บาทตอป กูยืมจากญาติและเพื่อนบานเพือ่ นํามาใชจายใครัวเรือน
คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัด ทั้งสองมีคุณภาพชีวิตดา นบวกมากกวา รอยละ90
ไดแก ดานบานพักอาศัยมีน้ําสะอาดสําหรับใชสอย มีสวมสะอาดถูกสุขลักษณะ มีไฟฟาแสงสวางโดยมี
มิเตอรเปนของตนเอง การรูสึกมีค วามสุขเมื่อทํา กิจกรรมตาง ๆ รวมกันระหวางสมาชิกในครัวเรือน
และสมาชิกในครัวเรือนที่มีอายุ 15 ปขึ้นไป มีบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นที่ใชแทนตามกฎหมาย
คุณภาพชีวิตดานบวกทีน่ อยกวารอยละ 50 คือครัวเรือนไมประสบปญหาหนักใจในเรื่องหนี้สิน
ที่กูยืมไว มีอุปกรณสําหรับดับเพลิงอยางเพียงพอ ชุมชนมีทางเดินเทาหรือถนนที่มีไฟฟาใหแสงสวา ง
อยางเพียงพอและไมมีคนมั่วสุมเลนการพนัน
คุณภาพชีวิตดานลบทีม่ ากกวารอยละ 60 ครัวเรือนมีส มาชิกที่ทํา งานรับจา งทั่วไป มีผูดื่มสุรา
สูบบุหรีแ่ ละเสพสิ่งเสพติดอื่น ๆ เปนประจําและนอยกวา 50 ไดแก ในครัวเรือนมีผูเลนการพนันและ
เมื่อมีปญหาขัดแยงในครอบครัวจะดื่มสุรา สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มีการใชคํา พูดหยาบ
คาย ทําลายขาวของเสียหาย สมาชิกหนีออกจากบานและทํารายรางกาย
ความสัม พันธของปจจัยสิ่ง แวดลอมทางสัง คมและเศรษฐกิจกับคุณ ภาพชีวิต พบวา ขนาด
ครัวเรือ น อาชีพ ความสัมพันธใ นครัวเรือ น การรับฟง ขา วสาร การไดรับบริก ารทางสัง คมดา น
สาธารณูปโภค รายจายในครัวเรือนตอเดือนแตกตา งกันมีผลใหคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยา งไม มี
นัยสําคัญทางสถิติที่ร ะดับ .05 ประชาชนที่มีสวนรวมกับชุม ชนในการไดรับบริก ารทางสัง คมดา น
การศึก ษา สุขภาพอนามัย รายไดใ นครัวเรือ นที่แ ตกตางกันมีผลใหคุณ ภาพชีวิตแตกตา งกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
อเนก หิรัญรัก ษ (2539) ไดศึก ษาทัศนคติ ข องผู อ าศัยในโครงการอาคารชุดของการเคหะ
แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด ทัศนคติ
ความตองการและพฤติกรรมการใชอาคารชุดของผูอยูอาศัยในอาคารชุดและเปรียบเทียบทัศนคติดา น
ตาง ๆ ของผูอยูอาศัยระหวางโครงการของการเคหะแหงชาติกับโครงการของเอกชน ใชวิธีก ารสํารวจ
ดวยแบบสอบถามผูอาศัยของโครงการอาคารชุดที่เปนของการเคหะแหงชาติ จํา นวน 6 โครงการ คือ
โครงการสมุทรปราการ หลัก สี่ บางพลี นนทบุรี บางบัว ธนบุรี 1/6 และโครงการที่เปนของเอกชน
จํานวน 2 โครงการคือโครงการบางพลีซิตี้และโครงการเดนชัยคอนโดทาวน เครื่อ งมือที่ใชใ นการเก็บ
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ขอมูลคือแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 1,009 ตัวอยาง เปนตัวอยางในโครงการของการเคหะ
แหงชาติ จํานวน 813 ตัวอยางและในโครงการของเอกชน จํานวน 196 ตัวอยาง สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ความรู ความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาคารชุดของผูที่อยูอาศัยในอาคารชุดของการเคหะ
แหงชาติและของเอกชน พบวา ผูอยูอาศัยเกือบทั้งหมดในโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ.
อาคารชุดในระดับที่ต่ํา ผูอยูอาศัยเขามาอยูในโครงการโดยเฉลี่ย 1-2 ป กลุมการเคหะแหงชาติอาศัยอยู
เปนเวลา 1 ป หรือ 1 ปกวา ในขณะที่กลุมเอกชนอาศัยอยูเปนเวลา 2 ป โดยมีเหตุผลสํา คัญ คือ สถานที่
ใกลชุมชนการสัญจรสะดวก อยูในระยะที่เหมาะสมกับการเดินทางไปทํา งานและมีความตอ งการเปน
อิสระ/ความเปนสวนตัว ดานวัตถุประสงคการใชหองชุด พบวาอันดับแรกใชเปนที่พัก อาศัย รองลงมา
เปนที่พักรองและใชประกอบธุรกิจในบางครั้ง การใชทรัพยสินสวนกลางของสมาชิกที่อยูในโครงการ
มีครึ่งหนึ่งที่ใชบางเปนครั้งคราวสวนที่เหลือใชเปนประจําและไมเคยใชมีจํานวนเทากัน ความตอ งการ
ของผูที่อ ยูอาศัยระบุวา ตองการใหมีเปนสวนประกอบในดา นที่เกี่ยวกับการเสริมสรา งสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตเปนหลัก ไดแ ก สวนพัก ผอนสาธารณะ คลีนิกแพทยและศูนยกีฬา/ศูนยสงเสริมสุขภาพ
ดานความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการอาคารชุด เปนการศึกษา 4 ดานคือ ดานสิง่ แวดลอมของตัว
โครงการอาคารชุด สิ่งแวดลอมภายนอกตัวอาคาร ดานความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอ ย
ดานความเปนอยูของสังคมที่มีผูอาศัยรวมกันและดานคุณภาพโดยรวมของการอยูอาศัย พบวา มีระดับ
ความพึงพอใจอยูที่ระดับต่ําในทุกดาน ทั้งโครงการของการเคหะแหงชาติและโครงการเอกชน ทัศนคติ
ของผูอยูอาศัยพบวาอยูในระดับไมนาพอใจหรือปานกลาง 8-10 ประเด็น นอกนั้นเปนระดับต่ํา
ฐิตาภรณ สุขพัทธี (2543) ไดศึกษาประสิทธิภาพในการใหบริการดานที่อยูอ าศัยโดยการเคหะ
แหงชาติ ศึกษาชุมชนโครงการฉลองกรุง จํา นวน 155 ตัวอยาง เครื่อ งมือ ที่ใชใ นการเก็บขอ มูลเปน
แบบสอบถาม สุมตัวอยางแบบบังเอิญ
ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการใหบริการดานที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติอยูใ น
ระดับปานกลาง ประชาชนในโครงการฉลองกรุงมีความพึงพอใจตอการใหบริการดา นที่อยูอาศัยของ
การเคหะแหงชาติในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะ
มากที่สุด ดานทําเลที่ตั้งชุมชน มีความพึงพอใจทางเดินเทาภายในชุมชนมากที่สุด ดานสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเสียงรบกวนภายในชุมชนมากที่สุด ดานหนวยที่พักอาศัยมีความ
พึงพอใจตอหองน้ํา หองสวมในหองพักสูงสุดและดานความปลอดภัย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากที่สุด การทดสอบสมมติฐาน พบวา สภาพภูมิหลังที่แตกตางกันจําแนก
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ตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดครอบครัว ภูมิลําเนาและระยะเวลาที่
เขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจในการใหบริการดานที่อยูอาศัยแตกตางกัน
อภิวัฒน บุญสาธร (2548) ไดศึกษาการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวัง
ในคุณภาพชีวิต ผูอยูอ าศัยในโครงการบานเอื้อ อาทรบางโฉลง ประชานิเวศนและหัวหมาก ตัวอยา ง
จํานวน 500 ราย ผลการวิจัยพบวา
การยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน โดยรวมอยูในระดับพอใชถึงดี ระบบจายน้ําและ
จัด เก็บคาน้ํา ประปาภายในอาคารอยูใ นระดับ ดี ดา นระบบไฟฟา แสงสวางสวนกลางและดา นการ
ใหบริการของเจาหนา ที่ประจํา โครงการอยูใ นระดับคอ นขา งดี ดา นการรัก ษาความสะอาดพื้นที่
สวนกลางสูงกวาระดับพอใช ดานการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับพอใช
ความคาดหวังในคุณภาพชีวิต ดานการบริการทั่วไป ผูอยูอาศัยใหค วามสําคัญกับเรื่องความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากที่สุด รองลงมาการจัดใหมีรานสะดวกซื้อ (มินิมารท) ความสะอาด
ของพื้นที่สวนกลาง มีองคกรบริหารชุมชนที่เขมแข็ง มีรา นจํา หนา ยสินคา ราคาประหยัดและมีลาน
เอนกประสงค ดานครอบครัวและเพื่อนบา นผูอ ยูอ าศัยใหความสํา คัญ เรื่องความรักความอบอุนใน
ครอบครัวมากที่สุด รองลงมาการมีเพื่อนบานที่ดี ความรวมมือ ของผูอยูอ าศัยในชุมชนและขนาดของ
หองพัก ดานเศรษฐกิจ ผูอยูอาศัยใหความสํา คัญในการฝกอาชีพ รองลงมามีอาชีพที่มั่นคง มีพื้นที่ทํา
การคา มีแหลงเงินกูดอกเบี้ยต่ํา การชวยเหลือระหวางวางงานและการมีรายไดที่เพียงพอ ดานทําเลที่ตั้ง
โครงการ ใหความสําคัญการมีรถโดยสารประจําทางใหบริการมากที่สุด รองลงมาใกลแ หลงงาน ใกล
โรงพยาบาลหรือศูนยอนามัย ใกลโรงเรียน ใกลสถานที่พักผอนหยอนใจและใกลตลาด ดา นสังคม ให
ความสํา คัญเรื่องการจัดกิจกรรมสง เสริมความรู รองลงมาการจัดกิจ กรรมบันเทิงวันปใหม การจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมวันเด็กและการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ
ฉวีวรรณ เดนไพบูลย (2549) ไดศึกษาผลกระทบของการพัฒนาบานราคาถูกสําหรับผูมีรายได
นอยที่มีผลตอการพัฒนาเมือง ศึกษาโครงการบานเอื้ออาทร รังสิตคลอง 3 โดยการสํารวจ สังเกตการณ
และการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการของการพัฒนาที่อยูอ าศัย มี 2
ประเด็นสําคัญ คือ 1.1) การกําหนดกลุมเปาหมายเพียงกลุมเดียวในโครงการไดสงผลตอ การพัฒนาใน
ชุมชน 2 ดานคือดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คนในชุมชนไมสามารถที่จะสรา งรายไดในกลุมดวย
กันเองได และดานการพัฒนาทางสังคม คนในชุมชนขาดการยอมรับและขาดความเชื่อถือซึ่งกันและกัน
ของกลุมคนระดับเดียวกันทําใหเกิดการขาดภาวะผูนําในชุมชน 1.2) ที่ตั้งของแหลงงานอยูหางไกลจาก
ที่อยูอาศัยเปนสาเหตุทําใหผูอยูอาศัยไมเขามาอยูในโครงการ 2) ผลกระทบของการพัฒนาโครงการที่อยู
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อาศัยตอเมืองเนื่องจากโครงการบานเอื้ออาทรเขามาแทรกในเนื้อเมืองทําใหเพิ่มความหนาแนนของ
ชุมชนและทําใหองคประกอบของชุมชนไมเพียงพอในการใหบริการ เชนบริการสาธารณะ บริการ
ขนสงมวลขน เปนตน 3) การดําเนินงานของการเคหะแหงชาติมุงเนนการพัฒนาทางกายภาพของที่อ ยู
อาศัยซึ่งถือวาบรรลุวัตถุประสงคไปแลวแตยังไมเนนความสําคัญของการพัฒนาทางสังคมและชุมชน
สุนิศรา คําเงิน (2549) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการที่
กอตั้งโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศน กับโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ เปนการศึกษาสี่
ดา น คือ สภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคมและระบบสาธารณูปโภค รวบรวมขอ มูล โดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา
ลักษณะการครอบครองหองชุดเปนการซื้อมากกวาเชา รายไดครัวเรือนและการผอนชําระหอง
ชุดของเคหะชุมชนหลักสี่สูงกวาโครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศน อาชีพและการศึกษาของผูอาศัย
ในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและการศึกษาระดับปริญญา สวน
โครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศนมีอาชีพรับจางทั่วไป มีการศึกษาระดับมัธยมเปนสวนใหญ ผูอาศัย
ในโครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศนสวนใหญทํางานในเขตปริมณฑล สวนโครงการเคหะชุมชน
หลักสี่ทํางานในเขตกรุงเทพฯ ชั้นกลาง ซึ่งทั้งสองโครงการใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง
โดยใชบริการรถสาธารณะเปนสวนใหญ จํานวนผูพัก อาศัยทั้งสองโครงการประมาณหองละ 2-3 คน
ความพึงพอใจตรงกันดานสาธารณูปโภคทั้งสองโครงการมีความเห็นตรงกัน และมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในเรื่องการดูแลจัดการในโครงการ
เอกลักษณ ผาคํา (2551) ศึกษาการประเมินผลการดํา เนินงานของโครงการบา นเอื้ออาทรใน
จังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา
ผูอาศัยอยูในโครงการทั้ง 2 มีเหตุผลสํา คัญในการเลือกซื้อ บานเอื้ออาทรคือเงินผอนชํา ระตอ
งวดคอนขางนอย มีระยะเวลาในการผอนชําระ 21 - 30 ป ความพึงพอใจของผูที่เขาอยูมีความพึงพอใจ
อยูที่ระดับนอย ดา นทํา เลที่ตั้ง มาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร การใหบริก ารจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห การมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนและดานสภาพแวดลอมของชุมชน
จัก รพงษ เกเย็น (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตผูอยูอ าศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติใ นเขต
กรุงเทพมหานคร โครงการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา กลุมตัวอยาง จํานวน 301 หนวย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สรุปผลการศึกษาดังนี้
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ดานสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับสูง ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจ
เรื่องสําคัญของครอบครัว รองลงมาดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน ดานการอยูรวมกัน
อยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผลและดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
ดานการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พี่นอ ง
และการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/เพือ่ นบานและการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง คุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจและดา น
ความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับไมดี
กฤษณา ปลั่งเจริญศรี (2554) ศึก ษาบุพปจจัยที่สงผลตอ คุณภาพชีวิตของผูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 396 คน ผลการวิจัย
คุณภาพชีวิตของผูอาศัยในโครงการบา นเอื้ออาทรและตัวแปรบุพปจจัย ไดแ ก ภาวะผูนํา ของหัวหนา
ชุมชน นโยบายรัฐบาลดานที่อยูอาศัยที่เกี่ยวของกับบานเอื้ออาทร เศรษฐสถานะของผูอาศัยในโครงการ
สภาพแวดลอมของชุมชนและการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยูในระดับดี ความรูความเขาใจของคน
ในชุมชนอยูในระดับมาก การวิเคราะหอิทธิพลดวยสมการถดถอยพหุ พบวา บุพปจจัยซึ่งประกอบไป
ดวย สภาพแวดลอมของชุมชน นโยบายรัฐบาลดานที่อยูอาศัยที่เกี่ยวของกับบา นเอื้ออาทร การมีสวน
รวมของคนในชุมชน เศรษฐสถานะของผูอาศัยในโครงการและความรูความเขาใจของคนในชุมชน
สงผลตอคุณภาพชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ
กฤติยา อนุวงศ (2554) ศึกษาการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ไดดําเนินการตามมาตรฐานการ
อยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติ โครงการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา เก็บรวบรวม
ขอมูลจากบุคคลผูทเี่ กีย่ วของกับโครงการ 2 กลุมไดแก 1) กลุมครัวเรือนที่อาศัยอยูในการเคหะชุมชนทุง
สองหอง อาคารแฟลตเชา ที่เขารวมกิจกรรมเปาหมายจํานวน 310 หนวย โดยใชแบบสอบถาม 2) กลุม
คณะกรรมการชุมชนและหัวหนาสํานักงานของการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา จํานวน 4
คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สรุปผลการศึกษา ดังนี้
ผลการดํา เนิ นงานตามโครงการในภาพรวม ไดแ ก 1) การประเมินปจจัย นํา เขาสูโครงการ
ปรากฏวา ผูแทนชุมชนเห็นวาปจจัยนําเขาสูโครงการยังไมเหมาะสมและเพียงพอตอการดําเนินงานตาม
โครงการ 2) การประเมินกระบวนการดําเนินงานปรากฏวา ผูแทนชุมชนเห็นวากระบวนการดําเนินงาน
ตามโครงการ ยังดําเนินงานไดไมดี 3) การประเมินผลผลิตปรากฏวา ผูแทนชุมชนเห็นวาการมีสวนรวม
ในกิจกรรมในชุมชนยังมีสวนรวมนอยและผูแทนครัวเรือนมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรม ใน
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ระดับความพึงพอใจคอนขางนอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.40) 4) การประเมินผลลัพธปรากฏวา มาตรฐาน
คุณภาพชีวิตการอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติเคหะชุมชนทุงสองหอง อยูในระดับคอนขา ง
นอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.50) 5) ผลสําเร็จของชุมชนจากตัวชี้วัด 2 ตัว คือผลผลิตและผลลัพธผลสําเร็จของ
ชุมชนที่ไดดําเนินการตามมาตรฐานการอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติอยูในระดับนอย
กัญญวรา ศรีณรงค (2554) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และการใหบริก ารโครงสรา งพื้นฐาน โครงการบา นเอื้อ อาทรชุมชนเมืองพิษ ณุโลกของการเคหะ
แหงชาติ โดยวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 100 ครัวเรือน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
คือคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา
ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอ มทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐานโครงการ
บา นเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษ ณุโลกทั้ง 3 พื้นที่ มีความพึงพอใจและทัศนคติ สภาพแวดลอ มทั่วไป
ภายในชุมชนดานการวางผังกลุมอาคาร ระดับปานกลาง ดา นสภาพแวดลอมภายในชุมชนระดับปาน
กลางและดานนันทนาการในศูนยชุมชนมีความพึงพอใจนอย ดานสาธารณูปโภคภายในชุมชนมีความ
พึงพอใจระดับมาก สาธารณูปการภายในชุมชนมีความพึงพอใจนอย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในชุมชนที่มีความตอ งการเพิ่มเติมอยูในระดับมาก ไดแ ก ที่พัก คอยรถรับจา ง ที่รวมขยะภายใน
ชุมชน ตู ATM จักรยานยนตรับจางและโทรศัพทสาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก
ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบบขนสงสาธารณะและการเชื่อมตอโครงขายถนนที่ส ามารถเดินทางได
สะดวก
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย
จากการศึก ษาแนวคิ ดเอกสารและงานวิ จัย ที่เ กี่ย วข อ งกับ คุณ ภาพชี วิต ทํา ให ผูวิ จัย นํา มา
ประยุกตใชเ ปนกรอบแนวคิดในการศึก ษาเพื่ออธิบายถึงคุณภาพชีวิตของผูอ ยูอ าศัยในโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยมีปจจัยที่อธิบายคุณภาพชีวิตของผู
อาศัยในโครงการฯ ดังกลาว 3 ดาน คือดานขอมูลพื้นฐานทั่วไป ดานสัมพันธภาพในครอบครัวและดาน
การสนับสนุนทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้ (รูปที่ 2)
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ลักษณะทั่วไป
1. เพศ
2. อายุ
3 .สถานภาพสมรส
4 .ระดับการศึกษา
5 .สถานภาพการทํางาน
6. รายไดครัวเรือน
7. ระยะเวลาที่อยูอาศัย
8. จํานวนผูอยูอาศัย
9. สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน
10. การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน
11. ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
สัมพันธภาพในครอบครัว
1. การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
2. การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
3. การมีสวนรวมในการปรึกษาหารือหรือตัดสินใจ
เรือ่ งสําคัญในครอบครัว
4. การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขอ
ขัดแยงดวยเหตุผล

คุณภาพชีวิต
1. ดานทั่วไป
2. ดานรางกาย
3. ดานจิตใจ
4. ดานความสัมพันธทางสังคม
5. ดานสิ่งแวดลอม

การสนับสนุนทางสังคม
1. จากครอบครัว
2. จากเพื่อน / เพื่อนบาน
3. จากญาติ / พี่นอง
4. จากตัวแทนภาครัฐ

รูปที่ 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา
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บทที่ 3
วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการทีด่ ําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey) โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี้
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล
3.4 การตรวจสอบขอมูล
3.5 การวิเคราะหขอมูล
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง
3.1.1 ประชากร
ผูศึกษาไดกําหนดประชากรเปนจํานวนหนวยที่พักอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,305 หนวย
3.1.2 ขนาดกลุมตัวอยาง
ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางที่เหมาะสมโดยใชวิธีการหาขนาดตัวอยางของ Yamane
ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 306 หนวย โดยไดจากการคํานวณตามสูตร
ดังตอไปนี้
n

=

N
1 + N(e)2
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โดยที่
n = ขนาดของกลุมตัวอยาง
N = ขนาดของประชากร
e = ความคลาดเคลื่อนของการสุมตัวอยาง
แทนคาในสูตร
n

=
=

ตัวอยางที่ใชในการศึกษาครั้งนี้

1,305
1 + 1,305(.05)2
306.15

= 310 คน

3.1.3 การสุมตัวอยาง
เพื่อใหไดขอมูลทีม่ ีการกระจายในพื้นที่ระดับตาง ๆ จึงใชการสุมตัวอยา งแบบหลายขั้นตอน
(Multi-Stage random sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง ดังนี้
ขั้นแรก การเลือกในระดับพื้นที่ เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
ศึก ษาโครงการบา นเอื้อ อาทรนนทบุ รี (กันตนา) ซึ่ง เปนโครงการที่ดํา เนินการโดยภาครัฐและเปน
โครงการทีใ่ หประชาชนเขาพักอาศัยแลวมาเปนเวลา 4 ซึ่งเปนเวลาที่สามารถประเมินระดับคุณภาพชีวิต
ของผูพักอาศัยในโครงการดังกลาวได
ขั้นที่สอง การเลือกระดับบุคคล ไดใชวิธีการสุมอยา งงา ย (Simple Random Sampling) โดยใช
ตารางเลขสุมกับบัญชีครัวเรือนที่มีผูพักอาศัยอยูจริงตามทีไ่ ดรับขอมูลจากโครงการ เพื่อใหไดตัวแทนที่
กระจายอยูทั้งโครงการ โดยสอบถามตัวแทนผูอยูอาศัย 1 คนตอที่พัก 1 หนวย (ครัวเรือน) เพื่อเปนการ
กระจายการเก็บขอมูลใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความครอบคลุมมากที่สุด จึงเปนเหตุใหผูศึกษาเลือกวิธีการ
สุมดังกลาวมาใชในการศึกษาครั้งนี้
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3.2 เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของซึ่งประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้
ตอนที่ 1 ขอ มูล พื้นฐานทั่วไป หมายถึง ขอ มูล พื้นฐานของตัวแทนครัว เรือ นในการตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) สถานภาพการ
ทํางาน 6) รายไดครัวเรือน 7) ระยะเวลาที่อ ยูอาศัย 8) จํา นวนผูอ ยูอาศัย 9) สถานภาพการเปนสมาชิก
ชมรม/กลุมในชุมชน 10) การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน 11) ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
สําหรับลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 1 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
ขอที่
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4
1.11.5
1.11.6
1.11.7
1.11.8

ขอความ
ขอความทางบวก

เปนประจํา
3

บางครั้ง
2

ไมเคย
1

ขอความทางลบ

1

2

3

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.00 หมายความวา ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยอยูในระดับดี
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.67 – 2.33 หมายความวา ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.66 หมายความวา ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยอยูในระดับไมดี
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ตอนที่ 2 ขอมูลดานสัมพันธภาพในครอบครัว เปนคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว มีทั้งหมดจํานวน 16 คําถาม ซึ่งแตละขอคํา ถามแบงเปนมาตราสวน 3 ระดับ ประกอบดวย
เปนประจํา บางครั้ง และไมเคย ซึ่งแบงองคประกอบของคําถามขอมูลดานสัมพันธภาพในครอบครัวได
ดังนี้
1) การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว มีขอคําถาม4 ขอ
2) การมีความรัก ความเคารพ และนับถือตอกัน มีขอคําถาม4 ขอ
3) การมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว มีขอคําถาม4 ขอ
4) การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผล มีขอคําถาม4 ขอ
เกณฑการใหคะแนนในตอนที่ 2 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางที่ 2 ดังนี้
ตารางที่ 2 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดสัมพันธภาพในครอบครัว
ขอที่
ขอความ
เปนประจํา
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ขอความทางบวก
3
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13,
2.15
2.4, 2.14, 2.16
ขอความทางลบ
1

บางครั้ง
2

ไมเคย
1

2

3

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.00 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.67 – 2.33 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.66 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับไมดี
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ตอนที่ 3 ขอมูลการสนับสนุนทางสังคม เปนคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีจํานวน
16 คําถาม ซึ่งแตละขอคําถามแบงเปนมาตราสวน 3 ระดับ ประกอบดวย นอย ปานกลาง มาก ซึ่งแบง
องคประกอบของคําถามขอมูลการสนับสนุนทางสังคมได ดังนี้
1) การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว 4 ขอ
2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน / เพื่อนบาน จํานวน 4 ขอ
3) การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ / พี่นอง จํานวน 4 ขอ
4) การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ / เจาหนาที่รัฐ จํานวน 4 ขอ
เกณฑการใหคะแนนตอนที่ 3 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางที่ 3 ดังนี้
ตารางที่ 3 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม
ขอที่
ขอความ
เปนประจํา
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, ขอความทางบวก
3
3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13,
3.14 3.15, 3.16
3.5, 3.13
ขอความทางลบ
1

บางครั้ง
2

ไมเคย
1

2

3

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี้
คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.00 หมายความวา การสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับสูง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.67 – 2.33 หมายความวา การสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง
คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.66 หมายความวา การสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับต่ํา
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ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับภาษาไทย
(WHOQOL-BREF-THAI) (กรมสุขภาพจิต, [ออนไลน]. 29 มีนาคม 2555)
ขอคําถามในสวนนี้มีจํานวนทั้งหมด 26 ขอ แตละขอแบงเปนมาตราสวน 5 ลําดับ ไดแก มาก
ที่สุด มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมเลย ซึ่งแบงเปนองคประกอบไดดังนี้
1) ดานรางกายมีขอความ 7 ขอ
2) ดานจิตใจมีขอความ 6 ขอ
3) ดานความสัมพันธทางสังคมมีขอความ 3 ขอ
4) ดานสิ่งแวดลอมมีขอความ 8 ขอ
ขอความ 4.1 เปนตัวชี้วัดที่อยูในหมวดทั่วไปจะไมรวมอยูในองคประกอบทั้ง 4 ดาน เกณฑการ
ใหคะแนนตอนที่ 4 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางที่ 4 ดังนี้
ตารางที่ 4 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดคุณภาพชีวิต
ขอที่

ขอความ

4.1, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7,
4.8, 4.10, 4.12, 4.13,
4.14, 4.15, 4.16, 4.17,
4.18, 4.19,4.20,
4.21,4.22, 4.23, 4.24,
4.25, 4.26
4.2, 4.9, 4.11

ขอความ
ทางบวก

ขอความ
ทางลบ

มากที่สุด
5

มาก
4

1

2

ระดับคะแนน
ปานกลาง เล็กนอย
3
2

3

4

ไมเลย
1

5
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การแปลความหมายคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI นี้ใหระดับคุณภาพ
ชีวิต แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับไมดี ระดับปานกลางและระดับดี โดยมีชวงคะแนนดังนี้
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 3.68 – 5.00 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับดี
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 2.34 - 3.67 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง
คะแนนเฉลี่ยตั้งแต 1.00 - 2.33 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับไมดี
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา)
การแปลความหมายปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แปรความหมายโดยใชคารอยละ
3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ
ผูศึกษาทําการทดสอบความเที่ยง (Validity) และความนาเชื่อถือ (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ดังนี้
3.3.1 การทดสอบความเที่ยงตรง (Content Validity)
แบบสอบถามชุดนี้ไดจัดทําขึ้นโดยการพัฒนามาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยที่
เกี่ยวของกับเรื่องคุณภาพชีวิตและไดนําแบบสอบถามดังกลาวใหอาจารยที่ปรึกษาตรวจสอบพิจารณา
ความเที่ยงตรงในเนื้อหาเพื่อใหคําแนะนําและไดทําการปรับปรุงแกไขเพื่อใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น
3.3.2 การทดสอบความเชื่อถือ (Reliability)
ผูศึกษานําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร
ราชพฤกษ จํานวน 30 ครัวเรือน เนื่องจากเปนโครงการที่มีลักษณะเดียวกันและเปดใหเขา อยูอาศัยใน
เวลาที่ใกลเคียงกัน
การทดสอบความนาเชื่อถือแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)
เพื่อใหไดคาความเชื่อมั่น ในระดับที่ยอมรับไดตอไป โดยมีคาดังกลาวเปนดานตามตารางดังนี้
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ตารางที่ 5 ผลการทดสอบความนาเชื่อถือของแบบสอบถามโดยคาสัมประสิทธอัลฟา
ตัวแปร
ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม
คุณภาพชีวิต

คาความเชื่อมั่น Alpha
0.8496
0.8434
0.7924

3. 4 การเก็บรวบรวมขอมูล
การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาจะดําเนินการรวบรวมขอมูล ในชวงเดือนสิงหาคม –กันยายน
โดยนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางที่พักอาศัยอยูในโครงการตามเลขที่บานที่มีผูอยูอาศัย
จริงตามทีไ่ ดทําวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ
3.5 การตรวจสอบขอมูล
ขอมูลที่ไดรวบรวมมาแลวตองมีความครบถวน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาและ
สามารถตอบปญหาของการวิจัยได ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลทุกครั้งที่ทําการศึกษาขอมูลหมูบาน
แลวกลับเขาไปศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเปนระยะ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมและมีความสมบูรณที่สุด ตอบ
ปญหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย
3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล
3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
3.6.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว (Independent
Sample t -Test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ทดสอบความแตกตา ง
คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) การวิเคราะหความสัมพันธ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)
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บทที่ 4
ผลการศึกษา
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งรวบรวมขอ มูลที่ไดจากการตอบแบบสอบถามผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จํานวน 310 คน ผูศึกษานําขอ มูลที่ไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติและ
กําหนดการนําเสนอผลการศึกษา ดังนี้
ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัวของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตอนที่ 3 การวิเคราะหการสนับสนุนทางสังคมของผูอ ยูอ าศัยในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตอนที่ 4 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตอนที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัยในโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยจําแนกตามขอมูลลักษณะทั่วไป
ตอนที่ 7 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product
Moment Correlation)

สัญญลักษณที่ใชในการวิเคราะหขอมูล
สําหรับการวิจัยในครั้งนี้ ผูวิจัยใชสัญญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
n

แทน จํานวนกลุมตัวอยาง
̅

แทน คาเฉลี่ย (Mean)

S.D.

แทน สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

t

แทน คาสถิติที่ใชในการพิจารณาใน t – distribution

df

แทน องศาอิสระ (Degree of freedom)

SS

แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบี่ยงเบน (Sum of Square)

MS

แทน คาเฉลี่ยของคาเบี่ยงเบนกําลังสอง (Mean Square)

*

แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05

**

แทน ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01

ตอนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
การวิเคราะหขอมูลลักษณะทั่วไปของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่ตอบแบบสอบถามจํานวน 310 คน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรสระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัย การ
เปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน การเขา รวมกิจกรรมชุมชน โดยการแจกแจงความถี่ คา รอ ยละ และ
ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-7

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละ ของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม
ขอมูลลักษณะทั่วไป
เพศ
ชาย
หญิง
รวม
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21- 30 ป
31 – 40 ป
มากกวา 40 ป
รวม
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู
รวม
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี
ไมตอบ
รวม

จํานวน

รอยละ

133
177
310

43.9
57.1
100.0

17
54
117
122
310

5.5
17.4
37.7
39.4
100.0

75
187
48
310

24.2
60.3
15.5
100.0

11
62
65
80
30
47
13
2
310

3.5
20.0
21.0
25.8
9.7
15.2
4.2
0.6
100.0

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลลักษณะทั่วไป
สถานภาพการทํางาน
ไมไดประกอบอาชีพ
กําลังหางานทํา/วางงาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ
รวม
รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน
ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 - 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท
รวม
ระยะเวลาที่อยูอาศัยในโครงการฯ
นอยกวา 1 ป
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
มากกวา 4 ป
รวม

จํานวน

รอยละ

14
14
73
43
141
10
15
310

4.5
4.5
23.5
13.9
45.5
3.2
4.8
100.0

58
169
54
15
5
9
310

18.7
54.5
17.4
4.8
1.6
2.9
100.0

31
32
73
91
60
23
310

10.0
10.3
23.5
29.4
19.4
7.4
100.0

ตารางที่ 6 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ)
ขอมูลลักษณะทั่วไป
จํานวนผูอยูอาศัย
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
มากกวา 4 คน
รวม
สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน
เปน
ไมเปน
รวม
การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน
เขารวม
ไมไดเขารวม
รวม

จํานวน

รอยละ

42
105
62
75
26
310

13.5
33.9
20.0
24.2
8.4
100.0

32
278
310

10.3
89.7
100.0

135
175
310

43.5
56.5
100.0

จากตารางที่ 6 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํา นวน 177 คน คิดเปนรอยละ
57.1 และเพศชาย จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 42.9
อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามที่มีอ ายุมากกกวา 40 ป
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา คือกลุมที่มีอายุ 31-40 ป จํา นวน 177 คน คิดเปนรอยละ
37.7 กลุมที่มีอายุ 21-30 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.4 และกลุมที่มีอ ายุต่ํากวา 20 ป จํา นวน 17
คน คิดเปนรอยละ 5.5
ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยา งสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
จํานวน 80 คน คิดเปนรอยละ 25.8 รองลงมามัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 65 คน คิดเปนรอยละ 21.0
ประถมศึกษา จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.0 ปริญญาตรี จํานวน 47 คน คิดเปนรอ ยละ 15.2 ปวส./

อนุปริญญา จํา นวน 30 คน คิดเปนรอ ยละ 9.7 สูงกวาปริญญาตรี จํานวน 13 คน คิดเปนรอยละ 4.2
ไมไดรับการศึกษา จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 3.5 และอื่น ๆ จํานวน 2 คน คิดเปนรอยละ 0.6
สถานภาพสมรส พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมสี ถานภาพสมรสแลว จํานวน 187 คน คิดเปน
รอยละ 60.3 รองลงมาเปนโสด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.2 หยา / หมา ย/ แยกกันอยู จํา นวน 48
คน คิดเปนรอยละ 15.5
สถานภาพการทํางาน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนพนักงานบริษัท จํานวน 141 คน คิดเปน
รอยละ 45.5 รองลงมา ประกอบธุรกิจสวนตัว /คาขาย จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 23.5 รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ จํานวน 43 คน คิดเปนรอยละ 13.9 อาชีพอื่น ๆ จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 4.8
ไมไดประกอบอาชีพและกําลังหางานทํา /วางงาน มีจํา นวน 14 คนเทา กัน คิดเปนรอยละ 4.5 และ
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.2
รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยา งสวนใหญมีรายไดรวมตอ เดือนระหวา ง
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 58 คน
คิดเปนรอยละ 18.7 รายไดระหวา ง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.4 บาท
รายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํา นวน 15 คน คิดเปนรอ ยละ 4.8 รายไดมากกวา 50,000 บาท
จํานวน 9 คน คิดเปนรอยละ 2.9 และรายไดระหวาง 40,001 – 50,000 บาท จํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ
1.6
ระยะเวลาที่อาศัยอยูในโครงการ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญอาศัยอยูในโครงการฯ เปนเวลา
3 ป จํานวน 91 คน คิดเปนรอยละ 29.4 รองลงมาเปนเวลา 2 ป จํานวน 73 คน คิดเปนรอยละ 23.5 เปน
เวลา 4 ป จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 19.4 เปนเวลา 1 ป จํานวน 32 คน คิดเปนรอยละ 10.3 นอยกวา 1
ป จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 10.0 และมากกวา 4 ป จํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 7.4
จํานวนผูอยูอาศัย พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีผูอยูอาศัยในครัวเรือ น 2 คน จํานวน 105 คน
คิดเปนรอยละ 33.9 รองลงมาคือ มีผูอยูอาศัย 4 คน จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.2 มีผูอยูอาศัย 3 คน
จํานวน 62 คน คิดเปนรอยละ 20.0 มีผูอยูอาศัย 1 คน จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 13.5 และมีผูอยูอาศัย
มากกวา 4 คน จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 8.4
การเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมเปนสมาชิกกลุมหรือ
ชมรมในชุมชนมีจํานวน 278 คน คิดเปนรอยละ 89.7 และเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมในชุมชนมีจํานวน
32 คน คิดเปนรอยละ 10.3

การมีสวนรวมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมไดเขารวม
กิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนมีจํานวน 175 คน คิดเปนรอยละ 56.5 และเขา รวมมีจํานวน 135 คน
คิดเปนรอยละ 43.5
ตารางที่ 7 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยของผู
อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
ครัวเรือนมีความสะอาด สะดวก สบาย
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดป
อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน
ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 45 ลิตร ตอวัน
ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร
ในชุมชนมีปญหาเรื่องขยะ เชน การทิ้งขยะไมเปนที่
ในชุมชนมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากของเสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ
ในชุมชนมีปญหาเรื่องเสียงดังหนวกหูนารําคาญ จาก
เครื่องยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง
ในชุมชนมีปญาหาเรื่องน้ําเสีย น้ําเนา
รวม

̅
2.55
2.66

S.D.
0.54
0.56

ระดับ
ดี
ดี

2.63
2.36
2.02
1.89
2.24

0.54
0.69
0.66
0.59
0.68

ดี
ดี
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

1.56
2.24

0.67
0.27

ไมดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 7 ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย ประกอบดวย ความสะอาด มีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและ
บริโภค มีน้ําใชเพียงพอตลอดป บานเรือนมีความมั่นคง ปญหาเรื่องขยะในชุมชน ปญหาเรื่องกลิ่นเหม็น
จากของเสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ ปญหาเรื่องเสียงดังและปญหาเรื่องน้ําเนา เสีย พบวา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพในชุมชนโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 2.24)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวามีจํานวน 4 ขออยูในระดับดี จํานวน 3 ขออยูในระดับปานกลาง
และ 1 ขอ อยูใ นระดับไมดี เรียงลําดับตามคา เฉลี่ยจากมากไปหานอ ย ดังนี้ ขอที่อ ยูใ นระดับดี คือ
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปอยา งนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน ( ̅ = 2.66)
รองลงมา ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน ( ̅ = 2.63) ครัวเรือนของทาน
มีความสะอาด สะดวก สบาย ( ̅ = 2.55) ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบา นมีสภาพคงทน

ถาวร ( ̅ = 2.36) ขอที่อยูในระดับปานกลาง ไดแก ในชุมชนมีปญหาเรื่องเสียงดังหนวกหูนารําคาญ จาก
เครื่องยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง ( ̅ = 2.24) ในชุมชนมีปญหาเรื่องขยะ เชน การทิ้งขยะไมเปนที่
( ̅ = 2.02) และในชุมชนมีปญหาเรื่องกลิ่นเหม็นจากของเสีย สิ่งปฏิกูลตา ง ๆ ( ̅ = 1.89) ขอ ที่อยูใ น
ระดับต่ํา ในชุมชนของมีปญาหาเรื่องน้ําเสีย น้ําเนา ( ̅ = 1.56)
ตอนที่ 2 การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัวของผูท อี่ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดา นการมีค วามรัก ความ
เคารพและนับถือตอกัน ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัวและดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผล
ตารางที่ 8 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของผูอาศัยอยูใ น
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
สัมพันธภาพในครอบครัว
2.1 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีความรัก
ความเคารพและนับถือตอกัน
2.2 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
2.3 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีสวนรวมในการปรึกษา
หรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว
2.4 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและ
แกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล
รวม

̅
2.43

S.D.
0.46

ระดับ
ดี

2.36
2.48

0.10
0.40

ดี
ดี

2.14

0.40

ปานกลาง

2.35

0.35

ดี

จากตารางที่ 8 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูที่ระดับดี ( ̅ = 2.35) เมื่อพิจารณา
เปนรายขอ พบวา มีจํา นวน 3 ขอ ที่ อ ยูใ นระดับดีแ ละมีจํา นวน 1 ขอ ที่อ ยูใ นระดับ ปานกลาง โดย
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอที่อยูในระดับดี มากที่สุด คือสัมพันธภาพในครอบครัวดา น
การมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว ( ̅ = 2.48) รองลงมาสัมพันธภาพ
ในครอบครัวดานการมีความรักความเคารพและนับถือตอกัน ( ̅ = 2.43) สัมพันธภาพในครอบครัวดาน

การมีกิจ กรรมรว มกันในครอบครัว ( ̅ = 2.36) ขอที่อ ยูใ นระดับปานกลาง คือ สัมพันธภาพใน
ครอบครัวดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล ( ̅ = 2.14)
2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
การศึ ก ษาสัมพัน ธภาพในครอบครัว ด า นการมีค วามรัก ความเคารพและนั บถือ ตอ กั น
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือ การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว การ
รับฟงและปลอบใจเมื่อเกิดความไมสบายใจในครอบครัว การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ยามเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวและการใชคําพูดเพื่อทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ
ตารางที่ 9 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
สัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว
การรับฟงและปลอบใจเมื่อเกิดความไมสบายใจในครอบครัว
การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของ
สมาชิกในครอบครัว
การใชคําพูดเพื่อทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ
รวม

̅

S.D.

ระดับ

2.70
2.59
2.68

0.51
0.58
0.57

ดี
ดี
ดี

1.74
2.43

0.68
0.39

ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 9 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอ
กันของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูทรี่ ะดับดี ( ̅ = 2.43) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 3 ขอ
ที่อยูในระดับดีและมีจํานวน 1 ขอทีอ่ ยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอ ย
ดังนี้ ขอที่อ ยูในระดับดี มากที่สุด คือการใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ =
2.70) รองลงมาการดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ =
2.68) และการรับฟงและปลอบใจเมื่อเกิดความไมส บายใจในครอบครัว ( ̅ = 2.59) ขอ ที่อยูใ นระดับ
ปานกลาง คือ การใชคําพูดเพื่อทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ ( ̅ = 1.74)

2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ประกอบดวยขอ
คําถาม จํานวน 4 ขอ คือการไปเที่ยวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว การไปเลือกซื้อ
ของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน
เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ เปนตนและการรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว
ตารางที่ 10 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
การไปเที่ยวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว
การไปเลือกซื้อของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว
การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว
เชน เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ เปนตน
การรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว
รวม

̅

S.D.

ระดับ

2.28
2.30
2.35

0.59
0.58
0.59

ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

2.51
2.36

0.61
0.47

ดี
ดี

จากตารางที่ 10 ผลการศึก ษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวดา นการมีกิจกรรมรวมกันใน
ครอบครัวโดยรวมอยูทรี่ ะดับดี ( ̅ = 2.36) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 2 ขอ อยูที่ระดับ
ดีและจํานวน 2 ขอ อยูที่ระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขอ ที่อยูที่ระดับดี
มากที่สุด คือการรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว ( ̅ = 2.51) รองลงมา การใชเวลา
วางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ ( ̅ = 2.35) และขอ
ที่อยูในระดับปานกลาง มากที่สุด การไปเลือ กซื้อของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ = 2.30)
รองลงมา การไปเที่ยวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว ( ̅ = 2.28)

2.3 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญ
ของครอบครัว ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือการตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัว
รวมกัน การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในครอบครัวและการรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว
ตารางที่ 11 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว
สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวม
การปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว
การตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมกัน
การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน
การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว
การรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว
รวม

̅

S.D.

ระดับ

2.47
2.45
2.45
2.55
2.48

0.59
0.57
0.64
0.58
0.49

ดี
ดี
ดี
ดี
ดี

จากตารางที่ 11 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ดา นการมีสวนรวมในการปรึก ษาหรือ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัวโดยรวมอยูที่ระดับดี ( ̅ = 2.48) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูที่ระดับดีทุกขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากที่สุดคือการรับทราบปญหาใน
ครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ = 2.55) รองลงมา การตัดสินปญหาตา ง ๆ ที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัวรวมกัน ( ̅ = 2.47) และการแกไขปญหาใหค นในครอบครัวรวมกันและการใหหรือไดรับ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว ( ̅ = 2.45)

2.4 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล
การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยง
ดวยเหตุผล ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือ การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นใน
ครอบครัว การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกในครอบครัว การอยูรวมกันอยางมี
ความสุขของคนในครอบครัวและการไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว
ตารางที่ 12 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล
สัมพันธภาพในครอบครัว
ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล
การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว
การอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว
การไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว
รวม

̅

S.D.

ระดับ

2.32
1.82

0.65
0.64

ปานกลาง
ปานกลาง

2.61
1.79
2.13

0.61
0.64
0.38

ดี
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 12 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการ
ขัดแยงดวยเหตุผล พบวาสัมพันธภาพในครอบครัวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูทรี่ ะดับปานกลาง ( ̅ =
2.13) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขอ อยูที่ระดับดีและจํานวน 3 ขออยูที่ระดับปาน
กลาง ขอ ที่อยูที่ระดับดี คือการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว ( ̅ = 2.61) ขอที่อยูที่
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคา เฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากที่สุด การใชเหตุผลจัดการกับ
ความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว ( ̅ = 2.32) รองลงมา การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ = 1.82) และการไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว ( ̅
= 1.79)

ตอนที่ 3 การวิเคราะหการสนับสนุนทางสังคมของผูท ี่อยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
การสนับ สนุ น ทางสั งคม ประกอบดวย 4 ดา น คื อ การสนับ สนุ นทางสั ง คมของสมาชิ ก
ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อ นและเพื่อ นบาน การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอ ง
และการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
ตารางที่ 13 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคม
การสนับสนุนทางสังคม
3.1 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว
3.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและเพื่อนบาน
3.3 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง
3.4 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
รวม

̅
2.34
1.78
2.20
1.55
1.96

S.D.
0.08
0.17
0.11
0.11
0.31

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ต่ํา
ปานกลาง

จากตารางที่ 13 การสนับสนุนทางสังคม พบวา การสนับสนุนทางสังคมอยูที่ระดับปานกลาง
( ̅ = 1.96) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขออยูใ นระดับสูง จํา นวน 2 ขอ อยูใ นระดับ
ปานกลางและจํานวน 1 ขออยูในระดับต่ํา ขอที่อยูในระดับสูงคือการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิก
ครอบครัว ( ̅ = 2.34) ขอที่อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอ ย ดังนี้ มาก
ที่สุด การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง ( ̅ = 2.20) รองลงมา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
และเพื่อนบาน ( ̅ = 1.78) และขอที่อยูในระดับต่ํา การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ ( ̅ =
1.55)

3.1 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว
การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ
คือ การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมื่อเจอปญหาชีวิต การชวยเหลือทางการเงินหรือ
สิ่งของของสมาชิก ในครอบครัว การไดรับขอ มูล ขาวสาร เหตุก ารณตาง ๆ ที่จําเปนตอ การใชชีวิต
ครอบครัว การยกยองและชื่นชมกันของสมาชิกในครอบครัว
ตารางที่ 14 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว
การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว
การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมื่อเจอปญหาชีวิต
การชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของของสมาชิกในครอบครัว
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ที่จําเปนตอการใชชีวิต
ครอบครัว
การยกยองและชื่นชมกันของสมาชิกในครอบครัว
รวม

̅
2.45
2.35
2.25

S.D.
0.61
0.69
0.65

ระดับ
สูง
สูง
ปานกลาง

2.29
2.34

0.61
0.49

ปานกลาง
สูง

จากตารางที่ 14 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวโดยรวมอยูที่ระดับสูง ( ̅ =
2.34) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 2 ขออยูที่ระดับสูงและจํานวน 2 ขออยูที่ระดับปาน
กลาง ขอที่อยูในระดับสูงคือ การไดรับหรือ ใหกํา ลังใจของสมาชิกครอบครัวเมื่อ เจอปญหาชีวิต ( ̅ =
2.45) รองลงมาการชวยเหลือทางการเงินหรือ สิ่งของของสมาชิกในครอบครัว ( ̅ = 2.35) ขอ ที่อยูใ น
ระดับปานกลางคือการยกยองและชื่นชมกันของสมาชิก ในครอบครัว ( ̅ = 2.29) รองลงมาการไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ที่จําเปนตอการใชชีวิตครอบครัว ( ̅ = 2.25)

3.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและเพื่อนบาน
การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและเพื่อนบาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน
4 ขอ คื อ การโดนนิ นทาหรือ ดูถูก จากเพื่อ นและเพื่อ นบา นเมื่อ เจอปญหาในชี วิต การไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากเพื่อนและเพื่อนบาน การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จาก
เพื่อนและเพื่อนบานและการไดรับยกยองและชื่นชมจากเพื่อนและเพื่อนบาน
ตารางที่ 15 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและเพื่อนบาน
การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน/เพื่อนบาน
การโดนนินทาหรือดูถูกจากเพื่อนและเพื่อนบานเมื่อเจอปญหาในชีวิต
การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากเพื่อนและเพื่อน
บาน
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพื่อนและเพื่อนบาน
การไดรับยกยองและชื่นชมจากเพื่อนและเพื่อนบาน
รวม

̅
1.73
1.61

S.D.
0.67
0.63

ระดับ
ปานกลาง
ต่ํา

2.02
1.79
1.78

0.56
0.61
0.41

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 15 การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อนและเพื่อนบานโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง
( ̅ = 1.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 3 ขออยูที่ระดับปานกลางและมีจํานวน 1 ขออยู
ทีร่ ะดับต่ํา ขอที่อยูที่ระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากที่สุดคือการไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพื่อนและเพื่อนบาน ( ̅ = 2.02) รองลงมาการไดรับยกยองและชื่น
ชมจากเพื่อนและเพื่อนบาน ( ̅ = 1.79) และการโดนนินทาหรือ ดูถูกจากเพื่อ นและเพื่อ นบานเมื่อ เจอ
ปญหาในชีวิต ( ̅ = 1.73) และขอที่อยูระดับต่ําคือการไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจาก
เพื่อนและเพื่อนบาน ( ̅ = 1.61)

3.3 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง
การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง ประกอบดวยขอ
คํา ถามจํา นวน 4 ขอ คือ การไดรับกํา ลังใจจากญาติพี่นอ งเมื่อ เจอปญหาในชีวิต การไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติพี่นอง การไดรับขอมูล ขาวสาร เหตุก ารณตาง ๆ จากญาติพี่
นอง การไดรับการยกยองและชื่นชมจากญาติพี่นอง
ตารางที่ 16 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง
การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอง
การไดรับกําลังใจจากญาติพี่นองเมื่อเจอปญหาในชีวิต
การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติ/พี่นอง
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากญาติพี่นอง
การไดรับการยกยองและชื่นชมจากญาติพี่นอง
รวม

̅
2.36
2.11
2.18
2.10
2.19

S.D.
0.63
0.67
0.59
0.64
0.47

ระดับ
สูง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 16 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพี่นอ งโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ =
2.19) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 1 ขออยูทรี่ ะดับสูงและมีจํานวน 3 ขออยูที่ระดับปาน
กลาง ขอที่อยูในระดับสูง คือการไดรับกําลังใจจากญาติพี่นองเมื่อเจอปญหาในชีวิต ( ̅ = 2.36) และขอ
ที่อยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขอที่อยูในระดับปานกลางที่มี
คามากที่สุดคือ การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากญาติพี่นอง ( ̅ = 2.18) รองลงมาการไดรับ
การยกยองและชื่นชมจากญาติพี่นอง ( ̅ = 2.11) และการไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของ
จากญาติพี่นอง ( ̅ = 2.10)

3.4 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 ขอ
คือ การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหาชีวิตในดา นตา ง ๆ การไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือ สิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ การไดรับขอ มูล ขา วสาร เหตุก าณตาง ๆ จาก
ตัวแทนภาครัฐและการไดรับการยกยองและชื่นชมจากตัวแทนภาครัฐ
ตารางที่ 17 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ
การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหาชีวิต
ในดานตาง ๆ
การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จากตัวแทนภาครัฐ
การไดรับการยกยองและชื่นชมจากตัวแทนภาครัฐ
รวม

̅
1.68

S.D.
0.67

ระดับ
ปานกลาง

1.51
1.58
1.41
1.55

0.59
0.57
0.60
0.46

ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา
ต่ํา

จากตารางที่ 17 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐโดยรวมอยูที่ระดับต่ํา ( ̅ = 1.55)
และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 1 ขออยูที่ระดับปานกลางและจํานวน 3 ขออยูทรี่ ะดับต่ํา ขอ
ที่อยูทรี่ ะดับปานกลางคือการไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหาชีวิตในดา นตา ง ๆ
( ̅ = 1.68) ขอ ที่อยูที่ระดับต่ํา โดยเรียงลํา ดับตามคา เฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากที่สุด การไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จากตัวแทนภาครัฐ ( ̅ = 1.58) รองลงมาการไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินหรือสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ ( ̅ = 1.51) และการไดรับการยกยอ งและชื่นชมจากตัวแทน
ภาครัฐ ( ̅ = 1.41)

ตอนที่ 4 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูท อี่ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
การศึก ษาคุณภาพชีวิต ไดใ ชแบบประเมินคุณ ภาพชีวิตขององคก ารอนามัยโลก ชุดยอฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) มีจํานวนทั้งหมด 26 ขอ ประกอบดวย 4 ดา น คือ ดานรางกาย 7
ขอ ดานจิตใจ 6 ขอ ดานสัมพันธทางสังคม 3 ขอ ดานสิ่งแวดลอม 8 ขอ ในสวนของขอที่ 1 และขอที่ 26
เปนตัวชี้วัดที่อยูในหมวดทั่วไปและไมนํามารวมอยูในองคประกอบทั้ง 4 ดาน
ตารางที่ 18 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิต
คุณภาพชีวิต
4.1 หมวดทั่วไป
4.2 ดานรางกาย
4.3 ดานจิตใจ
4.4 ดานสัมพันธทางสังคม
4.5 ดานสิ่งแวดลอม
รวม

̅
2.80
3.34
3.49
3.18
2.97
3.16

S.D.
0.63
0.49
0.45
0.59
0.10
0.38

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 18 พบวา คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ทั้ง 5 ดานโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.16) โดยเรียงลํา ดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ มากที่สุด คุณภาพชีวิตดานจิตใจ ( ̅ = 3.49) รองลงมาคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย ( ̅ = 3.34) คุณภาพชีวิตดานสัมพันธทางสังคม ( ̅ = 3.18) คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม ( ̅ =
2.97) และหมวดทั่วไป ( ̅ = 2.80)

4.1 หมวดทั่วไป
ตารางที่ 19 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตหมวดทั่วไป
คุณภาพชีวิตหมวดทั่วไป
1. การพอใจกับสุขภาพในตอนนี้
26. การมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ชีวิตความเปนอยูที่ด)ี
รวม

̅
3.33
2.28
2.80

S.D.
0.85
0.95
0.63

ระดับ
ปานกลาง
ไมดี
ปานกลาง

ตารางที่ 19 พบวา คุณ ภาพชีวิตหมวดทั่วไปโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 2.80) เมื่อ
พิจารณารายดานพบวา การพอใจกับสุขภาพในตอนนี้มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.33)
และดานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ชีวิตความเปนอยูที่ดี) อยูในระดับไมดี ( ̅ = 2.28)

4.2 คุณภาพชีวิตดานรางกาย
ตารางที่ 20 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย
คุณภาพชีวิตดานรางกาย
2. การเจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทํา
ใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการ
3. การมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน (ทั้งเรื่องงาน
หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน)
4. การพอใจกับการนอนหลับของทาน
10. การรูสึกพอใจที่สามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดในแตละวัน
11. การจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะทํางานหรือมี
ชีวิตอยูไปไดในแตละวัน
12. การพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคยทํามา
24. การสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง
รวม

̅
2.90

S.D.
0.87

ระดับ
ปานกลาง

3.54

0.80

ปานกลาง

3.53
3.49
2.82

0.87
0.87
1.07

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.39
3.68
3.34

0.89
1.00
0.49

ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 20 พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกายโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.34) เมื่อ
พิจารณารายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขอ อยูที่ระดับดี คือการสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง ( ̅ = 3.68)
และจํานวน 6 ขออยูที่ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย การมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน (ทั้งเรื่องงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) ( ̅ =
3.54) การพอใจกับการนอนหลับของทาน ( ̅ = 3.53) การรูสึกพอใจที่สามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดใน
แตละวัน ( ̅ = 3.49) การพอใจกับความสามารถในการทํา งานไดอยางที่เคยทํามา ( ̅ = 3.39) การ
เจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการ ( ̅ =
2.90) การจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน ( ̅ = 2.82)

4.3 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
ตารางที่ 21 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ
คุณภาพชีวิตดานจิตใจ
5. การรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง)
6. การมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ
7. การรูสึกพอใจในตนเอง
8. การยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง
9.การมีความรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล
23. การรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย
รวม

̅
3.59
3.63
3.79
3.76
2.39
3.77
3.49

S.D.
0.79
0.69
0.83
0.94
0.99
0.87
0.45

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี
ดี
ปานกลาง
ดี
ปานกลาง

จากตารางที่ 21 พบวา คุณภาพชีวิตดา นจิตใจโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.49) เมื่อ
พิจารณาเปนรายขอ พบวามีจํานวน 3 ขอที่อยูในระดับดี เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ
ที่อยูในระดับดีคือ การรูสึกพอใจในตนเอง ( ̅ = 3.79) รองลงมาการรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย ( ̅ =
3.77) การยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง ( ̅ = 3.76) และจํานวน 3 ขออยูที่ระดับปานกลางเรียงลํา ดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย การมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ ( ̅ = 3.63) การรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน
มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) ( ̅ = 3.59) และการมีค วามรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตก
กังวล ( ̅ = 2.39)

4.4 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
ตารางที่ 22 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม
13. การพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมา
14. การพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพื่อน ๆ
25. การพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ
หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทานมีวิธีจัดการทําให
ผอนคลายลงไดรวมถึง การชวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ)
รวม

̅
3.28
3.01
3.22

S.D.
0.78
0.75
0.93

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

3.18

0.59

ปานกลาง

จากตารางที่ 22 พบวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง
( ̅ = 3.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทั้ง 3 ขออยูที่ระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือการพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางที่ผานมา ( ̅ = 3.28) การพอใจในชีวิตทางเพศ
ของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึก ทางเพศขึ้นแลวทา นมีวิธีจัดการทํา ใหผอน
คลายลงไดรวมถึง การชวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ) ( ̅ = 3.22) และการพอใจกับการชวยเหลือที่
เคยไดรับจากเพื่อน ๆ ( ̅ = 3.01)

4.5 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
ตารางที่ 23 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม
15. การรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดี
16. การพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้
17. การมีเงินพอใชจายตามความจําเปน
18. การพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความ
จําเปน
19. การไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิตแตละวัน
20. การมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด
21. สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทาน
22. การพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน
รวม

̅
2.89
2.96
3.06
2.75

S.D.
0.92
0.89
0.75
0.82

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

2.94
3.07
3.17
2.92
2.97

0.84
0.87
0.74
0.81
0.51

ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 23 พบวา คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง ( ̅ = 2.97)
เมื่อพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ
ของทาน ( ̅ = 3.17) การมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด ( ̅ = 3.07) การมีเงินพอใชจายตามความจําเปน
( ̅ = 3.06) การพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้ ( ̅ = 2.96) การไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิต
แตละวัน ( ̅ = 2.94) การพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน ( ̅ = 2.92) การรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคง
ปลอดภัยดี ( ̅ = 2.89) และการพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความจํา เปน ( ̅ =
2.75)

ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางทั้งหมดจํานวน 310 หนวย มีกลุมตัวอยา ง จํานวน
255 หนวย ไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบา น
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ผลการศึกษาพบวา ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูอ าศัยอยูในโครงการแบงออกเปน 4 ดาน ตามรายดานของเครื่องวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลก ชุดยอ ฉบับ ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ประกอบดวย ดา นรา งกาย ดา นจิตใจ ดา น
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอยตามจํานวนกลุมตัวอยางที่
เสนอปญหาและขอเสนอแนะแลว พบวา มีปญหา 2 ดา น ที่กลุมตัวอยางไดเ สนอแนะมากที่สุด คือ
ปญหาดานสิ่งแวดลอม จํานวน 192 หนวย คิดเปนรอยละ 75.29 รองลงมา ปญหาดานความสัมพันธทาง
สังคม จํานวน 63 หนวย คิดเปนรอยละ 24.71 (ตารางที่ 24)
ตารางที่ 24 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใ นโครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา)
ปญหาและขอเสนอแนะ
1. ดานสิ่งแวดลอมในชุมชน
2. ดานความสัมพันธทางสังคม
รวม

จํานวน
192
63
255

รอยละ
75.29
24.71
100.00

1.ปญหาและขอเสนอแนะดานสิ่งแวดลอมในชุมชน
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ มีจํานวน 192 หนวย คิดเปนรอยละ 75.29 ที่เสนอปญหา
และแนวทางแกไข (ตาราง 25)
ตารางที่ 25 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี
(กันตนา)
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ
ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
1. ปญหาจากเพื่อนบานสงเสียงดัง เชนการทะเลาะ - การเคหะควรจัดชี้แจงกฎระเบียบการอยูอาศัย
วิวาทของสมาชิกในครอบครัว การเปดเพลง การ ในอาคารชุด
ตั้งวงดื่มสุราและการตั้งบอนเลนการพนัน
- ควรมีความเขมงวดในการบังคับใช
กฎระเบียบตาง ๆ
2. ปญหาการมั่วสุมของกลุมวัยรุน เชนการจับกลุม - ควรมีกิจกรรมใหกลุมวัยรุนไดเขามามี
แขงรถมอเตอรไซด เสพและคายาเสพติด
บทบาทความรับผิดชอบในการเปนหูเปนตา
และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร
ในชุมชน
- จัดกิจกรรมนันทนาการ เชนกีฬา ดนตรี
เพื่อใหเด็ก ๆ ไดแสดงออกในกิจกรรมที่
สรางสรรค
3. ปญหาดานความสะอาดทั้งในอาคาร ทางเดิน
- ควรจัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดใน
และบริเวณโดยรอบอาคาร สนามเด็กเลน สนาม อาคาร เชน การจัดประกวดดานความสะอาด
หญา
ของอาคาร
- นิติบุคคลที่ดูแลโครงการฯตองกํากับแมบาน
ใหทําความสะอาดทุกวันและควรมีหัวหนา
แมบานตรวจการทํางานของแมบานดวย
4. ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน - เพิ่มจํานวน รปภ. ใหมากกวาปจจุบัน
หองถูกงัด รถมอเตอรไซดถูกขโมย รภป.มี
- รปภ. ควรเดินตรวจอาคาร ลานจอดรถ แทน
จํานวนนอยและหยอนสมรรถภาพในการทํางาน การประจําปอมยามเพียงอยางเดียว
- เมื่อมีการขนยายสิ่งของออกจากโครงการ
เจาของหองตองแจงนิติบุคคลใหทราบดวย
- การเคหะควรจัดใหมีการอบรมตํารวจบาน

ตารางที่ 25 ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี
(กันตนา) (ตอ)
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
เพื่อชวยกันดูแลทรัพยสินของลูกบาน
- การเคหะควรประสานความรวมมือกับสภอ.
บางแมนางในการเพิ่มจุดตรวจในโครงการฯ
5. ปญหาดานที่จอดรถมีนอยไมเพียงพอกับความ - จัดระเบียบการจอดรถโดยการตีเสน ทางโคง
ตองการและขาดการจัดระเบียบในการจอดรถทํา และทางแยกหามจอด มีสติกเกอรรถที่พัก
ใหเสียพื้นที่และเกิดทัศนียภาพที่ไมนามอง
อาศัยในโครงการฯ
- ควรมีที่จอดรถมอเตอรไซดและจักรยานเพื่อ
ความปลอดภัยและความเปนระเบียบรวมทั้ง
ลดความสื้นเปลืองพื้นที่จอดรถ
6. ปญหาดานทําเลที่ตั้งของโครงการไมเหมาะสม - การเคหะควรสรางศาลาที่รอรถหนาโครงการ
การคมนาคมไมสะดวก รถโดยสารสาธารณะมี เพื่อความปลอดภัยของผูใชบริการรถ
นอย รอนาน ไมมีปายและศาลารอรถทําใหเสี่ยง สาธารณะ
ตออันตรายเพราะเปนทางโคงและถนนมีเพียง 2
เลน
7. รานคาในโครงการมีนอย ตลาดมีขนาดเล็กไมมี - ควรปรับปรุงตลาดที่มีในโครงการฯ ใหมี
สินคาที่หลากหลาย จํานวนรานคามีนอย ตอง
รานคาเพิ่มมากขึ้นและควรแยกตลาดออกจาก
เดินทางไปซื้อของนอกหมูบานซึ่งหางไกลมาก สนามฟุตบอล
- ควรสงเสริมใหมีสหกรณรานคาในหมูบาน
8. ปญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค ตูโทรศัพท
สาธารณะมีจํานวนนอย อยูหางไกล คุณภาพ
น้ําประปาไมดี น้ําไหลชาโดยเฉพาะชั้น 4และ 5
แสงสวางจากไฟฟาไมทั่วถึงทําใหบางจุดของ
หมูบานมืดเสี่ยงตอโจรผูราย

- ควรเพิ่มตูโทรศัพทสาธารณะใหมากขึ้น
- ปรับปรุงแรงดันระบบน้ําประปา
- ควรทําความสะอาดถังเก็บน้ําประปา เพื่อให
น้ํามีคุณภาพดี ไมมีกลิ่นและตะกอน
- ควรเพิ่มแสงสวางนอกเหนือจากไฟตามถนน
ในจุดที่มีความเสี่ยง เชน บริเวณริมรั้ว

ตารางที่ 25 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (ตอ)
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ

9. ปญหากลิ่นเหม็นจากขยะตกคาง ถังขยะมีไม
เพียงพอ การทิ้งขยะนอกถัง

10. ปญหาการกระทําผิดกฎระเบียบของการอยู
อาศัยในอาคารชุด เชนการวางสิ่งของบริเวณ
ทางเดิน การเลี้ยงสัตว การตากผา ฯลฯ

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
- ควรเปลี่ยนหลอดไฟที่ชํารุดในอาคารบริเวณ
ทางเดินเมื่อไดรับแจงอยางรวดเร็ว
- ควรใหมีการจัดเก็บขยะทุกวันเพื่อจะไดไมมี
มีขยะตกคางซึ่งจะทําใหมีกลิ่น
- เพิ่มปริมาณถังขยะใหเพียงพอกับปริมาณของ
ขยะในหมูบาน
- รณรงคการคัดแยกขยะกอนการทิ้งและทิ้งให
ถูกกับถังขยะประเภทตาง ๆ
- กอนการสงมอบหองพักการเคหะควรจัดใหมี
การใหความรูในเรื่องการอยูอาศัยในอาคาร
ชุด
- ติดปายแสดงขอควรปฏิบัติและขอหามใน
การพักอาศัยในอาคารชุด
- ควรมีการใชกฎระเบียบอยางจริงจังกับผูที่ฝา
ฝน

11. ปญหาดานโครงสรางของอาคาร เชน การทรุด - การเคหะควรสงเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเขามา
ตัวของตึก รอยราว การรั่วซึมของน้ําระหวาง
ตรวจดูและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว
ชั้นกอกน้ําคุณภาพต่ํา ผนังหองขึ้นรา กระเบื้อง
รอน
12. ปญหาเรื่องสัตวเลื้อยคลาน เชน งู อาศัยอยูใน - การเคหะควรประสานความรวมมือกับอบต.
โพรงใตอาคาร แมลงและยุง มีจํานวนมาก
และเทศบาลตําบลบางใหญในการกําจัด
ยุงลาย
13. ปญหาดานการรับรูขาวสารของหมูบานลาชา - จัดใหมีบอรดแจงขาวสารประจําอาคาร
และไมไดรับทราบขาวสารของหมูบาน
- ควรมีการประชาสัมพันธตามสายในชุมชน
-คณะกรรมการชุมชนตองมีผูที่อยูอาศัย

ตารางที่ 25 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (ตอ)
ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
ในอาคารนั้น ๆ เปนกรรมการดวยเพื่อจะได
นําขาวสารตาง ๆ ไปแจงใหผูอยูอาศัยทราบ
14. ปญหาดานสนามกีฬามีนอยและถูกแบงเปน
- การเคหะควรจัดใหมีสนามกีฬาอยางเปน
ตลาดทําใหไมสามารถเลนฟุตบอลได สนาม
สัดสวนและไมควรแบงครึ่งหนึ่งเปนตลาด
เด็กเลนอุปกรณเครื่องเลนมีนอยและชํารุด
- ติดปายประชาสัมพันธไมเลี้ยงสัตวในอาคาร
สนามหญาสกปรกถูกใชเปนที่ถายอุจจาระของ ชุดและไมนําสุนัขไปถายอุจจาระที่สนาม
สุนัข
หญา
15. ปญหาครัวเรือนในโครงการขาดความสามัคคี

- การเคหะควรจัดกิจกรรมที่สงเสริมความ
สามัคคีในชุมชนแตควรศึกษาความตองการ
ของคนในชุมชนดวยวาตองการกิจกรรม
แบบใดเพื่อไมใหเปนการสูญเปลาเพราะคน
มารวมกิจกรรมนอย

16. รายไดไมเพียงพอตอการใชจายใน
ชีวิตประจําวัน

- การเคหะควรจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพขึ้น
ในชุมชนเพื่อชวยใหคนในชุมชนมีอาชีพ
เสริม สรางรายได ไมเอาเวลาไปตั้งบอนการ
พนัน
- การเคหะควรใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจ
พอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน การสราง
รายไดเสริมในครอบครัว

2. ปญหาและขอเสนอแนะดานความสัมพันธทางสังคม
ปญหาดานความสัมพันธทางสังคม จํานวน 63 หนวย คิดเปนรอยละ 24.71 ไดเสนอปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหาที่เกี่ยวของ ดังนี้ (ตารางที่ 26)
ตารางที่ 26 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับความสัมพันธทางสังคมใน
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ปญหาความสัมพันธทางสังคม
1. ปญหาดานความสามารถในการบริหารงานของ
นิติบุคคล

ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา
- การบริหารงานของนิติบุคคลควรเอาใจใสใน
ความเปนอยูของลูกบานไมใชทําหนาที่เพียง
เก็บคาน้ําและคาขยะ
- การรับเรื่องรองเรียนของลูกบานควร
ดําเนินการแกไขอยางรวดเร็วและปฏิบัติให
เห็นผล
- นิติบุคคลควรติดตามการปฏิบัตงิ านของ
แมบานและรปภ.
- ประสานงานกับการเคหะในการจัดกิจกรรม
ที่สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบาน

2. ปญหาการเปลี่ยนนิติบุคคลบอย

- การเคหะควรมีวิธีการสรรหานิติบุคคลที่มี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ
อาคารชุดและผูอยูอาศัยในโครงการฯ

3. ปญหาการเมืองทองถิ่น

- ควรมีการประสานงาน กันระหวางเทศบาล
กับอบต. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพื่อไมให
เกิดความเหลื่อมล้ําและนําไปสูการแตกแยกใน
ชุมชน

ตอนที่ 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูท ี่อยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยจําแนกตามขอมูลลักษณะทั่วไป
ไดแก เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน
ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัยการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน การเขารวม
กิจกรรมชุมชน ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
6.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูท อี่ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบ t-test
ตารางที่ 27 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูท อี่ าศัยอยูใ นโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามเพศ
เพศ
ชาย
หญิง

จํานวน
133
177

̅
3.24
3.17

S.D.
.405

t

Sig.

1.647

.200

.371

จากตารางที่ 27 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยใน
โครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน

6.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จํา แนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา
สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาที่อยูอาศัย และจํานวนผูอยูอาศัย โดยใชก ารวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’) ดังรายละเอียดในตารางที่ 28 – 47
ตารางที่ 28 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามอายุ
อายุ
ต่ํากวา 20 ป
21 - 30 ป
31 – 40 ป
มากกวา 40 ป

จํานวน
17
54
117
122

S.D.
.525
.364
.399
.358

̅
3.29
3.29
3.18
3.16

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 28 พบวา ผูอยูอาศัยในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง โดยกลุมที่มี
อายุต่ํากวา 20 ป และกลุมที่มีอายุอยูระหวาง 21 - 30 ป มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลางมากที่สุด
( ̅ = 3.29) รองลงมาคือกลุมอายุ 31 – 40 ป และกลุมอายุมากกวา 40 ป ( ̅ = 3.18, 3.16 ตามลําดับ)
ตารางที่ 29 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามอายุ
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.865
45.448
46.313

df
3
306
309

MS
.288

F

Sig.

1.942

.123

.149

จากตารางที่ 29 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยใน
โครงการที่กอตั้งโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 30 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอ าศัยในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
จําแนกตามสถานภาพสมรส
สถานภาพสมรส
โสด
สมรส
หยา/หมาย/แยกกันอยู

จํานวน
75
187
48

S.D.
.487
.334
.406

̅
3.25
3.18
3.18

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 30 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง โดยกลุมที่มี
สถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลางมากที่สุด ( ̅ = 3.25) รองลงมาคือกลุมที่มีสถานภาพ
สมรสและกลุมที่มีสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยูมีคาเฉลี่ยเทากัน ( ̅ = 3.18)
ตารางที่ 31 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพสมรส
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
.283
46.030
46.313

df
2
307
309

MS
.142

F

Sig.

.944

.390

.150

จากตารางที่ 31 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการที่กอตั้งโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 32 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอือ้ อาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
ไมไดรับการศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษาตอนตน
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.
ปวส./อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวาปริญญาตรี

จํานวน
13
62
65
80
30
47
13

S.D.
.465
.372
.255
.313
.498
.493
.278

̅
2.93
3.12
3.13
3.22
3.16
3.35
3.52

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 32 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง โดยกลุมที่มี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลางมากที่สุด ( ̅ = 3.52) รองลงมาคือ
กลุมที่มกี ารศึกษาระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนตน
ประถมศึกษาและกลุมที่ไมไดรับการศึกษามีคาเฉลี่ย ( ̅ = 3.35, 3.22, 3.16, 3.13, 3.12, 2.93 ตามลําดับ)
ตารางที่ 33 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระดับการศึกษา
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม

SS
4.076

ภายในกลุม
42.237
รวม
46.313
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

df
6
303
309

MS
.679

F

Sig.

4.873

.000**

.139

จากตารางที่ 33 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มรี ะดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
อยูอาศัยในโครงการทีด่ ําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ตารางที่ 34 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูที่มีระดับ
การศึกษาตางกัน
ระดับ
การศึกษา
ไมไดรับ
การศึกษา
ประถมศึกษา
มัธยมศึกษา
ตอนตน
มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช.
ปวส./
อนุปริญญา
ปริญญาตรี
สูงกวา
ปริญญาตรี

ไมไดรับ ประถม
การศึกษา ศึกษา
̅

มัธยมศึกษา มัธยมศึกษา
ปวส./
ปริญญา สูงกวา
ตอนตน
ตอนปลาย/ อนุปริญญา
ตรี
ปริญญาตรี
ปวช.
3.13
3.22
3.16
3.35
3.52

3.12

2.93

2.93
-

3.12
3.13

-.189
-.196

-.008

-

3.22

-.287

-.099

-.091

-

3.16

-.221

-.033

-.025

.066

-

3.35
3.52

-.414
-.589**

-.225
-.400

-.217
-.392

-.126
-.302

-.192
-.367

-.175

-

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01
จากตารางที่ 34 จากการเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ ที่มีระดับการศึกษา
ตา งกัน มีคุณ ภาพชีวิตในการอาศัยอยู ในโครงการที่ดํา เนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้ออาทร
นนทบุรีตางกัน คูที่แตกตางกันคือไมไดรับการศึกษากับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยกลุมตัวอยางที่
มีระดับการศึกษาที่สูงกวา ปริญญาตรี ( ̅ = 3.52) มีคุณภาพชีวิต ดีกวา กลุมที่ไมไดรับการศึกษา ( ̅ =
2.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .01 สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 35 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
สถานภาพการทํางาน
ไมไดประกอบอาชีพ
กําลังหางานทํา/วางงาน
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
นักเรียน/นักศึกษา
อื่น ๆ

จํานวน
14
14
73
43
141
10
15

̅
2.98
3.19
3.08
3.30
3.25
3.42
3.07

S.D.
.562
.334
.392
.389
.367
.301
.197

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 35 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลางโดยกลุมที่
เปนนักเรียน/นักศึกษามีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลางมากที่สุด ( ̅ = 3.42) รองลงมาคือ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท กําลังหางานทํา/วางงาน ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย อื่น ๆ และ
ไมไดประกอบอาชีพมีคาเฉลี่ย ( ̅ = 3.30, 3.25, 3.19, 3.08, 3.07, 2.98 ตามลําดับ)
ตารางที่ 36 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพการทํางาน
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม

SS
3.068

ภายในกลุม
43.245
รวม
46.313
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
6
303
309

MS
.511

F

Sig.

3.583

.002*

.143

จากตารางที่ 36 พบวา กลุมตัวอยางที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัย
ในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ตารางที่ 37 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูที่มี
สถานภาพการทํางานแตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
สถานภาพการ
ทํางาน

ไมไดประ
กอบอาชีพ
กําลังหางานทํา
/ วางงาน
ประกอบธุรกิจ
สวนตัว/คาขาย
รับราชการ /
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ
พนักงานบริษัท
/ หาง / ราน /
โรงงาน
นักเรียน /
นักศึกษา
อื่น ๆ

̅

ไมได
ประกอบ
อาชีพ

กําลังหา
งานทํา /
วางงาน

ประกอบ รับราชการ พนักงาน นักเรียน /
ธุรกิจ
/ พนักงาน บริษัท / นักศึกษา
สวนตัว / รัฐวิสาหกิจ หาง / ราน
คาขาย
/ โรงงาน
3.08
3.30
3.25
3.42

3.19

2.98

2.98
-

3.19

-.212

-

3.08

-.107

.105

-

3.30

-.317

-.106

-.210

-

3.25

-.267

-.056

-.161

.050

-

3.42

-.437

-.226

-.331

-.120

-.170

-

3.07

-.089

.123

.018

.229

.179

.349

อื่น ๆ

3.07

-

จากตารางที่ 37 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีสถานภาพการทํางานตา งกัน เมื่อวิเคราะห
เปนรายคู แ ลวไมพบวา มีคูใ ดที่มี คุณ ภาพชีวิต ในการอาศัยอยู ใ นโครงการที่ดํา เนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน

ตารางที่ 38 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามรายได
รายไดครัวเรือน

ต่ํากวา 10,000 บาท
10,001 – 20,000 บาท
20,001 – 30,000 บาท
30,001 – 40,000 บาท
40,001 – 50,000 บาท
มากกวา 50,000 บาท

จํานวน
58
169
54
15
5
9

S.D.
.441
.351
.304
.615
.147
.340

̅
3.12
3.18
3.19
3.36
3.22
3.73

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ดี

จากตารางที่ 38 พบวา ผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูในระดับดีเพียงกลุมเดียว คือ รายได
มากกวา 50,000 บาท ( = 3.73) นอกจากนั้นมีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง ไดแก กลุมที่มีรายได
30,001 – 40,000 บาท รายได 40,001 – 50,000 บาท รายได 20,001 – 30,000 บาท รายได 10,001 –
20,000 บาทและรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ( = 3.36, 3.22, 3.19, 3.18, 3.12 ตามลําดับ)
ตารางที่ 39 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามรายได
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม

SS
3.344

ภายในกลุม
42.969
รวม
46.313
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
5
304
309

MS
.669

F

Sig.

4.732

.000*

.141

จากตารางที่ 39 พบวา ผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ ที่มีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ตารางที่ 40 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูที่มีรายได
แตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
รายได
̅

ต่ํากวา 10,000
10,001 – 20,000
20,001 – 30,000
30,001 – 40,000
40,001 – 50,000
มากกวา 50,000

3.12
3.18
3.19
3.36
3.22
3.73

ต่ํากวา
10,000
3.12
-.056
-.071
-.238
-.100
-.607*

10,001
– 20,000
3.18

20,001
–30,000
3.19

30,001
– 40,000
3.36

40,001
– 50,000
3.22

-.016
-.183
-.044
-.552*

-.167
-.029
-.536*

.138
-.369

-.508

มากกวา
50,000
3.73

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 40 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตการอาศัยอยูใ น
โครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน จํานวน 3 คู คือ
คูที่ 1 รายไดต่ํากวา 10,000 บาท กับ รายไดมากกวา 50,000 บาท คูที่ 2 กลุมที่มีรายได 10,001 – 20,000
บาท กับ กลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาทและคูที่ 3 กลุมที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท กับ กลุมที่
มีรายไดมากกวา 50,000 บาท โดยกลุมที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท ( ̅ = 3.73) มีคุณภาพชีวิตดีกวา
กลุมที่มีรายได20,001 – 30,000 บาท ( ̅ = 3.19) กลุมที่มีรายได 10,001 – 20,000 บาท ( ̅ = 3.18) และ
กลุมที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ( ̅ = 3.12) บาท อยา งมีนัยสํา คัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ
ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 41 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)จําแนกตาม
ระยะเวลาที่อยูอาศัย
ระยะเวลาที่อยู
นอยกวา 1 ป
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
มากกวา 4 ป

จํานวน
31
32
73
91
60
23

S.D.
.476
.407
.300
.361
.374
.478

̅
3.44
3.03
3.22
3.17
3.17
3.20

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 41 พบวา ผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอยูอ าศัย ในโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูที่ระดับปานกลางทุกกลุม โดยมี
ระยะเวลาที่อ ยูอาศัยนอ ยกวา 1 ป, 2 ป, มากกวา 4 ป, 3 ป และ 4 ป, 1 ป ( = 3.44, 3.22, 3.20, 3.17,
3.03 ตามลําดับ)
ตารางที่ 42 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระยะเวลาที่อยูอาศัย
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม

SS
2.921

ภายในกลุม
43.393
รวม
46.313
* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

df
5
304
309

MS
.584

F

Sig.

4.092

.001*

.143

จากตารางที่ 42 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มรี ะยะเวลาที่อยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)

ตารางที่ 43 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูที่มีระยะเวลา
อยูอาศัยแตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’)
ระยะเวลา
อยูอาศัย
นอยกวา 1 ป
1 ป
2 ป
3 ป
4 ป
มากกวา 4 ป

̅
3.34
3.03
3.22
3.17
3.17
3.20

นอยกวา 1 ป
3.34
.412*
.224
.276*
.275
.240

1 ป
3.03

2 ป
3.22

3 ป
3.17

4 ป
3.17

มากกวา 4 ป
3.20

-.187
-.136
-.137
-.172

.051
.050
.016

-.001
-.036

-.035

-

* มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
จากตารางที่ 43 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีระยะเวลาอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
อยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ อาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน
จํานวน 2 คู คือ คูที่ 1 กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอยูอาศัยนอ ยกวา 1 ป กับ กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลา
อาศัยอยู 1 ปและคูที่ 2 กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอยูอาศัยนอ ยกวา 1 ป กับ กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลา
อาศัยอยู 3 ป โดยกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอยูอ าศัยนอยกวา 1 ป ( ̅ = 3.34) มีคุณภาพชีวิตในการอยู
อาศัยในโครงการฯ ดีกวา กลุมที่มีระยะเวลาอาศัยอยู 3 ป ( ̅ = 3.17) และกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลา
อาศัยอยู 1 ป ( ̅ = 3.03) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน

ตารางที่ 44 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ
ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามจํานวน
ผูอยูอาศัย
จํานวนผูอยูอาศัย
1 คน
2 คน
3 คน
4 คน
มากกวา 4 คน

จํานวน
42
105
62
75
26

S.D.
.490
.400
.394
.295
.328

̅
3.22
3.25
3.18
3.10
3.26

ระดับ
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง

จากตารางที่ 44 พบวา ผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอยูอ าศัย ในโครงการที่
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบา นเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูที่ระดับปานกลางทุกกลุม โดยมี
จํานวนผูอยูอาศัย มากกวา 4 คน จํานวนผูอยูอาศัย 2 คน จํานวนผูอยูอาศัย 1 คน จํานวนผูอยูอาศัย 3 คน
และจํานวนผูอยูอาศัย 4 คน ( = 3.26, 3.25, 3.22, 3.18, 3.10 ตามลําดับ)
ตารางที่ 45 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย
แหลงความแปรปรวน
ระหวางกลุม
ภายในกลุม
รวม

SS
1.221
45.092
46.313

df
4
305
309

MS
.305

F

Sig.

2.065

.085

.148

จากตารางที่ 45 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีจํานวนผูอยูอาศัยตา งกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตาง
กัน

ตารางที่ 46 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูทอี่ าศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิก
ชมรม/กลุมในชุมชน
สถานภาพการเปน
สมาชิกชมรม/กลุม
ในชุมชน
ไมเปน
เปน

จํานวน
̅

S.D.

278

3.19

.394

32

3.28

t

Sig.

1.502

.221

.316

จากตารางที่ 46 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีสถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุม ใน
ชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน
ตารางที่ 47 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมชุมชน
การเขารวมกิจกรรมชุมชน
ไมไดเขารวม
เขารวม

จํานวน
175
135

̅
3.20
3.19

S.D.
.433

t

Sig.

5.651

.018

.319

จากตารางที่ 47 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ทีเ่ ขารวมกิจกรรมชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางที่ไมไดเขารวมกิจกรรมชุมชน ( ̅ = 3.20) มี
คุณภาพชีวิตดีกวากลุมที่เขารวมกิจกรรมชุมชน ( ̅ = 3.19)

ตอนที่ 7 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน
(Pearson Product Moment Correlation)
ตารางที่ 48 ความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน
ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
ตัวแปรที่วิเคราะหความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต
1. ลักษณะของชุมชน
2. สัมพันธภาพในครอบครัว
3. การสนับสนุนทางสังคม
**มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01

คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r)
.171**
.225**
.310**

p-value
.003
.000
.000

จากตารางที่ 48 พบวา ลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสํา คัญ
ทางสถิติ .01 (r = .171, p < .01) สัมพันธภาพในครอบครัว กับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันที่ระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .225, p < .01) และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิต มีความสัมพันธ
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .310, p < .01)

บทที่ 5
สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) สรุปผลการศึกษา ดังนี้
5.1 สรุปผลการศึกษา
5.1.1 ระดับคุณภาพชีวิต ปญหาและขอเสนอแนะของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครั ฐ โครงการบ านเอื้ ออาทรนนทบุรี (กั น ตนา) พบวา คุ ณ ภาพชีวิ ต ของผูอ าศั ยอยูใ น
โครงการฯ โดยรวมอยูท ี่ระดับปานกลาง ( ̅ = 3.16) ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตรายดานของผูอ าศัยอยู
ในโครงการฯ เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดานจิตใจ ( ̅ = 3.49) ดานรางกาย ( ̅ = 3.34)
ดานสัมพันธทางสังคม ( ̅ = 3.18) ดานสิ่งแวดลอม ( ̅ = 2.97) และหมวดทั่วไป ( ̅ = 2.80) ปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) พบวาปญหาดานสิ่งแวดลอม (รอยละ75.29) ไดแก เพื่อนบานสง
เสียงดัง การมั่วสุมของกลุมวัยรุน ความสะอาดทั้งในอาคาร ทางเดิน และบริเวณโดยรอบอาคาร
สนามเด็ก เลน สนามหญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ที่จ อดรถมีนอยและขาดการจัด
ระเบียบในการจอดรถ ปญหาดา นทําเลที่ตั้งของโครงการ การคมนาคมไมสะดวก รานค าใน
โครงการมีนอย ตลาดมีขนาดเล็ก ปญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค ตูโทรศัพทสาธารณะมีนอย อยู
หางไกล คุณภาพน้ําประปาไมดี น้ําไหลชา แสงสวางจากไฟฟาไมทั่วถึงทําใหบางจุดของหมูบ านมืด
เสี่ยงตอโจรผูราย กลิ่นเหม็นจากขยะตกคาง ถังขยะมีไมเพียงพอ การกระทําผิดกฎระเบียบของการ
อยูอาศัยในอาคารชุด การวางสิ่งของบริเวณทางเดิน การเลี้ยงสัตว การตากผา ปญหาดานโครงสราง
ของอาคาร การทรุดตัวของตึก รอยราว น้ํารั่วซึมระหวางชั้น กอกน้ําไมมีคุณภาพ ผนังหองขึ้นรา
กระเบื้องปูพื้น รอน ปญหาเรื่องสัตวเลื้อยคลาน แมลงและยุง ปญหาดานการรับรูขาวสารของ
หมูบานลาชาและไมไดรับทราบขาวสารของหมูบาน สนามกีฬามีนอยและถูกแบงเปนตลาดทําให
ไมสามารถเลนฟุตบอลได สนามเด็กเลนอุปกรณเครื่องเลนมีนอยและชํารุด สนามหญาสกปรกถูก
ใช เ ป น ที่ ถ า ยอุ จ จาระของสุ นั ข ป ญ หาครั ว เรื อ นในโครงการขาดความสามั ค คี ป ญ หาด า น
ความสัมพันธทางสังคม (รอยละ 24.71) ไดแก ปญหาดานความสามารถในการบริหารงานของนิติ
บุคคล ปญหาการเปลี่ยนนิติบุคคลบอย ปญหาการเมืองทองถิ่น

5.1.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามขอมูลลักษณะทั่วไป พบวา
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวติ ในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน
ผูอ าศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยพบวา ผูอยูอาศัยที่มีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี ( ̅ = 3.52) มีคุณภาพ
ชีวิตดีกวากลุมที่ไมไดรับการศึกษา ( ̅ = 2.93)
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีสถานภาพการทํางานตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แตไม
พบวามีกลุมสถานภาพการทํางานใดที่มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอือ้ อาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันคือ กลุมที่มีรายไดมากกวา
50,000 บาท ( ̅ = 3.73) มีคุณภาพชีวิตดีกวากลุมที่มีรายได 20,001 – 30,000 บาท ( ̅ = 3.19) กลุมที่
มีรายได 10,001 – 20,000 บาท ( ̅ = 3.18) และกลุมที่มีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท ( ̅ = 3.12) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีระยะเวลาอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันคือกลุมตัวอยางที่มี
ระยะเวลาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป ( ̅ = 3.34) มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ดีกวากลุมที่
มีระยะเวลาอาศัยอยู 3 ป ( ̅ = 3.17) และกลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอาศัยอยู 1 ป ( ̅ = 3.03) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีจํานวนผูอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
มีสถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุม ในชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการ
ไมแตกตางกัน
ผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ที่
เขารว มกิจกรรมชุมชนตางกัน มีคุณ ภาพชีวิต ในการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกัน อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติทรี่ ะดับ .05 โดยกลุมตัวอยางที่ไมไดเขารวมกิจกรรมชุมชน ( ̅ = 3.20) มีคุณภาพ
ชีวิตดีกวากลุมที่เขารวมกิจกรรมชุมชน ( ̅ = 3.19)
5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) พบวา ลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ําระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .171, p < .01) สัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .225, p < .01) และการสนับสนุนทาง
สังคมกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .310,
p < .01)
5.2 อภิปรายผล
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใ นโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 4 ดาน คือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดาน
สิง่ แวดลอม พบวา ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูอ าศัยอยูใ นโครงการฯ อยูท รี่ ะดับปานกลาง
( ̅ = 3.16) ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของจักรพงษ เกเย็น (2554) ที่ศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุงสอง
หอง ไดพบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง
สําหรับผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) มีคุณ ภาพชีวิตอยู ที่ร ะดับปานกลาง เมื่อ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานจิตใจมีคาเฉลี่ยมากที่สุด ( ̅ = 3.49) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูอาศัยอยูใน
โครงการฯ มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี ( ̅ = 2.35) และไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ของสมาชิกครอบครัวอยูในระดับสูง ( ̅ = 2.34) ทําใหมีจิตใจที่เขมแข็งสามารถตอสูกับอุปสรรค
และปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี อัจฉรา นวจินดาและกาญจนา ลุศนันทน (2543: 242) กลาววา

ความผูกพัน ความรัก ความเขาใจ การใหอภัยซึ่งกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติตอกันอยางอบอุน
ระหวง สามี-ภรรยา ลูกและญาติพี่นอง ถาครอบครัวใดมีความสัมพันธอันดีและมีความสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะเปนเหมือนเกราะที่คุมครองสมาชิกในครอบครัวใหเกิดความมั่นคงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข สําหรับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมพบวามีคาเฉลี่ยนอยที่สุด ( ̅ = 2.97)
ซึ่งเกิดจากปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรีที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของผูอยูอาศัยในโครงการดังกลาว เชน ปญหาดานมลพิษทางเสียงที่สงผลกระทบตอการพักผอน
หลับนอนทําใหการนอนหลับไมเพียงพอซึ่งมีผลตอสุขภาพและการทํางาน ปญหาดานขยะและสิ่ง
ปฏิกูล ที่เกิดจากการทิ้งขยะไมเปนที่ จํานวนถังขยะมีนอยไมเพียงพอกับปริมาณขยะ หนวยงานที่
เก็บขยะไมไดมาเก็บขยะทุก วัน ทําใหมีข ยะตกคางสงกลิ่นเหม็นและมีหนูเกิด ขึ้น ในโครงการฯ
ตลอดจนปญหายาเสพติด ความไมมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เหลานี้สงผลใหคุณภาพ
ชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการฯมีคุณภาพชีวิตอยูที่ระดับปานกลาง
การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณ ภาพชีวิต ของผูอาศัยอยูในโครงการฯ จําแนกตามลัก ษณะ
ทั่วไป พบวา ดานทีค่ ุณภาพชีวิตไมแตกตางคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การเปนสมาชิกชมรม /
กลุม อาจเปนเพราะผูอาศัยที่อยูในสังคมเดียวกันเมื่อมีปญญาดานสิ่งแวดลอมเกิดขึ้นในชุมชนก็ยอม
สงผลกระทบไปถึงทุกคน เชน มลภาวะทางเสียง เสียงดังจากเครื่องขยายเสียง เสียงรถมอเตอรไซด
ของเด็กวัยรุน ทุกหนวยที่อาศัยยอมไดยินเหมือนกัน กลิ่นเหม็นจากขยะสิ่งปฏิกูลยอมสงกลิ่นโดย
ไมสามารถแยกไดวาเพศใดจะไดรับกลิ่น มากกวากัน สว นดานที่ คุณ ภาพชีวิต แตกตางกัน คือ
การศึกษาโดยพบวาผูอาศัยอยูในโครงการที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูที่
ไมไดรบั การศึกษา อาจเปนเพราะผูอาศัยอยูในโครงการที่มีการศึกษาสูงกวาปริญญตรียอมมีโอกาส
ในการเขาถึงแหลงงานที่ดีกวา การไดรับผลตอบแทนจากการทํางานที่มากกวายอมมีความเปนอยูที่
ดีกวาผูที่ไมไดรับการศึกษา ดานรายได พบวา ผูอาศัยที่มีรายไดมากกวา 50,000 บาท มีคุณภาพชีวิต
ที่ดีกวาผูอยูอาศัยที่มีรายไดต่ํากวา 30,000 บาท อาจเปนเพราะผูอยูอาศัยที่มีรายไดที่มากกวาทําใหมี
โอกาสในการบริโภคสินคาที่มีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีสิ่งที่ตอบสนองความสะดวกสบายในการ
ดําเนินชีวิต ทําใหมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวาผูที่มีรายไดนอย ดานระยะเวลาที่อยูอาศัยในโครงการ พบวา
ผูที่อาศัยอยูในโครงการฯนอยกวา 1 ป มีคุณภาพชีวิตดีกวาผูที่อาศัยอยูในโครงการ 1 ปและ 3 ป อาจ
เปนเพราะปญหาบางปญหาเชนปญหาดานลอมสิ่งแวดในโครงการฯ จะมีความรุนแรงในชวงเวลาที่
เพิ่งเปดโครงการฯและคลี่คลายลงเมื่อเวลาผานไป เชน การงัดหองพักของผูที่อาศัยอยูในโครงการฯ
โดยพบวาในชวงที่เปดโครงการฯใหม ๆ มีผูพักอาศัยจํานวนนอยตอนเชาออกจากบานกลับมาอีก
ครั้งในตอนเย็นดังนั้นในชวงเวลากลางวันไมมีผูคนทําใหมิจฉาชีพมางัดหองขโมยทรัพยสินและเมื่อ
เวลาผานไปมีผูพักอาศัยในโครงการฯ มากขึ้นมีเพื่อนบานชวยกันสอดสองดูแลทําใหปญหานี้หมด
ไปจากโครงการฯ ดังนั้นผูที่เขามาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป จึงมีคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยจากการ

ถูกงัดหองพักมากกวาผูที่อยูอาศัยในโครงการมากกวา 1 ปและ 3 ป นอกจากนี้ปญหาดานอื่น ๆ ที่
พบในโครงการฯ ก็ไดรับการแกไขโดยหนวยงานที่เกี่ยวของไปบางแลวดังนั้นผูที่เขามาอยูใหมจะ
ไมพบปญหาแลว และทางโครงการฯ ได มีการจัดกิจ กรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การเตนแอ
โรบิคที่เพิ่งมีขึ้นเมื่อตนป 2556 เปนตน ดานการเขารวมกิจกรรม พบวากลุมผูอาศัยอยูในโครงการฯ
ที่ไมเขารวมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวากลุมที่เขารวมกิจกรรม อภิปรายไดวาเกณฑการประเมิน
คุณภาพชีวิตมีหลายเกณฑ เชน การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ สิ่งแวดลอม ทั้งนี้อาจเปนเพราะกลุมผู
อาศัยอยูในโครงการฯ ที่ไมเขารวมกิจกรรมอาจจะเปนกลุมมีการศึกษาสูง มีงานทํา มีรายไดสูงก็
อาจจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวากลุมที่เขารวมกิจกรรม
ความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิต พบวาการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตที่ระดับปานกลาง (r =.310) อาจเปนเพราะการสนับสนุนทางสังคมมี
แนวโนมที่ จ ะทําใหคุณ ภาพชีวิต ดานรางกายดานจิต ใจ ดานความสัมพัน ธทางสังคมและดาน
สิ่งแวดลอมดีขึ้นการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว เพือ่ นบานและญาติพนี่ องคือการ
ชวยเหลือและดูแลกันจากคนในชุมชนเอง ซึง่ การทีช่ ุมชนตางมีสวนรวมในการสนับสนุนทางสังคม
ในดานตาง ๆใหกับตัวบุคคล ยอมนําคุณภาพชีวิตที่ดีมาสูผูทไี่ ดรับการสนับสนุนในที่สดุ
5.3 ขอเสนอแนะ
5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา
จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอ าศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี้
1. กรณี ปญหาดานสิ่ งแวดลอมในชุมชน ผูศึกษาเห็น วา การเคหะแหงชาติค วรจัด ใหมี
กิจกรรมที่สงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทรนนบุรี (กันตนา) มี
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น โดยสงเสริมในดานการจัดกิจกรรมใหผูที่อาศัยอยูในโครงการฯ ไดมี
โอกาสในการเขารวมในกิจกรรมชุมชน ผลการศึกษาพบวาผูอาศัยอยูในโครงการฯ สวนมากไมได
เปนสมาชิก ชมรม/กลุมในชุมชนและไมไดเขารวมกิจ กรรมหรืออาสาสมัค รในชุมชน ทําใหขาด
ความรวมมือความสามัคคี เปนสังคมที่ออนแอคนในสังคมตางคนตางอยู การพัฒนาใหผูที่อาศัยอยู
ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิต ที่สูงขึ้นโดยการสงเสริมในดานการจัด กิจกรรมในชุมชน เชน การ
สงเสริ มกิ จ กรรมตํา รวจบา นจะช ว ยในการแก ปญ หาความไมป ลอดภัย ในชีวิ ต และทรัพ ย สิ น
กิจกรรมรณรงคในดานการรักษาความสะอาดอาจจัดใหมีการประกวดเรื่องความสะอาดประจํา
อาคาร การมีปายประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของหมูบาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศของความ
รวมมือในการดําเนินงานเพื่อสวนรวมของชุมชน

2. จากการศึก ษาความสัมพัน ธ สัมพัน ธภาพในครอบครอบครัวและการสนับสนุนทาง
สังคมจากสมาชิกครอบครัว พบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิต ผูศึกษาเห็นวา ควรมีการ
สงเสริมใหเกิดชมรมครอบครัวสัมพันธขึ้ นในชุมชน มีการประกวดพอ แม ลูกตัวอยางในชุมชน
เพื่อสงเสริมใหค วามสัมพัน ธร ะดับครอบครัว แนน แฟน มากยิ่ งขึ้ น มีก ารชี้ ใ หเห็น ถึงการแสดง
บทบาททีเ่ หมาะสมของสมาชิกในครอบครัว เพือ่ เปนแบบอยางใหเพือ่ นสมาชิกในชุมชน และการมี
ครอบครัวทีอ่ บอุนก็จะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตทีด่ ีตอไป
5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ ตอไป
สําหรับการศึกษาครัง้ ตอไป ควรมีการเพิม่ ประเด็นในการศึกษาดังนี้
1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาใหครอบคลุมโครงการของการเคหะแหงชาติใหมากขึ้น
เพือ่ สะทอนความเปนอยูทแี่ ทจริงของชาวชุมชนการเคหะฯ และควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผูทอี่ าศัยในชุมชนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และเปรียบเทียบระหวางชุมชนที่อยูในภาคตาง
ๆ ดวย
2. ควรมีการนําแบบวัดคุณภาพชีวิตชุดอืน่ ๆเขามาศึกษาใหหลากหลายยิ่งขึ้นเพื่อใหทราบ
ถึงคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนที่ครอบคลุมและเปนแนวทางในการพัฒนาเกณฑชี้วัดคุณภาพของ
การเคหะแหงชาติใหมีคุณภาพและเหมาะสมมากยิง่ ขึน้ นําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว
ชุมชนของการเคหะทีเ่ หมาะสมตอไป
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ลําดับที่แบบสอบถาม

แบบสอบถาม
เรื่อง คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี
(กันตนา)
บานเลขที.่ ...............................................อาคารที.่ ...........................ชั้นที่...................................................
ผูตอบแบบสอบถามชื่อ...............................................................................................................................
วันที่...........................................................................................................................................................
ผูสอบถามชื่อ..............................................................................................................................................
คําชี้แจง : แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทั่วไป
ตอนที่ 2 สัมพันธภาพในครอบครัว
ตอนที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม
ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่กอตั้งโดยรัฐ
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะ

ขอขอบคุณในความกรุณารวมมืออยางดียิ่งมา ณ โอกาสนี้

คําชี้แจง โปรดเติมขอความหรือกาเครื่องหมาย  ลงใน  ที่กําหนดให
ตอนที่ 1 ขอมูลลักษณะทั่วไป
1.1 เพศ
 1. ชาย
1.2 อายุ
 1. ต่ํากวา 20 ป
 3. 31 – 40 ป
1.3 สถานภาพสมรสของทาน
 1. โสด

 2. หญิง
 2. 21 - 30 ป
 4. มากกวา 40 ป
 2. สมรส

1.4 ระดับการศึกษาของทาน
 1. ไมไดรับการศึกษา
 3. มัธยมศึกษาตอนตน
 5. ปวส. / อนุปริญญา
 7. สูงกวาปริญญาตรี

 3. หยา / หมาย / แยกกันอยู
 2. ประถมศึกษา
 4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.
 6. ปริญญาตรี
 8. อื่น ๆ (โปรดระบุ........................)

1.5 สถานภาพการทํางานของทาน
 1. ไมไดประกอบอาชีพ
 2. กําลังหางานทํา / วางงาน
 3. ประกอบธุรกิจสวนตัว / คาขาย
 4. รับราชการ / พนักงานรัฐวิสาหกิจ
 5. พนักงานบริษัท / หาง / ราน / โรงงาน
 6. นักเรียน / นักศึกษา
 7. อื่น ๆ (โปรดระบุ..................................................................................................)
1.6 รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือนทาน
 1. ต่ํากวา 10,000
 2. 10,001 - 20,000
 4. 30,001 – 40,000
 5. 40,001 – 50,000

 3. 20,001 – 30,000
 6. มากกวา 50,000

1.7 ระยะเวลาที่ทานอาศัยอยูในโครงการนี.้ ...........................................ป..........................เดือน
1.8 จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมดในครอบครัว (รวมตัวทาน)...................................................คน

1.9 ปจจุบันครอบครัวทานเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมใดบางหรือไม
 1. ไมเปน
 2. เปน
1.10 ปจจุบันครอบครัวทานมีสวนรวมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนบางหรือไม
 1. ไมไดเขารวม

 2. เขารวม

1.11 ลักษณะชุมชนที่ทานอาศัยอยู
ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย
1.11.1 ครัวเรือนของทานมีความสะอาด สะดวก สบาย
1.11.2 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ
ตลอดปอยางนอยคนละ 5 ลิตร ตอวัน
1.11.3 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ45
ลิตร ตอวัน
1.11.4 ครัวเรือนมีความมั่นคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร
1.11.5 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่องขยะ เชน การทิ้งขยะ
ไมเปนที่
1.11.6 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่อง กลิ่นเหม็นจากของ
เสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ
1.11.7 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่องเสียงดังหนวกหูนา
รําคาญ จากเครื่องยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง
1.11.8 ในชุมชนของทานมีปญาเรื่องน้ําเสีย น้ําเนา

1.
ไมเคย

2.
เปนบางครั้ง

3.
เปนประจํา

ตอนที่ 2 สัมพันธภาพในครอบครัว
คําชี้แจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาเปนประสบการณที่เกิด ขึ้นกับ ตัวทานเองบอ ย
มากนอยเพียงไรแลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากที่สุด
เพียงขอละ 1 คําตอบ
ขอที่

ขอความ

การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
2.1 การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว
2.2 การรับฟงและปลอบใจเมื่อเกิดความไมสบายใจใน
ครอบครัว
2.36 การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของ
สมาชิกในครอบครัว
2.4 การใชคําพูดเพื่อทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ
การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว
2.5 การไปเที่ยวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนใน
ครอบครัว
2.6 การไปเลือกซื้อของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว
2.7 การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกใน
ครอบครัว เชน เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ เปนตน
2.8 การรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว
การมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว
2.9 การตัดสินปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นในครอบครัวรวมกัน
2.10 การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน
2.11 การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน
ครอบครัว
2.12 การรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว

1.
ไมเคย

2.
บางครั้ง

3.
เปนประจํา

ขอที่

ขอความ

1.
ไมเคย

2.
บางครั้ง

3.
เปนประจํา

การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล
13. การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว
14. การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกใน
ครอบครัว
15. การอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว
16. การไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว
ตอนที่ 3 การสนับสนุนทางสังคม
คําชี้แจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาเปนประสบการณที่เกิด ขึ้นกับ ตัวทานเองบอ ย
มากนอยเพียงไรแลวทําเครื่อ งหมาย ลงในชองคําตอบที่ตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากที่สุด
เพียงขอละ 1 คําตอบ
ขอที่

ขอความ

การสนับสนุนจากครอบครัว
3.1 การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเมื่อเจอ
ปญหาชีวิต
3.2 การชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของของสมาชิกใน
ครอบครัว
3.3 การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ที่จําเปนตอการใช
ชีวิตครอบครัว
3.4 การยกยองและชื่นชมกันของสมาชิกในครอบครัว
การสนับสนุนจากเพื่อน / เพื่อนบาน
3.5 การโดนนินทาหรือดูถูกจากเพื่อน / เพื่อนบานเมื่อเจอปญหา
ในชีวิต
3.6 การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากเพื่อน /
เพื่อนบาน

1.
ไมเคย

2.
บางครั้ง

3.
เปนประจํา

ขอที่
7.

ขอความ

1.
ไมเคย

2.
บางครั้ง

การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพื่อน/ เพื่อน
บาน
8. การไดรับยกยองและชื่นชมจากเพื่อน / เพื่อนบาน
การสนับสนุนจากญาติ / พี่นอง
9. การไดรับกําลังใจจากญาติ / พี่นองเมื่อเจอปญหาในชีวิต
10. การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติ /
พี่นอง
11. การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆจากญาติ/ พี่นอง
12. การไดรับการยกยองและชื่นชมจากญาติ / พี่นอง
การสนับสนุนจากตัวแทนภาครัฐ เชน เจาหนาที่รัฐ เจาหนาที่การเคหะหรือนักการเมือง
13. การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหา
ชีวิตในดานตาง ๆ
14. การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจาก
ตัวแทนภาครัฐ
15. การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จากตัวแทนภาครัฐ
16. การไดรับการยกยองและชื่นชมจากตัวแทนภาครัฐ

3.
เปนประจํา

ตอนที่ 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี
(กันตนา) ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOLBREF-THAI)
คําชี้แจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาขอความดังกลาวตรงกับความรูสึกนึกคิดของ
ทานมากที่สุดแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ เพียงขอละ 1 คําตอบ
ขอที่

คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว

4.1

4.6

ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้
เพียงใด
การเจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวด
ทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถทํา
ในสิ่งที่ตองการมากนอยเพียงใด
ทานมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆในแต
ละวันไหม (ทั้งเรื่องงานหรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน
ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมาก
นอยเพียงใด
ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข
ความสงบ มีความหวัง) มากนอยเพียงใด
ทานมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ ดีเพียงใด

4.7

ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยเพียงใด

4.8

ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองได
ไหม

4.9

ทานมีความรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้น
หวัง วิตกกังวล บอยแคไหน

4.2

4.3

4.4
4.5

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ขอที่

คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว

4.10 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนที่สามารถ
ทําอะไร ๆ ผานไปไดในแตละวัน
4.11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาล
มากนอยเพียงใดเพื่อที่จะทํางานหรือมีชีวิต
อยูไปไดในแตละวัน
4.12 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางาน
ไดอยางที่เคยทํามามากนอยเพียงใด
4.13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น
อยางที่ผานมาแคไหน
4.14 ทานพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจาก
เพื่อน ๆ แคไหน
4.15 ทานรูสึกวาชีวิตมีความมั่นคงปลอดภัยดี
ไหมในแตละวัน
4.16 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้
มากนอยเพียงใด
4.17 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมาก
นอยเพียงใด
4.18 ทานพอใจที่จะสามารถไปใชบริการ
สาธารณสุขไดตามความจําเปนเพียงใด
4.19 ทานไดรูเรื่องราวขาวสารที่จําเปนในชีวิต
แตละวันมากนอยเพียงใด
4.20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมาก
นอยเพียงใด
4.21 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมาก
นอยเพียงใด

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

ขอที่

คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ
1
2
3
4
5
นอยที่สุด นอย ปานกลาง มาก มากที่สุด

4.22 ทานพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน
ของทาน (หมายถึง การคมนาคม)
มากนอยเพียงใด
4.23 ทานรูสึกวาชีวิตทานมีความหมายมากนอย
แคไหน
4.24 ทานสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเองได
ดีเพียงใด
4.25 ทานพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน
(ชีวิตทางเพศ หมายถึง เมื่อเกิดความรูสึก
ทางเพศขึ้นแลวทานมีวิธีจัดการทําใหผอน
คลายลงไดรวมถึง การชวยตนเองหรือการ
มีเพศสัมพันธ)
4.26 ทานคิดวาทานมีคุณภาพชีวิต (ชีวิตความ
เปนอยู) อยูในระดับใด
ตอนที่ 5 ปญหาและขอเสนอแนะ
5.1 ปญหาที่ทานพบจากการอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
5.2 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกปญหาจากขอ 1 เพื่อการมีคุณภาพชีวิตที่ดใี นการอยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................

