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บทคัดยอ 

การศึกษานี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) 2) เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพ
ชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา)  
จําแนกตามลักษณะท่ัวไป 3) เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับลักษณะของชุมชน 
สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) กลุมตัวอยางคือผูอาศัยอยูในโครงการบานเอ้ือ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) จํานวน 310 คน สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน วิเคราะหขอมูลดวยคารอย
ละ คาเฉล่ีย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว การวิเคราะห
ความสัมพันธของเพียรสัน ผลการวิจัย ดังนี้ 

1. ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) 
มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.16) ปญหาของผูอาศัยอยูในโครงการฯเปน
ปญหาดานส่ิงแวดลอม ไดแก เสียงดัง ความสะอาด ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน กล่ินเหม็น 
การปฏิบัติท่ีผิดกฎระเบียบและโครงสรางของอาคาร ปญหาดานความสัมพันธทางสังคม ไดแก 
ปญหาการบริหารงานและการเปล่ียนนิติบุคคลบอย ปญหาการแทรกแซงเมืองทองถ่ิน 

2. ผลการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามลักษณะท่ัวไป พบวา เพศ อาย ุสถานภาพการ
สมรส จํานวนผูอยูอาศัย สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุม พบวามีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัย
ในโครงการฯ ไมแตกตางกัน ดานการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายได ระยะเวลาอยูอาศัยและ
การรวมกิจกรรมชุมชน พบวามีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธ พบวา ลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัวและ
การสนับสนุนทางสังคมมีความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 

คําสําคัญ : คุณภาพชีวิต 
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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 (푥̅ = 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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บทที ่1 

บทนํา 

1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

มนุษยเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณคาหรือไมนั้นปฎิเสธไมไดวาจุดเร่ิมตนของการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษยเร่ิมตนท่ีครอบครัว ครอบครัวที่มีความพรอมในดานปจจัยสี่ อาหาร เครื่องนุงหม ท่ีอยู
อาศัยและยารักษาโรค ซึ่งเปนปจจัยพื้นฐานในการดํารงชีวิตของมนุษยและการเขาถึงปจจัยเหลานี้ได
มิไดเกิดขึ้นกับมนุษยทุกคนดวยความแตกตางท่ีมาจากหลาย ๆ สาเหตุและสาเหตุท่ีสําคัญคือฐานะทาง
เศรษฐกิจ กลาวไดวาครอบครัวใดมีฐานะทางเศรษฐกิจดี อยูในสังคมท่ีดีและมีสิ่งแวดลอมท่ีดียอมเปน
ครอบครัวท่ีนาจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีและสงผลตอคุณภาพของบุคคลในครอบครัวท่ีจะเปนทรัพยากร
มนุษยท่ีมีคุณคาดวย 

ท่ีอยูอาศัยเปนหนึ่งในปจจัยสี่ท่ีจําเปนแกการดํารงชีวิตของมนุษย ซึ่งตางก็มีความปรารถนาใน
ชีวิตท่ีเหมือนกันคือการมีบานเปนของตนเองเพ่ือความมั่นคงในชีวิต เราใชบานเปนท่ีพักอาศัยเพ่ือการ
พักผอนหลับนอนและการทํากิจกรรมตาง ๆ ในครอบครัว บานจึงเปนจุดเร่ิมตนของการสรางชีวิต การ
เร่ิมตนชีวิตท่ีดียอมจะนําไปสูอนาคตท่ีดีทั้งตอตนเอง สังคมและประเทศ มีคนจํานวนมากที่มีความ
ปรารถนาจะมีบานเปนของตนเองแตยังไมสามารถบรรลุถึงความปรารถนานั้นไดเพราะมีฐานะยากจน 
ปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของประชาชนจัดเปนปญหาทางสังคม โดยเฉพาะกับประเทศกําลัง
พัฒนาอันเปนผลมาจากการเพ่ิมขึ้นของจํานวนประชากรอยางรวดเร็วและสงผลตอความตองการดานท่ี
อยูอาศัยเพ่ิมมากขึ้น การขาดแคลนท่ีอยูอาศัยไดกอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมา เชน ปญหาชุมชนแออัด 
แหลงเสื่อมโทรมและนําไปสูปญหาสุขภาพอนามัย ปญหายาเสพติด การคามนุษย ปญหาอาชญากรรม
และปญหาอื่น ๆ ซึ่งมีผลตอสวัสดิภาพของประชาชนและเปนการปนทอนความเจริญกาวหนาท้ังของ
ประชาชนและตอประเทศชาติ  

กรณีประเทศไทยนั้นปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยไดเร่ิมดําเนินการแกไขโดยภาครัฐบาลซึ่ง
ไดเล็งเห็นถึงความสําคัญ ต้ังแตป พ.ศ. 2493 โดยใหหนวยงานตาง ๆ เชน กองเคหะสถานสงเคราะห
และสํานักงานอาคารสงเคราะห ซึ่งตอมาไดจัดต้ังเปนการเคหะแหงชาติ พัฒนาท่ีอยูอาศัยใหประชาชน
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ไดเชาหรือเชาซื้อและใหความชวยเหลือดานการเงินแกบุคคล ท่ีตองการที่อยูอาศัยเปนของตนเองหรือ
ประกอบธุรกิจโดยมิไดหวังผลกําไรท่ีเกี่ยวเนื่องกับการกอสรางอาคารหรือท่ีดินโดยเปนการใหเชาแก
ประชาชน (การเคหะแหงชาติ, 2544) ปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยไดทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นนับต้ังแต
ป พ.ศ. 2531 เนื่องจากอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศอยูในระดับสูงอยางตอเนื่องประกอบ
กับในชวงเวลาดังกลาวไดมีการเก็งกําไรในภาคอสังหาริมทรัพยทําใหราคาท่ีอยูอาศัยไดปรับราคาสูงขึ้น
อยางมาก ในป พ.ศ. 2544 รัฐบาลภายใตการบริหารประเทศของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร
ไดตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนเรงดวนในการแกไขปญหาความไมม่ันคงในดานท่ีอยูอาศัย 
เพ่ือบรรเทาความเดือดรอนและเปนการยกระดับคุณภาพชีวิตแกประชาชนท่ีมีฐานะยากจนซึ่งเปนผล
สืบเนื่องมาจากการท่ีรัฐบาลไดเปดโอกาสใหประชาชนผูมีรายไดนอยและยากจนมาขึ้นทะเบียนคนจน
และแจงปญหาตลอดจนความตองการท่ีจะใหภาครัฐเขาไปชวยเหลือ พบวาปญหาของคนยากจนอันดับ
หนึ่งคือปญหาหนี้สิน อันดับสองปญหาท่ีดินทํากินและอันดับสามปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัย 
(ศรัณย  ฐิตารีย, 2550: 12)  

ปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของคนจนไดสะทอนถึงสภาพการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยท่ีได
มาตรฐานภายในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมที่ดีของประชาชนผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยรวมท้ังการ
ไมมีความสามารถในการผอนชําระเพ่ือเชาซื้อที่อยูอาศัย ประชาชนผูมีรายไดนอยสวนใหญไดเชาท่ีอยู
อาศัยที่มีลักษณะตํ่ากวามาตรฐานท้ังในดานขนาดและคุณภาพการกอสราง ตลอดจนสภาพแวดลอมท่ี
กอใหเกิดสภาพการอยูอาศัยและการกระจุกของท่ีอยูอาศัยท่ีไมเหมาะสมซึ่งไดสงผลใหคุณภาพชีวิตของ
ผูอยูอาศัยต่ํากวามาตรฐาน (เอกชัย ศุภวิทยาภินันท, 2546: 1) ดังนั้นเพ่ือใหประชาชนผูมีรายไดนอยมี
โอกาสเชาซื้อท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานในระดับราคาท่ีสามารถรับภาระได ซึ่งจะชวยสงเสริมการมีสวน
รวมในการพัฒนาชุมชนของตนเองและสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อันจะทําใหระบบ
เศรษฐกิจมีการหมุนเวียนพัฒนาใหเกิดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมั่นคงของมนุษยและกระทรวงการคลังไดรวมกันดําเนินการแกไขปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัย
โดยมอบหมายใหการเคหะแหงชาติ ธนาคารอาคารสงเคราะหและบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) 
รวมกันวางแผนดําเนินการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีเรียกวา “บานเอื้ออาทร” ใหกับผูดอยโอกาส ผูที่มีฐานะ
ยากจนและผูท่ีมีรายไดนอย เพ่ือเสริมสรางความม่ันคงในการอยูอาศัย การจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีได
มาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเปน 
ในระดับราคาที่ผูมีรายไดนอยสามารถเชาซื้อได เพ่ือเสริมสรางสายสัมพันธอันดีระหวางสมาชิกใน
ครอบครัว ชุมชนและสังคม โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร ประชาชนกลุม
ผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอย ไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น ดวยการสรางความม่ันคงดาน
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การอยูอาศัย ท่ีไดมาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมพรอมระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการ ในดานสังคมโครงการบานเอื้ออาทรจะชวยสงเสริมใหเกิดกระบวนการประสานสาย
สัมพันธอันดีระหวางคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดความเขมแข็งมีดุลยภาพและรวมกันพัฒนา
ชุมชนจากการท่ีประชาชนมีท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานถูกสุขลักษณะซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง รัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชนและไดทรัพยากรมนุษยท่ีมีคุณคาซึ่ง
จะสงผลตอการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการของรัฐท่ีตองการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยและ
ยากจนท่ีไมสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพในสังคมและสิ่งแวดลอมท่ีดีได และเปนโครงการท่ี
มุงเนนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานท่ีอยูอาศัยท่ีมีคุณภาพไดมาตรฐานในสังคม
ชุมชนและสิ่งแวดลอมที่ดีเปนโครงการท่ีไดรับการตอบรับจากประชาชนผูดอยโอกาสในการเขาถึงท่ีอยู
อาศัยเปนอยางมาก การเคหะแหงชาติซึ่งเปนหนวยงานของรัฐและมีหนาท่ีรับผิดชอบตอการกอสรางใน
โครงการบานเอื้ออาทรไดขยายการกอสรางโครงการดังกลาวไปสูทุกภูมิภาคของประเทศ โครงการใด
ไดดําเนินการกอสรางแลวสร็จทางการเคหะแหงชาติจะดําเนินการสงมอบบานใหกับผูเชาซื้อไดเขาพัก
อาศัยตอไป ซึ่งในเวลาตอมาไดมีการรองเรียนถึงปญหามากมายท่ีเกิดขึ้นในโครงการบานเอื้ออาทรท้ังท่ี
เปนอาคารชุดและบานด่ียว โดยผานทางกระดานแสดงความคิดเห็นของเว็บไซดการเคหะแหงชาติ
(http://lawnha.nha.co.th/crm/board.php) เชน กลิ่นน้ําเนาเสียจากบอบําบัด หลังคาแตก กระเบ้ืองปูพ้ืน
ระเบิด ฝนร่ัว ประตูบวม หองน้ําซึม น้ําไมไหล หองถูกงัด ไมมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
เปนแหลงม่ัวสุม การพนัน ยาเสพติด ปฐวิน วงศเสถียร, ปตุภูมิ ยศปญญาและเฉลิมพล ศรีสุทธิกุล 
(2547) ศึกษาความความพึงพอใจของลูกบานเอื้ออาทรรังสิต คลอง 3 พบวาคุณภาพการกอสรางเปน
ปญหาท่ีระดับมากที่สุด รองลงมาเปนปญหาการรั่วซึมภายในหองน้ํา  การรั่วซึมของหลังคา การรักษา
ความสะอาดในชุมชนและการแกไขปญหาท่ีรองเรียนของเจาหนาท่ีลาชา เอกลักษณ ผาคํา (2551) ได
ประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบานเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม พบวาความคาดหวังของผูซื้อ
บานในโครงการบานเอื้ออาทรอยูในระดับมากในทุกดานแตเมื่อเขาแลวอยูกลับพบวาความพึงพอใจตอ
โครงการอยูในระดับตํ่าในดานมาตรฐานและรูปแบบอาคาร สภาพแวดลอมของชุมชน การมีสวนรวม
ในกิจกรรมของชุมชน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน สอดคลองกับการศึกษาของจักรพงศ เกเย็น 
(2554) พบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร มีสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีไม
เหมาะสม เชนความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ยาเสพติด การเลี้ยงสัตวในอาคาร ความไมสามัคคี
ของคนในชุมชน กฤติยา อนุวงศ (2554) พบวาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการมีสวนรวม 
ใหความรวมมือในกิจกรรมนอย ครอบครัวขาดความอบอุน เพราะสวนใหญมีฐานะไมดีทําใหมีปญหา
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ครอบครัว บุตรหลานไมไดรับการศึกษา จับกลุมม่ัวสุมสงเสียงดัง ติดยาเสพติดและไมมีกิจกรรม
สนับสนุนความสัมพันธท่ีดีในครอบครัว ปญหาตาง ๆ เหลานี้ยอมสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย
ในโครงการบานเอื้ออาทร  

โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โดยมีวัตถุประสงคสําคัญเพ่ือ
เสริมสรางความมั่นคงในดานท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมพรอม
ระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ เพ่ือชวยใหประชาชนผูมีรายไดนอยสามารถเชาซื้อและมท่ีีอยูอาศัย
เปนของตนเองได โดยผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร ประชาชนกลุมผูดอยโอกาสและ
ผูมีรายไดนอย ไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้นแตจากการรองเรียนของผูเชาซื้อและผูพักอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรเกี่ยวกับปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดจากการเชาซื้อโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ ได
ทําใหผูวิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาถึงระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ในประเด็นระดับคุณภาพชีวิตและปญหาท่ีเกิดขึ้นจาก
การอยูอาศัยในโครงการดังกลาว เพ่ือเปนแนวทางเสนอแนะ ปรับปรุงแกไขเกี่ยวกับการกําหนด
โครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) และโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐโครงการอื่น ๆ ตอไป 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1.2.1 เพ่ือศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

1.2.2 เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามลักษณะท่ัวไป 

1.2.3 เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพชีวิตกับลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพใน
ครอบครัวและการสนับสนุนทางสังคมของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  

1.3 สมมติฐานการวิจัย 

1.3.1 ลักษณะท่ัวไปท่ีแตกตางกันมีผลใหคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน 
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1.3.2 คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรี (กันตนา) มีความสัมพันธกับลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัวและการสนับสนุน
ทางสังคม 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

1.4.1 ประชากรและตัวอยาง 

ประชากรคือผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี 
(กันตนา) ตามจํานวนหนวยท่ีอยูอาศัยท้ังสิ้น 1,305 หนวย 

กลุมตัวอยางคือผูที่อาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรี (กันตนา) จํานวน 310 หนวย สุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage random sampling) 
ขั้นแรก การเลือกในระดับพ้ืนท่ีเปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือกศึกษา
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งเปนโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ ขั้นท่ีสองการเลือก
ระดับบุคคลใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใชตารางเลขสุมกับบัญชีครัวเรือนท่ี
มีผูพักอาศัย 

1.4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ลักษณะท่ัวไป ประกอบดวย เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัย การเปนสมาชิกชมรม/
กลุมในชุมชน การเขารวมกิจกรรมชุมชน ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย สัมพันธภาพในครอบครัว 
ประกอบดวย การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว   การมี
สวนรวมในการปรึกษาหารือหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญในครอบครัว การอยูรวมกันอยางสงบสุขและ
แกปญหาขอขัดแยงดวยเหตุผล การสนับสนุนทางสังคมจากครอบครัว จากเพ่ือน / เพ่ือนบาน จากญาติ / 
พ่ีนอง จากตัวแทนภาครัฐ 

ตัวแปรตาม ไดแก คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย 5 ดาน คือ ดานท่ัวไป ดานรางกาย ดานจิตใจ 
ดานความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม 
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1.4.3 ขอบเขตดานเนื้อหา  

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี(กันตนา) เปนการศึกษาคุณภาพชีวิต 5 ดาน คือ ดานท่ัวไป ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอมและปญหาท่ีเกิดจากการอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ 

1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 

การศึกษาคร้ังนี้เปนการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี(กันตนา) ป พ.ศ. 2555 

1.4.5 ขอบเขตดานพื้นท่ี 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ พ้ืนท่ีศึกษาโครงการ
บานเอื้อาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

1.5.1 ทําใหทราบถึงระดับคุณภาพชีวิตของการอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุร ี

1.5.2 ทําใหทราบถึงคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ีมีลักษณะทั่วไปแตกตางกันจําแนกตามดานเพศ อายุ สถานภาพ
สมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัย 
สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชนและการเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน 

1.5.3 ทําใหทราบถึงความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี 

             1.5.4 ขอคนพบท่ีไดจากการศึกษาใชเปนแนวทางเสนอแนะ ปรับปรุง แกไข การกําหนดโครงการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ตลอดจนขยายผลไปยังโครงการ
อื่น ๆ สําหรับหนวยงานท่ีเกี่ยวของและเปนแนวทางในการศึกษาวิจัยคร้ังตอไป 
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1.6 นิยามศัพท 
 

 การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) เพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน ดังนั้น ผูวิจัยจึงใหคํานิยามศัพทปฏิบัติการ ดังนี้ 

1.6.1 โครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ หมายถึง โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

1.6.2 ผูอยูอาศัย หมายถึง ผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

1.6.3 คุณภาพชีวิตผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ หมายถึง ระดับความพึงพอใจ
ของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ีเกิดขึ้นในดานรางกาย จิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม ซึ่งเปนองคประกอบในแบบประเมินคุณภาพชีวิตของ
องคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับภาษาไทย (WHOQOL- BREF-THAI) 

1.6.4 คุณภาพชีวิตดานรางกาย หมายถึง ระดับความพึงพอใจตอสุขภาพอนามัยท่ีตนมีอยู เชน
การมีรางกายแข็งแรง สุขสบาย ไมมีโรคภัยไขเจ็บ สามารถทํางาน กิจกรรมและกิจวัตรประจําวันของ
ตัวเองไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  1.6.5 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสุขภาพจิตของตน เชนภาพลักษณ 
ภาคภูมิใจความม่ันใจ ความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต  

1.6.6 คุณภาพชีวิตดานสัมพันธทางสังคม หมายถึง ระดับความพึงพอใจในสถานภาพทางสังคม
ของตน เชน การรับรูเร่ืองความสัมพันธของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจาก
บุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย  

1.6.7 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม หมายถึง ระดับความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมี
ชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต การรับรูวาไดอยูในสิ่งแวดลอมทาง
กายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ  การคมนาคมสะดวก มีแหลงอํานวยความสะดวกดานการเงิน สถาน
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสที่จะไดรับขาวสารหรือฝกฝนทักษะ
ตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน  
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บทที่ 2 

แนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) มีแนวคิดและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของดังนี ้

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการท่ีอยูอาศัยท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ : โครงการบานเอื้ออาทร 

2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

2.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

2.1 แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 

นับตั้งแตประเทศไทยไดนําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติมาเปนกรอบในการพัฒนา 
ประเทศนั้น มุงเนนความสําเร็จของการพัฒนาดวยการประเมินจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจเปนหลัก 
โดยการใชตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีเรียกวา ผลิตภัณฑมวลรวมประชาชาติ (Gross Domestic Product: GDP) 
ผลของการพัฒนาในลักษณะดังกลาวนําไปสูปญหาความเหลื่อมล้ําในดานรายไดซึ่งสงผลตอชีวิตความ
เปนอยูของประชาชนในประเทศในลักษณะ “รวยกระจุก จนกระจาย” และจากปญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
ของประเทศในป พ.ศ. 2540 ไดนําไปสูการปรับเปลี่ยนการใหความสําคัญกับการพัฒนา จะเห็นไดวา
ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ 9 ทิศทางการพัฒนาประเทศไทยไดปรับเปลี่ยนไปสู การให
ความสําคัญกับการทําใหคนมีความอยูดีมีสุขหรือมีคุณภาพชีวิตท่ีดีมากกว าท่ีจะยึดการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ หรือ GDP ท่ีเปนเปาหมายหลักเพียงอยางเดียว 

กลาวกันวา ความปรารถนาอันสูงสุดของมนุษยคือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดี นอกจากจะใหบังเกิด 
ขึ้นแกตนเองแลวยังหวังท่ีจะใหเกิดแกครอบครัว เครือญาติและบุคคลอื่น ๆ ในสังคมดวย คุณภาพชีวิต
เปนคําท่ีใชกันอยางกวางขวาง ซึ่งมีมุมมองในแตละศาสตรที่แตกตางกันออกไปขึ้นอยูกับปจจัยตางๆ ท่ี
นํามาใชเปนเกณฑในการพิจารณา เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย สภาพแวดลอม สุขภาพ ภาวะทางเศรษฐกิจ 
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ประสบการณ การศึกษา การสนับสนุนทางสังคม ประเพณีและวัฒนธรรม เปนตน การมีคุณภาพชีวิตท่ี
ดีจึงเปนสิ่งท่ีสําคัญในการดําเนินชีวิตของมนุษยและจะสงผลตอการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน   

2.1.1 ความหมายคุณภาพชีวิต 

การใหคํานิยาม “คุณภาพชีวิต” มีหลากหลายความหมายเนื่องจากคุณภาพชีวิตเกี่ยวของกับ
หลายศาสตรท้ังดานสังคมศาสตรและดานวิทยาศาสตร นักวิชาการสาขาตาง ๆ ท่ีใหความสนใจศึกษา
คนควาและใหความหมาย ไวอยางกวางขวาง โดยสวนมากแลวความหมายจะมีลักษณะคลายคลึงกัน
หรือสอดคลองกันและอาจมีแตกตางกันบางตามศาสตรหรือสาขานั้น ๆ ดังนั้นคําวา “คุณภาพชีวิต” จึง
ไมมีความหมายหรือคําจํากัดความท่ีแนนอนตายตัว มีนักวิชาการหลากหลายสาขาไดใหความหมาย
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 พ่ึงวงศญาต ิ(2542: 10) ไดกลาววา คุณภาพชีวิต หมายถึงระดับ
ความเปนอยูท่ีดี ในการดํารงชีวิตอยูของบุคคลในสังคม ในชวงเวลาใดเวลาหนึ่ง เปนเรื่องที่เกี่ยวของกับ
สภาพความเปนอยู และการดําเนินชีวิต เชน อาหาร ท่ีอยูอาศัย สุขภาพอนามัย การศึกษา รายได ความ
ม่ันคงปลอดภัย เปนตน การท่ีบุคคลจะมีชีวิตท่ีดีไดนั้น บุคคลตองไดรับการตอบสนองท้ังรางกายและ
จิตใจ มีความพึงพอใจในการดํารงชีวิตอยูของตนเอง รวมทั้งมีความรูสึกม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน ซึ่งจะเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและเงื่อนไขของสังคม 

ศิริ ฮามสุโพธิ ์(2543: 56) ใหความหมายคุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในดานสุขภาพ สังคม 
เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเปนคาเทียบเคียง ไมมีกฎเกณฑตายตัวแนนอน กลาวคือ 
ทุกคนทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานตาง ๆ กันไปตามความตองการและความตองการคุณภาพ
ชีวิตนี้ยอมจะเปลี่ยนแปลงไปไดตามกาลเวลาและกาลเทศะ  

ราชบัณฑิตยสถาน (2546: 253) ใหความหมายคุณภาพ หมายถึง ลักษณะดี ลักษณะประจําตัว
บุคคลหรือสิ่งของนั้น ๆ  ชีวิต หมายถึง ความเปนอยู ดังนั้นคุณภาพชีวิต จึงหมายถึงลักษณะความเปนอยู
ท่ีดีของบุคคล  
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สิทธิเดช นิลสัมฤทธิ์ และคณะ (2548: 58) ไดกลาววาคุณภาพชีวิต หมายถึง การมีสุขภาพ
รางกายและจิตใจท่ีปกติ มีความพึงพอใจในองคประกอบตาง ๆ ของการดํารงชีวิต เชน ครอบครัว การ
ทํางาน สุขภาพ รวมถึงความสามารถในการแกไขปญหาได  

จากแนวคิดและความหมายของคุณภาพชีวิตที่นักวิชาการแขนงตาง ๆ ไดใหความหมายไว
ขางตนนั้น ผูวิจัยไดสรุปและใหความหมาย คําวาคุณภาพชีวิต ในการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้วา คุณภาพชีวิต 
หมายถึง ระดับการมีชีวิตท่ีดี มีความสุขและมีความพึงพอใจในชีวิตท้ังทางรางกาย จิตใจ อารมณ และ
สังคม ท่ีเกี่ยวของกับสภาพความเปนอยู ในการดําเนินชีวิตของบุคคลและมีสิ่งแวดลอมท่ีเกื้อกูลซึ่งกัน
และกัน  

2.1.2 องคประกอบของคุณภาพชีวิต 

การท่ีมนุษยจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีไดนั้นยอมขึ้นอยูกับปจจัยตาง ๆ  ท่ีเปนองคประกอบและแตละ 
องคประกอบก็มีความสําคัญมากนอยแตกตางกัน ปจจัยสําคัญท่ีเปนองคประกอบของการมคีุณภาพชีวิต
ท่ีดนีั้นจะตองประกอบดวยปจจัยท่ีเปนวัตถุวิสัย เชน ปจจัยทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และปจจัยท่ี
เปนจิตวิสัย เชน วัฒนธรรม คานิยม จิตใจ ปจจัยตาง ๆ เหลานี้ ไดมีนักวิชาการสาขาตาง ๆ นําเสนอไว
หลากหลายทัศนะวาเปนองคประกอบท่ีสําคัญของการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของมนุษย ดังนี ้

สุวัฒน มหัตนิรันดรกุล (2540: 18 - 19) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 4 ดาน ดังนี ้ 

1. ดานรางกาย (Physical Domain) หมายถึงการรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่งมีผล
ตอชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึก สุขสบาย 
ไมมีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวด ทางดานรางกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูถึงความเปนอิสระท่ีไมตองพ่ึงพาผูอื่น การรับรูถึง
ความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึงความสามารถในการปฏิบัติหนาท่ีในกิจวัตร
ประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวาตนไมตองพ่ึงพายาตาง ๆ  หรือการ
รักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน 

2. ดานจิตใจ (Psychological Domain) หมายถึงการรับรูสภาพจิตใจของตนเอง เชน การรับรู 
ความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึก ภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรูถึงความม่ันใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ และ
ความสามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ  ของตน การรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา 
หรือกังวล การรับรูเกี่ยวกับความเชื่อตาง ๆ ของตนท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชนการรับรูถึงความเชื่อ
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ดานวิญญาณ ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเช่ืออื่น ๆ  ท่ีมีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต 
มีผลตอการเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ ได  

3. ดานสัมพันธทางสังคม (Social Relationships) หมายถึงการรับรูเรื่องความสัมพันธของตน 
กับบุคคลอื่น การรับรูถึงการไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปนผูให
ความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคมดวย รวมท้ังการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศหรือการมีเพศสัมพันธ  

4. ดานสิ่งแวดลอม (Environment) หมายถึงการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนิน 
ชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ ไมถูกกักขัง มีความปลอดภัยและม่ันคงในชีวิต การรับรูวา
ไดอยูในสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดี ปราศจากมลพิษตาง ๆ การคมนาคมสะดวก มีสถาบันท่ีอํานวย
ความสะดวกดานการเงิน สถานบริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะ
ไดรับขาวสาร หรือฝกฝนทักษะตาง ๆ  การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลาวาง  

สุทธิพร บุญสง (2550 : 2-5) ไดกลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไวดังนี ้

1. ดานสุขภาพ คือการมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ทําใหสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิผลและมีสวนรวมในชีวิตทางดานเศรษฐกิจและทางดานสังคมของชุมชนมีความสุขและมี
ชีวิตชีวา 

2. ดานการศึกษา การศึกษาเปนกลไกพ้ืนฐานในการถายทอดความรูและวัฒนธรรม ภูมิปญญา
จากคนรุนหนึ่งไปยังคนอีกรุนหนึ่ง การศึกษายังเปนรากฐานของการถายทอดนวัตกรรมและเทคโนโลยี
ตาง ๆ ใหมีความย่ังยืนซึ่งจะนําไปสูการปรับปรุงคุณภาพชีวิตใหคงอยูและพัฒนาออกไปในสังคม 

3.ดานท่ีอยูอาศัย เปนความตองการท่ีจําเปนตอการดํารงชีวิตของบุคคลในครัวเรือน ซึ่งจะทําให
สมาชิกในครัวเรือนเกิดความมั่นคงและปกปองคุมครองความปลอดภัยแกสมาชิกในครอบครัว 

4. ดานสิ่งแวดลอม หมายถึงสภาพแวดลอมทางอากาศ สภาพแวดลอมทางน้ําและพ้ืนท่ีปาไมสิ่ง
เหลานี้มีผลกระทบโดยตรงตอความเปนอยูท่ีดีของประชากร การใชพลังงานและการผลิตของเสียใน
ครัวเรือน การใชสารเคมีซึ่งจะมีผลกระทบโดยตรงกับสภาพแวดลอมและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเชิง
นโยบายยอมไมอาจละเลยการรับรูและความรูสึกของประชาชนตอสภาพแวดลอมได  
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5. ดานรายได รายไดของบุคคลจะสะทอนความเปนอยูและมาตรฐานการครองชีพของมนุษย 
รายไดเปนเง่ือนไขท่ีทําใหบุคคลสามารถดํารงชีวิตของตนเองและครอบครัวและเปนตัวช้ีวัดคุณภาพ
ชีวิตของมนุษย 

6. ดานการทํางาน การทํางานเปนตัวบงช้ีถึงคุณภาพชีวิตของมนุษย เพราะการทํางานทําใหเกิด
รายไดและนําไปสูการดํารงชีวิตในสังคม 

7. ดานสติปญญาและจิตวิญญาณ สติปญญาและจิตวิญญาณเปนภาวะท่ีบุคคลสงบทางจิต มี
ความสามารถในการไตรตรองและการใชวิจารณญาณที่เกี่ยวพันกับความดีของชีวิตและการเสียสละ
ตนเองตอเพ่ือนมนุษยและสังคม 

8. ดานชีวิตครอบครัว ครอบครัวงเปนสถาบันหลักของโครงสรางทางสังคมโดยมีหนาท่ีในการ
ตอบสนองความตองการทางจิตใจ ทางเศรษฐกิจและทางสังคมของแตละบุคคล โดยมีความสัมพันธ
ต้ังแตชวงวัยเด็ก วัยรุน ผูใหญ จนถึงวัยชรา ไมวาบุคคลนั้นมีความปกติหรือมีภาวะพิการ 

9. ดานความปลอดภัยในชีวิต สังคมใดท่ีมีการกออาชญากรรมประเภทท้ังท่ีมีความรุนแรงนอย
และรุนแรงมากรวมถึงการมียาเสพติดและการมีอุบัติเหตุบนทองถนนมากยอมสงผลกระทบตอสภาพ
ของสังคมและมีผลตอสภาพคุณภาพชีวิต 

10. ดานคมนาคมและการสื่อสาร เปนปจจัยสําคัญตอความกาวหนาของสังคมและการพัฒนา
เพราะมีความสัมพันธกับการเคลื่อนท่ีและการเขาถึงทรัพยากรรวมท้ังโอกาสในการจางงาน การศึกษา
และการเคลื่อนไหวของสินคาและบริการ 

11. ดานการมีสวนรวมในชุมชน เปนสิ่งสะทอนใหเห็นถึงพันธะผูกพันธและความต้ังใจของ
ประชาชนท่ีเขาไปเกี่ยวของกับการเมืองและสังคม ประชาชนมีความกระตือรือลนทางการเมืองและการ
มีสวนรวมสูง การใชอํานาจของรัฐบาลในการจัดสรรทรัพยากรของสังคมเปนไปในทิศทางที่สราง
ประโยชนสุขแกประชาชนมากขึ้นอันจะนําไปสูสุขภาพชีวิตท่ีดี 

สุชาติ หลักกรด และคณะ (2541: 4) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไวดังนี ้ 

1. องคประกอบทางดานมาตรฐานความเปนอยูทางกาย ประกอบดวยอาหารหรือโภชนาการ 
สุขภาพ ท่ีอยูอาศัย สิ่งแวดลอม สิ่งอํานวยความสะดวก โรงเรียน โรงพยาบาล การรักษาพยาบาล   
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2. องคประกอบทางดานจิตใจหรืออารมณ ประกอบดวยความพึงพอใจในการดําเนินชีวิต ความ
ม่ันคงทางสถานภาพ ความรัก ความเปนเพ่ือน นันทนาการ หรือการใชเวลาวาง   

3. องคประกอบทางดานความรูสึกนึกคิด ประกอบดวยความมีอิสระตอความเช่ือและตอการ
ปฏิบัติตามความเช่ือตาง ๆ  

วิชัย รูปขําดี และคณะ (2542: 2 – 7) ไดกําหนดองคประกอบของคุณภาพชีวิตในรายงานการ
วิจัยเร่ืองคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนรอบคลองแสนแสบกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของ
คลอง ประกอบดวย 7 มิติ คือ ดานความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ดานชีวิตการทํางาน ดานสุขภาพ ดานชีวิต
การใชสติปญญา ดานชีวิตครอบครัว ดานชีวิตชุมชนและดานสภาพแวดลอม 

ศิริ ฮามสุโพธิ ์(2543: 57) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 3 กลุม ดังนี ้ 

1. ทางดานรางกาย คือ บุคคลจะตองมีสุขภาพรางกายท่ีสมบูรณแข็งแรง ปราศจากโรคภัย ไข
เจ็บ อันเปนผลตอบสนองมาจากปจจัยพ้ืนฐาน  

2. ทางดานจิตใจ คือ บุคคลจะตองมีสภาวะทางจิตใจท่ีสมบูรณราเริงแจมใส ไมวิตกกังวล มี
ความรูสึกพึงพอใจในชีวิตตนเอง ครอบครัว และสังคมสิ่งแวดลอม มีความปลอดภัยในชีวิต  

3. ทางดานสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม ใน
ฐานะเปนสมาชิกของสังคมไดอยางปกติสุข 

จํารัส ดวงสุวรรณ (2545: 150 – 151) ไดแบงองคประกอบของคุณภาพชีวิตไว 7 ลักษณะ ดังนี ้ 

1. ทําใหรางกายแข็งแรง รูจักการออกกําลังกาย นอนพักผอนใหเพียงพอ ดื่มน้ําและรับประทาน
อาหารท่ีมีประโยชน หลีกเลี่ยงสารคาเฟอีน นิโคติน แอลกอฮอล หรือยาตาง ๆ ท่ีจะมีผลกระทบตอ
ภูมิคุมกัน และการทําหนาท่ีของรางกายตามปกติ  

2. เรียนรูวิธีการพักผอน การควบคุมความเครียด โดยการเลนกีฬา หรือหางานอดิเรกทําในยาม
วาง เรียนรูในการทําสมาธิ โยคะ การหายใจ เพ่ือนําไปสูความสงบและการพักผอนท่ีแทจริง  

3. ขจัดอารมณเสียออกไป เนื่องจากความโกรธ ความเศรา ความหมดหวัง ความสิ้นหวัง จะไป
กระตุนสารท่ีเปนอันตรายตอระบบภูมิคุมกันในรางกายจําตองหาทางขจัดความรูสึกท่ีไมดีออกไป
โดยเร็วท่ีสุด  
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4. สรางจินตนาการในสิ่งท่ีตองการและมีความฝนทุกวัน ความคิดจะสงผลตอประสบการณ
และการกระทํา จงคิดในแงดีตอสิ่งตาง ๆ ท่ีเปนสวนหนึ่งของชีวิต  

5. หาเวลาอยูคนเดียวในแตละวัน มีความรื่นรมยในความสงบ เพราะสิ่งทั้งหลายจะมีคุณคา
เพียงเล็กนอยหากไมสามารถแสวงหาความสุขไดจากภายในและมีความสมดุลกลมกลืน ในสิ่งตาง ๆ  ได  

6. ทําชีวิตใหงายขึ้น ไมจําเปนตองรีบเรงหรือผลักดันตนเองอยางมากเหมือนคนอื่น ๆ ไม
จําเปนตองเปนเหย่ือสภาพแวดลอมเสมอไป ทําทุกอยางใหชาลง 

7. มีอารมณขัน ขจัดอารมณไมดีออกไปและหัวเราะอยางเต็มท่ีในทุกวัน เพราะความขบขันเปน
ตัวกระตุนระบบภูมิคุมกันไดเปนอยางดี ไมควรมองโลกอยางเครงเครียดเพราะเสียงหัวเราะชวยใหชีวิต
ร่ืนรมยและสมบูรณได  

วิภาพร มาพบสุข (2545: 3 – 6) ไดกําหนดองคประกอบของการมีชีวิตที่มีคุณภาพหรือคุณภาพ
ชีวิตไว ดังนี ้ 

1. บุคคลนั้นมีสิ่งจําเปนพื้นฐานแกความตองการของชีวิต ไดแกอาหาร ท่ีอยูอาศัย เสื้อผา
สําหรับสวมใส สุขภาพท่ีสมบูรณ แข็งแรง  

2. ความพึงพอใจตอตนเอง สังคมและสิ่งแวดลอม โดยบุคคลจะตองมีคานิยมท่ีเหมาะสม
กลมกลืนกับสังคม วัฒนธรรม การเมืองและสิ่งแวดลอม มีความสมดุลระหวางความปรารถนาและความ
เปนไปได มีความมุงหมายของชีวิต เชน มีแนวคิด หลักปรัชญาในการดํารงชีวิต มีชีวิตท่ีกลมกลืนกับ
ครอบครัว ชุมชนและสิ่งแวดลอม 

องคการอนามัยโลก กลาวถึงองคประกอบของคุณภาพชีวิต โดยใชเครื่องชี้วัดคุณภาพชีวิต
(WHOQOL-100) ในการประเมิน สามารถจัดกลุมไดเปน 6 ดาน (The WHOQOL group, 1994 อางถึง
ในวรรณา กุมารจันทร, 2543: 4) ดังนี ้

1) ดานรางกาย (physical domain) คือการรับรูสภาพทางดานรางกายของบุคคล ซึ่งมีผลตอ
ชีวิตประจําวัน เชน การรับรูสภาพความสมบูรณแข็งแรงของรางกาย การรับรูถึงความรูสึกสุขสบาย ไม
มีความเจ็บปวด การรับรูถึงความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางรางกายได การรับรูถึง
พละกําลังในการดําเนินชีวิตประจําวัน การรับรูเร่ืองการนอนหลับ และพักผอนรวมท้ังการรับรูเร่ืองการ
มีเพศสัมพันธ ซึ่งการรับรูเหลานี้มีผลตอการดําเนินชีวิตประจําวัน 
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2) ดานจิตใจ (psychological domain) คือการรับรูสภาพทางจิตใจของตนเอง เชน การรับรู
ความรูสึกทางบวกท่ีบุคคลมีตอตนเอง การรับรูภาพลักษณของตนเอง การรับรูถึงความรูสึกภาคภูมิใจ
ในตนเอง การรับรูถึงความมั่นใจในตนเอง การรับรูถึงความคิด ความจํา สมาธิ การตัดสินใจ ความ 
สามารถในการเรียนรูเร่ืองราวตาง ๆ ของตนและการรับรูถึงความสามารถในการจัดการกับความเศรา 
หรือกังวล เปนตน 

3) ดานระดับความเปนอิสระของบุคคล (level of independence domain) คือการรับรูถึงความ
เปนอิสระท่ีไมตองพ่ึงพาผูอื่น การรับรูถึงความสามารถในการเคลื่อนไหวของตน การรับรูถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจําวันของตน การรับรูถึงความสามารถในการทํางาน การรับรูวา
ตนไมตองพ่ึงพายาตางๆ หรือการรักษาทางการแพทยอื่น ๆ เปนตน 

4) ดานความสัมพันธทางสังคม (social-relationship domain) คือการรับรูเร่ืองความสัมพันธ
ของตนกับบุคคลอื่น การรับรูถึงการท่ีไดรับความชวยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การรับรูวาตนไดเปน
ผูใหความชวยเหลือบุคคลอื่นในสังคม รวมถึงการรับรูในเร่ืองอารมณทางเพศ หรือการมีเพศสัมพันธ 

5) ดานสิ่งแวดลอม (environment domain) คือการรับรูเกี่ยวกับสิ่งแวดลอม ท่ีมีผลตอการ
ดําเนินชีวิต เชน การรับรูวาตนมีชีวิตอยูอยางอิสระ มีความปลอดภัย และม่ันคงในชีวิต การรับรูวาไดอยู
ในสิ่งแวดลอมทางกายภาพท่ีดี ปราศจากมลพิษตางๆ การคมนาคม มีแหลงประโยชนดานการเงิน 
สถานบริการทางสุขภาพ และสังคมสงเคราะห การรับรูวาตนมีโอกาสท่ีจะไดรับขาวสาร หรือฝกฝน
ทักษะตางๆ การรับรูวาตนไดมีกิจกรรมในเวลาวาง เปนตน 

6) ดานความเช่ือสวนบุคคล (spirituality religion/person beliefs domain) คือรวมไปถึงการรับรู
เกี่ยวกับความเชื่อม่ันตางๆ ของตน ท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน การรับรูเร่ืองความเช่ือดานจิตวิญญาณ
ศาสนา การใหความหมายของชีวิต และความเชื่ออื่นๆ ที่มีผลในทางท่ีดีตอการดําเนินชีวิต มีผลตอการ
เอาชนะอุปสรรค เปนตน 

จากองคประกอบคุณภาพชีวิตท่ีนักวิชาการหลากหลายศาสตรไดกลาวมาขางตน ผูวิจัยสรุป
องคประกอบของคุณภาพชีวิตโดยรวมมี 4 ดาน ดังนี้ 

1. องคประกอบดานรางกาย ประกอบดวยการมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไข
เจ็บ การมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน การมีปจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิต เชน มีท่ีอยูอาศัยท่ี
ม่ันคงแข็งแรง มีอาหารบริโภคท่ีถูกตองตามหลักโภชนาการ มีเสื้อผาเครื่องนุงหมและสามารถเขาถึง
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การรักษาพยาบาลได นอกจากนี้ การมีการศึกษาท่ีสามารถใชในการประกอบอาชีพ มีรายไดมีความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจจะทําใหมีมาตรฐานการดํารงชีวิตดีขึ้น  

2. องคประกอบดานจิตใจ ประกอบดวย การมีครอบครัวท่ีอบอุน มีสติปญญา จิตวิญญาณ
ความสามารถในการไตรตรองหรือการใชวิจารญาณการตัดสินใจในเร่ืองตาง ๆ  การตระหนักถึงความดี 
ความชั่ว การรูจักเสียสละตนเองเพ่ือเพ่ือนมนุษยและสังคม 

3. องคประกอบดานความสัมพันธทางสังคม ประกอบดวย ความสัมพันธกับบุคคลอื่น ๆ 
ความสามารถในการดํารงชีวิตภายใตบรรทัดฐานและคานิยมของสังคม การมีสวนรวมในชุมชน การ
ตระหนักถึงการมีสวนรวมในดานการเมืองและการปกครอง  

4. องคประกอบดานสิ่งแวดลอม ประกอบดวย สภาพแวดลอมท่ีมีผลตอการดําเนินชีวิต เชน น้ํา 
อากาศ ปาไม พลังงาน ของเสียจากกระบวนการผลิตและครัวเรือน ตลอดจนความม่ันคง ความปลอดภัย 
การบริการดานการเงิน สุขภาพ สังคมสงเคราะห การคมนาคม การรับรูขาวสารตาง ๆ  

2.1.3 เกณฑประเมินคุณภาพชีวิต 

แนวคิดดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประเทศไทย ปรากฎคร้ังแรกในแผนพัฒนาการ
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515-2519) แนวคิดนี้มาจากการพิจารณาวาประเทศมีความ
เจริญทางเศรษฐกิจ รายไดประชาชนเพ่ิมขึ้นแตการกระจายรายไดกลับไมเปนธรรม คนสวนใหญของ
ประเทศยังยากจนจึงควรจะไดรับการพิจารณาในแงของการสรางคุณภาพชีวิตใหแกคนในสังคม
โดยเฉพาะผูดอยโอกาส เชน เกษตรกร ผูใชแรงงาน ผูสูงอายุ (ฉวีวรรณ เรืองอุทัย, 2541: 7) สําหรับ
เกณฑท่ีใชในการประเมินคุณภาพชีวิตมีการจําแนกไวหลากหลายตามแตทัศนะแตจะมีลักษณะตาง ๆ  ท่ี
คลายคลึงกัน ดังนี ้

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เปนหนวยงานแรกที่ให
ความสําคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ไดจัดทําเคร่ืองมือชี้ วัดทางสังคมโดยสืบ
เนื่องมาจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 8 ท่ีเนนใหคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา 
และเพ่ือเปนการเพ่ิมศักยภาพของคนโดยมีเปาหมายท่ีสําคัญของการพัฒนาท่ี “ความอยูดีมีสุข” ของ
ประชาชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ไดจัดทําเคร่ืองช้ีวัดความอยู
ดีมีสุข 7 ดาน 17 ตัวชี้วัดซึ่งครอบคลุมทุกมิติของการดํารงชีวิต ดังนี้ 1) ดานสุขภาพอนามัยและ
โภชนาการ 2) ดานการศึกษา 3) ดานชีวิตการทํางาน 4) ดานชีวิตครอบครัว 5) ดานการเติบโตทาง
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เศรษฐกิจและความยากจน 6) ดานสิ่งแวดลอมและความปลอดภัย 7) ดานประชารัฐกระทรวงมหาดไทย 
ไดกําหนดเคร่ืองช้ีวัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) เปนเคร่ืองมือท่ีใชช้ีวัดความจําเปนของคนใน
ครัวเรือนในดานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต โดยมีการกําหนดมาตรฐานขั้นตํ่าไววา คนควรมี
คุณสมบัติในเร่ืองนั้น ๆ  อยางไร ในชวงระยะเวลาหนึ่ง ๆ  เพ่ือใหประชาชนมีการดํารงชีวิตท่ีดีและอยูใน
สังคมอยางมีความสุข เคร่ืองช้ีวัดความจําเปนพ้ืนฐาน (จปฐ.) มี 8 หมวด 39 ตัวชี้วัด ไดแก 1) สุขภาพดี 
2) มีบานอาศัย 3) ศึกษาถวนท่ัว 4) ครอบครัวสุขสบาย 5) รายไดมาก 6) อยากรวมพัฒนา 7) พาสู
คุณธรรม และ 8) บํารุงสิ่งแวดลอม สํานักงานพัฒนาชุมชนกรุงเทพมหานคร ไดกําหนดเคร่ืองช้ีวัดการ
ประเมินคุณภาพชีวิต โดยพัฒนามาจากความจําเปนพ้ืนฐาน(จปฐ.) มีจุดประสงคเพื่อใชเปนเคร่ืองมือใน
การประเมินคุณภาพชีวิตชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานคร เปนการประเมิน 5 ดาน มี 47 ตัวชี้วัด คือ 1) 
ดา นสิ่งแวดลอม 2) ดานเศรษฐกิจ  3) ดานสังคม 4) ดานสุขอนามัย และ5) ดา นจิตใจ  กรม
ประชาสงเคราะห กระทรวงมหาดไทย ไดกําหนดเคร่ืองช้ีวัดคุณภาพชีวิตชาวเขา โดยมี 10 กลุม 59 
ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1) การตั้งถิ่นฐาน 2) การเมืองการปกครอง 3) สภาพพื้นฐาน 4) แหลงน้ํา 5) ผลผลิต 6) 
รายได 7) การศึกษา 8) วัฒนธรรม 9) ยาเสพติด และ10) ความดอยโอกาสทางสังคม สํานักโครงการ
พัฒนาแหงสหประชาชาติ  (UNDP) ไดจัดทําดัชนีวัดความกาวหนาของมนุษย  (Human  Achievement  
Index  : HAI ) ประกอบดวย  8 องคประกอบ  40  ตัวชี้วัด ดังนี้ 1) สุขภาพ  2) การศึกษา 3) การทํางาน  
4) รายได  5) ท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอม 6) ชีวิตครอบครัวและชุมชน  7) การคมนาคมและการสื่อสาร  
และ 8) การมีสวนรวม กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดจัดทําดัชนีคุณภาพชีวิต
คนไทย  มี 11 องคประกอบ 60 ตัวช้ีวัด ดังนี้ 1) สุขภาพ 2) การศึกษา 3) ท่ีอยูอาศัย 4) สิ่งแวดลอม 5) 
รายได 6) การทํางาน 7) จริยธรรม 8) ครอบครัว 9) ความปลอดภัย 10) คมนาคมและการสื่อสาร และ 
11) การมีสวนรวม (สํานักมาตรฐานการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  กระทรวงการพัฒนา
สังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2548: 9) 

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไดประมวลคุณภาพชีวิตทั้งหมด 5 
ดาน (หมวด 5 แนวนโยบายพ้ืนฐานแหงรัฐ เลมท่ี 24 ตอนท่ี 47 ก.: 23) มาตรา 78, 79, 80 และ 85) 
ดังนี ้

1. คุณภาพชีวิตดานการทํางาน 

2. คุณภาพชีวิตดานครอบครัว 

3. คุณภาพชีวิตดานสุขภาพและความเครียด 

4. คุณภาพชีวิตดานสิง่แวดลอม 
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5. คุณภาพชีวิตดานเมือง 

วิไลลักษณ ต้ังเจริญ ( 2540: 36-37) ไดกลาวถึงเกณฑความจําเปนพ้ืนฐานในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของคนไทยไวดังนี ้ 

1. ประชาชนไดกินอาหารท่ีถูกสุขลักษณะและเพียงพอกับความตองการของรางกาย 

2. ประชาชนมีท่ีอยูอาศัยและสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม 

3. ประชาชนมีโอกาสเขาถึงบริการสังคมขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปนแกการดําเนินชีวิต  

4. ประชาชนมีความม่ันคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
5. ประชาชนมีการประกอบอาชีพและมีรายไดพอเพียงตอการดํารงชีวิต  

6. ประชาชนสามารถควบคุมชวงเวลาและจํานวนของการมีลูกไดตามตองการ  

7. ประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาความเปนอยูและการกําหนดชีวิตของตนเองและสังคม  

8. ประชาชนมีการพัฒนาจิตใจของตนเองใหดีขึ้น 

9. ประชาชนมีจิตสํานึกและรวมกันอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

การเคหะแหงชาติ (2548: 15) ไดกําหนดองคประกอบดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยในโครงการเคหะชุมชนของการเคหะแหงชาติ ประกอบดวย 4 องคประกอบ ใน 14 กิจกรรม ดังนี้ 

1) ชุมชนเขมแข็ง 

     1. ใหความรูการบริหารจัดการชุมชนตนเอง 

     2. กิจกรรมเพ่ือจัดและพัฒนาผูนํา/องคกรชุมชน 

     3. ใหความรูเร่ือง 5 ส. 

     4. มีการจัดสถานท่ีพักผอน 

     5. กิจกรรมสงเสริมความสัมพันธและคณุภาพชวิีตของผูอยูอาศัยในชุมชน  

 



19 
 

2) ครอบครวัอบอุน 

     1. การแขงขันหรอืฝกฝนการเลนกฬีา 

     2. กิจกรรมปองกันปญหายาเสพติด 

3) เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

     1. อบรมการสรางนสิัยทางการเงิน 

     2. กิจกรรมสงเสริมการเพิ่มรายไดใหแกผูอยูอาศัยในชุมชน 

4) สภาพแวดลอมดี 

     1. มียามรักษาความปลอดภัย 

     2. อบรมการปองกนัอคัคภีัย 

     3. กิจกรรมรณรงครักษาความสะอาด/การจดัการขยะในชุมชน 

     4. อบรมการใชจุลนิทรียท่ีมีประสทิธิภาพในครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสยีในชุมชน 
     5. การประสานกับหนวยงานสาธารณูปการเพ่ือนําบริการสูชุมชน 

สรุปโดยรวมจะเห็นวาองคประกอบของคุณภาพชีวิตและเกณฑในการประเมินคุณภาพชีวิต
ขางตน มีปจจัยหลายอยางท่ีมีความคลายคลึงกันหรือแตกตางกันไปบางตามแตจุดประสงคท่ีนักวิชาการ
ศาสตรตาง ๆไดทําการศึกษา โดยท่ัวไปแลวเกณฑที่ใชในการประเมินคุณภาพชีวิต ไดแก สุขภาพ ท่ีอยู
อาศัย สิ่งแวดลอม ครอบครัว การศึกษา เศรษฐกิจ ความปลอดภัย ยาเสพติด สังคม เปนตน 
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2.2 ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิต 

ทฤษฎีท่ีใชสนับสนุนคุณภาพชีวิตเปนแนวคิดท่ียึดหลักการจาก “ความตองการของมนุษย”  ใน
ดานปจจัยพ้ืนฐานที่มนุษยทุกคนควรจะไดรับการตอบสนองและมีความพึงพอใจจากการไดรับการ
ตอบสนองท่ีดี ทฤษฎีท่ีสนับสนุนความตองการของมนุษย ดังนี้ 

Maslow (1954: 84-87) ไดเสนอทฤษฎีลําดับขั้นของความตองการของมนุษย โดยมีสมมติฐาน
วา “มนุษยมีความตองการอยูเสมอไมมีท่ีสิ้นสุด เม่ือความตองการอยางหนึ่งไดรับการตอบสนองหรือ
บําบัดหรือตอบสนองความตองการแลว ความตองการในดานอื่น ๆ ของมนุษยในระดับท่ีสูงขึ้นก็จะ
เกิดขึ้นได” ลําดับขั้นความตองการของมนุษย ตามแนวคิดทฤษฎีของ Maslow ดังนี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปท่ี 1 ลําดับขั้นความตองการของ Maslow 

ท่ีมา: วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี, 2555. วันท่ีสืบคน 12 มีนาคม 2555 จาก 
http://en.wikipedia.org/wiki/Abraham_Maslow) 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการที่ถือวาเปนขั้น 
พ้ืนฐานที่สําคัญท่ีสุดในการดํารงชีวิตของมนุษย หรือกลาวไดวาเปนความตองการเพ่ือใหมีชีวิตอยูรอด
และสามารถดํารงไวซึ่งเผาพันธุของตนเอง ความตองการดานนี้ไดแก อาหาร อากาศ ท่ีอยูอาศัย 
เคร่ืองนุงหม ยารักษาโรค ความตองการการพักผอนและความตองการทางเพศ 

2. ความตองการทางดานความปลอดภัย (Safety Needs) เม่ือความตองการดานรางกายไดรับ
การตอบสนองอยางเพียงพอ มนุษยจะมีความตองการในลําดับขั้นท่ีสูงขึ้นคือความตองการในดานความ

Self- actualization 
Esteem 

Love Belonging 
Safety 

Physiological 
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ปลอดภัยในชีวิต ทรัพยสินและครอบครัว ทรัพยสินซึ่งแสวงหามาดวยความยากลําบากเม่ือได
ครอบครองแลวก็ไมตองการใหสูญสิ้นไปทํานองเดียวกับครอบครัวมนุษยมีความตองการอยูรวมกันใน
สภาพท่ีอยูท่ีมีความม่ันคง 

3. ความตองการทางดานความรัก ความเปนเจาของ (The Belongingness and Love Needs) เมือ่
ความตองการทางดานรางกาย และความปลอดภัยไดรับการตอบสนองแลวมนุษยก็จะมีความตองการใน
ลําดับขั้นท่ีสูงขึ้นตอไป ในการดํารงชีวิตของมนุษยนั้นจะมีความเกี่ยวของสัมพันธกันเรียกวาสังคม
มนุษยและเม่ือมนุษยเปนสมาชิกในสังคมใดแลวก็ยอมมีตองการใหสังคมนั้น ๆ ยอมรับตนเปนสมาชิก
ของสังคมดวย ไมมีใครสามารถทนไดถารูสึกวาไมไดรับการยอมรับจากสังคม (สังคมรังเกียจ) มนุษย
ทุกคนจึงมีความตองการดานความรัก ความเปนเจาของและการเปนสวนหนึ่งของสมาชิกในสังคม 

4. ความตองการเปนที่ยอมรับและยกยอง (Esteem Needs) เปนความตองการขั้นสูงของมนุษย
โดยมีความรูสึกวาตนเองเปนคนท่ีมีคาท้ังตอตนเองและตอผูอื่น ความตองการในขั้นนี้จึงเปนความ
ตองการดานความสําเร็จในการงาน ครอบครัว มีสถานภาพทางสังคมสูง มีชื่อเสียง ไดรับการยกยอง 
ความตองการชนิดนี้แบงออกเปน 2 สวน คือ ความภูมิใจในตัวเองกับการท่ีผูอืน่ใหการยกยองใหเกียรติ
หรือไดรับการยกยองจากผูอื่น 

5. ความตองการที่จะไดรับความสําเร็จตามความนึกคิดในความสามารถของตนเองหรือรูจัก
ตนเอง (The Need for Self - Actualization) เปนความตองการระดับสูงสุด เปนความตองการท่ีอยากจะ
ใหบังเกิดความสําเร็จในทุกสิ่งทุกอยางตามความนึกคิดหรือความปรารถนาของตนเอง โดยเขาใจถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัดและความตองการของตนเองอยางแทจริง 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับโครงการท่ีอยูอาศัยท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ : โครงการบานเอื้ออาทร 

โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการของรัฐที่ตองการชวยเหลือประชาชนผูมีรายไดนอยและ
ยากจนท่ีไมสามารถเขาถึงท่ีอยูอาศัยที่มีคุณภาพในสังคมและสิ่งแวดลอมที่ดีได บานเอื้ออาทรเปน
โครงการท่ีมุงเนนในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในดานท่ีอยูอาศัยที่มีคุณภาพไดมาตรฐาน
ในสังคมชุมชนและสิ่งแวดลอมท่ีดี เปนโครงการท่ีอยูในการกํากับดูแลของการเคหะแหงชาติ 

การเคหะแหงชาติ เปนหนวยงานรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย กอตั้งเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2516 ตามประกาศของคณะปฎิวัติฉบับท่ี 316 ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ.2537 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือจัดหาท่ีอยูใหผูมีรายไดนอยและ
ปานกลาง ใหความชวยเหลือดานการเงินแกประชาชนผูประสงคจะมีท่ีอยูอาศัยรวมท้ังประกอบธุรกิจ
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เกี่ยวกับการกอสรางอาคารหรือจัดหาท่ีดินดําเนินการปรับปรุงร้ือหรือร้ือยายแหลงเสื่อมโทรมและ
ประกอบกิจการอื่น ๆ  ท่ีสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับวัตถุประสงคตลอดจนการดําเนินงานเฉพาะกจิตาม
นโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานสําหรับประชาชนผูดอยโอกาส ผูมีรายได
นอย ขาราชการและพนักงานหนวยงานภาครัฐภายใตโครงการท่ีใชชื่อวา “บานเอื้ออาทร” 

2.3.1 ลักษณะโครงการบานเอื้ออาทร 

เปาหมายของโครงการบานเอื้ออาทร คือ เพ่ือใหเปนชุมชนท่ีนาอยู เขมแข็ง มีวินัย มีความสุข มี
คุณธรรม มีโอกาส มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินอันเปนการสรางความเขมแข็งใหเปนรากฐาน
การพัฒนาประเทศ การเคหะแหงชาติจึงไดสรางวัฒนธรรมเอื้ออาทรอยูบนหลักการพ้ืนฐานของการ
พ่ึงพาตนเอง เกิดการชวยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรตอกัน เคารพสิทธิผูอื่นและรวมมือรวมใจกันพัฒนา
ครอบครัวและชุมชน โดยจัดกิจกรรมและการฝกอบรมผูอยูอาศัยในชุมชนจัดทําเอกสารคูมือการอยู
อาศัยในชุมชนรวมท้ังจัดทําวารสารเอื้ออาทรเพ่ือเผยแพรความรูและสรางความเขาใจกับผูอาศัยใน
ชุมชน การสรางวัฒนธรรมเอื้ออาทร มุงเนนใน 4 ดาน คือ  

1. ดานกายภาพ เปนการปลูกฝงสรางนิสัยและความรวมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาและ
รักษาสิ่งแวดลอม การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการในชุมชน สรางนิสัยการเคารพ
ในสิทธิของผูอื่น การอยูอาศัย การตอเติมอาคารหรือการใชพ้ืนท่ีสวนรวมอื่นๆ เชน ถนน ทางเทา 
สวนสาธารณะ ระบบบําบัดน้ําเสีย ไฟฟา แสงสวาง เปนตน และเคารพในสิทธิของผูอื่นทางดานท่ีอยู
อาศัย 

2. ดานเศรษฐกิจ เปนการสรางความรวมมือซึ่งกันและกันในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนใหเกิด
การสรางงาน การมีงานทําและการมีรายได เปดโอกาสใหเกิดการสรางงานและเศรษฐกิจหมุนเวียนใน
ทุกระดับชุมชน โดยประสานธรุกิจเอกชนและรัฐใหมาสรางธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 
ในชุมชนเพื่อใหเกิดแหลงงานใหมในชุมชน สรางระบบสหกรณโดยใหความรูความเขาใจในระบบ
สหกรณเพ่ือบริหารทรัพยสินและรายไดและรวมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจท้ังภาครัฐและเอกชนในการ
พัฒนาธุรกิจชุมชนอยางมืออาชีพ 

3. ดานบริการ เปนการสรางความรวมมือในการใหบริการท่ีมีคุณคาแกชุมชนอยางตอเนื่องเขา
ไปรวมกับชุมชนในการวิเคราะหและกําหนดประเภทของบริการที่จําเปนในชุมชน อาทิ ศูนยรับเลี้ยง
เด็ก ศูนยฝกอาชีพหรือการรักษาความปลอดภัย สนับสนุนใหไดรับบริการขั้นพื้นฐานจากภาครัฐและ
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เอกชนอยางสม่ําเสมอปลูกจิตสํานึกใหเกิดความรูสึกรับผิดชอบตอการบริการในชุมชนบนรากฐาน
ความเอื้ออาทรได 

4. ดานสังคม เปนการสรางโอกาสแหงการเรียนรูใหประชาชนไดพัฒนาศักยภาพของตนเอง
รวมกันเสริมสรางสังคมประชาธิปไตย รวมกันสรางชุมชนใหปลอดภัยและรวมกันสรางจิตสํานึกใน
การดูแลทรัพยสินสวนกลาง ใหความสําคัญในการจัดต้ังศูนยสุขภาพ ศูนยออกกําลังกาย สวนสาธารณะ 
สวนสุขภาพ จัดกิจกรรมสงเสริมวัฒนธรรมขนบธรรมเนียบประเพณีอันดีงามรวมถึงกิจกรรมทาง
ศาสนา เพ่ือเปนการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีท้ังกายและใจใหกับสมาชิกในชุมชนนอกจากนี้ยังสรางโอกาส
แหงการเรียนรูเพ่ือสมาชิกในชุมชนจะไดพัฒนาศักยภาพของตนอยางกวางขวางและเทาเทียมกันโดยจัด
ใหมีศุนยกลางการเรียนรู อาทิ หองสมุดชุมชน 

2.3.2 วัตถุประสงคโครงการบานเอื้ออาทร  

วัตถุประสงคของโครงการบานเอื้ออาทร (การเคหะแหงชาติ, 2549: 1) 

1. เพ่ือเสริมสรางความมั่นคงในการอยูอาศัยใหแกกลุมเปาหมายซึ่งเปนผูดอยโอกาสกลุมผูมี
รายไดในชุมชนเมือง โดยการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม
พรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเปนในระดับราคาท่ีสามารถรับภาระในการเชาซื้อท่ีอยู
อาศัยของตนเองได 

2. เพ่ือเสริมสรางสายสัมพันธอันดีระหวางภายในครอบครัว ชุมชนและสังคม จากลักษณะการ
ออกแบบทางกายภาพท่ีกอใหเกิดความเขมแข็งและมีดุลยภาพรวมท้ังสนับสนุนกระบวนการการมีสวน
รวมของทุกสวนทุกฝายในการพัฒนาชุมชนของตน เพื่อนําไปสูความเปนชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน 

3. เพ่ือสงเสริมใหเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เปนการสรางโอกาสใหกับผูอยูอาศัยในชุมชนใหมี
รายไดเพ่ิมขึ้น โดยจัดใหมีองคประกอบของชุมชนรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

4. เพ่ือสรางกลไกการประสานความรวมมือของหนวยงานท่ีเกี่ยวของในการจัดท่ีอยูอาศัยใหแก
ผูดอยโอกาสกลุมผูมีรายไดนอยในลักษณะองครวมประกอบดวยสถาบันการเงินหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
ดานการพัฒนาสังคม และหนวยงานท่ีรับผิดชอบทางดานกายภาพ  
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2.3.3 กลุมเปาหมายโครงการบานเอื้ออาทร 

กลุมเปาหมายในโครงการบานเอื้ออาทรคือ ผูดอยโอกาส ผูมีรายไดนอยในชุมชนเมืองท่ียังไมมี
ท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองรวมท้ังกลุมขาราชการช้ันผูนอย และพนักงานหนวยงานของรัฐ โดยมีระดับ
รายไดของครัวเรือน ๆ ละไมเกิน 15,000 บาทและไดกําหนดคุณสมบัติผูจองสิทธิ์ในโครงการบานเอื้อ
อาทร เพ่ือใหโครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการสําหรับผูมีรายไดนอยและยากจนอยางแทจริง การ
เคหะแหงชาติจึงไดกําหนดคุณสมบัติผูจองสิทธิ์ไวดังนี้ (การเคหะแหงชาติ, 2548: 3) 

1. มีสัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะและไมเปนบุคคลลมละลาย  

2. มีรายไดครอบครัวไมเกิน 15,000 บาท : เดือน 

3. ไมมีบานพรอมที่ดินเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 

4. ไมเปนคูสัญญาเชาซื้อกับการเคหะแหงชาติและหากเปนคูสัญญาเชาจะตองคืนอาคาร 
เชาเม่ือไดสิทธิเชาซื้อบานเอื้ออาทร 

5. ผูท่ีเคยไดสิทธิเชาซื้อาคารของการเคหะแหงชาติและโอนสิทธินั้นใหผูอื่นไปแลว ไม 
สามารถจองสิทธิได 

6. ตองมีภูมิลําเนาอยูในจังหวัดที่ต้ังโครงการอยางนอย 6 เดือน หากมีภูลําเนาอยูตางถิ่น 
ตองมีหลกัฐานแสดงวาประกอบอาชีพอยูในจังหวัดหรือพ้ืนท่ีท่ีตั้งโครงการอยางนอย 6 เดือน 

7. ผูท่ีประสบปญหาเดือดรอนจากกรณีถูกไฟไหมหรือถูกไลท่ีภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป  
จะพิจารณาใหสิทธิไมเกินรอยละ 20 ของแตละโครงการ 

8. ใหสิทธิจองอาคารไดครอบครัวละ 1 หนวย และ 1 โครงการเทานั้นหากจองเกินจะถูก 
ตัดสิทธิทุกโครงการ 

9. สามารถรับภาระและเงื่อนไขการเชาซื้อไดโดยผานเกณฑการพิจารณาจากการเคหะ 
แหงชาติ 
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2.3.4 แนวคิดในการออกแบบโครงการบานเอื้ออาทร 

การออกแบบโครงการบานเอื้ออาทรไดพิจารณากําหนดที่ต้ังโครงการใหสอดคลองกับ
หลักการและทิศทางของการพัฒนาเมือง โดยคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมายภายใต
การออกแบบซึ่งคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีเอื้อประโยชนในการสรางเสริมความสัมพันธระหวางผู
อยูอาศัยท้ังในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคม รวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมท่ีเอื้อตอการชวยเหลือ
ตนเองทางเศรษฐกิจไดรวมถึงการสรางชุมชนท่ีมีคุณภาพประกอบดวยที่อยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานใน
สภาพแวดลอมท่ีเหมาะสม พรอมระบบสาธารณูปโภคที่จําเปนในระดับราคาท่ีกลุมเปาหมายสามารถ
รับได (การเคหะแหงชาติ, 2548: 4) 

การเคหะแหงชาติกําหนดรูปแบบชุมชนใน 2 ลักษณะตามพ้ืนท่ี ดังนี ้

1. ชุมชนบานเอื้ออาทรในเขตเมือง ต้ังอยูในชุมชนยานศูนยกลางเมืองหรือศูนยกลางยอยของ
เมืองใกลยานธุรกิจ แหลงงาน แหลงบริการตาง ๆ  เปนชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลาง ประกอบดวยท่ีอยู
อาศัยรูปแบบอาคารชุดพักอาศัย ซึ่งเหมาะสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนคนโสดหรือครอบครัวใหม 
ครอบครัวขนาดเล็กประมาณ 2-4 คน 

2. ชุมชนบานเอื้ออาทรในเขตชานเมือง เปนชุมชนท่ีอยูหางจากยานศูนยกลางเมืองและกระจาย
ตัวอยูในยานพักอาศัยแถบชานเมือง โดยเช่ือมโยงกับศูนยกลางเมืองดวยระบบเครือขาย การคมนาคม 
ชุมชนในเขตชานเมืองเปนชุมชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ประกอบดวยท่ีอยูอาศัยหลากหลายรูปแบบ 
เหมาะสําหรับกลุมเปาหมายท่ีเปนครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

2.3.5 การกอสรางบานเอื้ออาทร 

การเคหะแหงชาติไดดําเนินการจัดทําโครงการกอสรางในท่ีดิน 5 ลักษณะ คือ (การเคหะ
แหงชาติ, 2548: 6) 

1. จัดทําโครงการในที่ดินของการเคหะแหงชาติ เปนการใชทรัพยสินท่ีมีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุดโดยกําหนดเปาหมายการใชท่ีดินของการเคหะแหงชาติ จํานวน 1,672.43 ไร ไดดําเนินการจัดซื้อ 
ท่ีดินใหม จากบรรษัทบริหารสินทรัพยไทย (บสท.) บริษัทบริหารสินทรัพย ของสถาบันการเงิน 
สถาบัน การเงินเอกชนเพ่ิมเติมอีกจํานวนประมาณ 4,815 ไร โดยมีเปาหมายดําเนินการรวมท้ังสิ้น 
25,000 หนวย แบงเปนโครงการในกทม.และปริมณฑล จํานวน 20,000 หนวยและในสวนภูมิภาค 
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จํานวน 5,000 หนวย โดยกําหนดรูปแบบท่ีพักอาศัยในลักษณะอาคารชุดจํานวน 10,500 หนวย และ
อาคารแนวราบจํานวน 14,500 หนวย 

2. จัดโครงการในท่ีดินของสวนราชการและหนวยงานของรัฐ ดําเนินการจัดทําโครงการใน
ท่ีดินท่ีขอใชหรือขอเชาระยะยาวจากสวนราชการหรือหนวยงานตาง ๆ ของรัฐ เชน กรมธนารักษ 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย การรถไฟแหงประเทศไทย โดยดําเนินการพิจารณาคัดเลือก
ท่ีดนิท่ีมีความเหมาะสมสําหรับจัดทําโครงการใหกลุมเปาหมาย การขายอาคารสําเร็จรูปท่ีคงเหลืออยูใน
ทองตลาด (Non-Performance Asset-NPA) 

3. ดําเนินการจัดทําโครงการในที่ดินท้ังของภาคเอกชน บสท. สถาบันนการเงินและการเคหะ
แหงชาติท่ีมีความเหมาะสมตามเง่ือนไขและหลักเกณฑของการเคหะแหงชาติและอยูในระดับราคาท่ี
กลุมเปาหมายสามารถรับภาระได มีเปาหมายดําเนินการรวมท้ังสิ้น 15,000 หนวย แบงเปนโครงการใน 
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 12,000 หนวย และในสวนภูมิภาค จํานวน 3,000 หนวย โดย
กําหนดรูปแบบท่ีพักอาศัยในลักษณะอาคารชุด จํานวน 6,300 หนวย และอาคารแนวราบ จํานวน 8,700 
หนวย 

4. การจัดโครงการในท่ีดินเอกชน ดําเนินการจัดทําโครงการโดยใหเอกชนเขามามีสวนรวมใน
ลักษณะของการขอเสนอท่ีดินใหการเคหะแหงชาติพิจารณาคัดเลือก เพ่ือจัดทําโครงการภายใตเงื่อนไข
ท่ีการเคหะแหงชาติกําหนดและการเคหะแหงชาติเปนผูลงทุนและจัดทําโครงการ มีเปาหมายดําเนินการ
รวมท้ังสิ้น จํานวน 35,000 หนวย เปนโครงการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 28,000 
หนวย และในสวนภูมิภาค จํานวน 7,000 หนวย โดยกําหนดรูปแบบท่ีพักอาศัยในลักษณะอาคารชุด
จํานวน 14,700 หนวย และอาคารแนวราบจํานวน 20,300 หนวย 

5. การรวมดําเนินการกับภาคเอกชน (Turn Key) โดยใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการจัดหาที่ดิน
แหลงเงินทุนและกอสราง โดยเสนอโครงการใหการเคหะแหงชาติพิจารณาภายใตเง่ือนไขที่การเคหะ
แหงชาติกําหนด มีเปาหมา ยดํา เนินการรวมท้ังสิ้น จํานวน 50,000 หนวย เปนโครงการใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 40,000 หนวยและในสวนภูมิภาค จํานวน 10,000 หนวย โดย
กําหนดรูปแบบท่ีพักอาศัยในลักษณะอาคารชุดจํานวน 21,000 หนวยและอาคารแนวราบจํานวน 29,000 
หนวย 
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2.3.6 รูปแบบของอาคาร 

การเคหะแหงชาติกําหนดทางเลือกของรูปแบบท่ีพักอาศัยใน 2 ลักษณะเพื่อความเหมาะสมใน
แตละพ้ืนท่ี ตามความตองการของกลุมเปาหมาย ดังนี้ (การเคหะแหงชาติ, 2548: 5) 

1. อาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ช้ัน ประกอบดวยหองพัก 2 รูปแบบไดแก 
1.1 หองอเนกประสงค ขนาดประมาณ 24 ตารางเมตร 
1.2 หองแบบ 1 หองนอน ขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร 

2. อาคารแนวราบ ไดแก 
2.1 บานเด่ียว 2 ช้ัน ในขนาดท่ีดินประมาณ 16-24 ตารางวา 
2.2 บานแฝด 2 ช้ัน ในขนาดท่ีดินประมาณ 16-24 ตารางวา 
2.3 บานแถว 2 ช้ัน ในขนาดท่ีดินประมาณ 16-24 ตารางวา 

 2.3.7 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร 

 ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากโครงการบานเอื้ออาทร ดังนี้ (อุรารักษ ศรีประเสริฐและกมลทิพย ตรี
เดช, 2550: 51) 

 1. ประชาชนกลุมผูดอยโอกาสและผูมีรายไดนอยไดรับการยกระดับคุณภาพชีวิตใหดีขึ้น 
จํานวนประมาณ 46,908 คน ดวยการสรางความม่ันคงดานการอยูอาศัยและประชาชนจะมีท่ีอยูอาศัยท่ี
ไดมาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมพรอมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการท่ีจําเปน 
จํานวน 11,727 คน 

 2. ทางดานสังคม โครงการบานเอื้ออาทรสงเสริมใหเกิดกระบวนการประสานสายสัมพันธอันดี
ระหวางคนในครอบครัว ชุมชนและสังคม เกิดความเขมแข็งมีจุดดุลยภาพและรวมกันพัฒนาชุมชนเพ่ือ
นําไปสูความเปนชุมชนนาอยูอยางย่ังยืน 

 3. เม่ือประชาชนมีความม่ันคงในการอยูอาศัย กอใหเกิดความมุงมั่นในการประกอบอาชีพ 
สงผลใหรัฐไดรับผลตอบแทนในรูปของภาษีคืนสูรัฐ 

 4. จากการท่ีประชาชนมีท่ีอยูอาศัยไดมาตรฐาน ถูกสุขลักษณะ สงผลใหประชาชนมีสุขภาพ
แข็งแรง ทําใหรัฐประหยัดงบประมาณในการดูแลสุขภาพของประชาชน 
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 5. การลงทุนโครงการประเภทการกอสรางที่อยูอาศัยเปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยรวมของ
ประเทศจากภาคอุตสาหกรรมการกอสราง รวมท้ังกอใหเกิดการจางงานในระดับทองถิ่น ประมาณ 
1,155,057 ลานบาท หรือสามารถจางงานไดจํานวน 184,809 คน/เดือน จึงเปนการกระตุนใหเกิดการ
หมุนเวียนของเงินลงทุนภายในประเทศ เนื่องจากการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยของการเคหะแหงชาต ิ

 6. เกิดทัศนียภาพทางกายภาพท่ีสวยงามจากการวางแผนผังท่ีไดมาตรฐาน สงผลตอความเปน
ระเบียบเรียบรอยของบานเมือง 

 7. เรียนรูจากประสบการณในการจัดทําโครงการท่ีอยูอาศัยสําหรับผูดอยโอกาสและผูมีรายได
นอยท่ีอาศัยในชุมชนเมือง เพ่ือเปนประโยชนในการกําหนดแนวทางการจัดทําโครงการในลักษณะ
เดียวกันหรือใกลเคียงกันท่ีมีปญหาความตองการที่อยูอา ศัย ซึ่งกระจายท่ัวประเทศไดอยางมี
ประสิทธิภาพมากย่ิงขึ้นตอไป 

โครงการบานเอื้ออาทรเปนโครงการท่ีกอต้ังโดยภาครัฐ ในการสรางความม่ันคงในดานท่ีอยู
อาศัยใหแกประชาชนเพ่ือเปนการยกมาตรฐานคุณภาพชีวิตความเปนอยูที่ดีขึ้นของประชาชนภายใตการ
กํากับดูแลของการเคหะแหงชาติ ซึ่งเปนรัฐวิสาหกิจท่ีมีภารกิจหลักที่สําคัญคือการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
ใหแกผูมีรายไดนอยและปานกลางใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองและยังใหความสําคัญในการพัฒนา
คุณภาพชีวิต เนนการสรางคน สรางชุมชน และสรางสังคมชุมชนเขมแข็งอยูเย็นเปนสุข  

2.3 งานวิจัยที่เกี่ยวของ 

อัญชลี ภัทรพงศสินธุ (2543) ศึกษาเร่ืองปจจัยสิ่งแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจท่ีมีผลตอ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ศึกษาชุมชนแออัดวัดหนองใหญและเคหะรัชดาออเงิน เขตสายไหม 
กรุงเทพมหานคร ประชากรกลุมเปาหมาย จํานวน 105 คน ผลการศึกษาดังนี ้

สิ่งแวดลอมทางสังคม สวนใหญเปนครัวเรือนขนาดเล็ก มีสมาชิกไมเกิน 4 คน สมาชิกเปนพ่ี
นองของตนเองหรือคูสมรสอาศัยอยูในครัวเรือนเดียวกันความสัมพันธในครัวเรือนเปนความสัมพันธท่ี
ดี มีการเขารวมกับชุมชน ไดรับขาวสารจากบุคคลและสื่อประเภทตาง ๆ สวนใหญเปนการรับขาวสาร
จากบุคคล สนใจขาวสารสุขภาพอนามัย การไดรับบริการสังคม ดานการศึกษา สุขภาพอนามัยและ
สาธารณูปโภค สวนใหญไมไดรับบริการอยางเพียงพอ  
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สิ่งแวดลอมทางเศรษฐกิจ สวนใหญเปนผูมีงานทํา รับเงินเดือนประจําและอาชีพสวนตัว เทากัน 
มีรายไดและรายจายในครัวเรือนตอเดือน จํานวน 5,000 บาท สวนใหญไมมีหนี้สิน มีดอกเบี้ยจากการ
กูยืมอัตรารอยละ 121 บาทตอป กูยืมจากญาติและเพ่ือนบานเพ่ือนํามาใชจายใครัวเรือน   

คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนแออัดท้ังสองมีคุณภาพชีวิตดานบวกมากกวารอยละ90 
ไดแก ดานบานพักอาศัยมีน้ําสะอาดสําหรับใชสอย มีสวมสะอาดถูกสุขลักษณะ มีไฟฟาแสงสวางโดยมี
มิเตอรเปนของตนเอง การรูสึกมีความสุขเม่ือทํากิจกรรมตาง ๆ รวมกันระหวางสมาชิกในครัวเรือน 
และสมาชิกในครัวเรือนท่ีมีอายุ 15 ปขึ้นไป มีบัตรประชาชนหรือบัตรอื่นท่ีใชแทนตามกฎหมาย   

คุณภาพชีวิตดานบวกท่ีนอยกวารอยละ 50 คือครัวเรือนไมประสบปญหาหนักใจในเร่ืองหนี้สิน
ท่ีกูยืมไว มีอุปกรณสําหรับดับเพลิงอยางเพียงพอ ชุมชนมีทางเดินเทาหรือถนนท่ีมีไฟฟาใหแสงสวาง
อยางเพียงพอและไมมีคนม่ัวสุมเลนการพนัน  

คุณภาพชีวิตดานลบท่ีมากกวารอยละ 60 ครัวเรือนมีสมาชิกท่ีทํางานรับจางทั่วไป มีผูด่ืมสุรา 
สูบบุหร่ีและเสพสิ่งเสพติดอื่น ๆ เปนประจําและนอยกวา 50 ไดแก ในครัวเรือนมีผูเลนการพนันและ
เม่ือมีปญหาขัดแยงในครอบครัวจะด่ืมสุรา สูบบุหรี่และสิ่งเสพติดอื่น ๆ เพิ่มขึ้น มีการใชคําพูดหยาบ
คาย ทําลายขาวของเสียหาย สมาชิกหนีออกจากบานและทํารายรางกาย  

ความสัมพันธของปจจัยสิ่งแวดลอมทางสังคมและเศรษฐกิจกับคุณภาพชีวิต พบวาขนาด
ครัวเรือน อาชีพ ความสัมพันธในครัวเรือน การรับฟงขาวสาร การไดรับบริการทางสังคมดาน
สาธารณูปโภค รายจายในครัวเรือนตอเดือนแตกตางกันมีผลใหคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางไมมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ประชาชนท่ีมีสวนรวมกับชุมชนในการไดรับบริการทางสังคมดาน
การศึกษา สุขภาพอนามัย รายไดในครัวเรือนท่ีแตกตางกันมีผลใหคุณภาพชีวิตแตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05   

อเนก หิรัญรักษ (2539) ไดศึกษาทัศนคติของผูอาศัยในโครงการอาคารชุดของการเคหะ
แหงชาติ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติอาคารชุด ทัศนคติ 
ความตองการและพฤติกรรมการใชอาคารชุดของผูอยูอาศัยในอาคารชุดและเปรียบเทียบทัศนคติดาน
ตาง ๆ ของผูอยูอาศัยระหวางโครงการของการเคหะแหงชาติกับโครงการของเอกชน ใชวิธีการสํารวจ
ดวยแบบสอบถามผูอาศัยของโครงการอาคารชุดท่ีเปนของการเคหะแหงชาติ จํานวน 6 โครงการ คือ
โครงการสมุทรปราการ หลักสี่ บางพลี นนทบุรี บางบัว ธนบุรี 1/6 และโครงการที่เปนของเอกชน
จํานวน 2 โครงการคือโครงการบางพลีซิต้ีและโครงการเดนชัยคอนโดทาวน เคร่ืองมือที่ใชในการเก็บ
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ขอมูลคือแบบสอบถามกับกลุมตัวอยาง จํานวน 1,009 ตัวอยาง เปนตัวอยางในโครงการของการเคหะ
แหงชาติ จํานวน 813 ตัวอยางและในโครงการของเอกชน จํานวน 196 ตัวอยาง สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ความรู ความเขาใจพ้ืนฐานเกี่ยวกับ พ.ร.บ. อาคารชุดของผูท่ีอยูอาศัยในอาคารชุดของการเคหะ
แหงชาติและของเอกชน พบวา ผูอยูอาศัยเกือบท้ังหมดในโครงการมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับ พ.ร.บ. 
อาคารชุดในระดับที่ตํ่า ผูอยูอาศัยเขามาอยูในโครงการโดยเฉลี่ย 1-2 ป กลุมการเคหะแหงชาติอาศัยอยู
เปนเวลา 1 ป หรือ 1 ปกวา ในขณะท่ีกลุมเอกชนอาศัยอยูเปนเวลา 2 ป โดยมีเหตุผลสําคัญ คือ สถานท่ี
ใกลชุมชนการสัญจรสะดวก อยูในระยะท่ีเหมาะสมกับการเดินทางไปทํางานและมีความตองการเปน
อิสระ/ความเปนสวนตัว ดานวัตถุประสงคการใชหองชุด พบวาอันดับแรกใชเปนท่ีพักอาศัย รองลงมา
เปนท่ีพักรองและใชประกอบธุรกิจในบางคร้ัง การใชทรัพยสินสวนกลางของสมาชิกท่ีอยูในโครงการ 
มีคร่ึงหนึ่งท่ีใชบางเปนคร้ังคราวสวนท่ีเหลือใชเปนประจําและไมเคยใชมีจํานวนเทากัน ความตองการ
ของผูท่ีอยูอาศัยระบุวาตองการใหมีเปนสวนประกอบในดานท่ีเกี่ยวกับการเสริมสรางสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตเปนหลัก ไดแก สวนพักผอนสาธารณะ คลีนิกแพทยและศูนยกีฬา/ศูนยสงเสริมสุขภาพ 
ดานความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการอาคารชุด เปนการศึกษา 4 ดานคือ ดานสิง่แวดลอมของตัว
โครงการอาคารชุด สิ่งแวดลอมภายนอกตัวอาคาร ดานความสะอาดและความเปนระเบียบเรียบรอย 
ดานความเปนอยูของสังคมท่ีมีผูอาศัยรวมกันและดานคุณภาพโดยรวมของการอยูอาศัย พบวามีระดับ
ความพึงพอใจอยูท่ีระดับต่ําในทุกดาน ท้ังโครงการของการเคหะแหงชาติและโครงการเอกชน ทัศนคติ
ของผูอยูอาศัยพบวาอยูในระดับไมนาพอใจหรือปานกลาง 8-10 ประเด็น นอกนั้นเปนระดับต่ํา  

ฐิตาภรณ สุขพัทธี (2543) ไดศึกษาประสิทธิภาพในการใหบริการดานที่อยูอาศัยโดยการเคหะ
แหงชาติ ศึกษาชุมชนโครงการฉลองกรุง จํานวน 155 ตัวอยาง  เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บขอมูลเปน
แบบสอบถาม สุมตัวอยางแบบบังเอิญ  

ผลการศึกษา พบวา ประสิทธิภาพในการใหบริการดานท่ีอยูอาศัยของการเคหะแหงชาติอยูใน
ระดับปานกลาง ประชาชนในโครงการฉลองกรุงมีความพึงพอใจตอการใหบริการดานท่ีอยูอาศัยของ
การเคหะแหงชาติในดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ มีความพึงพอใจเกี่ยวกับระบบการเก็บขยะ
มากท่ีสุด ดานทําเลท่ีต้ังชุมชน มีความพึงพอใจทางเดินเทาภายในชุมชนมากที่สุด ดานสภาพแวดลอม
ภายในชุมชนมีความพึงพอใจเกี่ยวกับเสียงรบกวนภายในชุมชนมากท่ีสุด ดานหนวยท่ีพักอาศัยมีความ
พึงพอใจตอหองน้ํา หองสวมในหองพักสูงสุดและดานความปลอดภัย พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอความปลอดภัยจากอัคคีภัยมากท่ีสุด การทดสอบสมมติฐาน พบวา สภาพภูมิหลังที่แตกตางกันจําแนก
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ตามเพศ ระดับการศึกษา อาชีพ จํานวนสมาชิกในครัวเรือน รายไดครอบครัว ภูมิลําเนาและระยะเวลาท่ี
เขามาอาศัยอยูในกรุงเทพฯ มีความพึงพอใจในการใหบริการดานท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน 

อภิวัฒน บุญสาธร (2548) ไดศึกษาการยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชนและความคาดหวัง
ในคุณภาพชีวิตผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรบางโฉลง ประชานิเวศนและหัวหมาก ตัวอยาง
จํานวน 500 ราย ผลการวิจัยพบวา  

การยอมรับคุณภาพการใหบริการชุมชน โดยรวมอยูในระดับพอใชถึงดี ระบบจายน้ําและ
จัดเก็บคาน้ําประปาภายในอาคารอยูในระดับดี ดานระบบไฟฟาแสงสวางสวนกลางและดานการ
ใหบริการของเจาหนาท่ีประจําโครงการอยูในระดับคอนขางดี ดานการรักษาความสะอาดพ้ืนท่ี
สวนกลางสูงกวาระดับพอใช ดานการรักษาความปลอดภัยอยูในระดับพอใช  

ความคาดหวังในคุณภาพชีวิต ดานการบริการท่ัวไป ผูอยูอาศัยใหความสําคัญกับเร่ืองความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินมากท่ีสุด รองลงมาการจัดใหมีรานสะดวกซื้อ (มินิมารท) ความสะอาด
ของพ้ืนท่ีสวนกลาง มีองคกรบริหารชุมชนท่ีเขมแข็ง มีรานจําหนายสินคาราคาประหยัดและมีลาน
เอนกประสงค ดานครอบครัวและเพ่ือนบานผูอยูอาศัยใหความสําคัญเร่ืองความรักความอบอุนใน
ครอบครัวมากท่ีสุด รองลงมาการมีเพ่ือนบานท่ีดี ความรวมมือของผูอยูอาศัยในชุมชนและขนาดของ
หองพัก ดานเศรษฐกิจ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญในการฝกอาชีพ รองลงมามีอาชีพท่ีม่ันคง มีพ้ืนท่ีทํา
การคา มีแหลงเงินกูดอกเบ้ียตํ่า การชวยเหลือระหวางวางงานและการมีรายไดท่ีเพียงพอ ดานทําเลท่ีตั้ง
โครงการ ใหความสําคัญการมีรถโดยสารประจําทางใหบริการมากท่ีสุด รองลงมาใกลแหลงงาน ใกล
โรงพยาบาลหรือศูนยอนามัย ใกลโรงเรียน ใกลสถานท่ีพักผอนหยอนใจและใกลตลาด ดานสังคม ให
ความสําคัญเร่ืองการจัดกิจกรรมสงเสริมความรู  รองลงมาการจัดกิจกรรมบันเทิงวันปใหม การจัด
กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา การจัดกิจกรรมวันเด็กและการจัดกิจกรรมสําหรับผูสูงอายุ  

 ฉวีวรรณ เดนไพบูลย (2549) ไดศึกษาผลกระทบของการพัฒนาบานราคาถูกสําหรับผูมีรายได
นอยท่ีมีผลตอการพัฒนาเมือง ศึกษาโครงการบานเอื้ออาทร รังสิตคลอง 3 โดยการสํารวจ สังเกตการณ
และการสัมภาษณดวยแบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา 1) กระบวนการของการพัฒนาท่ีอยูอาศัยมี 2 
ประเด็นสําคัญ คือ 1.1) การกําหนดกลุมเปาหมายเพียงกลุมเดียวในโครงการไดสงผลตอการพัฒนาใน
ชุมชน 2 ดานคือดานการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน คนในชุมชนไมสามารถท่ีจะสรางรายไดในกลุมดวย
กันเองได และดานการพัฒนาทางสังคม คนในชุมชนขาดการยอมรับและขาดความเช่ือถือซึ่งกันและกัน
ของกลุมคนระดับเดียวกันทําใหเกิดการขาดภาวะผูนําในชุมชน 1.2) ท่ีตั้งของแหลงงานอยูหางไกลจาก
ท่ีอยูอาศัยเปนสาเหตุทําใหผูอยูอาศัยไมเขามาอยูในโครงการ 2) ผลกระทบของการพัฒนาโครงการท่ีอยู
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อาศัยตอเมืองเนื่องจากโครงการบานเอื้ออาทรเขามาแทรกในเนื้อเมืองทําใหเพ่ิมความหนาแนนของ
ชุมชนและทําใหองคประกอบของชุมชนไมเพียงพอในการใหบริการ เชนบริการสาธารณะ บริการ
ขนสงมวลขน เปนตน 3) การดําเนินงานของการเคหะแหงชาติมุงเนนการพัฒนาทางกายภาพของท่ีอยู
อาศัยซึ่งถือวาบรรลุวัตถุประสงคไปแลวแตยังไมเนนความสําคัญของการพัฒนาทางสังคมและชุมชน  

สุนิศรา คําเงิน (2549) ไดศึกษาเรื่องการเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในโครงการท่ี
กอต้ังโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศน กับโครงการเคหะชุมชนหลักสี่ เปนการศึกษาสี่
ดาน คือสภาพความเปนอยู เศรษฐกิจ สังคมและระบบสาธารณูปโภค รวบรวมขอมูลโดยใช
แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบวา  

ลักษณะการครอบครองหองชุดเปนการซื้อมากกวาเชา รายไดครัวเรือนและการผอนชําระหอง
ชุดของเคหะชุมชนหลักสี่สูงกวาโครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศน อาชีพและการศึกษาของผูอาศัย
ในโครงการเคหะชุมชนหลักสี่สวนใหญเปนพนักงานบริษัทเอกชนและการศึกษาระดับปริญญา สวน
โครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศนมีอาชีพรับจางท่ัวไป มีการศึกษาระดับมัธยมเปนสวนใหญ ผูอาศัย
ในโครงการบานเอื้ออาทรประชานิเวศนสวนใหญทํางานในเขตปริมณฑล สวนโครงการเคหะชุมชน
หลักสี่ทํางานในเขตกรุงเทพฯ ช้ันกลาง ซึ่งท้ังสองโครงการใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1-2 ชั่วโมง 
โดยใชบริการรถสาธารณะเปนสวนใหญ จํานวนผูพักอาศัยท้ังสองโครงการประมาณหองละ 2-3 คน 
ความพึงพอใจตรงกันดานสาธารณูปโภคท้ังสองโครงการมีความเห็นตรงกันและมีความพึงพอใจ
แตกตางกันในเร่ืองการดูแลจัดการในโครงการ 

เอกลักษณ ผาคํา (2551) ศึกษาการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบานเอื้ออาทรใน
จังหวัดเชียงใหม จากกลุมตัวอยาง 2 กลุม ๆ ละ 100 คน รวม 200 คน โดยใชแบบสอบถาม ผลการศึกษา  

ผูอาศัยอยูในโครงการท้ัง 2 มีเหตุผลสําคัญในการเลือกซื้อบานเอื้ออาทรคือเงินผอนชําระตอ
งวดคอนขางนอย มีระยะเวลาในการผอนชําระ 21 - 30 ป ความพึงพอใจของผูท่ีเขาอยูมีความพึงพอใจ
อยูท่ีระดับนอย ดานทําเลที่ต้ัง มาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร การใหบริการจากธนาคารอาคาร
สงเคราะห การมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชนและดานสภาพแวดลอมของชุมชน  

จักรพงษ เกเย็น (2554) ศึกษาคุณภาพชีวิตผูอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติในเขต 
กรุงเทพมหานคร โครงการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา กลุมตัวอยาง จํานวน 301 หนวย ใช
แบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรวมขอมูล สรุปผลการศึกษาดังนี ้
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ดานสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับสูง ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจ
เร่ืองสําคัญของครอบครัว รองลงมาดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน ดานการอยูรวมกัน
อยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผลและดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว  

ดานการสนับสนุนทางสังคมอยูในระดับปานกลาง การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ/พ่ีนอง
และการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/เพือ่นบานและการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ  

ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมอยูในระดับปานกลาง  คุณภาพชีวิตดานรางกาย ดานจิตใจและดาน
ความสัมพันธทางสังคมอยูในระดับปานกลาง ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับไมดี  

 กฤษณา ปลั่งเจริญศรี (2554) ศึกษาบุพปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทร ในเขตกรุงเทพมหานคร รวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม จํานวน 396 คน ผลการวิจัย 
คุณภาพชีวิตของผูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรและตัวแปรบุพปจจัย ไดแก ภาวะผูนําของหัวหนา
ชุมชน นโยบายรัฐบาลดานที่อยูอาศัยท่ีเกี่ยวของกับบานเอื้ออาทร เศรษฐสถานะของผูอาศัยในโครงการ 
สภาพแวดลอมของชุมชนและการมีสวนรวมของคนในชุมชนอยูในระดับดี ความรูความเขาใจของคน
ในชุมชนอยูในระดับมาก การวิเคราะหอิทธิพลดวยสมการถดถอยพหุ พบวา บุพปจจัยซึ่งประกอบไป
ดวย สภาพแวดลอมของชุมชน นโยบายรัฐบาลดานท่ีอยูอาศัยท่ีเกี่ยวของกับบานเอื้ออาทร การมีสวน
รวมของคนในชุมชน เศรษฐสถานะของผูอาศัยในโครงการและความรูความเขาใจของคนในชุมชน 
สงผลตอคุณภาพชีวิต อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  

กฤติยา อนุวงศ (2554) ศึกษาการประเมินผลสําเร็จของชุมชนท่ีไดดําเนินการตามมาตรฐานการ
อยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติ โครงการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา เกบ็รวบรวม
ขอมูลจากบุคคลผูท่ีเกีย่วของกับโครงการ 2 กลุมไดแก 1) กลุมครัวเรือนท่ีอาศัยอยูในการเคหะชุมชนทุง
สองหอง อาคารแฟลตเชา ท่ีเขารวมกิจกรรมเปาหมายจํานวน 310 หนวย โดยใชแบบสอบถาม 2) กลุม
คณะกรรมการชุมชนและหัวหนาสํานักงานของการเคหะชุมชนทุงสองหอง อาคารแฟลตเชา จํานวน 4 
คน โดยการสัมภาษณแบบเจาะลึก (In-Depth Interview) สรุปผลการศึกษา ดังนี้ 

ผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ไดแก 1) การประเมินปจจัยนําเขาสูโครงการ 
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 อยูในระดับคอนขาง
นอย (คาเฉลี่ยเทากับ 2.50) 5) ผลสําเร็จของชุมชนจากตัวช้ีวัด 2 ตัว คือผลผลิตและผลลัพธผลสําเร็จของ
ชุมชนท่ีไดดําเนินการตามมาตรฐานการอยูอาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติอยูในระดับนอย  

 กัญญวรา ศรีณรงค (2554) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน โครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกของการเคหะ
แหงชาติ โดยวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จํานวน 100 ครัวเรือน สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
คือคารอยละ คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวา 

 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและโครงสรางพื้นฐานโครงการ
บานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกท้ัง 3 พ้ืนท่ี มีความพึงพอใจและทัศนคติ สภาพแวดลอมท่ัวไป
ภายในชุมชนดานการวางผังกลุมอาคาร ระดับปานกลาง ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนระดับปาน
กลางและดานนันทนาการในศูนยชุมชนมีความพึงพอใจนอย ดานสาธารณูปโภคภายในชุมชนมีความ
พึงพอใจระดับมาก สาธารณูปการภายในชุมชนมีความพึงพอใจนอย สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในชุมชนที่มีความตองการเพ่ิมเติมอยูในระดับมาก ไดแก ท่ีพักคอยรถรับจาง ที่รวมขยะภายใน
ชุมชน ตู ATM จักรยานยนตรับจางและโทรศัพทสาธารณะ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก
ชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ระบบขนสงสาธารณะและการเช่ือมตอโครงขายถนนท่ีสามารถเดินทางได
สะดวก 
2.4 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

จากการศึกษาแนวคิดเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตทําใหผูวิจัยนํามา
ประยุกตใชเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาเพ่ืออธิบายถึงคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยมีปจจัยที่อธิบายคุณภาพชีวิตของผู
อาศัยในโครงการฯ ดังกลาว 3 ดาน คือดานขอมูลพ้ืนฐานทั่วไป ดานสัมพันธภาพในครอบครัวและดาน
การสนับสนุนทางสังคม มีรายละเอียดดังนี้ (รูปท่ี 2) 
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 รูปท่ี 2 กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 

ลักษณะท่ัวไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3 .สถานภาพสมรส 
4 .ระดับการศึกษา 
5 .สถานภาพการทํางาน 
6. รายไดครัวเรือน 
7. ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 
8. จํานวนผูอยูอาศัย 
9. สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน 
10. การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน 
11. ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
1. การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน 
2. การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว    
3. การมีสวนรวมในการปรึกษาหารือหรือตัดสินใจ 
    เรือ่งสําคัญในครอบครัว 
4. การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขอ 
    ขัดแยงดวยเหตุผล 

การสนับสนุนทางสังคม 
1. จากครอบครัว 
2. จากเพื่อน / เพ่ือนบาน 
3. จากญาติ / พ่ีนอง 
4. จากตัวแทนภาครัฐ 

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

วิธีดําเนินการศึกษา 

การศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey) โดยมีรายละเอียดของวิธีการวิจัย ดังนี ้

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.4 การตรวจสอบขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.1.1 ประชากร 

ผูศึกษาไดกําหนดประชากรเปนจํานวนหนวยท่ีพักอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  อําเภอบางใหญ จังหวัดนนทบุรี จํานวน 1,305 หนวย 

3.1.2 ขนาดกลุมตัวอยาง 

ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมตัวอยางท่ีเหมาะสมโดยใชวิธีการหาขนาดตัวอยางของ Yamane 
ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95 % ไดขนาดของกลุมตัวอยางจํานวน 306 หนวย โดยไดจากการคํานวณตามสูตร
ดังตอไปนี้  
 
 
 
 
 

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

 
         ตัวอยางท่ีใชในการศึกษาคร้ังนี้       =  310 คน 

3.1.3 การสุมตัวอยาง 

เพ่ือใหไดขอมูลท่ีมีการกระจายในพ้ืนท่ีระดับตาง ๆ จึงใชการสุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน 
(Multi-Stage random sampling) โดยมีขั้นตอนในการสุมตัวอยาง ดังนี ้

ขั้นแรก การเลือกในระดับพ้ืนท่ี เปนการสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยเลือก
ศึกษาโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งเปนโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐและเปน
โครงการท่ีใหประชาชนเขาพักอาศัยแลวมาเปนเวลา 4 ซึ่งเปนเวลาท่ีสามารถประเมินระดับคุณภาพชีวิต
ของผูพักอาศัยในโครงการดังกลาวได  

ขั้นที่สอง การเลือกระดับบุคคล ไดใชวิธีการสุมอยางงาย (Simple Random Sampling) โดยใช
ตารางเลขสุมกับบัญชีครัวเรือนที่มีผูพักอาศัยอยูจริงตามท่ีไดรับขอมูลจากโครงการ เพ่ือใหไดตัวแทนท่ี
กระจายอยูท้ังโครงการ โดยสอบถามตัวแทนผูอยูอาศัย 1 คนตอท่ีพัก 1 หนวย (ครัวเรือน) เพ่ือเปนการ
กระจายการเก็บขอมูลใหไดมาซึ่งขอมูลที่มีความครอบคลุมมากท่ีสุด จึงเปนเหตุใหผูศึกษาเลือกวิธีการ
สุมดังกลาวมาใชในการศึกษาครั้งนี้ 

 

 

 

1 + 1,305(.05)2 
1,305 n = 

= 306.15 
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3.2 เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือแบบสอบถาม ซึ่งสรางขึ้นจากการทบทวน แนวคิด 
ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซึ่งประกอบดวยเนื้อหา ดังนี้  

ตอนท่ี 1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป หมายถึง ขอมูลพ้ืนฐานของตัวแทนครัวเรือนในการตอบ
แบบสอบถามซึ่งประกอบดวย 1) เพศ 2) อายุ 3) สถานภาพสมรส 4) ระดับการศึกษา 5) สถานภาพการ
ทํางาน 6) รายไดครัวเรือน 7) ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 8) จํานวนผูอยูอาศัย 9) สถานภาพการเปนสมาชิก
ชมรม/กลุมในชุมชน 10) การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน 11) ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 

สําหรับลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย ผูศึกษาไดกําหนดเกณฑการใหคะแนน ดังตารางท่ี 1  
ตารางท่ี 1 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 

ขอท่ี ขอความ เปนประจํา บางครั้ง ไมเคย 
1.11.1 ขอความทางบวก 3 2 1 
1.11.2     
1.11.3     
1.11.4     
1.11.5 ขอความทางลบ 1 2 3 
1.11.6     
1.11.7     
1.11.8     

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัยโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี ้

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.00 หมายความวา ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัยอยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.67 – 2.33 หมายความวา ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัยอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.66 หมายความวา ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยอยูในระดับไมดี 
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ตอนท่ี 2 ขอมูลดานสัมพันธภาพในครอบครัว เปนคําถามเกี่ยวกับความสัมพันธของสมาชิกใน
ครอบครัว มีท้ังหมดจํานวน 16 คําถาม ซึ่งแตละขอคําถามแบงเปนมาตราสวน 3 ระดับ ประกอบดวย 
เปนประจํา บางคร้ัง และไมเคย ซึ่งแบงองคประกอบของคําถามขอมูลดานสัมพันธภาพในครอบครัวได
ดังนี ้

1) การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว มีขอคําถาม 4 ขอ 

2) การมีความรัก ความเคารพ และนับถือตอกัน มีขอคําถาม 4 ขอ 

3) การมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเร่ืองสําคัญของครอบครัว มีขอคําถาม 4 ขอ 

4) การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผล มีขอคําถาม 4 ขอ 

เกณฑการใหคะแนนในตอนท่ี 2 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางท่ี 2 ดังนี้  

ตารางท่ี 2 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดสัมพันธภาพในครอบครัว 

ขอท่ี ขอความ เปนประจํา บางคร้ัง ไมเคย 
2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 
2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 
2.15  

ขอความทางบวก 3 2 1 

2.4, 2.14, 2.16 ขอความทางลบ 1 2 3 

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยสัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี ้

คาเฉลี่ยตั้งแต 2.34 – 3.00 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.67 – 2.33 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ยตั้งแต 1.00 – 1.66 หมายความวา สัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับไมด ี
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ตอนท่ี 3 ขอมูลการสนับสนุนทางสังคม เปนคําถามเกี่ยวกับการสนับสนุนทางสังคม มีจํานวน  
16 คําถาม ซึ่งแตละขอคําถามแบงเปนมาตราสวน 3 ระดับ ประกอบดวย นอย ปานกลาง มาก ซึ่งแบง
องคประกอบของคําถามขอมูลการสนับสนุนทางสังคมได ดังนี้ 

1) การสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว 4 ขอ 

2) การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน / เพ่ือนบาน จํานวน 4 ขอ 

3) การสนับสนุนทางสังคมจากญาติ / พ่ีนอง จํานวน 4 ขอ 

4) การสนับสนุนทางสังคมจากรัฐ / เจาหนาท่ีรัฐ จํานวน 4 ขอ 

เกณฑการใหคะแนนตอนท่ี 3 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางท่ี 3 ดังนี ้
ตารางท่ี 3 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดการสนับสนุนทางสังคม 

ขอท่ี ขอความ เปนประจํา บางคร้ัง ไมเคย 
3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.6, 3.7, 3.8, 
3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13, 
3.14 3.15, 3.16 

ขอความทางบวก 3 2 1 

3.5, 3.13 ขอความทางลบ 1 2 3 

เกณฑการแปลความหมาย คะแนนเฉลี่ยการสนับสนุนทางสังคมโดยรวม ซึ่งไดกําหนดชวง
คะแนนและความหมายเปน 3 ระดับ ดังนี ้

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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ตอนท่ี 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้อ
อาทรนนทบุรี (กันตนา) ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับภาษาไทย 
(WHOQOL-BREF-THAI) (กรมสุขภาพจิต, [ออนไลน]. 29 มีนาคม 2555) 

ขอคําถามในสวนนี้มีจํานวนท้ังหมด 26 ขอ แตละขอแบงเปนมาตราสวน 5 ลําดับ ไดแก มาก
ท่ีสุด มาก ปานกลาง เล็กนอย และไมเลย ซึ่งแบงเปนองคประกอบไดดังนี้   

1) ดานรางกายมีขอความ 7 ขอ 

2) ดานจิตใจมีขอความ 6 ขอ 

3) ดานความสัมพันธทางสังคมมีขอความ 3 ขอ 

4) ดานสิ่งแวดลอมมีขอความ 8 ขอ 

ขอความ 4.1 เปนตัวช้ีวัดท่ีอยูในหมวดท่ัวไปจะไมรวมอยูในองคประกอบท้ัง 4 ดาน เกณฑการ 
ใหคะแนนตอนท่ี 4 กําหนดคาการใหคะแนนตามตารางท่ี 4 ดังนี ้
ตารางท่ี 4 เกณฑการแปรผลระดับมาตรวัดคุณภาพชีวิต 

 
ขอท่ี 

 
ขอความ 

ระดับคะแนน 
มากท่ีสุด 

5 
มาก 

4 
ปานกลาง 

3 
เล็กนอย 

2 
ไมเลย 

1 
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 

ขอความ
ทางบวก 

     

4.2, 4.9, 4.11 ขอความ 
ทางลบ 

1 2 3 4 5 
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การแปลความหมายคะแนนแบบวัดคุณภาพชีวิต WHOQOL-BREF-THAI นี้ใหระดับคุณภาพ
ชีวิต แบงออกเปน 3 ระดับ คือ ระดับไมดี ระดับปานกลางและระดับดี โดยมีชวงคะแนนดังนี ้ 

คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 3.68 – 5.00 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับดี 

คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 2.34 - 3.67 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ยต้ังแต 1.00 - 2.33 แสดงถึง การมีคุณภาพชีวิตในระดับไมดี 

ตอนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้อ 
อาทรนนทบุรี (กันตนา) 

การแปลความหมายปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยใน 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แปรความหมายโดยใชคารอยละ 

3.3 การตรวจสอบเครื่องมือ 

ผูศึกษาทําการทดสอบความเท่ียง (Validity) และความนาเช่ือถือ (Reliability) ของ 
แบบสอบถาม ดังนี้  

3.3.1 การทดสอบความเท่ียงตรง (Content Validity) 

แบบสอบถามชุดนี้ไดจัดทําขึ้นโดยการพัฒนามาจากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและผลงานวิจัยท่ี 
เกี่ยวของกับเร่ืองคุณภาพชีวิตและไดนําแบบสอบถามดังกลาวใหอาจารยท่ีปรึกษาตรวจสอบพิจารณา
ความเท่ียงตรงในเนื้อหาเพื่อใหคําแนะนําและไดทําการปรับปรุงแกไขเพ่ือใหมีความสมบูรณย่ิงขึ้น 

3.3.2 การทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) 

ผูศึกษานําแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแกไขไปทดลองใชกับผูอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร 
ราชพฤกษ จํานวน 30 ครัวเรือน เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกันและเปดใหเขาอยูอาศัยใน
เวลาท่ีใกลเคียงกัน 

การทดสอบความนาเช่ือถือแบบสอบถามโดยวิธีหาคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (Coefficient Alpha)  
เพ่ือใหไดคาความเชื่อม่ัน ในระดับท่ียอมรับไดตอไป โดยมีคาดังกลาวเปนดานตามตารางดังนี้ 
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ตารางท่ี 5 ผลการทดสอบความนาเช่ือถือของแบบสอบถามโดยคาสัมประสิทธอัลฟา 

ตัวแปร คาความเช่ือมั่น Alpha 
ปจจัยดานสัมพันธภาพในครอบครัว 0.8496 
ปจจัยดานการสนับสนุนทางสังคม 0.8434 
คุณภาพชีวิต 0.7924 

3. 4 การเก็บรวบรวมขอมูล  

               การเก็บรวบรวมขอมูล ผูศึกษาจะดําเนินการรวบรวมขอมูลในชวงเดือนสิงหาคม –กันยายน 
โดยนําแบบสอบถามไปสอบถามกับกลุมตัวอยางท่ีพักอาศัยอยูในโครงการตามเลขท่ีบานท่ีมีผูอยูอาศัย
จริงตามท่ีไดทําวิธีการสุมตัวอยางแบบเปนระบบ  

3.5 การตรวจสอบขอมูล 

ขอมูลท่ีไดรวบรวมมาแลวตองมีความครบถวน ครอบคลุมตามวัตถุประสงคของการศึกษาและ
สามารถตอบปญหาของการวิจัยได ผูวิจัยไดทําการตรวจสอบขอมูลทุกครั้งท่ีทําการศึกษาขอมูลหมูบาน
แลวกลับเขาไปศึกษาขอมูลเพ่ิมเติมเปนระยะ เพื่อใหไดขอมูลครอบคลุมและมีความสมบูรณท่ีสุด ตอบ
ปญหาตามวัตถุประสงคของงานวิจัย 

3.6 สถิติในการวิเคราะหขอมูล 

3.6.1 สถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถี่ รอยละ คาเฉลี่ยเลขคณิต สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

3.6.2 สถิติทดสอบสมมติฐาน ไดแก การทดสอบความสัมพันธของตัวแปร 2 ตัว (Independent 
Sample t -Test) การวิเคราะหความแปรปรวน (Analysis of variance: ANOVA) ทดสอบความแตกตาง
คาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’) การวิเคราะหความสัมพันธ โดยการหาคาสัมประสิทธิ์
สหสัมพันธของเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation Coefficient)  
 

 



 

 

บทที่ 4 

ผลการศึกษา 

การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูที่อยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ซึ่งรวบรวมขอมูลท่ีไดจากการตอบแบบสอบถามผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จํานวน 310 คน ผูศึกษานําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาทางสถิติและ
กําหนดการนําเสนอผลการศึกษา ดังนี ้

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัวของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการสนับสนุนทางสังคมของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตอนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยจําแนกตามขอมูลลักษณะท่ัวไป 

ตอนท่ี 7 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว 
การสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Product 
Moment Correlation) 



 

 

สัญญลักษณท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

สําหรับการวิจัยในคร้ังนี้ ผูวิจัยใชสัญญลักษณในการวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้ 

 n แทน จํานวนกลุมตัวอยาง 

              푥̅          แทน     คาเฉลี่ย (Mean) 

             S.D.       แทน     สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

t แทน คาสถิติท่ีใชในการพิจารณาใน t – distribution 

df แทน องศาอิสระ (Degree of freedom) 

SS แทน ผลรวมของกําลังสองของคาเบ่ียงเบน (Sum of Square) 

MS แทน คาเฉลี่ยของคาเบ่ียงเบนกําลังสอง (Mean Square) 

*            แทน     ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.05 

**          แทน     ระดับนัยสําคัญทางสถิติ 0.01 

ตอนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ 
  บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  

 การวิเคราะหขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ีตอบแบบสอบถามจํานวน 310 คน จําแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ
สมรสระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัย การ
เปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน การเขารวมกิจกรรมชุมชน โดยการแจกแจงความถี่ คารอยละ และ
ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย วิเคราะหดวยคาเฉลี่ย คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ดังรายละเอียดในตารางที่ 6-7 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละ ของขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูลลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 
เพศ   
     ชาย 133 43.9 
     หญิง 177 57.1 
     รวม 310 100.0 
อายุ   
     ตํ่ากวา 20 ป 17 5.5 
     21- 30 ป 54 17.4 
     31 – 40 ป 117 37.7 
     มากกวา 40 ป 122 39.4 
     รวม 310 100.0 
สถานภาพสมรส   
     โสด 75 24.2 
     สมรส 187 60.3 
     หยา/หมาย/แยกกันอยู 48 15.5 
     รวม 310 100.0 
ระดับการศึกษา   
     ไมไดรับการศึกษา 11 3.5 
     ประถมศึกษา 62 20.0 
     มัธยมศึกษาตอนตน 65 21.0 
     มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 80 25.8 
     ปวส./อนุปริญญา 30 9.7 
     ปริญญาตรี 47 15.2 
     สูงกวาปริญญาตรี 13 4.2 
     ไมตอบ  2 0.6 
     รวม 310 100.0 

 



 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 
สถานภาพการทํางาน   
     ไมไดประกอบอาชีพ 14 4.5 
     กําลังหางานทํา/วางงาน 14 4.5 
     ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย 73 23.5 
     รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 43 13.9 
     พนักงานบริษัท 141 45.5 
     นักเรียน/นักศึกษา 10 3.2 
     อื่น ๆ  15 4.8 
     รวม 310 100.0 
รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน   
     ตํ่ากวา 10,000 บาท 58 18.7 
     10,001 - 20,000 บาท 169 54.5 
     20,001 – 30,000 บาท 54 17.4 
     30,001 – 40,000 บาท 15 4.8 
     40,001 – 50,000 บาท 5 1.6 
     มากกวา 50,000 บาท 9 2.9 
     รวม 310 100.0 
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในโครงการฯ   
     นอยกวา 1 ป 31 10.0 
     1 ป 32 10.3 
     2 ป 73 23.5 
     3 ป 91 29.4 
     4 ป 60 19.4 
     มากกวา 4 ป 23 7.4 
     รวม 310 100.0 

 



 

 

ตารางท่ี 6 จํานวนและรอยละของขอมูลลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม (ตอ) 

ขอมูลลักษณะท่ัวไป จํานวน รอยละ 
จํานวนผูอยูอาศัย   
     1 คน 42 13.5 
     2 คน 105 33.9 
     3 คน 62 20.0 
     4 คน 75 24.2 
     มากกวา 4 คน 26 8.4 
     รวม 310 100.0 
สถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน   
     เปน 32 10.3 
     ไมเปน 278 89.7 
     รวม 310 100.0 
การเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน   
     เขารวม 135 43.5 
     ไมไดเขารวม 175 56.5 
     รวม 310 100.0 

จากตารางท่ี 6 เพศ พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 
57.1 และเพศชาย จํานวน 133 คน คิดเปนรอยละ 42.9  

อายุ พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีตัวแทนในการตอบแบบสอบถามท่ีมีอายุมากกกวา 40 ป 
จํานวน 122 คน คิดเปนรอยละ 39.4 รองลงมา คือกลุมท่ีมีอายุ 31-40 ป จํานวน 177 คน คิดเปนรอยละ 
37.7 กลุมที่มีอายุ 21-30 ป จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.4 และกลุมท่ีมีอายุต่ํากวา 20 ป จํานวน 17 
คน คิดเปนรอยละ 5.5  

ระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/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 คิดเปนรอยละ 15.2 ปวส./



 

 

อนุปริญญา จํานวน 30 คน คิดเปนรอยละ 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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานภาพสมรสแลว จํานวน 187 คน คิดเปน
รอยละ 60.3 รองลงมาเปนโสด จํานวน 75 คน คิดเปนรอยละ 24.2 หยา / หมาย/ แยกกันอยู จํานวน 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 มีจํานวน 14 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 4.5 และ
นักเรียน/นักศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปนรอยละ 3.2 

รายไดรวมตอเดือนของครัวเรือน พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดรวมตอเดือนระหวาง      
10,001 - 20,000 บาท จํานวน 169 คน คิดเปนรอยละ 54.5 รองลงมา ต่ํากวา 10,000 บาท จํานวน 58 คน 
คิดเปนรอยละ 18.7 รายไดระหวาง 20,001 – 30,000 บาท จํานวน 54 คน คิดเปนรอยละ 17.4 บาท 
รายไดระหวาง 30,001 – 40,000 บาท จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 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 กลุมตัวอยางสวนใหญมีผูอยูอาศัยในครัวเรือน 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 และเขารวมมีจํานวน 135 คน 
คิดเปนรอยละ 43.5 

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดับลักษณะชุมชนที่อยูอาศัยของผู 
   อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 푥̅ S.D. ระดับ 
ครัวเรือนมีความสะอาด สะดวก สบาย 2.55 0.54 ดี 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดป 
อยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน 

2.66 0.56 ดี 

ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 45 ลิตร ตอวัน 2.63 0.54 ดี 
ครัวเรือนมีความม่ันคงในที่อยูอาศัยและบานมีสภาพคงทนถาวร 2.36 0.69 ดี 
ในชุมชนมีปญหาเร่ืองขยะ เชน การท้ิงขยะไมเปนท่ี 2.02 0.66 ปานกลาง 
ในชุมชนมีปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากของเสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ 1.89 0.59 ปานกลาง 
ในชุมชนมีปญหาเร่ืองเสียงดังหนวกหูนารําคาญ จาก 
  เคร่ืองยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง 

2.24 0.68 ปานกลาง 

ในชุมชนมีปญาหาเรื่องน้ําเสีย น้ําเนา 1.56 0.67 ไมดี 
รวม 2.24 0.27 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 7 ลักษณะชุมชนที่อยูอาศัย ประกอบดวย ความสะอาด มีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและ
บริโภค มีน้ําใชเพียงพอตลอดป บานเรือนมีความม่ันคง ปญหาเร่ืองขยะในชุมชน ปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็น
จากของเสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ ปญหาเรื่องเสียงดังและปญหาเร่ืองน้ําเนาเสีย พบวา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพในชุมชนโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง (푥̅ = 2.24)  

เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวามีจํานวน 4 ขออยูในระดับดี จํานวน 3 ขออยูในระดับปานกลาง
และ 1 ขออยูในระดับไมดี เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ ขอที่อยูในระดับดี คือ 
ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับด่ืมและบริโภคเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 5 ลิตรตอวัน (푥̅ = 2.66) 
รองลงมา ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 45 ลิตรตอวัน (푥̅ = 2.63) ครัวเรือนของทาน
มีความสะอาด สะดวก สบาย (푥̅ = 2.55) ครัวเรือนมีความมั่นคงในท่ีอยูอาศัยและบานมีสภาพคงทน



 

 

ถาวร (푥̅ = 2.36) ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง ไดแก ในชุมชนมีปญหาเร่ืองเสียงดังหนวกหูนารําคาญ จาก
เคร่ืองยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง (푥̅ = 2.24) ในชุมชนมีปญหาเรื่องขยะ เชน การท้ิงขยะไมเปนที่  
(푥̅ = 2.02) และในชุมชนมีปญหาเร่ืองกลิ่นเหม็นจากของเสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ (푥̅ = 1.89) ขอท่ีอยูใน
ระดับต่ํา ในชุมชนของมีปญาหาเร่ืองน้ําเสีย น้ําเนา (푥̅ = 1.56) 

ตอนท่ี 2 การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัวของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ  
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

การวิเคราะหสัมพันธภาพในครอบครัว ประกอบดวย 4 ดาน ไดแก ดานการมีความรัก ความ
เคารพและนับถือตอกัน ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัวและดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาขัดแยงดวยเหตุผล  

ตารางท่ี 8 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัวของผูอาศัยอยูใน  
                 โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)   

สัมพันธภาพในครอบครัว 
푥̅ S.D. ระดับ 

2.1 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีความรัก  
      ความเคารพและนับถือตอกัน 

2.43 0.46 ดี 

2.2 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 2.36 0.10 ดี 
2.3 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีสวนรวมในการปรึกษา 
      หรือตัดสินใจเร่ืองสําคัญของครอบครัว 

2.48 0.40 ดี 

2.4 สัมพันธภาพในครอบครัวดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและ  
      แกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล 

2.14 0.40 ปานกลาง 

รวม 2.35 0.35 ดี 

จากตารางท่ี 8 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวโดยรวมอยูที่ระดับดี (푥̅ = 2.35) เม่ือพิจารณา
เปนรายขอพบวา มีจํานวน 3 ขอ ที่อยูในระดับดีและมีจํานวน 1 ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง โดย
เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอที่อยูในระดับดี มากท่ีสุด คือสัมพันธภาพในครอบครัวดาน
การมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเร่ืองสําคัญของครอบครัว (푥̅ = 2.48) รองลงมาสัมพันธภาพ
ในครอบครัวดานการมีความรักความเคารพและนับถือตอกัน (푥̅ = 2.43) สัมพันธภาพในครอบครัวดาน



 

 

การมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว (푥̅ = 2.36) ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง คือ สัมพันธภาพใน
ครอบครัวดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล (푥̅ = 2.14) 

2.1 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน 

การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน
ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือ การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว การ
รับฟงและปลอบใจเม่ือเกิดความไมสบายใจในครอบครัว การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันใน
ยามเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัวและการใชคําพูดเพื่อทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ  

ตารางท่ี 9 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว  
                 ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
ดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน 푥̅ S.D. ระดับ 

การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว 2.70 0.51 ดี 
การรับฟงและปลอบใจเม่ือเกิดความไมสบายใจในครอบครัว 2.59 0.58 ดี 
การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของ 
สมาชิกในครอบครัว 

2.68 0.57 ดี 

การใชคําพูดเพ่ือทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ 1.74 0.68 ปานกลาง 
รวม 2.43 0.39 ดี 

จากตารางท่ี 9  พบวา สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีความรัก ความเคารพและนับถือตอ
กันของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูท่ีระดับดี (푥̅ = 2.43) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 3 ขอ
ท่ีอยูในระดับดีและมีจํานวน 1 ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย 
ดังนี้ ขอท่ีอยูในระดับดี มากท่ีสุด คือการใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 
2.70) รองลงมาการดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 
2.68) และการรับฟงและปลอบใจเม่ือเกิดความไมสบายใจในครอบครัว (푥̅ = 2.59) ขอท่ีอยูในระดับ
ปานกลาง คือ การใชคําพูดเพ่ือทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ (푥̅ = 1.74) 

 

 



 

 

2.2 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว ประกอบดวยขอ
คําถาม จํานวน 4 ขอ คือการไปเท่ียวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว การไปเลือกซื้อ
ของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน 
เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ เปนตนและการรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว 

ตารางท่ี 10 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว  
    ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
ดานการมีกิจกรรมรวมกันในครอบครัว 푥̅ S.D. ระดับ 

การไปเท่ียวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว 2.28 0.59 ปานกลาง 
การไปเลือกซื้อของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 2.30 0.58 ปานกลาง 
การใชเวลาวางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว  
เชน เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ เปนตน 

2.35 0.59 ดี 

การรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว 2.51 0.61 ดี 
รวม 2.36 0.47 ดี 

จากตารางท่ี 10 ผลการศึกษาพบวา สัมพันธภาพในครอบครัวดานการมีกิจกรรมรวมกันใน
ครอบครัวโดยรวมอยูท่ีระดับด ี(푥̅ = 2.36) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 2 ขอ อยูท่ีระดับ
ดีและจํานวน 2 ขอ อยูท่ีระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขอท่ีอยูท่ีระดับดี 
มากท่ีสุด คือการรับประทานอาหารรวมกันในแตละวันของครอบครัว (푥̅ = 2.51) รองลงมา การใชเวลา
วางในการทํากิจกรรมรวมกับสมาชิกในครอบครัว เชน เลนกีฬา ทํางานบาน ทําบุญ (푥̅ = 2.35) และขอ
ท่ีอยูในระดับปานกลาง มากท่ีสุด การไปเลือกซื้อของรวมกันของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 2.30) 
รองลงมา การไปเท่ียวหรือพักผอนนอกบานรวมกันของคนในครอบครัว (푥̅ = 2.28) 

 

 

 



 

 

2.3 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว  

การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเร่ืองสําคัญ
ของครอบครัว ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือการตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว
รวมกัน การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็น
ในครอบครัวและการรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 

ตารางท่ี 11 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว 
    ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัว 

สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวม 
การปรึกษาหรือตัดสินใจเร่ืองสําคัญของครอบครัว 푥̅ S.D. ระดับ 

การตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวรวมกัน 2.47 0.59 ดี 
การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน 2.45 0.57 ดี 
การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว 2.45 0.64 ดี 
การรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว 2.55 0.58 ดี 

รวม 2.48 0.49 ดี 

จากตารางท่ี 11 พบวา สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการมีสวนรวมในการปรึกษาหรือ
ตัดสินใจเรื่องสําคัญของครอบครัวโดยรวมอยูท่ีระดับดี (푥̅ = 2.48) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา
อยูท่ีระดับดีทุกขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากท่ีสุดคือการรับทราบปญหาใน
ครอบครัวรวมกันของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 2.55) รองลงมา การตัดสินปญหาตาง ๆ ท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัวรวมกัน (푥̅ = 2.47) และการแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกันและการใหหรือไดรับ
โอกาสในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัว (푥̅ = 2.45) 

 

 

 

 

 



 

 

2.4 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล 

การศึกษาสัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยง
ดวยเหตุผล ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ คือ การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นใน
ครอบครัว การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกในครอบครัว การอยูรวมกันอยางมี
ความสุขของคนในครอบครัวและการไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว 

ตารางท่ี 12 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับสัมพันธภาพในครอบครัว 
                ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล 

สัมพันธภาพในครอบครัว 
   ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล 푥̅ S.D. ระดับ 

การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงที่เกิดขึ้นในครอบครัว 2.32 0.65 ปานกลาง 
การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกใน 
 ครอบครัว 

1.82 0.64 ปานกลาง 

การอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว 2.61 0.61 ดี 
การไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว 1.79 0.64 ปานกลาง 

รวม 2.13 0.38 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 12 สัมพันธภาพในครอบครัว ดานการอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการ
ขัดแยงดวยเหตุผล พบวาสัมพันธภาพในครอบครัวของกลุมตัวอยางโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 
2.13) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขอ อยูท่ีระดับดีและจํานวน 3 ขออยูท่ีระดับปาน
กลาง ขอท่ีอยูที่ระดับดี คือการอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว (푥̅ = 2.61) ขอท่ีอยูท่ี
ระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากที่สุด การใชเหตุผลจัดการกับ
ความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว (푥̅ = 2.32) รองลงมา การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพ
ของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 1.82) และการไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว  (푥̅ 
= 1.79) 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 3 การวิเคราะหการสนับสนุนทางสังคมของผูท่ีอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ  
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

การสนับสนุนทางสังคม ประกอบดวย 4 ดาน คือ การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิก
ครอบครัว การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบาน การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง
และการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ  

ตารางท่ี 13 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคม 

การสนับสนุนทางสังคม 푥̅ S.D. ระดับ 
3.1 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 2.34 0.08 สูง 
3.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบาน 1.78 0.17 ปานกลาง 
3.3 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง 2.20 0.11 ปานกลาง 
3.4 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 1.55 0.11 ตํ่า 

รวม 1.96 0.31 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 13 การสนับสนุนทางสังคม พบวา การสนับสนุนทางสังคมอยูท่ีระดับปานกลาง 
(푥̅ = 1.96) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขออยูในระดับสูง จํานวน 2 ขออยูในระดับ
ปานกลางและจํานวน 1 ขออยูในระดับตํ่า ขอท่ีอยูในระดับสูงคือการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิก
ครอบครัว (푥̅ = 2.34) ขอท่ีอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มาก
ท่ีสุด การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง (푥̅ = 2.20) รองลงมา การสนับสนุนทางสังคมจากเพื่อน
และเพ่ือนบาน (푥̅ = 1.78) และขอท่ีอยูในระดับต่ํา การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ (푥̅ = 
1.55) 

 

 

 

 

 



 

 

3.1 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 

การศึกษาการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว ประกอบดวยขอคําถาม จํานวน 4 ขอ 
คือ การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเม่ือเจอปญหาชีวิต การชวยเหลือทางการเงินหรือ
สิ่งของของสมาชิกในครอบครัว การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการใชชีวิต
ครอบครัว การยกยองและช่ืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว  

ตารางท่ี 14 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 

การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกครอบครัว 푥̅ S.D. ระดับ 
การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเม่ือเจอปญหาชีวิต 2.45 0.61 สูง 
การชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของของสมาชิกในครอบครัว 2.35 0.69 สูง 
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการใชชีวิต 
ครอบครัว 

2.25 0.65 ปานกลาง 

การยกยองและชื่นชมกันของสมาชิกในครอบครัว 2.29 0.61 ปานกลาง 
รวม 2.34 0.49 สูง 

จากตารางท่ี 14 การสนับสนุนทางสังคมของสมาชิกในครอบครัวโดยรวมอยูท่ีระดับสูง (푥̅ = 
2.34) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 2 ขออยูท่ีระดับสูงและจํานวน 2 ขออยูท่ีระดับปาน
กลาง ขอท่ีอยูในระดับสูงคือการไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเม่ือเจอปญหาชีวิต (푥̅ = 
2.45) รองลงมาการชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 2.35) ขอท่ีอยูใน
ระดับปานกลางคือการยกยองและช่ืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว (푥̅ = 2.29) รองลงมาการไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการใชชีวิตครอบครัว (푥̅ = 2.25) 

 

 

 

 

 



 

 

3.2 การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบาน 

การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบาน ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 
4 ขอคือ การโดนนินทาหรือดูถูกจากเพ่ือนและเพ่ือนบานเม่ือเจอปญหาในชีวิต การไดรับความ
ชวยเหลอืทางการเงินหรือสิ่งของจากเพื่อนและเพ่ือนบาน การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ  จาก
เพ่ือนและเพ่ือนบานและการไดรับยกยองและช่ืนชมจากเพ่ือนและเพ่ือนบาน 

ตารางท่ี 15 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพื่อนบาน 

การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือน/เพ่ือนบาน 푥̅ S.D. ระดับ 
การโดนนินทาหรือดูถูกจากเพ่ือนและเพื่อนบานเม่ือเจอปญหาในชีวิต 1.73 0.67 ปานกลาง 
การไดรับความชวยเหลอืทางการเงินหรือสิ่งของจากเพ่ือนและเพ่ือน
บาน 

1.61 0.63 ตํ่า 

การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพ่ือนและเพ่ือนบาน 2.02 0.56 ปานกลาง 
การไดรับยกยองและช่ืนชมจากเพื่อนและเพ่ือนบาน 1.79 0.61 ปานกลาง 

รวม 1.78 0.41 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 15 การสนับสนุนทางสังคมจากเพ่ือนและเพ่ือนบานโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง 
(푥̅ = 1.78) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 3 ขออยูท่ีระดับปานกลางและมีจํานวน 1 ขออยู
ท่ีระดับต่ํา ขอท่ีอยูที่ระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี ้มากที่สุดคือการไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพ่ือนและเพ่ือนบาน (푥̅ = 2.02) รองลงมาการไดรับยกยองและช่ืน
ชมจากเพื่อนและเพ่ือนบาน (푥̅ = 1.79) และการโดนนินทาหรือดูถูกจากเพ่ือนและเพ่ือนบานเมื่อเจอ
ปญหาในชีวิต (푥̅ = 1.73) และขอที่อยูระดับตํ่าคือการไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจาก
เพ่ือนและเพ่ือนบาน (푥̅ = 1.61) 

 

 

 

 

 



 

 

3.3 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง 

การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง ประกอบดวยขอ
คําถามจํานวน 4 ขอ คือ การไดรับกําลังใจจากญาติพี่นองเม่ือเจอปญหาในชีวิต การไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติพี่นอง การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากญาติพ่ี
นอง การไดรับการยกยองและช่ืนชมจากญาติพ่ีนอง 

ตารางท่ี 16 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง 

การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนอง 푥̅ S.D. ระดับ 
การไดรับกําลังใจจากญาติพ่ีนองเม่ือเจอปญหาในชีวิต 2.36 0.63 สูง 
การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติ/พ่ีนอง 2.11 0.67 ปานกลาง 
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากญาติพ่ีนอง 2.18 0.59 ปานกลาง 
การไดรับการยกยองและช่ืนชมจากญาติพ่ีนอง 2.10 0.64 ปานกลาง 

รวม 2.19 0.47 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 16 การสนับสนุนทางสังคมจากญาติพ่ีนองโดยรวมอยูที่ระดับปานกลาง (푥̅ = 
2.19) และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 1 ขออยูท่ีระดับสูงและมีจํานวน 3 ขออยูท่ีระดับปาน
กลาง ขอท่ีอยูในระดับสูง คือการไดรับกําลังใจจากญาติพ่ีนองเม่ือเจอปญหาในชีวิต (푥̅ = 2.36) และขอ
ท่ีอยูในระดับปานกลาง โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ ขอท่ีอยูในระดับปานกลางท่ีมี
คามากท่ีสุดคือ การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ  จากญาติพ่ีนอง (푥̅ = 2.18) รองลงมาการไดรับ
การยกยองและช่ืนชมจากญาติพ่ีนอง (푥̅ = 2.11) และการไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของ
จากญาติพ่ีนอง (푥̅ = 2.10)  

 

 

 

 

 



 

 

3.4 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 

การศึกษาการการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ ประกอบดวยขอคําถามจํานวน 4 ขอ 
คือ การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เม่ือเจอปญหาชีวิตในดานตาง ๆ การไดรับความ
ชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จาก
ตัวแทนภาครัฐและการไดรับการยกยองและช่ืนชมจากตัวแทนภาครัฐ 

ตารางท่ี 17 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับการสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 

การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐ 푥̅ S.D. ระดับ 
การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เม่ือเจอปญหาชีวิต 
ในดานตาง  ๆ

1.68 0.67 ปานกลาง 

การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ 1.51 0.59 ตํ่า 
การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จากตัวแทนภาครัฐ 1.58 0.57 ตํ่า 
การไดรับการยกยองและช่ืนชมจากตัวแทนภาครัฐ 1.41 0.60 ตํ่า 

รวม 1.55 0.46 ตํ่า 

จากตารางท่ี 17 การสนับสนุนทางสังคมจากตัวแทนภาครัฐโดยรวมอยูที่ระดับตํ่า (푥̅ = 1.55) 
และเม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา มีจํานวน 1 ขออยูท่ีระดับปานกลางและจํานวน 3 ขออยูท่ีระดับตํ่า ขอ
ท่ีอยูท่ีระดับปานกลางคือการไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหาชีวิตในดานตาง ๆ 
(푥̅ = 1.68) ขอท่ีอยูท่ีระดับตํ่า โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ดังนี้ มากท่ีสุด การไดรับ
ขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ จากตัวแทนภาครัฐ (푥̅ = 1.58) รองลงมาการไดรับความชวยเหลือทาง
การเงินหรือสิ่งของจากตัวแทนภาครัฐ (푥̅ = 1.51) และการไดรับการยกยองและช่ืนชมจากตัวแทน
ภาครัฐ (푥̅ = 1.41) 

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 4 การวิเคราะหระดับคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

การศึกษาคุณภาพชีวิต ไดใชแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอฉบับ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) มีจํานวนท้ังหมด 26 ขอ ประกอบดวย 4 ดาน คือ ดานรางกาย 7 
ขอ ดานจิตใจ 6 ขอ ดานสัมพันธทางสังคม 3 ขอ ดานสิ่งแวดลอม 8 ขอ ในสวนของขอท่ี 1 และขอท่ี 26 
เปนตัวช้ีวัดท่ีอยูในหมวดท่ัวไปและไมนํามารวมอยูในองคประกอบท้ัง 4 ดาน  

ตารางท่ี 18 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิต 

คุณภาพชีวิต 푥̅ S.D. ระดับ 
4.1 หมวดท่ัวไป 2.80 0.63 ปานกลาง 
4.2 ดานรางกาย 3.34 0.49 ปานกลาง 
4.3 ดานจิตใจ 3.49 0.45 ปานกลาง 
4.4 ดานสัมพันธทางสังคม 3.18 0.59 ปานกลาง 
4.5 ดานสิ่งแวดลอม 2.97 0.10 ปานกลาง 

รวม 3.16 0.38 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 18 พบวา คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท้ัง 5 ดานโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.16) โดยเรียงลําดับตาม
คาเฉลี่ยจากมากไปหานอย ดังนี้ มากท่ีสุด คุณภาพชีวิตดานจิตใจ (푥̅ = 3.49) รองลงมาคุณภาพชีวิตดาน
รางกาย (푥̅ = 3.34) คุณภาพชีวิตดานสัมพันธทางสังคม (푥̅ = 3.18) คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม (푥̅ = 
2.97) และหมวดท่ัวไป (푥̅ = 2.80)   

 

 

 

 

 



 

 

4.1 หมวดท่ัวไป 

ตารางท่ี 19 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตหมวดท่ัวไป 

คุณภาพชีวิตหมวดทั่วไป 푥̅ S.D. ระดับ 
1.   การพอใจกับสุขภาพในตอนนี ้ 3.33 0.85 ปานกลาง 
26. การมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี(ชีวิตความเปนอยูท่ีด)ี 2.28 0.95 ไมดี 

รวม 2.80 0.63 ปานกลาง 

ตารางท่ี 19 พบวา คุณภาพชีวิตหมวดทั่วไปโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 2.80) เม่ือ
พิจารณารายดานพบวา การพอใจกับสุขภาพในตอนนี้มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.33) 
และดานการมีคุณภาพชีวิตที่ดี (ชีวิตความเปนอยูท่ีดี) อยูในระดับไมดี (푥̅ = 2.28)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.2 คุณภาพชีวิตดานรางกาย 

ตารางท่ี 20 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานรางกาย 

คุณภาพชีวิตดานรางกาย 푥̅ S.D. ระดับ 
2. การเจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทํา 
    ใหทานไมสามารถทําในสิ่งท่ีตองการ 

2.90 0.87 ปานกลาง 

3. การมีกําลังเพียงพอที่จะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน (ทั้งเร่ืองงาน 
    หรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) 

3.54 0.80 ปานกลาง 

4. การพอใจกับการนอนหลับของทาน 3.53 0.87 ปานกลาง 
10. การรูสึกพอใจท่ีสามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดในแตละวัน 3.49 0.87 ปานกลาง 
11. การจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลเพื่อท่ีจะทํางานหรือม ี
       ชีวิตอยูไปไดในแตละวัน 

2.82 1.07 ปานกลาง 

12. การพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางท่ีเคยทํามา 3.39 0.89 ปานกลาง 
24. การสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง 3.68 1.00 ดี 

รวม 3.34 0.49 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 20 พบวา คุณภาพชีวิตดานรางกายโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.34) เม่ือ
พิจารณารายขอ พบวา มีจํานวน 1 ขอ อยูท่ีระดับดี คือการสามารถไปไหนมาไหนดวยตนเอง (푥̅  = 3.68) 
และจํานวน 6 ขออยูท่ีระดับปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอโดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไป
นอย การมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ ในแตละวัน (ทั้งเร่ืองงานหรือการดําเนินชีวิตประจําวัน) (푥̅ = 
3.54) การพอใจกับการนอนหลับของทาน (푥̅ = 3.53) การรูสึกพอใจท่ีสามารถทําอะไร ๆ ผานไปไดใน
แตละวัน (푥̅ = 3.49) การพอใจกับความสามารถในการทํางานไดอยางที่เคยทํามา (푥̅ = 3.39) การ
เจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวดทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถทําในสิ่งที่ตองการ (푥̅ = 
2.90) การจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาลเพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิตอยูไปไดในแตละวัน (푥̅  = 2.82) 

 

 

 



 

 

4.3 คุณภาพชีวิตดานจิตใจ 

ตารางท่ี 21 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานจิตใจ 

คุณภาพชีวิตดานจิตใจ 푥̅ S.D. ระดับ 
5. การรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข ความสงบ มีความหวัง)  3.59 0.79 ปานกลาง 
6. การมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ  3.63 0.69 ปานกลาง 
7. การรูสึกพอใจในตนเอง 3.79 0.83 ดี 
8. การยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง 3.76 0.94 ดี 
9.การมีความรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตกกังวล  2.39 0.99 ปานกลาง 
23. การรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย 3.77 0.87 ดี 

รวม 3.49 0.45 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 21 พบวา คุณภาพชีวิตดานจิตใจโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.49) เม่ือ
พิจารณาเปนรายขอ พบวามีจํานวน 3 ขอท่ีอยูในระดับดี เมื่อเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย ขอ
ท่ีอยูในระดับดีคือ การรูสึกพอใจในตนเอง (푥̅ = 3.79) รองลงมาการรูสึกวาชีวิตทานมีความหมาย (푥̅ = 
3.77) การยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเอง (푥̅ = 3.76) และจํานวน 3 ขออยูท่ีระดับปานกลางเรียงลําดับ
ตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย การมีสมาธิในการทํางานตาง ๆ (푥̅ = 3.63) การรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน 
มีความสุข ความสงบ มีความหวัง) (푥̅ = 3.59) และการมีความรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้นหวัง วิตก
กังวล (푥̅ = 2.39) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.4 คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม 

ตารางท่ี 22 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม 
 

คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคม 푥̅ S.D. ระดับ 
13. การพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางท่ีผานมา 3.28 0.78 ปานกลาง 
14. การพอใจกับการชวยเหลือที่เคยไดรับจากเพ่ือน ๆ  3.01 0.75 ปานกลาง 
25. การพอใจในชีวิตทางเพศของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ  
      หมายถึง เม่ือเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทานมีวิธีจัดการทําให 
     ผอนคลายลงไดรวมถึง การชวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ) 

3.22 0.93 ปานกลาง 

รวม 3.18 0.59 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 22 พบวา คุณภาพชีวิตดานความสัมพันธทางสังคมโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง 
(푥̅ = 3.18) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา ทั้ง 3 ขออยูท่ีระดับปานกลาง เรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมาก
ไปนอยคือการพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่นอยางท่ีผานมา (푥̅ = 3.28) การพอใจในชีวิตทางเพศ
ของทานแคไหน (ชีวิตทางเพศ หมายถึง เม่ือเกิดความรูสึกทางเพศขึ้นแลวทานมีวิธีจัดการทําใหผอน
คลายลงไดรวมถึง การชวยตนเองหรือการมีเพศสัมพันธ) (푥̅ = 3.22) และการพอใจกับการชวยเหลือท่ี
เคยไดรับจากเพื่อน ๆ (푥̅ = 3.01) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4.5 คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 

ตารางท่ี 23 คาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 

คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอม 푥̅ S.D. ระดับ 
15. การรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดี 2.89 0.92 ปานกลาง 
16. การพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี ้ 2.96 0.89 ปานกลาง 
17. การมีเงินพอใชจายตามความจําเปน 3.06 0.75 ปานกลาง 
18. การพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความ 
      จําเปน 

2.75 0.82 ปานกลาง 

19. การไดรูเร่ืองราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิตแตละวัน 2.94 0.84 ปานกลาง 
20. การมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด 3.07 0.87 ปานกลาง 
21. สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทาน 3.17 0.74 ปานกลาง 
22. การพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน  2.92 0.81 ปานกลาง 

รวม 2.97 0.51 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 23 พบวา คุณภาพชีวิตดานสิ่งแวดลอมโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 2.97) 
เม่ือพิจารณาเปนรายขอ โดยเรียงลําดับตามคาเฉลี่ยจากมากไปนอย พบวา สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพ
ของทาน (푥̅ = 3.17) การมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียด (푥̅ = 3.07) การมีเงินพอใชจายตามความจําเปน 
(푥̅ = 3.06) การพอใจกับสภาพบานเรือนที่อยูตอนนี้ (푥̅ = 2.96) การไดรูเร่ืองราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิต
แตละวัน (푥̅ = 2.94) การพอใจกับการเดินทางไปไหนมาไหน (푥̅ = 2.92) การรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคง
ปลอดภัยดี (푥̅ = 2.89) และการพอใจที่จะสามารถไปใชบริการสาธารณสุขไดตามความจําเปน (푥̅ = 
2.75)  

 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

 ในการตอบแบบสอบถามของกลุมตัวอยางท้ังหมดจํานวน 310 หนวย มีกลุมตัวอยาง จํานวน 
255 หนวย ไดเสนอปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบาน
เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ผลการศึกษาพบวา ปญหาและขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของ
ผูอาศัยอยูในโครงการแบงออกเปน 4 ดาน ตามรายดานของเครื่องวัดคุณภาพชีวิตขององคการอนามัย
โลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) ประกอบดวย ดานรางกาย ดานจิตใจ ดาน
ความสัมพันธทางสังคมและดานสิ่งแวดลอม เมื่อเรียงลําดับจากมากไปนอยตามจํานวนกลุมตัวอยางท่ี
เสนอปญหาและขอเสนอแนะแลว พบวา มีปญหา 2 ดาน ท่ีกลุมตัวอยางไดเสนอแนะมากท่ีสุด คือ 
ปญหาดานสิ่งแวดลอม จํานวน 192 หนวย คิดเปนรอยละ 75.29 รองลงมา ปญหาดานความสัมพันธทาง
สังคม จํานวน 63 หนวย คิดเปนรอยละ 24.71 (ตารางท่ี 24) 

ตารางท่ี 24 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการบานเอื้อ 
    อาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ปญหาและขอเสนอแนะ จํานวน รอยละ 
1. ดานสิ่งแวดลอมในชุมชน 192 75.29 
2. ดานความสัมพันธทางสังคม 63 24.71 

รวม 255 100.00 

 

 

 

 

 

 



 

 

1.ปญหาและขอเสนอแนะดานส่ิงแวดลอมในชุมชน 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ มจํีานวน 192 หนวย คิดเปนรอยละ 75.29 ท่ีเสนอปญหา
และแนวทางแกไข (ตาราง 25) 

ตารางท่ี 25 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี  
    (กันตนา) 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
1. ปญหาจากเพ่ือนบานสงเสียงดัง เชนการทะเลาะ 
    วิวาทของสมาชิกในครอบครัว การเปดเพลง การ  
    ตั้งวงด่ืมสุราและการต้ังบอนเลนการพนัน 

- การเคหะควรจัดช้ีแจงกฎระเบียบการอยูอาศัย 
  ในอาคารชุด 
- ควรมีความเขมงวดในการบังคับใช 
   กฎระเบียบตาง ๆ   

2. ปญหาการมั่วสุมของกลุมวัยรุน เชนการจับกลุม 
    แขงรถมอเตอรไซด เสพและคายาเสพติด 
    และการมีเพศสัมพันธกอนวัยอันควร 

- ควรมีกิจกรรมใหกลุมวัยรุนไดเขามามี 
  บทบาทความรับผิดชอบในการเปนหูเปนตา 
  ในชุมชน 
- จัดกิจกรรมนันทนาการ เชนกีฬา ดนตรี  
  เพ่ือใหเด็ก ๆ ไดแสดงออกในกิจกรรมท่ี 
  สรางสรรค 

3. ปญหาดานความสะอาดท้ังในอาคาร ทางเดิน  
    และบริเวณโดยรอบอาคาร สนามเด็กเลน สนาม 
    หญา 

- ควรจัดกิจกรรมรณรงครักษาความสะอาดใน 
  อาคาร เชน การจัดประกวดดานความสะอาด 
  ของอาคาร 
- นิติบุคคลท่ีดูแลโครงการฯตองกํากับแมบาน 
  ใหทําความสะอาดทุกวันและควรมีหัวหนา   
  แมบานตรวจการทํางานของแมบานดวย 

4. ปญหาดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
    หองถูกงัด รถมอเตอรไซดถูกขโมย รภป.มี 
    จํานวนนอยและหยอนสมรรถภาพในการทํางาน 

- เพิ่มจํานวน รปภ. ใหมากกวาปจจุบัน 
- รปภ. ควรเดินตรวจอาคาร ลานจอดรถ แทน 
  การประจําปอมยามเพียงอยางเดียว 
- เมื่อมีการขนยายสิ่งของออกจากโครงการ 
  เจาของหองตองแจงนิติบุคคลใหทราบดวย 
- การเคหะควรจัดใหมีการอบรมตํารวจบาน 



 

 

ตารางท่ี 25 ปญหาและขอเสนอแนะท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี  
    (กันตนา) (ตอ) 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 เพ่ือชวยกันดูแลทรัพยสินของลูกบาน 

- การเคหะควรประสานความรวมมือกับสภอ. 
  บางแมนางในการเพ่ิมจุดตรวจในโครงการฯ 

5. ปญหาดานท่ีจอดรถมีนอยไมเพียงพอกับความ 
    ตองการและขาดการจัดระเบียบในการจอดรถทํา 
    ใหเสียพ้ืนท่ีและเกิดทัศนียภาพท่ีไมนามอง 

- จัดระเบียบการจอดรถโดยการตีเสน ทางโคง 
  และทางแยกหามจอด มีสติกเกอรรถท่ีพัก 
  อาศัยในโครงการฯ 
- ควรมีท่ีจอดรถมอเตอรไซดและจักรยานเพ่ือ 
  ความปลอดภัยและความเปนระเบียบรวมท้ัง 
  ลดความสื้นเปลืองพ้ืนท่ีจอดรถ 

  

6. ปญหาดานทําเลท่ีต้ังของโครงการไมเหมาะสม  
    การคมนาคมไมสะดวก รถโดยสารสาธารณะม ี
    นอย รอนาน ไมมีปายและศาลารอรถทําใหเสี่ยง 
    ตออันตรายเพราะเปนทางโคงและถนนมีเพียง 2  
    เลน 

- การเคหะควรสรางศาลาท่ีรอรถหนาโครงการ 
  เพ่ือความปลอดภัยของผูใชบริการรถ 
  สาธารณะ 

  

7. รานคาในโครงการมีนอย ตลาดมีขนาดเล็กไมมี 
    สินคาที่หลากหลาย จํานวนรานคามีนอย ตอง 
    เดินทางไปซื้อของนอกหมูบานซึ่งหางไกลมาก  

- ควรปรับปรุงตลาดท่ีมีในโครงการฯ ใหม ี
  รานคาเพิ่มมากขึ้นและควรแยกตลาดออกจาก 
  สนามฟุตบอล 
- ควรสงเสริมใหมีสหกรณรานคาในหมูบาน 

  

8. ปญหาเร่ืองระบบสาธารณูปโภค ตูโทรศัพท 
    สาธารณะมีจํานวนนอย อยูหางไกล คุณภาพ 
    น้ําประปาไมดี น้ําไหลชาโดยเฉพาะช้ัน 4และ 5  
    แสงสวางจากไฟฟาไมท่ัวถึงทําใหบางจุดของ 
    หมูบานมืดเสี่ยงตอโจรผูราย 

- ควรเพิ่มตูโทรศัพทสาธารณะใหมากขึ้น  
- ปรับปรุงแรงดันระบบน้ําประปา  
- ควรทําความสะอาดถังเก็บน้ําประปา เพ่ือให 
  น้ํามีคุณภาพดี ไมมีกลิ่นและตะกอน    
- ควรเพิ่มแสงสวางนอกเหนือจากไฟตามถนน 
  ในจุดท่ีมีความเสี่ยง เชน บริเวณริมร้ัว 



 

 

ตารางท่ี 25 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบาน  
      เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (ตอ) 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 - ควรเปลี่ยนหลอดไฟท่ีชํารุดในอาคารบริเวณ

ทางเดินเมื่อไดรับแจงอยางรวดเร็ว 
9. ปญหากลิ่นเหม็นจากขยะตกคาง ถังขยะมีไม 
    เพียงพอ การทิ้งขยะนอกถัง 

- ควรใหมีการจัดเก็บขยะทุกวันเพื่อจะไดไมมี 
  มีขยะตกคางซึ่งจะทําใหมีกลิ่น 
- เพิ่มปริมาณถังขยะใหเพียงพอกับปริมาณของ 
  ขยะในหมูบาน 
- รณรงคการคัดแยกขยะกอนการท้ิงและท้ิงให 
   ถูกกับถังขยะประเภทตาง ๆ   

  

10. ปญหาการกระทําผิดกฎระเบียบของการอยู 
      อาศัยในอาคารชุด เชนการวางสิ่งของบริเวณ 
      ทางเดิน การเลี้ยงสัตว การตากผา ฯลฯ 

- กอนการสงมอบหองพักการเคหะควรจัดใหมี 
  การใหความรูในเร่ืองการอยูอาศัยในอาคาร 
  ชุด 
- ติดปายแสดงขอควรปฏิบัติและขอหามใน 
  การพักอาศัยในอาคารชุด 
- ควรมีการใชกฎระเบียบอยางจริงจังกับผูท่ีฝา 
  ฝน 

  

11. ปญหาดานโครงสรางของอาคาร เชน การทรุด 
      ตัวของตึก รอยราว การร่ัวซึมของน้ําระหวาง 
      ช้ันกอกน้ําคุณภาพตํ่า ผนังหองขึ้นรา กระเบ้ือง 
      รอน   

- การเคหะควรสงเจาหนาท่ีท่ีเกี่ยวของเขามา 
  ตรวจดูและดําเนินการแกไขอยางรวดเร็ว 

12. ปญหาเรื่องสัตวเลื้อยคลาน เชน งู อาศัยอยูใน 
      โพรงใตอาคาร แมลงและยุง มีจํานวนมาก 

- การเคหะควรประสานความรวมมือกับอบต. 
  และเทศบาลตําบลบางใหญในการกําจัด 
  ยุงลาย 

13. ปญหาดานการรับรูขาวสารของหมูบานลาชา 
      และไมไดรับทราบขาวสารของหมูบาน 

- จัดใหมีบอรดแจงขาวสารประจําอาคาร 
- ควรมีการประชาสัมพันธตามสายในชุมชน 
-คณะกรรมการชุมชนตองมีผูท่ีอยูอาศัย 



 

 

ตารางท่ี 25 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในโครงการบาน  
      เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) (ตอ) 

ปญหาดานสิ่งแวดลอมในโครงการฯ ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
 
 

  ในอาคารนั้น ๆ เปนกรรมการดวยเพ่ือจะได 
   นําขาวสารตาง ๆ  ไปแจงใหผูอยูอาศัยทราบ 

14. ปญหาดานสนามกีฬามีนอยและถูกแบงเปน 
      ตลาดทําใหไมสามารถเลนฟุตบอลได สนาม 
      เด็กเลนอุปกรณเครื่องเลนมีนอยและชํารุด  
      สนามหญาสกปรกถูกใชเปนที่ถายอุจจาระของ 
      สุนัข  

- การเคหะควรจัดใหมีสนามกีฬาอยางเปน 
  สัดสวนและไมควรแบงคร่ึงหนึ่งเปนตลาด 
- ติดปายประชาสัมพันธไมเลี้ยงสัตวในอาคาร 
  ชุดและไมนําสุนัขไปถายอุจจาระที่สนาม 
  หญา 

  

15. ปญหาครัวเรือนในโครงการขาดความสามัคค ี  - การเคหะควรจัดกิจกรรมท่ีสงเสริมความ 
   สามัคคีในชุมชนแตควรศึกษาความตองการ 
   ของคนในชุมชนดวยวาตองการกิจกรรม 
   แบบใดเพ่ือไมใหเปนการสูญเปลาเพราะคน 
   มารวมกิจกรรมนอย 

  

16. รายไดไมเพียงพอตอการใชจายใน 
      ชีวิตประจําวัน 

- การเคหะควรจัดใหมีการฝกอบรมอาชีพขึ้น 
  ในชุมชนเพ่ือชวยใหคนในชุมชนมีอาชีพ 
  เสริม สรางรายได ไมเอาเวลาไปต้ังบอนการ 
  พนัน 
- การเคหะควรใหความรูในเรื่องเศรษฐกิจ 
  พอเพียง การจัดทําบัญชีครัวเรือน การสราง 
  รายไดเสริมในครอบครัว 

 
 

 

 

 



 

 

2. ปญหาและขอเสนอแนะดานความสัมพันธทางสังคม 

ปญหาดานความสัมพันธทางสังคม จํานวน 63 หนวย คิดเปนรอยละ 24.71 ไดเสนอปญหาและ
แนวทางการแกไขปญหาท่ีเกี่ยวของ ดังนี้ (ตารางท่ี 26)  

ตารางท่ี 26 ปญหาและขอเสนอแนะของกลุมตัวอยางท่ีเกี่ยวของกับความสัมพันธทางสังคมใน 
                   โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ปญหาความสัมพันธทางสังคม ขอเสนอแนะแนวทางการแกไขปญหา 
1. ปญหาดานความสามารถในการบริหารงานของ 
    นิติบุคคล 

 - การบริหารงานของนิติบุคคลควรเอาใจใสใน
ความเปนอยูของลูกบานไมใชทําหนาท่ีเพียง
เก็บคาน้ําและคาขยะ  
- การรับเรื่องรองเรียนของลูกบานควร
ดําเนินการแกไขอยางรวดเร็วและปฏิบัติให
เห็นผล 
- นิติบุคคลควรติดตามการปฏิบัติงานของ
แมบานและรปภ. 
- ประสานงานกับการเคหะในการจัดกิจกรรม
ที่สงผลตอการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของลูกบาน 

  

2. ปญหาการเปลี่ยนนิติบุคคลบอย - การเคหะควรมีวิธีการสรรหานิติบุคคลท่ีมี
ความรู ความสามารถในการบริหารจัดการ
อาคารชุดและผูอยูอาศัยในโครงการฯ 

  

3. ปญหาการเมืองทองถิ่น 
 

- ควรมีการประสานงาน กันระหวางเทศบาล
กับอบต. ในการจัดกิจกรรมตาง ๆ เพ่ือไมให
เกิดความเหลื่อมล้ําและนําไปสูการแตกแยกใน
ชุมชน 

  

 

 



 

 

ตอนท่ี 6 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางคุณภาพชีวิตของผูท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ 
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยจําแนกตามขอมูลลักษณะทั่วไป  
ไดแก เพศ อายุสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน  
ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวนผูอยูอาศัยการเปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชน การเขารวม 
กิจกรรมชุมชน ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 

6.1 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย   
      ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามเพศ โดยใชการทดสอบ t-test  

ตารางท่ี 27 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ี 
      ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน 푥̅ S.D. t Sig. 
ชาย 133 3.24 .405   

    1.647 .200 
หญิง 177 3.17 .371   

จากตารางท่ี 27 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยใน
โครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

6.2 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางในคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามอายุ สถานภาพสมรส ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน รายไดครัวเรือน ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย และจํานวนผูอยูอาศัย โดยใชการวิเคราะห
ความแปรปรวนทางเดียว (One way ANOVA) และทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูดวยวิธีการของ
เชฟเฟ (Scheffe’) ดังรายละเอียดในตารางท่ี 28 – 47 

ตารางท่ี 28 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการ 
     ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามอาย ุ

อาย ุ จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
ต่ํากวา 20 ป 17 3.29 .525 ปานกลาง 
21 - 30 ป 54 3.29 .364 ปานกลาง 
31 – 40 ป 117 3.18 .399 ปานกลาง 
มากกวา 40 ป 122 3.16 .358 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 28 พบวา ผูอยูอาศัยในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง โดยกลุมท่ีมี
อายุตํ่ากวา 20 ป และกลุมท่ีมีอายุอยูระหวาง 21 - 30 ป มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลางมากท่ีสุด  
(푥̅ = 3.29) รองลงมาคือกลุมอายุ 31 – 40 ป และกลุมอายุมากกวา 40 ป (푥̅ = 3.18, 3.16 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 29 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
                  โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามอายุ 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .865 3 .288   

    1.942 .123 
ภายในกลุม 45.448 306 .149   

รวม 46.313 309    

จากตารางท่ี 29 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยใน
โครงการท่ีกอตั้งโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน 

 
 



 

 

ตารางท่ี 30 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการ 
                   ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  
                   จําแนกตามสถานภาพสมรส 

สถานภาพสมรส จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
โสด 75 3.25 .487 ปานกลาง 
สมรส 187 3.18 .334 ปานกลาง 
หยา/หมาย/แยกกันอยู 48 3.18 .406 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 30 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง โดยกลุมท่ีมี
สถานภาพโสดมีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลางมากท่ีสุด (푥̅ = 3.25) รองลงมาคือกลุมท่ีมีสถานภาพ
สมรสและกลุมท่ีมีสถานภาพหยา/หมาย/แยกกันอยูมีคาเฉลี่ยเทากัน (푥̅ = 3.18) 

ตารางท่ี 31 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดย 
                   ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพสมรส 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม .283 2 .142   

    .944 .390 
ภายในกลุม 46.030 307 .150   

รวม 46.313 309    

จากตารางท่ี 31 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการท่ีกอต้ังโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

ตารางท่ี 32 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที ่
     ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอือ้อาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระดับการศึกษา    

ระดับการศึกษา จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
ไมไดรับการศึกษา 13 2.93 .465 ปานกลาง 
ประถมศึกษา 62 3.12 .372 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาตอนตน 65 3.13 .255 ปานกลาง 
มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 80 3.22 .313 ปานกลาง 
ปวส./อนุปริญญา 30 3.16 .498 ปานกลาง 
ปริญญาตรี 47 3.35 .493 ปานกลาง 
สูงกวาปริญญาตรี 13 3.52 .278 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 32 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง โดยกลุมท่ีมี
ระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลางมากท่ีสุด (푥̅ = 3.52) รองลงมาคือ
กลุมท่ีมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. ปวส./อนุปริญญา มัธยมศึกษาตอนตน 
ประถมศึกษาและกลุมท่ีไมไดรับการศึกษามีคาเฉลี่ย (푥̅ = 3.35, 3.22, 3.16, 3.13, 3.12, 2.93 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 33 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดย 
                   ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระดับการศึกษา 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 4.076 6 .679   

    4.873 .000** 
ภายในกลุม 42.237 303 .139   

รวม 46.313 309    
** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 33 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการ
อยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกันอยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  

 



 

 

ตารางท่ี 34 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ 
     ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูที่มีระดับ 
     การศึกษาตางกัน 

 
ระดับ

การศึกษา 

 
 
푥̅ 

ไมไดรับ
การศึกษา 

ประถม 
ศึกษา 

มัธยมศึกษา
ตอนตน 

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/

ปวช. 

ปวส./
อนุปริญญา 

ปริญญา
ตรี 

สูงกวา
ปริญญาตรี 

2.93 3.12 3.13 3.22 3.16 3.35 3.52 
ไมไดรับ
การศึกษา 

2.93 -       

ประถมศึกษา 3.12 -.189 -      
มัธยมศึกษา
ตอนตน 

3.13 -.196 -.008 -     

มัธยมศึกษา
ตอนปลาย/
ปวช. 

3.22 -.287 -.099 -.091 -    

ปวส./
อนุปริญญา 

3.16 -.221 -.033 -.025 .066 -   

ปริญญาตรี 3.35 -.414 -.225 -.217 -.126 -.192 -  
สูงกวา
ปริญญาตรี 

3.52 -.589** -.400 -.392 -.302 -.367 -.175 - 

** มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 34 จากการเปรียบเทียบรายคู พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีระดับการศึกษา
ตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรีตางกัน คูท่ีแตกตางกันคือไมไดรับการศึกษากับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี โดยกลุมตัวอยางท่ี
มีระดับการศึกษาท่ีสูงกวาปริญญาตรี (푥̅ = 3.52) มีคุณภาพชีวิตดีกวากลุมท่ีไมไดรับการศึกษา (푥̅ = 
2.93) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 35 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ 
    ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)  

                จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

สถานภาพการทํางาน จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
ไมไดประกอบอาชีพ  14 2.98 .562 ปานกลาง 
กําลังหางานทํา/วางงาน  14 3.19 .334 ปานกลาง 
ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย  73 3.08 .392 ปานกลาง 
รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ  43 3.30 .389 ปานกลาง 
พนักงานบริษัท  141 3.25 .367 ปานกลาง 
นักเรียน/นักศึกษา  10 3.42 .301 ปานกลาง 
อื่น ๆ  15 3.07 .197 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 35 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลางโดยกลุมท่ี
เปนนักเรียน/นักศึกษามีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลางมากที่สุด (푥̅ = 3.42) รองลงมาคือ รับราชการ/
พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานบริษัท กําลังหางานทํา/วางงาน ประกอบธุรกิจสวนตัว/คาขาย อื่น ๆ  และ
ไมไดประกอบอาชีพมีคาเฉลี่ย (푥̅ = 3.30, 3.25, 3.19, 3.08, 3.07, 2.98 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 36 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย 
                ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพการทํางาน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.068 6 .511   

    3.583 .002* 
ภายในกลุม 43.245 303 .143   

รวม 46.313 309    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 36 พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัย
ในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  



 

 

ตารางท่ี 37 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ 
    ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูท่ีมี 

                สถานภาพการทํางานแตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 

 
สถานภาพการ

ทํางาน 

 
 
푥̅ 

ไมได
ประกอบ

อาชีพ 

กําลังหา
งานทํา / 
วางงาน 

 

ประกอบ
ธุรกิจ

สวนตัว / 
คาขาย 

รับราชการ 
/ พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

พนักงาน
บริษัท / 

หาง / ราน 
/ โรงงาน 

นักเรียน / 
นักศึกษา 

 

อื่น ๆ 

2.98 3.19 3.08 3.30 3.25 3.42 3.07 
ไมไดประ 
กอบอาชีพ 

2.98 -       

กําลังหางานทํา 
/ วางงาน 

3.19 -.212 -      

ประกอบธุรกิจ 
สวนตัว/คาขาย 

3.08 -.107 .105 -     

รับราชการ / 
พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ 

3.30 -.317 -.106 -.210 -    

พนักงานบริษัท 
/ หาง / ราน / 
โรงงาน 

3.25 -.267 -.056 -.161 .050 -   

นักเรียน / 
นักศึกษา 

3.42 -.437 -.226 -.331 -.120 -.170 -  

อ่ืน ๆ 3.07 -.089 .123 .018 .229 .179 .349 - 

จากตารางท่ี 37 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีสถานภาพการทํางานตางกัน เม่ือวิเคราะห
เปนรายคูแลวไมพบวามีคูใดท่ีมีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 38 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ 
    ท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามรายได 

รายไดครัวเรือน จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
ต่ํากวา 10,000 บาท 58 3.12 .441 ปานกลาง 
10,001 – 20,000 บาท 169 3.18 .351 ปานกลาง 
20,001 – 30,000 บาท 54 3.19 .304 ปานกลาง 
30,001 – 40,000 บาท 15 3.36 .615 ปานกลาง 
40,001 – 50,000 บาท 5 3.22 .147 ปานกลาง 
มากกวา 50,000  บาท 9 3.73 .340 ดี 

จากตารางท่ี 38 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูในระดับดีเพียงกลุมเดียว คือ รายได 
มากกวา 50,000 บาท (푥	= 3.73) นอกจากนั้นมีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง ไดแก กลุมท่ีมีรายได 
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 (푥	 = 3.36, 3.22, 3.19, 3.18, 3.12 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 39 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย 
     ภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามรายได 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 3.344 5 .669   

    4.732 .000* 
ภายในกลุม 42.969 304 .141   

รวม 46.313 309    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 39 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  

 

 



 

 

ตารางท่ี 40 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ 
                ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูท่ีมีรายได 
                แตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 

 
รายได 

 
푥̅ 

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 
ตํ่ากวา 10,000  3.12 -      
10,001 – 20,000  3.18 -.056 -     
20,001 – 30,000  3.19 -.071 -.016 -    
30,001 – 40,000  3.36 -.238 -.183 -.167 -   
40,001 – 50,000  3.22 -.100 -.044 -.029 .138 -  
มากกวา 50,000   3.73 -.607* -.552* -.536* -.369 -.508 - 
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 40 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตการอาศัยอยูใน
โครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน จํานวน 3 คู คือ 
คูที่ 1 รายไดตํ่ากวา 10,000 บาท กับ รายไดมากกวา 50,000 บาท คูท่ี 2 กลุมท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 
บาท กับ กลุมท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาทและคูที่ 3 กลุมท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท กับ กลุมท่ี
มีรายไดมากกวา 50,000 บาท โดยกลุมท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาท (푥̅ = 3.73) มีคุณภาพชีวิตดีกวา
กลุมท่ีมีรายได20,001 – 30,000 บาท (푥̅ = 3.19) กลุมท่ีมีรายได 10,001 – 20,000 บาท (푥̅ = 3.18) และ
กลุมท่ีมีรายไดตํ่ากวา 10,000 บาท (푥̅ = 3.12) บาท อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ 
ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 41 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ 
                ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา)จําแนกตาม 

    ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย  

ระยะเวลาท่ีอยู จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
นอยกวา 1 ป 31 3.44 .476 ปานกลาง 
1 ป 32 3.03 .407 ปานกลาง 
2 ป 73 3.22 .300 ปานกลาง 
3 ป 91 3.17 .361 ปานกลาง 
4 ป 60 3.17 .374 ปานกลาง 
มากกวา 4 ป 23 3.20 .478 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 41 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูท่ีระดับปานกลางทุกกลุม โดยมี
ระยะเวลาท่ีอยูอาศัยนอยกวา 1 ป, 2 ป, มากกวา 4 ป, 3 ป และ 4 ป, 1 ป (푥	 = 3.44, 3.22, 3.20, 3.17, 
3.03 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 42 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
                โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามระยะเวลาที่อยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 2.921 5 .584   

    4.092 .001* 
ภายในกลุม 43.393 304 .143   

รวม 46.313 309    
* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 42 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ที่มีระยะเวลาท่ีอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 จึงทําการทดสอบรายคูดวยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe’)  

 



 

 

ตารางท่ี 43 การวิเคราะหเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ย คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการ 
                ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) เปนรายคูท่ีมีระยะเวลา 
                อยูอาศัยแตกตางกันดวยวิธีของเชฟเฟ (Scheffe’) 

ระยะเวลา 
อยูอาศัย 

 
푥̅ 

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 -      
1 ป 3.03 .412* -     
2 ป 3.22 .224 -.187 -    
3 ป 3.17 .276* -.136 .051 -   
4 ป 3.17 .275 -.137 .050 -.001 -  
มากกวา  4 ป 3.20 .240 -.172 .016 -.036 -.035 - 

* มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

จากตารางท่ี 43 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีระยะเวลาอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตการ
อยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน 
จํานวน 2 คู คือ คูท่ี 1 กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป กับ กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลา
อาศัยอยู 1 ปและคูที่ 2 กลุมตัวอยางที่มีระยะเวลาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป กับ กลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลา
อาศัยอยู 3 ป โดยกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป (푥̅ = 3.34) มีคุณภาพชีวิตในการอยู
อาศัยในโครงการฯ ดีกวากลุมที่มีระยะเวลาอาศัยอยู 3 ป (푥̅ = 3.17) และกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลา
อาศัยอยู 1 ป (푥̅ = 3.03) อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 สวนคูอื่น ๆ ไมแตกตางกัน 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตารางท่ี 44 จํานวน คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับคุณภาพชีวิตของผูที่อาศัยอยูในโครงการ 
                ที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามจํานวน  
                ผูอยูอาศัย 

จํานวนผูอยูอาศัย จํานวน 푥̅ S.D. ระดับ 
 1 คน 42 3.22 .490 ปานกลาง 
 2 คน 105 3.25 .400 ปานกลาง 
 3 คน 62 3.18 .394 ปานกลาง 
 4 คน 75 3.10 .295 ปานกลาง 
มากกวา 4 คน 26 3.26 .328 ปานกลาง 

จากตารางท่ี 44 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการท่ี
ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) อยูท่ีระดับปานกลางทุกกลุม โดยมี
จํานวนผูอยูอาศัย มากกวา 4 คน จํานวนผูอยูอาศัย 2 คน จํานวนผูอยูอาศัย 1 คน จํานวนผูอยูอาศัย 3 คน
และจํานวนผูอยูอาศัย 4 คน (푥	 = 3.26, 3.25, 3.22, 3.18, 3.10 ตามลําดับ) 

ตารางท่ี 45 การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
    โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามจํานวนผูอยูอาศัย 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 
ระหวางกลุม 1.221 4 .305   

    2.065 .085 
ภายในกลุม 45.092 305 .148   

รวม 46.313 309    

จากตารางท่ี 45 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีจํานวนผูอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตใน
การอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตาง
กัน 

 

 



 

 

ตารางท่ี 46 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการ 
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามสถานภาพการเปนสมาชิก  
ชมรม/กลุมในชุมชน 

สถานภาพการเปน
สมาชิกชมรม/กลุม 
ในชุมชน 

จํานวน 푥̅ S.D. t Sig. 

ไมเปน 278 3.19 .394   
    1.502 .221 

เปน 32 3.28 .316   

จากตารางท่ี 46 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีมีสถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุม ใน
ชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทร
นนทบุรี (กันตนา) ไมแตกตางกัน 

ตารางท่ี 47 การวิเคราะหเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ 
โดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามการเขารวมกิจกรรมชุมชน 

การเขารวมกิจกรรมชุมชน จํานวน 푥̅ S.D. t Sig. 
ไมไดเขารวม 175 3.20 .433   

    5.651 .018 
เขารวม 135 3.19 .319   

จากตารางท่ี 47 พบวา ผูอาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีเขารวมกิจกรรมชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิต
ในการอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตาง
กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมชุมชน (푥̅ = 3.20) มี
คุณภาพชีวิตดีกวากลุมที่เขารวมกิจกรรมชุมชน (푥̅ = 3.19) 

 

 

 



 

 

ตอนท่ี 7 การวิเคราะหหาความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ 
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ  
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) โดยการหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธแบบเพียรสัน  
(Pearson Product Moment Correlation) 

ตารางท่ี 48 ความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การสนับสนุน 
    ทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการที่ดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน 
    เอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 

ตัวแปรท่ีวิเคราะหความสัมพันธกับคุณภาพชีวิต คาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (r) p-value 
1. ลักษณะของชุมชน .171** .003 
2. สัมพันธภาพในครอบครัว .225** .000 
3. การสนับสนุนทางสังคม .310** .000 
**มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 

จากตารางท่ี 48 พบวา ลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสําคัญ
ทางสถิติ .01 (r = .171, p < .01) สัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันท่ีระดับ
นัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .225, p < .01) และการสนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธ
กันที่ระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .310, p < .01) 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและขอเสนอแนะ 

 การศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) สรุปผลการศึกษา ดังนี ้

5.1 สรุปผลการศึกษา 

5.1.1 ระดับคุณภาพชีวิต ปญหาและขอเสนอแนะของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) พบวา คุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูใน
โครงการฯ โดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง (푥̅ = 3.16) ผลการศึกษาคุณภาพชีวิตรายดานของผูอาศัยอยู
ในโครงการฯ เรียงลําดบัตามคาเฉล่ียจากมากไปนอย ดานจิตใจ (푥̅ = 3.49) ดานรางกาย (푥̅ = 3.34) 
ดานสัมพันธทางสังคม (푥̅ = 3.18) ดานส่ิงแวดลอม (푥̅ = 2.97) และหมวดท่ัวไป (푥̅ = 2.80) ปญหา
และขอเสนอแนะเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) พบวาปญหาดานส่ิงแวดลอม (รอยละ75.29) ไดแก เพ่ือนบานสง
เสียงดัง การม่ัวสุมของกลุมวัยรุน ความสะอาดท้ังในอาคาร ทางเดินและบริเวณโดยรอบอาคาร 
สนามเด็กเลน สนามหญา ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน ท่ีจอดรถมีนอยและขาดการจัด
ระเบียบในการจอดรถ ปญหาดานทําเลท่ีตั้งของโครงการ การคมนาคมไมสะดวก รานคาใน
โครงการมีนอย ตลาดมีขนาดเล็ก ปญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภค ตูโทรศัพทสาธารณะมีนอย อยู
หางไกล คุณภาพน้ําประปาไมดี น้ําไหลชา แสงสวางจากไฟฟาไมท่ัวถึงทําใหบางจุดของหมูบานมืด
เส่ียงตอโจรผูราย กล่ินเหม็นจากขยะตกคาง ถังขยะมีไมเพียงพอ การกระทําผิดกฎระเบียบของการ
อยูอาศัยในอาคารชุด การวางส่ิงของบริเวณทางเดิน การเล้ียงสัตว การตากผา ปญหาดานโครงสราง
ของอาคาร การทรุดตัวของตึก รอยราว น้ํารั่วซึมระหวางช้ัน กอกน้ําไมมีคุณภาพ ผนังหองขึ้นรา 
กระเบ้ืองปูพ้ืนรอน  ปญหาเรื่องสัตวเล้ือยคลาน แมลงและยุง ปญหาดานการรับรูขาวสารของ
หมูบานลาชาและไมไดรับทราบขาวสารของหมูบาน สนามกีฬามีนอยและถูกแบงเปนตลาดทําให
ไมสามารถเลนฟุตบอลได สนามเด็กเลนอุปกรณเครื่องเลนมีนอยและชํารุด สนามหญาสกปรกถูก
ใชเปนท่ีถายอุจจาระของสุนัข ปญหาครัวเรือนในโครงการขาดความสามัคคี ปญหาดาน
ความสัมพันธทางสังคม (รอยละ 24.71) ไดแก ปญหาดานความสามารถในการบริหารงานของนิติ
บุคคล ปญหาการเปล่ียนนิติบุคคลบอย ปญหาการเมืองทองถ่ิน 



 
 

5.1.2 ผลการวิเคราะหการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูท่ีอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) จําแนกตามขอมูลลักษณะท่ัวไป พบวา 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีเพศตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีอายุตางกัน มีคุณภาพชีวติในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีสถานภาพสมรสตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีระดับการศึกษาตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ตางกัน อยางมีนัยสําคัญทาง
สถิติท่ีระดับ .05 โดยพบวา ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาสูงกวาปริญญาตรี (푥̅ = 3.52) มีคุณภาพ
ชีวิตดีกวากลุมท่ีไมไดรับการศึกษา (푥̅ = 2.93)  

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีสถานภาพการทํางานตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ 
โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 แตไม
พบวามีกลุมสถานภาพการทํางานใดท่ีมีคุณภาพชีวิตในการอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดย
ภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) แตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีรายไดตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันคือ กลุมท่ีมีรายไดมากกวา 
50,000 บาท (푥̅ = 3.73) มีคุณภาพชีวิตดีกวากลุมท่ีมีรายได 20,001 – 30,000 บาท (푥̅ = 3.19) กลุมท่ี
มีรายได 10,001 – 20,000 บาท (푥̅ = 3.18) และกลุมท่ีมีรายไดต่ํากวา 10,000 บาท (푥̅ = 3.12) อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีระยะเวลาอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันคือกลุมตัวอยางท่ีมี
ระยะเวลาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป (푥̅ = 3.34) มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ดีกวากลุมท่ี
มีระยะเวลาอาศัยอยู 3 ป (푥̅ = 3.17) และกลุมตัวอยางท่ีมีระยะเวลาอาศัยอยู 1 ป (푥̅ = 3.03) อยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  



 
 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีจํานวนผูอยูอาศัยตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ ไมแตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
มีสถานภาพการเปนสมาชิกชมรม/กลุม ในชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการ 
ไมแตกตางกัน 

ผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ท่ี
เขารวมกิจกรรมชุมชนตางกัน มีคุณภาพชีวิตในการอยูอาศัยในโครงการฯ แตกตางกันอยางมี
นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยกลุมตัวอยางท่ีไมไดเขารวมกิจกรรมชุมชน (푥̅ = 3.20) มีคุณภาพ
ชีวิตดีกวากลุมท่ีเขารวมกิจกรรมชุมชน (푥̅ = 3.19) 

5.1.3 ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางลักษณะชุมชน สัมพันธภาพในครอบครัว การ
สนับสนุนทางสังคมกับคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการ
บานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) พบวา ลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันใน
ระดับต่ําระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .171, p < .01) สัมพันธภาพในครอบครัวกับคุณภาพชีวิตมี
ความสัมพันธกันในระดับต่ําระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .225, p < .01) และการสนับสนุนทาง
สังคมกับคุณภาพชีวิตมีความสัมพันธกันในระดับปานกลางท่ีระดับนัยสําคัญทางสถิติ .01 (r = .310, 
p < .01) 

5.2 อภิปรายผล 

 จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) 4 ดาน คือดานรางกาย ดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดาน
ส่ิงแวดลอม พบวา ระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมของผูอาศัยอยูในโครงการฯ อยูท่ีระดับปานกลาง 
 (푥̅ = 3.16) ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของจักรพงษ เกเย็น (2554) ท่ีศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยในชุมชนของการเคหะแหงชาติในเขตกรุงเทพมหานคร ศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุงสอง
หอง ไดพบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยโดยรวมอยูท่ีระดับปานกลาง  

สําหรับผลการศึกษาในครั้งนี้พบวา คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการ
โดยภาครัฐ โครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) มีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง เม่ือ
พิจารณาเปนรายดานพบวาดานจิตใจมีคาเฉล่ียมากท่ีสุด (푥̅ = 3.49) ท้ังนี้อาจเปนเพราะผูอาศัยอยูใน
โครงการฯ มีสัมพันธภาพในครอบครัวอยูในระดับดี (푥̅ = 2.35) และไดรับการสนับสนุนทางสังคม
ของสมาชิกครอบครัวอยูในระดับสูง (푥̅ = 2.34) ทําใหมีจิตใจท่ีเขมแข็งสามารถตอสูกับอุปสรรค
และปญหาตาง ๆ ไดเปนอยางดี อัจฉรา  นวจินดาและกาญจนา ลุศนันทน (2543: 242) กลาววา 



 
 

ความผูกพัน ความรัก ความเขาใจ การใหอภัยซ่ึงกันและกัน ตลอดจนการปฏิบัติตอกันอยางอบอุน 
ระหวง สามี-ภรรยา ลูกและญาติพ่ีนอง ถาครอบครัวใดมีความสัมพันธอันดีและมีความสามัคคีเปน
อันหนึ่งอันเดียวกัน ก็จะเปนเหมือนเกราะท่ีคุมครองสมาชิกในครอบครัวใหเกิดความม่ันคงและอยู
รวมกันอยางมีความสุข สําหรับคุณภาพชีวิตดานส่ิงแวดลอมพบวามีคาเฉล่ียนอยท่ีสุด (푥̅ = 2.97) 
ซ่ึงเกิดจากปญหาดานส่ิงแวดลอมในโครงการบานเอ้ืออาทรนนทบุรีท่ีสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
ของผูอยูอาศัยในโครงการดังกลาว เชน ปญหาดานมลพิษทางเสียงท่ีสงผลกระทบตอการพักผอน
หลับนอนทําใหการนอนหลับไมเพียงพอซ่ึงมีผลตอสุขภาพและการทํางาน ปญหาดานขยะและส่ิง
ปฏิกูล ท่ีเกิดจากการท้ิงขยะไมเปนท่ี จํานวนถังขยะมีนอยไมเพียงพอกับปริมาณขยะ หนวยงานท่ี
เก็บขยะไมไดมาเก็บขยะทุกวันทําใหมีขยะตกคางสงกล่ินเหม็นและมีหนูเกิดขึ้นในโครงการฯ 
ตลอดจนปญหายาเสพติด ความไมม่ันคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน เหลานี้สงผลใหคุณภาพ
ชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการฯมีคุณภาพชีวิตอยูท่ีระดับปานกลาง  

การวิเคราะหเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการฯ จําแนกตามลักษณะ
ท่ัวไป พบวา ดานท่ีคุณภาพชีวิตไมแตกตางคือ เพศ อายุ สถานภาพสมรส การเปนสมาชิกชมรม /
กลุม อาจเปนเพราะผูอาศัยท่ีอยูในสังคมเดียวกันเม่ือมีปญญาดานส่ิงแวดลอมเกิดขึ้นในชุมชนก็ยอม
สงผลกระทบไปถึงทุกคน เชน มลภาวะทางเสียง เสียงดังจากเครื่องขยายเสียง เสียงรถมอเตอรไซด
ของเด็กวัยรุน ทุกหนวยท่ีอาศัยยอมไดยินเหมือนกัน กล่ินเหม็นจากขยะส่ิงปฏิกูลยอมสงกล่ินโดย
ไมสามารถแยกไดวาเพศใดจะไดรับกล่ินมากกวากัน สวนดานท่ีคุณภาพชีวิตแตกตางกัน คือ 
การศึกษาโดยพบวาผูอาศัยอยูในโครงการท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญาตรีมีคุณภาพชีวิตดีกวาผูท่ี
ไมไดรบัการศึกษา อาจเปนเพราะผูอาศัยอยูในโครงการท่ีมีการศึกษาสูงกวาปริญญตรียอมมีโอกาส
ในการเขาถึงแหลงงานท่ีดีกวา การไดรับผลตอบแทนจากการทํางานท่ีมากกวายอมมีความเปนอยูท่ี
ดีกวาผูท่ีไมไดรับการศึกษา ดานรายได พบวา ผูอาศัยท่ีมีรายไดมากกวา 50,000 บาท มีคุณภาพชีวิต
ท่ีดีกวาผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดต่ํากวา 30,000 บาท อาจเปนเพราะผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดท่ีมากกวาทําใหมี
โอกาสในการบริโภคสินคาท่ีมีคุณภาพ มีความปลอดภัย มีส่ิงท่ีตอบสนองความสะดวกสบายในการ
ดําเนินชีวิต ทําใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวาผูท่ีมีรายไดนอย ดานระยะเวลาท่ีอยูอาศัยในโครงการ พบวา 
ผูท่ีอาศัยอยูในโครงการฯนอยกวา 1 ป มีคุณภาพชีวิตดีกวาผูท่ีอาศัยอยูในโครงการ 1 ปและ 3 ป อาจ
เปนเพราะปญหาบางปญหาเชนปญหาดานลอมส่ิงแวดในโครงการฯ จะมีความรุนแรงในชวงเวลาท่ี
เพ่ิงเปดโครงการฯและคล่ีคลายลงเม่ือเวลาผานไป เชน การงัดหองพักของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการฯ 
โดยพบวาในชวงท่ีเปดโครงการฯใหม ๆ มีผูพักอาศัยจํานวนนอยตอนเชาออกจากบานกลับมาอีก
ครั้งในตอนเย็นดังนั้นในชวงเวลากลางวันไมมีผูคนทําใหมิจฉาชีพมางัดหองขโมยทรัพยสินและเม่ือ
เวลาผานไปมีผูพักอาศัยในโครงการฯ มากขึ้นมีเพ่ือนบานชวยกันสอดสองดูแลทําใหปญหานี้หมด
ไปจากโครงการฯ ดังนั้นผูท่ีเขามาอยูอาศัยนอยกวา 1 ป จึงมีคุณภาพชีวิตดานความปลอดภัยจากการ



 
 

ถูกงัดหองพักมากกวาผูท่ีอยูอาศัยในโครงการมากกวา 1 ปและ 3 ป นอกจากนี้ปญหาดานอ่ืน ๆ ท่ี
พบในโครงการฯ ก็ไดรับการแกไขโดยหนวยงานท่ีเกี่ยวของไปบางแลวดังนั้นผูท่ีเขามาอยูใหมจะ
ไมพบปญหาแลวและทางโครงการฯ ไดมีการจัดกิจกรรมสงเสริมคุณภาพชีวิต เชน การเตนแอ
โรบิคท่ีเพ่ิงมีขึ้นเม่ือตนป 2556 เปนตน ดานการเขารวมกิจกรรม พบวากลุมผูอาศัยอยูในโครงการฯ 
ท่ีไมเขารวมกิจกรรมมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวากลุมท่ีเขารวมกิจกรรม อภิปรายไดวาเกณฑการประเมิน
คุณภาพชีวิตมีหลายเกณฑ เชน การศึกษา เศรษฐกิจ สุขภาพ ส่ิงแวดลอม ท้ังนี้อาจเปนเพราะกลุมผู
อาศัยอยูในโครงการฯ ท่ีไมเขารวมกิจกรรมอาจจะเปนกลุมมีการศึกษาสูง มีงานทํา มีรายไดสูงก็
อาจจะมีคุณภาพชีวิตท่ีดีกวากลุมท่ีเขารวมกิจกรรม 

ความสัมพันธระหวางลักษณะของชุมชนกับคุณภาพชีวิต พบวาการสนับสนุนทางสังคมมี
ความสัมพันธกับคุณภาพชีวิตท่ีระดับปานกลาง (r =.310) อาจเปนเพราะการสนับสนุนทางสังคมมี
แนวโนมท่ีจะทําใหคุณภาพชีวิตดานรางกายดานจิตใจ ดานความสัมพันธทางสังคมและดาน
ส่ิงแวดลอมดีขึ้นการสนับสนุนทางสังคมจากสมาชิกในครอบครัว เพ่ือนบานและญาติพ่ีนองคือการ
ชวยเหลือและดูแลกันจากคนในชุมชนเอง ซ่ึงการท่ีชุมชนตางมีสวนรวมในการสนับสนุนทางสังคม
ในดานตาง ๆใหกับตัวบุคคล ยอมนําคุณภาพชีวิตท่ีดีมาสูผูท่ีไดรับการสนับสนุนในท่ีสุด 

5.3 ขอเสนอแนะ 

 5.3.1 ขอเสนอแนะจากการศึกษา 

จากการศึกษาคุณภาพชีวิตของผูอาศัยอยูในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบาน
เอ้ืออาทรนนทบุรี (กันตนา) ผูศึกษามีขอเสนอแนะดังนี ้

1. กรณีปญหาดานส่ิงแวดลอมในชุมชน ผูศึกษาเห็นวาการเคหะแหงชาติควรจัดใหมี
กิจกรรมท่ีสงเสริมใหคุณภาพชีวิตของผูท่ีอาศัยอยูในโครงการบานเอ้ืออาทรนนบุรี (กันตนา) มี
ระดับคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้น โดยสงเสริมในดานการจัดกิจกรรมใหผูท่ีอาศัยอยูในโครงการฯ ไดมี
โอกาสในการเขารวมในกิจกรรมชุมชน ผลการศึกษาพบวาผูอาศัยอยูในโครงการฯ สวนมากไมได
เปนสมาชิกชมรม/กลุมในชุมชนและไมไดเขารวมกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชน ทําใหขาด
ความรวมมือความสามัคคี เปนสังคมท่ีออนแอคนในสังคมตางคนตางอยู การพัฒนาใหผูท่ีอาศัยอยู
ในโครงการฯ มีคุณภาพชีวิตท่ีสูงขึ้นโดยการสงเสริมในดานการจัดกิจกรรมในชุมชน เชน การ
สงเสริมกิจกรรมตํารวจบานจะชวยในการแกปญหาความไมปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
กิจกรรมรณรงคในดานการรักษาความสะอาดอาจจัดใหมีการประกวดเรื่องความสะอาดประจํา
อาคาร การมีปายประชาสัมพันธขาวสารตาง ๆ ของหมูบาน ตลอดจนการสรางบรรยากาศของความ
รวมมือในการดําเนินงานเพ่ือสวนรวมของชุมชน 



 
 

2. จากการศึกษาความสัมพันธ สัมพันธภาพในครอบครอบครัวและการสนับสนุนทาง
สังคมจากสมาชิกครอบครัว พบวามีความสัมพันธเชิงบวกกับคุณภาพชีวิต ผูศึกษาเห็นวา ควรมีการ
สงเสริมใหเกิดชมรมครอบครัวสัมพันธขึ้นในชุมชน มีการประกวดพอ แม ลูกตัวอยางในชุมชน 
เพ่ือสงเสริมใหความสัมพันธระดับครอบครัวแนนแฟนมากยิ่งขึ้นมีการช้ีใหเห็นถึงการแสดง
บทบาทท่ีเหมาะสมของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือเปนแบบอยางใหเพ่ือนสมาชิกในชุมชน และการมี
ครอบครัวท่ีอบอุนก็จะนําไปสูการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีตอไป 

5.3.2 ขอเสนอแนะสําหรับการศึกษาครัง้ตอไป  

สําหรับการศึกษาครัง้ตอไป ควรมีการเพ่ิมประเด็นในการศึกษาดังนี ้

1. ควรขยายขอบเขตของการศึกษาใหครอบคลุมโครงการของการเคหะแหงชาติใหมากขึ้น
เพ่ือสะทอนความเปนอยูท่ีแทจริงของชาวชุมชนการเคหะฯ และควรมีการเปรียบเทียบคุณภาพชีวิต
ของผูท่ีอาศัยในชุมชนในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด และเปรียบเทียบระหวางชุมชนท่ีอยูในภาคตาง 
ๆ ดวย 

2. ควรมีการนําแบบวัดคุณภาพชีวิตชุดอ่ืน ๆเขามาศึกษาใหหลากหลายยิ่งขึ้นเพ่ือใหทราบ
ถึงคุณภาพชีวิตของชาวชุมชนท่ีครอบคลุมและเปนแนวทางในการพัฒนาเกณฑช้ีวัดคุณภาพของ
การเคหะแหงชาติใหมีคุณภาพและเหมาะสมมากยิง่ขึน้นําไปสูแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตชาว
ชุมชนของการเคหะท่ีเหมาะสมตอไป 
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                                                                                                               ลําดับท่ีแบบสอบถาม  
 

แบบสอบถาม 

เรื่อง คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ  โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุร ี
(กันตนา) 

บานเลขท่ี................................................อาคารท่ี............................ชั้นท่ี................................................... 

ผูตอบแบบสอบถามช่ือ............................................................................................................................... 

วันท่ี........................................................................................................................................................... 

ผูสอบถามช่ือ.............................................................................................................................................. 
 
คําช้ีแจง : แบบสอบถามฉบับนี้ ประกอบดวย 5 ตอน ไดแก 
 

ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะท่ัวไป 
 

ตอนท่ี 2 สัมพันธภาพในครอบครัว 
 

ตอนท่ี 3 การสนับสนุนทางสังคม 
 

ตอนท่ี 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีกอต้ังโดยรัฐ  

 

ตอนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะ 
 

 
 
 

                ขอขอบคุณในความกรุณารวมมืออยางดีย่ิงมา ณ โอกาสนี ้
 
 
 
 
 

   



 
 

คําช้ีแจง โปรดเติมขอความหรือกาเครื่องหมาย  ลงใน  ท่ีกําหนดให 

ตอนท่ี 1 ขอมูลลักษณะท่ัวไป

1.1 เพศ 
       1. ชาย            2. หญิง 
1.2 อายุ  
       1. ตํ่ากวา 20 ป                      2. 21 - 30 ป   
     3. 31 – 40 ป          4. มากกวา 40 ป 

1.3 สถานภาพสมรสของทาน 
       1. โสด             2. สมรส    3. หยา / หมาย / แยกกันอยู 

1.4 ระดับการศึกษาของทาน 
       1. ไมไดรับการศึกษา      2. ประถมศึกษา    
       3. มัธยมศึกษาตอนตน     4. มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.   
       5. ปวส. / อนุปริญญา      6. ปริญญาตรี     
       7. สูงกวาปริญญาตรี     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    3. 20,001 – 30,000 
 4. 30,001 – 40,000   5. 40,001 – 50,000    6. มากกวา 50,000 

1.7 ระยะเวลาท่ีทานอาศัยอยูในโครงการนี.้...........................................ป..........................เดือน 

1.8 จํานวนผูอยูอาศัยทั้งหมดในครอบครัว (รวมตัวทาน)...................................................คน 

 



 
 

1.9 ปจจุบันครอบครัวทานเปนสมาชิกกลุมหรือชมรมใดบางหรือไม 
       1. ไมเปน      2. เปน 

1.10 ปจจุบันครอบครัวทานมีสวนรวมในกิจกรรมหรืออาสาสมัครในชุมชนบางหรือไม 

       1. ไมไดเขารวม      2. เขารวม 
 

1.11 ลักษณะชุมชนท่ีทานอาศัยอยู 

ลักษณะชุมชนท่ีอยูอาศัย 1.  
ไมเคย 

2.  
เปนบางครั้ง 

3.  
เปนประจํา 

1.11.1 ครัวเรือนของทานมีความสะอาด สะดวก สบาย    
1.11.2 ครัวเรือนมีน้ําสะอาดสําหรับดื่มและบริโภคเพียงพอ

ตลอดปอยางนอยคนละ 5 ลิตร ตอวัน 
   

1.11.3 ครัวเรือนมีน้ําใชเพียงพอตลอดปอยางนอยคนละ 45 
ลิตร ตอวัน 

   

1.11.4 ครัวเรือนมีความม่ันคงในท่ีอยูอาศัยและบานมีสภาพ
คงทนถาวร 

   

1.11.5 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่องขยะ เชน การท้ิงขยะ
ไมเปนท่ี 

   

1.11.6 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่อง กลิ่นเหม็นจากของ
เสีย สิ่งปฏิกูลตาง ๆ  

   

1.11.7 ในชุมชนของทานมีปญหาเรื่องเสียงดังหนวกหูนา
รําคาญ จากเครื่องยนตหรือผูอยูอาศัยในชุมชนเอง 

   

1.11.8 ในชุมชนของทานมีปญาเร่ืองน้ําเสีย น้ําเนา     
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 2 สัมพันธภาพในครอบครัว 

คําช้ีแจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาเปนประสบการณที่เกิดขึ้นกับตัวทานเองบอย
มากนอยเพียงไรแลวเขียนเครื่องหมาย  ลงในชองท่ีตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากท่ีสุด  
เพียงขอละ 1 คําตอบ 

ขอท่ี ขอความ 1. 
ไมเคย 

2.  
บางครั้ง 

3.  
เปนประจํา 

การมีความรัก ความเคารพและนับถือตอกัน 
2.1 การใหความเคารพนับถือตอกันของสมาชิกในครอบครัว    
2.2 การรับฟงและปลอบใจเม่ือเกิดความไมสบายใจใน

ครอบครัว 
   

2.36 การดูแลและคอยชวยเหลือซึ่งกันและกันในยามเจ็บปวยของ
สมาชิกในครอบครัว 

   

2.4 การใชคําพูดเพ่ือทําใหสมาชิกในครอบครัวตองเสียใจ    
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 ท่ีเกิดขึ้นในครอบครัวรวมกัน    

2.10 การแกไขปญหาใหคนในครอบครัวรวมกัน    
2.11 การใหหรือไดรับโอกาสในการแสดงความคิดเห็นใน

ครอบครัว 
   

2.12 การรับทราบปญหาในครอบครัวรวมกันของสมาชิกใน
ครอบครัว 
 

   



 
 

ขอท่ี ขอความ 1. 
ไมเคย 

2.  
บางครั้ง 

3.  
เปนประจํา 

การอยูรวมกันอยางสงบสุขและแกปญหาการขัดแยงดวยเหตุผล 
13. การใชเหตุผลจัดการกับความขัดแยงท่ีเกิดขึ้นในครอบครัว    
14. การถกเถียง ขัดแยงกันโดยการใชคําไมสุภาพของสมาชิกใน

ครอบครัว 
   

15. การอยูรวมกันอยางมีความสุขของคนในครอบครัว    
16. การไมเขาใจกันและไมยอมพูดคุยกันของคนในครอบครัว    

ตอนท่ี 3 การสนับสนุนทางสังคม 

คําช้ีแจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาเปนประสบการณที่เกิดขึ้นกับตัวทานเองบอย
มากนอยเพียงไรแลวทําเครื่องหมาย ลงในชองคําตอบท่ีตรงกับความรูสึกนึกคิดของทานมากที่สุด 
เพียงขอละ 1 คําตอบ 

ขอท่ี ขอความ 1. 
ไมเคย 

2.  
บางครั้ง 

3.  
เปนประจํา 

การสนับสนุนจากครอบครัว 
3.1 การไดรับหรือใหกําลังใจของสมาชิกครอบครัวเม่ือเจอ

ปญหาชีวิต 
   

3.2 การชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของของสมาชิกใน
ครอบครัว 

   

3.3 การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ ท่ีจําเปนตอการใช
ชีวิตครอบครัว 

   

3.4 การยกยองและช่ืนชมกันของสมาชิกในครอบครัว    
การสนับสนุนจากเพ่ือน / เพ่ือนบาน 
3.5 การโดนนินทาหรือดูถูกจากเพ่ือน / เพ่ือนบานเมื่อเจอปญหา

ในชีวิต 
   

3.6 การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากเพ่ือน / 
เพ่ือนบาน 

   



 
 

ขอท่ี ขอความ 1. 
ไมเคย 

2.  
บางครั้ง 

3.  
เปนประจํา 

7. การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆ จากเพ่ือน / เพ่ือน
บาน 

   

8. การไดรับยกยองและช่ืนชมจากเพ่ือน / เพื่อนบาน    
การสนับสนุนจากญาติ / พ่ีนอง 

9. การไดรับกําลังใจจากญาติ / พ่ีนองเม่ือเจอปญหาในชีวิต    
10. การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจากญาติ /  

พ่ีนอง 
   

11. การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุการณตาง ๆจากญาติ / พ่ีนอง     
12. การไดรับการยกยองและชื่นชมจากญาติ / พี่นอง    

การสนับสนุนจากตัวแทนภาครัฐ เชน เจาหนาท่ีรัฐ เจาหนาท่ีการเคหะหรือนักการเมือง 
13. การไมไดรับความสนใจจากตัวแทนภาครัฐ เมื่อเจอปญหา

ชีวิตในดานตาง ๆ  
   

14. การไดรับความชวยเหลือทางการเงินหรือสิ่งของจาก
ตัวแทนภาครัฐ 

   

15. การไดรับขอมูลขาวสาร เหตุกาณตาง ๆ  จากตัวแทนภาครัฐ    
16. การไดรับการยกยองและชื่นชมจากตัวแทนภาครัฐ    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตอนท่ี 4 คุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีดําเนินการโดยภาครัฐ โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี 
(กันตนา) ตามแบบประเมินคุณภาพชีวิตขององคการอนามัยโลก ชุดยอ ฉบับภาษาไทย (WHOQOL-
BREF-THAI) 

คําช้ีแจง : จากประโยคขางลางตอไปนี้ใหทานพิจารณาวาขอความดังกลาวตรงกับความรูสึกนึกคิดของ
ทานมากท่ีสุดแลวทําเครื่องหมาย  ลงในชองคําตอบ เพียงขอละ 1 คําตอบ 

 
ขอท่ี 

 
คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว 

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ 
1 

นอยท่ีสุด 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากท่ีสุด 
4.1 ทานพอใจกับสุขภาพของทานในตอนนี้

เพียงใด 
     

4.2 การเจ็บปวยตามรางกาย เชน ปวดหัว ปวด
ทอง ปวดตามตัว ทําใหทานไมสามารถทํา
ในสิ่งท่ีตองการมากนอยเพียงใด 

     

4.3 ทานมีกําลังเพียงพอท่ีจะทําสิ่งตาง ๆ ในแต
ละวันไหม (ท้ังเรื่องงานหรือการดําเนิน
ชีวิตประจําวัน 

     

4.4 ทานพอใจกับการนอนหลับของทานมาก
นอยเพียงใด 

     

4.5 ทานรูสึกพึงพอใจในชีวิต (เชน มีความสุข 
ความสงบ มีความหวัง) มากนอยเพียงใด 

     

4.6 ทานมีสมาธใินการทํางานตาง ๆ  ดีเพียงใด      

4.7 ทานรูสึกพอใจในตนเองมากนอยเพียงใด      

4.8 ทานยอมรับรูปรางหนาตาของตัวเองได
ไหม 

     

4.9 ทานมีความรูสึกไมดี เชน เศรา หดหู สิ้น
หวัง วิตกกังวล บอยแคไหน 
 

     



 
 

 
ขอท่ี 

 
คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว 

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ 
1 

นอยท่ีสุด 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากท่ีสุด 
4.10 ทานรูสึกพอใจมากนอยแคไหนท่ีสามารถ

ทําอะไร ๆ  ผานไปไดในแตละวัน 
     

4.11 ทานจําเปนตองไปรับการรักษาพยาบาล
มากนอยเพียงใดเพ่ือท่ีจะทํางานหรือมีชีวิต
อยูไปไดในแตละวัน 

     

4.12 ทานพอใจกับความสามารถในการทํางาน
ไดอยางท่ีเคยทํามามากนอยเพียงใด 

     

4.13 ทานพอใจตอการผูกมิตรหรือเขากับคนอื่น
อยางท่ีผานมาแคไหน 

     

4.14 ทานพอใจกับการชวยเหลือท่ีเคยไดรับจาก
เพ่ือน ๆ แคไหน 

     

4.15 ทานรูสึกวาชีวิตมีความม่ันคงปลอดภัยดี
ไหมในแตละวัน 

     

4.16 ทานพอใจกับสภาพบานเรือนท่ีอยูตอนนี้
มากนอยเพียงใด 

     

4.17 ทานมีเงินพอใชจายตามความจําเปนมาก
นอยเพียงใด 

     

4.18 ทานพอใจท่ีจะสามารถไปใชบริการ
สาธารณสุขไดตามความจําเปนเพียงใด 

     

4.19 ทานไดรูเร่ืองราวขาวสารท่ีจําเปนในชีวิต
แตละวันมากนอยเพียงใด 

     

4.20 ทานมีโอกาสไดพักผอนคลายเครียดมาก
นอยเพียงใด 

     

4.21 สภาพแวดลอมดีตอสุขภาพของทานมาก
นอยเพียงใด 
 

     



 
 

 
ขอท่ี 

 
คุณภาพชีวิตบุคคล ครอบครัว 

ระดับความรูสึก / ความพึงพอใจ 
1 

นอยท่ีสุด 
2 

นอย 
3 

ปานกลาง 
4 

มาก 
5 

มากท่ีสุด 
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  

     

ตอนท่ี 5 ปญหาและขอเสนอแนะ 

5.1 ปญหาท่ีทานพบจากการอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 

5.2 ขอเสนอแนะหรือแนวทางการแกปญหาจากขอ 1 เพ่ือการมีคุณภาพชีวิตท่ีดใีนการอยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรนนทบุรี (กันตนา) 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................... 
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