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  การศึกษาเรื่อง การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับ
ลาง มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถและขอจํากัดในการจัดการพ้ืนท่ีชุมชนของโครงการ
บานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 ซึ่งเปนอาคารชุดระดับลางท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายโดยใช
แบบสอบถามเก็บขอมูลตัวอยาง 132 คน และการสัมภาษณเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติและ
เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการ และการสังเกตการณ พบวา มีความคิดเห็นท่ีแตกตางกัน ในดาน
ความพอใจ อายุ เพศ รายได การศึกษา ภูมิลําเนาเดิม และสถานะการอยูอาศัยมีอิทธิพลตอความ
คิดเห็นที่แตกตางกัน ขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยาง ไดแก การระดมการมีสวนรวมของบุคคลทุก
ฝายการประชาสัมพันธขาวสารอยางท่ัวถึง และมีการปรับปรุงการบริหารจัดการ 

 



 
ABSTRACT 

 
Title of Thesis Capacity and Limitations for Environmental Management in Low-Cost 

Condominium Community with Diverted Residents 
Author Mr. Pradit  Deejai 
Degree  Master of Science (Environmental Management) 
Year 2011 
 
 

The purposes of this study were to investigate the capacity and limitations for the 
environmental management of the community of low-cost condominium with diverted residents 
of the Ban Aear Arthom Land Development Project, Lad Krabang 2, Phase 1. 

Data were collected through questionnaire covering 132 sample residents, interviews 
with the Housing Authority officials and the project management officers, and site observation. It 
was found that difference in opinions was due to diverted characteristics of residents. Part of the 
sample expressed their satisfaction while others fell that improvements are needed.  Age, sex, 
income, education, hometown, and use of condominium were found to influence difference in 
opinion. Residents fell that improvements are needed with respect to space use, distribution of 
information, and management.   
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ความรูขึ้นมาอีกลําดับหนึ่งการประสบความสําเร็จในครั้งนี้จะไมสามารถเกิดขึ้นไดเลยถาไมมี
ผูสนับสนุนท่ีใหความกรุณาถายทอดประสบการณและความรูใหกับผูเขียนอยางใจเย็นพรอม        
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รองศาสตราจารย ดร.สมพจน  กรรณนุช อีกทานหนึ่งท่ีใหความกรุณาผูเขียนอยางสม่ําเสมอ        
รองศาสตราจารย ดร.วิสาขา  ภูจินดา ตองกราบขอบพระคุณคณาจารยทุกทานท่ีไมไดกลาวถึงใน
ท่ีนี้ ท่ีไดใหความเมตตากับผู เขียนในทุกเร่ืองท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน อีกทั้งตอง
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บทที่ 1 

 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

 

การขยายตัวของประชากรที่เพ่ิมจํานวนขึ้นอยางรวดเร็วทําใหเกิดความตองการในดาน
ตางๆของประชากรเพ่ิมขึ้นตามไปดวย ในแนวความคิดท่ีเชื่อวาเทคโนโลยีสามารถแกปญหาในทุก
ดาน ทําใหเกิดการดํารงอยูอยางสะดวกสบายของประชากร ทําใหเกิดชุมชนเมืองที่มีความหนาแนน
ของประชากรท่ีเขามารวมกลุมกันเพื่อประกอบสัมมาอาชีพในชุมชนเมืองรวมถึงภาคอุตสาหกรรม 
ท่ีเกิดจากแรงดึงดูดของความมั่งคั่งจากชุมชนเมืองรวมกับแรงผลักของชนบทหรือพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 
ท่ีมีโอกาสทางดานเศรษฐกิจท่ีนอยกวาชุมชนเมืองรวมท้ังการเพาะปลูกท่ีไดผลผลิตนอยประกอบ
กับภัยธรรมชาติ เชน ภัยแลง อุทกภัย วาตภัย จึงเปนแรงผลักดันรวมกับแรงดึงดูดของชุมชนเมืองท่ี
กลาวถึงทําใหประชากรในหลากหลายพ้ืนท่ีเขามารวมตัวกันประกอบสัมมาอาชีพ อยูอาศัยในเขต
เมือง ทําใหเกิดชุมชนท่ีอยูอาศัยท่ีแออัดไมมีรูปแบบของโครงสรางท่ีแนนอนเกิดปญหาตามมา
มากมาย รวมถึงปญหาดานสิ่งแวดลอมที่เกิดจากการที่ไมไดวางแผนการใชพ้ืนท่ีอยางเปนระบบไม
วาจะเปนความแออัดของท่ีอยูมลภาวะท่ีเกิดจากสิ่งท่ีขับถายออกมาจากชุมชน เชน ขยะ น้ําเสีย        
ท่ีเพ่ิมมากขึ้นตามจํานวนประชากรท่ีมีมากขึ้นในชุมชน จํานวนประชากรของประเทศไทยเพ่ิมจาก 
61.8 ลานคน ในป พ.ศ. 2543 เปน 67.3 ลานคน ในป พ.ศ. 2553 (สํานักงานสถิติแหงชาติ, 2543ก) 
และเมื่อเวลาผานไปปญหาเหลานี้จะทวีความรุนแรงมากขึ้น จนเปนท่ีมาของปญหาดานสุขภาพ
อนามัย ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรมที่ตามมาในภายหลังอีกดวย 

ภาครัฐจึงไดหาแนวทางที่จะทําการแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นโดยเขามาจัดการในดานการใช
พ้ืนที่ การใหบริการสาธารณูปโภค การปรับปรุงภูมิทัศน จึงไดมีการจัดตั้งการเคหะแหงชาติขึ้นมา
เปนหนวยงานหลักในการดูแล เพ่ือใหเกิดการพัฒนาที่อยูอาศัยใหกับประชากรไดมีความเปนอยู
อยางสะดวกสบาย มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ในขณะเดียวกันจํานวนประชากรท่ีเพ่ิมขึ้นอยาง
ตอเนื่องของชุมชนเมืองทําใหการพัฒนาในแนวราบอยางเดียวไมเพียงพอ เนื่องจากพ้ืนท่ีมีจํากัด 
พรอมท้ังมีราคาท่ีสูงขึ้นทําใหเกิดการพัฒนาในแนวด่ิงเขามามีบทบาทในการพัฒนา เกิดเปน
โครงการอาคารที่พักอาศัยรวม โดยนําแนวความคิดของการใชพื้นท่ีบางสวนรวมกัน แยกจากพ้ืนท่ี
สวนตัว จากประชากรท่ีมีรายไดแยกจากกัน(Co-housing) มาใชในการพัฒนาที่อยูอาศัย 
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ในพ้ืนท่ีเขตลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร เปนพ้ืนท่ีท่ีเปนท่ีต้ังของหลายภาคสวน 
เชน นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ สถาบันการศึกษา ทําใหมี
ประชากรจํานวนมากและมีความหลากหลายของประชากรท้ังดานพ้ืนถิ่นเดิม อาชีพ รายได มาอยู
รวมกันในพ้ืนที่เขตลาดกระบังทําใหเกิดการพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยของการเคหะแหงชาติขึ้นเพ่ือ
ตอบสนองความตองการในดานที่อยูอาศัยภายใตชื่อโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติ 

ดังนั้นผูทําการศึกษาจึงสนใจในเร่ืองความเหมาะสมในการจัดการพ้ืนท่ีของชุมชนและ
ความรวมมือของประชากรในชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนโดยใชพ้ืนที่ของโครงการบาน
เอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 เปนกรณีศึกษา เพ่ือทําการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ 

 

1.2 คําถามการวิจัย 
 

1) โครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 มีความสามารถและขอจํากัดดานการ
จัดการสิ่งแวดลอมเพียงใด 

2) การจัดการสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 ประกอบดวย
ปจจัยท่ีจําเปนอะไรบาง 

 
1.3  วัตถุประสงคการวิจัย 

 

ในการศึกษา “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุด
ระดับลาง” มีวัตถุประสงค 2 ประการ ไดแก 

1) เพ่ือศึกษาความสามารถและขอจํากัดดานการจัดการสิ่งแวดลอมในโครงการบานเอื้อ
อาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 

2) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมโครงการบานเอื้ออาทร 
ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 
1.4 ขอบเขตงานวิจัย  
 

ในการศึกษาครั้งนี้มีขอบเขตการศึกษาดังนี้ 
 

1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา 
ทําการศึกษาดานความสามารถ ขอจํากัด และปจจัยท่ีจําเปน ในการจัดการสิ่งแวดลอม

ของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1  
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1.4.2 ขอบเขตดานประชากร 
ประชากรท่ีพักอาศัยภายในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 ผูนํา 

ชุมชน ผูท่ีเกี่ยวของ รวมถึงเจาหนาที่ของการเคหะแหงชาติท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับการบริหารจัดการ
พ้ืนที่และสิ่งแวดลอมของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 

1.4.3 ขอบเขตดานพื้นที่ 
พื้นท่ีโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง 

จังหวัดกรุงเทพมหานคร 
 

1.4.4 ขอบเขตดานระยะเวลา 
ในการศึกษาจะใชเวลาเก็บรวบรวมขอมูลท้ังสิ้น 3 เดือน       

 
1.5 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 
  

1) ทราบถึงความสามารถและขอจํากัดดานการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการบาน    
เอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 

2) ทราบถึงปจจัยท่ีจําเปนสําหรับการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการบานเอื้ออาทร
ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1  

3) สามารถนําผลการศึกษาไปใชเปนประโยชนกับโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 
ระยะที่ 2 ระยะที่ 3 ตอไป 

4) เพ่ือเปนแนวทางในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนท่ีมีลักษณะเดียวหรือใกลเคียงกัน 



 
บทที่ 2 

 
แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 
2.1  แนวความคิด ทฤษฎี  

 

ความสุขเปนสิ่งท่ีอธิบายไดคอนขางยากเนื่องจากความสุขเปนความรูสึกสวนบุคคล 
ระดับความสุขจึงยากจะวัดดวยตัวชี้วัดใดๆ นักจิตวิทยาพยายามท่ีจะอธิบายถึงระดับของความสุขมา
เปนเวลานานแลวซึ่งมีแนวคิดท่ีขัดแยงกับนักเศรษฐศาสตรในบางสวนท่ีนักเศรษฐศาสตรคิดวาการ
ผลิตเชิงเดียว ท่ีทําใหเกิดผลผลิตชนิดเดียวกันในจํานวนมาก จะไดมาตรฐานเดียวกัน มีตนทุนท่ีตํ่า
ไดกําไรเปนจํานวนมากนั้นคือการพิชิตประสิทธิภาพ แตในปจจุบันนักเศรษฐศาสตรบางสวนได
หันกับมารวมแนวคิดเดียวกับนักจิตวิทยา ท่ีวาการท่ีมีรายไดมากท่ีสุดไมไดหมายความวาเปนบุคคล
ท่ีมีความสุขท่ีสุด ท่ีตรงกับแนวคิดของ ผูกอตั้งและพัฒนาชุมชนระหวางประเทศเพ่ือนิเวศวิทยา 
และวัฒนธรรม ดร.เฮเลนา นอรเบอรก – ฮอดจ ชาวสวีเดน (เปรมศิริ ฤทัยเจตนเจริญ, 2552) ผูท่ี
ไดรับรางวัลท่ีกลาวกันวาเปนรางวัลท่ีเปนโนเบลทางเลือก (รางวัลสัมมาอาชีวะป ค.ศ. 1986) ท่ีมี
ความเชื่อในเรื่องของ เศรษฐศาสตรแหงความสุข (Economics of Happiness) ที่มองวาการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจเชิงเดียวท่ีกลาวมาแลวนั้นไดทําใหเกิดการใชแรงงานที่นอยลงทําใหเกิด
การวางงาน การมุงหวังแตกําไรท่ีไมทําใหเกิดความสุขอยางแทจริง 

นักวิชาการของมหาวิทยาลัยปรินซตัน ท่ีไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร ในปค.ศ. 
2002 ศาสตราจารยแดเนียล คารนีแมน (นักจิตวิทยา) และศาสตราจารยอัลลัน ครูเกอร (นัก
เศรษฐศาสตร) ไดพยายามคนหาตัวชี้วัดความสุขท่ีควบคูไปกับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของแต
ละประเทศ เพ่ือที่จะมองหาความสุขของการดํารงชีวิตของประชากรวามีความเปนจริงอยางไร      
(ชัยสิริ สมุทาณิช, 2548) เปนการเชื่อมโยงความสุขเขากับรายไดของประชากร เปนแนวคิดท่ีเรียกวา 
“เศรษฐศาสตรวาดวยความผาสุก” เปนไปในแนวทางเดียวกันกับประเทศตางๆในโลกท่ีพยายามท่ี
จะใชดัชนีความสุขแหงชาติ (Gross National Happiness : GNH) มาใชรวมกับ (Gross Domestic 
Product: GDP) เพ่ือนํามาสูการพัฒนาประเทศท่ีทําใหเกิดความสุขขึ้นกับประชากรในประเทศแมวา 
GNH จะไมมีคาชี้วัดชัดเจนเหมือนกับ GDP ก็ตาม 
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ความเปนจริงของมนุษย (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย, 2554) 
ทุกคนตองการความสะดวกสบาย เมื่อมีความพรอมก็จะพยายามหาท่ีอยูอาศัยท่ีมีขนาดใหญมีพ้ืนท่ี
กวางขวาง มีสาธารณูปโภคเขาถึง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  เปนท่ีอยูอาศัยท่ีไมมี
มลพิษ ปราศจากสิ่งรบกวนตางๆ ไมตองมีความเกี่ยวของกับผูอื่น เนื่องจากความตองการความเปน
สวนตัว อยูในชุมชนที่เปนชุมชนที่มีสังคมและฐานะใกลเคียงกันแมจะมีอาชีพท่ีหลากหลายก็ตาม ท่ี
ไดกลาววาเปนชุมชนในอุดมคติ แตในความเปนจริง มนุษยทุกคนไมไดสามารถท่ีจะหาท่ีอยูอาศัย
ในอุดมคติเชนนั้นได เพราะมนุษยทุกคนมีปจจัยอื่นท่ีเขามาเกี่ยวของ เชน ปจจัยดานรายไดที่มีจํากัด
ไมเพียงพอตอการใชจายท่ีจะหาที่อยูอาศัยท่ีตองการไดจึงจําเปนท่ีจะตองเลือกท่ีอยูอาศัยท่ีสามารถ
จายได หรืออาจจะถูกบังคับโดยหนาท่ีการงานท่ีจําเปนจะตองใหความสําคัญกับงานมากกวาท่ีอยู
อาศัย เม่ือมีการสอบถามหรือสังเกตอาจจะไดผลวาคนเหลานี้มีความสุขกับที่อยูอาศัย หรือชุมชนท่ี
ตนเองอาศัยอยู แตเม่ือคนหาขอมูลที่มากกวานี้จะพบไดวา ที่พักอาศัยที่อยูในปจจุบันยังไมใชท่ีพัก
อาศัยท่ีตองการอยางที่สุด เม่ือมีโอกาสที่จะสามารถยายไปอยูในท่ีอยูอาศัยที่ดีกวาก็จะยายไปยังท่ีอยู
อาศัยใหม 

ในการท่ีจะตอบคําถามที่วาชุมชนใดที่เปนชุมชนท่ีมีความสุข เปนชุมชนท่ีมีความนาอยู
อาศัยนั้นคอนขางที่จะตอบไดยากขึ้นอยูกับวาผูที่อยูอาศัยในชุมชนนั้นๆ วาจะมีแนวความคิด วิถี
ชีวิตอยางไร เพราะในบางชุมชนท่ีเปนชุมชนแออัด ผูท่ีพักอาศัยเปนผูท่ีมีรายไดนอย การศึกษาอยู
ในเกณฑที่ไมสูงนัก เม่ือถามถึงความสุขผูท่ีพักอาศัยในชุมชนนั้นๆอาจจะตอบวา เปนชุมชนท่ีมี
ความสุข แตในทางกลับกันชุมชนของผูท่ีมีการศึกษา มีรายไดสูง มีบานหลังใหญกับอาจจะไดรับ
คําตอบวาไมมีความสุข เนื่องจากจะตองมีคาใชจายในการดูแลท่ีอยูอาศัยคอนขางสูง อีกท้ังยังตอง
ระวังความปลอดภัยในเรื่องของทรัพยสินที่อาจจะถูกโจรกรรมได หนาที่การงานทําใหไมสามารถ
ใชเวลาอยูกับครอบครัวไดอยางท่ีตนเองหรือคนในครอบครัวตองการ จึงมีหลายแนวคิดท่ีจะ
ทําการศึกษาถึงความสุขของผูอาศัยอยูในชุมชน หรือ ความสุขของชุมชน โดยมีประเด็นหรือ
ตัวชี้วัด เพ่ือที่จะใชเปนเครื่องมือในการแสดงใหเห็นวาชุมชนมีความสุขหรือไมอยางไร(สันต ใจ
ยอดศิลป, 2554) 

กรมการพัฒนาชุมชน (2554) ไดพยายามท่ีจะเขาถึงเปาหมายสุดทายของการพัฒนา ซึ่งก็
คือความสุข โดยมีองคประกอบท่ีใชในการชี้วัด ความอยูเย็นเปนสุขของชุมชนหรือความสุขมวล
รวมชุมชน (Gross Village Happiness) 6 องคประกอบ  1.การมีสุขภาวะ  2.เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง
3. ครอบครัวอบอุน  4.ชุนชนเขมแข็ง  5.สภาพแวดลอมดี มีระบบนิเวศท่ีสมดุล  6.เปนชุมชน
ประชาธิปไตย 
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ภาพท่ี 2.1   องคประกอบเกณฑชี้วัดความสุข 
แหลงท่ีมา:  กรมการพัฒนาชุมชน,  2554. 

 
ประสพศรี รักความสุข และคณะ (2550: 73) ไดใหแนวคิดท่ีจะพิจารณาความสุขของ

ชุมชน โดยแบงประเด็นความสุขของชุมชนเปน 7 ประเด็น 
1.  คนในชุมชนมีความสามัคคีกัน หมายถึง การท่ีผูอยูอาศัยในชุมชนมีกิจกรรมตางๆ

รวมกัน เชน งานประเพณี จัดแขงขันกีฬา 
2.  สิ่งแวดลอมในชุมชนดี หมายถึง เปนชุมชนท่ีไมมีมลพิษ มีพ้ืนที่สีเขียว มีการจัดการ

ขยะท่ีดี เปนตน 
3.  ความปลอดภัยในชุมชน หมายถึง เปนชุมชนท่ีมีความปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสิน 

มีการรวมกันดูแลความปลอดภัยของชุมชน 
4.  สาธารณูปโภคเขาถึงทุกครัวเรือน หมายถึง การท่ีมีน้ําประปา ระบบไฟฟา โทรศัพท 

การคมนาคมท่ีสะดวก 
5.  สุขภาพของคนในชุมชนดี หมายถึง ชุมชนท่ีมีการดูแลสุขภาพอยางดี เยาวชนเขาถึง

วัคซีนปองกันโรค ไมมีโรคระบาดในชุมชน 
6.  เศรษฐกิจในชุมชนดี หมายถึง มีรายไดดี อาชีพหลากหลาย รวมถึงอาชีพเสริม มีเงิน

ออม มีหนี้สินนอยลง  

2. เศรษฐกิจชุมชนเขมแข็ง 

6. ชุมชนประชาธิปไตย 
5. สภาพแวดลอมด ี

4. ชุมชนเขมแข็ง 3. ครอบครัวอบอุน 

1.มีสุขภาวะ 

      



 7

7. วัฒนธรรมประเพณีทองถิ่นยังคงอยู หมายถึง การท่ีมีเทศกาลของทองถิ่นเดิมยังอยู 
เชน การเลนน้ําสงกรานต การลอยกระทง รวมถึงภูมิปญญาทองถิ่นในการประกอบอาชีพดวย 

โครงการเมืองสุขภาพ ของเทศบาลเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา  ท่ีเกิดขึ้นโดย
ผูบริหารของเทศบาลเมืองโตรอนโต เปนแนวคิดที่เกิดขึ้นใน ค.ศ. 1979 (จิราเดต, 2539: 172 – 174) 
โดยมีองคประกอบของเมืองสุขภาพในหัวขอตอไปนี้ 

1. มีสภาพแวดลอมท่ีสะอาดและสงบ 
2. ปลอดจากมลภาวะและสารพิษ 
3. มีการเคลื่อนไหวไดอยางอิสระ 
4. สงเสริมใหมีสิ่งเราดานความรูสึก 
5. ลดความเครียดในวิถีชีวิตตามปกติธรรมดาใหเหลือนอยท่ีสุด 
6. สงเสริมใหมีการเขาถึงพ้ืนท่ีสีเขียวไดงาย 
7. ลดเง่ือนไขท่ีทําใหเกิดความมั่นคงของแตละบุคคลลงใหเหลือนอยท่ีสุด 

 
ซึ่งจากหัวขอท่ีไดกลาวถึงนี้ไดชี้ใหเห็นวา โครงการเมืองสุขภาพของเทศบาลเมือง         

โตรอนโต สอดคลองกับหลักการพัฒนาท่ียั่งยืนของสมัชชาโลกวาดวยสิ่งแวดลอมและการพัฒนา   
ท่ียั่งยืน 

คูมือการประเมินเทศบาลนาอยูอยางยั่งยืนประจําป พ.ศ. 2550 (สมาคมสันติบาตรเทศบาล
แหงประเทศไทย, 2554) ไดใหองคประกอบของการเปนเมืองท่ีนาอยูอยางยั่งยืนไว 5 องคประกอบ 
คือ 1.เมืองอยูดี  2.คนมีสุข  3.สิ่งแวดลอมย่ังยืน  4.เปนองคกรแหงการเรียนรู 5.การเปนองคกรท่ีมี
การบริหารจัดการท่ีดี ซึ่งเปนองคประกอบท่ีมีรายละเอียด เกี่ยวกับเมืองท่ีเปนระเบียบเรียบรอย มี
บริการขั้นพ้ืนฐานท่ีจําเปน สาธารณูปโภคตางๆ มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน คนใน
ครอบครัวและสังคมมีความอบอุน ปราศจากมลพิษ มีการจัดการทรัพยากรท่ีดี มีการเรียนรูและการ
พัฒนา บริหารจัดการโดยใชหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักพ้ืนฐานแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” 

กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย (2554) ไดมีการพัฒนาตัวชี้วัดใน
มิติตางๆขึ้นเพ่ือจะพัฒนาไปสูความกินอยูดีของประชากร แสดงถึงมิติตางๆท่ีทําใหมนุษยมีความสุข
หรือม่ันคงในชีวิต 10 มิติ 

1. มิติท่ีอยูอาศัยและสิ่งแวดลอมทางกายภาพ 
2. มิติสุขภาพอนามัย 
3. มิติการศึกษา 
4. มิติการมีงานทําและรายได 
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5. มิติครอบครัว 
6. มิติความม่ันคงสวนบุคคล 
7. มิติการสนับสนุนทางสังคม 
8. มิติสังคมวัฒนธรรม 
9. มิติสิทธิและความเปนธรรม 

 10.  มิติการเมืองและธรรมาภิบาล 
 

ในแตละมิติมีการประเมินและวิธีการประมวลผลท่ีไมซับซอนเพื่อท่ีจะสามารถใชสําหรับ
การประเมินความสุขของมนุษยหรือชุมชนไดโดยผูท่ีอาศัยในชุมชนหรือบุคคลท่ัวไป 

การออกแบบท่ีอยูอาศัยหรือการออกแบบชุมชนเปนปจจัยหนึ่งที่สรางความสุขใหกับผูท่ี
พักอาศัย โดยคํานึงถึงองคประกอบทางดานสถาปตยกรรมพ้ืนฐานเพื่อเปนแนวคิดเบ้ืองตนในการ
ออกแบบ เลอสม  สถาปตานนท (2553: 5-82) ไดใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสถาปตยกรรมพ้ืนฐานไว 
6 องคประกอบ ดังนี้ 

1.  องคประกอบทางธรรมชาติ 
ประกอบไปดวยองคประกอบทางภูมิอากาศและภูมิประเทศ กลาวคือการสรางท่ีอยูอาศัย

ในบริเวณท่ีมีภูมิอากาศหรือภูมิประเทศท่ีแตกตางกัน ก็จะมีลักษณะการออกแบบท่ีแตกตางกัน เชน 
ในบริเวณท่ีมีอากาศรอนนิยมสรางท่ีอยูอาศัยใหมีลักษณะโปรงลมสามารถไหลผานไดดี แตใน
บริเวณท่ีมีอากาศหนาวท่ีอยูอาศัยจะมีลักษณะท่ีทึบกวาเพ่ือปองกันอากาศท่ีหนาวเย็น 

2.  องคประกอบทางกายภาพ 
ประกอบไปดวยองคประกอบทางพฤติกรรมของมนุษย ท่ีวาง การรับรู สภาพแวดลอม

ทางกายภาพ เปนการเขาใจถึงความตองการพื้นท่ีตามกิจกรรม ความรูสึก เพื่อการออกแบบท่ีอยู
อาศัยใหเหมาะสมกับการกําหนดพ้ืนท่ีวางและความสัมพันธระหวางภายในและภายนอกอาคาร เชน 
การท่ีจะออกแบบพ้ืนท่ีวางภายในอาคารใหสามารถมองเห็นไปยังพ้ืนที่วางดานนอกอาคาร โดยให
มีความสอดคลองและพ่ึงพา ตัวอยางเชน การทําผนังกระจกของอาคารใหสามารถมองออกไปเห็น
พ้ืนที่สวนตนไมภายนอกอาคารทําใหดูสดชื่นและมีความรูสึกเสมือนมีพ้ีนท่ีวางท่ีกวางมากขึ้น 

3.  องคประกอบทางสังคมและวัฒนธรรม 
อ งคประกอบนี้จะกลาวถึงการอยูรวมกันเปนสังคมของมนุษย  ประวัติศาสตร 

ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ การเขาถึง สิ่งรบกวน รวมไปถึงดานเศรษฐศาสตร 
เปนการมองภาพรวมของการตั้งที่อยูอาศัยวาในแตละพ้ืนถิ่นมีความเชื่อวิถีปฏิบัติท่ีแตกตางกันมีผล
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ถึงรูปลักษณะของท่ีอยูอาศัย ความหนาแนนของประชากร ความจํากัดของพ้ืนท่ีและรายได จึงตองมี
การออกแบบท่ีอยูอาศัยใหเหมาะสมมีสาธารณูปโภคเขาถึง ปราศจากสิ่งรบกวน 

4.  องคประกอบดานเทคโนโลยี 
หัวขอนี้ประกอบไปดวยสวนท่ีสําคัญ 2 สวนคือ วัสดุและเทคโนโลยี เปนการเลือกวัสดุท่ี

เหมาะสมในการกอสรางและตกแตงที่พักอาศัย โดยใชเทคโนโลยีในดานวิศวกรรมกอสรางมาเปน
สวนในการเลือกเทคนิควิธีในการกอสรางท่ีอยูอาศัยทําใหผูท่ีพักอาศัยประหยัดตนทุน เวลา 
คาใชจายอื่นๆ สามารถพักอาศัยไดอยางมีความสุขเพราะเทคโนโลยีและวัสดุที่นํามาใชอยาง
เหมาะสม 

5.  องคประกอบดานความงาม 
เปนการนําศิลปะในการออกแบบ แนวความคิดในการออกแบบ แนวคิดในดาน

สถาปตยกรรม มารวมกันเพ่ือทําการออกแบบท่ีอยูอาศัยทําใหเกิดความสวยงาม โดยมีความสัมพันธ
ซึ่งกันและกันของสวนประกอบตางๆ มีสี ผิวสัมผัส รวมถึงขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความงดงามนาท่ี
จะอยูอาศัย สามารถดําเนินกิจกรรมตางๆไดอยางมีความสุข 

การมีสวนรวมเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีมีผลเปนอยางมากตอการท่ีประชากรที่มีความ
หลากหลายในแนวคิดเขามาอยูรวมกันเม่ือมีเหตุการณหรือสิ่งท่ีมีผลกระทบตอบุคคลอื่นก็จะมี
ความจําเปนท่ีจะตองใชการมีสวนรวมเขามาจัดการสิ่งเหลานั้น เนื่องจากการท่ีไมใชปจจัยการมี
สวนรวมเขามามีบทบาทอาจจะทําใหเกิดความขัดแยงของประชากรท่ีเขามาอยูรวมกันเปนชุมชน 
นําไปสูการเปนหายนะของสวนรวม (Prisoner’s Dilemma) ของชุมชน ชุมชนท่ีไมไดใชการมีสวน
รวมเขามาเปนสวนหนึ่งในการบริหารก็จะไมเกิดความสุขของประชากรภายในชุมชนเพราะการมี
สวนรวมนํามาใชเพ่ือ 

1.  หาแนวความคิดรวมของชุมชน 
2.  ขจัดขอขัดแยง 
3.  พิจารณาทางเลือกท่ีดีท่ีสุด 
จึงทําใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน รวมไปถึงการพัฒนาดานสิ่งแวดลอมทําให

ชุมชนเขาใกลความเปนชุมชนในอุดมคตินั่นคือ ชุมชนที่มีความสุขของประชากรภายในชุมชน แต
ถาไมมีเหตุการณหรือสิ่งท่ีไปกระทบกับบุคคลอื่นก็ไมจําเปนท่ีจะตองใชการมีสวนรวมเพราะการท่ี
ไมมีเหตุการณหรือสิ่งท่ีไปกระทบกับบุคคลอื่นก็สามารถตัดสินใจไดดวยตนเอง 

ยุพาพร  รูปงาม (2545: 7-9) ไดกลาวถึงทฤษฎีที่เกี่ยวกับการมีสวนรวมไว 5 ทฤษฎี ดังนี้ 
1. ทฤษฎีการเกลี้ยกลอมชุมชน (Mass Persuation) เปนการใชศิลปะเพ่ือใหเกิดความเชื่อ 

แกไขปญหาความขัดแยง มุงใหเกิดผลดี 
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2. ทฤษฎีการระดมสรางขวัญของคนในชาติ (National Mosale) เปนแนวคิดท่ีวาถาบุคคล
มีขวัญกําลังใจท่ีดีแลวจะสงผลใหการทํางานในดานตางๆจะมีผลงานท่ีสูงตามไปดวย 

3. ทฤษฎีสรางความรูสึกชาตินิยม (Nationalism) เนนในเร่ืองของการท่ีเห็นประโยชน
สวนรวม พรอมที่จะอุทิศตัวเองเพื่อประเทศชาติ มีความผูกพันกับชุมชนหรือทองถิ่น 

4. ทฤษฎีการสรางผูนํา (Leadership) เปนการชวยจูงใจ ไปสูวัตถุประสงครวม ท่ีเกิดจาก
การระดมความรวมมือ การสรางผูนําท่ีดี จะเกิดการมีสวนรวมท่ีดีในกิจกรรมตางๆดวย 

5. ทฤษฎีการใชวิธีและระบบการบริหาร (Administration and Method) เปนการใช
กฎหมาย ขอบังคับ ระเบียบ แบบแผน เปนเคร่ืองมือในการระดมความรวมมือ ในการดําเนินการสิ่ง
ใดสิ่งหนึ่ง ซึ่งการมีสวนรวมนั้นอาจจะไมใชการรวมมือโดยสมัครใจ เพราะสวนใหญเปนการให
ปฏิบัติตามเพ่ือการบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ในมุมมองของ Cohen และ Uphopp (1981: 6) ไดมีแนวคิดวาการมีสวนรวมของสมาชิก
ภายในชุมชนจะตองมีการเกี่ยวของกันใน4มิติดังนี้ 

1. การมีสวนรวมในการตัดสินใจ 
2. การมีสวนรวมในการเสียสละ ลงมือปฏิบัติ 
3. การมีสวนรวมในผลประโยชน 
4. การมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผล 
เปนการทําใหเกิดการไดเขามามีสวนรวมของสมาชิกภายในชุมชน เพ่ือเกิดอิทธิพลตอการ

พัฒนา 
ประยูร ศรีประสาธน(2542: 5) ไดมีการกลาวถึงปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมของ

ประชาชนไว 3 ปจจัย ดังนี ้
1. ปจจัยสวนบุคคล 
2. ปจจัยทางสังคมและเศรษฐกิจ 
3. ปจจัยดานการสื่อสาร 
ในปจจัยท่ีกลาวถึงท้ัง3ปจจัย ทําใหเขาใจไดวา เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได การ

ไดรับขาวสาร มีผลตอการมีสวนรวมของประชากรทั้งสิ้น 
อมรา พงศาพิชญ (2542) ไดกลาวถึงการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นในสังคม

และการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่เกิดจากการท่ีมีการปฏิสัมพันธกับวัฒนธรรมอื่น เปนการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมท่ีเกิดขึ้นท่ีเกิดขึ้นจากความหลากหลายของวัฒนธรรมของประเทศไทย 
ทําใหคนไทยรับรูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมและยอมรับการท่ีจะอยูดวยกัน การยอมรับความ
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หลากหลายดังกลาวกลไกทางสังคมก็จะมีการพัฒนาตอบสนองในสิ่งที่จําเปนตอความหลากหลาย
ตามไปดวย 

ปราณี ตันตยานุบุตร และคณะ (2539: 65) ไดกลาวถึงการจัดระเบียบทางสังคมวาตองมี
การเกิดขึ้นเนื่องจากสมาชิกในสังคมที่มีคุณสมบัติที่แตกตางกันท้ังทางดานสังคมและทางดาน
กายภาพ ในดานสังคม ไดแก อาชีพ ลักษณะครอบครับ การศึกษา ทางกายภาพ ไดแก เพศ วัย เชื้อ
ชาติ รวมถึงการเปนกลุมตางๆในสังคม เชน กลุมทางศาสนา กลุมอาชีพ เพ่ือใหเกิดรูปแบบหรือ
แบบแผนท่ีเชื่อมโยงใหมีการอยูรวมกันอยางมีความสุข 

Defleur (1989: 173) ไดพัฒนาทฤษฎีความแตกตางระหวางบุคคล จากแนวคิดเกี่ยวกับ
การตอบสนองตอสิ่งเรา อธิบายไดวา บุคคลมีความแตกตางกันในหลายประการ มีความหลากหลาย
ในดานตางๆ เชน ความสนใจ บุคลิกภาพ สติปญญา ทัศนคติ ซึ่งมีผลมาจากสภาพทางสังคม การ
สื่อสาร และวัฒนธรรมท่ีแตกตาง รวมไปถึงสภาพแวดลอมในการเรียนรูก็มีผลกับความแตกตาง
ดวย 
 
2.2  งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 

ผลงานการศึกษาของ Koufman (1949: 7) ไดผลการศึกษาในการมีความเกี่ยวของของ
ปจจัยตางๆกับการพัฒนาชุมชนในชนบท พบวาปจจัยท่ีมีความสัมพันธตอระดับการมีสวนรวมของ
ประชาชน คือ เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา รายได ขนาดของครอบครัว ระยะเวลาท่ีพักอาศัยอยูใน
ชุมชน 

ผลการศึกษาในเรื่อง “การมีสวนรวมของประชากรในการพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล
ตําบลในจังหวัดอุตรดิตถ” ของ สมศักด์ิ นอยนคร (2551) พบวาการมีสวนรวมในภาพรวมอยูใน
ระดับปานกลางสวนในการเปรียบเทียบภาพรวมกับปจจัยสวนบุคคล เชน อายุ อาชีพ ระดับ
การศึกษา รายได ระยะเวลาท่ีอยูอาศัย มีคาไมแตกตางกันท่ีระดับนัยสําคัญ 0.05  

ผลการศึกษาในเรื่อง “การมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอมชุมชนของประชาชน: 
กรณีศึกษา ชุมชนหมูบานพัฒนาซอยสวนพลู เขตสาทร กรุงเทพมหานคร” ของ จิระเดช กอดํารงค 
(2545) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม ไดแก การศึกษา อาชีพ ภาวะ
ผูนํา ระดับการพัฒนา องคกรสังคม และการติดตอกับโลกภายนอก การมีสวนรวมในการจัดการ
สิ่งแวดลอมอยูในระดับปานกลาง 

ผลการศึกษาในเร่ือง “การตัดสินใจซื้อบานท่ีอยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร ใน
จังหวัดอุบลราชธานี” ของ วรพรรณ ประนอมเชย (2551) พบวา การตัดสินใจซื้อท่ีอยูอาศัยใน
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โครงการบานเอื้ออาทรในเขตจังหวัดอุบลราชธานีนั้น เพศ อายุ อาชีพ การศึกษา และรายไดตางกัน 
มีการตัดสินใจซื้อที่อยูอาศัยไมแตกตางกัน 

ผลการศึกษาในเรื่อง “พฤติกรรมการคัดแยกขยะมูลฝอยของประชาชนในเขตดินแดง 
กรุงเทพมหานคร” ของ ฒาลิศา เนียมมณี และเกศสิรี ปนธุระ (2549) พบวา ประชาชนท่ีมี เพศ และ
อายุท่ีตางกัน มีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่ไมแตกตางกัน สวนประชาชนท่ีมี 
อาชีพ ระดับการศึกษา รายไดตอเดือน ขนาดครัวเรือน ความรูเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยท่ี
ตางกัน มีพฤติกรรมท่ีเกี่ยวกับการคัดแยกขยะมูลฝอยที่แตกตางกัน 

 
2.3  สรุปแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
  

แนวความคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ พบวา มีจุดหมายเพ่ือการพัฒนานําไปสู
ความสุขซึ่งเปนเปาหมายของการพัฒนา ใชตัวชี้วัดหรือมิติ ท่ีสามารถสรุปโดยรวมไดวา การท่ี
ชุมชนจะมีความสุขไดจะตองเปนชุมชนท่ีมีความสะดวกสบาย เขาถึงปจจัยและบริการพ้ืนฐาน การ
มีสุขภาพท่ีดี มีสิ่งแวดลอมท่ีดี ไมมีมลพิษ มีเศรษฐกิจท่ีดี บริหารจัดการชุมชนอยางมีประสิทธิภาพ 
เปนเครื่องมือท่ีสามารถบอกไดวาชุมชนนั้นๆนาท่ีจะอยูอาศัยเพียงใด หรือมีความบกพรองที่ควรจะ
ปรับปรุงแกไขอยางไรเพ่ือใหกลายมาเปนชุมชนท่ีนาอยูอาศัย การมีสวนรวมก็เปนอีกปจจัยหนึ่งท่ี
จะทําใหไมเกิดการกระทบกระท่ังขึ้นในชุมชนและนําไปสูจุดหมายรวมของชุมชน ในเรื่องของ
ปจจัยสวนบุคคลท่ีมีความหลากหลายในดานตางๆ เชน  เพศ อายุ รายได อาชีพ มีผลการศึกษาท่ี
แสดงใหทราบไดวาในการศึกษาแตละเร่ืองอาจจะมีผลตอการมีสวนรวมไมตรงกัน 

  
  
  
 

 
  
 
 
  



  
บทที่ 3 

 
กรอบแนวคิดและวิธีการวิจัย 

 
3.1  กรอบแนวคิด 
 

  การศึกษา “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับ
ลาง” ทําการศึกษาเกี่ยวกับ พ้ืนท่ีใชสอย ประชากร ความเหมาะสมดานการใชพ้ืนท่ีของโครงการ
เพ่ือประกอบกิจกรรมตางๆรวมถึงความรวมมือของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ เชน ผูท่ีพักอาศัยอยูใน
โครงการ เจาหนาที่บริษัทบริหารโครงการ เจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติ เจาหนาที่ของสํานักงานเขต 
รวมไปถึงการจัดการดานสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืนโดยมีกรอบแนวความคิดในการศึกษาดังนี้ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวความคิดในการศึกษา 

- เพศ 
- อาย ุ
- การศึกษา 

 - ลักษณะงาน
(อาชีพ) 

การสงเสริมการสนับสนุน
ความรวมมือของภาครัฐ 

จิต
สาธารณะ 

ความรวมมือ 
   - ทางตรง 
   - ทางออม 

การจัดการสิ่งแวดลอม
อยางตอเนื่องและ
ย่ังยืน 

- กฎหมาย 
- ระเบียบ 
- ขอบังคับ 
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3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 

3.2.1 ประชากร 
ประชากรเปาหมายท่ีใชในการศึกษา “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัย

หลากหลายในอาคารชุดระดับลาง” คือ ประชากรที่พักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร 
ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 จํานวน 1,972 หอง ท่ีมีผูเขาพักอาศัยแลว ผูนําชุมชน (กรรรมการชุมชน) 
จํานวน 13 คน เจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติท่ีทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีของบริษัทบริหาร
โครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 

3.2.2  กลุมตัวอยาง 
กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนที่มีผูอยูอาศัยหลากหลาย

ในอาคารชุดระดับลาง” แบงไดเปน 2 กลุม คือ 
 3.2.2.1  กลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) 

 การใชตัวอยางแบบเจาะจงนี้ใชสําหรับเลือกตัวอยางเพ่ือเปนตัวแทนของเจาหนาท่ี
การเคหะแหงชาติท่ีทําหนาท่ีท่ีเกี่ยวของจํานวน 3 คน เจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการจํานวน 5 
คนและผูนําชุมชนของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 จํานวน 7 คน 
 3.2.2.2  กลุมตัวอยางท่ีไดจากการสุมตัวอยาง (Random Sampling) 

การสุมตัวอยางนี้ใชกับผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 
ระยะท่ี 1 ในการเลือกกลุมตัวอยางนี้ไดคํานวณหาขนาดของกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรของ Taro 
Yamane (บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์, 2540ค: 13) 

 
  สูตรการคํานวณ  n  = 2)(1 eN

N


 

 
เมื่อ  n  =  จํานวนตัวอยาง 

 N  =  จํานวนประชากร 
 e  =  คาความคลาดเคลื่อน 

จากนั้นจะนํามาคํานวณ โดยมีคาตางๆดังนี้ 
 N  =  1,972 (คิดจากจํานวนหองพักอาศัย) 
 e  =  0.1 (ท่ีระดับความเชื่อม่ัน 90 %) 
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จะได  n  = 2)(1 eN
N


 

 

    n  = 
2)1.0(972,11

972,1


 
 

                  =  95.17 ตัวอยาง 
 

จากนั้นนําไปคํานวณแบงจํานวนตัวอยางใหกระจายครบทุกอาคารพักอาศัย จะได
จํานวนตัวอยางของแตละอาคาร = จํานวนตัวอยางท้ังหมด/จํานวนอาคาร 

=  95.17/44 
=  2.16  ตัวอยาง/อาคาร 

ดังนั้นจึงใชตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้จํานวน 3 ตัวอยางตออาคารท่ีพักอาศัยหนึ่งหลัง จึง
ใชตัวอยางท้ังหมด 132 ตัวอยาง หลังจากนั้นจึงทําการเลือกตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental 
Sampling) ของแตละอาคารท่ีพักอาศัย 

 
3.3 ขอมูลที่ใชในการศึกษา 

 

ขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งนี้เปนขอมูลท่ีไดจาก 2 แหลง ขอมูล คือ แหลงขอมูลปฐมภูมิ 
(Primary Data) และแหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

 

3.3.1  ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เปนขอมูลที่ไดจากการเขาไปทําการศึกษาในพื้นท่ีโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 

ระยะท่ี 1 ประกอบกับการไดติดตอประสานงานกับหนวยงานของการเคหะแหงชาติ โดยความ
รวมมือของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของ เจาหนาที่ของบริษัทบริหารโครงการ ผูนําชุมชน และผูท่ี
พักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 โดยใช 

 1) การสังเกต เปนการสังเกตท้ังแบบท่ีมีสวนรวมและไมมีสวนรวม 
 2) แบบสัมภาษณ  เ พ่ือสอบถามทัศนคติ ความตองการ ความรวมมือในดาน

สิ่งแวดลอม ของเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติท่ีมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีของบริษัทบริหาร
โครงการ ผูนําชุมชน และผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 

 3) แบบสอบถาม เพื่อรวบรวมขอมูลพื้นฐาน ทัศนคติ ความตองการ ความรวมมือ    
ในดานสิ่งแวดลอม ของผูนําชุมชน และผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 
ระยะที่ 1 
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3.3.2  ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เปนขอมูลท่ีไดจากหนังสือ เอกสาร งานวิจัย ขอกฎหมาย ขอบังคับ สิ่งตีพิมพตางๆ 

เครือขายคอมพิวเตอร  (Internet) โดยท้ังหมดเปนสวนหนึ่งของการทบทวนวรรณกรรมของ
การศึกษาในครั้งนี้ 
 
3.4  การวิเคราะหขอมูล 
 

ในการศึกษาครั้งนี้จะไดขอมูลสวนมากเปนขอมูลเชิงคุณภาพการวิเคราะหขอมูลจึงใช
การวิเคราะหเชิงบรรยายเปนหลักจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกต แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม 
โดยใชสถิติพรรณนา เชน การแจกแจงความถี่ (Frequencies) การหาคาเฉลี่ย (Mean) และอัตราสวน
รอยละ (Percent) มารวมในการวิเคราะหขอมูลบางสวนท่ีตองแสดงใหเห็นถึงปริมาณ เพ่ือจะได
สามารถเขาใจถึงผลการศึกษาไดอยางชัดเจนขึ้น 

 
3.5  เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล 
 

การเก็บขอมูลเพ่ือการศึกษาในเร่ืองตางๆจําเปนตองมีขอมูลท่ีมีความละเอียด ถูกตอง       
แตการท่ีไดมาซึ่งขอมูลดังกลาวจะตองมีเคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเหมาะสมเพราะ
ขอมูลแตละเร่ืองท่ีจะทําการศึกษายอมจะมีความแตกตางกันออกไป แมกระท่ังในการศึกษาเร่ือง
เดียวกันก็มีความจําเปนที่จะตองใชเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูลอยางหลากหลายเพ่ือใหได
ขอมูลในหลายมิติในการศึกษา “สิ่งแวดลอมของชุมชนใหมกับหลากหลายประชากร” จึงมีการใช
เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอมูลดังนี้ 

 

3.5.1  การสังเกต 
ในการศึกษาครั้งนี้ใชการสังเกตแบบไมมีสวนรวม ในการเก็บรวบรวมขอมูล หรือ

ลักษณะการดําเนินกิจกรรมโดยท่ัวไปของผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการ เชน พฤติกรรมการใชท่ีจอด
รถ การดูแลพ้ืนท่ีของแมบานโครงการ ใชการสังเกตแบบมีสวนรวมในบางกิจกรรมของผูท่ีพัก
อาศัยอยูในโครงการ เชน การจัดกิจกรรมอบรมเจาหนาท่ีบรรเทาสาธารณภัย การจัดงานในวัน
สําคัญตางๆ 

 

3.5.2  แบบสัมภาษณ 
ในการศึกษาคร้ังนี้ใชแบบสัมภาษณในการเก็บรวบรวมขอมูลจากเจาหนาที่การเคหะ

แหงชาติท่ีมีหนาท่ีท่ีเกี่ยวของ เจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการ ผูนําชุมชน เพ่ือท่ีใหไดขอมูล
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เชิงลึก โดยผูท่ีถูกสัมภาษณสามารถใหขอมูลไดในหลายมิติอยางไมจํากัด ในการศึกษาคร้ังนี้ใช
แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง (Structured Interview) โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูใหสัมภาษณ เชน ชื่อ ตําแหนงหนาที่ 
สวนที่ 2  ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนที่ของโครงการ เชน ความเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ี

โดยรวม ขนาดพ้ืนท่ีของแตละสวนของโครงการ 
สวนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ไดแก ปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัย

ดานสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม 
สวนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เ พ่ือใหผูตอบแบบสัมภาษณได

เสนอแนะหรือใหความคิดเห็นวาควรมีการจัดการอยางไรเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางยั่งยืนของ
สิ่งแวดลอมของโครงการ 

 

3.5.3  แบบสอบถาม 
ในการศึกษาครั้งนี้การเก็บรวบรวมขอมูลจากผูที่พักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร 

ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 ใชการเก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสอบถามเพื่อทําการเก็บรวบรวมขอมูล
ในมิติตางๆสําหรับนํามาศึกษา วิเคราะห โดยมีคําถามปลายปด (Closed – end Question) และคําถาม
ปลายเปด (Open – end Question) โดยแบงเปน 4 สวน ดังนี้ 

สวนที่ 1  ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม เชน อายุ เพศ การศึกษา สถานะการ
อยูอาศัย 

สวนที่ 2  ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนที่ของโครงการ เชน ความเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ี
โดยรวม ขนาดพ้ืนท่ีของแตละสวนของโครงการ 

สวนที่ 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ไดแก ปจจัยพ้ืนฐาน ปจจัย
ดานสิ่งแวดลอม การมีสวนรวม 

สวนที่ 4  ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามไดเสนอแนะ
หรือใหความคิดเห็นวาควรมีการจัดการอยางไรเพ่ือใหมีการพัฒนาอยางย่ังยืนของสิ่งแวดลอมของ
โครงการ 

โดยใหความหมายของเกณฑดังตอไปนี้ 
พอใจ หมายถึง ชอบอยูแลว พอใจในสิ่งท่ีเปนอยูหรือดําเนินการอยูแลว 

 ไมพอใจ หมายถึง   ไมชอบ ไมพอใจในสิ่งท่ีเปนอยูหรือดําเนินการอยูแลวแต
ไมได มีความคิดเห็นเพิ่มเติมแตอยางใด 

 ไมมีความเห็น หมายถึง  ไมใหความคิดเห็น ไมออกความคิดเห็นในสิ่งท่ีเปนอยูหรือ 
ดําเนินการอยูแลว 
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 ไมทราบขอมูล หมายถึง  ไมมีขอมูล ไมไดรับขอมูล ไมมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับ
เรื่องใดเร่ืองหนึ่งท่ีกลาวถึง 

 ควรแกไข หมายถึง   การมีความเห็นวาควรทําการแกไข เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง    
ในสิ่งท่ีเปนอยูหรือดําเนินอยูแลว   

 

3.5.4  การทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ 
ในการจัดทําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณสําหรับการศึกษาในครั้งนี้ เม่ือไดจัดทําแลว

เสร็จไดมีการทดสอบแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ โดยไดนําไปทดลองใชกับกลุมประชากรท่ีมี
ลักษณะใกลเคียงกับโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 แบบสอบถามไดนําไปทดลอง
ใชกับประชากรท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 รอยละ 10 ของประชากร
ตัวอยางท่ีไดกําหนดไว และแบบสัมภาษณไดนําไปทดลองใชกับ เจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติ ผูนํา
ชุมชน และเจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 1 รอยละ 
10 ของประชากรตัวอยางที่ไดกําหนดไวเชนกัน ผลท่ีไดจากการนําแบบสอบถามไปทดลองใชทํา
ใหพบวามีการผิดพลาดที่เกิดจากการพิมพในบางคํา ไดนํามาทําการแกไข และหาคาความเชื่อม่ัน
โดยวิธีวิเคราะหความแปรปรวนของฮอยท(1941) มีคาความเชื่อม่ันเทากับ 0.77 ซึ่งเปนความเชื่อม่ัน
ในระดับสูง ในสวนของแบบสัมภาษณไมพบขอผิดพลาดแตอยางใด จึงทําใหไดแบบสอบถามและ
แบบสัมภาษณท่ีนํามาใชในการศึกษาครั้งนี้ 



 
บทที่ 4 

 

ผลการวิจัย 
 

 การศึกษาเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุด
ระดับลาง” เก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงขอมูล 5 กลุม  

 1.  เจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติท่ีทํางานในหนาท่ีที่เกี่ยวของ 
 2.  เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 
 3.  ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) บานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 4.  ผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 5.  การสังเกตแบบมีสวนรวมและการสังเกตแบบไมมีสวนรวม  
 โดยใชแบบสอบถามกับกลุมท่ี 4 ใชการสัมภาษณแบบมีโครงสรางกับกลุมท่ี 1 ถึง 3 ใน

การศึกษาครั้งนี้จึงมีการศึกษาท้ังแบบเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และแบบเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) อยูรวมกันผลการศึกษาจึงแยกเปน 2 สวน เพ่ือแสดงวาขอมูลของแตละ
กลุมเปนอยางไร 

  

4.1 ผูที่พักอาศัยในโครงการ 
 

เปนการนําเสนอขอมูลในเชิงปริมาณรูปแบบตารางมีคําอธิบายประกอบการนําเสนอ
เรียงลําดับเปน 5 สวน ดังนี้ 

 

4.1.1  ขอมูลสวนบุคคล 
 

ตารางที่ 4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามขอมูลสวนบุคคลของผูตอบ
แบบสอบถาม 

 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

เพศ 
     ชาย 61 46.20 

     หญิง 71 53.80 

รวม 132 100.00 
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ตารางที่ 4.1  (ตอ)  
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

อายุ 
     ตํ่ากวา 15 ป 1 0.80 
     15 – 25 ป 12 9.10 
     26 – 35 ป 76 57.60 
     36 – 45 ป 27 20.50 
     46 – 55 ป   12 9.10 
     55  ปขึ้นไป 4 3.00 

รวม 132 100.00 
การศึกษา 

ประถมศึกษา 10 7.60 
มัธยมศึกษาตอนตน 15 11.40 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 37 28.00 
ปวช. 11 8.30 
ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 24 18.20 
ปริญญาตร ี 31 23.50 
ปริญญาโท 4 3.00 
สูงกวาปริญญาโท 0 0.00 

รวม 132 100.00 
ศาสนา 

พุทธ 131 99.20 
คริสต 0 0.00 
อิสลาม 0 0.00 

อื่น ๆ 1 0.80 
รวม 132 100.00 
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ตารางท่ี 4.1  (ตอ)  
 

  

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

อาชีพ 
     รับราชการ  4 3.00 
     รัฐวิสาหกิจ 19 14.40 
     บริษัทเอกชน 41 31.10 
     คาขาย 17 12.90 
     นักเรียน/นักศึกษา 6 4.50 
     รับจาง 20 15.20 
     อื่น ๆ 25 18.90 

รวม 132 100.00 

รายไดตอเดือน 
     ต่ํากวา  5,000 8 6.10 
     5,000 – 10,000 49 37.10 
     10,001 – 15,000 27 20.50 
     15,001 – 20,000 24 18.20 
     20,001 – 25,000 7 5.30 
     25,001 – 30,000 11 8.30 
     มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 6 4.50 

รวม 132 100.00 

ภูมิลําเนาเดิม 
     กรุงเทพฯ 28 21.20 
     ปริมณฑล 6 4.50 

 



 22

ตารางที่ 4.1  (ตอ)  
 

ขอมูลสวนบุคคล จํานวน (คน) รอยละ 

     ภาคกลาง 19 14.40 
     ภาคเหนือ 20 15.20 
     ภาคใต 6 4.50 
     ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48 36.40 
     ภาคตะวันออก 5 3.80 

รวม 132 100.00 

สถานการณอยูอาศัย 
     เจาของหอง 78 59.10 
     ผูอยูอาศัย 31 23.50 
     ผูเชา 23 17.40 

รวม 132 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.1 แสดงจํานวน และรอยละขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม
จํานวน 132 คน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

เพศ ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 132 คน เกินกึ่งหนึ่งเปนเพศหญิง มีจํานวน 71 คน      
คิดเปนรอยละ 53.80 รองลงมาเปนเพศชาย มีจํานวน 61 คน คิดเปนรอยละ 46.20 

อายุ ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน เกินกึ่งหนึ่งมีอายุ 26 - 35 ป มีจํานวน 76 คน    
คิดเปนรอยละ 57.60 รองลงมามีอายุ  36 - 45 ป มีจํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 20.50 อายุ 15 - 25 ป
และอายุ 46 - 55 ป มีจํานวนชวงอายุละ 12 คน เทากัน แตละชวงอายุคิดเปนรอยละ 9.10 อายุ
มากกวา 55 ป มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.00 และอายุต่ํากวา 15 ป มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอย
ละ 0.80 

การศึกษา  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน จํานวนมากท่ีสุดมีระดับการศึกษาใน
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 37 คน คิดเปนรอยละ 28.00 รองลงมามีการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
จํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.50 การศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/ปวท.จํานวน 24 คน คิดเปน
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รอยละ 18.20 การศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนตน จํานวน 15 คน คิดเปนรอยละ 11.40 การศึกษา
ระดับปวช. จํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.30 มีการศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 10 คน คิดเปน
รอยละ 7.60 และการศึกษาในระดับปริญญาโท จํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.00  

ศาสนา  ผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 132 คน สวนใหญนับถือศาสนาพุทธ มีจํานวน 131 
คน คิดเปนรอยละ 99.20 รองลงมานับถือศาสนาอื่นๆ มีจํานวน 1 คน คิดเปนรอยละ 0.80  

อาชีพ  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน จํานวนมากท่ีสุดทํางานในบริษัทเอกชน          
มีจํานวน 41 คน คิดเปนรอยละ 31.10 รองลงมาทําอาชีพอื่น ๆ มีจํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.90 
อาชีพรับจาง มีจํานวน 20 คน คิดเปนรอยละ 15.20 ทํางานของรัฐวิสาหกิจ มีจํานวน 19 คน คิดเปน
รอยละ 14.40 อาชีพคาขาย มีจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 12.90  เปนนักเรียน/นักศึกษา มีจํานวน 6 
คน คิดเปนรอยละ 4.50 และทํางานรับราชการ มีจํานวน 4 คน คิดเปนรอยละ 3.00 

รายไดตอเดือน   ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน จํานวนมากท่ีสุดมีรายได 5,000 - 
10,000 บาท มีจํานวน 49 คน คิดเปนรอยละ 37.10 รองลงมามีรายได 10,001 - 15,000 บาท มี
จํานวน 27 คน คิดเปนรอยละ 20.50 มีรายได 15,001 - 20,000 บาท มีจํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 
18.20 มีรายได 25,001 – 30,000 บาท มีจํานวน 11 คน คิดเปนรอยละ 8.30 มีรายไดนอยกวา 5,000 
บาท มีจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.10 มีราย 20,001 – 25,000 บาท มีจํานวน 7 คิดเปนรอยละ 5.30 
และมีรายไดมากกวา 30,000 บาท มีจํานวน 6 คน คิดเปนรอยละ 4.50 

ภูมิลําเนาเดิม  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน จํานวนมากที่สุดภูมิลําเนาเดิมอยูใน
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีจํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 36.40 รองลงมาภูมิลําเนาเดิมอยูใน
กรุงเทพมหานคร มีจํานวน 28 คน คิดเปนรอยละ 21.20 ภูมิลําเนาเดิมอยูทางภาคเหนือ มีจํานวน 20 
คน คิดเปนรอยละ 15.20 ภูมิลําเนาเดิมอยูภาคกลาง มีจํานวน 19 คน คิดเปนรอยละ 14.40 ภูมิลําเนา
เดิมอยูภาคใตและภาคกลาง มีจํานวนภาคละ 6 คน เทากัน แตละภาคคิดเปนรอยละ 4.5 และ
ภูมิลําเนาเดิมอยูท่ีภาคตะวันออก มีจํานวน 5 คน คิดเปนรอยละ 3.80 

สถานะการอยูอาศัย  ผูตอบแบบสอบถามจํานวน 132 คน เกินกึ่งหนึ่งเจาของหอง            
มีจํานวน 78 คน คิดเปนรอยละ 59.10 รองลงมาเปนผูอยูอาศัย มีจํานวน 31 คน คิดเปนรอยละ 23.85 
และเปนผูเชา มีจํานวน 23 คน คิดเปนรอยละ 17.40 
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4.1.2 ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการ 
 

ตารางที่ 4.2  ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ 
  

ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของ
โครงการ 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. ขนาดพ้ืนท่ีของหองพักอาศัย 70.45 14.39 6.82 0.00 8.33 
2. จํานวนชั้นของแตละอาคาร 68.94 6.06 13.64 0.00 11.36 
3. จํานวนพื้นท่ีสีเขียว 46.21 23.48 3.79 5.30 21.21 
4. พ้ืนที่จอดรถ 20.45 34.85 4.55 0.76 39.39 
5. พ้ืนที่สวนรวม เชน สนามกีฬา  
   สนามเด็กเลน ฯลฯ 

40.91 18.94 10.61 2.27 27.27 

6. ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหองพัก 
   อาศัยกับราคาที่ซื้อ 

60.61 12.88 10.61 3.03 12.88 

รอยละเฉล่ียของความคิดเห็น 51.26 18.43 8.34 1.89 20.07 
 

จากตารางท่ี 4.2 ผูท่ีพักอาศัยในโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมดานการใชพ้ืนท่ีของ
โครงการดังรูปท่ี 4.1 – 4.2 ในระดับความคิดเห็นวาพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.26 
รองลงมาคือควรแกไข คิดเปนรอยละ20.07 และไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.43 โดยใหความคิดเห็น
พอใจในหัวขอขนาดพ้ืนที่ของหองพักอาศัยเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 70.45 และพอใจนอยที่สุด
ในหัวขอพื้นท่ีจอดรถ  คิดเปนรอยละ 20.45 ในสวนของความคิดเห็นวาควรแกไขในหัวขอพ้ืนท่ี
จอดรถมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39.39 และควรแกไขนอยท่ีสุดในหัวขอขนาดพ้ืนท่ีของหองพักอาศัย 
คิดเปนรอยละ 8.33 ไมพอใจในหัวขอพื้นท่ีจอดรถมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.85 และไมพอใจนอย
ท่ีสุดในหัวขอจํานวนชั้นของแตละอาคาร คิดเปนรอยละ 6.06 ไมมีความคิดเห็นในหัวขอจํานวนชั้น
ของแตละอาคารมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 13.64 และไมมีความคิดเห็นในหัวขอจํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว  
3.79% ไมทราบขอมูลในหัวขอจํานวนพ้ืนที่สีเขียวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 5.30 และไมมีผูท่ีไม
ทราบขอมูลในหัวขอขนาดพ้ืนท่ีของหองพักอาศัยและจํานวนชั้นของแตละอาคารคิดเปนรอยละ 
0.00 
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ภาพท่ี 4.2  การใชพ้ืนที่ของโครงการ 
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4.1.3   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ 
 

ตารางที่ 4.3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพื้นฐาน 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ 
ไมมี

ความเห็น 
ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. ถนนและเสนทางคมนาคม 42.42 24.24 6.06 2.27 25.00 
2. การขนสงมวลชน 33.33 30.30 6.06 3.79 26.52 
3. การใหบริการประปา 84.85 7.58 3.03 0.76 3.79 
4. การใหบริการไฟฟา 91.67 3.79 1.52 1.52 1.52 
5. การใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานและ
อินเตอรเน็ต 

60.61 12.12 10.61 7.58 9.09 

6. แสงสวางในอาคาร 75.76 12.88 1.52 0.00 9.85 
7. แสงสวางนอกอาคารและไฟสองทาง 50.00 24.24 2.27 0.76 22.73 
8. การบริการเสาอากาศโทรทัศน 43.94 26.52 4.55 3.03 21.97 
9. รานขายของเบ็ดเตล็ด 25.76 29.55 11.36 5.30 28.03 

10. รานขายอาหาร 30.30 28.03 9.09 1.52 31.06 
11. การรักษาความปลอดภัย 40.91 20.45 7.58 2.27 28.79 
12. การใหบริการฉุกเฉิน 20.45 21.21 15.91 23.48 18.94 

รอยละเฉล่ียของความคิดเห็น 50.00 20.08 6.63 4.36 18.94 
 

จากตารางท่ี 4.3 ผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมดานปจจัยพ้ืนฐาน
ของโครงการดังรูปที่ 4.3 – 4.5 ในระดับความคิดเห็นวา พอใจกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 50.00 
รองลงมาคือไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.08 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.94 โดยใหความคิดเห็น
พอใจในหัวขอการใหบริการไฟฟาเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 91.67 และพอใจนอยท่ีสุดในหัวขอ
การใหบริการฉุกเฉินคิดเปนรอยละ 20.45 ในสวนของความคิดเห็นวาควรแกไขในหัวขอรานขาย
อาหารมากที่สุด คิดเปนรอยละ31.06 และควรแกไขนอยท่ีสุดในหัวขอการใหบริการไฟฟา ไมพอใจ
ในหัวขอรานขายของเบ็ดเตล็ดมากที่สุด คิดเปนรอยละ 29.55 และไมพอใจนอยท่ีสุดในหัวขอการ
ใหบริการไฟฟา คิดเปนรอยละ3.79 ไมมีความคิดเห็นในหัวขอการใหบริการฉุกเฉินมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 15.91 และไมมีความคิดเห็นในหัวขอการใหบริการไฟฟาและแสงสวางในอาคารนอย
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ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.52 ไมทราบขอมูลในหัวขอการใหบริการฉุกเฉินมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ
23.48 และไมมีผูที่ไมทราบขอมูลในหัวขอแสงสวางในอาคาร คิดเปนรอยละ 0.00 

 

ตารางที่ 4.4  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
 

ดานปจจัยส่ิงแวดลอม 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. การดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว 59.85 18.94 3.79 4.55 12.88 
2. ขยะมูลฝอยและการจัดเก็บ 78.79 7.58 1.52 0.76 11.36 
3. การปราศจากเสียงรบกวน 32.58 33.33 5.30 0.76 28.03 
4. อากาศท่ีไมเปนพิษ 70.45 6.82 6.82 6.06 9.85 
5. การจัดการแมลง 34.09 24.24 8.33 8.33 25.00 
6. การปองกันสัตวเรรอน 31.82 25.76 6.06 5.30 31.06 
7. การจัดการจราจร 30.30 28.79 5.30 1.52 34.09 
8. การจัดการดานท่ีจอดรถ 27.27 25.76 2.27 1.52 43.18 
9. ความสะอาดของอาคาร 58.33 18.94 6.06 0.00 16.67 
10. ความสะอาดของพ้ืนท่ีสวนรวม 62.12 13.64 8.33 0.00 15.91 
11. การจัดการภูมิทัศนท่ีสวยงาม 49.24 18.18 6.06 1.52 25.00 

รอยละเฉล่ียของความคิดเห็น 48.62 20.18 5.44 2.76 23.00 
 

จากตารางที่ 4.4 ผู ท่ีพักอาศัยอยูในโครงการมีความคิดเ ห็นในภาพรวมดานปจจัย
สิ่งแวดลอมของโครงการดังรูปท่ี 4.6 – 4.10 ในระดับความคิดเห็นวา พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
48.62 รองลงมาคือควรแกไข คิดเปนรอยละ 23.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.18 โดยใหความ
คิดเห็นพอใจในหัวขอขยะมูลฝอยและการจัดเก็บเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 78.79 และพอใจนอย
ท่ีสุดในหัวขอการจัดการดานที่จอดรถ คิดเปนรอยละ 27.27 ในสวนของความคิดเห็นวาควรแกไข
ในหัวขอการจัดการดานท่ีจอดรถมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.18 และควรแกไขนอยที่สุดในหัวขอ
อากาศท่ีไมเปนพิษ คิดเปนรอยละ9.85 ไมพอใจในหัวขอปราศจากเสียงรบกวนมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 33.33 และไมพอใจนอยท่ีสุดในหัวขออากาศท่ีไมเปนพิษ คิดเปนรอยละ 6.82 ไมมีความ
คิดเห็นในหัวขอการจัดการแมลงและความสะอาดของพ้ืนท่ีสวนรวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 8.33 
และไมมีความคิดเห็นในหัวขอขยะมูลฝอยและการจัดเก็บนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 1.53 ไมทราบ
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ขอมูลในหัวขอการจัดการแมลงมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 8.33 และไมมีผูท่ีไมทราบขอมูลในหัว
ขอความสะอาดของอาคารและความสะอาดของพื้นท่ีสวนรวม คิดเปนรอยละ 0.00 

 

ตารางที่ 4.5  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวม 
 

ดานการมีสวนรวม 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. เจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ 40.91 18.18 16.67 12.88 11.36 
2. เจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการ 39.39 19.70 15.91 9.85 15.15 
3. ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) 35.61 20.45 18.94 9.85 15.15 
4. ผูอยูอาศัยในโครงการ 54.55 11.36 18.18 6.82 9.09 
5. เจาหนาท่ีของสํานักงานเขต 30.30 7.58 28.03 28.79 5.30 
6. กิจกรรมท่ีเคยเขารวม  37.12 7.58 28.79 21.97 4.55 
7. การจัดกิจกรรมของโครงการ 42.42 7.58 24.24 19.70 6.06 
8. การจัดกิจกรรมสวนมากเปนกิจกรรม   50.00 6.06 19.70 18.94 5.30 
   ท่ีสามารถมีสวนรวมไดทุกเพศและวัย      

รอยละเฉล่ียของความคิดเห็น 41.29 12.31 21.31 16.10 9.00 
 

จากตารางท่ี 4.5 ผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการมีความคิดเห็นในภาพรวมดานการมีสวนรวม
ของโครงการดังรูปท่ี 4.11 – 4.12 ในระดับความคิดเห็นวา พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.29 
รองลงมาคือไมมีความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 21.31 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 16.10 โดยให
ความคิดเห็นพอใจในหัวขอผูอยูอาศัยในโครงการเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.55 และพอใจนอย
ท่ีสุดในหัวขอเจาหนาท่ีสํานักงานเขต คิดเปนรอยละ 30.30 ในสวนของความคิดเห็นวาควรแกไขใน
หัวขอเจาหนาที่ของบริษัทบริหารโครงการและผูนําชุมชน(กรรมการชุมชน)มากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 15.15 และควรแกไขนอยท่ีสุดในหัวขอกิจกรรมที่เคยเขารวม คิดเปนรอยละ 4.55 ไมพอใจใน
หัวขอผูนําชุมชน(กรรมการชุมชน)มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 20.45 และไมพอใจนอยที่สุดในหัวขอ
การจัดกิจกรรมสวนมากเปนกิจกรรมท่ีสามารถมีสวนรวมไดทุกเพศและวัย คิดเปนรอยละ 6.06 ไม
มีความคิดเห็นในหัวขอกิจกรรมท่ีเคยเขารวมมากที่สุด คิดเปนรอยละ 28.79 และไมมีความคิดเห็น
ในหัวขอเจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการนอยท่ีสุด คิดเปนรอยละ 15.91 ไมทราบขอมูลใน
หัวขอเจาหนาที่สํานักงานเขตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 28.79 และไมมีผูที่ไมทราบขอมูลในหัวขอผู
อยูอาศัยในโครงการ คิดเปนรอยละ 0.00 
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ภาพท่ี 4.3  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี 4.4  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐาน 



 32

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.5  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
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ภาพท่ี 4.6  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 



 34

 
 

 
 
ภาพท่ี 4.7  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 4.8  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 4.9  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 4.10  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
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ภาพท่ี 4.11  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวม 
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ภาพท่ี 4.12  สภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวม 
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4.1.4  ความคิดเห็นกับความหลากหลายของประชากร 
 

ตารางที่ 4.6   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการกับเพศ  
 

ความคิดเห็นตอการใชพื้นที่
ของโครงการ 

เพศ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ 
ไมมี

ความเห็น 
ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามเพศ 
ชาย 56.56 14.75 7.10 1.91 19.67 
หญิง 46.71 21.60 9.39 1.88 20.42 

 
               จากตารางที่ 4.6 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ เพศชายมีความ
คิดเห็น พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 56.56 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ
19.67 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 14.75 ไมมีความเห็นคิดเปนรอยละ 7.10 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 1.91 ตามลําดับ เพศหญิงมีความคิดเห็น พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.71 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 21.60 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.42 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
9.39 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.88 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามของแตละ
เพศ 
 

ตารางที่ 4.7   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับเพศ 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน เพศ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามเพศ 
ชาย 51.23 19.81 6.42 4.78 17.76 
หญิง 48.94 20.31 6.81 3.99 19.95 

 
จากตารางท่ี 4.7 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน เพศชายมีความคิดเห็น พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.23 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.81 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.76 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ
6.42 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.78 ตามลําดับ เพศหญิงมีความคิดเห็น พอใจมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 48.94 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.31 ควรแกไข คิดเปนรอยละ
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19.95 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.81 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.99 ตามลําดับ ตามจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถามของแตละเพศ 
 

ตารางที่ 4.8   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับเพศ 
 

ดานปจจัยส่ิงแวดลอม เพศ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามเพศ 
ชาย 54.10 17.73 5.81 1.79 20.57 
หญิง 43.92 22.28 5.12 3.59 25.10 

 

จากตารางท่ี 4.8 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
ปจจัยสิ่งแวดลอม เพศชายมีความคิดเห็น พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.10 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.57 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.73 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ
5.81 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.79 ตามลําดับ เพศหญิงมีความคิดเห็น พอใจมากที่สุดคิดเปน
รอยละ 43.92 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.10 ไมพอใจคิดเปนรอยละ 
22.28 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.12 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.59 ตามลําดับ ตามจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถามของแตละเพศ 

 

ตารางที่ 4.9   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับเพศ 
 

ดานการมีสวนรวม เพศ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามเพศ 
ชาย 45.08 10.66 20.70 15.16 8.40 
หญิง 38.03 13.73 21.83 16.90 9.51 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
การมีสวนรวม เพศชายมีความคิดเห็น พอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 45.28 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 20.70 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 15.16 ไมพอใจ คิดเปน
รอยละ10.66 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 8.40 ตามลําดับ  เพศหญิงมีความคิดเห็น พอใจมากท่ีสุด      
คิดเปนรอยละ 38.03 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 21.83 ไมทราบขอมูล 
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คิดเปนรอยละ 16.90 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 13.73 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 9.15 ตามลําดับ ตาม
จํานวนของผูตอบแบบสอบถามของแตละเพศ 

 

ตารางที่ 4.10   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการกับอายุ  
 

ความคิดเห็นตอการใช
พื้นท่ีของโครงการ อายุ 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 

จําแนกตามอาย ุ

ต่ํากวา 15 ป 66.67 16.67 0.00 0.00 16.67 
15 – 25 ป 48.61 18.06 9.72 1.39 22.22 
26 – 35 ป 55.04 16.45 7.68 1.32 19.52 
36 – 45 ป 38.27 25.31 8.64 3.09 24.69 
46 – 55 ป 59.72 19.44 9.72 1.39 9.72 
55 ปขึ้นไป 45.83 8.33 12.50 8.33 25.00 

 
จากตารางท่ี 4.10 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูมีอายุตํ่ากวา 

15 ป มีความคิดเห็นพอใจเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 66.67 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ 
คิดเปนรอยละ 16.67 ควรแกไขคิดเปนรอยละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 0.00 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอายุ 15 – 25 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ48.61 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.22 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.06 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 9.72 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.39 ตามลําดับ ผูมีอายุ 26 – 35 ป 
มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 55.04 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปน
รอยละ 19.52 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 16.45 ไมมีความเห็นคิดเปนรอยละ 7.68 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 1.32 ตามลําดับ ผูมีอายุ 36 – 45 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.27 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 25.31 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 24.69 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 8.64 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.09 ตามลําดับ ผูมีอายุ 46 – 55 ป มี
ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.83 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ
19.44 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 9.72 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.39 ตามลําดับ ผูมีอายุมากกวา 
55 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.83 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิด
เปนรอยละ 25.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 12.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ ตาม
จํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงอายุ  
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ตารางที่ 4.11   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับอายุ 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน อายุ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามอาย ุ
 

ตํ่ากวา 15 ป 58.33 25.00 16.67 0.00 0.00 
15 – 25 ป 51.39 18.75 9.72 5.56 14.58 
26 – 35 ป 53.51 19.41 6.36 3.84 16.89 
36 – 45 ป 37.96 23.15 6.17 4.32 28.40 
46 – 55 ป 51.39 22.92 3.47 7.64 14.58 
55 ปขึ้นไป 54.17 6.25 12.50 2.08 25.00 

 
จากตารางท่ี 4.11 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมา
ใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 25.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 16.67 ไมทราบขอมูล 
คิดเปนรอยละ 0.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอายุ 15 – 25 ป มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.39 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.75 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 14.58 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 9.73 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ
5.56 ตามลําดับ ผูมีอายุ 26 – 35 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 53.51 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.41 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.89 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 6.36 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.84 ตามลําดับ ผูมีอายุ 36 – 45 ป มีความคิดเห็นพอใจ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.96 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 28.40 ไมพอใจ 
คิดเปนรอยละ 23.15 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.17 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.32 
ตามลําดับ ผูมีอายุ 46 – 55 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.39 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 22.92 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 7.64 ไมมีความเห็น คิด
เปนรอยละ 3.47 ตามลําดับ ผูมีอายุ 55 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
54.17 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
12.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 6.25 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.08 ตามลําดับ ตามจํานวนของ
ผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงอายุ  
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ตารางที่ 4.12   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับอายุ 
 

ดานปจจัยส่ิงแวดลอม อายุ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 

จําแนกตามอาย ุ

ตํ่ากวา 15 ป 63.64 36.36 0.00 0.00 0.00 
15 – 25 ป 53.79 18.94 7.58 7.58 12.12 
26 – 35 ป 53.83 19.74 5.86 2.51 18.06 
36 – 45 ป 35.02 20.88 3.37 2.36 38.38 
46 – 55 ป 40.91 26.52 6.06 0.76 25.76 
55 ปขึ้นไป 45.45 4.55 4.55 2.27 43.18 

 
จากตารางท่ี 4.12 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 63.64 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 36.36 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 0.00 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอายุ 15 – 25 ป มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 53.79 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ
18.94 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.12 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.58 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 7.58 ตามลําดับ ผูมีอายุ 26 – 35 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 53.83 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.74 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.06 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 5.86 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.51 ตามลําดับ ผูมีอายุ 36 – 45 ป มี
ความคิดเห็นควรแกไขมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.33 รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอย
ละ 35.02 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.88 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.37 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 2.36 ตามลําดับ ผูมีอายู 46 – 55 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.91 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 26.52 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.76 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 6.06 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.76 ตามลําดับ ผูมีอายุ 55 ปขึ้นไป มี
ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.45 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอย
ละ 43.18 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 4.55 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.55 ตามลําดับ ตามจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงอายุ  
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ตารางที่ 4.13   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับอายุ 
 

ดานการมีสวนรวม อายุ 
รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 

จําแนกตามอาย ุ

ตํ่ากวา 15 ป 62.50 0.00 37.50 0.00 0.00 
15 – 25 ป 47.92 9.38 17.71 20.83 4.17 
26 – 35 ป 42.93 12.66 23.36 15.13 5.92 
36 – 45 ป 32.41 14.81 16.20 18.06 18.52 
46 – 55 ป 41.67 8.33 22.92 16.67 10.42 

55 ปขึ้นไป 43.75 12.50 18.75 9.38 15.63 
 

จากตารางท่ี 4.13 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
การมีสวนรวม ผูมีอายุตํ่ากวา 15 ป มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 62.50 รองลงมา
ใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 37.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 0.00 ไมมีความเห็น 
คิดเปนรอยละ 0.00 ไมทราบขอมูลคิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอายุ 15 – 25 ป มีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.92 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 20.83 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 17.71 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.38 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 4.17 
ตามลําดับ ผูมีอายุ 26 – 35 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.93 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 23.36 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 15.13 ไมพอใจ คิดเปน
รอยละ 12.66 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 5.92 ตามลําดับ ผูมีอายุ 36 – 45 ป มีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 32.41 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.52 ไมทราบขอมูล 
คิดเปนรอยละ 18.06 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 16.20 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 14.81 ตามลําดับ 
ผูมีอายุ 46 – 55 ป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาใหความคิดเห็น ไม
มีความเห็น คิดเปนรอยละ 22.92 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 16.67 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
10.42 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 8.33 ตามลําดับ ผูมีอายุ 55 ปขึ้นไป มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 43.75 รองลงมาใหความเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 18.75 ควรแกไข คิดเปนรอย
ละ 15.63 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 12.50 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 9.38 ตามลําดับ ตามจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถามในแตละชวงอายุ  
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ตารางที่ 4.14  ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการกับการศึกษา   
  

ความคิดเห็นตอ
การใชพื้นที่ของ

โครงการ 
การศึกษา 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามระดับ
การศึกษา 

ประถมศึกษา 41.67 30.00 8.33 1.67 18.33 
มัธยมศึกษาตอนตน 57.78 18.89 13.33 2.22 7.78 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 54.50 15.32 9.01 4.05 17.12 
ปวช. 56.06 18.18 6.06 0.00 19.70 
ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 51.39 19.44 6.25 0.00 22.92 
ปริญญาตรี 46.77 17.74 6.45 1.61 27.42 
ปริญญาโท 41.67 16.67 16.67 0.00 25.00 
สูงกวาปริญญาโท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
จากตารางท่ี 4.14 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูมีการศึกษา

ระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 30.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.33 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.33 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.67 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนตน มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 57.78 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
18.89 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 13.33 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 7.78 ตามลําดับ ผูมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.50 รองลงมาให
ความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.12 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.32 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 9.01 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.05 ตามลําดับ  ผูมีการศึกษาระดับปวช. มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 56.06 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 19.70  
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.18 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.06 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
0.00 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวส./อนุปริญญา/ปวท. มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปน
รอยละ 51.39 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.92 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
19.44 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.25 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผู มี
การศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.77 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 27.42 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.74 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
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6.45 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.61 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.00 ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 16.67 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 
ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.15  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับการศึกษา 
 

ดาน
ปจจัยพื้นฐาน การศึกษา 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

ประถมศึกษา 40.83 15.83 7.50 10.00 25.83 
มัธยมศึกษาตอนตน 60.00 15.00 10.00 2.78 12.22 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 51.80 21.62 6.98 5.86 13.74 
ปวช. 46.21 17.42 3.79 4.55 28.03 
ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 49.65 22.57 6.25 4.17 17.36 
ปริญญาตรี 47.04 22.31 5.91 1.88 22.85 
ปริญญาโท 54.17 10.42 4.17 2.08 29.17 
สูงกวาปริญญาโท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
จากตารางท่ี 4.15 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน ผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.83 
รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.83 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 10.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.50 ตามลําดับ  ผูมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 60.00 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.22 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 10.00 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.78 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.80 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
21.62 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.74 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.98 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 5.86 ตามลําดับ  ผูมีการศึกษาระดับปวช. มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.21 
รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 28.03 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.42 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 4.55 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.79 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวส./
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อนุปริญญา/ปวท. มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.65 รองลงมาใหความคิดเห็น ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 22.57 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.36 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.25 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.17 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.04 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.85 ไมพอใจ คิด
เปนรอยละ 22.31 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.91 ไมมีขอมูล คิดเปนรอยละ 1.88 ตามลําดับ  ผูมี
การศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นพอใจเกินกวากึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.17 รองลงมาให
ความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 29.17 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 10.42 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 4.17 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.08 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามใน
แตละระดับการศึกษา 

 

ตารางที่ 4.16   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับการศึกษา 
 

ดานปจจัย
สิ่งแวดลอม การศึกษา 

รอยละของความคิดเหน็ 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

ประถมศึกษา 30.00 12.73 5.45 4.55 47.27 
มัธยมศึกษาตอนตน 56.97 20.00 5.45 3.64 13.94 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 48.16 21.62 4.42 2.95 22.85 
ปวช. 56.20 19.01 5.79 1.65 17.36 
ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 51.52 20.45 8.33 1.89 17.80 
ปริญญาตรี 46.63 21.11 4.11 1.17 26.98 
ปริญญาโท 45.45 20.45 6.82 13.64 13.64 
สูงกวาปริญญาโท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
จากตารางท่ี 4.16 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นควรแกไขมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.27 รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 30.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 12.73 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 5.45 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.55 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 56.97 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.94 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.45 
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ไมมีขอมูล คิดเปนรอยละ 3.64 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.16 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.85 ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 21.62 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.42 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.95 
ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวช. มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมา
ใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.01 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.36 ไมมีความเห็น คิด
เปนรอยละ 5.79 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.65 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญา/ปวท. มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.52 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.45 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.80 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.33 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.89 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นพอใจ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.63 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 26.98 ไมพอใจ 
คิดเปนรอยละ 21.11 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.11 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.17 
ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.45 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.45 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.64 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 13.64 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.82  ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา 

  

ตารางที่ 4.17   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับการศึกษา 
 

ดานการมี
สวนรวม การศึกษา 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตาม
ระดับ

การศึกษา 

ประถมศึกษา 35.00 17.50 13.75 18.75 15.00 
มัธยมศึกษาตอนตน 41.67 10.00 26.67 15.83 5.83 
มัธยมศึกษาตอนปลาย 43.58 14.86 14.86 20.95 5.74 
ปวช. 50.00 10.23 21.59 12.50 5.68 
ปวส./อนุปริญญา/ปวท. 43.75 9.38 25.00 11.46 10.42 
ปริญญาตรี 35.89 11.29 25.40 14.92 12.50 
ปริญญาโท 37.50 15.63 25.00 12.50 9.38 
สูงกวาปริญญาโท 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 



 50

จากตารางท่ี 4.17 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
การมีสวนรวม ผูมีการศึกษาระดับประถมศึกษา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.00 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 18.75 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.50 ควร
แกไข คิดเปนรอยละ 15.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 13.75 ตามลําดับ  ผูมีการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษาตอนตน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 26.67 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 15.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
10.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 5.83 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.58 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 20.95 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 14.86 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 14.86 ควรแกไข คิดเปนรอย
ละ 5.74 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวช. มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 50.00 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 21.59 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 12.50 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 10.23 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 5.68 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปวส./
อนุปริญญา/ปวท. มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.75 รองลงมาใหความคิดเห็น ไม
ความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 25.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 11.46 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
10.42 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.38 ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาตรี มีความคิดเห็นพอใจ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 35.89 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 25.40 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 14.92 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 11.29 
ตามลําดับ ผูมีการศึกษาระดับปริญญาโท มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.50 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 25.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.63 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 12.50 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ  ตามจํานวนของ
ผูตอบแบบสอบถามในแตละระดับการศึกษา 
 

ตารางที่ 4.18   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการกบัอาชีพ             
 

ความคิดเห็นตอการใช
พื้นท่ีของโครงการ 

อาชีพ 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามอาชีพ 

รับราชการ 41.67 20.83 8.33 4.17 25.00 
รัฐวิสาหกิจ 43.86 24.56 5.26 1.75 21.93 
บริษัทเอกชน 58.13 13.41 5.69 1.22 21.14 
คาขาย 46.08 27.45 13.73 1.96 9.80 
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ตารางที่ 4.18  (ตอ) 
 

ความคิดเห็นตอการใช
พื้นท่ีของโครงการ 

อาชีพ 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
จําแนกตามอาชีพ 

 

นักเรียน/นักศึกษา 61.11 13.89 13.89 0.00 8.33 
รับจาง 50.00 15.83 8.33 3.33 20.83 
อื่น ๆ 49.33 18.67 10.00 2.00 16.67 
 

    
จากตารางท่ี 4.18 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูมีอาชีพรับ

ราชการมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.67 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิด
เปนรอยละ 25.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.83 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.33 ไมทราบขอมูล 
คิดเปนรอยละ 4.17 ตามลําดับ ผูมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
43.86 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 24.56 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 21.93 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 5.26 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.75 ตามลําดับ ผูทํางานบริษัทเอกชน
มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 58.13 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปน
รอยละ 21.14 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 13.41 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.69 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 1.22 ตามลําดับ ผูมีอาชีพคาขายมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.08 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 27.45 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 13.73 ควร
แกไข คิดเปนรอยละ 9.80 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.96 ตามลําดับ ผูมีอาชีพนักเรียน/
นักศึกษามีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 61.11 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ 
คิดเปนรอยละ 13.89 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 13.89 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 8.33 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอาชีพรับจางมีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ 50.00 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.83 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.33 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ ผูมีอาชีพอื่นๆมี
ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.33 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
18.67 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 10.00 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 2.00 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละอาชีพ 

 
 



 52

ตารางที่ 4.19   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับอาชีพ 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน อาชีพ 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามอาชีพ 

รับราชการ 47.92 35.42 2.08 0.00 14.58 
รัฐวิสาหกิจ 42.54 19.30 3.51 4.39 30.26 
บริษัทเอกชน 57.72 20.33 4.27 3.46 14.23 
คาขาย 44.12 22.55 10.78 4.90 17.65 
นักเรียน/นักศึกษา 52.78 25.00 6.94 1.39 13.89 
รับจาง 50.00 17.50 6.67 6.25 19.58 
อื่น ๆ 46.67 17.00 10.67 5.33 20.33 

 
จากตารางท่ี 4.19 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน ผูมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.92 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 35.42 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 14.58 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 2.08 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.54 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 30.26 ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 19.30 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.39 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.51 
ตามลําดับ ผูทํางานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 57.72 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.33 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 14.23 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 4.27 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.46 ตามลําดับ  ผูมีอาชีพคาขายมีความคิดเห็นพอใจ
มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.12 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 22.55 ควรแกไข 
คิดเปนรอยละ 17.65 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 10.78 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.90 
ตามลําดับ ผูมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 52.78 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 25.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.89 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 6.94 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.39 ตามลําดับ ผูมีอาชีพรับจางมีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 50.00 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
19.58 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.50 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.67 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 6.25 ตามลําดับ ผูมีอาชีพอื่นๆมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาให
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ความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.33 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.00 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 10.67 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 5.33 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามใน
แตละอาชีพ 
 

ตารางที่ 4.20   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับอาชีพ 
 

ดานปจจัย
ส่ิงแวดลอม 

อาชีพ 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามอาชีพ 

รับราชการ 34.09 56.82 0.00 4.55 4.55 
รัฐวิสาหกิจ 43.54 17.22 2.39 1.91 34.93 
บริษัทเอกชน 60.31 17.29 4.88 3.99 13.53 
คาขาย 30.48 18.18 6.95 1.07 43.32 
นักเรียน/นักศึกษา 60.61 18.18 7.58 3.03 10.61 
รับจาง 47.73 21.36 5.00 0.45 25.45 
อื่น ๆ 45.82 22.18 8.36 4.00 19.64 

 
จากตารางที่ 4.20  พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นไมพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 56.82 
รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 34.09 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 4.55 ไมทราบขอมูล 
คิดเปนรอยละ 4.55 ไมมีความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.54 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
34.93 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.22 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 2.39 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 1.91 ตามลําดับ ผูทํางานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 60.31 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.29 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.53 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 4.88 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.99 ตามลําดับ ผูมีอาชีพคาขายมีความ
คิดเห็นควรแกไขมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.32 รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 
30.48 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.18 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.95 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 1.07 ตามลําดับ ผูมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 60.61 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.18 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.58 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.03 ตามลําดับ  ผูมีอาชีพรับจางมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปน
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รอยละ 47.73 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.45 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
22.18 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.36 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.45 ตามลําดับ  ผูมีอาชีพ
อื่นๆมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.82 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปน
รอยละ 22.18 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 19.64 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.36 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 4.00 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละอาชีพ 
 

ตารางที่ 4.21   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับอาชีพ 
 

ดานการมีสวนรวม อาชีพ 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามอาชีพ 

รับราชการ 28.13 15.63 12.50 34.38 9.38 
รัฐวิสาหกิจ 40.79 5.26 19.74 17.76 16.45 
บริษัทเอกชน 45.73 13.72 22.56 13.72 4.27 
คาขาย 33.82 16.18 22.79 18.38 8.82 
นักเรียน/นักศึกษา 52.08 14.58 20.83 6.25 6.25 
รับจาง 43.13 15.63 18.13 16.25 6.88 
อื่น ๆ 37.50 9.00 23.50 16.50 13.50 

 
จากตารางท่ี 4.21 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

การมีสวนรวม ผูมีอาชีพรับราชการมีความคิดเห็นไมทราบขอมูลมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 34.38 
รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 28.13 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.63 ไมมีความเห็น 
คิดเปนรอยละ 12.50 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 9.38 ตามลําดับ  ผูมีอาชีพรัฐวิสาหกิจมีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.79 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 19.74 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 17.76 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.45 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 5.26 
ตามลําดับ ผูทํางานบริษัทเอกชนมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.73 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 22.56 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 13.72 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 13.72 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 4.27 ตามลําดับ ผูมีอาชีพคาขายมีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.32 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 22.79 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 18.38 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 16.18 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 8.82 ตามลําดับ  
ผูมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษามีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 52.08 รองลงมาใหความ
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คิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 20.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 14.58 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 6.25 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 6.25 ตามลําดับ  ผูมีอาชีพรับจางมีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.13 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 18.13 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 16.25 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 15.63 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 6.88 ตามลําดับ 
ผูมีอาชีพอื่นๆมีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 23.50 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 16.50 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
13.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.00 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละอาชีพ 
 
ตารางที่ 4.22   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการกับรายไดตอเดือน  
 

ความคิดเห็นตอการใช
พื้นท่ีของโครงการ 

รายไดตอเดือน 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามรายได 

ตํ่ากวา 5,000 47.92 25.00 8.33 0.00 18.75 
5,000 – 10,000 52.72 18.37 8.84 2.38 17.69 

10,001 – 15,000 54.94 19.75 6.79 1.23 17.28 
15,001 – 20,000 46.53 11.81 9.72 2.08 29.86 
20,001 – 25,000 42.86 26.19 14.29 0.00 16.67 
25,001 – 30,000 57.58 19.70 3.03 3.03 16.67 
มากกวา 30,000 44.44 19.44 8.33 2.78 25.00 

 
จากตารางท่ี 4.22 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูมีรายไดตํ่า

กวา 5,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.92 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 25.00 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.75 ไมมีความคิดเห็น คิดเปนรอยละ 
8.33 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ  ผูมีรายได 5,000 – 10,000 บาท/เดือน มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 52.72 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
18.37 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 17.69 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.84 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 2.38 ตามลําดับ  ผูมีรายได 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิด
เปนรอยละ 54.94 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.75 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
17.28 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 6.79 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.23 ตามลําดับ  ผูมีรายได 
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15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 46.53 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 29.86 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 11.81 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
9.72 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.08 ตามลําดับ ผูมีรายได 20,001 – 25,000 บาท/เดือน มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
26.19 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 14.29 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีรายได 25,001 – 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิด
เปนรอยละ 57.58  รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.70 ควรแกไข คิดเปนรอย
ละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.03 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.03 ตามลําดับ ผูมี
รายไดมากกวา 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.44 รองลงมาให
ความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.44 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 8.33 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.78 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามใน
แตละขั้นของรายไดตอเดือน 
 

ตารางที่ 4.23  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับรายไดตอเดือน 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน รายไดตอเดือน 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามรายได 

ต่ํากวา 5,000 48.96 19.79 9.38 2.08 19.79 
5,000 – 10,000 53.23 19.90 5.95 4.76 16.16 

10,001 – 15,000 54.63 22.22 8.02 5.86 9.26 
15,001 – 20,000 41.32 18.06 8.33 3.82 28.47 
20,001 – 25,000 42.86 19.05 3.57 4.76 29.76 
25,001 – 30,000 51.52 20.45 5.30 3.03 19.70 
มากกวา 30,000 44.44 20.83 1.39 1.39 31.94 

 
จากตารางท่ี 4.23 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน ผูมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.96 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.79 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 19.79 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 9.38 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.08 ตามลําดับ ผูมีรายได 5,000 – 
10,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 53.23 รองลงมาใหความคิดเห็น 
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ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.90 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.16 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.95 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.76 ตามลําดับ ผูมีรายได 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.63 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 22.22 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 9.26 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 8.02 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
5.86 ตามลําดับ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
41.32 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 28.47 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.06 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 8.33 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.82 ตามลําดับ ผูมีรายได 20,001 – 
25,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.86 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 29.76 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.05 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.76 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.57 ตามลําดับ ผูมีรายได 25,001 – 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 51.52  รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.45 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 19.70 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.30 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
3.03 ตามลําดับ  ผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
44.44 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 31.94 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.83 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 1.39 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.39ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละขั้นของรายไดตอเดือน 
 
ตารางที่ 4.24   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับรายไดตอเดือน 
 

ดานปจจัย
ส่ิงแวดลอม 

รายไดตอเดือน 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตามรายได 

ต่ํากวา 5,000 48.86 19.32 2.27 1.14 28.41 
5,000 – 10,000 49.72 18.55 4.27 3.34 24.12 

10,001 – 15,000 54.55 24.92 7.07 2.36 11.11 
15,001 – 20,000 46.46 18.18 9.72 1.52 24.12 
20,001 – 25,000 44.16 23.38 2.60 2.60 27.27 
25,001 – 30,000 47.93 23.97 4.13 5.79 18.18 
มากกวา 30,000 33.33 12.12 0.00 1.52 53.03 
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จากตารางท่ี 4.24 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
48.86 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 28.41 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.32 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 2.27 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.14 ตามลําดับ ผูมีรายได 5,000 – 
10,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.72 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 24.12 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.55 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.27 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.34 ตามลําดับ ผูมีรายได 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.55 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 24.92 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 11.11 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.07 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
2.36 ตามลําดับ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
46.46 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 24.12 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.18 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 9.72 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.52 ตามลําดับ ผูมีรายได 20,001 – 
25,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 44.16 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 27.27 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 23.38 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 2.60 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.60 ตามลําดับ ผูมีรายได 25,001 – 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.93 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 23.97 ควร
แกไข คิดเปนรอยละ 18.18 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 5.79 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.13 
ตามลําดับ ผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นควรแกไขเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
53.53 รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 33.33 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 12.12 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 1.52 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละขั้นของรายไดตอเดือน 

 

ตารางที่ 4.25   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับรายไดตอเดือน 
 

ดานการมีสวนรวม รายไดตอเดือน 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามรายได ต่ํากวา 5,000 53.13 7.81 18.75 4.69 15.63 
5,000 – 10,000 43.88 14.03 17.35 18.88 5.87 
10,001 – 15,000 47.69 18.06 18.52 11.11 4.63 
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ตารางที่ 4.25  (ตอ) 
 

ดานการมีสวนรวม รายไดตอเดือน 
 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

จําแนกตามรายได 15,001 – 20,000 28.13 9.90 33.33 16.15 12.50 
20,001 – 25,000 44.64 3.57 32.14 16.07 3.57 
25,001 – 30,000 37.50 5.68 20.45 21.59 14.77 
มากกวา 30,000 31.25 10.42 10.42 20.83 27.08 

 
จากตารางท่ี 4.25 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

การมีสวนรวม ผูมีรายไดตํ่ากวา 5,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
53.13 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 18.75 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
15.63 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 7.81 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.69 ตามลําดับ ผูมีรายได 5,000 
– 10,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 43.88 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 18.88 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 17.35 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
14.03 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 5.87 ตามลําดับ ผูมีรายได 10,001 – 15,000 บาท/เดือน มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.69 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
18.52 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.06 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 11.11 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
4.63 ตามลําดับ ผูมีรายได 15,001 – 20,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นไมมีความเห็นมากท่ีสุด คิด
เปนรอยละ 33.33 รองลงมาใหความคิดเห็น พอใจ คิดเปนรอยละ 28.13 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 16.15 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.90 ตามลําดับ ผูมีรายได 20,001 
– 25,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 44.64 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 32.14 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 16.07 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
3.57 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 3.57 ตามลําดับ ผูมีรายได 25,001 – 30,000 บาท/เดือน มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 37.50 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมทราบขอมูล คิดเปนรอย
ละ 21.59 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 20.45 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 14.77 ไมพอใจ คิดเปนรอย
ละ 5.68 ตามลําดับ  ผูมีรายไดมากกวา 30,000 บาท/เดือน มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 31.25 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 27.08 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
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20.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 10.42 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 10.42 ตามลําดับ ตามจํานวน
ของผูตอบแบบสอบถามในแตละขั้นของรายไดตอเดือน 

 
ตารางที่ 4.26   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการกับภูมิลําเนาเดิม     
             

ความคิดเห็นตอ
การใชพื้นท่ีของ

โครงการ 
ภูมิลําเนาเดิม 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตาม
ภูมิลําเนาเดิม 

กรุงเทพฯ  55.95 13.10 7.74 2.38 20.83 
ปริมณฑล 55.56 30.56 5.56 0.00 8.33 
ภาคกลาง 64.91 20.18 1.75 0.88 12.28 
ภาคเหนือ 46.67 20.83 11.67 0.83 20.00 
ภาคใต 47.22 16.67 2.78 0.00 33.33 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 46.18 18.40 11.81 3.13 20.49 
ภาคตะวันออก 40.00 20.00 0.00 0.00 40.00 

 
จากตารางท่ี 4.26 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูมีภูมิลําเนา

เดิมอยูในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 55.95 รองลงมาใหความ
คิดเห็น ควรแกไขคิดเปนรอยละ 20.83 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 13.10 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
7.74 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.38 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในเขตปริมณฑล มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 55.56 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 30.56 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 8.33 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.56 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
0.00 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง  มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 
64.91 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.18 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.28 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 1.75 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.88 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูใน
ภาคเหนือ มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.67 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิด
เปนรอยละ 20.83 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.00 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 11.67 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 0.83 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใต มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
คิดเปนรอยละ 47.22 รองลงมาใหความเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 33.33 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
16.67 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 2.78 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมี
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ภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 46.18 
รองลงมาใหความเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.49 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.40 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 11.81 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.13 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยู
ในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาใหความเห็น ควร
แกไข คิดเปนรอยละ 40.00 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 20.00 ไมมีความเห็นคิดเปนรอยละ 0.00 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ  ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละภูมิลําเนา
เดิม 
 
ตารางที่ 4.27   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับภูมิลําเนาเดิม 
 

ดาน
ปจจัยพื้นฐาน ภูมิลําเนาเดิม 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 

จําแนกตาม
ภูมิลําเนาเดิม 

กรุงเทพฯ  47.32 22.92 8.04 3.87 18.15 
ปริมณฑล 47.22 33.33 2.78 2.78 13.89 
ภาคกลาง 60.09 16.67 5.70 2.63 14.91 
ภาคเหนือ 48.33 21.67 5.00 3.75 21.25 
ภาคใต 58.33 20.83 9.72 0.00 11.11 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 48.26 17.19 6.08 6.42 21.88 
ภาคตะวันออก 43.33 21.67 15.00 3.33 16.67 

 
จากตารางท่ี 4.27 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยพ้ืนฐาน ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นพอใจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
47.32 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 22.92 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.15 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 8.04 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.87 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูใน
เขตปริมณฑล มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.22 รองลงมาใหความคิดเห็น ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 33.33 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 13.89 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 2.78 ไม
ทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.78 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง มีความคิดเห็นพอใจ
เกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 60.09  รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 16.67 ควร
แกไข คิดเปนรอยละ 14.91 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.70 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.63 
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ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคเหนือ มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.33 
รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 21.67 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 21.25 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 5.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.75 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูใน
ภาคใต มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 58.33 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิด
เปนรอยละ 20.83 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 11.11 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 9.72 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.26 รองลงมาใหความเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 21.88 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.19 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 6.42 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
6.08 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
43.33 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 21.67 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 15.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.33 ตามลําดับ  ตามจํานวนของ
ผูตอบแบบสอบถามในแตละภูมิลําเนาเดิม 

 
ตารางที่ 4.28   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับภูมิลําเนาเดิม 
 

ดานปจจัย
ส่ิงแวดลอม ภูมิลําเนาเดิม 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตาม
ภูมิลําเนาเดิม 

กรุงเทพฯ  49.68 21.10 5.52 1.30 22.40 
ปริมณฑล 36.36 34.85 9.09 3.03 16.67 
ภาคกลาง 54.07 22.97 5.26 1.44 16.27 
ภาคเหนือ 53.64 17.73 4.55 1.82 22.27 
ภาคใต 43.94 36.36 1.52 6.06 12.12 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 45.08 16.86 5.49 4.36 28.22 
ภาคตะวันออก 56.36 9.09 9.09 0.00 25.45 

 
จากตารางท่ี 4.28 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปน
รอยละ 49.68รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.40 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
21.10 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.52 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.30 ตามลําดับ ผูมี
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ภูมิลําเนาเดิมอยูในเขตปริมณฑล มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 36.36 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 34.85 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 9.09 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 3.03 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง มีความ
คิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.07  รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 
22.97 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.27 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.26 ไมทราบขอมูล คิดเปน
รอยละ 1.44 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคเหนือ มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปน
รอยละ 53.64 รองลงมาใหความเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 22.27 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 17.73 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 4.55 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.82 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิม
อยูในภาคใต มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 43.94 รองลงมาใหความเห็น ไมพอใจ 
คิดเปนรอยละ 36.36 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 12.12 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 6.06 ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 1.52 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความ
คิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 45.08 รองลงมาใหความเห็น ควรแกไขคิดเปนรอยละ 28.22 
ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.86 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.49 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 
4.36  ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอย
ละ 56.36 รองลงมาใหความเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.45 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.09  ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 9.09 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 0.00 ตามลําดับ  ตามจํานวนของผูตอบ
แบบสอบถามในแตละภูมิลําเนาเดิม 
 
ตารางที่ 4.29   ความคิดเห็นเกี่ยวกบัสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับภูมิลําเนาเดิม 
 

ดานการมีสวน
รวม ภูมิลําเนาเดิม 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
 
 

จําแนกตาม
ภูมิลําเนาเดิม 

กรุงเทพฯ  39.73 9.82 21.43 13.84 15.18 
ปริมณฑล 29.17 12.50 22.92 20.83 14.58 
ภาคกลาง 54.61 10.53 19.74 13.82 1.32 
ภาคเหนือ 38.75 12.50 25.00 18.13 5.63 
ภาคใต 39.58 25.00 31.25 2.08 2.08 
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 39.58 13.02 18.49 19.01 9.90 
ภาคตะวันออก 42.50 10.00 25.00 12.50 10.00 



 64

จากตารางท่ี 4.29 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
การมีสวนรวม ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในกรุงเทพมหานคร มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 
39.73 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 21.43 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
15.18 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 13.84 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.82 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิม
อยูในเขตปริมณฑล มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 29.17 รองลงมาใหความคิดเห็น 
ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 22.92 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 20.83 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
14.58 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 12.50 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคกลาง มีความคิดเห็น
พอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 54.61  รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
19.74 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 13.82 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 10.53 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 
1.32 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคเหนือ มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 38.75 
รองลงมาใหความเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 25.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 18.13 ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 12.50 ควรแกไขคิดเปนรอยละ 5.63 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคใต มี
ความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 39.58 รองลงมาใหความเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอย
ละ 31.25 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 25.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.08 ควรแกไข คิดเปนรอย
ละ 2.08 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด 
39.58% รองลงมาใหความเห็น ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 19.01 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 
18.49 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 13.02 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 9.90 ตามลําดับ ผูมีภูมิลําเนาเดิมอยู
ในภาคตะวันออก มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 42.50 รองลงมาใหความเห็น ไมมี
ความเห็น คิดเปนรอยละ 25.00 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 12.50  ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 10.00 
ควรแกไข คิดเปนรอยละ 10.00 ตามลําดับ  ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละภูมิลําเนา
เดิม 
 
ตารางที่ 4.30  ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการกับสถานะการอยูอาศัย      
            

ความคิดเห็นตอการใช
พื้นท่ีของโครงการ 

สถานะการอยู
อาศัย 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
จําแนกตามสถานะการอยู

อาศัย 

เจาของหอง 52.35 18.16 7.48 1.71 20.30 
ผูอยูอาศัย 53.76 19.89 8.06 1.61 16.67 
ผูเชา 44.20 17.39 11.59 2.90 23.91 
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จากตารางท่ี 4.30 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ ผูเปนเจาของ
หอง มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่งคิดเปนรอยละ 52.35 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิด
เปนรอยละ 20.30 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.16 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.48 ไมทราบขอมูล 
คิดเปนรอยละ 1.71 ตามลําดับ ผูอยูอาศัย มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่งหนึ่ง คิดเปนรอยละ 53.76 
รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.89 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 16.67 ไมมี
ความเห็นคิดเปนรอยละ 8.06 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 1.61 ตามลําดับ ผูเชา มีความคิดเห็น
พอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 44.20 รองลงมาใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 23.91 ไม
พอใจ คิดเปนรอยละ 17.39 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 11.59 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.90 
ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานะการอยูอาศัย 
 
ตารางที่ 4.31   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐานกับสถานะการ

อยูอาศัย 
 

ดานปจจัยพื้นฐาน สถานะการอยู
อาศัย 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไม
พอใจ 

ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
จําแนกตามสถานะการ 

อยูอาศัย 

เจาของหอง 49.89 19.66 7.05 4.59 18.80 
ผูอยูอาศัย 50.54 19.35 7.53 4.57 18.01 
ผูเชา 49.64 22.46 3.99 3.26 20.65 

 
 

จากตารางท่ี 4.31 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
ปจจัยพ้ืนฐาน ผูเปนเจาของหอง มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 49.89 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.66 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 18.80 ไมมีความเห็น คิดเปน
รอยละ 7.05 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.59 ตามลําดับ ผูอยูอาศัย มีความคิดเห็นพอใจเกินกึ่ง
หนึ่ง คิดเปนรอยละ 50.54 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 19.35 ควรแกไข คิด
เปนรอยละ 18.01 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.53 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 4.57 ตามลําดับ 
ผูเชา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.64 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปน
รอยละ 22.46 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.65 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 3.99 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 3.26 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานการณอยูอาศัย 
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ตารางที่ 4.32   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอมกับ
สถานการณอยูอาศัย 

 

ดานปจจัยส่ิงแวดลอม สถานะการอยู
อาศัย 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
จําแนกตามสถานะการอยู

อาศัย 

เจาของหอง 48.60 18.65 4.90 2.56 25.29 
ผูอยูอาศัย 47.80 23.75 7.04 2.35 19.06 
ผูเชา 49.80 20.55 5.14 3.95 20.55 

 
จากตารางท่ี 4.32 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน

ปจจัยสิ่งแวดลอม ผูเปนเจาของหอง มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.60 รองลงมา
ใหความคิดเห็น ควรแกไข คิดเปนรอยละ 25.29 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 18.65 ไมมีความเห็น คิด
เปนรอยละ 4.90 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.56 ตามลําดับ ผูอยูอาศัย มีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 47.80 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 23.75 ควรแกไข คิด
เปนรอยละ 19.06 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 7.04 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 2.35 ตามลําดับ 
ผูเชา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 49.80 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมพอใจ คิดเปน
รอยละ 20.55 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 20.55 ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 5.14 ไมทราบขอมูล คิด
เปนรอยละ 3.95 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานการณอยูอาศัย 
 
ตารางที่ 4.33   ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวมกับสถานะ  

การอยูอาศัย 
 

ดานการมีสวนรวม สถานะการอยู
อาศัย 

รอยละของความคิดเห็น 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

 
จําแนกตามสถานะการอยู

อาศัย 

เจาของหอง 41.83 13.30 16.83 16.19 11.86 
ผูอยูอาศัย 39.52 12.10 31.05 12.50 4.84 
ผูเชา 41.85 9.24 23.37 20.65 4.89 
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จากตารางท่ี 4.33 พบวาในการใหความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดาน
การมีสวนรวม ผูเปนเจาของหอง มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 48.60 รองลงมาให
ความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 16.83 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 16.19 ไมพอใจ คิด
เปนรอยละ 13.30 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 11.86 ตามลําดับ ผูอยูอาศัย มีความคิดเห็นพอใจมาก
ท่ีสุด คิดเปนรอยละ 39.52 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น คิดเปนรอยละ 31.05 ไมทราบ
ขอมูล คิดเปนรอยละ 12.50 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 12.10 ควรแกไข คิดเปนรอยละ 4.84 ตามลําดับ 
ผูเชา มีความคิดเห็นพอใจมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 41.85 รองลงมาใหความคิดเห็น ไมมีความเห็น 
คิดเปนรอยละ 23.37 ไมทราบขอมูล คิดเปนรอยละ 20.65 ไมพอใจ คิดเปนรอยละ 9.24 ควรแกไข 
คิดเปนรอยละ 4.89 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบแบบสอบถามในแตละสถานการณอยูอาศัย 

 
4.1.5  การวิเคราะหความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม 

 
ตารางที่ 4.34  แสดงการความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม เรียงตามลําดับความสําคัญ 
 

ความคิดเห็น จํานวน (คน) รอยละ 

    การใชพ้ืนท่ีโครงการ 39 29.50 

    ปจจัยพื้นฐาน 25 18.90 

    ปจจัยสิ่งแวดลอม 35 26.50 

    ปจจัยการมีสวนรวม 8 6.10 

    ไมแสดงความคิดเห็น 25 18.90 

รวม 132 100.00 
 

จากตารางท่ี 4.34 พบวาการแสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับการใช
พ้ืนท่ีโครงการมากท่ีสุด จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 29.50 รองลงแสดงความคิดเห็นและ
ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม เกี่ยวกับปจจัยสิ่งแวดลอม จํานวน 35 คน คิดเปนรอยละ 26.50 ปจจัยพ้ืนฐาน 
จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.90 ไมแสดงความคิดเห็น จํานวน 25 คน คิดเปนรอยละ 18.90 
ปจจัยการมีสวนรวม จํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 6.10 ตามลําดับ ตามจํานวนของผูตอบ
แบบสอบถาม 
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4.2  ขอมูลจากการสัมภาษณและการสังเกต 
 

4.2.1  ผลการสัมภาษณ 
ในการสัมภาษณ เจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติไดใหความคิดเห็นวา การเคหะแหงชาติได

ออกแบบโครงการบานเอื้ออาทรเพ่ือผูท่ีมีรายไดนอย จึงตองใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิด
ประโยชนอยางสูงสุด ผูท่ีมีรายไดนอยสามารถซื้อเปนของตนเองได การเคหะแหงชาติไดใหอํานาจ
หนาท่ีในการบริหารจัดการโครงการกับบริษัทบริหารโครงการที่ประมูลไดจากการเคหะแหงชาติ
ภายใตการกํากับดูแลของการเคหะแหงชาติ ผูบริหารของบริษัทบริหารโครงการไดใหความคิดเห็น
วา ทางบริษัทนอกจากบริหารจัดการตามขอสัญญาท่ีไดประมูลมาจากการเคหะแหงชาติแลว บริษัท
ไดจัดหาทรัพยากรในดานตางๆ เชน เจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัย เจาหนาท่ีทําความสะอาด 
ตลอดจนอุปกรณ และการบริการดานอื่นๆ ที่มากกวาในขอสัญญาท่ีไดกระทําไวกับการเคหะ
แหงชาติ เพ่ือใหเกิดความเปนอยูและสิ่งแวดลอมที่ดี ผูนําชุมชน(กรรมการชุมชน)ไดใหความ
คิดเห็นวา ไมสามารถทําใหเกิดการมีสวนรวมและการบริหารจัดการพื้นท่ีของโครงการใหเกิด
ประโยชนตามความตองการของผูที่พักอาศัยอยูในโครงการได เนื่องจากไมมีอํานาจหนาท่ีและ
งบประมาณในการบริหารจัดการจนกวาจะครบ 5 ปแรก ของโครงการ กิจกรรมหรือโครงการท่ี
ดําเนินการอยูเปนโครงการท่ีกําหนดโดยการเคหะแหงชาติ ซึ่งไมเปนไปตามความตองการของผูท่ี
พักอาศัยอยูในโครงการอยางแทจริง เจาหนาที่การเคหะแหงชาติ และผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) 
มีความเห็นท่ีตรงกันคือไมไดเกิดการมีสวนรวมท่ีแทจริงภายในโครงการ ตรงขามกับความคิดเห็น
ของผูบริหารบริษัทบริหารโครงการท่ีใหความคิดเห็นวาเกิดการมีสวนรวมท่ีดีอยูแลวจากทุกภาค
สวน   

 
4.2.2  ผลจากการสังเกต 
จากการสังเกตพบวาในการใชพ้ืนท่ีโดยรวมของโครงการนั้นมีการใชพ้ืนท่ีอยูในระดับท่ี

นาพอใจแตในสวนของการพ้ืนที่สวนรวมท่ีผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการของโครงการนั้นควรมีการ
ปรับปรุงใหมีความพอเพียงและเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ี เชน พ้ืนท่ีจอดรถท่ีมีขนาดไมเพียงพอกับ
จํานวนยานพาหนะของผูท่ีพักอาศัยอยูในโครงการ สนามกีฬาท่ีมีเพียงสนามบาสเก็ตบอลเพียง
สนามเดียวและอยูติดกับอาคารท่ีพักอาศัยทําใหเกิดเสียงรบกวนกับผูที่พักอาศัย ในสวนของ
สภาพแวดลอม ดานปจจัยพ้ืนฐานนั้น สวนของสาธารณูปโภคหลัก เชน ระบบไฟฟา น้ําประปา 
ระบบแสงสวาง อยูในระดับท่ีพอใจ แตมีบางสวนท่ีตองไดรับการแกไข เชน ระบบการขนสง
มวลชนท่ีมีเพียงรถประจําทางท่ีเปนรถสองแถวขนาดเล็กใหบริการเทานั้น ถนนท่ีใชเปน
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ทางเขาออกของโครงการท่ีมีขนาดสองชองจราจรและไมมีบาทวิถี มีสภาพท่ีเปนหลุม บอ ในบาง
ชวงทําใหการเขา – ออก ไมสะดวกนักรวมถึงทางเขาออกของโครงการท่ีมีขนาดเล็กดวย ในสวน
ของสภาพแวดลอม ดานปจจัยสิ่งแวดลอมนั้น เปนโครงการท่ีจัดวาไมนาจะมีปญหาดาน
สิ่งแวดลอมเนื่องจากมีการออกแบบระบบบําบัดน้ําเสีย มีพ้ืนที่สําหรับรวบรวมขยะมูลฝอย มีพ้ืนท่ีสี
เขียวท่ีเปนสนามเด็กเลนและที่สําหรับพักผอนได มีการปลูกตนไมภายในบริเวณตางๆของโครงการ 
พ้ืนท่ีรอบโครงการเปนพ้ืนท่ีเกษตรกรรมเปนสวนใหญทําใหมีการเคลื่อนของอากาศท่ีดีไมเปน
มลพิษ แตปญหาท่ีพบในโครงการดานสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีเกิดขึ้นจากการจัดการ ดังนี้ การ
บํารุงรักษาอุปกรณเคร่ืองมือ เชน เครื่องเติมอากาศของระบบน้ําเสีย การไมเดินระบบบําบัดน้ําเสีย 
ในสวนของการจัดการสวนของพ้ืนท่ีสีเขียวและตนไมภายในโครงการขาดการจัดการท่ีเหมาะสม 
เชน ไมมีการใสปุย รดน้ํา และใสยารักษาโรคท่ีเกิดขึ้น มีเพียงแตการตัดแตงกิ่ง สนามหญามีการตัด
หญาแบบไมมีกําหนดเวลาท่ีไมแนนอนในบางคร้ังปลอยใหหญาสูงถึง 1 เมตร ภายในโครงการยัง
พบวามีการเลี้ยงสัตวท้ังท่ีมีขอหามการเลี้ยงสัตวของการเคหะแหงชาติอยูแลว อีกท้ังยังมีสัตวเรรอน
เขามาอยูในโครงการดวยจํานวนหนึ่ง เชน สุนัข แมว หนู ทําใหเกิดความสกปรก และความไม
ปลอดภัยกับผูท่ีพักอาศัยในโครงการ ในสวนของสภาพแวดลอม ดานการมีสวนรวมนั้น พบวาผูท่ี
พักอาศัยอยูในโครงการไมคอยไดมีสวนรวมกับโครงการหรือกิจกรรมที่เกิดขึ้น เนื่องจากขาดการ
ประชาสัมพันธอยางทั่วถึง อีกสาเหตุหนึ่งที่ไมเขารวมกิจกรรมก็คือ กิจกรรมที่จัดขึ้นไมไดอยูใน
ความสนใจและผูท่ีพักอาศัยในโครงการไมไดกําหนดโครงการเอง ประกอบกับเวลาวางหลังการ
ทํางานท่ีแตกตางกันทําใหไมสามารถเขารวมได 

 
4.2.3  สรุปผลการสัมภาษณและการสังเกต     

 
ตารางที่ 4.35  ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ 
 

ท่ีมาของความคิดเห็น พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

     เจาหนาที่การเคหะแหงชาต ิ /     
     เจาหนาที่บริษัทบริหารโครงการ /     
     ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน)     / 
     การสังเกต       / 
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จากตารางท่ี 4.35 พบวาในการใหความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ เจาหนาท่ีการ
เคหะแหงชาติ ใหความคิดเห็น พอใจ เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการ ใหความคิดเห็น พอใจ ผูนํา
ชุมชน (กรรมการชุมชน) ใหความคิดเห็น ควรแกไข และจากการสังเกตพบวา ควรแกไข ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.36  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
 

ท่ีมาของความคิดเห็น พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

     เจาหนาที่การเคหะแหงชาต ิ /     
     เจาหนาที่บริษัทบริหารโครงการ /     
     ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน)     / 
     การสังเกต     / 

 
จากตารางท่ี 4.36 พบวาในการใหความคิดเห็นตอดานปจจัยพ้ืนฐาน เจาหนาท่ีการเคหะ

แหงชาติ ใหความคิดเห็น พอใจ เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการ ใหความคิดเห็น พอใจ ผูนําชุมชน 
(กรรมการชุมชน) ใหความคิดเห็น ควรแกไข และจากการสังเกตพบวา ควรแกไข ตามลําดับ 
 
ตารางที่ 4.37  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
 

ท่ีมาของความคิดเห็น พอใจ ไมพอใจ 
ไมมี

ความเห็น 
ไมทราบ

ขอมูล 
ควร

แกไข 
     เจาหนาที่การเคหะแหงชาต ิ /     
     เจาหนาที่บริษัทบริหารโครงการ /     
     ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน)     / 
     การสังเกต     / 

 
จากตารางที่ 4.37 พบวาในการใหความคิดเห็นตอดานปจจัยสิ่งแวดลอม เจาหนาท่ีการเคหะ

แหงชาติ ใหความคิดเห็น พอใจ เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการ ใหความคิดเห็น พอใจ ผูนําชุมชน 
(กรรมการชุมชน) ใหความคิดเห็น ควรแกไข และจากการสังเกตพบวา ควรแกไข ตามลําดับ 
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ตารางที่ 4.38  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ ดานการมีสวนรวม 
 

ท่ีมาของความคิดเห็น พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

     เจาหนาที่การเคหะแหงชาต ิ     / 
     เจาหนาที่บริษัทบริหารโครงการ /     
     ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน)     / 
     การสังเกต     / 

 
จากตารางท่ี 4.38 พบวาในการใหความคิดเห็นตอดานการมีสวนรวม เจาหนาท่ีการเคหะ

แหงชาติ ใหความคิดเห็น ควรแกไข เจาหนาท่ีบริษัทบริหารโครงการ ใหความคิดเห็น พอใจ ผูนํา
ชุมชน (กรรมการชุมชน) ใหความคิดเห็น ควรแกไข และจากการสังเกตพบวา ควรแกไข ตามลําดับ 
 
4.3  สิ่งที่ตองการใหแกไข/พัฒนาอยางเรงดวน 
 

จากการท่ีไดทําการสัมภาษณและสังเกตทําใหไดสิ่งที่ตองการใหแกไข/พัฒนาอยาง
เรงดวน ตามลําดับท่ีใหความสําคัญดังนี้ 

1. การใชพ้ืนท่ีของโครงการ 
2. ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
3. ดานปจจัยพ้ืนฐาน  

 



 
บทที่ 5 

 
สรุป อภิปราย และขอเสนอแนะ 

 
การศึกษาเรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุด

ระดับลาง” มีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความสามารถและขอจํากัดในการจัดการสิ่งแวดลอมของ
โครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1  

 

5.1  สรุป 
 

การศึกษา พบวา 
1)  ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นพอใจตอการใชพื้นท่ีของโครงการบานเอื้ออาทร 

ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 เฉลี่ยรอยละ 51.26 
2)  ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการบาน

เอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 ดานปจจัยพ้ืนฐาน เฉลี่ยรอยละ 50.00 
3)  ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการบาน

เอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 ดานปจจัยสิ่งแวดลอม เฉลี่ยรอยละ 48.62 
4)  ผูตอบแบบสอบถามใหความคิดเห็นพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการบาน

เอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 ดานการมีสวนรวม เฉลี่ยรอยละ 41.29 
5)  ประชากรท่ีมี เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได ภูมิลําเนาเดิม ท่ีแตกตางกันมีความ

คิดเ ห็นตอการใชพ้ืนท่ีและความพอใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการบานเอื้ออาทร 
ลาดกระบัง 2 ระยะที่ 1 ท่ีแตกตางกัน สวนสถานการณอยูอาศัย มีความคิดเห็นท่ีคอนขางจะไม
แตกตางกัน เมื่อเปรียบเทียบจากรอยละของความคิดเห็น 

6)  สิ่งท่ีตองการใหแกไข/พัฒนาอยางเรงดวน 
 (1)  ดานการใชพ้ืนท่ีโครงการ 
 (2)  ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
 (3)  ดานปจจัยพ้ืนฐาน 

7) จากการสัมภาษณและการสังเกต ขอมูลท่ีไดทําใหเขาใจไดวาขอมูลในทุกดานมีการ
ใหความคิดเห็นไปในทางตรงกันขามกันระหวางเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติและเจาหนาท่ี
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บริษัทบริหารโครงการกับผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) และการสังเกต ยกเวนในเรื่องของการมี
สวนรวมท่ีเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกับผูนําชุมชน 
(กรรมการชุมชน) และการสังเกต 

 

5.2 อภิปรายผล 
 

ผลสรุปในขอ 1) – 4) แสดงถึงความพึงพอใจในดานการใชพ้ืนท่ี สภาพแวดลอมของ
โครงการ ดานปจจัยพ้ืนฐาน ดานปจจัยสิ่งแวดลอม และดานความรวมมือ โดยแตละหัวขอยังมีผูท่ีมี
ความคิดเห็นเปนอยางอื่นรวมอยูดวยในจํานวนรอยละที่นอยกวา 

ผลสรุปในขอ 5) เปนไปตามผลการศึกษาของ จิระเดช กอดํารงค (2545) ท่ีพบวาปจจัย
ความหลากหลายของประชากรมีผลตอการมีสวนรวมในการจัดการสิ่งแวดลอม แตตรงกันขามกับ
ผลการศึกษาของ สมศักด์ิ นอยนคร (2551) ที่พบวาปจจัยความหลากหลายของประชากรไมมีผลตอ
การมีสวนรวม 

ผลจากการสัมภาษณและการสังเกต ในขอ 7) ท่ีกลาววา ขอมูลในทุกดานมีการใหความ
คิดเห็นไปในทางตรงกันขามกันระหวางเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติและเจาหนาท่ีบริษัทบริหาร
โครงการกับผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) และการสังเกต ยกเวนในเร่ืองของการมีสวนรวมท่ี
เจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ มีความคิดเห็นไปในแนวทางเดียวกับผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) 
และการสังเกต ทําใหเกิดความเขาใจไดวาในการใหความคิดเห็นมีการแบงความคิดเห็นออกเปน
สองฝายอยางชัดเจนเปนความคิดเห็นระหวางฝายท่ีมีหนาท่ีในการบริหารจัดการโครงการ คือ 
เจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติและเจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการ กับฝายท่ีเปนท่ีพักอาศัยอยู
ในโครงการ คือ ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) และผูสังเกต แสดงใหเขาใจไดอีกวาผูนําชุมชน 
(กรรมการชุมชน) ไมมีไดมีสวนในการท่ีจะบริหารจัดการโครงการแตอยางใด ซึ่งตรงกับขอมูลท่ีได
จากการสัมภาษณผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) ท่ีกลาววา กรรมการชุมชนไมไดมีอํานาจหนาที่ใน
การบริหารจัดการโครงการแตอยางใด รวมถึงการท่ีไมมีงบประมาณสําหรับใชจายในดานตางๆดวย 
จนกวาจะครบ 5 ปแรก จึงจะสามารถตั้งนิติบุคคลเขามาบริหารจัดการโครงการไดแตก็จะยังมี
ปญหาตามมาอีก คือ ตามโครงสรางท่ีการเคหะแหงชาติกําหนดไวจะตองมีการแบงโครงการ
ออกเปน 2 สวน อาคารท่ี 1-22 เปนสวนท่ี 1 อาคารท่ี 23-44 เปนสวนท่ี 2 ทําการจัดตั้งนิติบุคคลขึ้น
เปน 2 นิติบุคคล ใหสามารถบริหารจัดการไดในสวนของตนในการบริหารจัดการนี้รวมถึงการ
จัดการดานการเงินของแตละสวนท่ีแยกออกจากกัน แตในความเปนโครงการท่ีอยูในพ้ืนท่ีเดียวกัน
และมีพ้ืนท่ีสวนรวมท่ีจะตองดูแลรวมกัน เชน สนามกีฬา สนามเด็กเลน บอหนวงน้ํา  ที่จะตองมี
คาใชจายในการดูแลรักษา การจัดเก็บคาสวนกลางของนิติบุคคลที่แตกตางกันหรือการใหการ
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บริการท่ีแตกตางกันระหวางท้ัง 2 นิติบุคคล จะนํามาสูปญหาความขัดแยงภายในชุมชนได เชน การ
ท่ีมีแนวคิดวาการท่ีผูที่อยูในสวนของนิติบุคคลท่ีอยูสวนขางในตองผานนิติบุคคลสวนขางหนาเขา
ไปจะตองมารวมจายคาไฟฟาแสงสวาง และคารักษาความปลอดภัย ใหกับนิติบุคคลที่อยูขางหนา
ดวยมิฉะนั้นจะไมใหใชเปนทางผาน เปนตน  

ผูทําการศึกษายังเขาใจวาทางโครงการโดยบริษัทบริหารโครงการและเจาหนาท่ีของการ
เคหะแหงชาติ ไมไดมีความมุงม่ันท่ีจะดูแลดานสิ่ งแ วดลอมของโครงการอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ เห็นไดจากการท่ีไมไดมีการเปดระบบการบําบัดน้ําเสียของแตละอาคารจนทําใหน้ํา
เสียท่ีออกมาจากบอบําบัดน้ําเสียมารวมกันท่ีบอหนวงน้ําของโครงการมีลักษณะเปนน้ําที่เนาเหม็น 
มีกลิ่นท่ีรุนแรง ปลอยใหไหลลงสูแหลงน้ําธรรมชาติตอไป รวมถึงการดูแลพื้นท่ีสีเขียวของ
โครงการท่ีไมไดมีการควบคุมดูแลในเรื่องการปองกันและรักษาโรคที่เกิดขึ้นกับตนไมในโครงการ
ไมมีการรดน้ํา พรวนดิน ใหปุย แตอยางใด ในสวนของสัตวเรรอนและแมลงที่พบไดในโครงการ 
เชน สุนัข แมว หนู แมลงสาป และยุง ก็ยังมีการเพ่ิมจํานวนขึ้นอยางตอเนื่อง ทางผูนําชุมชนไดกลาว
วามีการดําเนินการรองเรียนไปกับทางบริษัทบริหารโครงการแลวแตไมไดมีการจัดการในเร่ือง
ดังกลาวแตอยางใด ซึ่งเจาหนาท่ีการเคหะแหงชาติไดใหเหตุผลของการดําเนินการบางอยางท่ีลาชา
อยูในขณะนี้วาเปนเพราะบริษัทบริหารโครงการไดทําการประมูลเพ่ือบริหารจัดการจากการเคหะ
แหงชาติ โดยไดรับการทําสัญญาคราวละ 1 ป ทําใหไมกลาท่ีจะลงทุนในการจัดหาอุปกรณเคร่ืองมือ
ตางๆเขามา เพ่ือใชในการบริหารจัดการ หรืออาจจะเปนการอางเพ่ือใหเขาใจไดวาตองใชอุปกรณ
ราคาสูงในการจัดการดําเนินการ เชน การเปลี่ยนหลอดไฟฟาแสงสวางท่ีติดอยูตามเสาไฟฟาท่ีกลาว
วาตองใชรถกระเชาเทานั้นถึงจะขึ้นไปเปลี่ยนไดในโครงการหมูบานโดยท่ัวไปในนั่งรานสําหรับ
งานกอสรางหรือการปนเสาไฟฟาเพ่ือคลายที่ยึดหมุนเขามาทําการเปลี่ยน จึงทําใหไดเห็นถึงผล
การศึกษาท่ีตองการใหมีการแกไขจากผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน) และผูที่พักอาศัยอยูในโครงการ 

ในดานของการมีสวนรวมนั้นเปนการท่ีการเคหะแหงชาติและบริษัทบริหารโครงการ
พยายามที่จะทําใหเกิดความมีสวนรวมท่ีมาจากภายในชุมชนท่ีมาจากผูท่ีพักอาศัยอยูในชุมชนและ
ความรวมมือที่มาจากภายนอกชุมชน เชน เจาหนาท่ีของสํานักงานเขต เจาหนาท่ีตํารวจ หนวยงาน
สาธารณสุข เปนตน แตการรวมมือเหลานี้ไมไดเกิดขึ้นจากความต้ังใจท่ีจะใหความรวมมืออยางเต็ม
ใจ สวนใหญมีเหตุผลอื่นเขามามีสวนในการท่ีเขามามีสวนรวม เชน การไดรับของแจก การไดรวม
กิจกรรมร่ืนเริง หรือเปนการท่ีจะตองทําตามหนาท่ี  ซึ่งจะเห็นไดจากขอ 7) และตารางท่ี 4.38 ท่ี
ขอมูลจากเจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ ผูนําชุมชน และการสังเกต ตรงกันวาควรแกไขในเร่ือง
ของการมีสวนรวม 
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ในสวนของสิ่งท่ีตองการใหแกไข/พัฒนาอยางเรงดวนนั้น เปนไปในสวนของการท่ีมีท่ี
จอดรถไมเพียงพอ การจัดการดานพ้ืนที่สวนรวมท่ีดูแลไมทั่วถึง เชน ไมมีการตัดหญาเปนเวลา สัตว
เรรอนและแมลง การรักษาความปลอดภัยท่ีควรมีมาตรการที่ดีกวาในปจจุบัน ความสะอาดและ
ระบบไฟฟาแสงสวางภายในโครงการ ผูทําการศึกษามีความเห็นวาสิ่งท่ีควรแกไขของโครงการ คือ 
การบริหารจัดการ 
 

 5.3   ขอเสนอแนะ 
 

การศึกษาเร่ือง “สิ่งแวดลอมของชุมชนใหมกับหลากหลายประชากร” ผูศึกษามีความ
คิดเห็นและขอเสนอแนะ ดังนี้ 
 ผูทําการศึกษามีความคิดเห็นวาโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 ยังขาดการ
มีสวนรวมของผูท่ีเกี่ยวของทุกภาคสวนอยางแทจริงโครงการตางๆ ไมไดเกิดจากการมีสวนรวมเปน
โครงการท่ีถูกกําหนดมาโดยบางหนวยงานหรือบางกลุม ประกอบกับการท่ีขาดการประชาสัมพันธ
อยางทั่วถึงทําใหโครงการ กิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
ไมไดรับการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนที่เกี่ยวของอยางจริงจัง หรือใหความสําคัญเทาท่ีควร และมี
ขอเสนอแนะจากการศึกษาในคร้ังนี้ 
 1)  ควรกําหนดโครงการจากการมีสวนรวมของผูท่ีมีสวนเกี่ยวของทุกภาคสวน 
 2)  ควรมีการประชาสัมพันธอยางท่ัวถึง 
 3)  ควรมีการพัฒนาการบริหารจัดการ 
 

5.4 ขอเสนอแนะในการศึกษาครั้งตอไป 
 

 1)  ควรทําการศึกษาวิธีการทําใหเกิดการมีสวนรวม โดยการหาปจจัยท่ีจูงใจใหเกิดการมี
สวนรวมภายในโครงการ เชน เวลาท่ีสามารถดําเนินกิจกรรมรวมกันได กิจกรรมท่ีทําใหเกิด
ประโยชนกับผูท่ีเกี่ยวของทุกฝาย 
 2)  ควรทําการศึกษาวิธีการบริหารจัดการชุมชน เนื่องจากหลังจาก 5ปแรก ของโครงการ
จะตองมีการจัดต้ังเปนนิติบุคคล บริหารจัดการโดยตัวแทนของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 
2 ระยะท่ี 1 แบงเปน 2 นิติบุคคล ในพ้ืนท่ีโครงการเดียวกัน จึงควรมีการศึกษาถึงวิธีการบริหาร
จัดการท่ีทําใหเกิดความรวมมือท่ีดีและปองกันไมใหเกิดความขัดแยง 
 3)  ควรทําการศึกษาโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 2 และระยะท่ี 3 ตอจาก
การศึกษาในครั้งนี้ เนื่องจากเปนโครงการท่ีมีลักษณะเดียวกันอีกท้ังยังอยูในพื้นท่ีโครงการเดียวกัน
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จึงมีความเกี่ยวเนื่องกันในดานการใชพ้ืนท่ี ดานสิ่งแวดลอม และดานการมีสวนรวม อีกท้ังการ
บริหารจัดการโครงการควรมีการประสานกันอยางอยางใกลชิดหรือใชลักษณะการบริหารจัดการ
แบบมีสวนรวมของโครงการบานเอื้ออาทร ลาดกระบัง 2 ท้ังสามระยะ 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ภาคผนวก ก 

หมายเลขแบบสอบถาม.…........................... 
ผูสัมภาษณ................................................... 
สถานท่ี ........................................................ 
วัน/เวลา........................................................ 

แบบสอบถาม 
การจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับลาง 

สําหรับผูพักอาศัยในโครงการ  
______________________________________________________________________________ 
 

แบบสอบถามนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เรื่อง “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมี   
ผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับลาง”  มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือ
นําไปสูการประเมินความเหมาะสม ลักษณะของประชากร สิ่งแวดลอม ของโครงการบานเอื้ออาทร 
ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 

แบบทดสอบนี้มี 4 สวน 
______________________________________________________________________________ 
 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
2. ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการ 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ 
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ  
และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 

นายประดิษฐ   ดีใจ 
  นักศึกษาปริญญาโท สาขาการจัดการสิ่งแวดลอม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
        ผูวิจัย 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ – นามสกุล..................................................................................................................................... 
ท่ีอยู (ในโครงการ).............................................................................................................................. 
เบอรโทรศัพท..................................................................................................................................... 
 
เพศ (     )  ชาย    (     )  หญิง 
อาย ุ (     ) ต่ํากวา 15 ป (     ) 15 – 25 ป   (     ) 26 – 35 ป 
 (     ) 36 – 45 ป  (     ) 46 – 55 ป   (     ) 55 ปขึ้นไป 
การศึกษา  

(     )  ประถมศึกษา  (     ) มัธยมศึกษาตอนตน 
 (     )  มัธยมศึกษาตอนปลาย (     ) ปวช. 
 (     )  ปวส./อนุปริญญา/ปวท. (     ) ปริญญาตร ี

(     )  ปริญญาโท  (     ) สูงกวาปริญญาโท 
ศาสนา  

(     ) พุทธ   (     ) คริสต  
(     ) อิสลาม   (     ) อื่น ๆ (ระบุ)............................................. 

อาชีพ 
(     )  รับราชการ   (     )  รัฐวิสาหกิจ 

 (     )  บริษัทเอกชน  (     )  คาขาย 
 (     )  นักเรียน/นักศึกษา  (     )  รับจาง (ระบุ).......................................... 

(     )  อื่น ๆ (ระบ)ุ.............................................    
รายไดตอเดือน 

(     )  ตํ่ากวา 5,000  (     )    5,000 – 10,000 
 (     )  10,001 – 15,000  (     )  15,001 – 20,000 
 (     )  20,001 – 25,000  (     )  25,001 – 30,000 

(     )  มากกวา 30,000 บาทขึ้นไป 
ภูมิลําเนาเดิม 

(     )  กรุงเทพฯ   (     )  ปริมณฑล 
 (     )  ภาคกลาง   (     )  ภาคเหนือ 
 (     )  ภาคใต   (     )  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

(     )  ภาคตะวันออก 
จังหวัด(ระบุ)................................................................................................ 
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สถานะการอยูอาศัย 

(     )  เจาของหอง  (     )  ผูอยูอาศัย 
 (     )  ผูเชา    
 

สวนท่ี 2   ความคิดเห็นตอการใชพ้ืนท่ีของโครงการ 
                โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองคําตอบท่ีตรงกับความคิดเห็นของทาน 
 

1. ขนาดพ้ืนท่ีของหองพักอาศัย 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
2. จํานวนชั้นของแตละอาคาร 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
3. จํานวนพ้ืนท่ีสีเขียว 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
4. พื้นท่ีจอดรถ 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
5. พื้นท่ีสวนรวม เชน สนามกีฬา สนามเด็กเลน ฯลฯ 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
6. ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีหองพักอาศัยกับราคาท่ีซื้อ 
 (     )  พอใจ               (     )  ไมพอใจ 
 (     )  ไมมีความเห็น  (     )  ไมทราบขอมูล 
 (     )  ควรแกไข 
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สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ 
              โปรดใสเครื่องหมาย  ในชองคําตอบที่ตรงกับความคิดเห็นของทาน 
ดานปจจัยพื้นฐาน 

ดานปจจัยพ้ืนฐาน 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. ถนนและเสนทางคมนาคม      
2. การขนสงมวลชน      
3. การใหบริการประปา      
4. การใหบริการไฟฟา      
5. การใหบริการโทรศัพทพ้ืนฐานและอินเตอรเน็ต      
6. แสงสวางในอาคาร      
7. แสงสวางนอกอาคารและไฟสองทาง      
8. การบริการเสาอากาศโทรทัศน      
9. รานขายของเบ็ดเตล็ด      
10. รานขายอาหาร      
11. การรักษาความปลอดภัย      
12. การใหบริการฉุกเฉิน      

 
ดานปจจัยส่ิงแวดลอม 

ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. การดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะ/พ้ืนท่ีสีเขียว      
2. ขยะมูลฝอยและการจัดเก็บ      
3. การปราศจากเสียงรบกวน      
4. อากาศท่ีไมเปนพิษ      
5. การจัดการแมลง      
6. การปองกันสัตวเรรอน      
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ดานปจจัยสิ่งแวดลอม 
ระดับความพึงพอใจ 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

7. การจัดการจราจร      
8. การจัดการดานท่ีจอดรถ      
  9. ความสะอาดของอาคาร      
10. ความสะอาดของพ้ืนท่ีสวนรวม      
11. การจัดการภูมิทัศนท่ีสวยงาม      

 
ดานการมีสวนรวม 

ดานการมีสวนรวม 
ระดับการมีสวนรวม 

พอใจ ไมพอใจ ไมมี
ความเห็น 

ไมทราบ
ขอมูล 

ควร
แกไข 

1. เจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ      
2. เจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการ      
3. ผูนําชุมชน (กรรมการชุมชน)      
4. ผูอยูอาศัยในโครงการ      
5. เจาหนาท่ีของสํานักงานเขต      
6. กิจกรรมท่ีเคยเขารวม       
7. การจัดกิจกรรมของโครงการ      
8. การจัดกิจกรรมสวนมากเปนกิจกรรมท่ีสามารถ 
   มีสวนรวมไดทุกเพศและวัย 
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สวนท่ี 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 
 ทานมีความคิดเห็นวาสิ่งใดท่ีจะตองแกไข/พัฒนาอยางเรงดวน 
 เรียงตามลําดับความสําคัญ 
1.  …………………………………………………………………………………………………… 
2.  …………………………………………………………………………………………………… 
3.  …………………………………………………………………………………………………… 
4.  …………………………………………………………………………………………………… 
5.  …………………………………………………………………………………………………… 
 
 

 
ขอขอบพระคุณท่ีกรุณาสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

ผูวิจัย 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
ภาคผนวก ข 

หมายเลขแบบสัมภาษณ…........................... 
ผูสัมภาษณ................................................... 
สถานท่ี ........................................................ 
วัน/เวลา........................................................ 

แบบสัมภาษณ 
การจัดการส่ิงแวดลอมในชุมชนท่ีมีผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับลาง 

สําหรับเจาหนาท่ีและผูนําชุมชน  
______________________________________________________________________________ 

 

แบบสัมภาษณนี้เปนสวนหนึ่งของวิทยานิพนธ เร่ือง “การจัดการสิ่งแวดลอมในชุมชนท่ีมี   
ผูอยูอาศัยหลากหลายในอาคารชุดระดับลาง” มีวัตถุประสงคเพ่ือใชในการรวบรวมขอมูล เพ่ือ
นําไปสูการประเมินความเหมาะสม ลักษณะของประชากร สิ่งแวดลอม ของโครงการบานเอื้ออาทร 
ลาดกระบัง 2 ระยะท่ี 1 
 

แบบทดสอบนี้มี 4 สวน 
______________________________________________________________________________ 

1. ขอมูลสวนบุคคล 
2. ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการ 
3. ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ 
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 
ขอมูลท่ีไดจะนําไปใชเพ่ือการวิจัยเทานั้น โดยหวังเปนอยางยิ่งวาจะไดรับความรวมมือ  

และขอขอบพระคุณทุกทานท่ีสละเวลาเพ่ือตอบแบบสอบถามชุดนี ้
 
 

นายประดิษฐ   ดีใจ 
  นักศึกษาปริญญาโท สาขา การจัดการสิ่งแวดลอม 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
        ผูวิจัย 
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สวนท่ี 1  ขอมูลสวนบุคคล 
ชื่อ – นามสกุล................................................................................................................................ 
ตําแหนง ........................................................................................................................................ 
 หนาที่ความรับผิดชอบ.................................................................................................................. 
 
สวนท่ี 2  ความคิดเห็นตอการใชพื้นท่ีของโครงการ 
1. แนวคิดการใชพื้นท่ีของโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ความเหมาะสมในการใชพ้ืนท่ีของโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. การแบงสวนของพ้ืนท่ีสีเขียว 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. ขนาดของพ้ืนท่ีหองพักอาศัย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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5. ขอกฎหมายท่ีเกี่ยวของและนํามาใช 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. การจัดการพ้ืนที่สวนรวม เชน พ้ืนท่ีจอดรถ ฯลฯ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
7. การบริการขนสงมวลชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
8. ระบบสาธารณูปโภค 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
9. การจัดการภูมิทัศน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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10. ทําเลท่ีต้ัง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
11. คุณลักษณะของประชากร 

11.1  อาชีพ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

11.2  รายได 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................    
             11.3  การศึกษา 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

11.4  ภูมิลําเนาเดิม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพแวดลอมของโครงการ 
               ดานปจจัยพื้นฐาน 
1. สิ่งอํานวยความสะดวก เชน ไฟฟา ประปา โทรศัพท ฯลฯ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ความสะดวกในการจับจาย เชน รานอาหาร รานขายของเบ็ดเตล็ด ฯลฯ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. แสงสวางในอาคาร และนอกอาคาร 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. การรักษาความปลอดภัย 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
5. มาตรการฉุกเฉิน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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 ปจจัยดานส่ิงแวดลอม 
1. การดูแลพ้ืนท่ีสาธารณะและพ้ืนที่สีเขียว 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
2. ขยะมูลฝอยและการจัดเก็บ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
3. สิ่งรบกวน 

3.1 เสียงรบกวน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

3.2 แมลงและสัตวเรรอน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
4. การจัดการดานการจราจรและท่ีจอดรถ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
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5. ความสะอาดของอาคารและพ้ืนท่ีสวนรวม 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
6. อากาศที่มีมลพิษและน้ําท้ิง 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 
 การมีสวนรวม 
1. การมีสวนรวมในดานการจัดการสิ่งแวดลอมของโครงการ 
 1.1 เจาหนาท่ีของการเคหะแหงชาติ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.2 เจาหนาท่ีของบริษัทบริหารโครงการ 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.3 ผูนําชุมชน 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 
 1.4 ผูที่อยูอาศัยในโครงการ 
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