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การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ 

การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มีว ัตถุประสงค์

เพ่ือ 1) ประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่ดําเนินการ
ตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในด้านปัจจัย
นําเข้า กระบวนการ ผลผลิต และผลลัพธ์ 2) ศึกษาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการ

ปรับปรุงการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะ
แห่งชาติ 
 วิธีการศึกษาในครั้งน้ี ได้นําแบบจําลองการประเมินปัจจัยนําเข้า-ผลผลิต (Input-Output 
Model) มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดของการประเมิน โดยทําการเก็บรวบรวม

ข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในการเคหะ
ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมาย จํานวน 310 หน่วย เก็บรวบ 
รวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2) กลุ่มคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานของการเคหะ

ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า จํานวน 4 คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แนวทางการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับโครงการ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 ผลการศึกษา พบว่า  
1)  ผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม ได้แก่ (1) การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่

โครงการ ปรากฏว่า ผู้แทนชุมชนเห็นว่าปัจจัยนําเข้าสู่โครงการยังไม่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การดําเนินงานตามโครงการ (2) การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏว่า ผู้แทนชุมชน

เห็นว่ากระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ยังดําเนินงานได้ไม่ดี  (3) การประเมินผลผลิต 
ปรากฏว่า ผู้แทนชุมชนเห็นว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมในชุมชนยังมีส่วนร่วมน้อย และผู้แทน
ครัวเรือนมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม ในระดับความพึงพอใจค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ย



 (4) 

เท่ากับ 2.40) (4) การประเมินผลลัพธ์ ปรากฏว่า มาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) 

(5) ผลสําเร็จของชุมชน ปรากฏว่า จากตัวชี้ว ัด 2 ตัว คือ ผลผลิต และผลลัพธ์ ผลสําเร็จของ
ชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อยู่ในระดับ
น้อย (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.67)  

2)  ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ (1) ความไม่เพียงพอของงบประมาณและ
ทรัพยากรที่ใช้ดําเนินงานตามโครงการ  (2) ความไม่เพียงพอของเจ้าหน้าที่ผู้ดําเนินงานตาม
โครงการ (3) ขาดการประสานงานและการให้ความร่วมมือที่ดี (4) ขาดการติดตามและความ
ต่อเน่ืองในการดําเนินงาน  

3)   ข้อเสนอแนะ ได้แก่  (1) ควรมีการจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรต่าง ๆ ให้
เพียงพอและมีความเหมาะสมกับการดําเนินงานตามโครงการ (2) ควรมีการจัดสรรเจ้าหน้าที่
หรือบุคลากรที่ดําเนินงานตามโครงการให้เพียงพอและเหมาะสมกับการดําเนินงานตามโครงการ    

(3) ควรมีการประสานความร่วมมือกันประชาชนในชุมชน คณะกรรมการชุมชน และเจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบดูแลชุมชน (4) ควรมีการติดตามการดําเนินงานให้มีความต่อเน่ืองมากขึ้น 
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The Performance Evaluation of the Communities under the Operation of the 

National Housing Authority Standard of Living: A Case Study of Tung Song Hong Flat 

Building for Rent aims at: 1) evaluating the success of rental flat building in Thung Song 
Hong Housing Community which includes its input, implementation process, output and 
outcome, in accordance with standard of living of National Housing Authority 2) studying 

problems and obstacles, and recommendations for the improvement of National 
Housing Authority’s performance in line with standard of living
 The method used in this thesis includes the application of input-output model in 
determining scope of evaluation. It was conducted by collecting information from 2 

groups of related people in the project, including: 1) 310 units of households in rental 
flat building in Thung Song Hong Housing Community which participated in targeted 
activities. The information was collected by questionnaire. 2) 4 community committees 

and head of office of rental flat building in Thung Song Hong Housing Community. The 
information was collected by in-depth interview. Statistical analysis includes percentage, 
average and standard deviation. 

. 

 The study finds that:  
1)  The overall evaluation of implementation success which divided into:  

(1) Input evaluation. The community representatives agreed that the input of the project 
was not proper and adequate for implementation of the project. (2) Process evaluation. 

The community representatives agreed that the implementation process was not well 
organized. (3) Output evaluation. The community representatives agreed that the 
participation in community activity was still low and household representatives agreed 



 (6) 

that satisfaction on activity participation was also low (an average of 2.40). (4) Outcome 
evaluation. The standard of living of residents in Thung Song Hong Housing Community 

was low (an average of 2.50). (5) Overall performance. The evaluation from output and 
outcome indicators showed that community success of living standard implementation in 
National Housing Authority’s community was low (an average of 1.67).  

2)  Problems and obstacles in implementation include (1) The inadequacy of  
budgetary resources for the  project implementation,  (2) the inadequacy of officials 
implementing the project, (3) lack of good coordination and collaboration and (4) lack of 
follow-up and continuous implementation.  

3)  Recommendations include: (1) The budget and resources should be  
increase for implementation of the project. (2) There should be increase in term of staff 
or personnel for project implementation. (3) There should be collaboration between 

people in the community, community committee and officials responsible for community 
activities and (4) There should be more continuous monitoring process. 
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บทท่ี 1 
 

บทนํา 
 

1.1   ท่ีมาและความสําคัญของปัญหา 
 

จากการพัฒนาและการเร่งรัดความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่เป็นไป
อย่างรวดเร็ว ผลจากการพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สภาพแวดล้อมเกิดความเสื่อมโทรม ชุมชนถูก

คุกคามมากขึ้น จนเกิดการเคลื่อนย้ายกลุ่มแรงงาน และการอพยพแรงงานจากชนบทมาสู่เมือง 
ทําให้ชุมชนเมืองเกิดการขยายตัว เน่ืองจาก การเพิ่มขึ้นของประชากรมีเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จน
กลายเป็นชุมชนขนาดใหญ่ และส่งผลต่อปัญหาทางสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยในชุมชน ปัญหา

ทางสังคม ปัญหาทางเศรษฐกิจที่ขาดการวางแผนที่ดี ผู้คนจํานวนมากที่มีรายได้น้อยจึงขาด
แคลนที่อยู่อาศัยที่มั ่นคง จากปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นเหล่าน้ีทําให้รัฐบาลได้ตระหนักถึง
ความสําคัญ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัยและชุมชนอย่าง
เร่งด่วน เน่ืองจาก “ที่อยู่อาศัย” ถือเป็นปัจจัยขั้นพื้นฐานที่มีความสําคัญต่อการดํารงชีวิตของ

มนุษย์ ทําให้มีการการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่ขึ้น เพ่ือเป็นการรองรับชุมชนที่จะ

เกิดขึ้นใหม่ ช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้ขาดแคลนที่อยู่
อาศัยและมีรายได้น้อย 

การเคหะแห่งชาติจึงเป็นหน่วยงานที่รัฐบาลจัดตั้งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน (2554) มีฐานะเป็น

หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุ ษย์ ที่มี
วัตถุประสงค์หลักในการจัดทําโครงการเคหะชุมชน จัดสร้างที่อยู่อาศัยให้ผู้มีรายได้น้อย โดยมี
บทบาทสําคัญในการให้ความช่วยเหลือจัดสรรที่อยู่อาศัยสําหรับผู้ที่มีรายได้น้อย รวมไปถึงการ

ร่วมแก้ไขปัญหาชุมชน สนับสนุน ส่งเสริมความมั่นคงในการอยู่อาศัย มีระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน มีสภาพแวดล้อมที่ดี และพัฒนาเพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนผู้ที่อาศัยในชุมชนให้มีความเข้มแข็งอย่างยั ่งยืน โดยในปัจจุบันการเคหะแห่งชาติ       
มีการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการการพัฒนาชุมชนและสังคมขึ้นมา เพ่ือเป็นการพัฒนา

คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในแต่ละพื้นที่ให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถบริหารจัดการพัฒนาชุมชนของตนเองได้ เกิดความเข้มแข็งทั้งในระดับบุคคล ครอบครัว 
และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยตนเอง การเคหะแห่งชาติจะคอยให้การดูแล ส่งเสริม

และสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรม 
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และร่วมกันพัฒนาชุมชนของตนเองได้ด้วยตนเอง การเคหะแห่งชาติจะคอยให้การดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนการปฏิบัติงานต่าง ๆ ภายในชุมชน โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานดําเนินกิจกรรม

ต่าง ๆ ในแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 
ให้บรรลุเป้าหมายไปสู่ความสําเร็จตามหลักการพัฒนาคุณภาพชีวิต และเป็นไปตามยุทธศาสตร์
ของการเคหะแห่งชาติ ที่มีองค์ประกอบหลัก 4 องค์ประกอบ คือ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี 
 จากการกําหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการและพัฒนาชุมชนและสังคม เพ่ือพัฒนา
คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ การจัดกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบ
จึงเป็นเครื่องมือในการดําเนินงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต และเป็นตัววัดระดับการพัฒนาชุมชน

ของการเคหะแห่งชาติไปสู่ความยั่งยืนต่อไป ผู้ประเมินจึงมีความสนใจในการศึกษาการ
ดําเนินงานในกิจกรรมตามยุทธศาสตร์ของการเคหะแห่งชาติในพื้นที่ โครงการเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้อง อาคารแฟลตเช่า เน่ืองจากโครงการดังกล่าวเป็นชุมชนที่เกิดขึ้นจากการจัดตั้งของการ

เคหะแห่งชาติ และอยู่ในความดูแลของการเคหะแห่งชาติมาเป็นเวลานาน รวมไปถึงการมีสภาพ
ความเป็นเมืองสูง เพราะตั้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร  
 ในการประเมินครั้งน้ี ผู้ประเมินได้อาศัยกรอบการประเมิน ตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติในด้านปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ 
(Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) และเสนอแนะแนวทางแก้ไข หากมีปัญหา
และอุปสรรคในการดําเนินงาน เพ่ือนําไปสู่การดําเนินงานตามกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพ และ
สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนในโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลต

เช่า ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองให้เกิดความยั ่งยืนได้ ต่อไป 
 

1.2   วัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ 
 
 1)  เพ่ือประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่ 

ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในด้านปัจ จ ั ย น ํ า เ ข ้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 
(Outcome) 

  2)  เพ่ือศึกษาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตาม 
กิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
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1.3  ขอบเขตการประเมิน 
 
1.3.1  ด้านเน้ือหาสาระ 

เป็นการศึกษาการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการอยู่
อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยเน้น 

 1.3.1.1  ประเมินระดับความสําเร็จของชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานเกณฑ์ชี้วัด 
คุณภาพชีวิตของการเคหะแห่งชาติโดยอาศัยตัวแบบเชิงระบบ (Input-Output Model) ที่
แบ่งเป็นด้านปัจจัยนําเข้า (Input) ประกอบด้วย ปัจจัยภายในชุมชน คือ ประชาชนในชุมชน 

ปัจจัยภายนอกชุมชน คือ เจ้าหน้าที่และงบประมาณ ด้านกระบวนการ (Process) ประกอบด้วย 
การดําเนินงานและการประสานงาน ด้านผลผลิต (Output) ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการและความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการ และด้านผลลัพธ์ (Outcome) 
ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตของ 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี   
 1.3.1.2  ทําการสํารวจและจัดเก็บข้อมูล (Survey) โดยการใช้แบบสอบถาม ๆ 

ประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง รวมไปถึงการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth 

Interview) คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานของการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร
แฟลตเช่า 

 1.3.1.3  ศึกษาปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามกิจกรรม 

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
 

1.3.2  ด้านพื้นท่ี 

เป็นการประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่
ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

 
1.3.3  ด้านเวลา 

การประเมินผลการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยใน
โครงการของการเคหะแห่งชาติทําการประเมินการดําเนินงานตามกิจกรรม โดยทําการเก็บข้อมูล

ในช่วง เดือนเมษายน-เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2554 
 

1.3.4  ด้านประชากร 

ประชากรที่ทําการประเมินแยกออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 
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1.3.4.1  กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า 
ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมาย 

1.3.4.2  กลุ่มคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานของการเคหะชุมชน 
ทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า 
 

1.4   ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1)  ทําให้ทราบถึงผลการประเมินระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร
แฟลตเช่า ที่ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ
แห่งชาติในด้านปัจ จ ั ย น ํ า เ ข ้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ 

(Outcome) 
2)  ทําให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพ

ชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และสามารถเสนอวิธีการในการปรับปรุงหรือ
แก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และนําไปสู่การดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 



 

 

บทท่ี 2 
 

แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
 

ในการศึกษาในครั้งน้ีเป็นประเมินระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้องที่
ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ โดยผู้

ศึกษาได้อาศัยแนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่ได้จากการค้นคว้าข้อมูลจากแหล่ง
ต่าง ๆ เพ่ือนํามาใช้เป็นแนวทางในการศึกษาได้ ดังต่อไปน้ี 

2.1  แนวคิดเกี่ยวกับการประเมินโครงการ 

2.2  แนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต 
2.3  แนวคิดเกี่ยวกับการมีส่วนร่วม 
2.4  แนวคิดเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

2.5  แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาสังคม 
2.6  กิจกรรมตามองค์ประกอบ คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของ 

                การเคหะแห่งชาติ 
2.7  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

2.1  แนวคิดเก่ียวกับการประเมินโครงการ 
 
2.1.1  ความหมายของการประเมิน 

Alkin (1969: 2) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการทําให้เกิดความ 
มั ่นใจในการตัดสินใจด้วยการคัดเลือกข้อมูลที่เหมาะสม รวบรวมและวิเคราะห์เพ่ือจัดทํารายงาน

สรุปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริหารในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536: 16) ได้กล่าวไว้ว่าการประเมิน

เป็นกระบวนการที่เป็นระบบในการเก็บรวบรวม และใช้สารสนเทศสําหรับการตัดสินใจ จุดมุ่ง 

หมายหลักของการประเมินโครงการอยู่ที่ความต้องการทราบผลของโครงการ การเปลี่ยนแปลงที่
เกิดขึ้นจากการดําเนินงาน และส่วนใดของโครงการที่ควรปรับปรุงแก้ไข 

Mehrens and Lehman (1984: 5) ได้กล่าวไว้ว่า การประเมิน หมายถึง การตัดสินโดย
ผู้เชี่ยวชาญหรือกระบวนการที่คน ๆ หน่ึง ตัดสินความพึงพอใจหรือคุณค่าของบางสิ่งบางอย่าง
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หรืออาจกล่าวอีกความหมายหน่ึงได้ว่า การประเมินเป็นการตัดสินความสอดคล้อง 
ต้องกันระหว่างการปฏิบัติกับวัตถุประสงค์ 

Stufflebeam and Others (1971 อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี, 2536: 16) ได้กล่าวไว้
ว่า การประเมินเป็นกระบวนการของการระบุ หรือกําหนดข้อมูลที่ต้องการ รวมถึงการ
ดําเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล และนําข้อมูลที่จัดเก็บมาแล้วนั้น มาจัดทําให้เกิดเป็นสารสนเทศที่

มีประโยชน์เพ่ือนําเสนอสําหรับใช้เป็นทางเลือกในการประกอบการตัดสินใจต่อไป 
Worthen and Sanders (1987: 19) ได้ให้ความหมายของการประเมินว่า เป็นการ 

พิจารณา คุณค่าของสิ่ง ๆ หน่ึง ประกอบด้วย การจัดหาสารสนเทศเพ่ือตัดสินคุณค่าของ
แผนงาน ผลผลิตกระบวนการ หรือการบรรลุวัตถุประสงค์ หรือการพิจารณาศักยภาพของ

ทางเลือกต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนินงานเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ 
ดิเรก ฤกษ์หร่าย (2527: 123) ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการเรียนรู้ 

อย่างเป็นระบบจากประสบการณ์ จากการประเมินค่า และการใช้ความรู้นั้นเป็นบทเรียนในการ

ปรับปรุงกิจกรรมปัจจุบัน และการดําเนินการวางแผนให้ดีขึ้น โดยการคัดเลือกการปฏิบัติที่
เหมาะสม 

สุวิมล ติรกานันท์ (2543: 2) ได้กล่าวว่า การประเมิน หมายถึง การจัดเก็บข้อมูลที่ใช้ใน 

การดําเนินงานตามโครงการในทุกรูปแบบ และทุกขั้นตอน มีการเก็บรวบรวมข้อมูลมาทําการ
วิเคราะห์ นําข้อมูลนั้นมาเพ่ือการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการ และนําสารสนเทศที่ได้จากข้อมูลมา
ใช้ในการปรับปรุง แก้ไขการดําเนินงานให้มีประสิทธิภาพ 

สมหว ัง พิธิยานุวัฒน์ (2544: 153-154) ได้ให้ความหมายของการประเมินไว้ว่า 

หมายถึง กระบวนการให้ได้มาซึ่งสารสนเทศเกี่ยวกับความก้าวหน้าของโครงการและ
ความสําเร็จของโครงการอันเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงคุณค่าของโครงการ กล่าวคือ เป็นเครื่องแสดงว่า
โครงการได้ดําเนินไปแล้ว ได้ผลสมตามวัตถุประสงค์ของโครงการมากน้อยเพียงใด ตลอดจนใน

อนาคตควรจะดําเนินการอย่างไร ซึ่งเป็นการพิจารณาคุณค่าโดยใช้ผลงานในอดีต และพิจารณา
ถึงศักยภาพและทางเลือกในการดําเนินงานในอนาคตต่อไปด้วย 

จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า การประเมิน หมายถึง กระบวนการหรือ

ขั้นตอนที่อาศัยสารสนเทศต่างๆมาสนับสนุนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการกระทําสิ่งใดสิ่งหน่ึงให้
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าประสงค์ที่วางเอาไว้  

 
2.1.2  ความหมายของการประเมินโครงการ 

Suchman (1967 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 1) ให้ความหมายของการประเมิน

โครงการว่า หมายถึง การใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้เทคนิคการวิจัยทาง
สังคมศาสตร์ เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริงและเชื่อถือได้เกี่ยวกับโครงการ เพ่ือการตัดสินใจว่า



7 

 

โครงการดังกล่าวดีหรือไม่ดีอย่างไร หรือเป็นการค้นหาว่าผลของกิจกรรมที่วางไว้ในโครงการ
ประสบความสําเร็จตรงตามวัตถุประสงค์หรือความมุ่งหมายของโครงการหรือไม่ 

Stufflebeam and Others (1967 อ้างถึงใน จําลอง โพธิ์บุญ, 2547: 90) ได้ให้
ความหมายของการประเมินโครงการว่าเป็นกระบวนการของการบรรยาย การเก็บข้อมูล การ
วิเคราะห์ข้อมูล ข่าวสาร เพ่ือใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสม ซึ่งการ

ประเมินเพ่ือให้สารสนเทศที่สําคัญ มุ่งประเมิน 4 ด้าน คือ การประเมินสภาพแวดล้อม (Context 
Evaluation) การประเมินปัจจัยนําเข้า (Input Evaluation) การประเมินกระบวนการ (Process 
Evaluation) และการประเมินผลผลิต (Output Evaluation) 
 ประชุม รอดประเสริฐ (2539: 73) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการว่า  

หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตร์หรือการใช้วิธีวิจัย เพ่ือหาข้อมูลที่เป็นจริง และมีความ
เชื่อถือได้ของโครงการ แล้วพิจารณาตัดสินว่าโครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และด้วย
คุณภาพของความสําเร็จนั้นเช่นใด 

พิสณุ ฟองศรี (2551: 68) ได้สรุปความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า หมายถึง 
กระบวน การตัดสินคุณค่าของโครงการในระยะหน่ึงระยะใดหรือทุกระยะ โดยนําสารสนเทศจาก
การวัดมาเปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กําหนดไว้ เพ่ือตัดสินใจจัดทําโครงการ ทดลองหรือนําร่อง 

ปรับเปลี่ยนระงับ ปรับปรุง ขยายผล หรือยกเลิกโครงการ 
สํานักนโยบายและแผนสาธารณสุข (2543: 2) ได้กล่าวถึงการประเมินผลแผนงานและ

โครงการไว้ว่า หมายถึง กระบวนการการดําเนินงานอย่างเป็นระบบในการเก็บรวบรวมข้อมูล
วิเคราะห์ข้อมูลโดยเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากการดําเนินงานตามแผนงานและโครงการนั้นกับ

เกณฑ์หรือมาตรฐานที่ตั้งไว้ เพ่ือตัดสินคุณค่าตลอดจนวินิจฉัยทางเลือกเพ่ือปรับปรุงแผนงาน
และโครงการนั้นให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มมากขึ้นเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ของ
แผนงานและโครงการ 

จําลอง โพธิ์บุญ (2547: 87) ได้ให้ความหมายของการประเมินโครงการไว้ว่า เป็น 
กระบวนการที่ทําอย่างเป็นระบบระเบียบเพ่ือพิจารณาถึงความมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพ 
ความเป็นไปได้ และผลกระทบของโครงการก่อนการตัดสินใจดําเนินโครงการ 

จากความหมายที่กล่าวข้างต้น อาจสรุปได้ว่า การประเมินโครงการ หมายถึง การวัดที่มี
การกําหนดเกณฑ์ชี้วัดที่ก่อให้เกิดสารสนเทศ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาตัดสินใจเลือกแนว
ทางการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการวางแผนและ
ตัดสินใจการประเมินโครงการในครั้งต่อๆไป 

 
2.1.3  ประเภทของการประเมินโครงการ 

การประเมินผลโครงการโดยทั่วไป มักจะใช้การประเมินผลทั้งแบบ Formative 
Evaluation และแบบ Summative Evaluation ตลอดจนมีการประเมินการดําเนินโครงการระยะ
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สั้นและระยะยาวตามแผนการประเมินผลที่ได้วางไว้ ซึ่งการประเมินทั้ง 2 ช่วงดังกล่าว อธิบาย
ได้ดังน้ี (สมหว ัง พิธิยานุวัฒน์, 2544: 95-96) 

Formative Evaluation เป็นการประเมินผลเพ่ือการปรับปรุงเป็นสําคัญ มักจะใช้
ประเมินผลระหว่างวางแผน หรือระหว่างพัฒนาโครงการ ผลที่ได้จาก Formative Evaluation 
นั้นจะช่วยตั้งวัตถุประสงค์ของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่แท้จริง นอกจากนั ้น Formative 

Evaluation อาจใช้ในระหว่างดําเนินโครงการ จะช่วยตรวจสอบว่าโครงการได้ดําเนินไปตาม
แผนของโครงการอย่างไร โดยอาจเรียกชื่อเฉพาะได้ว่า Implementation Evaluation หรือ 
Formative Evaluation ส่วนการตรวจสอบความก้าวหน้าของโครงการว่าดําเนินได้ผลเพียงไร 
เรียกว่า Progress Evaluation 

Summative Evaluation เป็นการประเมินผลรวม มักจะใช้ประเมินหลังสิ้นสุดโครงการ
สําหรับโครงการที่มีการดําเนินระยะยาวอาจใช้ Summative Evaluation ในการสรุปย่อความ
ระยะยาวต่าง ๆ ข้อมูลที่ได้จากระยะต่าง ๆ จะช่วยการประเมินสรุปรวมนั้น ส่วนใหญ่จะรวบรวม

จากผลของ Formative Evaluation เป็น Summative Evaluation ซึ่งผลสรุปที่ได้จะนําไปสู่การ
รายงานว่าโครงการบรรลุเป้าหมายหรือไม่ อย่างไร ตลอดจนรายงานถึงสถานภาพของโครงการ
ว่าประสบความสําเร็จหรือล้มเหลวเพียงไร มีปัญหาหรืออุปสรรคใดที่ต้องการแก้ไขปรับปรุง 

ข้อมูลเหล่านั้นจะช่วยให้ผู้บริหารโครงการสามารถนําไปสู่การตัดสินว่าโครงการนั้นจะดําเนินการ
ต่อหรือยกเลิก 

ในขณะที่ เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546: 96-103) ได้แบ่งประเภทของการประเมิน
โครงการที่แตกต่างออกไป โดยมีการแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ 1) การประเมินความต้องการ

ที่จําเป็น 2) การประเมินกระบวนการ 3) การประเมินผลผลิต และ 4) การประเมินประสิทธิภาพ 
ซึ่งสามารถอธิบายได้ ดังน้ี 
   1)  การประเมินความต้องการที่จําเป็น 

แนวคิดของการประเมินความต้องการที่จําเป็น (Need Assessment) เริ่มต้นที่
ประเทศสหรัฐอเมริกา ในช่วงกลางทศวรรษที่ 1960 โดยโครงการต่าง ๆ เหล่านั้น มักถูก
เรียกร้องให้มีการระบุวิธีการวัดและประเมินความต้องการของโครงการไว้ในเป้าหมายด้วย ท ั ้งน้ี

เพ่ือประสิทธิภาพของการวางแผนโครงการ ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นเกณฑ์พื้นฐานสําหรับการ
พิจารณาอนุมัติเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการต่าง ๆ ทางการศึกษา 
เช่น โครงการที่เกี่ยวกับการส่งเสริมวิชาการ โครงการพัฒนาจิตใจและอารมณ์ของเด็กนักเรียน 
และโครงการฝึกอบรมทางอาชีวศึกษา เป็นต้น โครงการทั้งหลายเหล่าน้ีได้ทําการประเมินความ

ต้องการที่จําเป็นเพ่ือนําไปสู่การปฏิบัติ และเพ่ือใช้ประโยชน์จากผลการประเมินให้กว้างขวาง
มากย่ิงขึ้น ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับภาค และระดับชาติในการวัดและประเมินความต้องการที่
จําเป็นนั้น ก่อนดําเนินโครงการใด ๆ จะต้องมีการวางแผนของโครงการนั้น ๆ ไว้ล่วงหน้าอย่างมี

ประสิทธิภาพ เพ่ือให้สามารถตอบคําถามต่าง ๆ ได้ตรงตามความต้องการที่แท้จริง ในปัจจุบัน
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นักประเมินได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการวางแผนเพ่ือการประเมิน และเชื่อว่าการวางแผน
โครงการจําเป็นต้องจัดให้เป็นส่วนหน่ึงของกระบวนการประเมิน โดยให้การวางแผนโครงการ

เป็นขั้นตอนหน่ึงของการประเมินโครงการนั้น ๆ ก่อนนําโครงการไปสู่ขั้นปฏิบัติ ทําให้นัก
วางแผนที่ดีต้องมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับความต้องการที่จําเป็นอย่างถูกต้อง โดยอาศัย
เทคนิคซึ่งสามารถวัดและประเมินความต้องการที่เหมาะสมได้ในเชิงปริมาณ รวมทั้งอาจใช้

เทคนิคอ่ืน ๆ ที่เอื้อต่อการประเมินความต้องการได้ เช่น การใช้ข้อมูลจากระเบียนสะสมที่มีอยู่ 
หรือการสังเคราะห์สารสนเทศที่มีอยู่ เป็นต้น 

2)  การประเมินกระบวนการ 
แนวคิดหลักของการประเมินกระบวนการ คือ เมื่อโครงการได้รับการพัฒนาและ

เริ่มดําเนินการแล้ว นักประเมินต้องย้อนกลับไปทบทวนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงการอีกครั้ง
เพ่ือตรวจสอบว่าโครงการนั้น ๆ ได้ปฏิบัติไปตามทุกขั้นตอนที่ได้ออกแบบไว้หรือไม่ และได้จ ัด
กิจกรรมเพ่ือให้บริการต่อกลุ่มเป้าหมายตรงตามที่กําหนดไว้ในโครงการหรือไม่ การประเมิน

กระบวนการของโครงการเช่นน้ี ถ้าจะกล่าวอีกนัยหน่ึง คือ เป็นการตรวจสอบความพยายามของ
โครงการว่า ได้ดําเนินการไปอย่างครบถ้วนและตรงตามแผนที่วางไว้ทุกขั้นตอนหรือไม่ ข้อมูล
และสารสนเทศที่จําเป็นสําหรับการประเมินโครงการ มักถูกรวบรวมไว้โดยตัวแทนของ

หน่วยงานและไม่อยู่ในรูปแบบที่ใช้ประโยชน์ได้โดยตรง ดังนั้น การจัดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่
เรียกใช้ได้นั้น จึงต้องเสียทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย ซึ่งนักประเมินกระบวนการควรตระหนักในเรื่องน้ี 
และควรมีความพยายามที่จะออกแบบการเก็บข้อมูลที่จําเป็นต่าง ๆอย่างมีระบบ ทั้งน้ีเพ่ือช่วย
อํานวยความสะดวกในด้านการรวบรวมข้อมูลและการสรุปข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ต่อการ

ปฏิบัติโครงการให้มากที่สุด ถึงแม้ว่าการประเมินกระบวนการ มิได้บ่งชี้ถึงความสําเร็จของ
โครงการ แต่ก็มีความสําคัญต่อผู้รับผิดชอบโครงการในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนที่จะนํามา
สนับสนุนโครงการหรือนํามาใช้เพ่ือการขยายโครงการ ซึ่งจําเป็นจะต้องมีข้อมูลเบื้องต้นจากการ

ประเมินดังกล่าว เพ่ือจะได้ทราบว่าโครงการนั้น ๆ มีแผนงานที่สามารถนําไปปฏิบัติได้จริง
เพียงใด และน่าจะประสบผลสําเร็จหรือไม่ นอกจากนั้น เมื่อมีการประเมินกระบวนการของ
โครงการแล้ว สิ่งสําคัญคือ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้อํานวยการโครงการสามารถจะปรับการ

ดําเนินงานให้เป็นไปในทิศทางที่นําไปสู่ความสําเร็จของโครงการได้อย่างสมเหตุสมผล 
 3)  การประเมินผลผลิต 

ที่ผ่านมานักประเมินมักจะเน้นการประเมนผลสัมฤทธิ์ของโครงการจากการ
ประเมินผลผลิตโดยตรงของโครงการนั้น ๆ ซึ่งความจริงแล้วเป็นการยากที่จะระบุ “เหตุ” ซึ่งมัก

หมายถึง ปัจจัยนําเข้าในระหว่างการดําเนินโครงการกับ “ผล” ที่เกิดตามมาของโครงการ ดังนั้น 
การประเมินผลผลิตของโครงการที่สําคัญคือ นักประเมินจะต้องแสดงแนวทางในการวัดผลสําเร็จ
ของโครงการให้น่าเชื่อถือ มีการวัดที่แม่นยํา มีผลการวัดที่ตรงกับความเป็นจริง และมีความคงที่

สําหรับวิธีการวัดนั้น อาจต้องใช้การออกแบบตามวิธีวิจัยที่ซับซ้อน คล้ายกับการออกแบบ
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โครงการวิจัยเชิงทดลอง ส่วนการกําหนดความสําเร็จของโครงการ ยังมีความเห็นแตกต่างกัน
ตามกลุ่มของผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น หน่วยงานที่สนับสนุน บุคลากรของโครงการ และผู้รับบริการ ซึ่ง

แต่ละกลุ่มมีระดับของการยอมรับความสําเร็จต่างกันไป ดังนั้น นักประเมินจึงต้องหาตัวบ่งชี้ที่
สามารถเป็นที่ยอมรับของทุกกลุ่มและมีความเป็นไปได้สําหรับการประเมินผลผลิตการ
ประเมินผลผลิตของโครงการ แม้ว่าจะเป็นเรื่องยากและซับซ้อนแต่ก็มีความสําคัญ เพราะ

โครงการทั้งหลายย่อมคาดหวังที่จะทราบสภาพที่แท้จริงว่า มีผลผลิตตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการมากน้อยเพียงใด มีผลข้างเคียงประการใดบ้าง และมีผลกระทบอย่างไรบ้าง อันจะ
นําไปสู่การตัดสินคุณค่าของโครงการที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุน้ี นักประเมินที่ดี จึงต้องพยายาม
ประเมินให้ได้ว่า 

 (1)  โครงการนั้นบรรลุวัตถุประสงค์หรือไม่ และประสบผลสําเร็จมากน้อย 
เพียงใด รวมทั้งมีผลข้างเคียงอะไรบ้างที่สามารถจะบ่งบอกถึงผลกระทบของโครงการดังกล่าว 

 (2)  มีหลักฐานด้านข้อมูล สารสนเทศ และบริการที่สนับสนุนผลการ 

ประเมินซึ่งสามารถนํามาอธิบายหรืออภิปรายได้ ทั้งเชิงประจักษ์และเชิงเหตุผลมากน้อยเพียงใด 
 (3)  มีวิธีการและตัวบ่งชี้ของการประเมินที่สามารถชี้แจง หรือยืนยันความ 

เป็นไปได้ ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันได้หรือไม่ และเพราะเหตุใด 

4)  การประเมินประสิทธิภาพ  
ปัจจุบันนักประเมินและผู้บริหารโครงการ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการ

ประเมินประสิทธิภาพของโครงการมากขึ้น โดยถือว่าเป็นประเภทของการประเมินที่จําเป็น
สําหรับโครงการ เพราะจะช่วยเสริมให้โครงการเหล่านั้น สามารถดําเนินการอย่างสอดคล้องกับ

สภาวการณ์ของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่เอื้ออํานวยต่อการพัฒนาท้องถิ่นหรือ
โครงการที่เป็นตัวกําหนดเกณฑ์สําคัญสําหรับประกันโครงการขนาดใหญ่ระดับชาติ ที่จะไม่ต้อง
สูญเสียทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัดโดยไม่จําเป็น โดยปกติแล้วการประเมินประสิทธิภาพของ

โครงการมักจะเริ่มจากคําถามต่าง ๆ กัน เช่น 
 (1)  ความสําเร็จของโครงการนั้น ๆ เมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายแล้วมีความ 

เหมาะสมหรือไม่ 

 (2)  ผลผลิตของโครงการเกิดจากปัจจัยที่ลงทุนไปใช่หรือไม่ 
 (3)  โครงการน้ีมีผลผลิตสูงกว่าโครงการอ่ืน ๆ เมื่อลงทุนเท่ากันหรือไม่  

และเพราะเหตุใด 
ดังนั้น การประเมินผลจึงควรทําควบคู่ไปกับการดําเนินโครงการ นับตั้งแต่การเลือก

โครงการ การวางแผนโครงการ การดําเนินงานตามโครงการจนถึงการประเมินผลสุดท้ายของ
โครงการ โดยชนิดของการประเมินโครงการจะแตกต่างกันไปตามช่วงเวลาของโครงการ       
ดังความหมายต่อไปน้ี (สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 9-10) 
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Need Assessment หมายถึง การประเมินความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มสังคมเพ่ือ
นํามาทํานโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ เป็นการประเมินก่อนเริ่มทําแผนหรือทําโครงการ 

Feasibility Study หมายถึง การประเมินเพ่ือตรวจสอบความเป็นไปได้ของทางเลือกเพ่ือ
นํามาจัดทําเป็นนโยบาย แผนงาน หรือโครงการใด ๆ 

1)  ด้านเศรษฐกิจ เป็นการพิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับ 

ผลตอบแทนที่ได้รับ 
2)  ด้านสังคม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานไม่ขัดต่อวัฒนธรรม 

ประเพณี และวิถีการดํารงชีวิต ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของสังคม 
3)  ด้านการเมือง เป็นการพิจารณาว่าการดําเนินงานจะไม่มีข้อขัดแย้งทาง 

การเมืองหรือได้รับการสนับสนุน 
4)  ด้านบริหาร เป็นการพิจารณาถึงขีดความสามารถขององค์กรที่เกี่ยวข้องว่า 

มีความ สามารถที่จะดําเนินการได้หรือไม่ 

5)  ด้านเทคนิค เป็นการพิจารณาถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 
เกี่ยวกับเทคนิค วิธีการที่นํามาใช้ในการดําเนินงาน 

6)  ด้านสิ่งแวดล้อม เป็นการพิจารณาว่าโครงการหรือแผนงานที่จัดทําขึ้นมีผล 

ต่อการทําลายสิ่งแวดล้อมหรือไม่ 
Context Evaluation หมายถึง การประเมินบริบทของโครงการว่ามีความเหมาะสม 

หรือไม่ ประกอบด้วยความจําเป็นของโครงการ ความต้องการโครงการของกลุ่มเป้าหมาย ความ
เหมาะสมของโครงการต่อกลุ่มเป้าหมายและความเหมาะสมต่อพื้นที่ดําเนินโครงการ 

Input Evaluation หมายถึง การประเมินความพร้อมของสิ่งต่าง ๆ ที่ถูกนําเข้ามาร่วมใน
การดําเนินโครงการ ประกอบด้วย บุคลากร งบประมาณ แนวทางการจัดการ วัสดุอุปกรณ์ 

Process Evaluation หมายถึง การประเมินการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน หรือ

โครงการว่ามีความถูกต้องเหมาะสมเพียงใด มีปัญหาและอุปสรรคอย่างไรบ้าง 
Monitoring หมายถึง การติดตามกํากับงาน เป็นการประเมินเพ่ือตรวจสอบว่าการ

ดําเนินงานเป็นไปตามนโยบาย แผนงาน หรือโครงการที่วางไว้หรือไม่ 

Formative Evaluation หมายถึง การประเมินความก้าวหน้าของโครงการ เมื่อดําเนิน
โครงการไปได้ระยะหน่ึง เพ่ือนําผลไปใช้แก้ไขปรับปรุงโครงการ 

Product Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่ได้จากโครงการว่าเป็นไปตามที่
คาดหวังหรือไม่เพียงใด 

Summative Evaluation หมายถึง การประเมินผลสรุปโครงการ หลังจากสิ้นสุดการ
ดําเนินโครงการนั้น เพ่ือนําผลไปประกอบการตัดสินใจว่า ควรปรับปรุง แก้ไข สานต่อ หรือยุติ
โครงการ 
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Outcome Evaluation หมายถึง การประเมินผลที่เกิดขึ้นจากโครงการทั้งหมด ทั้งที่
คาดหวังและที่ไม่ได้คาดหวัง 

Follow-Up Study หมายถึง การติดตามผลที่เกิดขึ้นจากโครงการเมื่อสิ้นสุดโครงการ
สิ้นสุดไปแล้ว จะมีการติดตามผลเป็นระยะ ๆ เพ่ือตรวจสอบความคงอยู่ ความก้าวหน้า และการ
พัฒนาอันเป็นผลมาจากการได้รับโครงการที่กําหนด 

Meta-Evaluation หมายถึง การประเมินโครงการประเมินเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง
ของการประเมิน นิยมใช้ประเมินการประเมินผลผลิต (Product Evaluation) การประเมินผลสรุป 
(Summative Evaluation) และการประเมินผลที่เกิดขึ้น (Outcome Evaluation) ดังภาพที่ 2.1 

 
ภาพท่ี 2.1  ประเภทของการประเมินตามช่วงเวลาของโครงการ 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 10. 
 

นอกจากน้ี เสาวนิตย์ ชัยมุสิก (2545: 86-87) ยังได้กล่าวถึงประเภทการประเมินผล
โครงการว่า สามารถจําแนกได้ 3 แบบ คือ 

    1)  การประเมินก่อนดําเนินงาน (Pre–Evaluation) ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 
ประเภทย่อย ๆ คือ 

 (1)  การศึกษาความเป็นไปได้ก่อนทําโครงการ (Feasibility Study) ได้แก่  

การประเมินปัจจัยแวดล้อม กําลังคน การเงิน การจัดการ และเทคโนโลยี ที่จะมีใช้ทํางานตาม
โครงการ 

 (2)  การประเมินร่างโครงการ (Project Appraise) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 
การศึกษาและวิเคราะห์ เค้าโครงของโครงการว่าเชื่อถือได้ และปฏิบัติได้จริงเพียงใด โดยศึกษา

ความสอดคล้องและความเหมาะสมระหว่างหลักการ เหตุผล จุดประสงค์ เ ป้าห ม า ย 
วิธีดําเนินการ งบประมาณช่วงระยะเวลาที่ปฏิบัติ และผลที่คาดว่าจะได้หรือผลกระทบที่จะ

• Meta-evaluation 

•  Need 

Assessment 

• Context 

Evaluation 

• Feasibility 

Study 

• Input 

Evaluation 

• Process 

Evaluation 

• Formative 

Evaluation 

• Product 

Evaluation 

• Summative 

Evaluation 

• Outcome 

Evaluation 

 

• Follow- 

Up Study 

ก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดําเนินโครงการ หลังสิ้นสุดโครงการ 

     

     จุดเริ่มต้นโครงการ                        จุดสิ้นสุดโครงการ             

 

                             



13 

 

เกิดขึ้นว่ารับได้เพียงใด หรืออาจกล่าวได้ว่าเป็นการประเมินความสอดคล้อง และความเหมาะสม
ระหว่างผลผลิต (Out Put) กระบวนการ (Process) และตัวป้อน (Input) น ั ่น เ อ ง 

2)  การประเมินผลขณะดําเนินงาน (On–Going Evaluation) โดยลักษณะของ
การประเมินผลในขั้นตอนน้ีมีความสําคัญมาก บางคนเรียกว่าการประเมินกระบวนการ 
(Process Evaluation) หรือการประเมินเพ่ือปรับปรุง (Formative) ปกติจะครอบคลุมกิจกรรม 2 

ประเภท ได้แก่ การติดตามหรือการกํากับติดตาม (Monitoring) และการประเมินสรุปในแต่ละ
ช่วงของงาน ซึ่งบางครั้งเรียกว่าการประเมินครึ่งโครงการ 

3)  การประเมินหลังการดําเนินงาน (Post Evaluation) เป็นการประเมินผลสรุป
หลังการดําเนินงาน หรือโครงการสิ้นสุดลงแล้ว (Summative Evaluation) เพ่ือดูว่าโครงการ

บรรลุวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และเกิดผลตามที่คาดหวังไว้เพียงใด มีผลพลอยได้หรือผลกระทบ
อะไรเกิดขึ้นบ้างบางโครงการอาจจําเป็นต้องมีการติดตามผลที่เกิดขึ้นในระยะยาว (Follow–up 
Study) 

 
2.1.4  รูปแบบของการประเมินโครงการ 

การประเมินโครงการมีตัวช่วยที่สําคัญ คือ รูปแบบการประเมิน ซึ่งจะทําให้การประเมิน
มีความรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเริ่มต้น เน่ืองจากรูปแบบต่างๆของการประเมินจะช่วย
เอื้อต่อการกําหนดประเด็นการประเมิน และวิธีการประเมินได้ด้วย ซึ่งเหมาะสําหรับผู้ประเมินที่

ยังขาดความชํานาญสามารถนําไปใช้เป็นแนวทางในการประเมิน โดยเฉพาะการประเมินในครั้ง
แรก การเลือกใช้รูปแบบของการประเมินจะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ประเมินว่าควรใช้หรือไม่ หรือ
ควรใช้รูปแบบใด (พิสณุ ฟองศรี, 2552: 7) 

แบบจําลองที่ใช้ในการประเมินในปัจจุบันเกือบทั้งหมด เป็นแบบจําลองที่มีจุดเริ่มต้นมา
จากการประเมินทางการศึกษา ต่อมาได้มีผู้นํามาประยุกต์ใช้กับการประเมินโครงการต่างๆ แบ่ง
แบบจําลองออกเป็น 3 กลุ่ม คือ (สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 41) 

1)  Objective Based Model ในกลุ่มน้ีมุงให้ความสนใจเปรียบเทียบผลที่ได้รับ
กับวัตถุประสงค์ นักวิชาการในกลุ่มน้ี ได้แก่ Tyler และ Cronbach  

2)  Judmental Evaluation Model กลุ่มที่สองน้ีให้ความสนใจกับการตัดสิน
คุณค่าของสิ่งที่ถูกประเมิน นักวิชาการกลุ่มน้ี ได้แก่ Stake Scriven และ Provus  

3)  Decision-Oriented Evaluation Model กลุ่มสุดท้ายเป็นกลุ่มที่มุ่งผลิตสาร
สนเทสเพ่ือการตัดสินใจ นักวิชาการในกลุ่มน้ี ได้แก่ Stufflebeam และ Alkin โดยแบบจําลองที่มี
ความสําคัญและใช้กันมากในงานประเมินโครงการ มีดังน้ี 
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2.1.4.1  Goal Attainment  Model ของ Tyler  
แนวคิดในการประเมินตามแบบของ Tyler (1936: อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล 

วิบูลย์ศรี, 2546: 30) จัดเป็นแนวคิดของการประเมินในระดับชั้นเรียน โดย Tyler มีความเห็นว่า
การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจะมีส่วนช่วยอย่างมากในการพัฒนา
กระบวนการเรียนการสอน ท ั ้งน้ี Tyler ได้เริ่มต้นการนําเสนอแนวความคิดทางการประเมินโดย

ยึดกระบวนการของการจัดการเรียนการสอนเป็นหลัก กล่าวคือ Tyler ได้นิยามว่า กระบวนการ
จัดการเรียนการสอนเป็นกระบวนการที่มุ่งจัดขึ้นเพ่ือก่อ ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมที่พึง
ปรารถนาในตัวของผู้เรียน ด้วยเหตุน้ีจุดเน้นของการเรียนการสอน จึงขึ้นอยู่กับการที่ผู้เรียน
จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมในตัวผู้เรียนตามที่มุ่งหวังกระบวนการดังกล่าวควรมีขั้นตอน

ในการดําเนินการ ดังน้ี 
ขั้นที่ 1  ต้องมีการระบุหรือกําหนดวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนลงไปว่าเมื่อสิ้นสุด  

การจัดการเรียนการสอนแล้ว ผู้เรียนควรเกิดพฤติกรรมใด หรือสามารถกระทําสิ่งใดได้บ้าง

ลักษณะของวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนดังกล่าวน้ี ควรมีจุดเน้นอยู่ที่การกําหนดพฤติกรรมซึ่ง
สังเกตเห็นได้โดยชัดเจน หรือที่เรียกว่าวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ข ั ้น ท ่ี 2  ต้องระบุต่อไปว่า จากวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ดังกล่าวนั้น มีเน้ือหา 

ใดบ้างที่ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ หรือมีสาระใดบ้างที่เมื่อผู้เรียนเกิดการเรียนรู้แล้ว จะก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 1 

ข ั ้น ท ่ี 3  หารูปแบบและวิธีการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสมกับเน้ือหาซึ่ง 
ผู้เรียนจะต้องเรียนรู้ตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนที่ 2 

ข ั ้น ท ่ี 4  หามาตรการในการตรวจสอบหลังจากสิ้นสุดการจัดการเรียนการสอน 
ว่าผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กําหนดไว้ในข้อใดบ้าง และมี
วัตถุประสงค์ข้อใดบ้างที่ผู้เรียนยังไม่เกิดการเรียนรู้แนวคิดดังกล่าวน้ีเป็นแนวคิดในช่วงต้น ๆ 

ของ Tyler ต่อมา Tyler ได้สร้างวงจรของวัตถุประสงค์ในการจัดการเรียนการสอนและการ
ประเมินผลขึ้น ซึ่งเขียนเป็นโมเดลพื้นฐาน เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่าผลการดําเนินงานบรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้หรือไม่ มุ่งเน้นที่การวัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่เป็นผลมาจากการเรียน

การสอนในโรงเรียน มีขั้นตอนดังภาพที่ 2.2 
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ภาพท่ี 2.2  แบบจําลองการประเมินของ Tyler 

แหล่งท่ีมา: Tyler, 1936 อ้างถึงใน สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 42. 

 
กล่าวโดยสรุปคือ การประเมินในความเห็นของ Tyler หมายถึงการเปรียบเทียบ

สิ่งที่ผู้เรียนสามารถกระทําได้จริงหลังจากที่ได้จัดการเรียนการสอนแล้วกับวัตถุประสงค์เชิง
พฤติกรรมซึ่งได้กําหนดขึ้นไว้ก่อนที่จะจัดการเรียนการสอน 

จากแนวคิดพื้นฐานด้านหลักการ และทฤษฎีที่เกี่ยวกับการประเมินการเรียน

การสอนดังกล่าว Tyler จึงได้เสนอโมเดลการประเมินขึ้นเรียกว่า Tyler’s Goal Attainment 
Model ซึ่งเป็นโมเดลที่ยึดจุดมุ่งหมายเป็นหลักในการประเมินความสําเร็จของโครงการโดยการ
ตรวจสอบผลผลิตของโครงการว่า ได้เป็นไปตรงตามจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้หรือไม่ 

 

 

กําหนดจุดมุ่งหมายทางการศึกษา 

(ผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษา) 

 
เขียนจุดมุ่งหมายในรูปของ 

จุดประสงค์เชิงพฤติกรรม 

ทดสอบก่อนเรียน (Pretest) 

สอนด้วยวิธีที่เหมาะสม 

 

ทดสอบหลังเรียน (Posttest) 

 

เปรียบเทียบคะแนน Pretest 

และคะแนน Posttest 

 

นําผลท่ีได้ไปปรับปรุงการเรียนการสอน 
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2.1.4.2  Goal and Side Effect Attainment Model ของ Cronbach 
Cronbach (1963 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 43) ได้พัฒนาแบบจําลอง

ขึ้นในปี ค.ศ.1963 เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องในแบบจําลองของ Tyler จุดเน้นของแบบจําลองน้ีเป็น
การประเมินเพ่ือสร้างสารสนเทศในการตัดสินใจเกี่ยวกับการปรังปรุงรายวิชา การปรับปรุงตัว
นักเรียน และการจัดการบริหาร 

วิธีการประเมินประกอบด้วย 
 (1) ประเมินผลสัมฤทธิ ์ทางการศึกษาเหมือน Tyler 

(2) ประเมินกระบวนการเรียนการสอน 
(3) ประเมินประสิทธิภาพ 

(4) ประเมินทัศนคติ 
(5) การติดตามผลหลังการเรียนรู้ 

Cronbach พยายามแก้ไขข้อบกพร่องของ Tyler โดยให้มีการประเมินในด้าน

อ่ืนๆที่เกี่ยวข้องด้วย 
2.1.4.3  Countenance Model ของ Stake 
Stake (1967 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 43) พัฒนาแบบจําลองน้ีขึ้น

ในปี ค.ศ. 1967 เป็นการประเมินใน 3 ประเด็นหลัก คือ ปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และผลลัพธ์ 
โดยแบ่งวิธีการออกเป็น 2 เมตริกซ์ ประกอบด้วยเมตริกซ์การบรรยายและเมตริกซ์การตัดสิน
คุณค่า ดังภาพที่ 2.3 

ภาพท่ี 2.3  เมตริกซ์การบรรยายและเมตริกซ์การตัดสินคุณค่า 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 43. 

 

การใช้เมตริกซ์ทั้งสองจะเป็นการพิจารณาใน 2 ประเด็นคือ  

1)  การพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ และ
ผลลัพธ์ 

 

  

  

  

หลักการ
และเหตุผล 

 

   
  

  

  

 

เมตริกซ์การบรรยาย 

  สิ่งท่ีคาดหวัง    สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 

 

เมตริกซ์การตัดสินคุณค่า 

    มาตรฐาน     การตัดสินคุณค่า 
ปัจ จ ั ย 

เบื้องต้น 

การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 
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2)  การพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและส่วนของสิ่งที่
เกิดขึ้นจริง 

 
 

ภาพท่ี 2.4  ประเด็นที่ประเมินและการพิจารณาความสัมพันธ์และความสอดคล้อง 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 44. 

 
จากแผนภูมิจะต้องพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยเบื้องต้น การปฏิบัติ 

และผลลัพธ์ทั้ง 3 ส่วน ในขณะเดียวกันจะต้องพิจารณาความสอดคล้องระหว่างสิ่งที่คาดหวังและ
สิ่งที่เกิดขึ้นจริงด้วย 

 

 

ภาพท่ี 2.5  การเปรียบเทียบสัมบูรณ์และการเปรียบเทียบสัมพัทธ์ 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 44. 

 
 

                                                                                      

 

ผลของโครงการ 

ที่ต้องการประเมิน 

ความสอดคล้อง

  

ความสอดคล้อง

  

ปัจจัยเบื้องต้น สิ่งท่ีคาดหวัง

  

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง ความสอดคล้อง

  

การปฏิบัติ 

ผลลัพธ์ 

ความสัมพันธ์ 

สิ่งท่ีคาดหวัง 

ความสัมพันธ์ 

ปัจจัยเบื้องต้น 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 

สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง 

ความสัมพันธ์ 

ความสัมพันธ์ 

ผลของโครงการ 

ที่ต้องการประเมิน มาตรฐาน 

การตัดสินใจ 

ABSOLUTE 
COMPARISON 

RELATIVE 

COMPARISON 
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 การเปรียบเทียบผลที่ได้รับจากโครงการแบ่งการเปรียบเทียบออกเป็น 2 แบบ
คือ  

1)  การเปรียบเทียบสัมบูรณ์ (Absolute Comparison) เป็นการนําผลที่
ได้จากโครงการไปเปรียบเทียบกับมาตรฐาน ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ควรจะมี หรือควรจะเป็น หรือควร
จะได้จากโครงการ โดยมีการกําหนดไว้ล่วงหน้า  

2)  การเปรียบเทียบสัมพัทธ์ (Relative Comparison) เป็นการนําผลที่
ได้จากโครงการไปเปรียบเทียบกับโครงการในลักษณะเดียวกันที่ประสบความสําเร็จ 

2.1.4.4  Formative and Summative Evaluation Model ของ Scriven 
Scriven (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546: 35) ได้จําแนก

ประเภทและบทบาทของการประเมินออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 
1)  การประเมินระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) เป็น 

บทบาทของการประเมินงาน กิจกรรม หรือโครงการใด ๆ ที่บ่งชี้ถึงข้อดีและข้อจํากัดที่เกิดขึ้นใน

ระหว่างดําเนินงานนั้น ๆ ผลจากการประเมินดังกล่าวน้ี สามารถจะนําไปใช้เพ่ือการพัฒนางาน
ดังกล่าวให้ดีขึ้น จึงอาจเรียกการประเมินประเภทน้ีว่าเป็นการประเมินเพ่ือการปรับปรุง 

2)  การประเมินผลรวม (Summative Evaluation) เป็นบทบาทของ 

การประเมินเมื่อกิจกรรมหรือโครงการใด ๆ สิ้นสุดลงเพ่ือเป็นตัวบ่งชี้ถึงคุณค่าความสําเร็จของ
โครงการนั้น ๆ รวมทั้งนําเอาความสําเร็จหรือแนวทางที่ดีไปใช้งานหรือกิจกรรมอ่ืน ๆ ที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันในโอกาสต่อ ๆ ไป จึงอาจเรียกการประเมินประเภทน้ีว่าเป็นการประเมิน
สรุปรวม 

การประเมินระหว่างดําเนินการ (Formative Evaluation) และการประเมินผลรวม 
(Summative Evaluation) มีรายละเอียดที่แตกต่างกัน (สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 45) ดังตาราง
ที่ 2.1 
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ตารางท่ี 2.1  การเปรียบเทียบรายละเอียดของ Formative Evaluation & Summative 

Evaluation 

รายละเอียด Formative Evaluation Summative Evaluation 

1. วัตถุประสงค์ - ปรับปรุงโครงการ - ยุติ หรือ ขยายโครงการ 

2. ผู้ใช้ผลประเมิน - ผู้บริหารและคณะผู้ดําเนินงาน - ผู้บริหารระดับนโยบาย หรือเจ้าของทุน 

3. ผู้ประเมิน - บุคคลภายในโครงการ - บุคคลภายในและภายนอกโครงการ 

4. ลักษณะการเก็บข้อมูล 

 

- เป็นทางการและไม่เป็นทางการ 

- เก็บข้อมูลเป็นระยะ ๆ 

- เป็นทางการ 

- เก็บเพียงครั้งเดียวตอนสิ้นสุดโครงการ 

5. กลุ่มตัวอย่าง - ขนาดเล็ก  - ขนาดใหญ่และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย 
6. ประเด็นคําถาม - ทําอะไร ทําได้เท่าไร 

- มีอะไรต้องปรับปรุง 

- ต้องการทรัพยากรอะไรเพิ่มขึ้นอีก 

- ม ี ปัญ ห า/อุปสรรคอะไร 

- มีผลอะไรเกิดขึ้น 

- ค่าใช้จ่ายเป็นอย่างไร 

- ควรยุติหรือขยายโครงการ 

 

 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 45. 

 
นอกจากน้ี Scriven (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546: 36) ย ัง 

ได้เสนอสิ่งที่ต้องประเมินออกเป็นส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ 
1)  การประเมินเกณฑ์ภายใน (Intrinsic Evaluation) เป็นการประเมิน

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของเครื่องมือใด ๆ ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล รวมทั้งคุณภาพของ
คุณลักษณะต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดําเนินโครงการ เช่น เป้าหมาย โครงสร้าง วิธีการ
ตลอดจนทัศนคติของบุคลากรที่รับผิดชอบในการดําเนินโครงการ ความเชื่อถือจากสาธารณชน

และข้อมูลอ่ืน ๆ ในอดีตที่เกี่ยวข้องกับโครงการนั้น ๆ การประเมินในส่วนน้ีถือว่ามีความสําคัญ
อย่างย่ิง 

2)  การประเมินความคุ้มค่า (Payoff Evaluation) เป็นการประเมินใน

ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของโครงการ ทฤษฎี หรือสิ่งอ่ืน ๆ ของโครงการ แต่เป็นการ
ประเมินในส่วนซึ่งเป็นผลที่มีต่อผู้รับบริการจากการดําเนินโครงการ เช่น ผลที่ได้จากคะแนน
สอบหรือผลการปฏิบัติงานของผู้รับบริการจากการดําเนินโครงการ ฯลฯ การประเมินความคุ้มค่า
ได้ให้ความสนใจเกี่ยวกับผลของโครงการที่ให้แก่ผู้รับบริการ จึงจัดว่าเป็นการตัดสินคุณค่าของ

โครงการโดยอิงเกณฑ์ภายนอก (Extrinsic Criteria) 
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 2.1.4.5  Evaluation of Ongoing Programs in the Public School System  
  ของ Provus 

Provus ( 1969 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 46) พัฒนารูปแบบการ
ประเมินขึ้นในปี ค.ศ.1969 ได้กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างขั้นตอนต่างๆ ของโครงการซึ่ง
ประกอบด้วย  

1) การออกแบบหรือวางแผนโครงการ  
2) การเตรียมปัจจัยนําเข้า  
3) กระบวนการดําเนินงาน  
4) ผลผลิตที่ได้จากโครงการ  

5) การวิเคราะห์การลงทุน 
 

                      S                              T                     S                         T 
 C  D    C  D   

                      

                        P                                                    P 

                                          

                                             A                                                       A 

 
ภาพท่ี 2.6  แบบจําลองการประเมินของ Provus 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 46. 

หมายเหตุ: A = การเปลี่ยนแปลง (Alteration) 

 C = เปรียบเทียบ (Compare) 

  D = ไม่สอดคล้อง (Discrepancy information) 

  P = การดําเนินงาน (Program performance) 

 S = มาตรฐาน (Standard) 

 T = ยกเลิก (Terminate) 

     
กิจกรรมที่          จะนําการดําเนินงาน (P) มาเปรียบเทียบ (C) กับมาตรฐาน

งาน (S) ถ้าพบว่าไม่สอดคล้อง (D) จะมีทางเลือกอยู่ 3 ทาง คือ ยุติโครงการ (T) หรือมีการ
เปลี่ยนแปลง (A) หรือกลับไปเริ่มต้นใหม่ หากมีความสอดคล้องก็จะดําเนินการในกิจกรรม 

 
 

1 2 3 

1 

2 
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2.1.4.6  แนวคิดของ Alkin 
Alkin (1969: อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 47) ได้พ ัฒนาวิธีการประเมิน

ที่เรียกว่า “Center for Te Study of Evaluation Approach” ในปี ค.ศ.1969 โดยแบ่งการ
ประเมินออกเป็น 5 ด้าน ดังน้ี 

1)  การประเมินสภาพของระบบที่อยู่ (System Assessment) เป็นการ 

ประเมินสภาพทั้งหมดของพื้นที่เป้าหมาย โดยนําข้อมูลที่ได้มากําหนดขอบเขตของงานและ
วัตถุประสงค์ของโครงการ 

2)  การประเมินเพ่ือการวางแผนโครงการ (Program Planning) เป็นการ 
ประเมินก่อนเริ่มโครงการ เพ่ือพิจารณาตัดสินใจเลือกทางเลือกที่เหมาะสมในการดําเนินการ 

3)  การประเมินเพ่ือการดําเนินโครงการ (Program Implementation) 
เป็นการประเมินในระหว่าที่ดําเนินโครงการเพ่ือติดตามกํากับงานให้เป็นไปตามแผน 

4)  การประเมินเพ่ือการปรับปรุงโครงการ (Program Improvement)  

เป็นการประเมินในระหว่างดําเนินโครงการเพ่ือนําข้อมูลที่ได้มาแก้ไข ปรับปรุงโครงการ 
5)  การประเมินเพ่ือการยอมรับผลของโครงการ (Program Certification) 

เป็นการประเมินเพ่ือศึกษาผลที่ได้จากโครงการ และรวบรวมข้อมูลไว้เพ่ือการปรับปรุง ยกเลิก 

หรือขยายโครงการ 
2.1.4.7 CIPP Model ของ Stufflebeam  
Stufflebeam (1971 อ้างถึงใน สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 47) พัฒนาแบบ  

จําลองน้ีขึ้นในปี ค.ศ.1971 โดยมีแนวคิดในการสร้างสารสนเทศเพ่ือการตัดสินใจ แบ่งการ

ประเมินเป็น 4 ประเด็นตามประเภทของการตัดสินใจ และการนําไปใช้ประโยชน์  
 

ตารางท่ี 2.2  ความสัมพันธ์ระหว่างประเภทการประเมิน ประเภทการตัดสินใจ และการนําไปใช้   

 ประโยชน์ ตามแบบจําลองของ Stufflebeam 

 
ประเภทการประเมิน ประเภทของการตัดสินใจ การนําไปใช้ประโยชน์ 

Context Evaluation Planning Decision ใช้กําหนดนโยบายหรือเป้าหมาย ใช้คัดเลือก

โครงการที่เหมาะสม 

Input Evaluation Structuring Decision กําหนดโครงสร้างการดําเนินงาน ยุทธวิธี 

วิธีการ แผนการดําเนินงาน 

Process Evaluation Implementation Decision ติดตามและกํากับการดําเนินงานตามแผน 

ปรับปรุง วิธีการดําเนินงาน รายงาน
ความก้าวหน้าของโครงการ 

Product Evaluation Recycling Decision ยุติ ชะลอ หรือขยายโครงการ 
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แบบจําลองของ Stufflebeam จะแบ่งการประเมินแต่ละแบบเพ่ือให้ได้
สารสนเทศที่เป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานในแต่ละขั้นตอน 

2.1.4.8  แบบจําลองในการประเมินการฝึกอบรมของ Kirkpatrick 
Kirkpatrick (1978 อ้างถึงใน สุวิมล ติรกานันท์, 2550: 48) ได้นําเสนอแบบ 

จําลองน้ีในปี ค.ศ.1978 กําหนดให้มีการประเมินใน 4 ด้านด้วยกัน คือ  

 1)  การประเมิน ปฏิกิริยา (Reaction) เป็นการประเมินการตอบสนอง
ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเกี่ยวกับความคิดเห็นที่มีต่อวัตถุประสงค์ของการฝึกอบรม เน้ือหา
วิชาการ วิธีการฝึกอบรม และผลประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม  
 2)  การประเมิน การเรียนรู้ (Learning) เป็นการประเมินการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เข้ารับการฝึกอบรมทั้งด้านความรู้ (Cognitive) ความรู้สึกนึกคิด 
(Affective) และความสามารถในการปฏิบัติ (Psychomotor)  
 3)  การประเมิน พฤติกรรม (Behavior) เป็นการประเมินพฤติกรรมใน

การนําความรู้ที่ได้จากการอบรมไปใช้ปฏิบัติงานในหน่วยงาน ว่ามีผลเป็นอย่างไร  
 4)  การประเมิน ผลต่อองค์กร (Result) เป็นการประเมินผลกระทบต่อ
องค์กรที่ได้จากการปฏิบัติงานของผู้เข้ารับการอบรม 

2.1.4.9  การประเมินผลเชิงระบบ (Input-Output Model หรือ System  
 Approach Model) ของ Katz and Kahn 

ปัจจุบันแบบจําลองที่ผู้บริหารโครงการหรือผู้เกี่ยวข้องกับการประเมินผล
โครงการด้านพัฒนาสังคมนิยมใช้ในการติดตามและประเมินผลโครงการ คือ แนวคิดและตัวแบบ

การประเมินผลเชิงระบบ (Input Output Model หรือ System Approach Model) ที่มีหลักการ
สําคัญมุ่งเน้นประเมินด้วยวิธีการประเมินผลด้วยระบบวิเคราะห์ (Analytical Evaluation) เป็น
การประเมินที่วิเคราะห์ปัจจัยนําเข้า (Inputs) กระบวนการ (Process) และผลผลิต (Outputs) 

ตลอดจนประเมินผลต่อเป้าหมาย (Outcomes) และผลกระทบ (Impacts) ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก 
โครงการทั้งทางตรงและทางอ้อม ในมิติด้านบวกและด้านลบ (Katz and Kahn, 1978 อ้างถึงใน 
มยุรี บุญริ้ว, 2547: 38) 

ด ังนั ้น การประเมินผลโครงการในแนวคิดและแบบจําลอง Input-Output Model 
จึงถือว่าเป็นการตรวจสอบโครงการใน 2 ช่วงเวลา คือ การประเมินระหว่างการดําเนินโครงการ 
(On-Going Evaluation) ซึ่งเป็นการมุ่งประเมินประสิทธิภาพของการดําเนินโครงการเพ่ือตรวจ 
สอบกระบวนการดําเนินโครงการว่าได้ดําเนินเป็นไปตามแนวคิดและหลักการบริหารจัดการที่ดี 

เช่น แนวคิด PODC, POCDE หรือไม่ และเพ่ือตรวจสอบวัดความก้าวหน้าของโครงการว่าได้ 
ดําเนินเป็นไปตามแผนปฏิบัติการที่กําหนดหรือไม่ มากน้อยเพียงใด 

สําหรับการประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-Post Evaluation) จะ

มุ่งเน้นการประเมินประสิทธิผล (Outputs) ของโครงการ หรือตรวจสอบประเมินความสําเร็จ
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ผลสัมฤทธิ์ของโครงการว่าบรรลุวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายหรือไม่ รวมถึงการประเมินผลต่อ
เ ป้าหมายหรือคุณประโยชน์ที่เกิดขึ้น (Outcomes) จากโครงการ ตลอดจนผลกระทบ (Impacts) 

ที่เกิดขึ้นทั้งที่คาดหวังและไม่คาดหวังจากโครงการในทิศทางที่ปรารถนาและไม่ปรารถนา 
โดยสรุป การประเมินผลในรูปแบบ Input-Output Model มีหลักการสําคัญของ

การประเมิน คือ มุ่งเน้นประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินโครงการ โดยจะทํา

การประเมิน 2 ช่วงเวลา คือ ประเมินระหว่างการดําเนินโครงการ (On-Going Evaluation) และ
ประเมินหลังเสร็จสิ้นการดําเนินโครงการ (Ex-Post Evaluation) เพ่ือรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล 
เพ่ือใช้ในการตัดสินใจแก่ผู้บริหารว่าจะดําเนินการต่อไป จะต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้าง หรือ 
จะยุติโครงการ แสดงได้ดังภาพที่ 2.7 

 

 

ภาพท่ี 2.7  แสดงแบบจําลองการประเมิน Input-Output Model 

แหล่งท่ีมา: Katz and Kahn, 1978 อ้างถึงใน มยุรี บุญริ้ว, 2547: 38-39. 

 

2.1.5  ขั้นตอนของการประเมินผลโครงการ 

ในการประเมิน ขั้นตอนของการประเมินโดยละเอียดจะขึ้นอยู่กับสิ่งที่จะประเมิน แต่ 
โดยทั ่วไปสามารถแบ่งคร่าว ๆ ได้ดังน้ี (สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 13) 

 

ปัจจัยนําเข้า (Inputs) 

- ทรัพยากรบุคคล 

- การเงิน 

- ระบบการจัดการ 

- ระบบตลาด 

- เทคโนโลยีที่นํามาใช้ 

- เวลาและจังหวะ 

กระบวนการดําเนินงาน 

(Process) 

- การวางแผน 

- การจัดระบบองค์กร 

- การจัดบุคลากร 

- การใช้ภาวะผู้นํา 

- การติดตามผล 

- การประเมินผล 

- ระบบการตรวจสอบ 

ใ  

ผลท่ีเกิดขึ้น (Outputs) 

- ประสิทธิผล 

- ประสิทธิภาพ 

- ผลทางเศรษฐกิจ 

- ภาพลักษณ์ 
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ภาพท่ี 2.8  ขั้นตอนการประเมิน 

แหล่งท่ีมา: สุว ิมล ติรกานันท์, 2550: 14. 

ศึกษารายละเอียดของสิ่งท่ีถูกประเมิน 

(การวิเคราะห์โครงการ) 

ศึกษาความต้องการของผู้ใช้ 

ผลการประเมิน 

กําหนดประเด็นในการประเมิน 

กําหนดตัวชี้วัด 

พัฒนาตัวช้ีวัด 

1. กําหนดแหล่งข้อมูล 
2. กําหนดเคร่ืองมือ 

3. กําหนดเกณฑ์ หรือมาตรฐานตัวชี้วัด 

ออกแบบการประเมิน 

1. ออกแบบการสุ่มตัวอย่าง 
2. ออกแบบการวิเคราะห์ข้อมูล 

3. ออกแบบการเสนอรายงานการประเมิน 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

1. สร้างเคร่ืองมือ 
2. ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือ 

3. เก็บข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูล 

แปลผล และสรุปผล 

เขียนรายงาน 
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การประเมินโครงการจึงเป็นกระบวนการที่ต้องกระทําอย่างมีขั้นตอนสอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโครงการ ซึ่งสามารถแบ่งออกได้เป็น 6 ขั้นตอน ได้แก่ (ไพรัช บวรสมพงษ์, 

2550) 
1)  การกําหนดวัตถุประสงค์ที่จะประเมิน หมายถึง เป็นการกําหนดเป้าหมาย 

หรือสิ่งที่ต้องการประเมิน ซึ่งวัตถุประสงค์ของการประเมินอาจไม่ใช่วัตถุประสงค์ของโครงการ 

เน่ืองจากผลที่เกิดขึ้นจากการดําเนินโครงการมีหลายลักษณะ หลายระดับ 
2)  การเลือกวัตถุประสงค์ที่ต้องการจะวัด ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาของการ

ว ัด เช่น การวัดผลเฉพาะหน้า ระยะสั้น หรือการวัดผลระยะยาว ความยั่งยืนของโครงการ และ
งบประมาณที่อาจจะเป็นข้อจํากัดในการประเมินผลโครงการระยะยาวได้ 

3)  การเลือกเครื่องมือในการประเมิน และกระบวนการในการประเมินผล 
โครงการ หมายถึง การกําหนดเน้ือหาการประเมินให้ตรงกับเจตนารมณ์ของการประเมินโดย
การสร้างเครื่องมือเพ่ือที่จะใช้ในการประเมินผล 

4)  การเลือกกลุ่มตัวอย่าง หมายถึง ผู้ที่เป็นกลุ่มตัวแทนหรือกลุ่มผู้ที่ได้รับ 
ประโยชน์จากโครงการทั้งหมด และอาจรวมถึงกลุ่มผู้ได้รับประโยชน์ทางอ้อมจากการดําเนิน
โครงการ 

5)  การเลือกเทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล ขึ้นอยู่กับลักษณะของโครงการว่าเป็น
อย่างไร เช่น โครงการที่มีลักษณะเปิด-ปิด 

6)  การเขียนรายงานสรุปและข้อเสนอแนะ เป็นการนําเสนอถึงสารสนเทศ ข้อ
ค้นพบอันเกิดจากการดําเนินโครงการเพ่ือใช้ในการตัดสินใจ 

สําหรับ สุชาติ ประสิทธิ ์รัฐสินธุ์ (2536: 3) ระบุว่าการประเมินผลโครงการจะกระทําก็ 
ต่อเมื่อ 

1)  เมื่อโครงการนั้นเป็นโครงการที่สําคัญ มีค่าใช้จ่ายสูง มีผลต่อระบบการ 

ปฏิบัติงานและต่อประชาชนจํานวนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อโครงการนั้นยังหารูปแบบหรือ
แนวทางที่แน่นอนไม่ได้ หรือยังไม่แน่ใจเกี่ยวกับแนวทาง กระบวนการ ขั้นตอน หรือหลักเกณฑ์
ต่าง ๆ ของโครงการ 

2)  เมื่อโครงการนั้นมีความสลับซับซ้อน ทั้งในแง่กระบวนการ ขั้นตอน  
หลักเกณฑ์และองค์ประกอบของโครงการ ตลอดจนผลกระทบของโครงการ ซึ่งทําให้ยากแก่การ
สังเกตเชิงจิตวิสัย หากไม่มีการจัดเก็บข้อมูลเชิงประจักษ์ 

3)  เมื่อมีความต้องการหลักฐานทางข้อมูลที่ได้มีการจัดเก็บอย่างถูกต้องตาม 

หลักวิชาการมีความเป็นวัตถุวิสัย และหลักฐานทางข้อมูลเป็นสิ่งจําเป็นในการที่จะให้ทุกคน
ยอมรับในความถูกต้องของข้อที่สรุป 

4)  เมื่อการตัดสินใจที่จะเกิดขึ้น มีความสําคัญต่อสังคม ต่อระบบงาน และ 

เกี่ยวข้องกับเรื่องที่มีค่าใช้จ่ายสูง 



26 

 

นอกจากน้ี โดย สมหว ัง พิธิยานุว ัฒน์ (2551: 65) ยังได้กล่าวไว้ว่า การประเมินมีหน้าที่
อย่างน้อย 4 ประการคือ การประเมินความก้าวหน้าเพ่ือการปรับปรุงพัฒนา การประเมินรวม

สรุปเพ่ือแสดงผลสําเร็จหรือไม่สําเร็จของการดําเนินงานที่ผ่านมา เพ่ือตัดสินใจเกี่ยวกับการ
ดําเนินงานในอนาคต การประเมินในเชิงจิตวิทยาและสังคม ซึ่งเป็นการประเมินเพ่ือเพิ่มความ
ระมัดระวัง หรือเพิ่มแรงจูงใจในการดําเนินงาน และการประเมินเพ่ือการตัดสินใจทางการบริการ

ต่างๆ 
 

2.1.6  ประโยชน์ของการประเมินโครงการ 

อุท ัย หิรัญโต (2532: 35) ได้กล่าวถึงประโยชน์ของการประเมินผลไว้ ซึ่งสรุปได้ดังน้ี 
1)  จะทําให้งานหรือการดําเนินงานตามแผนและโครงการไม่ผิดพลาด โดย  

เฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเวลาและค่าใช้จ่าย การประเมินผลก่อนที่จะดําเนินโครงการจะทําให้การ
วางแผนและการปฏิบัติสอดคล้องต้องกันง่ายขึ้น 

2)  ในระหว่างปฏิบัติงานสามารถแก้ไขแผนหรือโครงการได้ทันที โดยไม่ต้อง 

เสียเวลาเริ่มต้นใหม่ หากประเมินผลแล้วพบว่ามีข้อผิดพลาด 
3)  การประเมินผลหลังจากโครงการสําเร็จแล้วจะทําให้ทราบถึงความสําเร็จ 

ของงาน ผลกระทบของโครงการอ่ืน ตลอดจนพบข้อบกพร่องของโครงการ ซึ่งจะได้นําไป
ปรับปรุงแก้ไขโครงการให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

4)  มีประโยชน์ในการจัดทําแผนหรือโครงการอ่ืนต่อไป 
5)  การประเมินผลทําให้ทราบปัญหาและอุปสรรคหรือจุดดีจุดอ่อนต่าง ๆ 

ระหว่างปฏิบัติการและหลังจากปฏิบัติการเสร็จแล้ว ซึ่งจะเป็นบทเรียนในการปรับปรุงแก้ไข

ต่อไปในอนาคต 
เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี (2546: 93-95) ได้สรุปประโยชน์ของการประเมินโครงการไว้ 

6 ประการ ดังต่อไปน้ี 

1)  การประเมินเป็นเครื่องมือของการรับรองคุณภาพในการให้บริการ ถึงแม้จะ
ไม่สามารถประกันผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงสุดของโครงการได้ แต่ก็สามารถรับรองคุณภาพของการ
ให้บริการในระดับหน่ึงได้ ด้วยเหตุน้ี องค์กรที่เป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ จํานวนมากจึงเห็น
ความจําเป็นที่ต้องใช้วิธีประเมินโครงการเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่น่าเชื่อถือจากบุคคลที่

เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากประชาชนทั ่วไปด้วย 
2)  การประเมินช่วยให้ผู้สนับสนุนด้านเงินทุนได้รับทราบปัญหาหรืออุปสรรคใน

การดําเนินงานของโครงการ โดยอาศัยหลักฐานเชิงประจักษ์จากสภาพการณ์ที่เป็นจริง 

โดยเฉพาะอย่างยิ่งโครงการที่จัดขึ้นเพ่ือการกุศล เช่น โครงการอาหารกลางวันสําหรับเด็ก
นักเรียนที่ด้อยโอกาส จากการประเมินโครงการดังกล่าว ย่อมทําให้ทราบว่าทุนที่ได้รับการ
สนับสนุนจากโครงการน้ีมีจํานวนเพียงพอหรือไม่ เด็กนักเรียนที่เข้ารับบริการจากโครงการ
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ประเภทน้ีมีความรู้สึกพึงพอใจหรือไม่พึงพอใจด้านใดบ้าง ทั้งน้ีเพ่ือจะได้หาทางปรับปรุง หรือ
แก้ไขให้เหมาะสมยิ่งขึ้นในโอกาสต่อ ๆ ไป 

3)  การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูล ซึ่งเป็นสารสนเทศที่มีคุณค่าสําหรับหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้อง อาทิ หน่วยงานที่ต้องพิจารณาจัดสรรเงินทุนเพ่ือให้การสนับสนุนโครงการ เช่น 
สํานักงบประมาณแผ่นดิน เป็นต้น จะเห็นได้ว่าก่อนที่จะมีการอนุมัติงบประมาณให้แก่โครงการ

ใดๆ ทางสํานักงบประมาณแผ่นดินมักจะขอข้อมูลสารสนเทศที่เป็นผลการประเมินจาก
หน่วยงาน ซึ่งจัดทําโครงการเหล่านั้นไปประกอบการพิจารณาด้วยเสมอ ท ั ้งน้ี เพ่ือให้การจัดสรร
เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ลดคําวิพากษ์วิจารณ์ และสอดคล้องกับความ
ต้องการที่เป็นจริง 

4)  การประเมินช่วยชี้ให้เห็นความสําคัญของแต่ละโครงการตามลําดับก่อนหลัง  
โดยสามารถทราบได้ว่า โครงการใดมีความจําเป็นเร่งด่วนกว่ากัน ทั้งน้ีเพ่ือช่วยแก้ปัญหาในการ
คัดเลือกโครงการ ตลอดจนช่วยลดความกดดันจากอํานาจทางการเมือง อันเน่ืองมาจาก

โครงการมีจํานวนมาก (ทั้งจากการขยายโครงการและโครงการที่ต่อเน่ือง) แต่เงินทุนสนับสนุน 
มีจํานวนจํากัด ด ังนั ้น การประเมินโครงการต่าง ๆ อย่างมีระบบและครบทุกขั้นตอนจะทําให้ได้ 
ข้อมูลเชิงประจักษ์ที่น่าเชื่อถือ ซึ่งจะช่วยชี้แนะได้ว่าโครงการใดควรจะได้รับการพิจารณาให้การ 

สนับสนุนก่อน และโครงการใดควรจะให้การสนับสนุนในลําดับถัดไป เป็นต้น 
5)  การประเมินช่วยให้ได้ข้อมูลป้อนกลับจากผู้รับบริการ ข้อมูลประเภทน้ี  

ทําให้ทราบถึงข้อจํากัดและปัญหาต่าง ๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือนํามาปรับปรุงโครงการ 
ตลอดจนเพ่ือก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้ให้และผู้รับบริการ 

6)  การประเมินช่วยให้ทราบถึงผลผลิตของโครงการทั้งในด้านที่พึงประสงค์ 
และไม่พึงประสงค์ควบคู่กันไป ถึงแม้ว่าการดําเนินโครงการต่าง ๆ ล้วนแต่มีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้
ได้ผลผลิตที่พึงประสงค์เป็นหลัก แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจมีผลผลิตบางส่วนที่ไม่พึงประสงค์

เกิดตามมาด้วย โดยเหตุน้ี Scriven (1967 อ้างถึงใน เยาวดี รางชัยกุล วิบูลย์ศรี, 2546: 95) จึง
ได้เสนอเทคนิคการประเมินแบบไม่ยึดวัตถุประสงค์เป็นหลัก หรืออาจเรียกใหม่ได้ว่า “วิธีการ
ประเมินแบบอิสระ”ขึ้นทั้งน้ีเพ่ือให้สามารถใช้ประเมินในสิ่งที่เกิดขึ้นจริง รวมทั้งผลกระทบต่าง ๆ

ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากการดําเนินโครงการนั้น ๆ 
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2.2  แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต 
 

2.2.1  ความหมายของคุณภาพชีวิต 

UNESCO (1981: 89) ได้สรุปความคิดเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต ไว้ว่าเป็นความรู้สึกของ
การอยู่อย่างพึงใจ (มีความสุข มีความพอใจ) ต่อองค์ประกอบต่าง ๆ ของชีวิตซึ่งมีส่วนสําคัญ

มากที่สุดของบุคคล 
Hendershott และคณะ (1992: 11) ได้กล่าวว่าการที่บุคคลจะมีคุณภาพชีวิตที่ดีนั้น 

บุคคลนั้นต้องมีความพึงพอใจในสิ่งที่เกิดขึ้นกับตัวเอง ซึ่งเป็นสิ่งที่ทําให้บุคคลนั้น ๆ มีความสุข

ในการดําเนินชีวิต อันประกอบด้วย ชีวิตการเรียน ชีวิตสังคม ที่อยู่อาศัย ความสัมพันธ์ก ับเพ่ือน
และบริการที่ได้รับ 

Sheldon (2000: 321) กล่าวว่า คุณภาพชีวิต คือ การรวมความพร้อมในเรื่องการ 
เป็นอยู่ในชีวิตประจําวัน การมีระดับค่าครองชีพที่ต่ํา มีความพอใจในชีวิต มีความปลอดภัย มี

ความสุข มีอิสระ และชีวิตที่มีความมั ่นคง 
พัณณิน กิติพราภรณ์ (2531: 7) ให้ความหมายของคุณภาพชีวิต คือ ชีวิตที่มีความสุข 

ความสุขเกิดได้จาก 1. ความสุขทางกาย หมายถึง การมีความเป็นอยู่ที่ดี มีที่อยู่อาศัยดี มี

สุขภาพดีมีสาธารณูปโภคดี การคมนาคมดี สภาพแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนที่ดี และสันทนาการ
ที่ดี 2. ความสุขทางใจ ได้มาจากการรู้จักความพอดี ความพึงพอใจในสภาพที่เป็นอยู่ การมี
ทัศนคติที่ดีต่อตนเองและผู้อ่ืน มีความรัก ความอบอุ่น ความผูกพันในครอบครัว และเพ่ือน

มนุษย์ มีความอดทน เสียสละและทําประโยชน์ให้กับสังคม 
สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สม ัครการ (2534: 12) ได้ให้ความหมายของคําว่า คุณภาพชีวิต 

หมายถึง สภาพชีวิตในสังคมที่เจ้าของชีวิตมีความพึงพอใจในช่วงเวลาหน่ึง และความพึงพอใจน้ี
สามารถวัดหรือประเมินได้ทั้งทางด้านจิตใจและวัตถุปัจ จ ั ย ต ่า ง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดํารงชีวิตใน

ช่วงเวลานั้น ๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือของสังคมก็ตาม 
ศิริ  ฮามสุโพธ์ (2543: 56) คุณภาพชีวิต หมายถึง คุณภาพในด้านสุขภาพ สังคม  

เศรษฐกิจ การศึกษา การเมือง และศาสนา ซึ่งเป็นค่าเทียบเคียงไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวแน่นอน 

กล่าวคือ ทุกคนหรือทุกประเทศอาจจะกําหนดมาตรฐานต่างๆ กันไปตามความต้องการ และความ
ต้องการคุณภาพชีวิตน้ีย่อมจะเปลี่ยนแปลงไปได้ ตามกาลเวลาและกาลเทศะ แบ่งเป็น 3 ประการ 
ได้แก่ 

 1)  ทางด้านร่างกาย คือ บุคคลจะต้องมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง 
ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ อันเป็นผลตอบสนองมาจากปัจจัยพื้นฐานฯ 
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   2)  ทางด้านจิตใจ คือ บุคคลจะต้องมีสภาวะจิตใจที่สมบูรณ์ร่าเริงแจ่มใส  
ไม่วิตกกังวล มีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตตนเองครอบครัว และสังคมสิ่งแวดล้อม มีความ

ปลอดภัยในชีวิตฯ  
    3)  ทางด้านสังคม คือ บุคคลสามารถดํารงชีวิตภายใต้บรรทัดฐาน และค่านิยม 
ของสังคมในฐานะเป็นสมาชิกของสังคมได้อย่างปกติสุขฯ 

 จากที่ความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า คุณภาพชีวิต หมายถึง สภาพการดําเนิน
ชีวิตในสังคม ที่ได้รับการตอบสนองความต้องการท ั ้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ให้เกิดความสุข
ทั้งทางด้านร่างกายคือ มีปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีสุขภาพอนามัยที่ดี ได้รับการศึกษาที่ดี 
มีอาชีพที่มั ่นคง และอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี ความสุขทางด้านจิตใจคือ มีคุณธรรมจริยธรรมที่ดี

งาม มีจิตใจที่อยู่ร่วมกับผู้อ่ืนอย่างเป็นสุข รักใคร่สามัคคีผูกพันไมตรีจิตที่ดีต่อกันและกัน เป็นต้น 
 
 2.2.2  ลักษณะและองค์ประกอบของคุณภาพชีวิต 

Campbell (1976: 117-124) ได้กําหนดองค์ประกอบคุณภาพชีวิตเป็น 3 ด้าน 

  1)  ด้านกายภาพ ประกอบด้วย ปัจจัยด้านมลภาวะ ความหนาแน่นของประชากร 
และสภาพที่อยู่อาศัย 
 2)  ด้านสังคม ประกอบด้วย ปัจจัยด้านการศึกษา สุขภาพอนามัย และความ 
หนาแน่นของครอบครัว 

 3)  ด้านจิตวิทยา ประกอบด้วย ปัจจัยด้านความพึงพอใจ ความสําเร็จ ความ 
ผิดหวังและความขับข้องใจในชีวิต 
 OECD (1988 อ้างถึงใน ปรีชา เป่ียมพงศ์สานต์, 2543: 328) คุณภาพชีวิตจะครอบคลุม

หลายมิติ  คือ 
   1)   คุณภาพทางด้านอนามัยและสาธารณสุข 
    2)   พัฒนาการบุคคลโดยผ่านการศึกษาฝึกอบรม 

   3)   การทํางานและคุณภาพชีวิตการทํางาน 
   4)   เวลาว่างที่สร้างสรรค์ 
   5)   ความสุขสมบูรณ์ทางด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งความเสมอภาคทางเศรษฐกิจ 
   6)   คุณภาพสิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ 

   7)   สิ่งแวดล้อมทางสังคม 
   8)  โอกาสทางสังคมและการมีส่วนร่วมที่เท่าเทียมกัน 
   9)   ความมั ่นคงในการดํารงชีวิต 

       10)  สิทธิเสรีภาพทางการเมือง 
ทวีทอง หงษ์วิวัฒน์ และเพ็ญจันทร์ ประดับมุข (2535: 11) กล่าวถึงองค์ประกอบของ

คุณภาพชีวิตที่บุคคลจะต้องมีในระดับสังคม มี 6 ด้านดังน้ี 
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 1)  ด้านร่างกาย ได้แก่ปัจจัยสี่ สุขภาพอนามัย พลังงาน การออมทรัพย์ สิ่ง 
อํานวยความสะดวกในครอบครัว และในการประกอบอาชีพ 

 2)  ด้านอารมณ์ ได้แก่การพักผ่อนหย่อนใจที่มีคุณประโยชน์ ความนิยมชมชอบ
ในศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น ความสัมพันธ์ที่อบอุ่นในครอบครัวและในชุมชน ความรักและ
ความเป็นเจ้าของที่มีต่อหมู่คณะ 

 3)  สภาพแวดล้อมทางกายภาพ ได้แก่ภาวะแวดล้อมที่บริสุทธิ์ สะอาด และเป็น
ระเบียบปราศจากมลภาวะในดิน น้ํา อากาศ และเสียง มีทรัพยากรที่จําเป็นต่อการดํารงชีวิตและ
การคมนาคมที่สะดวก 
 4)  สภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรม ได้แก่โอกาสในการศึกษาและประกอบอาชีพที่ 

เท่าเทียมกัน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะ ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การ
ปกครองที่ให้สิทธิเสรีภาพและความเสมอภาค ความเป็นธรรมในสังคม ความร่วมมือร่วมใจใน
ชุมชนความเป็นระเบียบวินัย ความเห็นอกเห็นใจ ค่านิยมที่สอดคล้องกับหลักธรรมในศาสนา 

 5)  ด้านความคิด ได้แก่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโลก ชีวิตและชุมชนการศึกษา 
วิชาชีพ ความสามารถในการป้องกันแก้ไขปัญหาต่างๆ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชนการเป็น
ที่ยอมรับในชุมชน การสร้างความสําเร็จด้วยตนเอง การยอมรับตนเอง และการมีเป้าหมายใน

ชีวิตที่เหมาะสม 
 6)  ด้านจิตใจ ได้แก่ การมีคุณธรรมในส่วนตัวและในสังคม เช่น ความซื่อสัตย์ 
สุจริต เมตตากรุณา ช่วยเหลือเกื้อกูล กตัญ�ูกตเวที ความจงรักภักดีต่อชาติความศรัทธาใน
ศาสนาความเสียสละ และการละเว้นจากอบายมุข 

นิศารัตน์ ศิลปเดช (2540: 66) กล่าวว่าคุณภาพชีวิตมีความสําคัญทั้งต่อบุคคลและ
สังคมอย่างย่ิง โดยผู้มีคุณภาพชีวิตจะช่วยให้ตนเองและสังคมเกิดลักษณะ ดังต่อไปน้ี 
 1)  บุคคลจะมีการดํารงชีวิตในแนวทางที่ดี ใช้วิธีการอันชอบธรรมในการสนอง 

ความต้องการในด้านต่างๆ ของตนโดยไม่ก่อให้เกิดความเดือดร้อนแก่ตนเองและผู้อ่ืน 
 2)  บุคคลจะมีการสร้างสรรค์พัฒนา คิดปรับปรุงตนเอง สังคมและสิ่งแวดล้อมให้ดี
ขึ้นอยู่เสมอ 

 3)  บุคคลจะใช้ภูมิปัญญา เหตุผล และวิธีการแห่งสันติในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ 
 4)  บุคคลจะมีการยอมรับในคุณค่าและความสําคัญของตนเอง ผู้อ่ืน สังคมและ 
สิ่งแวดล้อม ดังนั้นการอยู่ร่วมกันในสังคมจึงมีปัญหาและความขัดแย้งน้อย 
 5)  บุคคลจะเป็นพื้นฐานของครอบครัวและสังคมที่มีความสงบสุข มีความเจริญ  

ก้าวหน้ามีเสถียรภาพ ความปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่นมั ่นคง และความเป็นระเบียบเรียบร้อย 
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 2.2.3  แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

ทฤษฎีที่ใช้สนับสนุนคุณภาพชีวิตเป็นแนวคิดที่ยึดหลักจาก “ความต้องการ” ของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ทุกคนควรจะได้รับการตอบสนอง และมีความพึงพอใจจากการ

ได้รับการตอบสนองที่ดี ทฤษฎีที่สนับสนุนความต้องการขงมนุษย์ คือ  
 Maslow (1954: 84-87) ได้แบ่งลําดับความต้องการเบื้องต้นของมนุษย์ไว้ดังน้ี 

1)  ความต้องการด้านร่างกาย (Physiological Need) ความต้องการที่ถือว่าเป็น
พื้นฐานที่สําคัญที่สุด ซึ่งได้แก่ความต้องการอาหาร น้ํา อากาศ การหลับนอน การขับถ่ายถ้า

ความต้องการขั้นต่าง ๆ ต ั ้งแต่ อาหาร ความปลอดภัย ความรักและการตระหนักในความ 
สามารถของตนเองขาดหมดทุกอย่าง สิ่งที่จะเป็นตัวกระตุ้นให้มนุษย์แสดงพฤติกรรมมากที่สุด
คือ ความต้องการอาหารตราบใดที่มนุษย์เรายังมีความหิว ตราบนั้นมนุษย์เราจะไม่มีความ

ต้องการในเรื่องอ่ืน จะคิดอยู่เพียงเรื่องเดียวว่าทําอย่างไรจึงจะทําให้ท้องอิ่มได้ จะไม่คํานึกถึงสิ่ง
อ่ืนใดแม้แต่เรื่องความปลอดภัย จากแนวความคิดน้ีของ Maslow ทําให้เราพอจะเข้าใจการแสดง
พฤติกรรมทั้งของตัวเองและของผู้ที่เราเกี่ยวข้อได้ว่า ในขณะนั้นหรือช่วงเวลานั้นเราหรือเขา

ขาดอะไรหรือมีความต้องการในเรื่องใด 
2)  ความต้องการความปลอดภัย (Safety Need) เมื่อความต้องการด้านร่างกาย

ได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ มนุษย์ก็จะมีความต้องการในเรื่องอ่ืนต่อไปอีก คือ ความ
ต้องการความปลอดภัย ซึ่งได้แก่ความรู้สึกมั ่นคงปลอดภัย ความเป็นปึกแผ่น ความต้องการ

คุ้มครองปกป้องความรู้สึกที่ปลอดจากการคุกคาม ปลอดภัยจากความวิตกกังวล ความต้องการ
ที่จะอยู่ในระเบียบความต้องการกฎหมายคุ้มครอง ตลอดจนความต้องการความเข้มแข็งของผู้
คุ้มกัน 

3)  ความต้องการความรักและเป็นเจ้าของ (The Belongingness and Love  
Need) ความต้องการทั้งทางด้านร่างกายและความปลอดภัยได้รับการตอบสนองอย่างเพียงพอ 
มนุษย์ก็จะมีความต้องการในเรื่องความรักและความเป็นเจ้าของขึ้นมาอีก มนุษย์ทุกคนต้องการ

เป็นส่วนหน่ึงของกลุ่มที่ตนเองจะต้องเกี่ยวข้องด้วย ไม่มีใครทนได้ถ้ารู้สึกว่าไม่ได้รับการยอมรับ
จากกลุ่มมนุษย์ทุกคนอยากได้ความรักจากคนอ่ืน อยากเป็นเจ้าของคนอ่ืนและในขณะเดียวกันก็
อยากให้ตนเป็นที่รักและเป็นของใครสักคน 

4)  ความต้องการจะเป็นที่ยอมรับและได้รับการยกย่อง (Esteem Need) เป็น

ความต้องการที่จะรู้สึกว่าตนเองมีค่าทั้งในสายตาตนเองและสายตาของผู้อื่น คนที่ยอมรับนับถือ
ในตนเองมองเห็นคุณค่าและความสามารถในตนเองนั้นมี 2 ลักษณะ ลักษณะแรกเป็นคนที่
มองเห็นคุณค่าในตนเองและมีความรู้สึกมั ่นคงปลอดภัย คนประเภทน้ีจะมีความเชื่อมั ่นในตนเอง 

ให้ความร่วมมือและเป็นมิตรจะยอมรับผู้อ่ืนเห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของผู้อ่ืนเช่นเดียวกับที่มีต่อ
ตนเอง ดังนั้นจึงเป็นผู้ที่สร้างสัมพันธภาพได้ดีเพราะไม่มีลักษณะข่มขู่ คนประเภทน้ีเมื่อ
มอบหมายการงานให้ผู้ใดทําแล้ว จะวางใจเพราะคิดว่ามีความสามารถที่จะทําได้เช่นเดียวกันกับ
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ตน ลักษณะที่สองเป็นคนที่มองเห็นคุณค่าในตนเอง แต่มีความรู้สึกไม่ใคร่มั่นคงปลอดภัย คน
ประเภทน้ีจะไม่ใคร่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่อ่อนแอกว่า จะมีลักษณะข่มขู่มากกว่า ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก

ความรู้สึกที่ไม่ใคร่มั่นคงปลอดภัยนั่นเอง ดังนั้นจะเป็นคนที่มีลักษณะค่อนข้างมั่นใจในตนเอง 
เห็นคุณค่าในตนเองแต่ฝ่ายเดียว โดยไม่ใคร่ยอมรับหรือเห็นคุณค่าในตัวผู้อ่ืน เป็นคนที่สร้าง
สัมพันธภาพได้น้อยกว่าพวกแรก คนประเภทน้ีเมื่อมอบหมายการงานให้ผู้ใดทําแล้ว จะไม่ใคร่

ไว้วางใจ เพราะจะคิดว่าไม่มีใครมีความสามารถทําได้ดีเท่ากับตน สําหรับบุคคลที่ความต้องการ
ด้านน้ีไม่ได้รับการตอบสนองจะมีความรู้สึกต่ําต้อย ไร้ค่า อ่อนแอ หมดหวัง ไม่มีความหมาย 

5)  ความต้องการที่จะตระหนักในความสามารถของตนเองหรือรู้จักตนเอง (The 
Need for Self-Actualization) เมื่อความต้องการทั้ง 4 ขั้นดังกล่าวได้รับการตอบสนองอย่าง

เพียงพอ มนุษย์จะมีความต้องการที่จะรู้จักตนเองตรงตามสภาพที่ตนเองเป็นอยู่ เข้าใจถึง
ความสามารถ ความสนใจ ความถนัด และความต้องการของตนเอง โยไม่มีการปกป้องและ
บิดเบือน พร้อมที่จะเปิดเผยตนเอง พิจารณาตนเองอย่างเป็นธรรม ยอมรับได้ทั้งในส่วนที่เป็น

ข้อบกพร่อง ของตนเอง เป็นความต้องการที่คนแต่ละคนต้อการที่จะเป็นคนชนิดที่เราเป็นได้ดี
ที่สุดใช้ ความสามารถที่ตนเองมีอยู่ได้อย่างเต็มที่ เต็มภาคภูมิ ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีถือว่าเป็นพื้นฐานใน
การเลือกอาชีพ ถ้าทําความเข้าใจตนเองได้ถูกต้อง เลือกงานถูกก็มีความสุข ทํางานได้เต็ม

ความสามารถ แต่ถ้าทําไม่ได้ก็เกิดความรู้สึกขัดแย้งระหว่างสิ่งที่ตนเองชอบและงานที่กําลังทํา
อยู่ตลอดเวลา 
 นอกจากทฤษฎีของ Maslow แล้ว ยังมีผู้ที่กล่าวถึงทฤษฎีความต้องการของมนุษย์
เพิ่มเติมในประเด็นอ่ืน ๆ อีก คือ 

Masini (1972  อ้างถึงใน สากล จริยวิทยานนท์ และจิระพร บูรณสิน, 2552: 21) ได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์โดยจําแนกออกเป็นความต้องการใน 3 มิติคือ 
  มิติด้านกายภาพของมนุษย์ (Man’s Biophysical Area) ซึ่งเป็นความต้องการใน

การอยู่รอดและปลอดภัย ประกอบด้วย อาหาร บ้าน เสื้อผ้า เพศสัมพันธ์สุขภาพ และความ
ปลอดภัยด้านร่างกาย 
  มิติด้านจิตวิทยาของมนุษย์ (Man’s Psychological Area) ซึ่งมี 2 องค์ประกอบ

คือ (1) ความต้องการเกี่ยวกับตัวตน (Needs for the Ego) อันได้แก่การศึกษา การรู้หนังสือ 
ความมีวินัย การนับถือตนเอง และได้รับการนับถือจากผู้อ่ืน (2) ความต้องการเกี่ยวกับความ 
สัมพันธ์เช่นการสื่อสาร การมีส่วนร่วม การรวมเป็นกลุ่ม สมาคม และความรัก 
 ความต้องการด้านจิตวิญญาณ (The Spirit Area) เป็นความต้องการในการแสวงหา

ความจริงเกี่ยวกับธรรมชาติความสัมพันธ์และการดํารงอยู่ของมนุษย์ธรรมชาติโลก และจักรวาล 
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2.3  แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 

2.3.1  ความหมายของการมีส่วนร่วม 

แสวง รัตนมงคลมาศ (2538: 2) ให้ความหมายการมีส่วนร่วม หมายถึง  
  1)  กระบวนการซึ่งมวลชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในขั้นตอนต่าง ๆ ของกิจกรรม

ส่วนรวม 
2)  มวลชนที่เข้าร่วมได้ใช้ความหมายบางอย่างส่วนตัว เช่น ความคิด ความรู้ 

ความสามารถ แรงงาน ตลอดจนทรัพยากรของตนต่อกิจกรรมนั้น ๆ หรือกล่าวอีกนัยหน่ึง การ

เกี่ยวข้องของมวลชน 
 (1)  ด้านคิดหรือกําหนดนโยบาย จําแนกได้ 3 ระดับ คือ  

 - มวลชนเป็นเพียงผู้ให้ข้อมูลข่าวสาร ข้อคิดเห็น 
 -  มวลชนมีส่วนแบ่งในอํานาจการตัดสินใจ 

 -  มวลชนเป็นผู้กําหนดนโยบาย 
  (2)  ด้านทําหรือด้านดําเนินการตามนโยบาย จําแนกได้ 3 ระดับ คือ 

 -  ร่วมกําหนดเป้าหมายตามแผนงาน 

 -  ร่วมดําเนินการในกระบวนการจัดการ 
 -  ร่วมหนุนช่วยทรัพยากรการบริหาร 
เครตัน (2543: 1) ได้กล่าวไว้ว่ากระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน คือ กระบวนการ 

ซึ่งสาธารณชนมีความห่วงกังวล มีความต้องการ และมีทัศนะที่จะมีส่วนร่วมกับรัฐในการ
ตัดสินใจ หรืออาจกล่าวได้ว่า เป็นกระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้
เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้นและได้รับการสนับสนุนจากสาธารณชน เป้าหมายของกระบวนการมี 
ส่วนร่วมของประชาชนคือ การให้ข้อมูลต่อสาธารณชนและให้สาธารณชนแสดงความคิดเห็นต่อ

โครงการที่นําเสนอหรือนโยบายของรัฐ และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาเพ่ือหาทางออกที่ดีที่สุด
สําหรับทุก ๆ คน 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 138-139) สรุปถึง การมีส่วนร่วมว่ามีความหมาย 2 

ลักษณะ คือ 
1)  การมีส่วนร่วมในลักษณะที่เป็นกระบวนการของการพัฒนา โดยให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนา ตั้งแต่เริ่มต้นจนสิ้นสุดโครงการ ได้แก่ การ

ร่วมกันค้นหาปัญหา การวางแผน การตัดสินใจ การระดมทรัพยากร และเทคโนโลยีในท้องถิ่น 
การบริหารจัดการ การติดตาม ประเมินผล รวมทั้งการรับผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นจากโครงการ 
โดยการพัฒนาดังกล่าวจะต้องมีความสอดคล้องกับวิถีชีวิต และวัฒนธรรมชุมชน 

2)  การมีส่วนร่วมในนัยทางการเมือง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 



34 

 

   (1)  การส่งเสริมสิทธิ และพลังอํานาจของพลเมืองโดยประชาชน หรือชุมชน
พัฒนา ขีดความสามารถของตนในการจัดการ เพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกลุ่ม ควบคุมการใช้ 

และการกระจายทรัพยากรของชุมชน อันจะก่อให้เกิดกระบวนการ และโครงสร้างที่ประชาชนใน
ชนบทสามารถแสดงออกซึ่งความสามารถของตน และได้รับประโยชน์จากการพัฒนา 
  (2)  การเปลี่ยนแปลงกลไกการพัฒนาโดยรัฐ จากส่วนกลางมาเป็นการ

พัฒนาที่ประชาชนมีบทบาทหลัก โดยการกระจายอํานาจการวางแผนจากส่วนกลางมาเป็นส่วน
ภูมิภาค เพ่ือให้ภูมิภาคมีลักษณะเป็นเอกเทศ ให้มีอํานาจทางการเมือง การบริหาร มีอํานาจ
ต่อรองในการจัดสรรทรัพยากรอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน โดยประชาชนสามารถตรวจสอบได้ อาจ
กล่าวได้ว่าเป็นการคืนอํานาจ (Empowerment) ในการพัฒนาให้แก่ประชาชนให้มีส่วนร่วมใน

การกําหนดอนาคตของตนเอง ทั้งน้ีต้องคํานึงถึงการพัฒนาที่เท่าเทียมกันของชายและหญิง 
(Gender) ในการดําเนินงานพัฒนาด้วย 

ถวิลวดี บุรีกุล (2548: 1-2) ได้ให้ความหมายการมีส่วนร่วม ดังน้ี 

1)  การมีส่วนร่วม คือ การพิจารณาถึงการมีส่วนช่วยเหลือโดยสมัครใจ โดย 
ประชาชนต่อโครงการใดโครงการหน่ึงของโครงการสาธารณะต่างๆที่คาดว่าจะส่งผลต่อการ
พัฒนาชาติ แต่ไม่ได้หวังว่าจะให้ประชาชนเปลี่ยนแปลงโครงการหรือวิจารณ์เน้ือหาโครงการ 

2)  การมีส่วนร่วมในความหมายที่กว้าง หมายถึง การให้ประชาชนในชนบท 
รู้สึกต่ืนตัว เพ่ือที่จะทราบถึงการรับความช่วยเหลือและตอบสนองต่อโครงการพัฒนา 
ขณะเดียวกันก็สนับสนุนความคิดริเริ่มของคนในท้องถ่ิน 

3)  การมีส่วนร่วมในเรื่องของการพัฒนาชนบท คือ การให้ประชาชนเข้ามา 

เกี่ยวข้องในกระบวนการตัดสินใจ กระบวนการดําเนินการ และร่วมรับผลประโยชน์จากโครงการ
พัฒนา นอกจากน้ี ยังเกี่ยวข้องกับความพยายามที่จะประเมินผลโครงการนั้น ๆ ด้วย 

4)  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนานั้น อาจเข้าใจอย่างกว้างๆได้ว่า  

คือ การที่ระชาชนได้เข้าร่วมอย่างแข็งขันในกระบวนการตัดสินใจต่าง ๆ ในเรื่องที่จะมีผลกระทบ
ต่อเขา 

5)  การมีส่วนร่วมในชุมชน หมายถึง การที่ประชาชนจะมีทั้งสิทธิ และหน้าที่ที่ 

จะเข้าร่วมในการแก้ปัญหาของเขา มีความรับผิดชอบมากขึ้นที่จะสํารวจ ตรวจสอบความจําเป็น
ในเรื่องต่าง ๆ การระดมทรัพยากรท้องถิ่น และเสนอแนวทางแก้ไขใหม่ ๆ เช่นเดียวกับการ
ก่อตั้งและดํารงรักษาองค์กรต่าง ๆ ในท้องถิ่น 

6)  การมีส่วนร่วมนั้น จะต้องเป็นกระบวนการดําเนินการอย่างแข็งแรง ซึ่ง 

หมายถึงว่า บุคคลหรือกลุ่มที่มีส่วนร่วมนั้นได้เป็นผู้มีความริเริ่ม และได้มุ่งใช้ความพยายาม 
ตลอดจนความเป็นตัวของตัวเองที่จะดําเนินการตามความริเริ่มนั้น 
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7)  การมีส่วนร่วม คือ การที่ได้มีการจัดการที่จะใช้ความพยายามที่จะเพิ่มความ 
สามารถที่จะควบคุมทรัพยากรและระเบียบในสถาบันต่าง ๆ ในสภาพสังคมนั้น ๆ ทั้งน้ี โดยกลุ่ม

ที่ดําเนินการและความเคลื่อนไหวจะดําเนินการน้ีไม่ถูกควบคุมโดยทรัพยากรและระเบียบต่าง ๆ 
บวรศักดิ ์ อุวรรณโณ และถวิลวดี บุรีกุล (2549: 62) ได้สรุปไว้ว่าการมีส่วนร่วมเป็น

กระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน ตั้งแต่การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม

ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ของตนเอง 
ร่วมกับความรู้และวิทยาการที่เหมาะสมอย่างสร้างสรรค์ พร้อมไปกับการเป็นผู้รับแบ่งปัน
ผลประโยชน์และร่วมกันรับผิดชอบในผลกระทบที่ตามมาด้วย 

วรรณภา ทองแดง (2551: 52) สรุปว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง กระบวนการที่ให้ 

ประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในทุกขั้นตอน โดยทุกฝ่ายที่เข้าร่วมในกิจกรรมมีการสร้างและ
พัฒนาตัวชี้วัดร่วมกัน ตั้งแต่เริ่มต้นไปจนถึงสิ้นสุดโครงการ อาทิ การร่วมรับรู้ ร่วมคิดริเริ่ม ร่วม
ตัดสินใจร่วมปฏิบัติ และร่วมตรวจสอบ โดยใช้พลังความสามารถในด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็น

กระบวนการสื่อสารสองทางที่มีเป้าหมายโดยรวมเพ่ือที่จะให้เกิดการตัดสินใจที่ดีขึ้น และเป็นที่
ยอมรับร่วมกัน 

จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า การมีส่วนร่วม หมายถึง การดําเนินการ

ตามหลักประชาธิปไตย โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนจากทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสิ้นสุด ทั้งการร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมตรวจสอบ และร่วม
รับผลประโยชน์ในกิจกรรม เพ่ือให้เกิดการยอมรับในกิจกรรมนั้นจากทุกภาคส่วน 
 

2.3.2  ลักษณะการมีส่วนร่วม 

Cohen และ Uphoff (1979 อ้างถึงใน ปิยศักดิ ์ เกิดสุข, 2550: 11) ได้กําหนดการมีส่วน
ร่วม โดยกล่าวถึงมิติ (Dimensions) ของการมีส่วนร่วม คือ  
   2.3.2.1  ลักษณะของการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น อาจจําแนกออกเป็น 

1)  การมีส่วนร่วมเกิดขึ้นจากเบื้องบนหรือเบื้องล่าง 
2)  การจูงใจให้มีส่วนร่วมเกิดขึ้นโดยสมัครใจ หรือบังคับ 
3)  แบบแผนขององค์การ (Organization Pattern) ซึ่งมีผลต่อการมี 

ส่วนร่วม กล่าวคือ บุคคลที่เป็นสมาชิกกลุ่มเข้าไปมีส่วนร่วมในฐานะสมาชิกกลุ่มที่มีผู้นําบทบาท

มาก และใช้องค์การให้เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ส่วนตัว 
4)  ช่องทางการมีส่วนร่วมที่เกิดขึ้น 

  (1)  การมีส่วนร่วมโดยมีเอกชนแต่ละกลุ่ม หรือผ่านกลุ่ม 

  (2)  การมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อม (ผ่านตัวแทน) 
  (3)  การมีส่วนร่วมอย่างเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ 
 5)  ระยะเวลา (Duration) ความต่อเน่ืองของกิจกรรม 
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 6)  ขอบข่าย (Scope) กิจกรรมควบคุมขนาดไหน 
 7)  อํานาจของการตัดสินใจมีส่วนร่วม 

  2.3.2.2  ภาวะแวดล้อมที่มีผลต่อการมีส่วนร่วม 
1)  ปัจจัยทางกายภาพและชีวภาพ (Physical and Biological Factors) 

เช่น ฤดูร้อนยาวนานทําให้ไม่สามารถไปร่วมประชุมได้ตลอดปี หรืออาจเป็นเพราะเส้นทาง

คมนาคมไม่สะดวก อยู่ไกล ที่ดินไม่สมบูรณ์เท่าเขตที่ลุ่ม ทําให้ไม่มีเวลาอุทิศให้การประชุมมาก
นัก 

2)  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ (Economic Factors) ได้แก่ เงื่อนไขการให้เช่า 
ที่ดินอาจทําให้เกษตรกรผู้เช่าที่ดินทํากินต้องผูกมัดอยู่กับเจ้าของที่ดินทํากิน ซึ่งอาจไม่ชอบการ

ตั้งสหกรณ์ขึ้นมาก็ได้ 
3)  ปัจจัยทางด้านการเมือง (Political Factors) ขึ้นกับการปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นว่าจะยินยอมให้คนท้องถิ่นมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆมากน้อยเพียงใด 

4)  ปัจจัยทางสังคม (Social Factors) ชาวไร่ชาวนาอาจมีที่ดินโดด 
เดี่ยวห่างไกลกัน ทําให้การรวมตัวกันทําได้ยาก 

5)  ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Culture Factors) ในชุมชนอาจเป็นค่านิยม  

หรือทัศนคติต่างๆต่อกลุ่ม หรือทํางานร่วมกัน 
6)  ปัจจัยด้านประวัติศาสตร์ (Historical Factors) ได้แก่ ความสัมพนธ์ 

ระหว่างชนบทกับศูนย์กลางระดับชาติ หรืออาจเป็นประสบการณ์ที่ชนบทได้เกี่ยวข้องกับรัฐใน
การพัฒนาชนบทในอดีตที่ผ่านมา 

United Nation (1981 อ้างถึงใน นันท์มนัส สังขพิทักษ์, 2552: 26)  
  1)  การมีส่วนร่วมแบบเป็นกันเอง (Spontaneous) ซึ่งเป็นโดยการอาสาสมัคร 
หรือการรวมตัวกันเองเอแก้ปัญหาของตนเอง โดยเป็นการกระทําที่ไม่ได้รับการช่วยเหลือจาก

ภายนอก ซึ่งเป็นรูปแบบที่เป็นเป้าหมาย 
 2)  การมีส่วนร่วมแบบชักนํา (Coercive) ซึ่งเป็นผู้มีส่วนร่วมภายใต้การ 
ดําเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล ภายใต้การจัดการโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือโดยการบังคับ

โดยตรง รูปแบบน้ีเป็นรูปแบบที่ผู้กระทําได้รับผลในทันที แต่จะไม่ได้ผลในระยะยาว และมักจะมี
ผลเสียที่ไม่ได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในที่สุด 

พัฒน์ บุณยรัตพันธุ์ (2517: 145) กล่าวว่า การมีส่วนร่วมของชุมชนจะต้องมีขึ้นตลอด 
ตั้งแต่การวางแผนโครงการ การเสียสละกําลัง แรงงาน วัสดุ กําลังเงิน หรือทรัพยากรใดๆ ที่มี

อยู่ในชุมชนยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมเพ่ือพัฒนาชนบทมี 7 ขั้นตอน คือ 
1)  การสํารวจขั้นต้น (Preliminary Reconnaissance) 
2)  การศึกษาเพ่ือจัดลําดับความสําคัญของปัญหา (Priority Problem  

Identification Studies) 
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3)  การแสวงหาแนวทางแก้ไข (Search for Solutions) 
4)  การกําหนดทางแก้ไขปัญหา (Assessment of Solutions) 

5)  การปฏิบัติตามโครงการ (Project Implementation) 
6)  การประเมินผลโครงการ (Formal Project Evaluation) 
7)  การพิจารณาทบทวนโครงการ เพ่ือดํา เนินการให้เสร็จสมบูรณ์ (Project 

Reconsideration of Completion) 
ไพรัตน์ เดชะรินทร์ (2527: 10) ได้กล่าวถึงลักษณะการมีส่วนร่วมของประชาชนในการ

พัฒนา ดังน้ี 
1)  ร่วมทําการศึกษา ค้นคว้าปัญหาและสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน  

ตลอดจนความต้องการของชุมชน 
2)  ร่วมคิดหาและสร้างรูปแบบและวิธีการพัฒนา เพ่ือแก้ไขและลดปัญหาของ 

ชุมชนหรือเพ่ือสร้างสรรพสิ่งใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชน หรือสนองความต้องการของ

ประชาชน 
3)  ร่วมนโยบายหรือแผนงานหรือโครงการหรือกิจกรรม เพ่ือขจัดและแก้ไข 

ปัญหาและสนองความต้องการของสังคม 

4)  ร่วมการตัดสินใจที่เป็นประโยชน์ในการที่จะใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด 
ให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

5)  ร่วมจัดหรือปรับปรุงระบบการบริหารงานพัฒนาให้มีประสิทธิภาพและ 
ประสิทธิผล 

6)  ร่วมลงทุนในกิจกรรม โครงการของชุมชนตามขีดความสามารถของตน 
7)  ร่วมปฏิบัติตามนโยบาย แผนงาน โครงการและกิจกรรมให้บรรลุไปตาม 

เป้าหมาย 

8)  ร่วมติดตาม ควบคุม ประเมินผล และร่วมบํารุงรักษาโครงการและกิจกรรมที่ 
ได้กําหนดทําไว้โดยเอกชนและรัฐบาลให้ใช้ประโยชน์ได้ตลอดไป 

ในเอกสารฉบับเดียวกันนั้น ได้มีการเสนอว่า นอกจากพิจารณาว่า ใครคือผู้ที่จะเข้าร่วม

แล้ว จะต้องพิจารณาว่ากระบวนการในการเข้าร่วมนั้นเป็นอย่างไร ซึ่งเขาเสนอให้พิจารณาใน
ประเด็นต่อไปน้ี คือ 

1)  การริเริ่มเพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมนั้นเกิดจากข้าราชการหรือชาวบ้าน 
2)  การชักนําเข้ามามีส่วนร่วมนั้น เป็นความสมัครใจหรือบีบบังคับ 

3)  โครงสร้างและช่องทางของการมีส่วนร่วมเป็นอย่างไร 
4)  ระยะเวลาและขอบเขตของการมีส่วนร่วมเป็นเช่นไร (คร ั ้งเด ียว, เป็ นคร ั ้ง 

คราว, ต่อเน่ือง) 
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5)  ได้มีการพัฒนาศักยภาพชุมชนแค่ไหน (การมีส่วนร่วมของชุมนในกระบวน  
การตัดสินใจ หรือการดําเนินงานนําไปสู่ผลที่หวังไว้อย่างมีประสิทธิภาพมากน้อยแค่ไหน) 

ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 146) ยังได้กล่าวถึงลักษณะของการมีส่วนร่วมว่าอาจแบ่ง
โดย 
 1)  การสนับสนุนทรัพยากร คือ การสนับสนุนเงิน วัสดุอุปกรณ์ แรงงาน หรือ

การช่วยทํากิจกรรม คือ การเข้าร่วมในการวางแผน การประชุมแสดงความคิดเห็นการ
ดําเนินการการติดตามและประเมินผล 
 2)  อํานาจหน้าที่ของผู้เข้าร่วม คือ เป็นผู้นํา เป็นกรรมการ เป็นสมาชิก ซึ่ง
ลักษณะการมีส่วนร่วมน้ี แสดงถึงระดับอํานาจของผู้เข้าร่วม จึงมีการโต้แย้งว่าการมีส่วนร่วม 

โดยใช้วิธีการพัฒนาความสามารถของประชาชน เป็นเพียงการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าร่วม
เพียงบางส่วน เพราะหลายกรณีประชาชนไม่มีโอกาสเข้าร่วมในการตัดสินใจ ทางออกที่ควรเป็น
คือ การเสริมสร้างพลังอํานาจ (Empowerment) แก่ประชาชน 

 
2.3.3  กระบวนการมีส่วนร่วม 

 Cohen และ Uphoff (1980 อ้างถึงใน เอกจักรกฤช ศรีโรจนากูร, 2550: 19) ได้แบ่งการ
การมีส่วนร่วมออกเป็น 4 แบบ ดังน้ี 

1)  การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ประกอบไปด้วย 3 ขั้นตอน คือ ริเริ่มตัดสินใจ 

ดําเนินการตัดสินใจและตัดสินใจปฏิบัติการ 
2)  การมีส่วนร่วมในการปฏิบัติการ ประกอบด้วย การสนับสนุนด้านทรัพยากร

การบริหารและการประสานขอความร่วมมือ 

3)  การมีร่วมร่วมในผลประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางด้านวัสดุ  
ผลประโยชน์ทางสังคมหรือผลประโยชน์ส่วนบุคคล 

4)  การมีส่วนร่วมในการประเมินผล 

กรรณิการ์ ชมดี (2524: 13) ได้สรุปรูปแบบการมีส่วนร่วมออกเป็น 10 รูปแบบ คือ 
1)  การมีส่วนร่วมประชุม (Attendance at Meetings) 
2)  การมีส่วนร่วมออกเงิน (Financial Contribution) 
3)  การมีส่วนร่วมเป็นกรรมการ (Membership on Committees) 

4)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้นํา (Position of Leadership) 
5)  การมีส่วนร่วมสัมภาษณ์ (Interviewer) 
6)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ชักชวน (Solicitor) 

7)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้บริโภค (Customers) 
8)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ริเริ่ม (Enterpreneur) 
9)  การมีส่วนร่วมเป็นผู้ใช้แรงงานหรือเป็นลูกจ้าง (Employee) 
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10)  การมีส่วนร่วมออกวัสดุอุปกรณ์ (Material Contribution) 
ชูชาติ พ่วงสมจิตร (2540: 28-29) ได้แบ่งประเภทของการมีส่วนร่วมที่สรุปออกมาเป็น

11 กลุ่มใหญ่ มีสาระโดยสังเขปดังน้ี 
 1)  การจําแนกตามกิจกรรมในการมีส่วนร่วม เป็นการจําแนกที่พิจารณาจาก 
กิจกรรมของโครงการนั้น ๆ ว่ามีกิจกรรมอะไรบ้างที่ประชาชนเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องด้วย ซึ่ง 

กิจกรรมต่าง ๆ อาจมีความแตกต่างกันไปตามลักษณะของงานหรือโครงการ แต่โดยทั่วไปแล้ว
การพิจารณาการมีส่วนร่วมในมิติน้ีเกี่ยวข้องกับ 

 (1)  การมีส่วนร่วมในการริเริ่มโครงการ 
  (2)  การมีส่วนร่วมในการดําเนินโครงการ 

  (3)  การมีส่วนร่วมในการสนับสนุนโครงการ 
2)  การจําแนกตามประเภทของกิจกรรมหรือขั้นตอนของการมีส่วนร่วม 

ประกอบด้วย 4 ขั้นตอน คือ 

 (1)  การมีส่วนร่วมในการริเริ่มงาน/ โครงการ 
 (2)  การมีส่วนร่วมในขั้นตอนการวางแผน 
 (3)  การมีส่วนร่วมในขั้นดําเนินโครงการ 

 (4)  การมีส่วนร่วมในขั้นการประเมินผลโครงการ 
  3)  การจําแนกตามระดับความสมัครใจในการเข้าร่วม แบ่งระดับของความ 
สมัครใจ ออกเป็น 3 ระดับ ดังน้ี 

 (1)  การมีส่วนร่วมโดยสมัครใจ 

 (2)  การมีส่วนร่วมโดยการถูกชักนํา 
 (3)  การมีส่วนร่วมโดยการบังคับหรือการเกณฑ์จากผู้ที่มีอํานาจเหนือกว่า 

  4)  การจําแนกตามวิธีของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 วิธี คือ 

 (1)  การมีส่วนร่วมโดยตรง 
 (2)  การมีส่วนร่วมโดยอ้อม 

 5)  การจําแนกตามระดับความเข้มของการมีส่วนร่วม แบ่งระดับของความเข้ม 

ในการมีส่วนร่วมออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 (1) ระดับของการมีส่วนร่วมเทียม 
 (2) ระดับของการมีส่วนร่วมเพียงบางส่วน 
 (3) ระดับของการมีส่วนร่วมที่แท้จริง 

  6)  การจําแนกตามระดับความถี่ของการมีส่วนร่วม เป็นการพิจารณาจาก 
จํานวนของผู้ที่เข้าเป็นส่วนร่วม และหรือจํานวนครั้งของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วม 
  7)  การจําแนกตามประสิทธิผลของการมีส่วนร่วม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ 

คือ 
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     (1)  การมีส่วนร่วมที่มีประสิทธิผล หมายถึงการมีส่วนร่วมที่ผู้เข้ามามีส่วน 
ร่วม เข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างชัดเจน 

     (2)  การมีส่วนร่วมที่ไม่มีประสิทธิผล หมายถึงการมีส่วนร่วมที่ผู้เข้ามามี 
ส่วนร่วมเข้าใจวัตถุประสงค์ของโครงการเพียงบางส่วน 
  8)  การจําแนกตามพิสัยของกิจกรรม แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

 (1)  การมีส่วนร่วมอย่างต่อเน่ือง 
 (2)  การมีส่วนร่วมเป็นช่วง ๆ 

 9)  การจําแนกตามระดับขององค์การ แบ่งออกเป็น 3 ระดับ คือ 
 (1)  การมีส่วนร่วมในระดับล่างขององค์การ 

 (2)  การมีส่วนร่วมในระดับกลางขององค์การ 
 (3)  การมีส่วนร่วมในระดับสูงขององค์การ 

 10)  การจําแนกตามประเภทของผู้มีส่วนร่วม แบงออกเป็น 4 ประเภท คือ 

  (1)  ผู้ที่อาศัยในท้องถิ่น 
  (2)  ผู้นําท้องถิ่น 
  (3)  เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  (4)  คนต่างถิ่น 
 11)  การจําแนกตามลักษณะของการวางแผน แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

  (1)  การวางแผนจากบนลงล่าง 
  (2)  การวางแผนจากล่างขึ้นบน 

นอกจากน้ี ปาริชาติ วลัยเสถียร (2543: 143) ได้กล่าวถึงกระบวนการมีส่วนร่วมไว้ 
ดังต่อไปน้ี 

1)  การมีส่วนร่วมในการศึกษาชุมชน จะเป็นการกระตุ้นให้ประชาชนได้ร่วมกัน

เรียนรู้สภาพของชุมชน การดําเนินชีวิต ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นใน
การทํางาน และร่วมกันค้นหาปัญหา ตลอดจนการจัดลําดับความสําคัญของปัญหา 

2)  การมีส่วนร่วมในการวางแผน โดยจะมีการรวมกลุ่มอภิปรายและแสดงความ

คิดเห็น เพ่ือการกําหนดนโยบาย ว ัตถุประสงค์ วิธีการ แนวทางการดําเนินงานและทรัพยากรที่
จะต้องใช้ 

3)  การมีส่วนร่วมในการดําเนินการพัฒนา โดยการสนับสนุนด้านวัสดุอุปกรณ์
แรงงาน เงินทุน หรือเข้าร่วมบริหารงาน การใช้ทรัพยากร การประสานงานและดําเนินการขอ

ความช่วยเหลือจากภายนอก 
4)  การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการพัฒนา เป็นการนําเอากิจกรรม

มาใช้ให้เกิดประโยชน์ ท ั ้งด้า นว ัตถุ และจิตใจ โดยอยู่บนพื้นฐานของความเท่าเทียมกันของ

บุคคลและสังคม 
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5) การมีส่วนร่วนในการติดตาม และประเมินผลในการพัฒนา เพ่ือที่จะแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นได้ทันที 

 
2.3.4  แนวคิด ทฤษฎีเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 

อํานาจ อนันตชัย (2527: 119-184) ได้กล่าวถึง ลักษณะทฤษฎีการมีส่วนร่วม 5 ทฤษฎี 
ซึ่งสามารถสรุปได้ ดังต่อไปน้ี คือ  

1)  ทฤษฎีการเกลี้ยกล่อม หมายถึง การใช้คําพูด หรือการเขียน เพ่ือมุ่งให้เกิด 

ความเชื่อถือ และการกระทํา ซึ่งการเกลี้ยกล่อมมีประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาการขัดแย้งในการ
ปฏิบัติและถ้าจะให้ได้ผลดี ผู้เกลี้ยกล่อมจะต้องมีศิลปะในการสร้างความสนใจในเรื่องที่จะเกลี้ย
กล่อมให้เข้าใจอย่างแจ่มแจ้ง สรุปได้ว่าการเกลี้ยกล่อมเป็นปัจจัยหน่ึงที่จะนําไปสู่การมีส่วนร่วม

ของประชาชนได้ โดยเฉพาะการเกลี้ยกล่อมเป็นเรื่องที่ตรงกับความต้องการที่ประชาชนพอใจอยู่
แล้ว ก็ย่อมจะส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมได้ในที่สุด 

 2)  ทฤษฎีการสร้างขวัญคนในชาติ (National Morale) คนเรามีความต้องการ 

ทั้งทางกายและทางใจ ถ้าคนเรามีขวัญดี ผลการทํางานนั้นจะสูงตามไปด้วย แต่ถ้าขวัญไม่ดี ผล
การทํางานก็จะต่ํา ทั้งน้ีเน่ืองจากว่า ขวัญเป็นสถานการณ์ทางจิตใจที่แสดงออกในรูปพฤติกรรม
ต่าง ๆ นั ่นเอง การสร้างขวัญให้ดีต้องสร้างทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงาน เช่น การไม่เอารัดเอาเปรียบ 
ให้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับงาน เปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น เป็นต้น และเมื่อใดก็ตามที่

คนทํางานมีขวัญดี ก็จะเกิดสํานึกในการรับผอดชอบ อันจะเกิดผลดีต่อหน่วยงาน ทั้งในส่วนที่
เป็นบุคคลและขวัญของกลุ่ม ดังนั้น จะเห็นได้ว่า ขวัญคนเราโดยเฉพาะคนที่มีขวัญดีนั้นย่อมเป็น
ปัจจัยหน่ึงที่นําไปสู่การมีสวนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ได้เช่นกัน 

3)  ทฤษฎีการสร้างความรู้สึกชาตินิยม (Nationalism) ปัจจัยประการหน่ึงที่ 
นําไปสู่การมีส่วนร่วม คือ การสร้างความรู้สึกชาตินิยมให้เกิดขึ้น ซึ่งหมายถึง ความรู้สึกที่เป็นตัว
ของตัวเองที่จะอุทิศหรือเน้นค่านิยมเรื่องผลประโยชน์รวมของชาติ มีความพึงพอใจในชาติของ

ตน พอใจเกียรติภูมิ จงรักภักดีต่อท้องถิ่น 
4)  ทฤษฎีการสร้างผู้นํา (Leadership) การสร้างผู้นําจะช่วยให้ประชาชน 

ทํางานด้วยความเต็มใจ เพ่ือบรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ร่วมกัน ทั้งน้ีเพราะผู้นําเป็นปัจจัย
สําคัญในการรวมกลุ่มคน จูงใจไปยังเป้าประสงค์ โดยทั ่วไปแล้ว ผู้นําอาจมีทั้งผู้นําที่ดี เรียกว่า

ผู้นําปฏิฐานหรือผู้นําพลวัตร คือ เป็นผู้ที่เคล่ือนไหว ทํางานเพ่ือพัฒนาอยู่เสมอ ส่วนผู้นําที่ไม่ดี 
คือ ไม่มีผลงานสร้างสรรค์ เรียกว่า ผู้นํานิเสธ ผลของการใช้ทฤษฎีการสร้างผู้นํา จึงทําให้เกิด
การระดมความร่วมมือปฏิบัติงานอย่างมีขวัญ งานมีคุณภาพ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และร่วม

รับผิดชอบ ดังนั้น การสร้างผู้นําที่ดีย่อมนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆด้วยดีนั ่นเอง 
5)  ทฤษฎีการใช้วิธีและระบบทางการบริหาร (Administrative System and  
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Method) การระบบบริหารราการในการระดมความร่วมมือเป็นวิธีหน่ึงที่ง่าย เพราะใช้กฎหมาย
ระเบียบแบบแผนเป็นเครื่องมือในการดําเนินงาน อย่างไรก็ตาม ผลของความร่วมมือยังไม่มี

ระบบใดดีที่สุดในเรื่องของการบริหาร เพราะธรรมชาติของคน ถ้าทํางานด้วยความสมัครใจไม่มี
ใครบังคับก็จะทํางานด้วยความรัก แต่ถ้าไม่ควบคุมเลยก็จะไม่เป็นไปตามนโยบายและความ
จําเป็นของรัฐ ดังนั้น การใช้ระบบการบริหารราชการเป็นการยับยั้งให้ปฏิบัติตามนโยบาย 

เพ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายที่กําหนดไว้ 
 

2.3.5 ประโยชน์ของการมีส่วนร่วม 

เครตัน (2543: 68-69) ยังได้อธิบายถึงประโยชน์ของการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังน้ี 
 1)  ประชาชนมีโอกาสที่จะบอกกล่าวในสิ่งที่ได้ยินก่อนที่เขาจะต้องเผชิญหน้า

กับองค์กรที่ทําหน้าที่ตัดสินใจ ความรู้สึกของความคับข้องใจ ความรู้สึกที่ไม่ดีทั้งหลาย และ
ความรุนแรงอาจจะลดลงได้ 

  2)  กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนจะสามารถกระตุ้นให้เกิดแนวทางการ

แก้ปัญหามากขึ้นด้วยการลดจุดยืนและเต็มใจที่จะหาทางออกร่วมกัน 
3)  จากผลของการมีส่วนร่วมของประชาชนทําให้มองเห็นประเด็นสาธารณะ

และความห่วงกังวลที่บ่งชี้ต่าง ๆ ได้ชัดขึ้น 
4)  ข้อกล่าวหาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจที่มีข้อบกพร่องจะลดลง 

5)  ประเด็นทั้งหลายเกี่ยวกับความเชื่อถือในเรื่องการศึกษาทางเทคนิคและ 
ข้อเท็จจริงพื้นฐานเพ่ือการตัดสินใจสามารถที่จะหาข้อยุติก่อนที่จะมีการลงมติตัดสินใจได้ 

6)  ประเด็นบางประเด็นหรือหลายประเด็นอาจจะไม่ต้องนําไปสู่โต๊ะพิจารณา  

เพียงแต่มีการปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงข้อเสนอของผู้แทนก่อนที่สภาจะทําการตัดสินใจ 
7)  บางครั้งบางคราว ซึ่งอาจไม่ใช่ทุกครั้ง กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน

จะก่อให้เกิดผลของฉันทามติ ซึ่งจะทําให้เป็นการง่ายต่อการอนุมัติการตัดสินใจโดยได้รับการ 

สนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งหลาย 
 

2.4  แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 
 
2.4.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

Morse (1958: 27) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานไว้ว่าหมายถึง

ทุกสิ่งทุกอย่างที่สามารถลดความเครียดของผู้ทํางานให้น้อยลง ถ้ามีความเครียดมากจะทําให้
เกิดความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน และความเครียดน้ีมีผลมาจากความต้องการของมนุษย์
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เมื่อเกิดความต้องการมากจะเกิดปฏิกิริยาเรียกร้อง เมื่อได้รับการตอบสนองความเครียดนั้นจะ
ลดลงหรือหมดไป จะทําให้เกิดความพึงพอใจในการปฏิบัติงานได้ 

Strauss and Sayles (1960: 3) ได้ให้ความหมายของความพึงพอใจในงานไว้ว่า 
หมายถึง ความรู้สึกพอใจในงานที่ทํา และเต็มใจที่จะปฏิบัติงานนั้นให้สําเร็จตามวัตถุประสงค์
ขององค์การบุคคลจะรู้สึกพอใจในงานที่ทํา เมื่องานนั้นให้ประโยชน์ตอบแทน 

Vroom (1964 อ้างถึงใน ณัฏฐิมา มากชู, 2545: 28) กล่าวถึงคําจํากัดความไว้ว่า
ทัศนคติ และความพึงพอใจในสิ่งหน่ึงสามารถใช้แทนกันได้ เพราะทั้งสองคําน้ีจะหมายถึงผลที่
ได้จากการที่บุคคลเข้าไปมีส่วนร่วมในสิ่งนั้น ทัศนคติในด้านบวกจะแสดงให้เห็นสภาพความพึง
พอใจในสิ่งนั้นและทัศนคติในด้านลบจะแสดงให้เห็นถึงสภาพความไม่พึงพอใจ 

Wolman (1973: 384) กล่าวว่า ความพึงพอใจหมายถึงความรู้สึก (Felling) มีความสุข
เมื่อคนเราได้รับผลสําเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) หรือแรงจูงใจ 
(Motivation) 

 Shelly (1975: 252-278 อ้างถึงใน ขวัญเรือน วงษ์มณี, 2547: 14) ได้ให้ความหมาย
ของความพึงพอใจว่า คือทฤษฎีว่าด้วยความรู้สึกสองแบบของมนุษย์ คือ ความรู้สึกทางบวกและ
ความรู้สึกทางลบ ซึ่งความรู้สึกทุกชนิดของมนุษย์จะติดอยู่สองแบบน้ี ความรู้สึกทางบวก คือ 

ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะทําให้มีความสุข ส่วนความรู้สึกทางลบ คือ ความรู้สึกที่เกิดขึ้นแล้วจะ
ทําให้เกิดความไม่สบายใจ ความรู้สึกสองแบบน้ีมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน ระบบ
ความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสองเรียกว่า ระบบความพึงพอใจ ความคิดเห็นหรือความพอใจ
ของมนุษย์ ได้แก่ ทรัพยากร (Resource) หรือสิ่งเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพึงพอใจ 

คือ การศึกษาทรัพยากรหรือสิ่งเร้า แบบใดที่ต้องการที่จะทําให้เกิดความพึงพอใจของมนุษย์ 
สุพรรณี ไชยอําพร และสนิท สมัครการ (2534: 12) กล่าวถึงความพึงพอใจว่า เป็น 

สภาพทางจิตใจที่แสดงออกถึงความสุขที่ได้รับรู้ว่าสิ่งที่ตนใฝ่ฝัน หรือปรารถนา (Aspiration) 

ได้รับการตอบสนองตามที่ตั้งความคาดหวังไว้ การที่บุคคลแสดงความพึงพอใจต่อสภาพการ
ดํารงชีวิตของตนในช่วงเวลาใดเวลาหน่ึงย่อมแสดงว่าชีวิตในช่วงเวลานั้นมีคุณภาพที่เจ้าของ
ชีวิตต้องการ 

ชริณี เดชจินดา (2538: 17) กล่าวว่าความพึงพอใจ หมายถึงความรู้สึก หรือทัศนคติ
ของบุคคลที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหน่ึง ห ร ื อ ปัจ จ ั ย ต ่ า ง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ความรู้สึกพึงพอใจจะเกิดขึ้น เมื่อ
ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนอง หรือบรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหน่ึง ความรู้สึก
ดังกล่าวจะลดลงหรือไม่เกิดขึ้น หากความต้องการ หรือจุดมุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 

ความรู้สึกทางลบความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพันธ์ก ันอย่างสลับซับซ้อน และ
ระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกว่า ระบบความพึงพอใจโดยความพึงพอใจจะ
เกิดขึ้นเมื่อระบบความพึงพอใจมีความรู้สึกด้านบวกมากกว่าด้านลบ 

มรรษมน บัวภา (2553: 49) ได้ให้ความหมายว่า ความพึงพอใจ หมายถึง อารมณ์  
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ความรู้สึก หรือทัศนคติที่ดีที่บุคคลได้รับจากปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ ส่งผลให้บุคคลนั้นเกิดความ
พึงพอใจ และแสดงออกถึงความยินดี และภาคภูมิในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

อย่างมีประสิทธิภาพ 
ตามความหมายที่กล่าวไปข้างต้นพอสรุปได้ว่า ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึกดี 

หรือความชอบใจที่บุคคลได้รับจากการตอบสนองความต้องการตามที่ได้คาดหวังไว้ ซึ่งเป็น

ลักษณะเชิงบวกของบุคคล0

 

 แต่หากบุคคลไม่ได้รับการตอบสนองความต้องการตามที่ได้คาดหวัง
ไว้ก็จะกลายเป็นลักษณะเชิงลบของบุคคล และส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลตามลักษณะการ
ได้รับการตอบสนองว่ามีลักษณะเป็นไปในทางเชิงบวกหรือเชิงลบ  

2.4.2  องค์ประกอบท่ีทําให้บุคคลเกิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นในกระบวนการบริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการเป็นผล
ของการรับรู้และประเมินคุณภาพของการบริการในสิ่งที่ผู้รับบริการคาดหวังว่าควรจะได้รับ และ
สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งระดับความพึงพอใจอาจไม่คงที่ ผันแปรไปตาม

ช่วงเวลาที่แตกต่างกันได้ ทั้งน้ี ความพึงพอใจในการบริการมี องค์ประกอบ 2 ประการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15 (2545 อ้างถึงใน กิตติศักดิ ์ บุญกอง, 2552: 10) 
คือ 
 1)  คุณภาพของผลิตภัณฑ์บริการ ผู้รับบริการจะรับรู้ว่าผลิตภัณฑ์บริการที่ 

ได้รับมีลักษณะตามพันธสัญญาของกิจการแต่ละประเภทตามที่ควรจะเป็นมากน้อยเพียงใด เช่น 
แขกที่เข้าพักในโรงแรมจะได้พักในห้องพักที่จองไว้ ลูกค้าที่เข้าไปในภัตตาคารจะได้รับอาหาร
ตามสั ่ง เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีเป็นบริการที่ผู้รับบริการควรจะได้รับตามลักษณะของการบริการแต่ละ

ประเภท ซึ่งจะสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าในสิ่งที่ลูกค้าต้องการ 
  2)  องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของการนําเสนอบริการ ผู้รับบริการจะ 
รับรู้ว่าวิธีการนําเสนอบริการในกระบวนการบริการของผู้ให้บริการมีความเหมาะสมมากน้อย

เพียงใด ไม่ว่าจะเป็นความสะดวกในการเข้าถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผู้ให้บริการ
ตามบทบาทหน้าที่ และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผู้ให้บริการต่อผู้รับบริการ ในด้าน
ความรับผิดชอบต่องาน การใช้ภาษาสื่อความหมายและการปฏิบัติตนในการให้บริการ 

จะเห็นว่า ความพึงพอใจในการบริการเกิดจากการประเมินคุณค่าการรับรู้คุณภาพของ

การบริการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการตามลักษณะของการบริการ และกระบวนการนําเสนอ
บริการในวงจรของการให้บริการระหว่างผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ซึ่งถ้าตรงกับสิ่งที่
ผู้รับบริการมีความต้องการหรือตรงกับความคาดหวังที่มีอยู่ หรือประสบการณ์ที่เคยได้รับบริการ

ตามองค์ประกอบดังกล่าวข้างต้น ก็ย่อมจะนํามาซึ่งความพึงพอใจในบริการนั้น แต่หากเป็นไป
ในทางตรงกันข้าม สิ่งที่ผู้รับบริการได้รับจริงไม่ตรงกับการรับรู้ที่คาดหวัง ผู้รับบริการย่อมเกิด
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ความไม่พึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์และการนําเสนอบริการได้ จึงสามารถแสดงเป็นภาพองค์ประกอบ
ของความพึงพอใจในบริการได้ ดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 2.9  แสดงองค์ประกอบของความพึงพอใจในการบริการ 

แหล่งท่ีมา: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2545: หน่วยที่ 8-15 อ้างถึงใน กิตติศักดิ ์  

บุญกอง, 2552: 10. 

 
ความพึงพอใจของผู้รับบริการและผู้ให้บริการต่างมีความสําคัญต่อความสําเร็จของการ

ดําเนินงานบริการ ดังนั้น การสร้างความพึงพอใจในการบริการจําเป็นที่จะต้องดําเนินการควบคู่

กันไป ทั้งต่อผู้รับบริการและผู้ให้บริการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช หน่วยที่ 8-15 (2545 
อ้างถึงใน กิตติศักดิ ์ บุญกอง, 2552: 10) 

 

2.4.3  ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

กิตติศักดิ ์ บุญกอง (2552: 11-13) เป็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งที่มีผลต่อความพึงพอใจจาก

การศึกษา พอจะสรุปได้มีทฤษฎีที่น่าสนใจ ดังน้ี 
 1)  ทฤษฎีของเฮิอร์ท เบิร์ก (Frederick Herzberg Theory, 1959) มีสาระ  
สําคัญของทฤษฎีน้ีคือ  

 (1)  ความต้องการของคนที่จะหลีกเลี่ยงความไม่สบายต่างๆ และความ 
เจ็บปวด (Animalistic Needs) สิ่งเหล่าน้ีเรียกว่า Hygiene Factors  
 

การรับรู้การบริการ การรับรู้การบริการ 

ท่ีควรจะเป็น ท่ีเกิดขึ้นจริง ท่ีควรจะเป็น ท่ีเกิดขึ้นจริง 

การรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์บริการ 

การรับรู้คุณภาพของ

ผลิตภัณฑ์บริการ 

ความพึงพอใจในการบริการ 
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 (2)  ต้องการที่จะเจริญเติบโตและพัฒนาทางด้านจิตใจ ความต้องการน้ีจะ 
สัมพันธ์กับสาระของงาน เช่น ความสามารถ สิ่งเหล่าน้ีเป็นความต้องการที่เรียกว่า Motivators 

และ เมื่อเกิดขึ้นย่อมทําให้บุคคลนั้นเกิดความพึงพอใจ 
 2)  ทฤษฎีของรูม (Vroom’s Theory) สาระสําคัญมีดังน้ี  

 (1)  บุคคลจะถูกกระตุ้นให้ทําอะไรนั้นเกิดจาก สิ่งที่จะนําไปสู่ความพึงพอใจ  

หรือสนองความต้องการของเขา และความต้องการนั้นเป็นสิ่งของ 
 (2)  บุคคลจะพึงพอใจในงาน ถ้างานนั้นเป็นเครื่องมือที่จะนําไปสู่ความพึง 

พอใจการกระตุ้นความพึงพอใจในงาน โดยให้รางวัลหรือสิ่งตอบแทน จะทําให้คนเกิดความพึง
พอใจขึ้น 

 สรุปแนวคิดของรูม (Vector H. Vroom, 1964) พบว่า ความพึงพอใจเกิดจาก ความพึง
พอใจของเขากับการกระทําของงานที่เขาทําอยู่ ดังนั้นตัวการกระทํา (Performance) เป็น
ตัวกําหนดความพึงพอใจในงานได้ 

 
 

 
  

 
ภาพท่ี 2.10  ปัจ จ ัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ 

แหล่งท่ีมา: กิตติศักดิ ์ บุญกอง, 2552: 12. 

 
  3)  ทฤษฎีความแตกต่าง (Discrepancy Theory) มีสาระสําคัญ ดังน้ี 

 (1)  ทัศนคติอย่างเดียวไม่ใช่ตัวกําหนดความพึงพอใจ 

 (2)  ความพึงพอใจที่เกิดขึ้นเกิดจากความแตกต่างกันระหว่างความ 

ไม่พึงพอใจ 

Motivation 

Hygiene 
เฉยๆ 

รางวัลจากงานต่ํา รางวัลจากงานสูง 
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คาดหวัง (Expectation) ก ับรางว ัล (Rewards) เช่น ถ้าบุคคลได้สิ่งตามที่เขาคาดหวัง ก็ย่อมเกิด
ความพึงพอใจ ระดับความพึงพอใจจึงขึ้นอยู่กับช่องว่างระหว่างสิ่งที่ได้รับกับความคาดหวังของ

เขา ดังสมการ  S = R = E 
 ผู้สนับสนับสนุนแนวคิดน้ี คือ ล็อค (Locke, 1969) ซึ่งบอกว่า ความพึงพอใจ

ของบุคคลขึ้นอยู่กับความแตกต่างระหว่างผลอันแท้จริงของเขาที่ได้จากงานกับผลที่เขาคาดหวัง

ว่าจะได้ อารี เพชรผุด (ม.ป.ป. อ้างถึงใน กิตติศักดิ ์ บุญกอง, 2552: 12) 
 4)  ทฤษฎีความยุติธรรม (Equity Theory) มีสาระสําคัญ คือ ความชอบหรือ 
ความพึงพอใจของบุคคลเกิดจากความยุติธรรม หรือความเท่าเทียมกัน หากผลที่ออกมาไม่ได้
รับความเป็นธรรม ความไม่พึงพอใจก็จะเกิดขึ้น 

ผู้มีแนวความคิดน้ี เช่น อดัม (Adam, 1965) กล่าวว่า บุคคลจะรู้สึกว่าไม่
ยุติธรรม ถ้าเขารู้ว่า สิ่งตอบแทนจากการทํางานไม่เท่ากับคนอ่ืน เมื่อเกิดการเปรียบเทียบกัน 
หากไม่เป็นอย่างที่เขาควรจะได้รับ ย่อมมีอิทธิพลต่อความพึงพอใจ 

   ส่วนพริตชาร์ต (Pitchard, 1969) ได้สรุปว่า ความสําคัญของความยุติธรรมไม่
ขึ้นอยู่กับการเปรียบเทียบผลกับผู้อ่ืนเท่านั้น ยังรวมถึงผลงานที่เขาทําด้วย หากผลตอบแทนไม่
คุ้ม ย่ออมเกิดความไม่ยุติธรรม ซึ่งจะก่อให้เกิดความไม่พอใจได้ อารี เพชรผุด (ม.ป.ป. อ้างถึง

ใน กิตติศักดิ ์ บุญกอง, 2552: 12) 
 โดยสรุปแล้วทั้ง 4 ทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจนั้นได้ชี้ให้เห็นว่า ความพึงพอใจนั้นมี
สาเหตุมาจากผลของการตอบสนองต่อความต้องการทางด้านต่างๆ ดังน้ี 

1)  ทางด้านร่างกาย ที่เรียกว่า Hygience Factor 

2)  ทางด้านจิตใจ ที่เรียกว่า Self-Actualization 
3)  ทางด้านผลของการกระทําในงาน 
4)  ทางด้านความแตกต่าง 

5)  ทางด้านความยุติธรรม 
 

2.5  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสังคม 
 
2.5.1  ความหมายของการพัฒนา 

Kim (1973: 463) ได้ให้ความหมายของการพัฒนาไว้ว่า คือ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง

ทางสังคม ซึ่งหมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและกลุ่มในสังคม 
สัญญา สัญญาวิวัฒน์ (2526: 5) ได้ให้ความหมายของการพัฒนา ว่าหมายถึง การ 

เปลี่ยนแปลงที่การกําหนดทิศทาง (Directed Change) หรือ การเปลี่ยนแปลงที่ได้วางแผนไว้
ล่วงหน้า (Planned Change) 



48 

 

ยุว ัฒน์ วุฒิเมธี (2526: 1) ให้ความหมายว่า การพัฒนา หมายถึง การกระทําให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงจากสภาพหน่ึงไปสู่อีกสภาพหน่ึงที่ดีกว่า 

วิทยากร เชียงกูล (2527: 17-18) ได้แสดงความเห็นถึง “การพัฒนา” ว่าการพัฒนาที่
แท้จริงควรหมายถึง การทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนมีความสุข ความสะดวกสบาย 
ความอยู่ดีกินดี ความเจริญงอกงามทางศิลปวัฒนธรรมและจิตใจ และความสงบสันติ ซึ่ง

นอกจากจะขึ้นอยู่กับการได้รับปัจจัยทางวัตถุ เพ่ือสนองความต้องการของร่างกายแล้ว 
ประชาชนยังต้องพัฒนาทางด้านการศึกษา สิ่งแวดล้อมที่ดี การพักผ่อนหย่อนใจและการพัฒนา
ทางวัฒนธรรมและจิตใจด้านต่าง ๆ ด้วย ความต้องการทั้งหมดน้ีเรียกว่า เป็นการพัฒนา
คุณภาพชีวิตเพ่ือให้เห็นว่า การพัฒนาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการเพิ่มปริมาณสินค้า หรือการเพิ่มรายได้

เท่านั้น แต่อยู่ที่การเพิ่มความพอใจและความสุขของประชาชนมากกว่า 
 จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนา หมายถึง กระบวนการ
เปลี่ยนแปลงที่มีการวางแผนไว้อย่างเป็นระบบ โดยสร้างการมีส่วนร่วมและความพอใจให้กับ

ประชาชน เพ่ือให้ประชาชนเกิดความอยู่ดีมีสุข และเจริญขึ้น ทั้งที่เป็นวัตถุและไม่ใช่วัตถุ  
 
 2.5.2  ความหมายของการพัฒนาสังคม 

 ปกรณ์ อังศุสิงห์ (2508: 8) ให้ความหมายว่า การพัฒนาสังคม หมายถึง การส่งเสริม 
และดูแลให้ประชาชนได้มีความผาสุก มีมาตรฐานการครองชีพที่ดี ตลอดจนพยายามระงับและ

กําจัดความเดือดร้อนไม่ว่าทางกายหรือทางใจที่เกิดขึ้นแก่ประชาชน โดยมีนโยบายที่แน่นอน 
 ประกอบ จ๋วงพานิช (2527: 2) กล่าวว่า การพัฒนาสังคมเป็นเรื่องเกี่ยวกับทรัพยากร
บุคคล ซึ่งเป็นกําลังสําคัญในการพัฒนาประเทศ และการเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์หรือได้รับ

ผลกระทบของการพัฒนา การพัฒนาสังคมจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ในทางสร้างสรรค์
จรรโลงใจให้ดีข้ึน ส่งเสริมและดูแลให้ประชาชนมีความกินดีอยู่ดี มีมาตรฐานการครองชีพ 
ตลอดจนพยายามระงับและจํากัดความเดือดร้อน ไม่ว่าทางกายภาพหรือทางจิตใจที่เกิดขึ้นแก่

ประชาชน 
จากความหมายที่กล่าวไปข้างต้น สรุปได้ว่า การพัฒนาสังคม หมายถึง การ

เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้เป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้น โดยมุ่งเน้นที่การพัฒนาบุคคลให้ดํารงชีวิตอยู่
ในสังคมได้อย่างมีความสุข ได้รับการดูแลในปัจจัยขั้นพื้นฐานที่ดีและได้รับอย่างเพียงพอ 

ปัจ จ ั ยพื้นฐาน คือ อาหาร ที่อยู่ เครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรค รวมไปถึงความปลอดภัยในการมี
ชีวิตอยู่ด้วย 
 

2.5.3  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาสังคม 

แนวคิดการพัฒนาสังคมที่มีอิทธิพลต่อประเทศต่างๆในโลก เกิดขึ้นจากเวทีการประชุม
สุดยอดเพ่ือการพัฒนาสังคม(The World Summit for Social Development) ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ
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มีนาคม พ.ศ. 2538 ที่กรุงโคเปนเฮเกน สาระสําคัญของแนวคิดน้ีโดยสรุป คือ การให้
ความสําคัญกับคนและสิ่งแวดล้อม เป็นอันดับแรก ก่อนการประชุม องค์กรพัฒนาเอกชนใน

ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้ร่วมประชุมสรุปปัญหาสาระสําคัญที่เป็นแนวโน้มของการพัฒนาใน
ภูมิภาคน้ี คือปัญหาความยากจนเป็นปัญหาที่รุนแรงที่สุด นอกจากน้ียังมีปัญหาเรื่องการถูกกีด
กัน เลือกปฏิบัติ การไม่มีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง และปัญหาความรุนแรง

อ่ืน ๆ ได้แก่ การแสวงหาผลประโยชน์ ยาเสพติด อาชญากรรม การฉ้อราษฎร์บังหลวง เป็นต้น  
ด ังนั ้น ในการพัฒนาสังคมจะต้องคํานึงถึงบริบทที่สําคัญอยู่ 3 ประการ (Morales, 1994 

อ้างถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 2541: 42-43 ) 
ประการแรกคือ การขจัดความยากจน ในนิยามของความยากจนของประเทศต่าง ๆ   

ใช้กัน พิจารณาจากรายได้ของครัวเรือน หรือบุคคลที่ต่ํากว่าเส้นความยากจน (Minimum 
Threshold) ส่วนตัวบ่งชี้อ่ืน ๆ ที่ใช้ เช่น อายุขัยเฉลี่ย การไม่รู้หนังสือ 

ประการที่สอง คือ การกระจายความเป็นธรรม เกี่ยวข้องกับผู้ด้อยโอกาส เช่น คนพิการ 

ผู้สูงอายุ ซึ่งคนเหล่าน้ีไม่ได้รับโอกาส และไม่สามารถเข้าถึงบริการต่าง ๆ ที่สามารถจะนํามา
ปรับปรุงคุณภาพชีวิตได้ 

ประการที่สาม คือ การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อจํากัดของการยกระดับคุณภาพชีวิต

อยู่ที่การถูกกีดกันจากกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในครอบครัว ชุมชนและองค์กรต่าง ๆ 
 Ensminger (1982 อ้างถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 2541: 44 ) เสนอ
แนวคิดตามทฤษฏีสังคมเพ่ือการพัฒนาไว้ 12 ประการ คือ  
  1)  พัฒนาประชาชนเพ่ือการพัฒนาตนเองมุ่งให้ประชาชนมีความนับถือตนเอง 

   2)  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา ยอมรับและเพิ่มความรับผิดชอบในการ
แก้ปัญหาของตนเองโดยรับการแนะแนวทางและความช่วยเหลือทางเทคโนโลยี และการ
สนับสนุนทางการเงินจากรัฐ 

   3)  การกระตุ้นให้เกิดการเปลี่ยนเพ่ือการพัฒนานั้นอาจมาจากประชาชนหรือ
จากแหล่งภายนอกก็ได้ 
    4)  การเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทางด้านค่านิยม ทัศนคติหรือวิธีการดําเนินชีวิต

ต้องเป็นกระบวนการเพ่ือกระตุ้นการมีส่วนร่วมของประชาชน 
   5)  การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมทางสังคมและค่านิยมต่าง ๆ ล้วนได้รับอิทธิพล
จากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและการเมือง ในทางกลับกันต้องก่อให้เกิดการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย 

   6)  การพัฒนาสังคมในฐานะที่เป็นตัวกระตุ้นและเป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลง
ควรนําเสนอความคิดและการกระทําแบบดั้งเดิมซึ่งบางครั้งอาจท้าทายค่านิยมที่มีอยู่ 
   7)  การพัฒนาสังคมในลักษณะที่เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงจากสังคมดั้งเดิม

สู่สังคมใหม่ต้องพึ่งพาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขณะเดียวกัน ต้องรู้จักพิจารณาเลือกรับด้วย 
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   8)  ประชาชนควรต้องรู้และเข้าใจว่า เงินทุนเพ่ือการพัฒนาสังคมที่ยั่งยืนนั้น 
ต้องมาขากท้องถิ่นของเขาเอง เพ่ืออํานวยประโยชน์แก่พวกเขา 

   9)  การกระจายอํานาจบริหาร การกําหนดระยะเวลา การปฏิรูปที่ดิน และ 
สถาบัน ควรกําหนดไว้ในนโยบายระดับชาติและให้การสนับสนุนในลักษณะของการพัฒนา
ชนบทแบบผสมผสาน 

   10)  เทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เข้ามาสู่ชีวิตครอบครัวและการทํางานควรมีการ
พิจารณาเลือกให้เหมาะสมกับค่านิยมทางด้านวัฒนธรรม 
   11)  การพัฒนาสังคมจะไม่เป็นผล หากขัดแย้งกับการเมือง ทั้งน้ีเพราะการ 
พัฒนาทั้งหลายเป็นเรื่องของการเมือง กรสนับสนุนอย่างแข็งขันทางการเมืองจะเป็นตัวตัดสินถึง

จุดเน้นของการพัฒนาสังคม 
   12)  การช่วยเหลือของนักวิชาการทางด้านสังคมเพ่ือการพัฒนานั้นขึ้นอยู่กับ 
ความสามารถที่จะสื่อสารด้วยภาษาที่สามัญชนเข้าใจได้ เช่นเดียวกันกับนักวางแผนและ

นักการเมือง 
 Shrivastava (1994 อ้างถึงใน อนุชาติ พวงสําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 2541: 45) ได้
อธิบายว่า กระบวนทัศน์การพัฒนาสังคมที่ยึดคนเป็นศูนย์กลางน้ี ต้องการการมีส่วนร่วมของ

ประชาชนอย่างเป็นประชาธิปไตยโดยการให้สิทธิที่ถูกต้องตามกฎหมายแก่เขาที่จะให้อํานาจ
และทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือตอบสนองความจําเป็นและความใฝ่ฝันของเขา หลักสําคัญตาม
กระบวนทัศน์น้ีคือการเข้าใจอย่างถ่องแท้และอย่างมีวิจารณญาณในความเป็นจริงและ
กระบวนการเปลี่ยนที่จะช่วยกันควบคุมอํานาจและทรัพยากรโดยประชาชนเพ่ือสร้างสังคมบน

หลักการของประชาชนและธรรมชาติต้องมาก่อน 
 กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก Sinh, (1994 อ้างถึงใน อนุชาติ พวง
สําลี และอรทัย อาจอ่ํา, 2541: 45-46) ได้เสนอว่า แนวคิดการพัฒนาสังคมน้ี ควรให้ความสําคัญ

กับคน ให้คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และควรมีการมองแบบองค์รวม หมายถึง การพัฒนา
เพ่ือความเป็นธรรมทางสังคมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจความยั่งยืนทางนิเวศน์ การมีส่วน
ร่วมทางการเมือง และความคงอยู่ของวัฒนธรรม จากแนวคิดดังกล่าวน้ีมาตรวัดคุณภาพชีวิตจึง

มองเชื่อมโยงไปถึงสภาพที่บุคคลได้รับจากสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บุคคลเกี่ยวข้องอยู่ 
   จะเห็นได้ว่า แนวคิดการพัฒนาสังคมที่ได้ศึกษาและเสนอจากนักวิชาการทั้งหลายล้วนมี
ทิศทางที่สอดคล้องกัน กล่าวคือ มุ่งเน้นการพัฒนาคนเป็นศูนย์กลางโดยผ่านกระบวนการมีส่วน
ร่วมของคน หรืออีกนัยหน่ึงก็คือ การมองคนเป็นทั้งเป้าหมายและผู้ขับเคล่ือนการเปลี่ยนแปลง

ส ัง ค ม น ั ่น เ อ ง ขณะเดียวกันมาตรวัดที่อิงกับแนวคิดน้ีจึงให้ความสําคัญกับมนุษย์เป็นหลัก ซึ่งมี
ความสอดคล้องและคาบเกี่ยวกับมาตรวัดคุณภาพชีวิตพอสมควร แต่มาตรวัดทางสังคมจะมี
ความครอบคลุมและกว้างกว่ามาตรวัดคุณภาพชีวิต โดยมีคุณภาพชีวิตเป็นส่วนหน่ึงในมาตรวัด

ทางสังคมนั่นเอง 
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2.5.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 1- 10 (2504-2554) 

ประเทศไทยกับการพัฒนาที่ผ่านมาได้ใช้มีการกําหนดทิศทางการพัฒนาตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติโดยได้ประกาศใช้ฉบับแรกเมื่อ พ.ศ. 2504 มีการ

ประกาศใช้เรื่อยมาจนกระทั ่งถึงแผน 10 ในปัจจุบัน โดยรายละเอียดของแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ
ในแต่ละฉบับมีจุดมุ่งเน้นการพัฒนาที่แตกต่างกัน ดังจะกล่าวถึง ดังต่อไปน้ี (เจริญพงศ์ พรหม
ศร, ม.ป.ป) 
 2.5.4.1  แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2504-2509) 

 การวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับแรกมุ่งเน้นมาตรฐานความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น 
โดยการเร่งรัดอัตราการเจริญเติบโตด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุนใน 
สิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคมและ ขนส่ง ระบบเขื่อนเพ่ือการชลประทาน

และพลังงานไฟฟ้า สาธารณูปการ จนเป็นที่มาของคําขวัญที่ว่า “น้ําไหล ไฟสว่าง ทางดี มีงาน
ทํา” โดยรัฐบาลเน้นทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพ่ือการปูพื้นฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็น
หลัก จนเป็นการเริ่มต้นปรับลักษณะทางเศรษฐกิจจากเศรษฐกิจการเกษตรมาเป็นเศรษฐกิจ

อุตสาหกรรมการเกษตรในเวลาต่อมา 
2.5.4.2  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2510-2514) 
เป็นการยึดแนวทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 1 โดยขยายขอบเขตของแผน

ให้ครอบคลุมถึงการพัฒนาของรัฐโดยสมบูรณ์ เน้นการพัฒนาสังคมให้เจริญก้าวหน้าควบคู่ไป

กับการพัฒนาเศรษฐกิจ และมีการเติมคําว่า “สังคม” ไว้ในชื่อแผนฯ เป็นครั้งแรก เพ่ือให้
สอดคล้องกับนโยบายการรักษาความมั่นคงของประเทศ กระจายให้บังเกิดผลไปทั่วประเทศ 
เน้นพัฒนาภูมิภาคและท้องถิ่น โดยเฉพาะเขตทุรกันดารและห่างไกลความเจริญ มีโครงการ

พิเศษนอกเหนือ ไปจากหน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ เช่น โครงการพัฒนาภาค 
โครงการเร่งรัดพัฒนาชนบทและโครงการช่วยเหลือชาวนา โดยการจัดตั้งสํานักงานเร่งรัดพัฒนา
ชนบท (รพช.) ส่วนการพัฒนากําลังคนมีการวางแผนการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการ

ด้านกําลังคนในระดับต่างๆ ของประเทศ เพ่ือขยายการมีงานทําและพัฒนาแรงงานระดับต่างๆ 
ให้มีฝีมือดียิ่งขึ้น สนับสนุนความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และวิทยาการ รวมทั้งส่งเสริม
ระบบสังคมให้มีความเสมอภาคยิ่งขึ้น 

2.5.4.3  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2515-2519) 

 แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่  3 มีความสมบูรณ์กว่าแผนพัฒนาข้างต้นทั้ง 2 ฉบับ ใน
เกือบทุกด้าน เน้นความร่วมมือของราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เปิดโอกาส
ให้เอกชนได้มีส่วนร่วมในกิจการต่าง ๆ มากยิ่งขึ้น ให้ความสําคัญต่อการพัฒนาด้านสังคม

เพิ่มขึ้นกว่าแผนที่ผ่านมา ด้วยการกระจายสวัสดิการและกิจกรรมทางสังคมไปสู่ชนบท โดยการ
จัดให้มีแผน พัฒนาระดับภาคและระดับจังหวัดเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงของแผนพัฒนาประเทศ โดย
ทั้งหมดมีเป้าหมายเพ่ือลดความแตกต่างของรายได้ระหว่างเมืองและชนบทกับการพัฒนาใน
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ภูมิภาคและท้องถิ่น และเริ่มคํานึงถึงผลที่ตามมาจากการดําเนินแผนพัฒนา เช่น การให้
ความสําคัญกับผล กระทบของชุมชนต่อการสร้างนิคมอุตสาหกรรมกรรม หรือการใช้กฎหมาย

ผังเมืองพิจารณาประกอบการกําหนดพื้นที่พัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ ตลอดจนมีการประสานงานไป
ยังหน่วยงานด้านความมั ่นคงเพ่ือจัดทําโครงการที่มีประโยชน์ร่วมกัน 

2.5.4.4  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2520-2524) 

เน้นการกระจายรายได้ ลดความแตกต่างระหว่างเมืองและชนบทเหมือนเดิม และ
เป็นจุดเริ่มต้นของแนวคิดการวางแผนจากล่างขึ้นบน นอกจากน้ียังมีการให้ความสําคัญกับ 
ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศเป็นหลักเบื้องต้น มีความพยายามยกระดับความเป็นอยู่ของ
ประชาชนให้ดีขึ้น โดยมุ่งขจัดความยากจนและการพยายามแก้ไขปัญหาความเหล่ือมล้ําของการ

กระจายรายได้ตลอดจนการบริหารจัดการทรัพยากรเพ่ือยืดอายุการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นครั้งแรก มีการปฏิรูปและเปลี่ยนแปลงนโยบายหลาย
ด้านที่จําเป็นต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจของประเทศ อันเป็นผลพวงมา

จากวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในช่วงแผนฯ ที่ 3 และบางวิกฤติเกิดซํ้าในแผน 4 (วิกฤตราคา
น้ํามัน พ.ศ. 2516 และ 2520 วิกฤติการเมืองใน พ.ศ. 2516 และ 2519)  อัตราเงินเฟ้อทําให้ข้าว
ยากหมากแพง ใน พ.ศ. 2517 ส่วนการกระจายความเจริญได้มีความพยายามสร้างเมืองหลักใน

ส่วนภูมิภาค เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ในภาคใต้ จ.นครราชสีมา ในภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ 
และ จ.เชียงใหม่ ในภาคเหนือ เป็นต้น เพ่ือลดความแออัดและปัญหามลพิษในกรุงเทพมหานคร 
 2.5.4.5  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2525-2529) 

เน้นแนวคิดการพัฒนาชนบทแนวใหม่ คือแผนพัฒนาชนบทในพื้นที่ยากจน 

จุดสําคัญที่เน้นในแผนพัฒนา คือ การมีระบบการบริหารงานพัฒนาชนบทแห่งชาติ(กชช.) เป็น
ครั้งแรก เน้นการทํางานร่วมกันของข้าราชการ นอกจากน้ี อาจกล่าวได้ว่าแผน ฯ ฉบับที่ 5 เริ่ม
ยึดพื้นที่เป็นหลักในการพัฒนา นอกจากน้ียังมีความพยายามเป็นพิเศษในเรื่องของการรักษา

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงินของประเทศ โดยมีการปรับสมดุลของแผนพัฒนาฯ ให้สะท้อน
ความต้องการการพัฒนาและการดูแลในด้านสังคมมากยิ่งขึ้น รวมไปถึงการแก้ปัญหาความ
ยากจนในชนบทด้วยการกําหนดแผนด้านการพัฒนาสังคมให้เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น นอกจากน้ี

ยังสนับสนุนบทบาทของภาคเอกชนให้มีบทบาทและให้ความร่วมมือแก่รัฐบาลมากยิ่งขึ้น 
เป้าหมายหลักของแผนฯ 5 จึงมุ่งสร้างความมั ่นคงให้เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งสะท้อน
ถึงความพยายามแก้ปัญหาทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในแผนฯ 4 ไม่ว่าจะเป็นการดําเนินนโยบาย
การคลังอย่างเข้มงวด เช่น การกําหนดเพดานเงินกู้ยืมจากต่างประเทศที่รัฐบาลจะสามารถก่อ

หน้ีผูกพันได้ นอกจากน้ียังเพิ่มการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดูแลความมั่นคงของ
ประเทศด้วยการกําหนดให้มีการจัดตั้งหมู่บ้านอาสาพัฒนาและป้องกันตนเองเพ่ือความมั ่นคงใน
พื้นที่ชนบทประชาชนยากจน  
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 2.5.4.6  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 (พ.ศ. 2530-2534) 
จุดมุ่งหมายสําคัญของแผน ฯ ฉบับดังกล่าวคือ การพยายามรักษาระดับการ

เจริญเติบโตของประเทศให้มีอัตราที่ก้าวหน้าสม่ําเสมอต่อไปในอนาคต ควบคู่ไปกับการแก้ไข
ปัญหาทางเศรษฐกิจและสังคมที่สะสมมาตั้งแต่การดําเนินแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 1 เป็นต้นมา 
โดยเฉพาะในประเด็นของความไม่เท่าเทียมกันในการกระจายรายได้ และปัญหาครอบครัว 

นอกจากน้ียังพยายามกําหนดนโยบายที่จะสามารถยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้
สูงขึ้น คือการพยายามยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจไว้ให้ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 5 ต่อ ส่วน
การพัฒนาในภาคสังคมนั้น แผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 6 มุ่งที่จะพัฒนาคุณภาพคนเพ่ือให้สามารถ
พัฒนาสังคมให้ก้าวหน้า มีความสงบสุข และความเป็นธรรม และสอดคล้องกับการพัฒนา

ประเทศส่วนรวมกับเอกลักษณ์ ค่านิยม และวัฒนธรรมความเป็นไทย และยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพชีวิตของคนในชนบทและในเมืองอยู่ในเกณฑ์ความจําเป็นพื้นฐาน  

2.5.4.7  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2535-2539) 

มุ่งเน้นการพัฒนาเชิงคุณภาพมากขึ้น ทั้งน้ีโดยคํานึงถึงความสมดุลระหว่างการ
รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่จะต้องอยู่ในระดับที่เหมาะสมอย่างต่อเน่ืองและมี
เสถียรภาพในการเติบโตอย่างมั ่นคง การกระจายรายได้และกระจายการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและ

ชนบทที่มากขึ้นเพ่ือความเท่าเทียมในสังคม และการพัฒนาคุณภาพชีวิตตลอดจนการรักษา
สิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ อาจกล่าวได้ว่าในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 น้ีเริ่มมีการพูดถึง
ความสมดุลของการพัฒนาเป็นครั้งแรก แม้จะยังไม่ได้กําหนดแผนงานที่ชัดเจน โดยให้
ความสําคัญกับความสมดุลของการพัฒนา ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 เกิดสภาวะผันผวนของ

เศรษฐกิจทั้งในและนอกประเทศขึ้น จึงทําให้แผน ฯ ฉบับน้ีมีความพยายามรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจเพ่ือลดความร้อนแรงที่ขยายตัวมาตั้งแต่สมัยรัฐบาลของพลเอกชาติชาย ชุณหะ
วัณ เป็นต้นมามากกว่าการสร้าง ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ นอกจากน้ียังเริ่มมีการเปิดเสรี

ในด้านอุตสาหกรรม นอกจากน้ีมีความพยายามที่จะลดอัตราเพิ่มของประชากร และเพิ่มอัตรา
ผู้เรียนต่อจนจบชั้นมัธยมศึกษา รวมไปถึงการวางนโยบายคร่าว ๆ เกี่ยวกับการลดมลพิษทาง
น้ํา อากาศ กากของเสีย สารเป็นพิษ และการแก้ไขปรับปรุงความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นต้น 
2.5.4.8  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) 

 เป็นแผนฯ ที่มุ่งเน้นการพัฒนาคนมากกว่าการพัฒนาเศรษฐกิจ โดยเน้นให้คน
เป็นศูนย์กลางของการพัฒนา มีการพัฒนาเป็นลักษณะองค์รวม โดยเปิดโอกาสให้คนในสังคมมี

ส่วนร่วม และมียุทธศาสตร์การพัฒนาที่สําคัญคือ การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว 
ชุมชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชน  เสริมสร้างสมรรถนะทางเศรษฐกิจโดยเชื่อมโยงกับ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน้นการมีส่วนร่วม เสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน 

จึงทําให้มีการวางแผนงานในการพัฒนาศักยภาพของคนทั้งในด้านร่างกาย สุขอนามัย และจิตใจ 
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การพัฒนาสติปัญญา ทักษะและฝีมือแรงงาน และการจัดการด้านโครงสร้างประชากร และเริ่มให้
ความสนใจกับคนไทยต่างวัฒนธรรม หรือชนชายขอบต่าง ๆ โดยได้สนับสนุนให้มีการ

ศึกษาวิจัยและรวบรวมข้อมูลเพ่ือที่จะสามารถใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาโดยไม่กระทบ
ต่อวิถีชีวิตของคนต่างวัฒนธรรมเหล่านั้น ในส่วนของภาคเศรษฐกิจ ในแผนพัฒนา ฯ ดังกล่าวได้
กําหนดเป้าหมายไปที่การรักษาเสถียรภาพของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยลดการขาด

ดุลบัญชีเดินสะพัดให้อยู่ในระดับร้อยละ 3.4 และรักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
เฉลี่ยร้อยละ 4.5 ต่อปี เพิ่มอัตราการออมภาคครัวเรือนให้อยู่ที่ร้อยละ 10 ของอัตราผลผลิตรวม
ในประเทศเพ่ือลดความเสี่ยงในตลาดการเงิน 

2.5.4.9  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) 

เป็นแผนแรกที่ได้อัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดํารัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ โดย
ยึดหลักทางสายกลาง เพ่ือให้ประเทศรอดพ้นจากวิกฤต สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั ่นคง และ

นําไปสู่การพัฒนาที่สมดุล มีคุณภาพและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ โดยยังคงยึดยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เน้นคนเป็นศูนย์กลางต่อจากแผน 
พัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เช่นเดิม และเปิดโอกาสให้ภาคประชาสังคมเข้ามามีบทบาทในการตรวจสอบ

การทํางานของรัฐมากยิ่งขึ้น ทําให้การพัฒนาประเทศต้องดําเนินการให้มีความสมดุลในทุก ๆ 
ด้านและต้องเตรียมความพร้อมในด้านต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
ไป ตลอดจนต้องสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประเทศไทยและคนไทยให้สามารถดํารงอยู่ได้อย่างมั ่นคง
และพัฒนาอย่างสมดุลเพ่ืออยู่ในสังคมโลกที่กําลังเปิดกว้างมากขึ้น โดยการสร้างดุลยภาพ

ระหว่างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจกับการพัฒนาด้านสังคมให้เกิดขึ้น 
2.5.4.10  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
มุ่งการพัฒนาที่ยั ่งยืนมองไปที่องค์ประกอบที่จะนําไปสู่ความสุขมากกว่าการเน้น 

เรื่องการขยายตัวในส่วนเศรษฐกิจและสังคม ได้อัญเชิญแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนว
ปฏิบัติ และเป็นแนวทางในการจัดทําแผน เกิดจุดเปลี่ยนแปลงจากการตกต่ําของอํานาจนํา
ในทางเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา ทําให้กลุ่มสหภาพยุโรป จีน และอินเดีย กําลังมี

บทบาทนําในระบบเศรษฐกิจโลกมากเข้ามาแทนที่ ในด้านสิ่งแวดล้อมกลับเกิดปัญหาสภาวะโลก
ร้อนและความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศโลกจนเป็นเหตุให้เกิดภัยพิบัติธรรมชาติในรูปแบบ
ต่าง ๆ เป็นจํานวนมากและทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นทุกที ดังนั้นแผนพัฒนาฯ ฉบับดังกล่าวจึงต้อง
คํานึงถึงปัจจัยที่จะส่งผลกระทบต่อการพัฒนาของประเทศอย่างหลากหลายยิ่งขึ้น จนเป็นที่มา

ของแนวคิดการพัฒนาเพ่ือ “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คน
ไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู้ รู้เท่าทันโลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สังคมสันติสุข 
เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติ
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ย ั ่ง ย ื น อยู่ภายใต้ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยที่
มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมีศักดิ ์ศรี” 

 จากแนวทางการพัฒนาของประเทศไทยตามพัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฯ ทั้ง 
10 ฉบับ จะเห็นว่า การพัฒนาของประเทศโดยส่วนใหญ่มีประเด็นเป้าหมายการพัฒนาหลัก ๆ 
อยู่ 4 ประการ คือ  

 1)  การเร่งรัดอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
2)  การรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
3)  การกระจายรายได้และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
4)  การรักษาสมดุลยภาพทางการค้าและการเงิน  

การพัฒนาตามแผน ฯ แต่ละฉบับจึงมีวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงการพัฒนา
ตลอดเวลา เพ่ือให้การพัฒนาที่เกิดขึ้นมีความเท่าทันต่อสถานการณ์ของประเทศในขณะนั้นๆ 
และสร้างความมั ่นคง สร้างความอยู่ดีมีสุขให้กับประชาชนในประเทศให้ดีขึ้น ตลอดจนการแก้ไข

ปัญหาต่างๆภายในประเทศ ให้ประเทศได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นต่อไป 
 

2.6  กิจกรรมตามองค์ประกอบ คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของ 

 การเคหะแห่งชาติ 
 
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนกรณี โครงการ

เคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 14 กิจกรรมใน 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 

  1)  ชุมชนเข้มแข็ง 
 (1)  ให้ความรู้การบริหารจัดการชุมชนตนเอง 
 (2)  กิจกรรมเพ่ือจัด และพัฒนาผู้นํา / องค์กรชุมชน 

 (3)  ให้ความรู้เรื่อง 5 ส. 
 (4)  มีการจัดสถานที่พักผ่อน 
 (5)  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน  

ชุมชน 
  2)  ครอบครัวอบอุ่น 

 (1)  การแข่งขันหรือฝึกฝนการเล่นกีฬา 
 (2)  กิจกรรมป้องกันปัญหายาเสพติด 

3)  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 (1)  อบรมการสร้างนิสัยทางการเงิน 
 (2)  กิจกรรมส่งเสริมการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 
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4)  สภาพแวดล้อมดี 
 (1)  มียามรักษาความปลอดภัย 

 (2)  อบรมการป้องกันอัคคีภัย 
 (3)  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด / การจัดการขยะในชุมชน 
 (4)  อบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสีย

ในชุมชน 
 (5)  การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน 

 

2.7  ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 
   

2.7.1  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการประเมินโครงการ 

 ณัฏฐิมา มากชู (2545: 234-252) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการแก้ไข 

ปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยใช้งบประมาณพิเศษปี 2544 ตามแผน
ก่อหน้ีต่างประเทศ ศึกษาเฉพาะกรณีจังหวัดอุบลราชธานี ผลการประเมินโดยสรุป พบว่า ปัจ จ ั ย
นําเข้าสู่โครงการ และกระบวนการดําเนินงานมีความเหมาะสมระดับปานกลาง ส่วนผลผลิตจาก

โครงการ พบว่า ครัวเรือนเป้าหมายมีรายได้เฉลี่ยเมื่อเทียบกับรายได้ก่อนยืมเงินจากโครงการ
เพ่ิมมากขึ้น และเมื่อพิจารณารายได้หลังยืมเงินจากโครงการไปประกอบอาชีพเทียบกับเกณฑ์ 
จปฐ. พบว่า จํานวนครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ตกเกณฑ์ จปฐ. มีจํานวนลดลง และ

พบว่าคุณภาพชีวิตครัวเรือนยากจนส่วนใหญ่มีระดับสูงขึ้น โดยมีคุณภาพชีวิตด้านการมีงานทํา
มากที่สุด ส่วนผลการประเมินผลกระทบจากโครงการ ด้านผลการประเมินความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับโครงการ กข.คจ. ของครัวเรือนยากจนเป้าหมาย และคณะกรรมการกองทุน กข.คจ. 
ประจําหมู่บ้าน พบว่า ส่วนใหญ่มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ กข.คจ.ระดับสูง และ

ครัวเรือนยากจนเป้าหมายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อโครงการระดับสูง โดยพึงพอใจด้านการมี
งานทํามากที่สุด 
 สาธิต เมธีจรรยาภรณ์ (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการ 

ประกันคุณภาพการศึกษา: กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย พบว่า ผล
การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย 
รวมทุกด้านอยู่ในระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านที่มีผลการประเมินปาน

กลางค่อนข้างสูงมี 2 ด้าน คือ ด้านผลผลิต และด้านบริบท ส่วนด้านที่มีผลการประเมิน ปาน
กลางค่อนข้างต่ํามี 2 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนําเข้า และด้านปัจจัยกระบวนการ ส่วนปัญหาอุปสรรค
ในการดําเนินโครงการคือ การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน ผู้เชี่ยวชาญงานประกันคุณภาพ
มีไม่เพียงพอ การประชาสัมพันธ์ งานประกันคุณภาพมีน้อย และภาระงานไม่เหมาะสมกับ
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โครงสร้างหน่วยงาน โดยมีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับบุคลากร ได้แก่ ผลกระทบด้านบวก คือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา ทําให้บุคลากรมีประสิทธิภาพในการทํางานดีขึ้น บุคลากร

กระตือรือร้นในการทํางาน และมีความสํานึกรักในวัฒนธรรมองค์กร ผลกระทบด้านลบ คือ 
บุคลากรไม่สามารถปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ให้ความร่วมมือน้อย เพราะไม่เห็น
ความสําคัญ เกรงกลัวการจับผิด 

 เอื้อมพร ผิวผ่อง (2547: 172-182) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการปฏิรูป 
ระบบราชการในด้านโครงสร้างองค์การและการจูงใจบุคลากร: กรณีศึกษา สํานักงานนโยบาย
และแผนการขนส่งและจราจร พบว่า ผลการประเมินความเหมาะสมของโครงสร้างองค์การ และ
ผลการประเมินคุณภาพชีวิตการทํางานของข้าราชการ สนข. ในภาพรวม มีความเหมาะสมอยู่ใน

ระดับปานกลาง เมื่อแยกผลการประเมินออกเป็นด้านต่างๆ ด้านที่ผลการประเมินที่มีความ
เหมาะสมในระดับค่อนข้างมากจนถึงมาก คือ ลักษณะของความซับซ้อนขององค์การ ผลการ
ประเมินที่มีความเหมาะสมในระดับค่อนข้างมาก คือ การกําหนดโครงสร้างการแบ่งกลุ่มงานและ

การจัดวางอัตรากําลังของ สนข. ลักษณะการจัดกลุ่มงานของ สนข. ลักษณะสายการบังคับ
บัญชาของ สนข. ลักษณะการรวมอํานาจของ สนข. และลักษณะความเป็นผู้นําของผู้บริหารของ 
สนข. ส่วนในด้านที่มีผลการประเมินมีความเหมาะสมในระดับค่อนข้างน้อย คือ ขนาดของ

องค์การ และลักษณะความเป็นทางการของ สนข.  
ผลการประเมินรางวัลตอบแทนในการทํางานของข้าราชการ สนข. มีผลการประเมินใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยแบ่งเป็นผลการประเมินรางวัลตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
เงินเดือนประจํา เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การเล่ือนชั้น ค่ารักษาพยาบาล 

ค่าเล่าเรียนบุตร บําเหน็จบํานาญ และผลการประเมินรางวัลตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์ การประกาศเกียรติคุณของทางราชการ การมอบรางวัลดีเด่นทางราชการ 
การมอบหมายงานที่เหมาะสม การเปิดโอกาสให้ข้าราชการของ สนข.มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ สิทธิประโยชน์ในการลากิจ ลาป่วย ลาพัก จํานวนวันหยุดราชการ โดย
ข้าราชการส่วนใหญ่เห็นว่าควรเพิ่มรางวัลตอบแทนที่เป็นตัวเงินมากขึ้น ส่วนการประเมินความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการเปลี่ยนสายงานลาออก หรือโอนย้ายของข้าราชการ สนข. พบว่า ข้าราชการ

ส่วนใหญ่ไม่คิดที่จะเปลี่ยนสายงานภายในองค์การ ไม่คิดที่จะลาออกจากราชการ แต่คิดที่จะ
โอนย้ายไปอยู่ส่วนราการอ่ืน 
 หน่ึงฤทัย มโนชัย (2547: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการ 
ประชาคมสุขภาพตําบลดอนหว่าน อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม ผลการศึกษาพบว่า ด้าน

บริบท ตําบลดอนหว่านมีบริบทที่เหมาะสมกับการเป็นตําบลประชาคม ได้แก่ การเป็นชุมชน
ดั้งเดิม ประชาชนยังคงมีความสัมพันธ์ฉันท์เครือญาติโดยพื้นฐานทางวัฒนธรรมแบบชุมชน
อีสาน มีความรักความสามัคคีกันและเป็นชุมชนที่มีประวัติการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง มีผู้นําที่

หลากหลายทังผู้นําที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ มีปราชญ์ชุมชนที่มีภูมิปัญญาที่หลากหลาย 
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ด้านปัจจัยนําเข้า ปัจจัยนําเข้าที่สําคัญของการดําเนินงานประชาคมสุขภาพตําบลดอนหว่านคือ 
การมีกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่หลากหลายในชุมชน มีกองทุนต่าง ๆ ในหมู่บ้านที่ประชาชนสามารถ

ได้รับประโยชน์ การได้รับการสนับสนุนงบประมาณสาธารณสุขจากงบประมาณสนับสนุนงาน
สาธารณสุขมูลฐานและองค์การบริหารส่วนตําบล ด้านกระบวนการ กระบวนการของประชาคม
สุขภาพตําบลดอนหว่าน ได้แก่ การพัฒนาคนและเครือข่ายในชุมชน การจัดระบบข้อมูลข่าวสาร

โดยผู้นําชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุข การจัดการกองทุนและบริหารจัดการงบประมาณที่ใช้
พัฒนางานสาธารณสุขที่ดี โดยชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ด้านผลผลิต ตําบลดอน
หว่านมีทีมประชาคมสุขภาพประกอบด้วยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในชุมชน มีแผนพัฒนาตําบลด้าน
สาธารณสุขที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของชุมชน และนําแผนพัฒนานั้นไปปฏิบัติจริง ผลจากการ

ดําเนินงานด้านสาธารณสุขที่ดําเนินการโดยชุมชน คือ การควบคุมโรคไข้เลือดออกในชุมชน 
จากการวิเคราะห์ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนางานสาธารณสุข พบว่าตําบลดอนหว่านมี
ความเข้มแข็งของชุมชนในการพัฒนางานสาธารณสุขอยู่ในระดับสูง โดยมีความเข้มแข็งในทุก

องค์ประกอบ ได้แก่ โครงสร้างพื้นฐานที่เอื้อต่อการเป็นประชาคมสุขภาพ กระบวนการเรียนรู้
ของชุมชน ภาวะผู้นําชุมชน การมีส่วนร่วมในการพัฒนางานสาธารณสุข การบริหารจัดการ
ทรัพยากร และการสนับสนุนโดยภาครัฐ 

มยุรี บุญริ้ว (2547: 124-142) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงานของ 
องค์กรธุรกิจชุมชนตามโครงการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ กรณีศึกษากลุ่มหัตถกรรม
เครื่องปั้นดินเผา ตําบลเกาะเกร็ด อําเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัจ จ ั ย
นําเข้าหลายส่วนมีผลการประเมินอยู่ในเกณฑ์ดี ได้แก่ จํานวนบุคลากรที่เพียงพอและมีคุณภาพ 

มีแหล่งทุนเป็นของตนเอง มีความพร้อมด้านวัสดุอุปกรณ์ มีการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ และมี
การใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิมของชนชาติมอญ ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนและเป็นวิถี
ชีวิตของชาวเกาะเกร็ด 2) กระบวนการดําเนินงานขององค์กรธุรกิจชุมชน มีผลในภาพรวมอยู่ใน

ระดับสูง สามารถจัดการด้านการตลาด การจัดระบบบัญชีตรวจสอบ โดยการมีส่วนร่วมของ
สมาชิกอยู่ในระดับค่อนข้างสูง ทั้งยัง มีบทบาทของสมาชิก ผู้นําการพัฒนา และการดําเนินการ
จัดสรรผลประโยชน์ที่อยู่ในระดับสูง 3) องค์กรธุรกิจชุมชนมีผลการดําเนินงานโดยรวมอยู่ใน

ระดับสูง (ร้อยละ 66.7) แสดงถึงความเข้มแข็งของชุมชน แต่หากพิจารณาในเรื่องความพึงพอใจ
ต่อการขยายตลาดของกลุ่ม พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 
66.4 และ 4) ปัญหาและอุปสรรคจากการดําเนินงาน พบว่า การถ่ายทอดภูมิปัญญาในการทํา
เครื่องปั้นดินเผาคนสนใจรับช่วงน้อย 

 ณัฐวดี แมนเมธี (2550: 91-100) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการการนํา
กระบวนการตลาดเชิงสังคมมาใช้ในการรณรงค์ไข้เลือดออก ผลการศึกษาพบว่า 1) ผลจากการ
ดําเนินงาน การนําความรู้ความเข้าใจและการนําความรู้ไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ไม่มี

ความสัมพันธ์กับการรับรู้สื่อ ความพึงพอใจสื่อ และการปฏิบัติตนของประชาชน 2) ปัจ จ ั ย น ํ า เ ข ้ า  
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ปัจจัยกระบวนการ และปัจจัยภายนอกมีความสัมพันธ์ทางบวกกับผลรวมของความรู้ ความ
เข้าใจและการนําความรู้ไปปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ 3) ปัจจัยส่วนบุคคลมีความสัมพันธ์กับการ

ปฏิบัติตนของประชาชนในพื้นที่รณรงค์ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มทางสังคม และมีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้และพึงพอใจสื่อในพื้นที่รณรงค์ ได้แก่ ผู้นําชุมชน และสมาชิกกลุ่มทางสังคมในพื้นที่รณรงค์ 
การรับรู้สื่อและความพึงพอใจสื่อมีความสัมพันธ์ทางบวกกับการปฏิบัติตนของประชาชน 4) 

ประชาชนมีการรับรู้สื่อรณรงค์ และการปฏิบัติตนในและนอกพื้นที่แตกต่างกัน 5) เจ้าหน้าที่
ปฏิบัติงานไม่มีความเข้าใจเพียงพอในการตลาดเชิงสังคม ควรมีการอบรมเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
เพิ่มเติม รวมทั้งจัดหาวิทยากรให้คําปรึกษาและไขปัญหา นอกจากน้ีในด้านงบประมาณยังไม่
เพียงพอสําหรับการดําเนินงาน จึงมีควรสนับสนุนให้มากขึ้นต่อไป 

 สมบูรณ์ สุวี (2550: 48-54) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินโครงการชมรมคุ้มครอง
ผู้บริโภค (อย.น้อย) ของโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม จังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า 1) 
การประเมินด้านบริบทโดยภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสม

ระดับมาก คือ มีความต้องการให้ดําเนินงานโครงการต่อเน่ือง โครงการมีความเหมาะสมที่จะ
ป้องกันแก้ไขปัญหาการบริโภคอาหารที่มีความปลอดภัยได้ และบุคลากรในโรงเรียนเข้าใจ
นโยบายและวัตถุประสงค์ของโครงการ สําหรับสถานที่แสดงกิจกรรมเป็นประจํา และสถานที่เก็บ

ข้อมูลมีความเหมาะสมระดับปานกลาง 2) การประเมินด้านปัจจัยนําเข้า โดยภาพรวมมีความ
เหมาะสมระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 3 
อันดับ คือ (1) อาจารย์ที่ปรึกษาชมรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์ และการดําเนิน
โครงการ (2) ผู้บริหารโรงเรียนให้การสนับสนุนโครงการ และ(3) สมาชิกแกนนําสามารถดําเนิน

โครงการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และระเบียบของชมรมได้ 3) การประเมินผลผลิต โดย
ภาพรวมมีความเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์
การประเมินสูงสุด 3 อันดับ คือ (1) นักเรียนเลือกซื้อเลือกใช้สินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (2) 

นักเรียนมีความเข้าใจการบริโภคศึกษาในโรงเรียน และ(3) สมาชิกทุกคนมีประสบการณ์ในการ
ทํางานเพ่ือสังคมส่วนรวมร่วมกัน สําหรับความคิดเห็นของสมาชิกเครือข่าย โดยภาพรวมมี
ความเหมาะสมในระดับมาก ประเด็นที่มีความเหมาะสมในระดับมากและผ่านเกณฑ์การประเมิน

สูงสุด 3 อันดับ คือ (1) ความรู้ที่ได้รับสามารถนําไปใช้ในชีวิตประจําวันได้อย่างแท้จริง (2) มี
สุขภาพดีทั้งร่างกายและจิตใจ และ(3) เลือกบริโภคอาหารที่ปลอดภัย 

ไกรฑูรย์ สุขสนชัย  (2550: 54-58) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินประสิทธิผล
โครงการบ้านเอื้ออาทร: ศึกษาเฉพาะกรณีโครงการรังสิตคลอง  3 ผลการศึกษาพบว่า 1)

ประสิทธิผลของโครงการบ้านเอื้ออาทรด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านความสัมพันธ์ใน
ครอบครัว ด้านการมีส่วนร่วมของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน อยู่
ในระดับน่าพอใจ ส่วนด้านการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ อยู่ในระดับค่อนข้างไม่น่าพอใจ    

2) คุณลักษณะของโครงการบ้านเอื้ออาทรด้านมาตรฐานก่อสร้าง ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านทําเล



60 

 

ที่ตั้ง และด้านนันทนาการอยู่ในระดับน่าพอใจ ส่วนด้านความปลอดภัย อยู่ในระดับค่อนข้างไม่
น่าพอใจ 3) ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีความคิดเห็นต่อประสิทธิผลของโครงการ

บ้านเอื้ออาทรในด้านสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชน ด้าน
ความสัมพันธ์ในครอบครัว และด้านการรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่แตกต่างกัน 4) 
ปัจจัยพื้นฐานส่วนบุคคลไม่มีความเห็นแตกต่างกันต่อคุณลักษณะของโครงการบ้านเอื้ออาทรใน

ด้านมาตรฐานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านนันทนาการ 5) คุณลักษณะ
ของโครงการมีความสัมพันธ์กับประสิทธิผลของโครงการบ้านเอื้ออาทร โดยด้านสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการมีความสัมพันธ์กับด้านมาตรฐานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม 
และด้านนันทนาการ แต่ไม่มีความสัมพันธ์กับด้านทําเลที่ตั้ง ส่วนด้านการมีส่วนร่วมในการ

พัฒนาชุมชน ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ชุมชน ด้านการรองรับทางเศรษฐกิจ ล้วนมี
ความสัมพันธ์กันกับด้านมาตรฐานก่อสร้าง ด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งแวดล้อม ด้าน
นันทนาการ และด้านทําเลที่ตั้ง 

เอกลักษณ์ ผาคํา (2551: 95-98) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลการดําเนินงาน
ของโครงการบ้านเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม่ ผลการศึกษาพบว่า โครงการบ้านเอื้ออาทรใน
จังหวัดเชียงใหม่ มีทั้งหมด 9 โครงการ ซึ่งประกอบด้วย อาคารชุด/แฟลต 6 โครงการ และบ้าน

เดี่ยวและแฝด 3 โครงการ จํานวน 11,288 ยูนิต ปรากฏว่ามีผู้มาทําสัญญาเพ่ือซื้อบ้านเอื้ออาทร
เพียง 7,323 ราย หรือคิดเป็นร้อยละ 64.87 ของจํานวนอาคารชุด และบ้านทั้งหมด โครงการ
บ้านเอื้ออาทรที่สร้างเสร็จแล้วมีเพียง 3 โครงการ จํานวน 2,559 ยูนิต ซึ่งประกอบด้วย 1)
โครงการสันกําแพง 1,327 ยูนิต มีผู้เข้าอยู่อาศัย จํานวน 1,287 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 96.99 

ของโครงการสันกําแพง 2) โครงการสันป่าตอง 636 ยูนิต มีผู้เข้าอยู่อาศัย จํานวน 96 ยูนิต หรือ
คิดเป็นร้อยละ 15.09 ของโครงการสันป่าตอง และ 3) โครงการเชียงใหม่ระยะ 1 (หนองหอย) 
596 ยูนิต มีผู้เข้าอยู่อาศัย จํานวน 539 ยูนิต หรือคิดเป็นร้อยละ 90.44 ของโครงการเชียงใหม่

ระยะ 1 โดยทั้ง 3 โครงการที่แล้วเสร็จ มีการก่อสร้างและส่งมอบล่าช้ากว่ากําหนด ผู้ซื้อและเข้า
อยู่อาศัยทั้ง 3 โครงการ ส่วนใหญ่จะใช้วิธีการผ่อนชําระเป็นรายงวด และส่วนใหญ่มีคุณสมบัติ
ทางด้านรายได้สอดคล้องตามเกณฑ์ของการเคหะแห่งชาติ คือมีรายได้เฉลี่ยต่อครอบครัวไม่เกิน 

22,000 บาท/เดือน 
 ผู้อาศัยอยู่ในโครงการสันกําแพงและสันป่าตอง มีเหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อบ้าน
เอื้ออาทร คือ เงินผ่อนชําระต่องวดค่อนข้างน้อย โดยระดับความพึงพอใจของผู้ที่เข้าอยู่บ้าน
พบว่า มีระดับความพึงพอใจน้อยโดยเฉพาะด้านทําเลที่ตั้ง ด้านมาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร 

และด้านการให้บริการจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ตามลําดับ ส่วนผู้อาศัยอยู่ในโครงการหนอง
หอย มีเหตุผลสําคัญที่สุดในการเลือกซื้อบ้านเอื้ออาทร คือ ทําเลที่ตั้งดี ใกล้เมือง โดยระดับ
ความพึงพอใจของผู้ที่เข้าอยู่แฟลต พบว่า มีค่าเฉลี่ยหรือระดับความพึงพอใจน้อย โดยเฉพาะ
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ด้านการมีส่วนร่วมกิจกรรมของชุมชน ด้านมาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร และด้าน
สภาพแวดล้อมของชุมชน ตามลําดับ 

 วรรณภา ทองแดง (2551: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการ 
อยู่ดีมีสุข ในปีงบประมาณ 2550: ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่ที่ประสบความสําเร็จกับพื้นที่
ที่ไม่ประสบความสําเร็จอําเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ผลการศึกษาพบว่า  

 1)  การประเมินผลการดําเนินงานตามโครงการในภาพรวม 
     (1)  การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม
เห็นว่า ปัจจัยนําเข้าสู่โครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง 

   (2)  การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 4 กลุ่ม 

เห็นว่า กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานได้ดี 
 (3)  การประเมินผลผลิต ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่ม

ครัวเรือนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการเห็นด้วยกับผลผลิตที่ได้รับจากการดําเนินงานตาม

โครงการ 
 (4)  การประเมินผลลัพธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่ม

ครัวเรือนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการ มีความรู้ความเข้าใจและพึงพอใจต่อโครงการ 

2)  การเปรียบเทียบผลการดําเนินงานตามโครงการระหว่างพื้นที่ที่ประสบ 
ความสําเร็จและพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จ 

 (1)  การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
ท ั ้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบเห็นว่า ปัจจัยนําเข้าสู่โครงการมีความเหมาะสมและพอเพียง ยกเว้น

กลุ่มข้าราชการที่ไม่มีความคิดเห็นใด ๆ ต่อพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จ เน่ืองจากทําหน้าที่
พิจารณากลั ่นกรองโครงการที่หมู่บ้านได้เสนอมาเท่านั้น 

 (2)  การประเมินกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่

ท ั ้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบเห็นว่า กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ดําเนินงานได้ดี แต่ในด้าน
การวางแผน การประสานงาน และการติดตามงานในพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จ ดําเนินงาน
ได้ในระดับปานกลางเท่านั้น 

 (3)  การประเมินผลผลิต ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่ม
ครัวเรือนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบเห็นด้วยกับผลผลิตที่ได้รับ
จากการดําเนินงานตามโครงการ 

 (4)  การประเมินผลลัพธ์ ปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างทั้ง 2 กลุ่ม ซึ่งได้แก่ กลุ่ม

ครัวเรือนเป้าหมายและกลุ่มคณะกรรมการทั้ง 2 พื้นที่เปรียบเทียบ พึงพอใจและมีความรู้ความ
เข้าใจเกี่ยวกับโครงการ แต่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการรายงานผลการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการ การประชุมประชาคมและการมีตัวแทนจากประชาชนเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนั้น
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พบว่า ครัวเรือนส่วนใหญ่ในพื้นที่ที่ไม่ประสบความสําเร็จมีความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง
เท่านั้น 

3)  ปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน ได้แก่ 1) ความไม่พอเพียงของงบ  
ประมาณและทรัพยากรที่ใช้ดําเนินงานตามโครงการ 2) การเสนอโครงการมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก
และประชาชนไม่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณ และ 3) การ

ติดตามการดําเนินงานจากหน่วยงานราชการขาดความต่อเน่ือง 
 มรรษมน บัวภา (2553: 145-159) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลโครงการ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง: กรณีศึกษาอําเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี ผลการศึกษา
พบว่า 1) การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ด้านคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน

และชุมชนเมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นว่ากระบวนการดําเนินงานตาม
โครงการ ดําเนินงานได้ดี โดยเฉพาะในเรื่องการอํานวยการ เรื่องการอธิบายหรือแนะนํา
รายละเอียดของโครงการของข้าราชการระดับอําเภอผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 2) การประเมิน

ผลลัพธ์จากโครงการ ในด้านสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง เห็นด้วยปานกลาง กับ
ผลลัพธ์จากโครงการ โดยเห็นว่าโครงการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นโครงการที่มี
ประโยชน์ ทําให้ประชาชนมีเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชน

เมือง และสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก และมีความ
พึงพอใจเกี่ยวกับโครงการในระดับปานกลาง ส ่ ว น ปัญ ห า อุปสรรคในการดําเนินงานตาม
โครงการ ได้แก่ การไม่มาเข้าร่วมประชุมเพ่ือแก้ไขปัญหา การไม่รู้หลักเกณฑ์ และสาระสําคัญ
ของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง รวมไปถึงการชําระเงินกู้ไม่ตรงตามกําหนด 

 
2.7.2  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับคุณภาพชีวิต 

ธเนศ มณีกุล (2547: 111-113) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่
โครงการห้วยองคตอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ อําเภอหนองปรือ จังหวัด ประกอบด้วย

องค์ประกอบด้านต่าง ๆ 22 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านเศรษฐกิจ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านครอบครัว 
4) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 5) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 6) ด้านจิตใจ      
7) ด้านสวัสดิการสังคม 8) ด้านสาธารณสุข 9) ด้านการดูแลสุขภาพ 10) ด้านโภชนาการ      
11) ด้านการวางแผนครอบครัว 12) ด้านการเลี้ยงดูบุตร 13) ด้านเครื่องนุ่งห่ม 14) ด้านที่อยู่

อาศัย 15) ด้านนันทนาการและการพักผ่อนหย่อนใจ 16) ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย        
17) ด้านคุณลักษณะของนักการเมือง 18) ด้านแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค 19) ด้านการคมนาคม
ขนส่ง 20) ด ้า น ไ ฟ ฟ้า 21) ด้านการติดต่อสื่อสาร 22) ด้านการอนุรักษ์และฟ้ืนฟูสภาพ

สิ่งแวดล้อม 
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับปานกลาง ประกอบด้วย 1) ด้าน

เศรษฐกิจ 2) ด้านการศึกษา 3) ด้านความเข้มแข็งของชุมชน 4) ด้านความปลอดภัยในชีวิตและ
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ทรัพย์สิน 5) ด้านจิตใจ 6) ด้านสวัสดิการสังคม 7) ด้านสาธารณสุข 8) ด้านโภชนาการ 9) ด้าน
การวางแผนครอบครัว 10) ด้านเครื่องนุ่งห่ม 11) ด้านที่อยู่อาศัย 12) ด้านนันทนาการและการ

พักผ่อนหย่อนใจ 13) ด้านการคมนาคมขนส่ง 14) ด้านไฟฟ้า 15) ด้านการอนุรักและฟ้ืนฟู
สภาพสิ่งแวดล้อม ส่วนคุณภาพชีวิตที่มีเกณฑ์อยู่ในระดับสูง ประกอบด้วย 1) ด้านครอบครัว   
2) ด้านการดูแลสุขภาพ 3)ด้านการเลี้ยงดูบุตร 4) ด้านการพัฒนาประชาธิปไตย 5) ด้านคุณ

ลักษณของนักการเมือง 6) ด้านแหล่งน้ําอุปโภค-บริโภค 7) ด้านการติดต่อสื่อสาร โดยสรุป
ราษฎรในพื้นที่โครงการห้วยองคต อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ ส่วนใหญ่มีคุณภาพชีวิตอยู่ใน
ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 54.4 

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ สํานักวิจัย (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษา 

โครงการวิจัยเรื่อง คุณภาพชีวิตของคนไทยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจคุณภาพชีวิตและ
เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตของคนไทยกับช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาทั้งน้ี เพ่ือจัดทําดัชนีชี้วัด
คุณภาพชีวิตของคนไทยในแต่ละปี  

 ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตของคนไทยที่ได้โดยการประเมินจากมาตรวัด พบว่า 
คุณภาพชีวิตด้านการทํางานตัวอย่างมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) 
คุณภาพชีวิตด้านครอบครัว อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด  (คะแนน 8.99 จาก 10) 

คุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (คะแนน 8.14 จาก 10) คุณภาพ
ชีวิตด้านสุขภาพและความเครียด อยู่ในระดับไม่ดีนัก โดยตัวอย่างกว่าร้อยละ 30 ที่เคยเจ็บป่วย
เข้าโรงพยาบาล และมีอาการผิดปกติที่แสดงถึงความเครียดกว่าร้อยละ 20 ในแต่ละภาค 
คุณภาพชีวิตด้านชีวิตความเป็นอยู่ในปัจจุบันตัวอย่างร้อยละ 31.1 เห็นว่าดีกว่า 5 ปีที่แล้ว   

ร้อยละ 17.0 เห็นว่าเลวลง ที่เหลือเห็นว่าเหมือนเดิม และโดยสรุปคุณภาพชีวิตของคนไทยใน
ทุก ๆ ภาค ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีและใกล้เคียงกัน ยกเว้นคุณภาพชีวิตด้านสิ่งแวดล้อมที่
ตัวอย่างในภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ อยู่ในระดับดีกว่าตัวอย่างในภาค

กลางและกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ยศพล เหลืองโสมนภา และคณะ (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิต

ปัญหา และความต้องการของผู้พิการในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตําบลท่า

ช้าง จังหวัดจันทบุรี โดยใช้การประเมินทั้งในแบบภาวะวิสัย และแบบอัตวิสัยที่ได้ข้อมูล คุณภาพ
ชีวิตรอบด้าน ประกอบด้วย 4 ด้านและ 1 หมวดคือ ด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ ด้าน
สัมพันธภาพทางสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม หมวดคุณภาพชีวิตและสุขภาพโดยรวม ผลการศึกษา
พบว่า ผู้พิการทางการมองเห็น ทางกายและการเคล่ือนไหวในเขตพื้นที่รับผิดชอบขององค์การ

บริหารส่วนตําบลท่าช้าง ส่วนใหญ่มีระดับคุณภาพชีวิตโดยรวมและรายด้านในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 29.7% ของผู้พิการทางการมองเห็น ทางกายและการเคล่ือนไหว และร้อยละ 37.5 ของผู้
พิการทางสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ส่วนใหญ่มีปัญหาอยากให้องค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง

ช่วยแก้ไข โดยปัญหาที่ผู้พิการทั้งสองกลุ่มอยากให้แก้ไขมากที่สุดได้แก่ ปัญหาทางสุขภาพที่
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เป็นอยู่ ผู้พิการทางการมองเห็น ทางกายและการเคล่ือนไหวส่วนใหญ่ต้องการได้รับการ
สนับสนุนบางประการจากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง โดยประเด็นที่ต้องการสนับสนุนมาก

ที่สุดได้แก่ การจัดหาอาชีพ (ร้อยละ 39.4% ) รองลง มาได้แก่ การจัดสวัสดิการผู้พิการ (12.1%) 
ส่วนผู้พิการสติปัญญาหรือการเรียนรู้ ต้องการได้รับการสนับสนุนบางประการจากองค์การ
บริหารส่วนตําบลท่าช้าง โดยประเด็นที่ต้องการสนับสนุนมากที่สุด ได้แก่ การจัดกิจกรรมกระตุ้น

พัฒนาการ  (ร้อยละ 33.4%) ในส่วนของปัจจัยทํานายคุณภาพชีวิตพบว่า ปัจจัยการเข้าร่วม
กิจกรรมของชุมชนและรายได้สามารถทํานายคุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายและการ
เคล่ือนไหวได้อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยทั้งสองปัจจัยน้ีสามารถร่วมกันทํานาย
คุณภาพชีวิตของผู้พิการทางกายและการเคล่ือนไหวได้ร้อยละ 16 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ

พบว่า ผู้พิการมีข้อเสนอในประเด็นต่างๆที่อยากให้ช่วยเหลือในเรื่องการจัดหาอาชีพดังน้ี 1) 
การสนับสนุนเรื่องเงินทุนในการประกอบอาชีพ  2) คําแนะนําในเรื่องการจัดทําอาชีพต่อยอด 
จากเงินกองทุนที่ได้จากองค์การบริหารส่วนตําบลท่าช้าง  3) การหาอาชีพเสริม 

ทิพย์อรุณ สมภู่ (2552: 75) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ: กรณีศึกษา
สมาชิกชมรมผู้สูงอายุในเขตกรุงเทพมหานคร โดยใช้ดัชนีชี้วัดขององค์การอนามัยโลกชุดย่อ
ภาษาไทย (WHOQOL-BREF-THAI) เป็นเครื่องมือในการศึกษาซึ่งประกอบด้วยคุณภาพชีวิต 4 

องค์ประกอบ คือ ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ ด้านความสัมพันธ์ทางสังคมและด้านสิ่งแวดล้อม     
ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพชีวิตโดยรวมของผู้สูงอายุอยู่ในระดับที่ดี และตัวแปรอิสระสําคัญที่
ส่งผลต่อตัวแปรตาม (คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ) ใน 4 องค์ประกอบ คือ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพการทํางาน  แหล่งที่มาของรายได้จากบุตรหลานให้เปรียบเทียบกับกลุ่มบํานาญ 

ลักษณะของครอบครัวขยายเปรียบเทียบกับครอบครัวเดี่ยว การดูแลสุขภาพอนามัย 
สภาพแวดล้อมทางกายภาพ การสนับสนุนทางสังคม การทํากิจกรรมและการมีบทบาท  

ศิรประภา นะราแก้ว (2553: 62-64) ได้ทําการศึกษาเรื่อง คุณภาพชีวิตแรงงานภายใต้ 

มรท. 8001-2546 ผลการศึกษาพบว่า การทํางานของสถานประกอบการภายใต้ มรท. 8001-
2546 นายจ้างได้ปฏิบัติงานตามกฎหมายขั้นพื้นฐาน และข้อกําหนด มรท. 8001-2546 คุณภาพ
ชีวิตของแรงงานแบ่งออกเป็น 7 ด้าน และแรงงานมีคุณภาพชีวิตและการทํางานอยู่ในระดับสูง

ท ั ้ง 7 ด้าน โดยคุณภาพชีวิตและการทํางานด้านจิตใจมีคะแนนสูงสุด รองลงมาคือ ด้าน
สิ่งแวดล้อม ด้านจิตวิญญาณ ด้านการทํางานในภาพรวม ด้านร่างกาย ด้านสัมพันธภาพทาง
สังคม และคะแนนต่ําสุดคือ ด้านความมั ่นคงในชีวิต เมื่อเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยระหว่างปัจจัยส่วน
บุคคลกับคุณภาพชีวิตการทํางานเรื่อง เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา รายได้ รายจ่าย 

เงินออม จํานวนผู้ที่อยู่ในอุปการะ ระยะเวลาในการทํางานกับบริษัท ที่พักอาศัยของพนักงานที่
แตกต่างกันมีผลต่อคุณภาพชีวิตและการทํางานของพนักงาน วิธีการที่จะสามารถนํามาใช้เป็น
แนวทางสําหรับการพัฒนาได้นั้น ต้องอาศัยนายจ้าง ลูกจ้าง และรัฐร่วมมือกันทํางาน ซึ่งจะ

สามารถทําให้การพัฒนาคุณภาพชีวิตการทํางานของแรงงานดีขึ้น 
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2.7.3  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการมีส่วนร่วม 

อภิชาญ ปานปรีชา (2548: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในกิจกรรม
ของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง กรณีศึกษาเขตตลิ่งชันและเขตราษฎร์บูรณะ 

กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า สมาชิกส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง มีอายุระหว่าง 30-40 ปี มี
รายได้ 5,001-7,500 บาท อาชีพลูกจ้างเอกชน ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น ระยะเวลา
การเป็นสมาชิก 2 ปี และส่วนใหญ่เคยได้รับการอบรมสัมมนาในการรับความรู้เกี่ยวกับกองทุน
หมู่บ้าน การมีส่วนร่วมของสมาชิกในกิจกรรมกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่อาศัยอยู่ มีส่วน

ร่วมด้านการวางแผน ด้านการตัดสินใจในระดับต่ํา ส่วนด้านรับผลประโยชน์ ติดตามประเมินผล 
ด้านปฏิบัติการอยู่ในระดับปานกลาง ปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกองทุนหมู่บ้าน
และชุมชนเมือง ได้แก่ อายุ สถานภาพสมรส อาชีพ ระดับรายได้ และระยะเวลาการเป็นสมาชิก 

สมจินตนา วรรณาลัย (2550: 89-92) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชน
ในกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชนตําบลในเวียง อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ผลการศึกษาพบว่า 
ความรู้ความเข้าใจในการคัดแยกขยะของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสามชุมชน มีความรู้ความเข้าใจ

ในการคัดแยกขยะโดยเฉลี่ยแล้ว คิดเป็นร้อยละ 89.5 ในด้านการมีส่วนร่วม ชุมชนที่มีส่วนร่วม
ในกิจกรรมผ้าป่าขยะชุมชนมากที่สุด คือ ชุมชนวัดพงษ์สุนันท์ ชุมชนที่มีส่วนร่วมน้อยที่สุด คือ 
ชุมชนวัดหลวง ส่วนปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจกรรมผ้าป่าขยะ
ชุมชน ได้แก่การย้ายถิ่นมาจากที่อ่ืน การมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องการคัดแยกขยะ 

ประสบการณ์การเข้ามามีส่วนร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชน การมีส่วนร่วมในการปลูก
ต้นไม้ในวันสําคัญต่างๆ การมีส่วนร่วมในการแผ้วถาง ตัดหญ้าบริเวณถนนในชุมชน การมีส่วน
ร่วมในการการเก็บขยะมูลฝอยในกิจกรรมผ้าป่าขยะในชุมชน การรับรู้ข่าวสารเกี่ยวกับการจัด

กิจกรรมผ้าป่าขยะในชุมชน และการเป็นสมาชิกกลุ่มภายในชุมชน 
นรเสฏฐ์ วัฏฏะสุวรรณ (2550: 39-41) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการ 

กําหนดนโยบายด้านการส่งเสริมกีฬา: กรณีศึกษาองค์การบริหารส่วนตําบลในเขตพื้นที่อําเภออู่

ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมในการกําหนดนโยบายด้านการ
ส่งเสริมกีฬาและบทบาทของประชาชนในการมีส่วนร่วมในภาพรวมมีส่วนร่วมอยู่ในระดับมาก 
เมื่อพิจารณาจากด้านต่าง ๆ ในการพัฒนา ด้านการรับรู้ปัญหาและความต้องการที่จะต้อง
จัดเตรียมสถานที่ให้แก่ประชาชนในการจัดการกีฬา นัดหมายหรือเข้าร่วมประชุมเสนอปัญหา

และความต้องการจากรัฐ การสํารวจความเห็นจากประชาชน และการรับทราบปัญหาข้อมูล
เกี่ยวกับความต้องการของประชาชน ในการดําเนินกิจกรรมกีฬาด้านการวางแผนเป็นการ
วางแผน และนําเสนอรูปแบบการจัดกิจกรรมในหมู่บ้านอีกด้วย ด้านการดําเนินงานรับอนุมัติ

โครงการในการจัดกิจกรรมกีฬา มีการกําหนดภาระแบ่งสรรหน้าที่ในการพัฒนากิจกรรมพร้อม
รับข่าวสารในการปฏิบัติเตรียมกิจกรรมจัดสรรหาอุปกรณ์กีฬา และร่วมเชิญชวนสมาชิกใน
หมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมกีฬา ส่วนด้านการรับผลประโยชน์ เป็นการร่วมรับทราบข้อมูลในการ



66 

 

ปฏิบัติงานตามเป้าประสงค์ในการจัดกิจกรรมของชุมชนและนโยบายรัฐ การได้รับคําชมจากผู้มา
เข้าร่วมตลอดจนมีสัมพันธภาพอันดีระหว่างองค์การบริหารส่วนตําบลกับประชาชน และด้านการ

ติดตามและประเมินผลเป็นการให้ประชานได้มีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมกีฬา รวมทั้งการ
ติดตามประเมินความก้าวหน้าของกิจกรรมในโครงการ และนํามาปรับปรุงแก้ไขในกิจกรรมครั้ง
ต่อไป 

ปิยศักดิ ์ เกิดสุข (2550: 59-67) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหายาเสพติดของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตําบล: ศึกษาเฉพาะกรณี จังหวัด
อํานาจเจริญ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชายที่มีอายุระหว่าง 36-45 ปี 
สําเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษา สถานภาพสมรสแล้ว ซึ่งมีรายได้เฉลี่ยอยู่ที่ 3,001-6,000 

บาท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านมาเป็นเวลา 31-40 ปี โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ ความ
เข้าใจเกี่ยวกับยาเสพติดโดยภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านการมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และแก้ไขปัญหายาเสพติด การมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การมีส่วนร่วมในการประชุมมี

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง และปัจจัยที่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติดของสมาชิกสภาองค์การบริหารตําบล ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสารเพติด 
ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ได้แก่ เพส อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายได้ต่อเดือน ระยะเวลาที่อยู่อศัยในหมู่บ้าน ระยะเวลาใน
การดํารงตําแหน่งสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตําบล และการได้รับการฝึกอบรมความรู้
เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 

นันท์มนัส สังขพิทักษ์ (2552: 171-176) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การมีส่วนร่วมของ 

เยาวชนในการจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะการมีส่วนร่วมของเยาวชนใน
การจัดกิจกรรมเพ่ือสังคม มีส่วนร่วมในระดับมาก แต่การมีส่วนร่วมของเยาวชนในการปฏิบัติ 
โดยการเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ เป็นผู้ดําเนินการอภิปราย และร่วมติดตามประเมินผล  

มีส่วนร่วมในการถอดบทเรียนยังมีส่วนร่วมอยู่ในระดับปานกลาง กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุดคือ 
กิจกรรมกีฬา นันทนาการ โดยมีเหตุผลในการเข้าร่วมคือ ต้องการพัฒนาความสามารถด้าน
สัมพันธภาพกับผู้อ่ืน ส่วนลักษณะการมีส่วนร่วม 8 ขั้น ส่วนใหญ่เห็นว่าไม่ได้รับความร่วมมือใน

การจัดกิจกรรม งบประมาณมีจํากัด เวลาว่างไม่ตรงกัน ไม่มีฐานข้อมูลกลุ่มเยาวชน ไม่ได้รับ
ข่าวสารการเข้าร่วมกิจกรรม ไม่ทราบแหล่งเงินทุน เมื่อทดสอบความสัมพันธ์ในส่วนร่วมคิด ร่วม
วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผลแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
 

2.7.4  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับความพึงพอใจ 

 ประพันธ์ มีแต้ม (2550: 85-95) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของชาวบ้าน บ้าน 
บ่อน้ําร้อนต่อโครงการพัฒนาบ่อน้ําร้อนเบตง ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดยะลา ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันทางด้านเพศ อายุ สถานภาพ
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อาชีพ รายได้ ระดับการศึกษา  มีระดับความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาบ่อน้ําร้อนเบตงให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา ไม่แตกต่างกัน ส่วนระดับความพึงพอใจ

ของชาวบ้าน บ้านบ่อน้ําร้อนต่อโครงการพัฒนาบ่อน้ําร้อนเบตงให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา เมื่อพิจารณาโดยภาพรวม ความพึงพอใจของชาวบ้าน อยู่ใน
ระดับ ปานกลาง เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านเรียง ลําดับความพึงพอใจจากมากไปน้อยได้แก่ ด้าน

การออกแบบอาคารและองค์ประกอบอาคาร ด้านการก่อสร้างของโครงการ การควบคุมงาน
โครงการ และด้านการออกแบบวางผัง  
 อัจฉริยา วิชาชู (2550: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของผู้สูงอายุที่มี
ต่อการให้บริการตามโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

กระบี่ ผลการศึกษาพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงร้อยละ 80 มีอายุระหว่าง 60-64 ปี นับ
ถือศาสนาอิสลามทั้งหมดร้อยละ 74 มีสถานภาพสมรสร้อยละ 84 รายได้ต่อเดือน 3,001-6,000 
บาทต่อเดือน ร้อยละ 74 ความพึงพอใจของผู้สูงอายุต่อประเภทการให้บริการ ประเภท

นันทนาการ ประเภทตรวจสุขภาพและประเภทการให้บริการแจกของที่ระลึกมีระดับความพึง
พอใจมากที่สุด ส่วนประเภทการเลี้ยงอาหาร ประเภทการบริการให้ความรู้ความเข้าใจ ประเภท
ให้การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และประเภทการให้บริการค่าเดินทางมีระดับความพึงพอใจมาก 

และความพึงพอใจโดยภาพรวมของโครงการอยู่ที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
เลิศศักดิ ์ สุขสวัสดิ์ (2551: 71-76) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ความพึงพอใจของคนหางานทํา

ในต่างประเทศต่อการให้บริการของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย มีอายุระหว่าง 31–45 ปี ระดับการศึกษาประถมศึกษา/

มัธยมศึกษาตอนต้นประสบการณ์ ในการทํางาน 21 เดือนขึ้นไป สถานภาพสมรสแล้ว/สมรสแล้ว
แยกกันอยู่/หม้ายหรือหย่าร้าง สภาพทางเศรษฐกิจไม่มีหน้ีสิ้น ระยะทางจากบ้านพักถึงด่าน
ตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ ไม่เกิน 300 กิโลเมตร และจํานวนครั้งที่มาติดต่องานกับด่านตรวจ

คนหางานสุวรรณภูมิ ไม่เกิน 3 คร ั ้ง  
โดยกลุ่มตัวอย่างมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิอยู่ใน

ระดับมาก และมีทัศนคติต่อระบบราชการอยู่ในระดับปานกลาง ในด้านความพึงพอใจต่อการ

ให้บริการของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณารายด้าน ด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ด้านบุคลากรและการต้อนรับ รองลงมา คือ ด้านกระบวนการให้บริการ ส่วน
ปัจ จ ั ย ท ี ่มีผลต่อความพึงพอใจต่อการให้บริการของด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ คือ สภาพ
ทางเศรษฐกิจ และระยะทางจากบ้านพักถึงด่านตรวจคนหางานสุวรรณภูมิ และปัจจัยที่ไม่มีผล

ต่อความพึงพอใจของคนหางานทําในต่างประเทศต่อการให้บริการของด่านตรวจคนหางาน
สุวรรณภูมิ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา ประสบการณ์ในการทํางาน สถานภาพสมรส และ
ทัศนคติที่มีต่อระบบราชการ 
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เสกสรรค์ บุญรอด (2552: 184-194) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การประเมินผลและความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา: กรณีศึกษา

สถาบันการศึกษา ผลการศึกษาพบว่า การดําเนินงานของกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา 1) 
การกําหนดเกณฑ์รายได้ของผู้มีสิทธิกู้ยืมสูงเกินไป ทําให้กองทุนฯไม่สามารถเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาของผู้มีรายได้ต่ําให้มีประสิทธิภาพได้ 2) การขาดกลไกในการตรวจสอบ การจัดสรร

เงินกู้ยืม ทําให้เกิดการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และมีผลในการลดโอกาสของนักเรียน
ยากจนในการได้รับเงินกู้ยืม 3) การขาดกลไกการติดตามการชําระหน้ีคืนที่มีประสิทธิภาพ ทํา
ให้เกิดความสูญเสียทางการเงินแก่รัฐและผู้เสียภาษี 4) การขาดกลไกในการติดตาม และ
ประเมินผล ทําให้การดําเนินงานของ กยศ. ผิดพลาดต่อเน่ืองมาเป็นเวลานาน โดยไม่ได้รับการ

แก้ไข 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ีมีความพึงพอใจต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษาใน

ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง โดยเมื่อจําแนกเป็นรายด้านแล้วพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึง

พอใจอยู่ในระดับปานกลางทุกด้าน ซึ่งด้านการกําหนดเงื่อนไขหลักเกณฑ์การให้กู้ยืมเงินกองทุน
ฯ กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาคือด้านการกําหนดเงื่อนไขวงเงินให้กู้ยืม และ
ด้านการกําหนดเงื่อนไขของเงินให้กู้ยืม และด้านการกําหนดเงื่อนไขกระบวนการขอกู้ยืมกลุ่ม

ตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
ปัจจัยภูมิหลังของนักศึกษา (เพศ, ภูมิภาค, จํานวนพี่น้อง, การศึกษาของผู้ปกครอง, 

อาชีพของผู้ปกครอง, รายได้ของครอบครัว) ที่มีผลต่อความพึงพอใจของนักศึกษาระดับอุดม 
ศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา สรุปได้ว่า ความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ 

อุดมศึกษาต่อกองทุนเงินให้กู้ยืมเพ่ือการศึกษา เมื่อจําแนกตามเพศ, ภูมิภาค, จํานวนพี่น้อง, 
อาชีพของผู้ปกครอง, รายได้ของครอบครัว พบว่า ไม่มีความแตกต่างกัน ยกเว้น ปัจ จ ั ย ด ้า น
ระดับการศึกษาของผู้ปกครองจะมีความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 
มัทยา อยู่สถาพร (2552: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจ

ในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักข่าวกรองแห่งชาติ ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วน

ใหญ่เป็นเพสหญิง อายุมากกว่า 45 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีสถานภาพ
สมรสแล้ว เป็นข้าราชการตําแหน่งนักการข่าว ระดับชํานาญการ ปฏิบัติราชการในกลุ่มภารกิจ
ข่าวกรอง และต่อต้านข่าวกรองในประเทศ มีอายุราชการระหว่าง 11-24 ปี มีรายได้ต่อเดือน 
25,001 บาทขึ้นไป เคยปฏิบัติราชการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการเป็นครั้งคราว ไม่มีรายได้

อ่ืนๆ นอกากเงินเดือน ได้เข้ารับการฝึกอบรม 1-5 คร ั ้ง/ปี ได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 2 
ขั้นในช่วง 6 ปี 1-2 คร ั ้ง 

โดยกลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการสํานักข่าวกรอง

แห่งชาติ โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง สําหรับด้านรายได้ มีระดับความพึงพอใจในการ
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ปฏิบัติงาน ด้านการได้รับการยกย่องนับถือ อยู่ในระดับมากเพียงด้านเดียว ส่วนด้านที่เหลืออยู่
ในระดับปานกลาง ได้แก่ ด้านความเป็นส่วนหน่ึงขององค์การ ด้านความสัมพันธ์กับ

ผู้บังคับบัญชา ด้านลักษณะงาน ด้านความมั่นคงในงาน ด้านนโยบายและการบริหาร ด้าน
ความสําเร็จและโอกาสก้าวหน้าในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ และด้าน
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานตามลําดับ ซึ่งปัจจัยที่มีผลต่อความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน 

ได้แก่ กลุ่มภารกิจ ส่วนปัจจัยที่ไม่มีผลต่อความพึงพอใจ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพสมรม ระดับตําแหน่ง อายุราชการ รายได้ต่อเดือน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
รายได้อ่ืนนอกจากเงินเดือน และการได้รับการพิจารณาเล่ือนเงินเดือน 
 

2.7.5  งานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับการเคหะแห่งชาติ 

สุธาสินี สุดแสน (2549: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง การเตรียมการด้านที่อยู่อาศัย
ของผู้สูงอายุที่อาศัยในอาคารชุดพักอาศัยของเคหะชุมชน การเคหะแห่งชาติ กรุงเทพมหานคร 
โดยเลือกศึกษาเคหะชุมชนที่มีจํานวนหน่วยอาศัยที่มากที่สุดจาก 4 มุมเมืองของ

กรุงเทพมหานคร คือ เคหะชุมชนร่มเกล้า เคหะชุมชนดินแดง 2 เคหะชุมชนธนบุรี และเคหะ
ชุมชนทุ่งสองห้อง ผลการศึกษาพบว่า ผลการศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจ และสภาพการอยู่
อาศัย พบว่า เกือบ 2 ใน 3 จะเป็นเพศหญิง ช่วงอายุส่วนใหญ่อยู่ในช่วง 55-59 ปี สถานภาพ
สมรสและมีบุตร มีสมาชิกในครอบครัวประมาณ 3-4 คน ส่วนผลสําเร็จทางด้านระดับการศึกษา

ของกลุ่มตัวอย่างปรากฏว่าการศึกษาไม่ค่อยสูงนัก จบระดับประถมศึกษาเท่านั้น รายได้เฉลี่ย
ต่อครอบครัวจู่ประมาณ 14,501-20,000 บาท สําหรับการครอบครองที่อยู่อาศัยของกลุ่ม
ตัวอย่างปรากฏว่าส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะการเช่าซื้อ ส่วนใหญ่จะอยู่อาศัยมาประมาณ 11-20 ปี 

และปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหามากที่สุดสําหรับกลุ่มตัวอย่าง ส่วนทางด้านความคิดเห็น
ในการย้ายที่อยู่อาศัยนั้น พบว่าส่วนใหญ่ไม่เคยคิดที่จะย้าย 

ผลการศึกษาการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัย พบว่า การเตรียมการด้านที่อยู่อาศัย

แบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือกลุ่มเตรียมและกลุ่มที่ไม่มีการเตรียมการด้านที่อยู่อาศัย โดยเกือบ 2 ใน 3 
ไม่มีการเตรียมการ เน่ืองจากเหตุผลเรื่องรายได้และกรรมสิทธิ ์ที่อยู่ที่เป็นของตนเอง และร้อยละ 
66.4 ของกลุ่มที่เตรียม วางแผนที่จะปรับปรุงโดยส่วนใหญ่จะปรับปรุงให้ภายในห้องดูใหม่ขึ้น 
เช่น ทาสี ส่วนกลุ่มเตรียมที่ต้องการย้ายไปอยู่ที่อ่ืน ได้แก่ สร้างบ้านใหม่บนที่ดินที่มีอยู่แล้ว 

กําลังผ่อนอยู่ และกําลังหาซื้อ ตามลําดับ โดยมีงบประมาณอยู่ในช่วง 500,000-2,000,000 บาท 
ทําเลที่ต้องการคือ กรุงเทพฯชั้นนอก และปัจจัยที่ใช้ในการเลือกที่อยู่อาศัย คือ ใกล้สิ่งอํานวย
ความสะดวก, ราคาเหมาะสม, ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน, สภาพแวดล้อมที่ดีและอยู่

ใกล้ลูกหลาน ตามลําดับ สําหรับข้อเสนอแนะ เน่ืองจากการวิจัยครั้งน้ีมีกลุ่มที่เนตรียมการน้อย 
ดังนั้น จึงเสนอว่ารัฐควรให้ความสําคัญกับบ้านหลังแรกที่สามารถอยู่ได้จนถึงวัยสูงอายุ ส่วนการ
เคหะแห่งชาติควรให้โอกาสผู้ที่มีปัญหาการขึ้นลงบันไดย้ายห้องพักลงมาอยู่ชั้นล่าง หรืออนุญาต
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ให้ปรับส่ิงแวดล้อมภายนอกให้เหมาะสมได้ ส่วนโครงการจัดสร้างที่อยู่อาศัยสําหรับผู้สูงอายุควร
ที่จะสร้างที่อยู่แบบบ้านเดี่ยวชั้นเดียว และควรมีสถานบริการด้านสุขภาพสําหรับผู้สูงอายุที่

ต้องการการดูแล เช่น ศูนย์ดูแลสุขภาพ 
รัชฎา กรรบรรจง (2549: บทคัดย่อ) ได้ทําการศึกษาเรื่อง แนวทางการพัฒนาอย่าง

ย ั ่ง ย ื น: กรณีศึกษาการเคหะชุมชนร่มเกล้า ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่เหมาะสมซึ่งควรเป็น

ปัจจัยหลักในการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ศึกษาทางด้านกายภาพนั้น ได้มีการเสนอให้ปรับปรุงพื้นที่
โดยแบ่งออกเป็น 1. แนวทางการปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน 2. แนวทางการจัดระบบ
จราจรและที่จอดรถ 3. แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและการสัญจร 4. แนวทางการพัฒนา
ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5. แนวทางการกําหนดการใช้ท่ีดินในปัจจุบันและ

อนาคต  
ปัจจัยทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นแนวคิดในการพัฒนาชุมชนเพ่ือนําไปสู่หลักการของเมืองน่า

อยู่ เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนให้ดีขึ้น ทั้งน้ีการพัฒนาทางด้านกายภาพและ

สิ่งแวดล้อมเพียงอย่างเดียวไม่สามารถที่จะนําพาชุมชนไปสู่ความยั่งยืนได้อย่างสมบูรณ์แบบ 
ควรต้องมีการผสมผสานการพัฒนาทั้งสามมิติให้เกิดความสมดุลกันคือ ด้านสังคม เศรษฐกิจ 
และด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม จึงจะนําไปสู่ความยั ่งยืนได้อย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์วิจัยธุรกิจ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี และ
สถาบันวิจัยและให้คําปรึกษาแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (2549: บทสรุปสําหรับผู้บริหาร) ได้
ทําการศึกษาเรื่อง การวิจัยเพ่ือประเมินผลการบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรแบบบูรณา
การ ผลการศึกษาพบว่า การบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทรแบบบูรณาการมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลในระดับ  ปานกลางถึงปานกลางค่อนข้างสูง โดยด้านที่มีคะแนนเฉลี่ยค่อนข้าง
สูงคือ การบริหารจัดการน้ําประปา รองลงมาคือ การบริหารด้านกายภาพและสิ่งแวดล้อม การ
บริหารลูกหน้ี การจัดระเบียบชุมชนด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างวัฒนธรรมเอื้ออาทร 

สําหรับการบริหารสัญญาการจัดประโยชน์ทรัพย์สินชุมชนและธุรกิจชุมชนมีคะแนนต่ําสุด 
เน่ืองจากยังมิได้ดําเนินการอย่างเต็มรูปแบบ 

สําหรับปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหาร

ชุมชนปัจจัยแรกคือ กฎเกณฑ์เงื่อนไขการจ้างและการกํากับดูแลผู้บริหาร แม้จะมีความรัดกุม 
แต่ระยะเวลาของสัญญาสั้นเกินไปทําให้ไม่เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาของผู้บริหารเท่าที่ควร และ
มีงานเอกสารมาก ใช้เวลาในการเบิกจ่ายค่อนข้างนาน นับเป็นอุปสรรคต่อการทํางาน ปัจจัยที่
สองคือ การมีส่วนร่วมของผู้อยู่อาศัยและความเข้มแข็งของสหกรณ์ พบว่าผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่ยัง

ขาดการมีส่วนร่วมและตระหนักในการใช้ชีวิตร่วมกัน อันเน่ืองมาจากพื้นฐานและลักษณะอาชีพ 
ขณะที่กิจกรรมการสร้างการมีส่วนร่วมยังมีไม่มากนัก ส่วนความเข้าใจในเรื่องสหกรณ์ยังไม่ดีพอ 
และหลายโครงการยังไม่มีการจัดตั้ง ปัจจัยสุดท้ายคือ ทรัพยากร แผนงาน รายได้ และค่าใช้จ่าย

ของผู้บริหาร พบว่าผู้รับบริหารส่วนใหญ่ขาดการวางแผนระยะยาว เป็นผลมาจากรายได้ต่ํากว่า
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ที่ประเมิน ตลอดจนเงื่อนไขการปฏิบัติงานและปัญหาทางกายภาพ ทําให้การลงทุนของผู้บริหาร
ชุมชนมีขอบเขตจํากัด และมุ่งการทํางานระยะสั้นมากกว่า 

โดยภาพรวมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร
ส่งผลต่อเน่ืองให้ผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจในด้านต่าง ๆ ในระดับปานกลางค่อนข้างสูง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อเปรียบเทียบกับที่อยู่อาศัยเดิมพบว่า ผู้อยู่อาศัยมีความพึงพอใจที่มี

ชุมชนที่มีความน่าอยู่มากขึ้น ได้รับที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น รวมถึงมีคุณภาพชีวิต
โดยรวมที่ดีขึ้น 



 

 

บทท่ี 3 
 

กรอบแนวคิดและวิธีการศึกษา 
 
 การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า มีกรอบแนวคิด

และวิธีการศึกษาตามลําดับ ต่อไปน้ี 
3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
3.2  วิธีการประเมินผล 
3.3  นิยามปฏิบัติการ 

3.4  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
3.5  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
3.6  การทดสอบเครื่องมือ 

3.7  การเก็บรวมรวมข้อมูล 
3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
3.9  ตัวชี้วัดและเกณฑ์การประเมินผล 

 

3.1  กรอบแนวคิดในการศึกษา 
 
จาการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และผลงานที่เกี่ยวข้อง ทําให้การประเมินผลระดับ

ความสําเร็จของชุมชนในพื้นที่โครงการ ที่ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่

อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ดังน้ี 
 
3.1.1  การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ (Input Evaluation) ประกอบด้วย ปัจ จ ั ย

ภายในชุมชน และปัจจัยภายนอกชุมชนที่เอื้อต่อการดําเนินโครงการ ให้เป็นไปอย่างมี 
ประสิทธิภาพ 
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3.1.2  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process Evaluation) ประกอบด้วย  

การดําเนินงาน และการประสานงาน ในการดําเนินกิจกรรมต่างๆตามที่กําหนดไว้ในพื้นที่
โครงการ  

 
3.1.3  การประเมินผลผลิตของโครงการ (Output Evaluation) ประกอบด้วย การมี 

ส่วนร่วมและความพึงพอใจในกิจกรรมที่ได้รับ จากการดําเนินงานของการเคหะแห่งชาติ ใน
พื้นที่โครงการ 

 

3.1.4  การประเมินผลลัพธ์ของโครงการ (Outcome Evaluation) ประกอบด้วย  

คุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน โดยพิจารณาจาก ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี  

 
3.1.5  ผลสําเร็จของชุมชน ประกอบด้วยระดับการประเมิน 1) การมีส่วนร่วมใน 

กิจกรรม 2) ความพึงพอใจในกิจกรรม และ3) คุณภาพชีวิตฯ โดยมีกรอบแนวคิดในการ
ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการแสดงดังภาพที่ 3.1 

 
ภาพท่ี 3.1  กรอบแนวคิดในการประเมิน 

 

 
 

 

โครงการ

มาตรฐาน

คุณภาพชีวิต

เคหะชุมชนทุ่ง

สองห้อง 

ปัจจ ัย

นําเข้า 

(Input) 

-ภายใน 

-ภายนอก 

 

ผลผลิต (Outputs) 

- การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรม 

- ความพึงพอใจใน
กิจกรรม 

กระบวนการ 

 (Process) 

-การ 
ดําเนินงาน 

-การ
ประสานงาน 

 

ผลล ัพธ์ 

(Outcomes) 

คุณภาพชีวิตฯ 
ของการเคหะ

แห่งชาติ 

ผลสําเร็จของชุมชน 
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3.2  วิธีการประเมินผล 
 
จากการศึกษาการประเมินผลครั้งน้ีเป็นการประเมินโดยใช้ระเบียบวิธีการวิจัย

ประเมินผล (Evaluative Research) โดยเน้นการประเมินผลสรุปรวม (Summative Evaluation) 

ในส่วนที่เป็นผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) ตลอดจนปัจจัยนําเข้า (Input) และ
กระบวนการ (Process) และใช้วิธีการเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ดังน้ี 

 

3.2.1  วิธีการเชิงปริมาณ 

 3.2.1.1  สํารวจข้อมูลจาก ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการประเมินผล 
   3.2.1.2  ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทนชุมชนกลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย  
คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่โครงการ โดยใช้แนวการ 

สัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) 
 

 3.2.2  วิธีการเชิงคุณภาพ 

 3.2.2.1  การสังเกตการณ์ในพื้นที่โครงการ พร้อมกับการประเมินในเชิงปริมาณ 
 3.2.2.2  การศึกษารวบรวมข้อมูลจากแนวคิด ทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

จากเอกสาร ตํารา ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่างๆ และเอกสารทางราชการของการเคหะแห่งชาติ
ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นการประเมิน 

 

3.3  นิยามปฏิบัติการ 
 

กระบวนการ (Process) หมายถึงประสิทธิผลของการดําเนินงานและประสิทธิภาพการ

ประสานงานเพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายของโครงการตลอดจนปัญหาอุปสรรค
ต่างๆที่เกิดขึ้น 

 คุณภาพชีวิต หมายถึง ระดับความอยู่ดีมีสุข และความพึงพอใจในสภาพความเป็นอยู่ 

และการดําเนินชีวิตที่ดีของประชาชนในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
โครงการ หมายถึง โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า  

โครงการมาตรฐานคุณภาพชีวิต หมายถึง โครงการของการเคหะแห่งชาติที่ได้ดําเนิน

กิจกรรมต่างๆเพ่ือการบรรลุเป้าหมายหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้อาศัยในชุมชนใน 4 
องค์ประกอบหลัก ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งและ

สภาพแวดล้อมดี 
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 ปัจจัยนําเข้า (Input) หมายถึง ความพร้อมของสิ่งต่างๆ ทั้งภายในชุมชนและจากการ

ดูแลของการเคหะแห่งชาติ ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมด้าน เจ้าหน้าที่ งบประมาณ และวัสดุ
อุปกรณ์ 

ผลผลิต (Outputs) หมายถึง ผลจากการดําเนินกิจกรรมต่างๆในชุมชนที่เป็นไปตาม

เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม ประกอบด้วย การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจใน

กิจกรรม 
 ผลลัพธ์ (Outcomes) หมายถึง ผลที่เกิดขึ้นต่อเน่ืองจากผลผลิต ที่นํามาใช้ให้เกิด

ประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมตามเกณฑ์ชี้วัดมาตรฐานของการเคหะแห่งชาติภายใต้ 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และ

สภาพแวดล้อมที่ดี 
ผลสําเร็จของชุมชน หมายถึง ผลจากการดําเนินงานในกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้

อยู่อาศัยในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติที่ได้จากการ
ประเมินในด้านผลผลิต (Outputs) และผลลัพธ์ (Outcomes) 

ผู้แทนชุมชน หมายถึง ตัวแทนชุมชนที่มีหน้าที่ดูแลการดําเนินงานในกิจกรรมส่งเสริม

คุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยในเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง ประกอบด้วย คณะกรรมการชุมชน และ

หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
 ผู้อยู่อาศัยในโครงการที่เข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ประชาชนผู้อยู่อาศัยในเคหะ

ชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า และมีส่วนร่วมในกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรมในแต่ละ
องค์ประกอบ 

 

3.4  ประชากรและการสุ่มตัวอย่าง 
 

3.4.1  ประชากร 
กลุ่มประชากรเป้าหมาย ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ  
 3.4.1.1  จํานวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง  

อาคารแฟลตเช่า จํานวน 1,369 หน่วย ประกอบด้วย 
 1)  อาคารแฟลตเช่าเก่า จํานวน 6 หลัง 1,111 หน่วย 
 2)  อาคารแฟลตเช่าใหม่ จํานวน 3 หลัง 258 หน่วย  
   3.4.1.2  ผู้แทนชุมชน คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานในพื้นที่ 

โครงการ 
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3.4.2  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 

  3.4.2.1  การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวนครัวเรือนผู้อยู่อาศัย 
 เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยประชากรกลุ่ม

ตัวอย่างของโครงการ จะใช้วิธีการหาขนาดตัวอย่างของ Yamane ที่ระดับความคลาดเคล่ือน    
5 % และได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างจํานวน 310 หน่วย จากการคํานวณตามสูตรดังต่อไปน้ี 
 

               n        =                        =     =                   
 

   =      309.55 
 

จากการคํานวณกลุ่มตัวอย่างตามสูตรดังกล่าว กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี

จะต้องเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดรวม 310 หน่วย 
เมื่อ  n   แทน  ขนาดของตัวอย่าง 
       N   แทน  ขนาดของประชากร  

       e   แทน  ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตัวอย่าง 
3.4.2.2  การกําหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างผู้แทนชุมชน 

 คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนทุ่งสองห้องจํานวนทั้งสิ้น 
4 คน  

 
   3.4.3  การสุ่มตัวอย่าง 

การสุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินผล เพ่ือให้ข้อมูลที่ได้มีความกระจายในระดับพื้นที่
ต่างๆ จึงใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multistage Sampling) โดยมีขั้นตอนในการ

สุ่ม ตัวอย่าง ดังน้ี 
     3.4.3.1  ระดับพื้นที่ ใช้วิธีการสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling)  
โดยเลือกศึกษา โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า เน่ืองจากเป็นชุมชนที่เกิดขึ้น 
และอยู่ในการดูแลของการเคหะแห่งชาติมาเป็นเวลานาน รวมไปถึงสภาพความเป็นอยู่ที่มีความ

เป็นเมืองสูง เพราะตั ้งอยู่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร จากสภาพความเป็นอยู่ดังกล่าวของ
ชุมชน ทําให้ชุมชนเคหะทุ่งสองห้องเป็นพื้นที่ที่น่าสนใจทําการศึกษา  
     3.4.3.2  ระดับบุคคล ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ 

 1)  การสุ่มขนาดครัวเรือนตัวอย่างของโครงการที่ทําการสํารวจ ใช้วิธี 
การสุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) โดยใช้บัญชีบ้านเลขที่ครัวเรือนที่มีผู้พัก

        N 

  1 + Ne2 
          1,369 
  1+(1,369) 0.052 
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อาศัยอยู่จริงในชุมชนให้ได้จํานวนตามที่ต้องการ (310 คน) เพ่ือให้เกิดความครอบคลุม
คุณลักษณะประชากรที่ต้องการประเมิน 

 2)  การสุ่มขนาดตัวอย่างผู้แทนชุมชน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) โดยสุ่มเฉพาะคณะกรรมการ และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้อง จํานวนทั้งสิ้น 4 คน 

 

3.5  เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้ประเมินใช้แบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งสร้างขึ้นโดยอาศัยแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง รวมถึงการนําตัวอย่างของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์จากโครงการประเมิน
ผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปี 

2551 มาใช้เป็นแนวทางหลักในการสร้าง โดยได้แยกชุดแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ออกเป็น 2 ชุดตามประเภทของกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
 3.5.1  ชุดท่ี 1  แบบสอบถามสําหรับครัวเรือนเป้าหมายของครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่

โครงการ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

  ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน ประกอบด้วย 1) ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ใน 
โครงการ 2) จํานวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในบ้าน 3) ระดับการศึกษา 4) การเป็นกรรมการกลุ่มหรือ
ชมรมในชุมชน  

  ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วม และความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมใน 
ชุมชน เป็นคําถามเกี่ยวกับกิจกรรมในแต่ละองค์ประกอบทั้งหมด 4 องค์ประกอบ คือ ชุมชน
เข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี รวมทั้งหมด 35 คําถาม 
โดยแบ่งมาตราส่วนออกเป็น 4 ระดับ คือ 1)  ไม่มีในชุมชน 2)  มี แต่ไม่เคยเข้าร่วมฯ 3)  ไม่

ทราบ และ4)  เคยเข้าร่วม และมีระดับความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ น้อย ค่อนข้างน้อย ปานกลาง 
ค่อนข้างมาก และมาก 
   ส่วนที่ 3  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ 

แห่ง ชาติ เป็นคําถามแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัวหรือชุมชนในภาพรวม ทั้งหมด 4 
องค์ประกอบ คือ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี 
รวมท ั ้งหมด 24 คําถาม โดยแบ่งมาตราส่วนระดับการประเมินออกเป็น 5 ระดับ คือ น้อย 

ค่อนข้างน้อย ปานกลาง ค่อนข้างมาก และมาก 
 ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 
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3.5.2  ชุดท่ี 2  แบบสัมภาษณ์แบบเจาะลึกคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงาน

เคหะชุมชนในพื้นที่เคหะชุมชนทุ่งสองห้องที่เกี่ยวข้องกับโครงการแบ่งออกเป็น 6 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลส่วนตัว ประกอบด้วย 1) ชื่อ-นามสกุล 2) อายุ 3) ระดับการ 

ศึกษา 4) ฐานะความเกี่ยวข้องกับโครงการ และ5) การจัดตั้งองค์กรชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง 
ส่วนที่ 2  ชุมชนเข้มแข็ง เป็นคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมภายใน 

ชุมชน รวมทั้งหมด 10 คําถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ไม่มี/ไม่ทราบ 2) มี (ระบุจํานวนรุ่น/
ครั้ง) และ3) บทบาทของท่าน และการประเมินคะแนนในภาพรวม เกณฑ์คะแนน คือ 1 มีค่า

น้อย จนถึง 5 มีค่า มาก ตามลําดับ พร้อมเหตุผลในการให้คะแนน 
ส่วนที่ 3  ครอบครัวอบอุ่น เป็นคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมภายใน 

ชุมชน รวมทั้งหมด 12 คําถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ไม่มี/ไม่ทราบ 2) มี (ระบุจํานวนรุ่น/

คร ั ้ง) และ3) บทบาทของท่าน และการประเมินคะแนนในภาพรวม เกณฑ์คะแนน คือ 1 มีค่า
น้อย จนถึง 5 มีค่า มาก ตามลําดับ พร้อมเหตุผลในการให้คะแนน 

ส่วนที่ 4  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เป็นคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรม

ภายในชุมชน รวมทั้งหมด 5 คําถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ไม่มี/ไม่ทราบ 2) มี (ระบุ
จํานวนรุ่น/คร ั ้ง) และ3) บทบาทของท่าน และการประเมินคะแนนในภาพรวม เกณฑ์คะแนน คือ 
1 มีค่าน้อย จนถึง 5 มีค่า มาก ตามลําดับ พร้อมเหตุผลในการให้คะแนน 

ส่วนที่ 5  สภาพแวดล้อมดี เป็นคําถามเกี่ยวกับรายละเอียดของกิจกรรมภายใน

ชุมชน รวมทั้งหมด 8 คําถาม แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ไม่มี/ไม่ทราบ 2) มี (ระบุจํานวนรุ่น/
คร ั ้ง) และ3) บทบาทของท่าน และการประเมินคะแนนในภาพรวม เกณฑ์คะแนน คือ 1 มีค่า
น้อย จนถึง 5 มีค่า มาก ตามลําดับ พร้อมเหตุผลในการให้คะแนน 

ส่วนที่ 6  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืนๆ ประกอบด้วย 1) ความพร้อมและการ
สนับสนุนทรัพยากรของคนในโครงการ 2) งบประมาณ 3) ความพอเพียงของวัสดุอุปกรณ์ 4) 
ความสม่ําเสมอในการประสานงาน 5) ความคิดเห็นของคนในโครงการ 6) การมีส่วนร่วมของ

เจ้าหน้าที่การเคหะฯ 7) ความเพียงพอของกิจกรรม 8) ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ส่วนที 7  สรุป ประกอบด้วย 1) ข้อคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ ต่อการ

ทําให้คุณภาพชีวิตของคนในโครงการดีขึ้น 2) ข้อคิดเห็นในภาพรวมทั้ง 4 องค์ประกอบ ทําให้
คนในโครงการนําความรู้และประสบการณ์มาใช้พัฒนาคุณภาพชีวิต 3) ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอ 

แนะต่อการเคหะฯ เพ่ือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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3.6  การทดสอบเครื่องมือ 
 

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลถือเป็นสิ่งสําคัญในการทําการวิจัยเป็นอย่างมาก 
ผู้ประเมินจึงเล็งเห็นความสําคัญของการตรวจสอบความเที่ยงตรง และความน่าเชื่อถือของ

แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ ดังน้ี 
 

 3.6.1  ทดสอบความเท่ียงตรง (Validity) โดยการสร้างแบบสอบถามโดยอาศัย 

แนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการนําตัวอย่างของแบบสอบถามและแบบ

สัมภาษณ์จากโครงการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยใน
ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ปี 2551 มาใช้เป็นแนวทางหลักในการสร้าง จากนั้นนําแบบ    
สอบถามและแบบสัมภาษณ์ที่สร้างเสร็จแล้วให้อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เป็นผู้ตรวจสอบ
พิจารณาความเที่ยงตรงในเน้ือหา และดําเนินการปรับปรุงแก้ไขแบบสอบถามให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 

 
   3.6.2  ทดสอบความเช่ือถือ (Reliability) โดยการนําแบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไข

สมบูรณ์แล้ว ไปทดลองเก็บกับผู้อยู่อาศัยในแฟลตเช่าของเคหะชุมชนคลองจั่นจํานวน 30 
ครัวเรือน เน่ืองจากเคหะชุมชนดังกล่าว การเคหะแห่งชาติเป็นผู้จัดตั้งและเคยดําเนินการดูแล

มาแล้วกว่า 25 ปี ซึ่งมีระยะเวลาการดําเนินการที่ใกล้เคียงกัน ผู้ประเมินจึงเลือกพื้นที่เคหะ
ชุมชนคลองจั่นเป็นพื้นที่ทดลองแบบสอบถาม จากนั้นจึงนําไปทดสอบความเชื่อถือ
แบบสอบถามโดยวิธีการทดสอบทางสถิติหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า (Coefficient Alpha) ของ 

Cronbach (Cronbach’s Alpha Coefficient) เพ่ือให้ได้ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ในระดับที่
ยอมรับได้ต่อไป ต่อไป โดยมีค่าดังกล่าวแบ่งเป็นด้านตามตารางดังน้ี 
 
ตารางท่ี 3.1  ผลการทดสอบความน่าเชื่อถือของแบบสอบถามโดยค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟ่า  

   (Coefficient Alpha)        

 

ความเช่ือมั ่น ค่าความเช่ือมั ่นแอลฟ่ าเท่ากับ 

ส่วนการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน .9803 
ส่วนการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของชุมชน .9934 

ส่วนการประเมินดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ .8697 
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3.7  การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 
3.7.1  การรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสาร รายงานต่างๆที่ทางการเคหะแห่งชาติได้

จัดทําขึ้น รวมทั้งภาคนิพนธ์ และวิทยานิพนธ์ที่ทําการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้

ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 
 

 3.7.2  การเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการสอบถามผู้แทนครัวเรือน

ตัวอย่าง ในส่วนรายละเอียดของกิจกรรมต่าง ๆ ที่ชุมชนได้ดําเนินการไป โดยทําการเก็บข้อมูล
ในช่วง เดือนเมษายน–เดือนพฤษภาคม ตามบ้านเลขที่ที่มีผู้อยู่อาศัยจริง และตามที่ได้ทําวิธีการ
สุ่มตัวอย่างแบบเป็นระบบ (Systematic Sampling) ไว้แล้ว ให้ครอบคลุมทั้งอาคารแฟลตเช่า 

 
3.7.3  การสัมภาษณ์คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่

โครงการ 
 

3.8  การวิเคราะห์ข้อมูล และสถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 
  

3.8.1  การวิเคราะห์ข้อมูล 

 ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ประเมินได้ใช้วิธีวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 
โดยในเชิงปริมาณใช้สถิติพรรณนา (Descriptive Statistics) ซึ่งทําการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ 
โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS 

ส่วนการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ (Qualitative Analysis) นั ้น ได้ทําการวิเคราะห์ในเชิง 
เน้ือหา (Content Analysis) ที่ได้จากข้อมูลเอกสาร และการสัมภาษณ์กับกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 
คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่โครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

 3.8.2  สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ 

   3.8.2.1  ใช้ค่าความถี่ (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage) เพ่ือแจกแจง 

ความถี่ของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
   3.8.2.2  ใช้ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 
เพ่ือวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง การกระจายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
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3.9  ตัวช้ีวัดและเกณฑ์การประเมินผล 
   

ภาพรวมตัวชี้วัดและเกณฑ์ที่ใช้ในการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ดําเนินการตาม
มาตรฐานการอยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ ดังตารางที่ 3.2 
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ตารางท่ี 3.2  สรุปภาพรวมการออกแบบการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยในชุมชน 

 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีว ัด ข้อมูลท่ีต้องการ เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ 

1. ปัจจัยนําเข้า (Input)       

1.1 ปัจจัยภายในชุมชน       
     1.1.1 ประชาชน ความพร้อมของ

ประชาชนในชุมชน 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะ
ชุมชนในพื้นท่ีโครงการ 

แนวการ

สัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก

คณะกรรมการ และหัวหน้า
สํานักงานเคหะชุมชนในพื้นท่ี

โครงการ 

- สัดส่วนของผู้เข้าร่วม

กิจกรรมในชุมชน 
- ความถ่ีในการเข้า  ร่วม 

- การสนับสนุน
ทรัพยากรจากภาค

ประชาชน 

- ค่าความถ่ีของ 

ครัวเรือนท่ีเข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน 

- เข้าร่วมเป็น
บางคร ั ้ง 

- สนับสนุนบ้าง 
1.2 ปัจจัยภายนอกชุมชน       

     1.2.1 เจ้าหน้าท่ี ความสม่ําเสมอในการ
เยี่ยมเยือนของ

เจ้าหน้าท่ี 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน 

แนวการ
สัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการชุมชน 

ความสม่ําเสมอของ
เจ้าหน้าท่ี 

เยี่ยมเยือนเป็นครั้ง
คราว 

     1.2.2 งบประมาณ ความเหมาะสมของ

งบประมาณท่ีได้รับ 

เหมือนข้อ 1.2.1 เหมือนข้อ 

1.2.1 

เหมือนข้อ 1.2.1 ความเหมาะสมของ

งบประมาณ 

เหมาะสมปานกลาง 

2. กระบวนการ

(Process) 

      

2.1 การดําเนินงาน จํานวนโครงการท่ี
ดําเนินงานตาม

โครงการ 

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะ

ชุมชนในพื้นท่ีโครงการ 

แนวการ
สัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก 

เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้า

สํานักงานเคหะชุมชนในพื้นท่ี
โครงการ 

จํานวนโครงการ/
กิจกรรมท่ีทําแล้วเสร็จ 

ค่าความถ่ีของ
โครงการ/กิจกรรม

ตามแผนท่ีทําแล้ว
เสร็จ 

2.2 การประสานงาน ประสิทธิภาพของการ
ประสานงาน 

เหมือนข้อ 2.1 เหมือนข้อ 2.1 เหมือนข้อ 2.1 ความถ่ีในการ
ประสานงาน 

มีการประสานงาน
สม่ําเสมอ 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 

 

 

ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีว ัด ข้อมูลท่ีต้องการ เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ 

3. ผลผลิต (Output)       

3.1 การมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการ 

ระดับการมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมของโครงการ 

- ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน 
- ความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะ
ชุมชนในพื้นท่ีโครงการ 

-แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

- แนวการ
สัมภาษณ์แบบ

เจาะลึก 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

- เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้า

สํานักงานเคหะชุมชนในพื้นท่ี
โครงการ 

ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

3.2 ความพึงพอใจใน
กิจกรรมของโครงการ 

ระดับความพึงพอใจใน
กิจกรรมของโครงการ 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

4. ผลล ัพธ์ (Outcomes)   

คุณภาพชีวิต 4
องค์ประกอบ 

      

4.1 ชุมชนเข้มแข็ง 1) ความเข้มแข็งใน
การจัดตั้งองค์กร

ชุมชนท่ีมาจากการ
เลือกต ั ้ง 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

 3) ประชาชนในชุมชน
มีระเบียบวินัยใน

การอยู่อาศัย 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

4.2 ครอบครัวอบอุ่น 1) เด็กเล็กในชุมชน

ได้รับการดูแลตามช่วง
อายุ 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม

ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน

ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ

ประเมินท้ายตาราง 
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ตารางท่ี 3.2  (ต่อ) 

 
ประเด็นการประเมิน ตัวช้ีว ัด ข้อมูลท่ีต้องการ เคร่ืองมือ การเก็บข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล เกณฑ์ 

 
 

 
 

 
 

2) การได้รับความรู้จาก
องค์กรหรือเจ้าหน้าท่ีใน

ชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนใน

ครอบครัว 
3) กลุ่มเยาวชนในชุมชน

ใช้เวลาว่างในทางท่ี
ถูกต้อง 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน 

 

 

 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน 

แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

 
 

 
 

แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

 
 

 
 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 

 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

 

 

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

4.3 เศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง 

1) ครอบครัวมีรายได้

เพียงพอในแต่ละเดือน 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม

ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน

ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดูข้อเกณฑ์การ

ประเมินท้ายตาราง 
 2) ครอบครัวมีโอกาส

สร้างรายได้เพิ่มในชุมชน 
หากต้องการ 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม

ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน

ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ดูข้อเกณฑ์การ

ประเมินท้ายตาราง 

4.4 สิ่งแวดล้อมดี 
 

 

1) ชุมชนมีความ
ปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 

 2) ชุมชนมีความสะอาด 
เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม

ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน

ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ

ประเมินท้ายตาราง 

 3) ระบบสาธารณูปโภค
ของชุมชนได้รับการดูแล
บํารุงให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบบสอบถาม
ผู้แทนครัวเรือน 

เก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้แทน
ครัวเรือน 

ค่าเฉล่ีย ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน  

ดูข้อเกณฑ์การ
ประเมินท้ายตาราง 
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เกณฑ์การประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรม 

ระดับที่ 1 น้อย   หมายถึง ผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ต่ํากว่าร้อยละ 50 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80  
ระดับที่ 2 ค่อนข้างน้อย หมายถึง ผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 50-59 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 1.81 – 2.61   

ระดับที่ 3 ปานกลาง  หมายถึง ผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 60-69 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2.62 – 3.42 
ระดับที่ 4 ค่อนข้างมาก หมายถึง ผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 70-79 และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.43 – 4.23   
ระดับที่ 5 มาก   หมายถึง ผู้อยู่อาศัยในโครงการเข้าร่วมในแต่ละกิจกรรม ร้อยละ 80 ขึ้นไป และมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.24  - 5.00 
 

เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจในกิจกรรม 

ระดับที่ 1 น้อย   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80  
ระดับที่ 2 ค่อนข้างน้อย หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.81 – 2.61   
ระดับที่ 3 ปานกลาง  หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.62 – 3.42 

ระดับที่ 4 ค่อนข้างมาก หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 3.43 – 4.23   
ระดับที่ 5 มาก   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 4.24  - 5.00 
 

เกณฑ์การประเมินผลลัพธ์ (Outcomes) 

เกณฑ์การประเมินคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานที่อยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ และความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ใช้เกณฑ์ ดังน้ี 

ระดับที่ 1 น้อย   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80  
ระดับที่ 2 ค่อนข้างน้อย หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.81 – 2.61   
ระดับที่ 3 ปานกลาง  หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.62 – 3.42 

ระดับที่ 4 ค่อนข้างมาก  หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 3.43 – 4.23   
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ระดับที่ 5 มาก   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 4.24  - 5.00 
 

เกณฑ์การประเมิน ผลสําเร็จของชุมชน  

ระดับที่ 1 น้อย   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.00 – 1.80  
ระดับที่ 2 ค่อนข้างน้อย หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 1.81 – 2.61   

ระดับที่ 3 ปานกลาง  หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 2.62 – 3.42 
ระดับที่ 4 ค่อนข้างมาก  หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 3.43 – 4.23   
ระดับที่ 5 มาก   หมายถึง ค่าเฉลี่ยผลการประเมินการมีส่วนร่วมในทุกองค์ประกอบ อยู่ระหว่าง 4.24  - 5.00 



บทท่ี 4 
 

ผลการประเมิน 
 
 การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า โดยมีกลุ่ม

ตัวอย่างการเก็บข้อมูลครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 310 หน่วย ซึ่งเก็บได้จริง 
จํานวน 301 หน่วย และเก็บข้อมูลแบบสัมภาษณ์เจาะลึก (In-Depth Interview) หัวหน้า
สํานักงานเคหะชุมชน และคณะกรรมการชุมชนในพื้นที่โครงการฯ จํานวน 4 ราย โดยผู้ประเมิน
ได้กําหนดกรอบการเสนอผลการประเมินออกเป็นด้านต่างๆ ดังน้ี 

 4.1  ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2  ผลการประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ (Input Evaluation) 
4.3  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process   

Evaluation) 
4.4  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output  
Evaluation) 

4.5  ผลการประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการ (Outcome  
Evaluation) 

4.6  การประเมินผลสําเร็จของชุมชน 
4.7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 

 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 
 ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่างมีทั้งหมดรวม 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) ครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
โครงการฯ จํานวน 301 หน่วย 2) ผู้แทนชุมชน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชน และคณะ 

กรรมการชุมชนในพื้นที่โครงการ ฯ จํานวน 4 คน โดยปรากฏผลการศึกษาข้อมูลทั ่วไปของกลุ่ม
ตัวอย่าง ดังต่อไปน้ี 
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4.1.1  ข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นท่ีโครงการฯ 

ผลการศึกษาข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มครัวเรือนผู้อยู่อาศัยในพื้นที่โครงการ เคหะชุมชนทุ่ง
สองห้อง อาคารแฟลตเช่า จํานวน 301 หน่วย ประกอบด้วย ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในโครงการ 

จํานวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในบ้าน ระดับการศึกษา การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน 
ปรากฏผลดังตารางที่ 4.1 

ระยะเวลาที่อยู่อาศัยในโครงการ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโครงการฯ 
เป็นเวลาระหว่าง 1- 5 ปี จํานวน 77 หน่วย (ร้อยละ 25.6) รองลงมา อาศัยอยู่ในโครงการฯเป็น

เวลาระหว่าง 5 - 10 ปี จํานวน 68 หน่วย (ร้อยละ 22.6) ระหว่าง 15 – 20 ปี จํานวน 61 หน่วย 
(ร้อยละ 20.3) ต ั ้งแต่ 20 ปีขึ้นไป จํานวน 45 หน่วย (ร้อยละ 15.0) ระหว่าง 10 – 15 ปี จํานวน 
36 หน่วย (ร้อยละ 12.0) และน้อยที่สุด น้อยกว่า 1 ปี จํานวน 12 หน่วย (ร้อยละ 4.0) 

จํานวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในบ้าน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือน
จํานวน  3 - 4 คน จํานวน 139 หน่วย (ร้อยละ 46.2) รองลงมาคือ 1 – 2 คน จํานวน 121 
หน่วย (ร้อยละ 40.2) และจํานวน 5 คนขึ้นไป จํานวน 40 หน่วย (ร้อยละ 13.3) 

ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่เป็นตัวแทนในการตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มี
การศึกษาระดับประถมศึกษา จํานวน 73 หน่วย (ร้อยละ 24.3) รองลงมา ระดับปริญญาตรี 
จํานวน 62 หน่วย (ร้อยละ 20.6) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. จํานวน 54 หน่วย (ร้อยละ 
17.9) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จํานวน 53 หน่วย (ร้อยละ 17.6) ระดับปวส./ อนุปริญญา 

จํานวน 36 หน่วย (ร้อยละ 12.0) ต่ํากว่าระดับประถมศึกษา จํานวน 16 หน่วย (ร้อยละ 5.3) 
และน้อยที่สุด ระดับสูงกว่าปริญญาตรี มีจํานวนเพียง 7 หน่วย (ร้อยละ 2.3) 

การเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง ส่วนใหญ่ ไม่เป็นสมาชิก

กลุ่มหรือชมรมในชุมชนมีจํานวนถึง 279 หน่วย (ร้อยละ 92.7) และเป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรม
ในชุมชนมีจํานวนเพียง 20 หน่วย (ร้อยละ 6.6) (ตารางที่ 4.1) 
 

4.1.2  ข้อมูลทั ่วไปของผู้แทนชุมชน คณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงาน 

          ในพื้นท่ีโครงการฯ 

ผลการศึกษาข้อมูลทั ่วไปของชุมชน หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชน และคณะกรรมการ

ชุมชนในพื้นที่โครงการ เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า จํานวน 4 คน ประกอบด้วย 
เพศ อายุ ระดับการศึกษา ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็น และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็น
เวลา โดยปรากฏผลดังต่อไปน้ี 

หัวหน้าสํานักงานในพื้นที่โครงการฯ เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ปริญญาตรี ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นผู้ช่วยหัวหน้า สํานักงานเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 
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คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา
ตอนปลาย ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นประธานชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 
คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศหญิง อายุ 47 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ  

ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็น

คณะกรรมการชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 
คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศชาย อายุ 54 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษา

ตอนต้น (มศ.3) ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นประธานชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 

 

ตารางท่ี 4.1  จํานวน และค่าร้อยละของข้อมูลทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

 

ข้อมูลท ั ่ว ไ ป 
จํานวน 

(N=301) 

ร้อยละ 

(100.0) 

1. ระยะเวลาท่ีอยู่อาศัยในโครงการ   

น้อยกว่า 1 ปี 12 4.0 

1 - 5 ปี 77 25.6 

15 – 20 ปี 61 20.3 

20 ปีขึ้นไป 45 15.0 

2. จํานวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในบ้าน 

1 – 2 คน 121 40.2 
3 – 4 คน 139 46.2 
5 คนขึ้นไป 40 13.3 

จํานวนผู้อยู่อาศัยต่อครัวเรือนต่ําสุด    1  
จํานวนผู้อยู่อาศัยต่อครัวเรือนสูงสุด    6  

3. ระดับการศึกษา   

ต่ํากว่าประถมศึกษา 16   5.3 

ประถมศึกษา 73 24.3 

มัธยมศึกษาตอนต้น 53 17.6 

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 54 17.9 

ปวส./อนุปริญญา 36 12.0 
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ตารางท่ี 4.1  (ต่อ) 

 

ข ้ อ ม ู ล ท ั ่ว ไ ป 
จํานวน 

(N=301) 

ร้อยละ 

(100.0) 

ปริญญาตรี 62 20.6 

สูงกว่าปริญญาตรี  7   2.3 
4. การเป็นสมาชิกกลุ่มในชุมชน   

ไม่เป็น  279 92.7 
เป็น  20  6.6 

 

4.2  ผลการประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ (Input Evaluation) 
 

การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ เป็นขั้นตอนหน่ึงที่มีความสําคัญสําหรับการ
ดําเนินงานตามโครงการ โดยข้อมูลที่ได้จากปัจจัยนําเข้าดังกล่าว จะสามารถนําไปปรับใช้ให้เกิด
ประโยชน์ในการดําเนินการประเมินโครงการในขั้นต่อไป หากขาดข้อมูลในส่วนปัจจัยนําเข้าก็

อาจส่งผลให้การดําเนินงานเกิดความผิดพลาดและอาจไม่บรรลุวัตถุประสงค์ตามโครงการ
ดังกล่าวได้ ต่อไป 

การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้พิจารณาความเหมาะสมของ
ปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ 2 ปัจ จ ั ย ได้แก่ ปัจจัยภายในชุมชน คือ ประชาชน ปัจจัยภายนอกชุมชน 

คือ เจ้าหน้าที่และงบประมาณ โดยผู้แทนชุมชนในโครงการ มีความคิดเห็นต่อปัจจัยนําเข้าสู่
โครงการในแต่ละปัจจัย ปรากฏดังน้ี 
 

4.2.1  ปัจจัยภายในชุมชน 

ปัจจัยภายในชุมชนใช้เกณฑ์วัดโดยสังเกตความพร้อมของประชาชนในชุมชนจาก 
สัดส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ความถี่ในการเข้าร่วม และการสนับสนุนทรัพยากร โดย
หลังจากสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลดังกล่าวจากผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน ตามกิจกรรมของโครงการฯ 
ได้ผลการศึกษา ดังน้ี 

สัดส่วนของผู้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
กิจกรรมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับงานบุญ งานประเพณีที่มีพิธีกรรมทางศาสนา 
เช่น งานบุญทอดผ้าป่าเพ่ือจัดสร้างองค์พระพุทธรูปให้ประดิษฐ์สถานไว้ในชุมชน และงานพิธีใน

วันเฉลิมพระชนมพรรษา โดยประชาชนในชุมชนให้เหตุผลที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจาก 
ต้องไปประกอบอาชีพ ทําให้ไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม บางครั้งเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
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ในที่ทํางานแล้ว จึงไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมกับทางชุมชนอีก จากเหตุผลข้างต้นทําให้การเข้าร่วม
กิจกรรมของประชาชนในชุมชนจึงมีค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก ประชาชนให้ความสําคัญและให้

ความสนใจเพียงบางกิจกรรมเท่านั้น เช่น กิจกรรมวันเด็ก ประชาชนในชุมชนมักพาบุตรหลาน
ของตนเองไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่อ่ืนมากกว่า เช่น เข้าร่วมกิจกรรมในหน่วยงานราชการที่มัก
จัดกิจกรรมหลากหลายและมีของรางวัลให้เด็ก ๆ ร่วมเล่นเกม และกิจกรรมอ่ืน ๆ อีกมากมาย

เป็นต้น  
ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมฯ ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน ทํา

ให้ความถี่ในการเข้าร่วมร่วมกิจกรรมมีความถี่น้อย แต่ประชาชนบางกลุ่มที่มีบทบาทเป็น
คณะกรรมการชุมชน จะมีความถี่ในการเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่ากลุ่มที่ไม่ได้มีบทบาทในชุมชน 

และมักเป็นบุคคลกลุ่มเดิม ๆ ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมอ่ืนมาแล้ว 
การสนับสนุนทรัพยากรจากภาคประชาชน แบ่งการสนับสนุนออกเป็นสองส่วนคือ ส่วน

แรกช่วยสนับสนุนโดยการออกแรงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในชุมชน เช่น การจัดสถานที่เพ่ือ

ทํากิจกรรม เป็นต้น แต่การออกแรงเพ่ือช่วยจัดสถานที่นั้น คนที่เต็มใจช่วยออกแรงมีจํานวน
น้อย ส่วนใหญ่ต้องจ้างให้ช่วยมากกว่า ส่วนที่สองช่วยสนับสนุนโดยการออกเงิน ทั้ง น้ี
คณะกรรมการชุมชนจะทําการตั้งกล่องรับบริจาคเพ่ือเรี่ยไรเงินจากประชาชนผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

จํานวนเงินที่ได้จากการตั้งกล่องในแต่ละครั้งจะขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรมที่จัดขึ้น หากเป็น
กิจกรรมในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา เงินบริจาคจะได้ประมาณ 2,000-3,000 บาท เพ่ือใช้ใน
การเลี้ยงภัตราหารเพลและถวายเป็นปัจจัยให้แก่พระภิกษุสงฆ์ นอกจากน้ี ยังมีกิจกรรม
ทอดผ้าป่าเพ่ือจัดสร้างองค์พระพุทธรูปในชุมชน ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือสนับสนุนการออก

เงินจํานวนมาก ทําให้มียอดบริจาคเงินในการสร้างพระพุทธรูปโดยประมาณสูงถึง 30,000 บาท 
และหลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้นมีเงินเหลือ เงินส่วนที่เหลือดังกล่าวคณะกรรมการชุมชนจะทําการ
จัดสรร เพ่ือซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน เช่น การจัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ 

จาน ชาม ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชน ต่อไป 
ปัจจัยภายในชุมชน โดยประชาชนในชุมชนถือว่ามีความสําคัญมาก เน่ืองจาก ปัจจัย

ดังกล่าวช่วยให้การดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ เป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลการศึกษา

ที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนของเคหะชุมชนทุ่งสองห้องทําให้ทราบว่า โดยภาพรวม
ประชาชนในชุมชนให้ความสําคัญในการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนน้อย อันมี
สาเหตุมาจากข้อจํากัดเรื่องของเวลา และพื้นฐานของประชาชนแต่ละบุคคล ทําให้ชุมชนขาด
ความพร้อมในการดําเนินงานตามกิจกรรมให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

นอกจากน้ี ความคิดเห็นตามการประเมินของผู้แทนชุมชนยังเห็นว่า ประชาชนในชุมชน
เห็นด้วยกับการมีกิจกรรมทั้ง 4 ด้าน เน่ืองจาก กิจกรรมต่าง ๆ ทําให้ประชาชนในชุมชนมี
กิจกรรมที่ทําร่วมกันในชุมชน เป็นการสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน และสามารถนํา

สิ่งที่ได้เรียนรู้จากกิจกรรมมาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้ 
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4.2.2  ปัจจัยภายนอกชุมชน 

ปัจจัยภายนอกชุมชนได้ใช้เกณฑ์วัดโดยสังเกตจาก ความสม่ําเสมอในการเยี่ยมเยือน
ของเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ และความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับ โดยหลังจาก

สัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลดังกล่าวจากผู้แทนชุมชน ทั้ง 4 คน ตามกิจกรรมของโครงการฯ ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี  

ความสม่ําเสมอในการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติ เจ้าหน้าที่ให้ความ
ร่วมมือในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมอยู่เสมอ เน่ืองจาก เป็นนโยบายของการเคหะที่ต้อง

ดําเนินการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชน โดยคณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้ติดต่อประสานงานให้
ทางเจ้าหน้าที่ของการเคหะแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ กิจกรรมเสมอ เจ้าหน้าที่จะมีการ
ผลัดเปลี่ยนกันเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชน บางกิจกรรมจะมีส่วนร่วมเป็นประธานเปิด

งานพิธี บางกิจกรรมจะเป็นผู้ดูแลให้ความสะดวก และให้คําปรึกษา เป็นต้น แต่มีปัญหาเรื่อง
จํานวนของเจ้าหน้าที่มีไม่เพียงพอ เจ้าหน้าที่คนหน่ึงต้องไปปฏิบัติงานหลายพื้นที่ ทําให้การเข้า
ร่วมกิจกรรมสามารถมาร่วมได้เพียงไม่นาน และต้องเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ร่วมกิจกรรมกับ

โครงการเคหะชุมชน และบ้านเอื้ออาทรในพื้นที่อ่ืนด้วย 
ความเหมาะสมของงบประมาณที่ได้รับในการจัดกิจกรรมภายในชุมชน งบประมาณที่

ได้รับจากการเคหะไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เน่ืองจาก การเคหะฯให้งบประมาณใน
การจัดกิจกรรมน้อย โดยให้งบประมาณในการสนับสนุนประมาณ 2,000 บาท/ 1 กิจกรรม ซึ่งไม่

เพียงพอกับค่าใช้จ่ายที่จะต้องใช้ในการจัดกิจกรรม เพราะ บางกิจกรรมต้องใช้งบประมาณใน
การจัดจํานวนมาก เช่น กิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ ซึ่งมีการจัดกิจกรรมรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุ 
การจัดเลี้ยงอาหาร และแจกของที่ระลึกให้กับผู้สูงอายุ ทําให้ต้องใช้งบประมาณในการจัดซื้อของ

ที่ระลึกแจกให้ผู้สูงอายุจํานวนมาก อีกทั้งในชุมชนมีผู้สูงอายุอยู่เป็นจํานวนมาก  เมื่อ
งบประมาณสนับสนุนที่ได้รับมีไม่พียงพอต่อการดําเนินกิจกรรมที่จัดขึ้น คณะกรรมการชุมชนจึง
จัดหางบประมาณสนับสนุนจากที่อ่ืน ๆ โดยการขอเรี่ยไรเงินจากประชาชนในชุมชน ซึ่งจะได้

เงินสนับสนุนกิจกรรมละประมาณ 2,000-3,000 บาท ขึ้นอยู่กับลักษณะของกิจกรรม และการขอ
เงินสนับสนุนจากหน่วยงานภาคเอกชน โดยได้รับการสนับสนุนทั้งเงินงบประมาณและสิ่งของ
หรืออุปกรณ์ที่ใช้ในการดําเนินกิจกรรม ซึ่งจํานวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนแต่ละครั้งขึ้นอยู่กับ
ความยินดีที่จะให้การสนับสนุนของแต่ละหน่วยงาน นอกจากน้ี งบประมาณที่ได้รับการสนับสนุน

จากการเคหะแห่งชาติในแต่ละครั้งมีความล่าช้าในการส่งมอบงบประมาณสนับสนุน บางคร ั ้ง
คณะกรรมการชุมชนต้องนําเงินสํารองของชุมชนออกไปก่อน และได้รับเงินสนับสนุน
งบประมาณจากการเคหะแห่งชาติคืนภายหลังเมื่อการจัดกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว 

ปัจจัยภายนอกชุมชน จากเจ้าหน้าที่และงบประมาณ เป็นปัจจัยที่จะทําให้การ
ดําเนินงานตามกิจกรรมต่าง ๆ ดําเนินไปตามขั้นตอนที่มีประสิทธิภาพ ผลการศึกษาที่ได้จาก
การสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชนของเคหะชุมชนทุ่งสองห้องทําให้ทราบว่า โดยภาพรวมแล้วเจ้าหน้าที่
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ของการเคหะแห่งชาติเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม และเยี่ยมเยือนชุมชนอยู่เสมอในทุก ๆ 
กิจกรรมที่ชุมชนได้ดําเนินการ แต่มีข้อจํากัดจํานวนของเจ้าหน้าที่มีน้อยเกินไป ทําให้การดูแล

เกิดความไม่ทั ่วถึง มาร่วมกิจกรรมได้เพียงไม่นาน ก็ต้องเดินทางไปร่วมกิจกรรมในพื้นที่อ่ืนอีก 
ในส่วนงบประมาณที่ทางการเคหะแห่งชาติสนับสนุนให้ในการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชน 
งบประมาณที่ได้รับน้อยเกินไป ไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในบางกิจกรรมที่ต้องใช้

งบประมาณจํานวนมาก 
 

4.3  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process   

       Evaluation) 
 
 การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ เป็นขั้นตอนที่มีความสําคัญในการ
ดําเนินงานการประเมินโครงการ เน่ืองจาก ขั้นตอนดังกล่าวทําให้ผู้ประเมินโครงการสามารถ

ทราบถึงจุดเด่น จุดด้อยของโครงการได้ หากมีข้อผิดพลาดในส่วนใดก็สมารถปรับปรุงและแก้ไข
การดําเนินงานดังกล่าวให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้และนําไปสู่เป้าหมายการดําเนินงานอย่าง
มีประสิทธิภาพ ต่อไป 

การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการประเมิน
ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ การดําเนินงาน และการประสานงาน โดยผู้แทนชุมชนในโครงการ มี
ความคิดเห็นต่อการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลดังน้ี 
 

4.3.1  การดําเนินงาน 

การดําเนินงานตามโครงการ ได้ใช้เกณฑ์วัดโดยพิจารณาจากการดําเนินงาน ซึ่งอาศัย
การสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลจากผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน ตามกิจกรรมของโครงการฯ ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี  

การดําเนินงานตามโครงการที่ได้ดําเนินงานไปนั้น ได้แบ่งกิจกรรมออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี ซึ่งเมื่อ
พิจารณาจาก จํานวนโครงการ/ กิจกรรมที่ทําแล้วเสร็จ และค่าความถี่ของโครงการ/ กิจกรรม
ตามแผนที่ทําแล้วเสร็จ โดยภาพรวมผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ดังน้ี  

 4.3.1.1  การดําเนินงานตามโครงการ ด้านชุมชนเข้มแข็ง  
 กิจกรรมด้านชุมชนเข้มแข็ง โดยส่วนใหญ่ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมด้านชุมชน

เข้มแข็งน้อย มีเพียง 3 กิจกรรม เท่านั้น ที่ได้ดําเนินงานไป ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากสถานที่

พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน เน่ืองจาก ภายในชุมชนจะมีสนามเด็กเล่นที่อยู่
ระหว่างแฟลต 2-3 และมีสนามฟุตซอลด้านหลังแฟลต 5 ทําให้ประชาชนในชุมชนได้ใช้
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ประโยชน์จากสถานที่ดังกล่าวในการพักผ่อน พบปะพูดคุยระหว่างกัน และเป็นสถานที่สําหรับให้
เด็ก ๆ ภายในชุมชนได้มาเล่นด้วยกัน 

   กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น  
วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ ชุมชนจะมีการจัดกิจกรรมดังกล่าวในวันสําคัญ ๆ อย่าง
ต่อเน่ืองเป็นประจําทุกปี เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว

ร่วมกัน 
   โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยใน

ชุมชน กิจกรรมที่อบรมเสริมสร้างสุขภาพยังไม่มีในชุมชน มีเพียงกิจกรรมสันทนาการที่ให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมบ้าง เช่น กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญ ๆ เท่านั้น 

   การดําเนินงานตามโครงการ ด้านชุมชนเข้มแข็งมีกิจกรรมที่มีความ
หลากหลายแต่เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการไปยังถือว่า การดําเนินงานตาม
กิจกรรมนั้นย ังมีกิจกรรมน้อยอยู่ แต่กิจกรรมที่มีอยู่ก็มีความสม่ําเสมอในการดําเนินงานดี มีการ

จัดทําอยู่เป็นประจํา สม่ําเสมอทุกปี (ตารางที่ 4.2) 
 

ตารางท่ี 4.2  กิจกรรมด้านชุมชนเข้มแข็ง 

 

กิจกรรม 

ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

1.1 การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชน 

ของตนเอง/จัดตั้งกลุ่มชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชน
การเคหะ 

√ 
 

 

 

 

 

1.2  การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน √   

1.3  การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรชุมชนและ  
      ผู้นําชุมชน 

√ 
 

  

1.4  การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 5 ส. √   

1.5  การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น 
      และลานกีฬาของชุมชน 

 ประจํา  

1.6  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้ 

      อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วัน 
      สงกรานต์ ฯลฯ 

 ประจํา  
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ตารางท่ี 4.2  (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

1.7  การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย √   

1.8  การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ √   
1.9  การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน √   

1.10  โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนา   
        การผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

 1/ปี  

 
 4.3.1.2  การดําเนินงานตามโครงการ ด้านครอบครัวอบอุ่น  

 กิจกรรมด้านครอบครัวอบอุ่น ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมด้านครอบครัวอบอุ่น
น้อย มีเพียง 2 กิจกรรม เท่านั้น ที่ได้ดําเนินงานไป ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้าน    
ยาเสพติด กิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมที่ชุมชนได้เข้าร่วมกับชุมชนอ่ืนบริเวณรอบ ๆ ชุมชน   

มีการรวมทีมและรวมกลุ่มแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตซอล ในกลุ่มเด็กๆ ที่อยู่ภายในชุมชนและเด็ก 
 ๆที่อยู่ชุมชนใกล้เคียง โดยเป็นตัวแทนในการแข่งข ันกีฬาต่างสถานที่ เฉลี่ยแล้วจะมีการจัดการ
แข่งขันปีละประมาณ 2 คร ั ้ง ท ั ้งน้ี  ขึ้นอยู่กับความพร้อมในการเข้าร่วมการแข่งขัน 

 ผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน กิจกรรมที่จัดขึ้นให้
ผู้สูงอายุ จะเป็นกิจกรรมที่จัดพร้อมกับงานพิธีรดน้ําดําหัวผู้สูงอายุหรือวันสงกรานต์  โดยชุมชน
ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นทุกปีตามเทศกาล เพ่ือให้ผู้สูงอายุและประชาชนที่อาศัยในชุมชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมดังกล่าว  

 การดําเนินงานตามโครงการ ด้านครอบครัวอบอุ่น กิจกรรมมีความหลากหลาย 
แต่เมื่อเปรียบเทียบกับกิจกรรมที่ชุมชนดําเนินการไปยังถือว่า การดําเนินงานตามกิจกรรมนั้น
ยังมีกิจกรรมน้อยอยู่ และกิจกรรมที่จัดขึ้นย ังไม่ม ีความต่อเน่ือง (ตารางที่ 4.3) 
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ตารางท่ี 4.3  กิจกรรมด้านครอบครัวอบอุ่น 

 

กิจกรรม 

ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

2.1  กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด  1-2/ปี  

2.2  การฝึกสอนการเล่นกีฬา √   
2.3  การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) √   

2.4  แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา √   
2.5  การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน √   

2.6  การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วย   

      ดูแลเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 
√   

2.7  ผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน    1/ปี  

2.8  กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่าน   
      ตามว ัย 

√   

2.9  การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว √   

2.10 ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ √   
2.11 การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง √   
2.12 โครงการส่งเสริมสุขภาพ √   

 

 4.3.1.3  การดําเนินงานตามโครงการ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง  
 กิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ในชุมชนมีการจัดกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็งน้อย มีเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น ที่ได้ดําเนินงานไป คือ การใช้สถานที่

ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน ภายในชุมชนมีลานตลาดของชุมชน มีการค้าขาย 
เสริมสร้างรายได้และอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนให้สามารถมาขายสินค้าได้ โดยผู้ที่อยู่ใน
ชุมชนจะมีโอกาสในการตั้งขายสินค้าก่อนผู้ที่อยู่ภายนอกชุมชน แต่ในปัจจุบันมีปัญหาการเซ้ง

ต่อพื้นที่ขายสินค้ากันมาก ทําให้ขาดการควบคุมดูแลและการจัดระเบียบที่ดี  
 ส่วนกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพ จะมีครูผู้สอนจากภายนอกเข้ามาฝึกสอน

อาชีพให้กับประชาชนที่อยู่ภายในชุมชน แต่กิจกรรมดังกล่าวไม่ได้ดําเนินงานมากว่าสองปีแล้ว 
ทําให้กิจกรรมขาดความต่อเน่ือง ขาดการดําเนินงานสานต่อกิจกรรมและขยายให้ใหญ่ขึ้น  
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 การดําเนินงานตามโครงการ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง กิจกรรมต่างๆ 
สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักการออมเงิน สร้างรายได้ แต่กลับไม่ได้รับความสนใจ ขาด

การตระหนักถึงความสําคัญของโครงการ ส่งผลให้ขาดการดําเนินงานการจัดกิจกรรมในด้านน้ี
เท่าที่ควร (ตารางที่ 4.4) 
 

ตารางท่ี 4.4  กิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

 

กิจกรรม 

ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

3.1 อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตาม 

     แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 
√   

3.2 การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน √   
3.3 การอบรมส่งเสริมอาชีพ √   

3.4 การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าใน 
     ชุมชน 

 ประจํา  

3.5 การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอก
ชุมชน  

√   

 4.3.1.4  การดําเนินงานตามโครงการ ด้านสภาพแวดล้อมดี 
 กิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมดีในชุมชนมีระดับสภาพแวดล้อมดีน้อย มีเพียง 2 

กิจกรรม เท่านั้น ที่ยังดําเนินงานอยู่ ได้แก่ การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการ
เคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน และการบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน ซึ่ง

ถือว่าเป็นกิจรรมพื้นฐานที่ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับการดูแลที่ดีจากทางการเคหะแห่งชาติ 
เพ่ือเป็นการอํานวยความสะดวกในการอยู่อาศัยในเคหะชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

 สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ ด้านสภาพแวดล้อมดี เช่น การจัดอาสาสมัครป้องกัน

อัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจบ้าน การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย การอบรมการบรรเทาสา
ธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัด
น้ําเสียในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ชุมชนเคยดําเนินงานมาก่อน แต่ในปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้

ดําเนินงานต่อ ทําให้กิจกรรมขาดความต่อเน่ือง ขาดการสานต่อกิจกรรมภายในชุมชน 
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 การดําเนินงานตามโครงการ ด้านสภาพแวดล้อมดี เป็นกิจกรรมที่สนับสนุนให้
ชุมชนมีความปลอดภัย แต่การดําเนินงานตามกิจกรรมยังมีน้อย ขาดการดําเนินงานสานต่อ

กิจกรรมทําให้ขาดความต่อเน่ืองในการดําเนินการปฏิบัติงาน (ตารางที่ 4.5) 
 

ตารางท่ี 4.5  กิจกรรมด้านสภาพแวดล้อมดี 

 

กิจกรรม 

ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

4.1 การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจ

บ้าน 
√   

4.2 การจัดให้มีการรักษาความปลอดภัย √   
4.3 การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย √   

4.4 กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะ   
      ในชุมชน 

√   

4.5 การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดใน  

     ชุมชน/ธนาคารขยะ 
√   

4.6 การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพใน
ครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสียในชุมชน 

√   

4.7 การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการ

เคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน 

 ประจํา  

4.8 การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตาม
มาตรฐาน 

 ประจํา  

 

 จากการสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลดังกล่าวจากผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน เกี่ยวกับการ
ดําเนินงานตามโครงการ สรุปได้ว่า กิจกรรมทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น 
เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี ภายในชุมชนมีจํานวนกิจกรรมที่ดําเนินการ/ 

กิจกรรมที่ทําแล้วเสร็จมีน้อย บางกิจกรรมที่เคยดําเนินการมาแล้วในอดีตไม่มีการสานต่อ
กิจกรรม ทําให้การดําเนินงานขาดความต่อเน่ืองในการปฏิบัติงาน ส่วนกิจกรรมที่ดําเนินการอยู่
มีเพียงบางกิจกรรมเท่านั้นที่ดําเนินงานอยู่เป็นประจํา กิจกรรมส่วนใหญ่ดําเนินการแล้วหยุดไป 
มีเพียงกิจกรรมในวันสําคัญ ๆ เท่านั้นที่จะดําเนินการอยู่เป็นประจํา 
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4.3.2  การประสานงาน 

การประสานงานตามโครงการ ได้ใช้เกณฑ์วัดโดยสังเกตประสิทธิภาพของการ 
ประสานงาน โดยหลังจากสัมภาษณ์เจาะลึกข้อมูลดังกล่าวจากผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน ตาม

กิจกรรมของโครงการฯ โดยภาพรวมผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน ดังน้ี  
การประสานงานตามโครงการที่ได้ดําเนินงานไป พบว่า หากชุมชนมีการจัดกิจกรรมขึ้น

ภายในชุมชน คณะกรรมการชุมชนจะมีการติดต่อประสานงานกับทางการเคหะแห่งชาติเสมอ 
เพ่ือชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมที่จัดขึ้น และเป็นการขออนุญาตใช้สถานที่ในการจัดกิจรรม 

หากมีปัญหาจะมีการติดต่อประสานงานเพ่ือขอคําปรึกษาจากทางการเคหะให้ช่วยจัดการปัญหา 
ท ั ้งน้ี  มีปัญหาเรื่องการให้ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่มีน้อย ซึ่งเกิดจากปัญหาความข ัดแย้ง เรื่อง
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มคณะกรรมการชุดเก่าและกลุ่มคณะกรรมการชุดใหม่ ทําให้เกิดอุปสรรค

ในการติดต่อประสานงาน บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือในการดําเนินกิจกรรม ทําให้การ
ดําเนินงานเกิดความบกพร่องและขาดประสิทธิภาพ 

ส่วนการประสานงานระหว่างประชาชนในชุมชนกับคณะกรรมการ จะมีการประสานงาน

กันโดยใช้เสียงตามสายประกาศประชาสัมพันธ์ในเรื่องต่าง ๆ และการพูดคุยสนทนา บอกต่อ ๆ 
กัน 

จากผลการศึกษา สรุปได้ว่า การติดต่อประสานงานระหว่างชุมชนและการเคหะแห่งชาติ
มีการติดต่อประสานงานกันอย่างต่อเน่ือง แม้ว่าจะมีอุปสรรคในการติดต่อและมีความขัดแย้ง

เรื่องผลประโยชน์ของกลุ่มผู้นําทั้งสองกลุ่ม แต่การติดต่อประสานงานเพ่ือดําเนินกิจกรรมก็
เป็นไปได้ด้วยดี สามารถปรึกษาปัญหาภายในชุมชนร่วมกันเพ่ือแก้ไขปัญหาใหญ่ ๆ ได้ 

 

4.4  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output   

       Evaluation) 
 

การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการเป็นอีกขั้นตอนหน่ึงที่มีความสําคัญ 
ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อมีการดําเนินงานตามโครงการเสร็จสิ้นแล้ว โดยขั้นตอนดังกล่าวจะทําให้ทราบ
ถึงผลการดําเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งจะ
เป็นประโยชน์ต่อไปในการปรับปรุง แก้ไข จัดทําโครงการคร ั ้งต่อไป ท ั ้งย ัง เป็นการพิสูจน์ถึง

ผลสัมฤทธิ ์ของโครงการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่วางเอาไว้หรือไม่ 
การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการประเมิน 

ผลผลิตจากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านชุมชนเข้มแข็ง ด้าน

ครอบครัวอบอุ่น ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และด้านสภาพแวดล้อมดี โดยใช้วิธีการเก็บ
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แบบสอบถามกับผู้แทนครัวเรือน แบ่งลักษณะการตอบคําถามเรื่องการมีส่วนร่วมออกเป็น 4 
ลักษณะ คือ  

 1)  ไม่มีในชุมชน หมายถึง ผู้แทนครัวเรือนคิดว่าไม่เคยมีกิจกรรมดังกล่าว 
เกิดขึ้นในชุมชน 

2)  มีแต่ไม่เคยเข้าร่วม หมายถึง ผู้แทนครัวเรือนทราบว่ามีกิจกรรมดังกล่าวใน 

ชุมชนแต่ไม่เคยเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว 
3)  ไม่ทราบ หมายถึง ผู้แทนครัวเรือนไม่ทราบหรือไม่แน่ใจว่ามีกิจกรรม 

ดังกล่าวเกิดขึ้นในชุมชน 
4)  เคยเข้าร่วมกิจกรรม หมายถึง ผู้แทนครัวเรือนทราบว่ามีกิจกรรมดังกล่าวใน 

ชุมชนและเคยเข้าร่วมกิจกรรมนั้น ๆ 
และจากการศึกษา ปรากฏผล ดังน้ี 

 

4.4.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน โดยพิจารณา
จากตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 
องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และ
สภาพแวดล้อมดี โดยกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ

น้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านชุมชน

เข้มแข็งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90) รองลงมา ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

อยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60) ด้านสภาพแวดล้อมดีอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.25) และด้านครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.17) (ตารางที่ 4.6) 

 

ตารางท่ี 4.6  ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ รายด้าน 

 

ประเภทของการประเมิน ค่าเฉล่ีย ระดับ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 1.90 ค่อนข้างน้อย 
2. ครอบครัวอบอุ่น 1.17 น้อย 

3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 1.60 น้อย 
4. สภาพแวดล้อมดี 1.25 น้อย 

รวม 1.48 น้ อย 
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4.4.1.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน      
 ครัวเรือน ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน ด้านชุมชนเข้มแข็ง ม ีท ั ้ง หมด  10 ข้อคําถาม ประกอบด้วย 
เรื่องการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง/จัดตั้งกลุ่มชุมชน/จ ัดต ั ้งนิติ

บุคคลชุมชนการเคหะ มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด เป็นจํานวน 145 คน (ร้อยละ 
48.2) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 73 คน (ร้อยละ 24.3) ไม่ทราบ เป็นจํานวน  
60 คน (ร้อยละ 19.9) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 23 คน (ร้อยละ 7.6) 

การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน มีผู้ตอบว่า มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมี

มากที่สุด เป็นจํานวน 92 คน (ร้อยละ 30.6) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 91 คน 
(ร้อยละ 30.2) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 76 คน (ร้อยละ 25.2) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็น
จํานวน 42 คน (ร้อยละ 14.0) 

การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้า
ร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด เป็นจํานวน 132 คน (ร้อยละ 43.9) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็น
จํานวน 101 คน (ร้อยละ 33.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 51 คน (ร้อยละ 16.9) และไม่มีในชุมชนมี

น้อยที่สุด เป็นจํานวน 16 คน (ร้อยละ 5.3) 
การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 5 ส. มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมี

มากที่สุด เป็นจํานวน 117 คน (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 71 คน 
(ร้อยละ 23.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 70 คน (ร้อยละ 23.3) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็น

จํานวน 43 คน (ร้อยละ 14.3) 
การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน มี

ผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด เป็นจํานวน 226 คน (ร้อยละ 75.1) รองลงมาคือ มีแต่ไม่

เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 47 คน (ร้อยละ 15.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 20 คน (ร้อยละ 6.6) และไม่มี
ในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 8 คน (ร้อยละ 2.7) 

กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวัน

พ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด เป็นจํานวน     
241 คน (ร้อยละ 80.1) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 39 คน (ร้อยละ 13.0) ไม่
ทราบ เป็นจํานวน 14 คน (ร้อยละ 4.7) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 5 คน (ร้อยละ 
1.7) 

การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด 
เป็นจํานวน 159 คน (ร้อยละ 52.8) รองลงมาคือ ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 58 คน (ร้อยละ 
19.3) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 49 คน (ร้อยละ 16.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 

34 คน (ร้อยละ 11.3) 
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การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชนมีมากที่สุด เป็น
จํานวน 167 คน (ร้อยละ 55.5) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 55 คน (ร้อยละ 18.3) เข้า

ร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 52 คน (ร้อยละ 17.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯ มีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 
25 คน (ร้อยละ 8.3) 

การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชนมีมากที่สุด เป็น

จํานวน 186 คน (ร้อยละ 61.8) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 53 คน (ร้อยละ 17.6) เข้า
ร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 45 คน (ร้อยละ 15.0) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 15 
คน (ร้อยละ 5.0) 

โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยใน

ชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด เป็นจํานวน 174 คน (ร้อยละ 57.8) รองลงมาคือ 
มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 59 คน (ร้อยละ 19.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 46 คน (ร้อยละ 15.3) 
และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 21 คน (ร้อยละ 7.0) (ตารางที่ 4.7) 

4.4.1.2  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน 
 ชุมชน ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม

ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ด้านชุมชนเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า เคหะชุมชน
ทุ่งสองห้องมีระดับความเข้มแข็งค่อนข้างน้อย เน่ืองจากว่า ประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคี 
มีการแย่งชิงอํานาจและแสวงหาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง ส่วนกิจกรรมที่จัดขึ้นใน
วันสําคัญ ๆ เป็นประจําทุกปีจะเข้ามามีส่วนร่วมมากกว่ากิจกรรมอ่ืน ประชาชนยังขาดการมีส่วน

ร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมน้อย และเหตุผลส่วนใหญ่ที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมของชุมชน 
เน่ืองจากมีข้อจํากัดในเรื่องเวลา ทําให้ไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว แต่จะให้ความร่วมมือโดย
การสนับสนุนเงินในการจัดกิจกรรมแทน ดังที่ประธานชุมชนได้กล่าวไว้ว่า  

   
 คนในชุมชนยังไม่เข้มแข็งพอ ปัญหายาเสพติดก็มีมากในชุมชน ความสามัคคี

และการมีส่วนร่วมในชุมชนก็มีบ้าง เวลาที่มีการจัดกิจกรรมในชุมชน คนส่วน

ใหญ่ไม่เข้ามาร่วมกิจกรรม แต่จะช่วยสนับสนุนเงินเพ่ือนําไปใช้ในการจัด
กิจกรรมมากกว่า เพราะบางคนต้องทํางาน ไม่มีเวลามาร่วมกิจกรรม บางคน
ก็มาร่วมกิจกรรม แต่บางคนก็ไม่มา (สมหมาย ติ๊บเตปิน, 2554) 

   

 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้านชุมชนเข้มแข็ง ผู้แทน
ชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุมชนมีความเข้มแข็งค่อนข้างน้อย ประชาชนในชุมชน
ขาดความสามัคคี มีความแตกแยกกันภายในชุมชน 
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ตารางท่ี 4.7  จํานวนค่าร้อยละและระดับของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

1) การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร

จัดการชุมชนของตนเอง/จัดตั้งกลุ่ม
ชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 

23 7.6 73 24.3 60 19.9 145 48.2 301 100 1 

2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/

องค์กรชุมชน 

42 14.0 92 30.6 76 25.2 91 30.2 301 100 1 

3) การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้ง
องค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน 

16 5.3 101 33.6 51 16.9 132 43.9 300 99.7 1 

4) การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/

กิจกรรม 5 ส. 

43 14.3 71 23.6 70 23.3 117 38.9 301 100 1 

5) การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน 
สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน 

8 2.7 47 15.6 20 6.6 226 75.1 301 100 4 

6) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น
วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ 

5 1.7 39 13.0 14 4.7 241 80.1 299 99.3 5 
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ตารางท่ี 4.7  (ต่อ) 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

ชุมชนเข้มแข็ง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

7) การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย 58 19.3 34 11.3 49 16.3 159 52.8 300 99.7 2 

8) การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ 167 55.5 25 8.3 55 18.3 52 17.3 299 99.3 1 
9) การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน 186 61.8 15 5.0 53 17.6 45 15.0 299 99.3 1 
10) โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพ

และสันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัย
ในชุมชน 

21 7.0 59 19.6 46 15.3 174 57.8 300 99.7 2 
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4.4.1.3  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน  
 ครัวเรือน ด้านครอบครัวอบอุ่น 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน ด้านครอบครัวอบอุ่น มีทั้งหมด 12 ข้อคําถาม ประกอบด้วย 
กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด มีผู้ตอบว่า มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีมากที่สุด เป็นจํานวน 

153 คน (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 82 คน (ร้อยละ 27.2) ไม่
ทราบ เป็นจํานวน 45 คน (ร้อยละ 15.0) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 21 คน (ร้อย
ละ 7.0) 

การฝึกสอนการเล่นกีฬา มีผู้ตอบว่า มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีมากที่สุด เป็นจํานวน 150 

คน (ร้อยละ 49.8) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 75 คน (ร้อยละ 24.9) ไม่ทราบ 
เป็นจํานวน 47 คน (ร้อยละ 15.6) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 28 คน (ร้อยละ 
9.3) 

การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) มีผู้ตอบว่า มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีมากที่สุด 
เป็นจํานวน 141 คน (ร้อยละ 46.8) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 76 คน (ร้อยละ 
25.2) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 55 คน (ร้อยละ 18.3) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 28 

คน (ร้อยละ 9.3) 
แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีผู้ตอบว่า มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีมากที่สุด เป็น

จํานวน 139 คน (ร้อยละ 46.2) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 73 คน (ร้อยละ 24.3) 
ไม่ทราบ เป็นจํานวน 51 คน (ร้อยละ 16.9) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 37 คน 

(ร้อยละ 12.3) 
การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน 

เป็นจํานวน 145 คน (ร้อยละ 48.2) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 61 คน (ร้อยละ 

20.3) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 53 คน (ร้อยละ 17.6) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 
41 คน (ร้อยละ 13.6) 

การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วยดูแลเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยง

เด็ก มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 153 คน (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม 
เป็นจํานวน 57 คน (ร้อยละ 18.9) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 56 คน (ร้อยละ 18.6) และมีแต่ไม่เข้า
ร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 34 คน (ร้อยละ 11.3) 

ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็น

จํานวน 156 คน (ร้อยละ 51.8) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 62 คน (ร้อยละ 20.6) 
ไม่ทราบ เป็นจํานวน 61 คน (ร้อยละ 20.3) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 22 คน 
(ร้อยละ 7.3) 
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กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตามวัย มีผู้ตอบว่า ไม่มีใน
ชุมชน เป็นจํานวน 166 คน (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 65 คน (ร้อยละ 

21.6) เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 50 คน (ร้อยละ 16.6) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็น
จํานวน 20 คน (ร้อยละ 6.6) 

การร่วมกิจกรรมวัน มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 109 คน (ร้อยละ 36.2) 

รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 80 คน (ร้อยละ 26.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 58 คน 
(ร้อยละ 19.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 54 คน (ร้อยละ 17.9) 

ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 154 คน (ร้อยละ 
51.2) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 62 คน (ร้อยละ 20.6) เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน  

56 คน (ร้อยละ 18.6) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 29 คน (ร้อยละ 9.6) 
การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 

166 คน (ร้อยละ 55.1) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 68 คน (ร้อยละ 22.6) เข้าร่วม

กิจกรรม เป็นจํานวน 49 คน (ร้อยละ 16.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 18 คน 
(ร้อยละ 6.0) 

โครงการส่งเสริมสุขภาพ มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 162 คน (ร้อย

ละ 53.8) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 59 คน (ร้อยละ 19.6) ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน  
46 คน (ร้อยละ 15.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 34 คน (ร้อยละ 11.3) 
(ตารางที่ 4.8) 

4.4.1.4  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน   

   ชุมชน ด้านครอบครัวอบอุ่น 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม

ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ด้านครอบครัวอบอุ่น มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า เคหะ

ชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับครอบครัวอบอุ่นน้อย เน่ืองจากว่า ชุมชนไม่มีกิจกรรมสนับสนุน
ความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีฐานะไม่ค่อยดี มักจะมีปัญหา
การทะเลาะเบาะแว้งกันบ่อยครั้ง ไม่ได้ดูแลบุตรหลานของตนเอง ทําให้บุตรหลานไม่ได้รับ

การศึกษาและติดยาเสพติด ดังที่คณะกรรมการชุมชนได้กล่าวไว้ว่า  
   

ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนจะมีปัญหาพ่อแม่เลิกรากัน ทําให้ลูกไม่ได้รับ
การดูแลที่ดีจากพ่อแม่ ถูกปล่อยปะละเลย ไม่ได้รับการศึกษา ต้องหาเงินเอง 

โดยขายยาเสพติดเป็นวิธีลัดในการหาเงิน และยังสารเสพติดร่วมด้วย 
กลายเป็นเด็กเกเร เพราะไม่ได้รับการดูแลที่ดีจากพ่อแม่ (มยุรีย์ จําปาบัว, 
2554) 
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 กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้านครอบครัวอบอุ่น ผู้แทน
ชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ครอบครัวในชุมชนมีความอบอุ่นน้อย ชุมชนไม่มีกิจกรรม

ส่งเสริมความสัมพันธ์ในครอบครัว มีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกันในครอบครัว บุตรหลานไม่ได้
รับการดูแล กลายเป็นเด็กมีปัญหา ไม่ได้รับการศึกษาและติดยาเสพติด 
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ตารางท่ี 4.8  จํานวนค่าร้อยละและระดับของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านครอบครัวอบอุ่น 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

ครอบครัวอบอุ่น จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

1) กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพ

ติด 

21 7.0 153 50.8 45 15.0 82 27.2 301 100 1 

2) การฝึกสอนการเล่นกีฬา 28 9.3 150 49.8 47 15.6 75 24.9 300 99.7 1 
3) การอบรม ต่อต้านยาเสพติด (ชุมชนสี

ขาว) 

28 9.3 141 46.8 55 18.3 76 25.2 300 99.7 1 

4) แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 37 12.3 139 46.2 51 16.9 73 24.3 300 99.7 1 
5) การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็ก
ก่อนวัยเรียน 

145 48.2 41 13.6 53 17.6 61 20.3 300 99.7 1 

6) การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย
และการช่วยดูแลเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยง
เด็ก 

153 50.8 34 11.3 56 18.6 57 18.9 300 99.7 1 

7) ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการใน
ชุมชน 

22 7.3 62 20.6 61 20.3 156 51.8 301 100 2 
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ตารางท่ี 4.8  (ต่อ) 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

ครอบครัวอบอุ่น จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

8) กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหา

หนังสือให้อ่านตามวัย 

166 55.1 20 6.6 65 21.6 50 16.6 301 100 1 

9) การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว 109 36.2 54 17.9 58 19.3 80 26.6 301 100 1 
10) ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ 154 51.2 29 9.6 62 20.6 56 18.6 301 100 1 

11) การจัดประกวดโครงการครอบครัว
ตัวอย่าง 

166 55.1 18 6.0 68 22.6 49 16.3 301 100 1 

12) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 46 15.3 34 11.3 59 19.6 162 53.8 301 100 2 
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4.4.1.5  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน  
           ครัวเรือน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 5 ข้อคําถาม 
ประกอบด้วย อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง มี

ผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 140 คน (ร้อยละ 46.5) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 
77 คน (ร้อยละ 25.6) เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 62 คน (ร้อยละ 20.6) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯ
มีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 22 คน (ร้อยละ 7.3) 

การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็น

จํานวน 132 คน (ร้อยละ 43.9) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 93 คน (ร้อยละ 30.9) เข้า
ร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 49 คน (ร้อยละ 16.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯ มีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 
26 คน (ร้อยละ 8.6) 

การอบรมส่งเสริมอาชีพ มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 154 คน     
(ร้อยละ 51.2) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 67 คน (ร้อยละ 22.3) ไม่ทราบ เป็น
จํานวน 54 คน (ร้อยละ 17.9) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 26 คน (ร้อยละ 8.6) 

การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นจํานวน 186 คน (ร้อยละ 61.8) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 46 คน 
(ร้อยละ 15.3) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 38 คน (ร้อยละ 12.6) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด เป็น
จํานวน 31 คน (ร้อยละ 10.3) 

  การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอกชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นจํานวน 136 คน (ร้อยละ 45.2) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 71 คน (ร้อยละ 
23.6) ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 67 คน (ร้อยละ 22.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็น

จํานวน 27 คน (ร้อยละ 9.0) (ตารางที่ 4.9) 
4.4.1.6  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามตามความคิดเห็นของ 
           ผู้แทนชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า 
เคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งน้อย เน่ืองจากว่า กิจกรรมสนับสนุนด้าน
เศรษฐกิจชุมชนยังมีน้อย กิจกรรมที่ดําเนินการอยู่คือ การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด 

ลานค้าในชุมชน ประชาชนในชุมชนสามารถที่จะมาค้าขายในตลาดได้ แต่ประชาชนในชุมชน
ส่วนใหญ่จะมีงานประจําทํา มีทั้งข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชนโดยต่างคนต่างทํางาน
ของตนเอง ไม่ได้สนใจกิจกรรมที่ส่งเสริมรายได้หรือส่งเสริมอาชีพภายในชุมชน ผู้ที่มีงานประจํา

ทําอยู่แล้วมักจะไม่มีปัญหา ดังที่ผู้ช่วยหัวหน้าชุมชนสํานักงานเคหะชุมชนได้กล่าวไว้ว่า  
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คนในชุมชนมีทั้งคนที่มีงานทําประจํา และคนที่ว่างงาน คนที่ทํางานประจํา มี
ท ั ้งข้าราชการ ทํางานรัฐวิสาหกิจ และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน ทําให้คน

กลุ่มน้ีไม่มีปัญหาทางการเงิน ส่วนใหญ่มีรายได้เพียงพอกับรายจ่ายใน
ครัวเรือนของตนเอง แต่ถ้าคนไหนไม่มีงานทํา ก็จะว่างงาน ไม่มีรายได้ ทําให้
ไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าห้องในแต่ละเดือน เมื่อไม่ได้จ่ายสะสมหลาย ๆ เดือน ก็

ต้องถูกทางการเคหะยึดห้องคืน แต่ก็ยังคงอยู่ในเคหะเหมือนเดิมได้ โดยใช้
วิธีการ ใช้ชื่อผู้อ่ืนในครอบครัวตนเองขอเช่าห้องใหม่จ่ายเงินเฉพาะค่ามัดจํา 
และเดือนถัดไปก็ไม่จ่ายเงินค่าเช่าห้อง จนกระทั ่งครบกําหนดการยึดห้องใหม่ 
และทําแบบน้ีไปเรื่อย ๆ จนเป็นสาเหตุที่ทําให้การเคหะแห่งชาติมีหน้ีสินติด

ค้างอยู่จํานวนมาก (สมอาจ พอกประโคน, 2554) 
 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้านเศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ความเข้มแข็งของเศรษฐกิจชุมชนอยู่ใน
ระดับน้อย กิจกรรมต่าง ๆ ยังไม่มีในชุมชน คนในชุมชนจึงไม่เห็นความสําคัญของกิจกรรม คน
ในชุมชนที่มีงานทําประจําจะมีรายได้เพียงพอต่อรายจ่าย แต่หากคนไหนไม่มีงานทําก็จะไม่มี

รายได้  
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ตารางท่ี 4.9  จํานวนค่าร้อยละและระดับของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

1) อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การ
ดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

140 46.5 22 7.3 77 25.6 62 20.6 301 100 1 

2) การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 

132 43.9 26 8.6 93 30.9 49 16.3 300 99.7 1 

3) การอบรมส่งเสริมอาชีพ 26 8.6 67 22.3 54 17.9 154 51.2 301 100 2 

4) การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด 
ลานค้าในชุมชน 

31 10.3 46 15.3 38 12.6 186 61.8 301 100 3 

5) การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้าง
รายได้จากนอกชุมชน 

67 22.3 27 9.0 71 23.6 136 45.2 301 100 1 
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4.4.1.7  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน  
 ครัวเรือน ด้านสภาพแวดล้อมดี 

การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม
ความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน ด้านสภาพแวดล้อมดี มีทั้งหมด 8 ข้อคําถาม ประกอบด้วย 
การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจบ้านมีผู้ตอบว่า ไม่ทราบ เป็นจํานวน 124 คน 

(ร้อยละ 41.2) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 89 คน (ร้อยละ 29.6) ไม่มีในชุมชน 
เป็นจํานวน 48 คน (ร้อยละ 15.9) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 40 คน (ร้อยละ 
13.3) 

การจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย  มีผู้ตอบว่า ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน   

174 คน (ร้อยละ 57.8) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 51 คน (ร้อยละ 16.9) เข้าร่วม
กิจกรรม เป็นจํานวน 49 คน (ร้อยละ 16.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 26 คน 
(ร้อยละ 8.6) 

การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย มีผู้ตอบว่า ไม่ทราบ เป็น
จํานวน 117 คน (ร้อยละ 38.9) รองลงมาคือ เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 83 คน (ร้อยละ 27.6) 
ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 60 คน (ร้อยละ 19.9) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน  

40 คน (ร้อยละ 13.3) 
กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะในชุมชน  มีผู้ตอบว่า เข้าร่วม

กิจกรรม เป็นจํานวน 123 คน (ร้อยละ 40.9) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 73 คน 
(ร้อยละ 24.3) ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 54 (คน ร้อยละ 17.9) และไม่ทราบมีน้อยที่สุด เป็น

จํานวน 50 คน (ร้อยละ 16.6) 
การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ มีผู้ตอบว่า 

เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 104 คน (ร้อยละ 34.6) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 68 คน 

(ร้อยละ 22.6) มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ เป็นจํานวน 66 คน (ร้อยละ 21.9) และไม่มีในชุมชนมีน้อยที่สุด 
เป็นจํานวน 61 คน (ร้อยละ 20.3) 

การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสียใน

ชุมชน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 123 คน (ร้อยละ 40.9) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้า
ร่วมฯ เป็นจํานวน 83 คน (ร้อยละ 27.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 57 คน (ร้อยละ 18.9) และไม่มีใน
ชุมชนมีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 37 คน (ร้อยละ 12.3) 

การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน มี

ผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 128 คน (ร้อยละ 42.5) รองลงมาคือ มีแต่ไม่เข้าร่วมฯ 
เป็นจํานวน 68 คน (ร้อยละ 22.6) ไม่ทราบ เป็นจํานวน 59 คน (ร้อยละ 19.6) และไม่มีในชุมชน
มีน้อยที่สุด เป็นจํานวน 45 คน (ร้อยละ 15.0) 
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การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน มีผู้ตอบว่า เข้า
ร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 184 คน (ร้อยละ 61.1) รองลงมาคือ ไม่ทราบ เป็นจํานวน 55 คน 

(ร้อยละ 18.3) ไม่มีในชุมชน เป็นจํานวน 40 คน (ร้อยละ 13.3) และมีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีน้อยที่สุด 
เป็นจํานวน 22 คน (ร้อยละ 7.3) (ตารางที่ 4.10) 

4.4.1.8  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ตามความคิดเห็นของผู้แทน  

   ชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมดี 
การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตาม

ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมดี มีความสอดคล้องกัน โดยพบว่า เคหะ
ชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับสภาพแวดล้อมดีน้อย เน่ืองจากว่า ในชุมชนไม่ค่อยมีกิจรรมที่สนับสนุน

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี มีเพียงกิจกรรมการบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตาม
มาตรฐาน ที่ยังดําเนินการเพ่ือให้บริการแก่ผู้อยู่อาศัยในชุมชน แต่บรรยากาศในชุมชนแออัด ไม่
มีความปลอดภัย มีการซื้อขายยาเสพติดกันชัดเจน ด้านข้างชุมชนมีน้ําเน่าเสีย เวลาฝนตากมาก

จะเกิดน้ําท่วมขัง เพราะท่อจะระบายน้ําลงไม่ทัน ประชาชนในชุมชนต้องเดินลุยน้ําสกปรก 
ชุมชนมีขยะเยอะเกลื่อนกลาดทั ่วชุมชน ประชาชนที่อาศัยมักจะวางสิ่งของไว้หน้าห้องและตาม
ทางเดิน ทําให้ชุมชนขาดระเบียบ แต่ชุมชนมีที่ตั้งเหมาะสม สามารถเดินทางไปไหนมาไหนได้

สะดวก ดังที่คณะกรรมการชุมชนได้กล่าวไว้ว่า 
 

ชุมชนที่น่ีไม่ค่อยมีกิจกรรมเลย กิจกรรมบางอย่างเคยมี แต่เดี๋ยวน้ีไม่มีแล้ว 
หายไปเลย กิจกรรมเรื่องขยะก็ไม่มี มีแต่ขยะสะสมมากขึ้น การอบรมต่าง ๆ 

เมื่อก่อนก็เคยมี แต่ตอนน้ีไม่มีมานานมากแล้ว การดูแลเรื่องระบบน้ํา ไฟฟ้า 
เวลามีปัญหาก็แจ้งทางเจ้าหน้าที่การเคหะ แต่ส่วนมากจะดูแลกันเอง จ่าย
กันเอง ทางการเคหะจะไม่รับผิดชอบ สภาพแวดล้อมไม่ดีเลย (มยุรีย์ จําปา

บัว, 2554) 
 

กล่าวโดยสรุป การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ด้านสภาพแวดล้อมดี 

ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า สภาพแวดล้อมดีอยู่ในระดับน้อย กิจกรรมต่าง ๆ ย ัง
ไม่มีในชุมชน คนในชุมชนจึงไม่ให้ความสนใจการจัดสภาพแวดล้อมภายในชุมชน ทิ้งขยะเกล่ือน
ก ล า ด ท ั ่วชุมชน ไม่ช่วยกันรักษาความสะอาด ชุมชนขาดความเป็นระเบียบและขาดความ
ปลอดภัย ไม่ม ีผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรง 
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ตารางท่ี 4.10  จํานวนค่าร้อยละและระดับของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านสภาพแวดล้อมดี 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

สภาพแวดล้อมดี จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

1) การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยใน
ชุมชน/ตํารวจบ้าน 

48 15.9 40 13.3 124 41.2 89 29.6 301 100 1 

2) การจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย 174 57.8 26 8.6 51 16.9 49 16.3 300 99.7 1 
3) การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/
ป้องกันอัคคีภัย 

60 19.9 40 13.3 117 38.9 83 27.6 300 99.7 1 

4) กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การ

จัดการขยะในชุมชน 

54 17.9 73 24.3 50 16.6 123 40.9 300 99.7 1 

5) การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความ
สะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ 

61 20.3 66 21.9 68 22.6 104 34.6 299 99.3 1 

6) การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัด
น้ําเสียในชุมชน 

37 12.3 83 27.6 57 18.9 123 40.9 300 99.7 1 

7) การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการ
และการเคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน 

45 15.0 68 22.6 59 19.6 128 42.5 300 99.7 1 
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ตารางท่ี 4.10  (ต่อ) 

 

ข้อคําถาม ไม่มีในชุมชน 
มีแต่ไม่เคย 

เข้าร่วมฯ 
ไม่ทราบ 

เข้าร่วม

กิจกรรม 
กลุ่มตัวอย่าง ระดับ 

สภาพแวดล้อมดี จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ  

8) การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคตามมาตรฐาน 

40 13.3 22 7.3 55 18.3 184 61.1 301 100 3 
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4.4.2  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ 

ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน โดยพิจารณา
จากตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 

องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และ
สภาพแวดล้อมดี โดยกลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการอยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40) 

เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯด้านชุมชน

เข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80) ด้านครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับค่อนข้าง
น้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51) ด้านสภาพแวดล้อมดีอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.23) และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70) (ตารางที่ 4.11) 

 
ตารางท่ี 4.11  ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ รายด้าน 

 

ประเภทของการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 2.80 0.81 ปานกลาง 

2. ครอบครัวอบอุ่น 2.51 0.75 ค่อนข้างน้อย 
3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 1.70 0.94 น้อย 
4. สภาพแวดล้อมดี 2.23 0.83 ค่อนข้างน้อย 

รวม 2.40 0.64 ค่อนข้างน้อย 

 

4.4.2.1  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ด้าน

ชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 10 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล

การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับค่อนข้างมาก มี 1 ข้อ คือ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพ
ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) 
 อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ข้อ ได้แก่ การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนาม
เด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.24) และการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร

จัดการชุมชนของตนเอง/จัดตั้งกลุ่มชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.90) 
 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 6 ข้อ ได้แก่ โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและ
สันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55) รองลงมา การอบรมเพ่ือ

พัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.33) การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้ง
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องค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30) การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 
5 ส. (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.23) การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.16) และ

ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.87) 
 อยู่ในระดับน้อย มี 1 ข้อ คือ การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.78) (ตารางที่ 4.12) 

 
ตารางท่ี 4.12  ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านชุมชน 

         เข้มแข็ง 
 

ชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหาร

จัดการชุมชนของตนเอง/จัดตั้งกลุ่ม
ชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการ
เคหะ 

2.90 0.65 ปานกลาง 

2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/

องค์กรชุมชน 

2.33 0.97 ค่อนข้างน้อย 

3) การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้ง
องค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน 

2.30 1.12 ค่อนข้างน้อย 

4) การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/
กิจกรรม 5 ส. 

2.23 1.05 ค่อนข้างน้อย 

5) การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน 

สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของ
ชุมชน 

3.24 1.26 ปานกลาง 

6) กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

3.96 1.25 ค่อนข้างมาก 

7) การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่

อาศัย 

2.16 0.84 ค่อนข้างน้อย 

8) การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออม
ทรัพย์ 

1.87 1.03 ค่อนข้างน้อย 
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ตารางท่ี 4.12  (ต่อ) 

 

ชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

9) การได้รับประโยชน์จากห้องสมุด
ชุมชน 

1.78 0.97 น้อย 

10) โครงการอบรมการเสริมสร้าง
สุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและ
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

2.55 0.97 ค่อนข้างน้อย 

 
4.4.2.2  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านครอบครัวอบอุ่น 
ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ด้าน

ครอบครัวอบอุ่น มีทั้งหมด 12 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ข้อ ได้แก่ แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78) และโครงการส่งเสริมสุขภาพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.66) 

 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 10 ข้อ ได้แก่ ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการใน
ชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) รอลงมา การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45) การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.44) ส่วน

กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด และการร่วมกิจกรรมวันครอบครัวมีค่าเฉลี่ยเท่ากัน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40)  การอบรมต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.30) ส่วน
การฝึกสอนการเล่นกีฬา และชมรมครอบครัวสัมพันธ์มีค่าเฉลี่ยเท่ากัน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.19) 
กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตามวัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.06) และค่าเฉลี่ย

น้อยที่สุด การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98) (ตารางที่ 4.13) 
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ตารางท่ี 4.13  ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านครอบครัว 

          อบอุ่น 
 

ครอบครัวอบอุ่น 
ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยา
เสพติด 

2.40 1.16 ค่อนข้างน้อย 

2) การฝึกสอนการเล่นกีฬา 2.19 1.10 ค่อนข้างน้อย 
3) การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชน
สีขาว) 

2.30 1.11 ค่อนข้างน้อย 

4) แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา 2.78 1.05 ปานกลาง 

5) การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยง

เด็กก่อนวัยเรียน 

2.45 1.23 ค่อนข้างน้อย 

6) การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพ
อนามัยและการช่วยดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

2.44 1.15 ค่อนข้างน้อย 

7) ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการ

ในชุมชน 

2.50 0.82 ค่อนข้างน้อย 

8) กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหา

หนังสือให้อ่านตามวัย 

2.06 1.03 ค่อนข้างน้อย 

9) การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว 2.40 0.98 ค่อนข้างน้อย 
10) ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ 2.19 0.93 ค่อนข้างน้อย 
11) การจัดประกวดโครงการครอบครัว

ตัวอย่าง 

1.98 0.96 ค่อนข้างน้อย 

12) โครงการส่งเสริมสุขภาพ 2.66 0.79 ปานกลาง 

 

4.4.2.3  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ด้าน

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 5 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย

ได้ผลการศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 2 ข้อ ได้แก่ อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ 
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การดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94) 

 อยู่ในระดับน้อย มี 3 ข้อ ได้แก่ การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้า
ในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.73) รองลงมา การอบรมส่งเสริมอาชีพ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.61) และ
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.54) (ตารางที่ 4.14) 
 
ตารางท่ี 4.14  ผลการประเมินความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านเศรษฐกิจชุมชน 

เข้มแข็ง 
 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ 
การดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1.94 1.10 ค่อนข้างน้อย 

2) การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 

1.94 0.99 ค่อนข้างน้อย 

3) การอบรมส่งเสริมอาชีพ 1.61 0.89 น้อย 

4) การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลาน

ตลาด ลานค้าในชุมชน 

1.73 1.06 น้อย 

5) การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้าง
รายได้จากนอกชุมชน 

1.54 0.91 น้อย 

 
4.4.2.4  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้านสภาพแวดล้อมดี 

ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ด้าน
สภาพแวดล้อมดี มีทั้งหมด 8 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 7 ข้อ ได้แก่ การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตามมาตรฐาน  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56) รองลงมา กิจกรรมรณรงค์รักษาความ
สะอาด/ การจัดการขยะในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.14) การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความ
สะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.11) การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ

ในครัวเรือนและการบําบัดน้ําเสียในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.08) การประสานกับหน่วยงาน
สาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.01) การอบรมการบรรเทา
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สาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การจัดให้มีการรักษา
ความปลอดภัย  

 อยู่ในระดับน้อย มี 1 ข้อ คือ การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจ
บ้าน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.80) (ตารางที่ 4.15) 
 

ตารางท่ี 4.15  ผลการประเมิน ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ ด้าน 

สภาพแวดล้อมดี 

 

สภาพแวดล้อมดี ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยใน
ชุมชน/ตํารวจบ้าน 

1.80 0.95 น้อย 

2) การจัด ให้มีการรักษาความ
ปลอดภัย 

1.90 0.99 ค่อนข้างน้อย 

3) การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/
ป้องกันอัคคีภัย 

1.95 1.03 ค่อนข้างน้อย 

4) กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ 
การจัดการขยะในชุมชน 

2.14 0.97 ค่อนข้างน้อย 

5) การจัดอบรมให้ความรู้การรักษา
ความสะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ 

2.11 0.98 ค่อนข้างน้อย 

6) การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มี

ประสิทธิภาพในครัวเรือนและการ
บําบัดน้ําเสียในชุมชน 

2.08 1.06 ค่อนข้างน้อย 

7) การประสานกับหน่วยงาน

สาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนํา
บริการสู่ชุมชน 

2.01 0.89 ค่อนข้างน้อย 

8) การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ
สาธารณูปโภคตามมาตรฐาน 

2.56 0.87 ค่อนข้างน้อย 
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4.5  ผลการประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการ (Outcome   

Evaluation) 
 
การประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการฯ เป็นขั้นตอนการประเมินที่เกิดขึ้น

หลังจากสิ้นสุดโครงการเรียบร้อยแล้ว โดยขั้นตอนดังกล่าวจะช่วยให้ผู้รับผิดชอบโครงการ

สามารถตัดสินใจเกี่ยวกับทิศทางในอนาคตของโครงการได้ ข้อมูลที่ได้จากขั้นตอนน้ีจะแสดงถึง
ความโปร่งใสในการดําเนินงานของทุก ๆ ฝ่าย และสามารถตอบสนองต่อหลักการบริหารจัดการ
ที่ดีได้ ต่อไป 

การประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้ทําการ

ประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการ 4 ด้าน ได้แก่ ด้านชุมชนเข้มแข็ง ด้าน 
ครอบครัวอบอุ่น ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และด้านสภาพแวดล้อมดี ปรากฏผลดังน้ี 

 

4.5.1  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

 (รายด้าน) 

จากการประเมินผลลัพธ์ตามโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตามความ
คิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ ประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจ
ชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่

อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) 
เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า มาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการ

เคหะแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64) 

รองลงมา ด้านสภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60) ด้านครอบครัว
อบอุ่นอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41) และด้านชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.36) (ตารางที่ 4.16) 
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ตารางท่ี 4.16  ผลดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ      

แห่งชาติ (รายด้าน) 
 

ประเภทของการประเมิน ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1. ชุมชนเข้มแข็ง 2.36 0.66 ค่อนข้างน้อย 
2. ครอบครัวอบอุ่น 2.41 0.66 ค่อนข้างน้อย 
3. เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 2.64 0.82 ปานกลาง 

4. สภาพแวดล้อมดี 2.60 0.54 ค่อนข้างน้อย 
รวม 2.50 0.50 ค่อนข้างน้อย 

 
4.5.1.1  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ   

 ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ด้าน
ชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 5 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับปานกลาง มี 1 ข้อ คือ ผู้นําองค์กรชุมชน/กลุ่มในชุมชนมีความ
เข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62)  

อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 3 ข้อ ได้แก่ ความสามารถในการดูแลชุมชนของ
องค์กรชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.57) กระบวนการในการจัดตั้งองค์กร
ชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ความมีระเบียบวินัยใน

การอยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.45)  
อยู่ในระดับน้อย มี 1 ข้อ คือ การได้รับประโยชน์จากองค์กรชุมชน/กลุ่มที่จัดตั้ง

ขึ้นเช่นกลุ่มออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.58) (ตารางที่ 4.17) 
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ตารางท่ี 4.17  ผลดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

 ด้านชุมชนเข้มแข็ง 
 

ชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) กระบวนการในการจัดตั้งองค์กร

ชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง 

2.54 0.87 ค่อนข้างน้อย 

2) ความสามารถในการดูแลชุมชนของ
องค์กรชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง 

2.57 0.84 ค่อนข้างน้อย 

3) ความมีระเบียบวินัยในการอยู่อาศัย
ของประชาชนในชุมชน 

2.45 0.87 ค่อนข้างน้อย 

4) การได้รับประโยชน์จากองค์กร
ชุมชน/กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มออม
ทรัพย์ 

1.58 0.85 น้อย 

5) ผู้นําองค์กรชุมชน/กลุ่มในชุมชนมี
ความเข้มแข็ง      

2.62 0.87 ปานกลาง 

 
4.5.1.2  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ    

 ด้านครอบครัวอบอุ่น 
ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ด้าน

ครอบครัวอบอุ่น มีทั้งหมด 6 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล

การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ข้อ ได้แก่ การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใน
ครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98) และการทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในบ้าน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.97) 

 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 2 ข้อ ได้แก่ การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.59) และการได้รับความรู้จากองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ในชุมชนในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ของคนในครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35) 
 อยู่ในระดับน้อย มี 2 ข้อ ได้แก่ การดูแลเด็กตามช่วงอายุในชุมชน (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 1.79) และการใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องของกลุ่มเยาวชนในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.75) (ตารางที่ 4.18) 
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ตารางท่ี 4.18  ผลดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

ด้านครอบครัวอบอุ่น 
 

ครอบครัวอบอุ่น ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) การดูแลเด็กตามช่วงอายุในชุมชน 1.79 .95 น้อย 

2) การได้รับความรู้จากองค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่ในชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว 

2.35 .86 ค่อนข้างน้อย 

3) การใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องของ
กลุ่มเยาวชนในชุมชน 

1.75 .97 น้อย 

4) การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใน
ครอบครัว 

2.98 .92 ปานกลาง 

5) การทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิก
ในบ้าน 

2.97 .92 ปานกลาง 

6) การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน 2.59 .97 ค่อนข้างน้อย 

 
4.5.1.3  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ   

 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ด้าน

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 3 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 

ได้ผลการศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับปานกลาง มี 2 ข้อ ได้แก่ รายได้ครอบครัวเพียงพอกับรายจ่าย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) และการมีงานทําของผู้อยู่อาศัยในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.69) 
 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 1 ข้อ คือ ครอบครัวท่านมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มใน
ชุมชน หากท่านต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47) (ตารางที่ 4.19) 
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ตารางท่ี 4.19  ผลดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ  

 ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) การมีงานทําของผู้อยู่อาศัยในชุมชน 2.69 1.46 ปานกลาง 
2) ครอบครัวท่านมีโอกาสสร้างรายได้
เพิ่มในชุมชน หากท่านต้องการ 

2.47 0.93 ค่อนข้างน้อย 

3) รายได้ครอบครัวเพียงพอกับ
รายจ่าย 

2.75 0.81 ปานกลาง 

 

4.5.1.4  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ   
 ด้านสภาพแวดล้อมดี 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ด้าน

สภาพแวดล้อมดี มีทั้งหมด 10 ข้อคําถาม โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย ได้ผล
การศึกษา ดังน้ี อยู่ในระดับปานกลาง มี 5 ข้อ ได้แก่ การได้รับผลกระทบในทางไม่ดีจากชุมชน 
เช่นสถานที่เล่นการพนัน ขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ร้านอาหารที่มีคาราโอเกะ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย

เท่ากับ 3.12) รองลงมา ชุมชนมีอากาศถ่ายเทดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85) คนในชุมชนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78) คนในชุมชนมีความสามัคคี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.72) 
และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.63) 
 อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย มี 5 ข้อ ได้แก่ ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนได้รับการ

ดูแลบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55) รองลงมา ชุมชนมีระบบ
การกําจัดขยะมูลฝอยที่ดี (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.54) การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษา
สิ่งแวดล้อมในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47) ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย 

สวยงาม (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.35) และค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.95) (ตารางที่ 4.20) 
 

 
 
 
 

 



128 

ตารางท่ี 4.20  ผลดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 

 ด้านสภาพแวดล้อมดี 
 

สภาพแวดล้อมดี ค่าเฉล่ีย 
ส่วนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 
ระดับ 

1) ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน 

1.95 0.88 ค่อนข้างน้อย 

2) ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 

2.35 0.86 ค่อนข้างน้อย 

3) ระบบสาธารณูปโภคของชุมชน
ได้รับการดูแลบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ตลอดเวลา 

2.55 0.88 ค่อนข้างน้อย 

4) ชุมชนมีอากาศถ่ายเทดี 2.85 0.80 ปานกลาง 

5) ชุมชนมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอย
ที่ดี 

2.54 0.85 ค่อนข้างน้อย 

6) ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่าง
พอเพียง 

2.63 0.82 ปานกลาง 

7) คนในชุมชนมีความสามัคคี 2.72 0.78 ปานกลาง 

8) คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

2.78 0.77 ปานกลาง 

9) การได้รับผลกระทบในทางไม่ดีจาก
ชุมชน เช่นสถานที่เล่นการพนัน 
ขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์

ร้านอาหารที่มีคาราโอเกะ ฯลฯ 

3.12 0.99 ปานกลาง 

10) การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

2.47 0.90 ค่อนข้างน้อย 

 

นอกจากน้ี จากการประเมินผลลัพธ์ตามโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน 
โดยพิจารณาจากตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ ในภาพรวม
ของกิจกรรมทั้งหมดจาก 4 องค์ประกอบ ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี  



129 

ตามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ในปัจจุบันในชุมชน
ยังมีกิจกรรมน้อย มีเพียงไม่กี่กิจกรรมที่ยังคงดําเนินการอยู่ กิจกรรมที่มีอยู่ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือ

ส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมร่วมกันมากนัก ประชาชนจึงไม่มี
โอกาสได้มาพบปะ พูดคุยหรือเข้ามาทํากิจกรรมร่วมกัน ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่สามารถมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เน่ืองจาก ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่แบบเดิม ๆ อยู่อย่างไรก็

อยู่อย่างนั้น ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น คนมีความเห็นแก่ตัวสูง ไม่คํานึงถึงคนส่วนรวม ทําให้ชุมชน
ไม่ได้รับการพัฒนา เจ้าหน้าที่ของทางการเคหะก็ปล่อยปละละเลยในการดูแลชุมชน เจ้าหน้าที่
คนหน่ึงมีวาระในการดูแลอยู่ไม่นานก็ต้องเปลี่ยนย้ายออกไปดูแลพื้นที่อ่ืน ทําให้ขาดความ
ต่อเน่ืองในการดําเนินงานภายในชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตอนน้ียังไม่ดี ต้อง

มีการพัฒนาให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ทั้งน้ี ผู้แทนชุมชนยังให้ความเห็นเพิ่มเติมอีกว่า กิจกรรมที่ทางการเคหะแห่งชาติ ได้

นําเสนอตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ เป็นกิจกรรมที่ดีมาก หากมี

การดําเนินงานตามกิจกรรมท ั ้ง 4 ด้าน ได้ครบ ก็จะสามารถทําให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีขึ้นได้ เน่ืองจาก กิจกรรมดังกล่าวจะทําให้ประชาชนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ทํากิจกรรมร่วมกัน เกิดความสามัคคีกันภายในชุมชน ได้ทําความรู้จักกัน เวลามีปัญหาเกิดขึ้นก็

สามารถที่จะช่วยเหลือพึ่งพาอาศัยกันได้  
 

4.6  การประเมินผลสําเร็จของชุมชน 
 
การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ

การเคหะแห่งชาติ โดยการประเมินจากตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม มีผลการประเมินอยู่ระดับน้อย (ระดับ1) ความพึงพอใจในกิจกรรม มีผลการ
ประเมินอยู่ระดับค่อนข้างน้อย (ระดับ 2) และผลลัพธ์ มีผลการประเมินอยู่ระดับค่อนข้างน้อย 
(ระดับ 2) ทําให้ผลสําเร็จของชุมชน มีผลการประเมินอยู่ระดับน้อย (ระดับ1) (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 

1.67) (ตารางที่ 4.21) 
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ตารางท่ี 4.21  ผลสําเร็จของชุมชน 

 

ตัวช้ีวัด  ระดับ 

ผลผลิต การมีส่วนร่วมในกิจกรรม 1 น้อย 

 ความพึงพอใจในกิจกรรม 2 ค่อนข้างน้อย 

ผลลัพธ์ คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานฯของการ

เคหะแห่งชาติ 

2 ค่อนข้างน้อย 

ผลสําเร็จของชุมชน 1.67 น้ อย 

 

4.7  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ 
 
ปัญ ห า อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ แบ่งออกเป็น 2 

ประเภท คือ ตามความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน และตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ

ชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่โครงการฯ ปรากฏผลดังน้ี 
 
4.7.1  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการฯ ตาม  

   ความคิดเห็นของครัวเรือนเป้ าหมาย 

ตามความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน 301 คน มีจํานวนตัวแทนครัวเรือนที่ตอบ
แบบสอบถามในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เป็นจํานวน 120 คน (ร้อยละ 39.87) 

ได้ผลการศึกษาเรียงตามลําดับจากมากไปน้อย ดังน้ี ผู้ให้ข้อเสนอแนะด้านสภาพแวดล้อมดีมี
มากที่สุดจํานวน 63 หน่วย (ร้อยละ 52.50) รองลงมา ด้านครอบครัวอบอุ่น จํานวน 25 หน่วย 
(ร้อยละ 20.83) ด้านชุมชนเข้มแข็ง จํานวน 17 หน่วย (ร้อยละ 14.17) และด้านเศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็งน้อยที่สุด จํานวน 15 หน่วย (ร้อยละ 12.50) (ตารางที่ 4.22) 
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ตารางท่ี 4.22  แสดงปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

 

ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ จํานวน ร้อยละ 

1. ด้านชุมชนเข้มแข็ง 17 14.17 

2. ด้านครอบครัวอบอุ่น 25 20.83 
3. ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 15 12.50 
4. ด้านสภาพแวดล้อมดี 63 52.50 

รวม 120 100 

 

4.7.1.1  ปัญหา อุปสรรค ด้านชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 
 1)  ปัญหาระบบการเลือกตั้งประธานชุมชน เพราะ คณะกรรมการเป็นผู้

เลือกประธานขึ้นมาเอง ประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นคนเลือก 
 2)  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการชุมชนชุดเก่า และชุดใหม่  

เพราะ มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความขัดแย้ง ขัดผลประโยชน์กัน 
 3)  ปัญหาเรื่องกฎระเบียบการอยู่อาศัย เพราะ มีผู้ฝ่าฝืนกฎอยู่เสมอ  

ทําให้ชุมชนขาดความมีระเบียบวินัย 

 4)  ปัญหาเรื่องความสามารถในการดูแลชุมชนของคณะกรรมการชุมชน  
เพราะ ดูแลได้ไม่ดี ขาดกการเอาใจใส่ดูแลประชาชนในชุมชน 

 5)  ปัญหาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคีกัน มีความแตกแยกใน

ชุมชน 
 6)  ปัญหากิจกรรมในชุมชนมีน้อย เพราะ กิจกรรมที่มีอยู่มีน้อยเกินไป  

อยากจะให้เพิ่มกิจกรรม และเน้นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน 
 7)  ปัญหากิจกรรมขาดความต่อเน่ือง อยากให้จัดกิจกรรมให้บ่อยขึ้น 

4.7.1.2  ปัญหา อุปสรรค ด้านครอบครัวอบอุ่น ประกอบด้วย 
  1)  ปัญหาการมั ่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนยามวิกาล บริเวณตรง 
ทางเดิน บันได และใต้อาคารแฟลต 

  2)  ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพราะ ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดมาก  
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น บางคนทั้งเสพและขาย  

4.7.1.3  ปัญหา อุปสรรค ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ประกอบด้วย 

   1)  ปัญหาค่าเช่าห้อง เพราะ ปัจจุบันค่าเช่าแพงเกินไป อยากให้ลดราคา
ห้องเช่าของแฟลตลง 
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   2)  ปัญหาเรื่องขาดการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้ให้กับ
กลุ่มแม่บ้านในชุมชน 

   3)  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบในการวางขายสินค้าด้านหน้าแฟลต  
4.7.1.4  ปัญหา อุปสรรค ด้านสภาพแวดล้อมดี ประกอบด้วย 

  1)  ปัญหาเรื่องความสะอาดภายในชุมชน เพราะในชุมชนมีขยะจํานวน

มากบริเวณใต้อาคารแฟลตและทางเดิน ท่อน้ําอุดตันส่งกลิ่นเหม็น เวลาฝนตกหนักจะมีน้ําท่วม
ขังทางเดิน ประชาชนในชุมชนต้องเดินลุยน้ําสกปรก 
  2)  ปัญหาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพราะ มีไม่เพียงพอ บริเวณ 
ทางเดินบางช่วงมืด ไม่มีไฟฟ้า   

  3)  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน
เพราะ ไม่มี รปภ. มาดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทําให้เกิดความเสี่ยงไม่ปลอดภัยทั้ง
ชีวิตและทรัพย์สิน 

  4)  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัย เพราะ  
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบางคนจะวางสิ่งของ ตากผ้ายื่นออกมานอกอาคาร 
  5)  ปัญหาเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน เพราะ เด็ก ๆ กลุ่มวัยรุ่นจะ 

ออกมขับรถพูดคุยกันเสียงดังในยามวิกาล และเสียงดังจากอู่ซ่อมรถในชุมชน 
 4.7.1.5  ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงานตามโครงการท ั ้ง 4 ด้าน สรุปได้ดังน้ี 
  1)  คณะกรรมการชุมชนควรมีความรู้ความสามารถ และมีภาวะความ 
เป็นผู้นําที่เหมาะสมกว่าน้ี 

  2)  ประชาชนในชุมชนควรมีส่วนร่วมในการดําเนินงานตามกิจกรรมให้ 
มากขึ้น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมในกิจกรรม และสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นภายในชุมชน 
    3)  เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบชุมชนควรให้ความสําคัญ ดูแลเอาใจ 

ใส่ชุมชนมากขึ้น เพ่ือมาสํารวจ ปรับปรุงข้อบกพร่องต่าง ๆ ภายในชุมชน 
  4)  ทางการเคหะแห่งชาติควรสนับสนุนให้ชุมชนมีกิจกรรมเพิ่มขึ้นทั้ง 4  
ด้าน ได้แก่ ชุมชนเข้มแข็ง ครอบรัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี เพ่ือ

สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และทําให้ชุมนได้รับการพัฒนาอย่าง
ต่อเน่ือง 
  5)  ทางการเคหะแห่งชาติควรมีการบังคับใช้กฎระเบียบการอยู่อาศัยใน 
ชุมชนให้เคร่งครัดมากขึ้น และกําหนดมาตรการขั้นเด็ดขาดกฎในการลงโทษหากมีผู้ฝ่าฝืนกฎ 

  6)  ทางการเคหะแห่งชาติควรดูแลเรื่องการรักษาความปลอดภัยในชีวิต 
และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชน เช่น การจัดเวรยามช่วยดูแลความปลอดภัย การตั้งกล้อง
วงจรปิด เป็นต้น 
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 4.7.2  ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดําเนินงานตามโครงการ ตาม 

 ความคิดเห็นของคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชน  

 ในพื้นท่ีโครงการ 

 ตามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน ในส่วนของปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ ได้
แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ ปัจจัยนําเข้า และกระบวนการดําเนินงาน ปรากฏผลดังน้ี 
 4.7.2.1  ปัญหา อุปสรรค ในส่วนปัจจัยนําเข้า ประกอบด้วย 

   1)  ปัญหาประชาชนไม่มีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เท่าที่ควร เพราะ ต้องทํางานประจํา ไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
     2)  ปัญหาประชาชนให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการเข้าร่วมน้อย 

   3)  ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลชุมชนมีน้อยเกินไป ทําให้ดูแลได้ 
ไ ม ่ท ั ่ว ถ ึ ง 
   4)  ปัญหางบประมาณที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ไม่ 

เพียงพอ ต่อการจัดกิจกรรมในชุมชนบางกิจกรรม  
   4.7.2.2  ปัญหา อุปสรรค ในส่วนการดําเนินงาน ประกอบด้วย 
   1)  ปัญหากิจกรรมมีน้อยเกินไป อยากเน้นให้มีกิจกรรมเรื่องความ 
สะอาด การจัดการขยะ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้มีเพ่ิมขึ้นในชุมชน 

  2)  ปัญหาเรื่องขาดการสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมจากหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
  3)  ปัญหาความขัดแย้งของคณะกรรมการชุมชน มีการแย่งชิงอํานาจกัน
ภายในชุมชน 

  4)  ปัญหาเรื่องความสามารถในการดูแลชุมชนของคณะกรรมการชุมชน  
  5)  ปัญหาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคีกัน  
 4.7.2.3  ข้อเสนอแนะต่อการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของคณะกรรมการ
ชุมชน และหัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชนในพื้นที่โครงการฯ มีสอดคล้องกัน สรุปได้ดังน้ี 

     1)  กิจกรรมที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของการเคหะแห่งชาติ
นั้นดีอยู่แล้ว ไม่อยากให้ตัดกิจกรรมใดออก แต่อยากจะให้ชุมชนดําเนินกิจกรรมดังกล่าวให้ครบ
ตามมาตรฐานของการเคหะแห่งชาติในทุกกิจกรรม 

   2)  สร้างการมีส่วนร่วมในการทํากิจกรรมของคนในชุมชนให้เพิ่มขึ้น 
   3)  ติดต่อประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่เสมอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นภายใน
ชุมชน เพ่ือหาแนวทางแก้ไขได้เร็วขึ้น 

   4)  คณะกรรมการชุมชนจะต้องดูแล เอาใจใส่ประชานในชุมชนเพิ่มขึ้น 
   5)  อยากให้ประชาชนในชุมชนได้รับการพัฒนาทางด้านจิตใจ เพ่ือให้ 
ประชาชนในชุมนมีจิตสํานึกร่วมกัน 



บทท่ี 5 
 

สรุปผลการประเมิน อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ในคร ั ้งน้ี       
มีวัตถุประสงค์เพ่ือประเมินผลระดับความสําเร็จของเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่

ดําเนินการตามกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติใน
ด้านปัจจัยนําเข้า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
และศึกษาปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตามกิจกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 

วิธีการประเมินประเมินผลสําเร็จของชุมชนในครั้งน้ี ได้นําแบบจําลองการประเมินปัจจัย
นําเข้า-ผลผลิต (Input-Output Model) มาประยุกต์ใช้ในการกําหนดกรอบแนวคิดของการ
ประเมิน โดยทําการเก็บรวบรวมข้อมูลจากบุคคลผู้เกี่ยวข้องกับโครงการ 2 กลุ่ม ได้แก่ 1) กลุ่ม

ครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ที่เข้าร่วมกิจกรรมเป้าหมาย 
จํานวน 310 หน่วย เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 2) กลุ่มคณะกรรมการชุมชน และ
หัวหน้าสํานักงานของการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า จํานวน 4 คน เก็บรวบรวม

ข้อมูลโดยใช้แนวทางการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-Depth Interview) เกี่ยวกับโครงการ  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์ทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยสถิติที่ใช้
วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ 1) ค่าความถี่ ค่าร้อยละ เพ่ือแจกแจงความถี่ของข้อมูลที่ได้จาก
แบบสอบถาม 2) ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลางและการ

กระจายของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
ในบทที่ 5 น้ี ได้ทําการเสนอผลการศึกษา ซึ่งประกอบด้วย ผลการประเมิน อภิปรายผล 

และข้อเสนอแนะ เรียงตามลําดับหัวข้อ ดังน้ี 

 5.1  สรุปผลการประเมิน 
5.2  อภิปรายผล 
5.3  ข้อเสนอแนะ 
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5.1  สรุปผลการประเมิน 
 

การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า ในคร ั ้งน้ี       

ผู้ศึกษาได้สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 5.1.1  ลักษณะทั ่วไปของกลุ่มตัวอย่าง ปรากฏผลว่า 

กลุ่มครัวเรือนที่อาศัยอยู่ในการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในโครงการฯ เป็นเวลาระหว่าง 1- 5 ปี  (ร้อยละ 25.6) จํานวนผู้อยู่อาศัย

ทั้งหมดในบ้านมีผู้อยู่อาศัยในครัวเรือนจํานวน 3 - 4 คน  (ร้อยละ 46.2) มีการศึกษาระดับ
ประถมศึกษา (ร้อยละ 24.3) และส่วนใหญ่ไม่เป็นสมาชิกกลุ่มหรือชมรมในชุมชน (ร้อยละ 92.7) 

กลุ่มคณะกรรมการชุมชน และหัวหน้าสํานักงานของการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคาร
แฟลตเช่า ได้แก่ 

หัวหน้าสํานักงานในพื้นที่โครงการฯ เป็นเพศชาย อายุ 46 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ 
ปริญญาตรี ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นผู้ช่วยหัวหน้า สํานักงานเคหะชุมชนทุ่ง
สองห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 

คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศหญิง อายุ 46 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ ประถมศึกษา
ตอนปลาย ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นประธานชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 
และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 

คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศหญิง อายุ 47 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ  
ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็น
คณะกรรมการชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 

คณะกรรมการชุมชน เป็นเพศชาย อายุ 54 ปี ระดับการศึกษาสูงสุด คือ มัธยมศึกษา

ตอนต้น (มศ.3) ปัจจุบันเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะเป็นประธานชุมชน เคหะชุมชนทุ่งสอง
ห้อง และอยู่ในฐานะน้ีมาเป็นเวลา 2 ปี 

 

5.1.2  ผลการประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ (Input Evaluation) 

การประเมินปัจจัยนําเข้าสู่โครงการแบ่งเป็น 2 ปัจ จ ั ย ได้แก่  

 5.1.2.1  ปัจจัยภายในชุมชน ผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน มีความคิดเห็นสอดคล้องกัน
ว่า ประชาชนในชุมชนมีสัดส่วนเข้าร่วมกิจกรรมน้อย กิจกรรมที่เข้าร่วมส่วนใหญ่เป็นกิจกรรม
เกี่ยวกับงานบุญ งานประเพณีที่มีพิธีกรรมทางศาสนา และจากการการที่ประชาชนไม่ได้เข้าร่วม
กิจกรรมในชุมชน จึงส่งผลให้ความถี่ในการเข้าร่วมร่วมกิจกรรมมีน้อยตามไปด้วย อีกทั้งยังมี

ข้อจํากัดในเรื่องของเวลา ซึ่งกลุ่มที่เข้าร่วมบ่อย ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มผู้ที่มีบทบาทในชุมชน เช่น 
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คณะกรรมการชุมชน สําหรับการสนับสนุนทรัพยากรจากภาคประชาชนส่วนใหญ่จะช่วย
สนับสนุนออกเงินในการทํากิจกรรรมมากกว่าการเข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งเงินที่ได้รับการสนับสนุน

จากประชาชนจะนํามาจัดสรรใช้ในการทํากิจกรรมและซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการดําเนิน
กิจกรรม ต่อไป 

 5.1.2.2  ปัจจัยภายนอกชุมชน ผู้แทนชุมชนทั้ง 4 คน มีความคิดเห็นสอดคล้อง

กันว่า เจ้าหน้าที่การเคหะแห่งชาติให้ความร่วมมือในกิจกรรมการมีส่วนร่วมอยู่เสมอ หากมีการ
จัดกิจกรรมขึ้นภายในชุมชน เจ้าหน้าที่ของทางการเคหะแห่งชาติจะเข้ามามีส่วนร่วมในทุก ๆ 
กิจกรรม แต่เน่ืองจากจํานวนเจ้าหน้าที่มีน้อยทําให้ดูแลได้ไม่ทั ่วถึง ส่วนงบประมาณที่ได้รับใน
การจัดกิจกรรมภายในชุมชนยังได้รับการสนับสนุนไม่เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งบาง

กิจกรรมต้องใช้งบประมาณในการจัดกิจกรรมเป็นจํานวนมาก คณะกรรมการชุมชนจึงต้องจัดหา
งบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมจากแหล่งอ่ืน ๆ เช่น การขอเรี่ยไรเงินจากประชาชนใน
ชุมชนจากหน่วยงานภาคเอกชน เป็นต้น นอกจากน้ี งบประมาณที่ได้รับจากการสนับสนุนในแต่

ละครั้งยังมีความล่าช้า ต้องหาเงินสํารองออกไปก่อน และได้รับเงินสนับสนุนจากการเคหะคืน
ภายหลัง 
 

5.1.3  ผลการประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ (Process  

 Evaluation) 

 การประเมินกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ปัจ จ ั ย ได้แก่ 

   5.1.3.1  การดําเนินงาน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
 1)  ด้านชุมชนเข้มแข็ง ผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
กิจกรรมด้านชุมชนเข้มแข็งมีเพียง 3 กิจกรรม ที่ได้ดําเนินงานไป ได้แก่ การใช้ประโยชน์จาก

สถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่น วันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ และโครงการ
อบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยในชุมชน กิจกรรมด้านน้ียังมี

น้อย แต่ที่มีอยู่ก็มีความสม่ําเสมอในการดําเนินงานดี มีการจัดทําอยู่เป็นประจํา สม่ําเสมอทุกปี 
 2)  ด้านครอบครัวอบอุ่น ผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า
กิจกรรมด้านครอบครัวอบอุ่น มีเพียง 2 กิจกรรม ที่ได้ดําเนินงานไป ได้แก่ กิจกรรมรณรงค์/แข่ง
กีฬาต่อต้านยาเสพติด กิจกรรมผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน ด้านน้ีมี

กิจกรรมน้อย และกิจกรรมที่จัดขึ้นยังไม่มีความต่อเน่ือง  
 3)  ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้อง
กันว่า กิจกรรมด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีเพียงกิจกรรมเดียวเท่านั้น ที่ได้ดําเนินงานไป คือ 

การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน แต่ในปัจจุบันมีปัญหาขาดการควบคุม
และการจัดระเบียบที่ดี ส่วนกิจกรรมการอบรมส่งเสริมอาชีพไม่ได้จัดขึ้นมาสองปี ทําให้กิจกรรม
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ขาดความต่อเน่ือง ทั้ง ๆ ที่กิจกรรมด้านน้ีควรจะสนับสนุนให้มาก เพราะเป็นการสร้างรายได้
ให้กับประชาชนในชุมชน 

 4)  ด้านสภาพแวดล้อมดีในชุมชน ผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า มี  2 กิจกรรม เท่านั้น ที่ยังดําเนินงานอยู่ ได้แก่ การประสานกับหน่วยงาน
สาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน และการบํารุงรักษาซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตามมาตรฐาน ซึ่งถือว่าเป็นกิจรรมพื้นฐานที่ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับการ
ดูแลที่ดีจากทางการเคหะแห่งชาติ สําหรับกิจกรรมอ่ืน ๆ เช่น การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัย
ในชุมชน/ตํารวจบ้าน การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัดน้ํา
เสียในชุมชน เป็นกิจกรรมที่ชุมชนเคยดําเนินงานมาก่อน แต่ในปัจจุบันกิจกรรมดังกล่าวไม่ได้

ดําเนินงานต่อ ทําให้กิจกรรมขาดความต่อเน่ือง ซึ่งกิจกรรมด้านน้ีถือว่ามีความสําคัญเป็นอย่าง
มากต่อคุณภาพชีวิต และความเป็นอยู่ของประชาชนในชุมชน ทางการเคหะควรส่งเสริม และ
สนับสนุนให้มาก 

   5.1.3.2  การประสานงาน 
   ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุมชนมีการติดต่อประสานงานกับ
ทางการเคหะแห่งชาติเสมอ หากมีปัญหาก็จะติดต่อประสานงานเพ่ือขอคําปรึกษาแต่การให้

ความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ยังมีน้อยเพราะมีปัญหาความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ระหว่างกันใน
บางกลุ่ม ทําให้เกิดอุปสรรคในการติดต่อประสานงาน ส่งผลให้บางครั้งไม่ได้รับความร่วมมือใน
การดําเนินกิจกรรม  
 

  5.1.4  ผลการประเมินผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ (Output  

   Evaluation) 

 การประเมินผลผลิตจากการดําเนินงาน แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ปัจ จ ั ย ได้แก่ 

  5.1.4.1  การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการฯ 
 กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับน้อย 

(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.48) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
โครงการฯ ด้านชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.90) รองลงมา ด้าน

เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.60) ด้านสภาพแวดล้อมดีอยู่ใน
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.25) และด้านครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.17) 

  1)  ตามความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 
   (1)  ด้านชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 10 ข้อคําถาม เรื่องการประชุม

ชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง/จัดตั้งกลุ่มชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการ

เคหะ เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 48.2) การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กร
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ชุมชน มีแต่ไม่เข้าร่วมมีมากที่สุด (ร้อยละ 30.6) การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กร
ชุมชนและผู้นําชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 43.9) การอบรมให้รู้จักการแยกแยะ

ขยะ/กิจกรรม 5 ส. เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 38.9) การใช้ประโยชน์จากสถานที่
พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 75.1) 
กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วัน

เด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 80.1) การใช้ประโยชน์จากคู่มือการ
อยู่อาศัย เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 52.8) การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์  ไม่
มีในชุมชนมีมากที่สุด (ร้อยละ 55.5) การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน ไม่มีในชุมชนมีมาก
ที่สุด (ร้อยละ 61.8) โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัย

ในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมมีมากที่สุด (ร้อยละ 57.8) 
 (2)  ด้านครอบครัวอบอุ่น มีทั้งหมด 12 ข้อคําถาม กิจกรรม

รณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด มีแต่ไม่เข้าร่วมมีมากที่สุด (ร้อยละ 50.8) การฝึกสอนการ

เล่นกีฬา มีแต่ไม่เข้าร่วมฯมีมากที่สุด (ร้อยละ 49.8) การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) 
มีแต่ไม่เข้าร่วมมีมากที่สุด (ร้อยละ 46.8) แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา มีแต่ไม่เข้าร่วมมี
มากที่สุด (ร้อยละ 46.2) การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน ไม่มีในชุมชน

(ร้อยละ 48.2) การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วยดูแลเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยง
เด็ก ไม่มีในชุมชน (ร้อยละ 50.8) ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม 
(ร้อยละ 51.8) กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตามวัย ไม่มีในชุมชน (ร้อยละ 
55.1) การร่วมกิจกรรมวัน ไม่มีในชุมชน (ร้อยละ 36.2) ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ ไม่มีในชุมชน 

(ร้อยละ 51.2) การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง ไม่มีในชุมชน  (ร้อยละ 55.1) 
โครงการส่งเสริมสุขภาพ เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 53.8)  

 (3)  ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง มีทั้งหมด 5 ข้อคําถาม อบรม

การสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ไม่มีในชุมชน (ร้อยละ 
46.5) การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน ไม่มีในชุมชน  (ร้อยละ 43.9) การอบรม
ส่งเสริมอาชีพ เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 51.2) การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้า

ในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 61.8) การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอก
ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 45.2)  

 (4)  ด้านสภาพแวดล้อมดี มีทั้งหมด 8 ข้อคําถาม การจัด
อาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจ ไม่ทราบ (ร้อยละ 41.2) การจัดให้มีการรักษาความ

ปลอดภัย  ไม่มีในชุมชน (ร้อยละ 57.8) การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย ไม่
ทราบ    (ร้อยละ 38.9) กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะในชุมชน เข้าร่วม
กิจกรรม (ร้อยละ 40.9) การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ เข้า

ร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 34.6) การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในหน่วยงานครัวเรือน
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และการบําบัดน้ําเสียในชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 40.9) การประสานกับสาธารณูปการ
และการเคหะเพ่ือนําบริการสู่ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม (ร้อยละ 42.5) การบํารุงรักษาและซ่อมแซม

ระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน มีผู้ตอบว่า เข้าร่วมกิจกรรม เป็นจํานวน 184 (ร้อยละ 61.1)  
 2)  ตามความคิดเห็นของผู้แทนชุมชน แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ได้แก่ 

 (1)  ด้านชุมชนเข้มแข็ง ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน

ว่า เคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับความเข้มแข็งค่อนข้างน้อย เน่ืองจากว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมกัน
บ่อย ๆ ส่วนใหญ่เป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญ ๆ ที่จัดขึ้นเป็นประจําทุกปี แต่ประชาชนใน
ชุมชนขาดความสามัคคี ขาดการมีส่วนร่วมและให้ความร่วมมือในกิจกรรมน้อย ทําให้เกิดความ
แตกแยกกันภายในชุมชน 

 (2)  ด้านครอบครัวอบอุ่น ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้อง 
กันว่า เคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับครอบครัวอบอุ่นน้อย เน่ืองจากว่า ชุมชนไม่มีกิจกรรม
สนับสนุนความสัมพันธ์ที่ดีในครอบครัว ครอบครัวที่อาศัยอยู่ในชุมชนที่มีฐานะไม่ค่อยดี มักจะมี

ปัญหาครอบครัว บุตรหลานไม่ได้รับการศึกษาและติดยาเสพติด ครอบครัวใดมีฐานะความ
เป็นอยู่ดี บุตรหลานจะได้รับการศึกษาที่ดี  

 (3)  ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ผู้แทนชุมชนมีความคิดเห็น 

สอดคล้องกันว่า เคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งน้อย มีเพียงกิจกรรม
เดียวเท่านั้น ที่ได้ดําเนินงานไป คือ การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน 
กิจกรรมบางกิจกรรมที่เคยจัดก็ไม่มีแล้ว ทําให้กิจกรรมขาดความต่อเน่ือง ทางการเคหะแห่งชาติ
ควรให้ความสําคัญในกิจกรรมและจัดกิจกรรมให้มีความสม่ําเสมอ 

 (4)  ด้านสภาพแวดล้อมดี ชุมชนมีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า 
เคหะชุมชนทุ่งสองห้องมีระดับสภาพแวดล้อมดีน้อย ที่ยังดําเนินงานอยู่ เป็นกิจรรมพื้นฐานที่
ประชาชนในชุมชนควรจะได้รับการดูแลที่ดีจากทางการเคหะแห่งชาติดําเนินงานต่อ ทําให้

กิจกรรมขาดความต่อเน่ือง 
  5.1.4.2  ความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการฯ 
 กลุ่มตัวอย่างในภาพรวมมีความพึงพอใจในกิจกรรมของโครงการอยู่ในระดับ

ค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจาก
มากไปหาน้อย พบว่า ด้านชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80) ด้าน
ครอบครัวอบอุ่น และด้านสภาพแวดล้อมดี อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51และ 
2.23) และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70) 

ด้านชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างมาก คือ กิจกรรม
ส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วัน
สงกรานต์ ฯลฯ  (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.96) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย คือ การได้รับ

ประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.78)  
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 ด้านครอบครัวอบอุ่น ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ แข่ง กีฬาวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.78) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การจัดประกวดโครงการ

ครอบครัวตัวอย่าง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.98) 
ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย คือ 

อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง และการแจก

เอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 เท่ากัน) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด การหา
แหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอกชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.54) 

ด้านสภาพแวดล้อมดี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย คือ การ
บํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.56) ค่าเฉลี่ยน้อย

ที่สุด อยู่ในระดับน้อย คือ การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจบ้าน (ค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.80) 

 

5.1.5  ผลการประเมินผลลัพธ์จากดําเนินงานตามโครงการ (Outcome 

Evaluation) 

การประเมินผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการฯ กลุ่มตัวอย่างโดยภาพรวมมี
มาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน โดยเรียงลําดับตามค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 
พบว่า ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.64) รองลงมา ด้าน

สภาพแวดล้อมที่ดีอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60) ด้านครอบครัวอบอุ่น และ
ด้านชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.41 และ 2.36)  

ด้านชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ ผู้นําองค์กรชุมชน/กลุ่ม

ในชุมชนมีความเข้มแข็ง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.62) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด คือ การได้รับประโยชน์จาก
องค์กรชุมชน/กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มออมทรัพย์ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.58) 

ด้านครอบครัวอบอุ่น ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ การมีสัมพันธภาพที่ดี

ระหว่างคนในครอบครัว (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับน้อย คือ การ
ดูแลเด็กตามช่วงอายุในชุมชน และการใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องของกลุ่มเยาวชนในชุมชน 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.79)  
ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ค่าเฉลี่ยมากที่สุด อยู่ในระดับปานกลาง คือ รายได้

ครอบครัวเพียงพอกับรายจ่าย และการมีงานทําของผู้อยู่อาศัยในชุมชน (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75) 
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด อยู่ในระดับค่อนข้างน้อย คือ ครอบครัวท่านมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มในชุมชน 
หากท่านต้องการ (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.47) 

ด้านสภาพแวดล้อมดี ค่าเฉลี่ยมากที่สุด การได้รับผลกระทบในทางไม่ดีจากชุมชน เช่น
สถานที่เล่นการพนัน ขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ร้านอาหารที่มีคาราโอเกะ ฯลฯ (ค่าเฉลี่ย
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เท่ากับ 3.12) ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุด ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนได้รับการดูแลบํารุงให้อยู่ใน
สภาพใช้งานได้ตลอดเวลา (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55) 

จากการประเมินผลลัพธ์ตามโครงการคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชน ตามความ
คิดเห็นของผู้แทนชุมชน มีความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ชุมชนยังมีกิจกรรมน้อย กิจกรรมที่มีอยู่
ก็ไม่ได้สนับสนุนหรือส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม ทําให้ประชาชนในชุมชนไม่

สามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ เน่ืองจาก ประชาชนในชุมชนมีชีวิตความเป็นอยู่แต่แบบเดิม ๆ 
ไม่มีการพัฒนาให้ดีขึ้น คนมีความเห็นแก่ตัวกันสูง ทางเจ้าหน้าที่ของทางการเคหะก็ปล่อยปละ
ละเลยในการดูแลชุมชน คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนตอนน้ียังไม่ดี ต้องมีการพัฒนาให้ดี
ขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 

 
5.1.6  การประเมินผลสําเร็จของชุมชน 

การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ ประเมินจากตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ผลผลิต ประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน

กิจกรรม และความพึงพอใจในกิจกรรม และผลลัพธ์ พบว่า ผลสําเร็จของชุมชนมีผลสําเร็จ 
ระดับน้อย (ค่าเฉลี่ย 1.67)  
 

5.1.7  ปัญหา อุปสรรคในการดําเนินงานตามโครงการฯ 

   5.1.7.1  ปัญหา อุปสรรค ในส่วนปัจจัยนําเข้า พบว่า 

    1)  ปัญหาประชาชนไม่มีความพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรม
เท่าที่ควร เพราะ ต้องทํางานประจํา ไม่มีเวลามาเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชน 
     2)  ปัญหาประชาชนให้ความสําคัญและให้ความสนใจในการเข้าร่วม

น้อย 
    3)  ปัญหาเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดูแลชุมชนมีน้อยเกินไป ทําให้ดูแลได้
ไ ม ่ท ั ่ว ถ ึ ง 

    4)  ปัญหางบประมาณที่สนับสนุนการจัดกิจกรรมน้อยเกินไป ไม่
เพียงพอต่อการจัดกิจกรรมในชุมชนบางกิจกรรม  
   5.1.7.2  ปัญหา อุปสรรค ในส่วนการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้แทน
ชุมชน พบว่า 

    1)  ปัญหากิจกรรมมีน้อยเกินไป อยากเน้นให้มีกิจกรรมเรื่องความ
สะอาด การจัดการขยะ กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด ให้มีเพิ่มขึ้นในชุมชน 
   2)  ปัญหาเรื่องขาดการสนับสนุน ส่งเสริมให้จัดกิจกรรมจากหน่วยงาน

ที่รับผิดชอบ 
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   3)  ปัญหาความขัดแย้งของคณะกรรมการชุมชน มีการแย่งชิงอํานาจ
กันภายในชุมชน 

   4)  ปัญหาเรื่องความสามารถในการดูแลชุมชนของคณะกรรมการ
ชุมชน  
   5)  ปัญหาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคีกัน  

   5.1.7.3  ปัญหา อุปสรรค ในส่วนการดําเนินงาน ตามความคิดเห็นของผู้แทน
ครัวเรือน มีจํานวนตัวแทนครัวเรือนที่ตอบแบบสอบถามในส่วนของปัญหา อุปสรรค และ
ข้อเสนอแนะ เป็นจํานวน 120 คน (ร้อยละ 39.87) พบว่า ข้อเสนอแนะด้านสภาพแวดล้อมดีมี
มากที่สุด (ร้อยละ 52.50) รองลงมา ด้านครอบครัวอบอุ่น (ร้อยละ 20.83) ด้านชุมชนเข้มแข็ง 

(ร้อยละ 14.17) และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งน้อยที่สุด (ร้อยละ 12.50) 
  1)  ด้านชุมชนเข้มแข็ง พบว่า 
  (1)  ปัญหาระบบการเลือกตั้งประธานชุมชน เพราะ คณะกรรมการ

เป็น 
ผู้เลือกประธานขึ้นมาเอง ประชาชนในชุมชนไม่ได้เป็นคนเลือก 

  (2)  ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการชุมชนชุดเก่า และชุด 

ใหม่ เพราะ มีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ทําให้เกิดความขัดแย้ง ขัดผลประโยชน์กัน 
  (3)  ปัญหาเรื่องกฎระเบียบการอยู่อาศัย เพราะ มีผู้ฝ่าฝืนกฎอยู่

เสมอ ทําให้ชุมชนขาดความมีระเบียบวินัย 
  (4)  ปัญหาเรื่องความสามารถในการดูแลชุมชนของคณะกรรมการ

ชุมชน เพราะ ดูแลได้ไม่ดี ขาดกการเอาใจใส่ดูแลประชาชนในชุมชน 
  (5)  ปัญหาประชาชนในชุมชนขาดความสามัคคีกัน มีความแตกแยก

ในชุมชน 

  (6)  ปัญหากิจกรรมในชุมชนมีน้อย เพราะ กิจกรรมที่มีอยู่มีน้อย
เกินไป อยากจะให้เพิ่มกิจกรรม และเน้นกิจกรรมที่สร้างความสามัคคีให้กับคนในชุมชน 

  (7)  ปัญหากิจกรรมขาดความต่อเน่ือง อยากให้จัดกิจกรรมให้บ่อย

ขึ้น 
  2)  ด้านครอบครัวอบอุ่น พบว่า 

   (1)  ปัญหาการมั ่วสุมของกลุ่มวัยรุ่นในชุมชนยามวิกาล บริเวณตรง
ทางเดิน บันได และใต้อาคารแฟลต 

   (2)  ปัญหายาเสพติดในชุมชน เพราะ ในชุมชนมีผู้ติดยาเสพติดมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่น บางคนทั้งเสพและขาย  
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  3)  ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง พบว่า 
   (1)  ปัญหาค่าเช่าห้อง เพราะ ปัจจุบันค่าเช่าแพงเกินไป อยากให้ลด

ราคาห้องเช่าของแฟลตลง 
   (2)  ปัญหาเรื่องขาดการสนับสนุนส่งเสริมอาชีพที่ก่อให้เกิดรายได้

ให้กับกลุ่มแม่บ้านในชุมชน 

   (3)  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบในการวางขายสินค้าด้านหน้าแฟลต  
  4)  ด้านสภาพแวดล้อมดี พบว่า 

   (1)  ปัญหาเรื่องความสะอาดภายในชุมชน เพราะในชุมชนมีขยะ
จํานวนมากบริเวณใต้อาคารแฟลตและทางเดิน ท่อน้ําอุดตันส่งกลิ่นเหม็น เวลาฝนตกหนักจะมี

น้ําท่วมขังทางเดิน ประชาชนในชุมชนต้องเดินลุยน้ําสกปรก 
   (2)  ปัญหาระบบสาธารณูปโภคในชุมชน เพราะ มีไม่เพียงพอ 
บริเวณทางเดินบางช่วงมืด ไม่มีไฟฟ้า   

   (3)  ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนใน
ชุมชนเพราะ ไม่มี รปภ. มาดูแลรักษาความปลอดภัยในชุมชน ทําให้เกิดความเสี่ยงไม่ปลอดภัย
ทั้งชีวิตและทรัพย์สิน 

   (4)  ปัญหาความไม่เป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่อาศัย เพราะ 
ประชาชนที่อาศัยในชุมชนบางคนจะวางสิ่งของ ตากผ้ายื่นออกมานอกอาคาร 
   (5)  ปัญหาเรื่องการส่งเสียงดังรบกวนผู้อ่ืน เพราะ เด็ก ๆ กลุ่มวัยรุ่น
จะออกมขับรถพูดคุยกันเสียงดังในยามวิกาล และเสียงดังจากอู่ซ่อมรถในชุมชน 

 

5.2  อภิปรายผล 
 
การประเมินผลสําเร็จของชุมชนในครั้งน้ี ผู้ศึกษาได้นําตัวแบบการประเมินปัจจัยนําเข้า-

ผลผลิต (Input-Output Model) มาประยุกต์เป็นตัวแบบในการกําหนดกรอบแนวคิด เพ่ือประเมิน

ว่า การดําเนินงานตามโครงการนั้นได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการหรือไม่ โดยทําการ
ประเมินปัจ จ ั ย น ํ า เ ข ้ า (Input) กระบวนการ (Process) ผลผลิต (Output) และผลลัพธ์ (Outcome) 
และศึกษาปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงการดําเนินงานตามกิจกรรม

ส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ 
จากการดําเนินงานตามโครงการ ผลจากการประเมินที่ได้ สามารถช่วยตัดสินใจถึง

อนาคตของโครงการ ภายใต้ข้อมูลที่ได้นําเสนอไปจากการดําเนินงานตามโครงการ และนําไป

ปรับปรุง แก้ไขโครงการให้ดีขึ้นในโอกาสต่อไป การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการ
ตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ สังเกตได้ว่า ผลการประเมินปัจจัย
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นําเข้าสู่โครงการ กระบวนการ ผลผลิตที่ได้รับ และผลลัพธ์จากการดําเนินงานในภาพรวม ผล
การประเมินโครงการคุณภาพชีวิตของประชาชนในเคหะชุมชนทุ่งสองห้องนั้น พบว่า มีคุณภาพ

ในระดับค่อนข้างน้อย กล่าวคือ กิจกรรมต่าง ๆ ที่ได้ดําเนินงานตามมาตรฐานคุณภาพชีวิตของ
การเคหะแห่งชาติ ท ั ้ง 4 ด้าน ชุมชนมีการดําเนินกิจกรรมน้อย ผลจากการสนับสนุนกิจกรรม
น้อย ทําให้มีผลต่อระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชน และพบว่ามีประเด็นข้อบกพร่อง

หรือข้อจํากัดบางประการจากการดําเนินงานตามโครงการ ซึ่งสามารถอภิปรายผลได้ ดังต่อไปน้ี 
 

 5.2.1  ปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ ปรากฏผลว่า 

โดยภาพรวมประชาชนในชุมชน มักไม่ให้ความสําคัญและไม่ให้ความสนใจในการเข้า
ร่วมกิจกรรมของชุมชน  โดยสาเหตุที่ประชาชนในชุมชนส่วนใหญ่ไม่มีความพร้อมในการเข้า

ร่วม เน่ืองจาก กิจกรรมที่ชุมชนจัดขึ้นยังมีความโดดเด่นน่าสนใจน้อย ไม่สามารถดึงดูดให้
ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมได้ กิจกรรมที่ชุมชนจัดมักเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญ ๆ 
ประจําปี และจัดขึ้นเหมือนกับพื้นที่อ่ืน ซึ่งสอดคลองกับข้อเสนอแนะของผู้แทนครัวเรือนที่

ต้องการให้ชุมชนมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลทําให้ความถี่ในการเข้าร่วมกิจกรรมของประชาชน
น้อยลงตามไปด้วย เมื่อชุมชนมีการจัดกิจกรรมภายในชุมชน หากกิจกรรมใดที่ประชาชนใน
ชุมชนให้ความสนใจก็จะมีสัดส่วนการเข้าร่วมกิจกรรมมากและส่วนใหญ่คนที่เข้าร่วมกิจกรรมม ัก
มีแต่บุคคลกลุ่มเดิม ๆ อ ีกท ั ้งมีข้อจํากัดเรื่องเวลาในการประกอบอาชีพ ทํางานประจํา ทําให้ไม่มี

เวลาเข้าร่วมกิจกรรม แม้ว่าบางกิจกรรมจะจัดในวันหยุดเสาร์ อาทิตย์ แต่คนในชุมชนมักจะไม่
เข้าร่วมเน่ืองจาก ต้องการพักผ่อนในวันหยุดมากกว่า อีกท ั ้ง ชุมชนดังกล่าวยังเป็นชุมชนที่มี
ความเป็นเมืองสูง ต่างคนต่างอยู่ มีความเป็นปัจเจกนิยมสูง ประชาชนจึงมีความพร้อมในการ

เข้าร่วมกิจกรรมน้อย 
อย่างไรก็ตาม ประชาชนในชุมชนมีความพร้อมในการสนับสนุนทรัพยากรในการจัด

กิจกรรมในชุมชน โดยการสนับสนุนเงินจัดกิจกรรมแทนการเข้าร่วมกิจกรรม ที่เป็นเช่นน้ี มีผล

มาจาก ประชาชนในชุมชนไม่มีเวลาในการเข้าร่วมกิจกรรม แต่มีความพร้อมและสะดวกช่วย
ออกเงินสนับสนุนกิจกรรมมากกว่า โดยเงินที่ได้จากการสนับสนุนจากประชาชนในชุมชน 
คณะกรรมการชุมชนจะเป็นผู้จัดสรรนําไปจัดกิจกรรมและซื้ออุปกรณ์ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ หรือสิ่งของ
ที่จําเป็นต้องใช้ในการจัดกิจกรรม เป็นต้น 

 นอกจากน้ี ความสม่ําเสมอในการเยี่ยมเยือนของเจ้าหน้าที่ มีความสม่ําเสมอในการเข้า
มาร่วมกิจกรรม แต่การเข้ามาดูแลนั้นไม่สามารถมาดูแลได้อย่างทั่วถึง เน่ืองจากความไม่
เพียงพอของเจ้าหน้าที่ที่มีอยู่น้อย ประชาชนขาดการดูแลที่ดีจากเจ้าหน้าที่ ส่งผลให้เกิดปัญหา

การร้องเรียนจํานวนมาก เมื่อชุมชนขาดการดูแลที่ดีจากเจ้าหน้าที่ของทางการเคหะแห่งชาติ  
ทําให้ชุมชนไม่ได้รับการเอาใจใส่ ขาดการสนับสนุนให้มีกิจกรรมภายในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ
งบประมาณที่นํามาสนับสนุนในการจัดกิจกรรมภายในชุมชนที่มีงบประมาณสนับสนุนจากการ
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เคหะฯ น้อย เมื่อขาดการสนับสนุนงบประมาณที่ดีจากการเคหะฯ การจัดกิจกรรมจึงมีน้อย และ
ไม่มีงบประมาณเพียงพอที่จะพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้น 

 
 5.2.2  กระบวนการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลว่า 

 โดยภาพรวมกระบวนการดําเนินงานตามโครงการ กิจกรรมที่ได้ดําเนินงานในชุมชนใน
แต่ละด้าน ในปัจจุบันกิจกรรมที่ดําเนินงานอยู่มีจํานวนลดลง จากการสัมภาษณ์ผู้แทนชุมชน 
พบว่า กิจกรรมทั้ง 4 ด้าน เป็นกิจกรรมที่ชุมชนได้มีการจัดขึ้นจริง ซึ่งความคิดเห็นในกิจกรรม

ดังกล่าว ไม่สอดคล้องกับความคิดเห็นของผู้แทนครัวเรือน ท ั ้งน้ี เน่ืองจากว่า การดําเนินงาน
กิจกรรมมีความซับซ้อน ทําให้ประชาชนในชุมชนขาดความรู้และความเข้าใจในกิจกรรมที่มีอยู่
จริง ระหว่างกิจกรรมที่ทางการเคหะเป็นผู้สนับสนุน และกิจกรรมที่ได้รับการสนับสนุนจาก

หน่วยงานอ่ืน ความเห็นของกิจกรรมที่ไม่สอดคล้องมีสาเหตุความผิดพลาดมาจาก การขาดการ
ประชาสัมพันธ์ที่ดี ขาดการชี้แจงรายละเอียดของกิจกรรมให้ประชาชนได้รับทราบ ข้อบกพร่องที่
เกิดขึ้นจึงมีส่วนมาจากการขาดการประสานงานที่ดีระหว่างประชาชนในชุมชน คณะกรรมการ

ชุมชน และเจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติ  
การประสานงานภายในชุมชนของแต่ละกลุ่มจึงยังไม่ชัดเจนและไม่ครอบคลุมประชาชน

ได้อย่างทั ่วถึง ขาดการทําความเข้าใจ การติดต่อสื่อสาร และรับทราบถึงความเคล่ือนไหว และ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในชุมชนร่วมกัน อุปสรรคสําคัญในการติดต่อประสานงานระหว่าง

กันจึงมีส่วนทําให้การดําเนินงานตามกิจกรรมของชุมชนไม่สามารถประสบผลสําเร็จได้ 
นอกจากน้ี การดําเนินงานตามกิจกรรมยังมีข้อบกพร่องมาจากชุมชนมีความแตกแยกกัน มีการ
การขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์ของบุคคลบางกลุ่มในชุมชน มีการแก่งแย่งช่วงชิงอํานาจระหว่าง

กลุ่มคณะกรรมการชุดเก่าและกลุ่มคณะกรรมการชุดใหม่ ซึ่งอุปสรรคเหล่าน้ีล้วนมีผลต่อการ
ดําเนินงานกิจกรรมภายในชุมชนเป็นอย่างมาก 

 

 5.2.3  ผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการ ปรากฏผลว่า 

 โดยภาพรวมผลผลิตจากการดําเนินงานตามโครงการด้านการมีส่วนร่วมในชุมชน จาก
ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมที่ได้รับจากผู้แทนครัวเรือน และผู้แทนชุมชนพบว่า ด้านชุมชน
เข้มแข็ง ผู้แทนครัวเรือนให้ความเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมว่าการมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
ประชาชน กิจกรรมที่เห็นว่าเข้าร่วมมากที่สุด คือ กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพ

ชีวิตของผู้อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ ซึ่งมีความเห็น
สอดคล้องกับผู้แทนชุมชนที่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนให้ความ
สนใจ และเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมมากที่สุด เน่ืองจากเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นในวันสําคัญ ๆ 

อยู่เป็นประจําทุกปี ด้านครอบครัวอบอุ่น ผู้แทนครัวเรือนให้ความเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า 
กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ โครงการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งมีความเห็นไม่สอดคล้องกับผู้แทน
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ชุมชนที่เห็นว่า กิจกรรมดังกล่าว เป็นกิจกรรมที่ไม่มีในชุมชน ความเห็นที่ไม่สอดคล้องกันน้ี มี
ผลเกิดจากความเข้าใจในตัวกิจกรรมที่ผิดพลาด เพราะกิจกรรมมีความซํ้าซ้อนกับการจัดบริการ

ของหน่วยงานอ่ืน ๆ โดยเฉพาะหน่วยงานสาธารณสุขของเขต ด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
ผู้แทนครัวเรือนให้ความเห็นในการเข้าร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ การใช้
สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับผู้แทนชุมชนที่

เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมาก เน่ืองจาก 
ประชาชนในชุมชนจะได้ใช้ประโยชน์จากการมีตลาดภายในชุมชน ทั้งน้ี เพ่ือความสะดวกสบาย
ในการซื้อสินค้าภายในชุมชน และด้านสภาพแวดล้อมดี ผู้แทนครัวเรือนให้ความเห็นในการเข้า
ร่วมกิจกรรมว่า กิจกรรมที่เข้าร่วมมากที่สุด คือ การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตามมาตรฐาน ซึ่งมีความเห็นสอดคล้องกับผู้แทนชุมชนที่เห็นว่ากิจกรรมดังกล่าว
เป็นกิจกรรมที่ประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมมาก เวลามีปัญหาด้านสาธารณูปโภค
ชํารุดก็สามารถติดต่อให้เจ้าหน้าที่เข้ามาทําการซ่อมแซมและแก้ไขปัญหาได้ในเวลาที่รวดเร็ว 

สําหรับความพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมในชุมชนนั้น ปรากฏผลว่า โดยภาพรวมทั้ง 
4 ด้าน ประชาชนในชุมชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.40) อันมี
สาเหตุมาจาก การที่ชุมชนย ังไม่มีความพร้อมในเรื่องของการดําเนินงานจัดกิจกรรม กิจกรรมที่

ดําเนินการอยู่ยังไม่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในชุมชนให้รู้สึกพึงพอใจ
ในกิจกรรมได้ การเคหะแห่งชาติจึงควรเพิ่มจํานวนกิจกรรมให้มากขึ้น และเมื่อพิจารณาเป็นราย
ด้าน พบว่า ความพึงพอใจของประชาชนในชุมชนมีความพอใจในด้านชุมชนเข้มแข็งอยู่ในระดับ
ปานกลาง (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.80) มากกว่าด้านอ่ืน ๆ เน่ืองจากในด้านน้ีมีกิจกรรมที่ทํากันอยู่

เป็นประจําทุก ๆ วันสําคัญ เมื่อเทียบกับด้านอ่ืน จะเห็นว่า กิจกรรมด้านที่เหลือเป็นกิจกรรมที่
ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยเป็นประจําทุกปี และด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ที่มีคะแนนอยู่ในระดับน้อย 
(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.70) นั้น มีเพียงกิจกรรมเดียวที่ยังดําเนินการอยู่ คือ การใช้สถานที่

ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับ ความคิดเห็นของผู้แทนชุมชนว่า 
กิจกรรมในด้านน้ีมีกิจกรรมเดียวที่ยังดําเนินการอยู่ แต่เมื่อ 2-3 ปีก่อน ด้านเศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งมีกิจกรรมมากกว่าปัจจุบัน เช่น กิจกรรมฝึกสอนอาชีพ กิจกรรมสอนทําน้ําหมักเพ่ือใช้

ในครัวเรือน เป็นต้น ซึ่งประชาชนในชุมชนให้ความสนใจในกิจกรรมดังกล่าวดีกว่า เพราะ 
สามารถนําไปประกอบอาชีพและนํามาปรับใช้ในชีวิตประจําวันของตนเองได้ และเมื่อการ
ดําเนินงานดังกล่าวขาดการสานต่ออย่างต่อเน่ืองและหยุดดําเนินการไป จึงส่งผลให้ระดับความ
พึงพอใจของประชาชนในชุมชนลดน้อยลงตามไปด้วย 

 
5.2.4  ผลลัพธ์จากการดําเนินงานตามโครงการ 

โดยภาพรวม ปรากฏผลว่าดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการ
เคหะแห่งชาติ เคหะชุมชนทุ่งสองห้อง มีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัย อยู่ในระดับ
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ค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.50) เน่ืองจากว่า การดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ภายในชุมชนยังไม่
สามารถทําให้คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนดีขึ้นเท่าที่ควร คุณภาพชีวิตของประชาชน

ยังคงต่ํากว่าเกณฑ์ที่กําหนด ผลจากการดําเนินงานจึงทําให้ระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนไม่ผ่าน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ สากล จริยวิทยานนท์ และจิระพร บูรณสิน (2552: 96) เรื่องการ
ประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ

แห่งชาติ ปี 2551 ซึ่งพบว่า ผลการประเมินคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานการอยู่อาศัย อยู่ในระดับ
ค่อนข้างน้อย (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.59) เมื่อพิจารณาองค์ประกอบรายด้าน พบว่า ผลลัพธ์จากการ
ดําเนินงานด้านเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง อยู่ในระดับปานกลาง ซึ่งมากกว่าด้านอ่ืนๆ เน่ืองจากว่า 
ประชาชนในชุมชนโดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพและมีงานประจําทํา มีเงินเดือนที่เพียงพอกับ

รายรับ-รายจ่ายภายในครอบครัวของตนเอง ถึงแม้ว่ากิจกรรมในด้านน้ีจะมีน้อย แต่ประชาชนก็
ไม่ได้รับผลกระทบใดจากการดําเนินกิจกรรมภายในชุมชน แต่ในด้านอ่ืน ๆ เมื่อเรียงตามลําดับ 
พบว่า ด้านสภาพแวดล้อมที่ดี ด้านครอบครัวอบอุ่น และด้านชุมชนเข้มแข็ง อยู่ในระดับค่อนข้าง

น้อยทั้งหมด(ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.60, 2.41 และ 2.36) เน่ืองจาก เป็นกิจกรรมที่ต้องอาศัยการ
ดําเนินงานที่ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานผู้รับผิดชอบ นั ่นคือ การเคหะแห่งชาติ ที่มีหน้าที่
เข้ามาให้ความร่วมมือสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ เมื่อเทียบกับด้านเศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง การมีงานทําของประชาชนในชุมชน ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการให้ความช่วยเหลือหรือ
สนับสนุนการดําเนินงานเหมือนกับด้านอ่ืน ๆ โดยกิจกรรมในด้านน้ีเป็นการช่วยสนับสนุนให้
ประชาชนมีช่องทางหารายได้เพิ่มเติม หากมีงานประจําทําอยู่แล้ว กิจกรรมดังกล่าว หากมีการ
ดําเนินงานจริงก็จะดี แต่หากไม่ได้ดําเนินการประชาชนก็ไม่เดือดร้อน  

ด้านสภาพแวดล้อมดี ที่ได้ผลลัพธ์เช่นน้ี มีเหตุผลเน่ืองจาก การที่ชุมชนเป็นชุมชน
สําหรับแฟลตเช่า คนที่อาศัยเช่าอยู่มักมีการหมุนเวียนผลัดเปลี่ยนอยู่เสมอ ทําให้ความรู้สึก
ความเป็นเจ้าของมีน้อย ไม่สนใจที่จะช่วยกันดูแล รักษาความสะอาดของชุมชน ทิ้งขยะเกล่ือน

กลาด วางสิ่งของตามทางเดิน ด้านข้างชุมชนมีปัญหาน้ําเน่าเสียส่งกลิ่นเหม็น คนมีความเป็น
ปัจเจกสูง ไม่คํานึงถึงคนหมู่มาก ต่างคนต่างอยู่ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมภายในชุมชนไม่ดี ต้อง
เสี่ยงกับความไม่ปลอดภัยทั้งชีวิตและทรัพย์สินตลอดเวลา  

ด้านครอบครัวอบอุ่น ผลลัพธ์ที่ได้ออกมา ทําให้ทราบถึงสภาพครอบครัวของประชาชน
ในชุมชนว่ามีคุณภาพชีวิตไม่ดีเท่าที่ควร ซึ่งมีความสอดคล้องกับผู้แทนชุมชนที่เห็นว่า 
ครอบครัวที่อยู่อาศัยในเคหะชุมชนที่ไม่ค่อยมีฐานะ มักมีปัญหาครอบครัว ทะเลาะเบาะแว้งกัน
เสมอ ปล่อยปละละเลยไม่เอาใจใส่บุตรหลานของตนเอง ทําให้วัยรุ่นในชุมชนติดยาเสพติดกัน

มาก กลายเป็นเด็กที่มีปัญหา เพราะ พ่อแม่ขาดการดูแล เอาใจใส่ 
สําหรับด้านชุมชนเข้มแข็ง ผลลัพธ์ที่ได้นั้น แสดงให้เห็นว่า ความพร้อมของผู้นําชุมชน

ยังมีน้อย เน่ืองจากว่า ชุมชนมีปัญหาเรื่องความขัดแย้งระหว่างคณะกรรมการชุดเก่าและ

คณะกรรมการชุดปัจ จ ุ บ ั น โดยมีการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง ต้องการแย่งชิงอํานาจในการดูแล
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ชุมชน ทําให้การปฏิบัติงานของผู้นําชุมชนในหลายครั้งเกิดปัญหาความขัดแย้งจนเกิดข้อพิพาท
ถึงขนาดมีการฟ้องร้องกัน ซึ่งความขัดแย้งดังกล่าวส่งผลต่อการพัฒนาชุมชนให้เกิดความ

เข้มแข็งน้อยในที่สุด 
 
5.2.5  ผลสําเร็จของชุมชน 

 การประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของ
การเคหะแห่งชาติ โดยประเมินจากตัวชี้วัด 2 ตัว คือ ผลผลิต ซึ่งประกอบด้วย การมีส่วนร่วมใน

และความพึงพอใจในกิจกรรม และผลลัพธ์ ประกอบด้วย คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานที่อยู่อาศัย
ในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ พบว่า ผลสําเร็จของชุมชนอยู่ในระดับน้อย (มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
1.67) 

 ด้านผลผลิต พบว่า การมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชนมีส่วนร่วมอยู่ในระดับน้อย 
ความพึงพอใจจากกิจกรรมอยู่ในระดับค่อนข้างน้อย เน่ืองจาก ความไม่พร้อมของกรรมการใน
การดําเนินกิจกรรม และจํานวนครั้งของกิจกรรมที่ดําเนินการน้อยในชุมชน ดังนั้น หน่วยงานที่

เกี่ยวข้องจึงควรสนับสนุนกิจกรรมให้แก่ชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือสร้างการมีส่วนร่วมและความพึง
พอใจในกิจกรรมให้กับประชาชนในชุมชน 
 สําหรับด้านผลลัพธ์ พบว่า คุณภาพชีวิตตามมาตรฐานฯของการเคหะแห่งชาติ อยู่ใน
ระดับค่อนข้างน้อย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนโดยภาพรวมจึงยังไม่ดี การเคหะ

แห่งชาติในฐานะผู้มีหน้าที่ดูแล รับผิดชอบชุมชนดังกล่าว ควรให้ความใส่ใจชุมชนมากขึ้น 
โดยเฉพาะการสนับสนุนการดําเนินงานจัดกิจกรรมในชุมชน เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ต่อไป 

 

5.3  ข้อเสนอแนะ 
 
 จากการประเมินผลสําเร็จของชุมชนที่ได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชน
ของการเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า พบปัญหา 

อุปสรรคทั้งในส่วนของปัจจัยนําเข้าสู่โครงการ การประเมินกระบวนการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และ
ผลสําเร็จของโครงการ ผู้ประเมินขอเสนอแนวทางในการปรับปรุงแก้ไข เพ่ือให้การดําเนินงาน
ตามโครงการมีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น ดังน้ี 

1)  การเคหะแห่งชาติควรเพิ่มและพัฒนาศักยภาพและคุณภาพของประชาชนผู้ที่อยู่
อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติในทุกมิติ ทั้งทางร่างกาย จิตใจ สังคม และสติปัญญา 
สร้างจิตสํานึกที่ดี เพ่ือพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ซื่อสัตย์สุจริต ให้ชุมชนสามารถพึ่งตนเอง และ
อยู่ด้วยตนเองได้อย่างยั่งยืน 
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2)  กิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง ควรให้ความสําคัญและสนับสนุนให้ชุมชนได้พัฒนา
ศักยภาพของผู้นําชุมชนให้มีความเข้มแข็งและดูแลชุมชนของตนเองได้ เพ่ือให้ประชาชนใน

ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น  
3)  กิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว ควรปลูกฝังค่านิยมครอบครัวอบอุ่น เพ่ือให้เห็นถึง

ความสําคัญของการสื่อความรัก ความเข้าใจกัน มีความเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน โดยการเรียนรู้

บทบาทหน้าที่ที่ตนพึงมีต่อครอบครัว การตระหนักถึงความสําคัญของการสร้างแบบอย่างที่ดี  
4)  กิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ควรส่งเสริมให้คนมีงานทํา มีรายได้ที่

เพียงพอกับการใช้จ่าย สนับสนุนการสร้างวินัยทางการเงิน ตลอดจนการจัดสถานที่ประกอบการ
ค้า ลานตลาด หรือลานค้าในชุมชน อย่างเพียงพอ 

5)  กิจกรรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี ควรสนับสนุนให้มีการจัดตั้งหน่วยหรือชุดรักษา
ความปลอดภัยโดยพลเรือนในชุมชนและประสานงานกับตํารวจ สนับสนุนให้มีการติดตั้ง
สัญญาณหรืออุปกรณ์ที่ทันสมัยในการป้องกันอาชญากรรม โดยให้คนในชุมชนช่วยกันสอดส่อง 

ดูแลร่วมมือกันป้องกันอาชญากรรม รวมไปถึง การส่งเสริมให้มีการรักษาความสะอาดในชุมชน 
การดูแลรักษาระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพที่ดีและได้มาตรฐาน 

6)  การเคหะแห่งชาติควรมีการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับกิจกรรม เน่ืองจาก 

แต่ละกิจกรรมมีความแตกต่างกัน การจัดสรรงบประมาณควรมีความแตกต่างกันไปตามความ
เหมาะสม รวมถึงการช่วยสนับสนุนทรัพยากรด้านต่าง ๆ ให้มีความพร้อมต่อการนําไปใช้ในการ
ดําเนินงานตามกิจกรรม 

7)  การเคหะแห่งชาติควรเคร่งครัดและจัดระเบียบเรื่อง กฎระเบียบการอยู่อาศัยให้มาก

ขึ้น มีการบังคับใช้อย่างจริงจัง หากผู้ใดมีการละเมิดกฎที่กําหนดไว้สมควรที่จะได้รับบทลงโทษ
ตามกฎนั้น ๆ เพ่ือให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนเกิดความตระหนักและปฏิบัติตนให้เป็นไปตาม
กฎระเบียบที่ตั้งเอาไว้ ทั้งยัง ช่วยสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้เกิดขึ้นภายในชุมชน  

8)  การเคหะแห่งชาติควรเข้ามาดูแลและช่วยตัดสินปัญหาความขัดแย้งของคณะ 
กรรมการชุดเก่าและคณะกรรมการชุดปัจจุบัน โดยการนําทั้งสองฝ่ายที่ขัดแย้งมาพูดคุยเพ่ือสรุป
สาเหตุของความขัดแย้งที่เกิดขึ้น และช่วยยุติปัญหาดังกล่าว  

9)  การเคหะแห่งชาติควรสนับสนุนให้มีการประสานความร่วมมือกันกับทุกฝ่ายทั้ง 
ประชาชนในชุมชน คณะกรรมการ และเจ้าหน้าที่ที่ดูแลโดยตรง เพ่ือสร้างความเข้าใจร่วมกัน
สามารถติดต่อประสานงานกันให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงเพิ่มการสนับสนุนกิจกรรม
ที่สร้างความร่วมมือและความสามัคคีในชุมชน เพ่ือให้ประชาชนในชุมชนได้ตระหนักถึงการมี

ส่วนร่วม สร้างความร่วมมือ ร่วมใจ รักใคร่สามัคคีกันมากย่ิงขึ้น 
10)  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการดูแลสนับสนุนการดําเนินงานตามโครงการ ควรให้ 

ความสําคัญและให้ความสนใจในการเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรม และร่วมดูแลอํานวยความ

สะดวกให้ความช่วยเหลือชุมชนอย่างเต็มที่ เพ่ือสร้างความร่วมมือให้เกิดมากขึ้น 
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11)  ควรเพิ่มจํานวนเจ้าหน้าที่ที่ดูแลชุมชนให้มากขึ้น เพ่ือลดภาระการดูแลของ 
เจ้าหน้าที่ลง ซึ่งส่งผลให้เจ้าหน้าที่สามารถดูแลชุมชนได้อย่างทั ่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น 

12)  ผู้มีบทบาทเป็นคณะกรรมการชุมชนหรือผู้นําชุมชนควรประพฤติตนเป็นแบบอย่าง 
ที่ดีแก่ผู้อยู่อาศัยท่านอ่ืน ๆ หมั ่นฝึกทักษะ พัฒนาองค์ความรู้และพัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงาน
ของตนเองอยู่เสมอ เพ่ือสร้างความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนรู้สึกมั ่นใจ

ว่าสามารถพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นได้ 
13)  ประชาชนในชุมชนควรสร้างความร่วมมือ และความสามัคคีระหว่างกัน มีการ 

รวมกลุ่มกันเพ่ือจัดตั้งเป็นหน่วยรักษาความปลอดภัย จัดเวรยามดูแลชุมชน ช่วยกันสอดส่อง
ดูแลชุมชนของตนเองให้ห่างไกลจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
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คําช้ีแจง: แบบสอบถามฉบับน้ีเป็นส่วนหน่ึงในการจัดทําวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาระดับ

ปริญญาโท สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ทําการศึกษาเรื่อง “การประเมินผล

สําเร็จของชุมชนท่ีได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะ

แห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง อาคารแฟลตเช่า” โดยแบ่งแบบ 

สอบถามเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลพื้นฐานทั ่วไป 

ส่วนที่ 2  การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในชุมชน 
ส่วนที่ 3  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 
ส่วนที่ 4  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ 

 
ขอขอบคุณในความกรุณาร่วมมืออย่างดียิ่ง มา ณ โอกาสน้ี 
 

                                                                               นางสาวกฤติยา อนุวงศ์ 
  นักศึกษาสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์                 

                                     ผู้ศึกษา 
 

ลําดับที่แบบข้อถาม   
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แบบสอบถามผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

การประเมินผลสําเร็จของชุมชนท่ีได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยใน

ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

อาคารแฟลตเช่า 
 

   คําช้ีแจง
    ดําเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในโครงการของการเคหะแห่งชาติ และนําผล 

  แบบสอบถามชุดน้ีจัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือประเมินผลสําเร็จของชุมชนท่ี  

    จากการศึกษาไปปรับปรุงและพัฒนาโครงการต่างๆ ในชุมชนเพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดีของชาวชุมชน 

    ต่อไป จึงขอความกรุณาจากท่านโปรดตอบตามความเป็ นจริง และขอขอบคุณในความร่วมมือใน 

    การศึกษาครั้งน้ีเป็นอย่างสูง 

 

ส่วนท่ี 1

1.1  ระยะเวลาที่อาศัยอยู่ในโครงการน้ี .................................ปี..................เดือน 

 ข้อมูลพื้นฐานของครัวเรือน 

1.2  จํานวนผู้อยู่อาศัยทั้งหมดในบ้าน (รวมตัวท่าน)......................................คน   
1.3  การศึกษาของสมาชิกในบ้าน (รวมตัวท่าน) 

(   ) ต่ํากว่าประถมศึกษา (   ) ประถมศึกษา 
(   ) มัธยมศึกษาตอนต้น (   ) มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช 
(   ) ปวส./อนุปริญญา (   ) ปริญญาตรี  

(   ) สูงกว่าปริญญาตรี (   ) อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)................  
1.4  ปัจจุบันครอบครัวท่านเป็นกรรมการกลุ่มหรือชมรมในชุมชนที่ท่านอาศัยอยู่ บ้างหรือไม่    
         (     )  ไม่เป็น                              (     )  เป็น จํานวน..................กลุ่ม (ไม่นับซํ้า) 
 

ส่วนท่ี 2

คําช้ีแจง  พิจารณาช่องกิจกรรมในแต่ละกิจกรรมถ้าไม่มีกิจกรรม โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน 

ช่องหมายเลข (1) หากมีกิจกรรมแต่ท่านไม่เคยเข้าร่วมฯ โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลง

ในช่องหมายเลข (2) หากท่านไม่ทราบว่ามีกิจกรรม   โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงใน

ช่องหมายเลข (3) หรือหากท่านเคยเข้าร่วมกิจกรรม ท่านมีความพึงพอใจในระดับใด 

โปรดใส่เครื่องหมาย √ ลงในช่องหมายเลข (4) ตามระดับความพึงพอใจของท่าน 

  การมีส่วนร่วมและความพึงพอใจในการได้รับประโยชน์จากกิจกรรมในชุมชนใน

ปี 2553 

ตอบจนครบทุกกิจกรรม 
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1.  กิจกรรมเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 

 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

1.1  การประชุมชี้แจง  
แนวทางการบริหาร
จัดการชุมชนของ

ตนเอง/จัดตั้งกลุ่ม
ชุมชน/จ ัดต ั ้งนิต ิ
บุคคลชุมชนการ

เคหะ 

        

1.2  การอบรมเพ่ือ
พัฒนาศักยภาพ

ผู้นํา/องค์กรชุมชน 

        

1.3  การรณรงค์และจัด
ให้มีการเลือกตั้ง

องค์กรชุมชนและ
ผู้นําชุมชน 

        

1.4  การอบรมให้รู้จัก

การแยกแยะขยะ/
กิจกรรม 5 ส. 

        

1.5  การใช้ประโยชน์

จากสถานที่พักผ่อน 
สนามเด็กเล่นและ
ลานกีฬาของชุมชน 

        

1.6  กิจกรรมส่งเสริม
ความสัมพันธ์และ
คุณภาพชีวิตของ 
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1.  กิจกรรมเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง  (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 

 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

เช่นวันพ่อ วันแม่ 
ว ันเด็ก ว ัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

        

1.7  การใช้ประโยชน์
จาก คู่มือการอยู่
อาศัย 

        

1.8  การได้รับประโยชน์
จาก   

      กลุ่มออมทรัพย์ 

        

1.9  การได้รับประโยชน์

จากห้องสมุดชุมชน 

        

1.10  โครงการอบรมการ 
เสริมสร้างสุขภาพ

และสันทนาการ
ผู้สูงอายุและผู้อยู่
อาศัยในชุมชน 
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2.  กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัว 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

2.1  กิจกรรมรณรงค์/

แข่งกีฬาต่อต้านยา
เสพติด 

        

2.2  การฝึกสอนการเล่น

กีฬา 

        

2.3  การอบรม ต่อต้าน
ยาเสพติด(ชุมชนสี

ขาว) 

        

2.4  แข่งกีฬาวันเฉลิม
พระชนมพรรษา 

        

2.5  การได้รับประโยชน์
จากศูนย์รับเลี้ยง
เด็กก่อนวัยเรียน 

        

2.6  การอบรมให้ความรู้
ด้านสุขภาพอนามัย
และการช่วยดูแล
เด็กเล็กในศูนย์รับ

เลี้ยงเด็ก 

        

2.7  ผู้สูงอายุและมี
กิจกรรมนันทนา 

การในชุมชน 

        

2.8  กลุ่มเยาวชนรักการ
อ่าน/การจัดหา 

หนังสือให้อ่าน 
ตามว ัย 
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2.  กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัว  (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

2.9  การร่วมกิจกรรมวัน

ครอบครัว 

        

2.10  ชมรมครอบครัว   
สัมพันธ์ 

        

2.11  การจัดประกวด
โครงการ
ครอบครัวตัวอย่าง 

        

2.12  โครงการส่งเสริม  
 สุขภาพ 

        

 

3.  กิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

3.1  อบรมการสร้างวินัย
ทางการเงิน/ การ
ดํารงชีวิตตาม

แนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียง 

        

3.2  การแจกเอกสารและ

การจัดทําบัญชี
ครัวเรือน 
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3.  กิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน  (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

3.3  การอบรมส่งเสริม

อาชีพ 

        

3.4  การใช้สถานที่
ประกอบการค้า 

ลานตลาด ลานค้า
ในชุมชน 

        

3.5  การหาแหล่งงาน

หรือกิจกรรมสร้าง
รายได้จากนอก
ชุมชน  

        

 

4.  กิจกรรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีดี 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

4.1  การจัดอาสาสมัคร
ป้องกันอัคคีภัยใน

ชุมชน/ตํารวจบ้าน 

        

4.2  การจัด ให้มีการ
รักษาความ

ปลอดภัย 
 

        



167 

4.  กิจกรรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมท่ีดี  (ต่อ) 

 

กิจกรรม 

ไม่มี 

ใน

ชุมชน 

 

(1) 

มีแต่

ไม่เคย 

เข้า

ร่วมฯ 

(2) 

ไม่

ทราบ 

 

 

(3) 

เคยเข้าร่วมฯ และมีระดับความ 

พึงพอใจ (4) 

น้ อย 

 
 

ค่อน 

ข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

 

ค่อน 

ข้าง 

มาก 

มาก 

 

 

4.3  การอบรมการ

บรรเทาสาธารณ
ภัย/ป้องกันอัคคีภัย 

        

4.4  กิจกรรมรณรงค์

รักษาความสะอาด/ 
การจัดการขยะใน
ชุมชน 

        

4.5  การจัดอบรมให้
ความรู้การรักษา
ความสะอาดใน
ชุมชน/ธนาคารขยะ 

        

4.6  การอบรมการใช้
จุลินทรีย์ที่มี
ประสิทธิภาพใน

ครัวเรือนและการ
บําบัดน้ําเสียใน ชช. 

        

4.7  การประสานกับ

หน่วยงานสาธารณู-
ปการและการเคหะ
เพ่ือนําบริการสู่

ชุมชน 

        

4.8  การบํารุงรักษาและ
ซ่อมแซมระบบ

สาธารณูปโภคตาม
มาตรฐาน 
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ส่วนท่ี 3

คําช้ีแจง  โปรดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับครอบครัวหรือชุมชนของท่านในภาพรวมแต่ละ

ประเด็นต่อไปน้ี โดยใส่เครื่องหมาย √  ลงในช่องที่ตรงกับความรู้สึกของท่านหรือ

สมาชิกในครอบครัวของท่านมากที่สุด 

  ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยในชุมชนของการเคหะแห่งชาติ 

 
1.  ชุมชนเข้มแข็ง 

 

ประเด็น 

ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

1.1  กระบวนการในการจ ัดต ั ้งองค์กรชุมชน
ที่มาจากการเลือกตั้ง 

     

1.2  ความสามารถในการดูแลชุมชนของ

องค์กรชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง 

     

1.3  ความมีระเบียบวินัยในการอยู่อาศัย
ของประชาชนในชุมชน 

     

1.4  การได้รับประโยชน์จากองค์กรชุมชน/
กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มออมทรัพย์  

     

1.5  ผู้นําองค์กรชุมชน/กลุ่มในชุมชนมี

ความเข้มแข็ง             

     

 

2.  ครอบครัวอบอุ่น 

 

ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

2.1  การดูแลเด็กตามช่วงอายุในชุมชน      

2.2  การได้รับความรู้จากองค์กรหรือ
เจ้าหน้าที่ในชุมชนในการพัฒนา

คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว 

     

2.3  การใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องของ
กลุ่มเยาวชนในชุมชน 
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2.  ครอบครัวอบอุ่น  (ต่อ) 

 

ประเด็น 
ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

2.4  การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนใน
ครอบครัว 

     

2.5  การทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกใน
บ้าน 

     

2.6  การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน      

 

3.  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

 

ประเด็น 

ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

3.1  การมีงานทําของผู้อยู่อาศัยในชุมชน      

3.2  ครอบครัวท่านมีโอกาสสร้างรายได้
เพิ่มในชุมชน หากท่านต้องการ 

     

3.3  รายได้ครอบครัวเพียงพอกับรายจ่าย      

 

4.  สภาพแวดล้อมดี 

 

ประเด็น 

ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

4.1  ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน 

     

4.2  ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม 
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4.  สภาพแวดล้อมดี  (ต่อ) 

 

ประเด็น 

ระดับการประเมิน 

น้ อย 

 

ค่อนข้าง

น้ อย 

ปาน

กลาง 

ค่อนข้าง 

มาก 

มาก 

 

4.3  ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนได้รับ

การดูแลบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้งาน
ได้ตลอดเวลา 

     

4.4  ชุมชนมีอากาศถ่ายเทดี      

4.5  ชุมชนมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่

ดี 

     

4.6 ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่าง
พอเพียง 

     

4.7  คนในชุมชนมีความสามัคคี      

4.8  คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ชุมชน 

     

4.9  การได้รับผลกระทบในทางไม่ดีจาก

ชุมชน เช่นสถานที่เล่นการพนัน ขาย
เครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ร้านอาหารที่
มีคาราโอเกะ ฯลฯ 

     

4.10  การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพ
เพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

     

 

ส่วนท่ี 4
 

  ข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ  

  นอกจากคําถามทั้งหมดที่ได้ถามท่านมาแล้ว  ท่านมีข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะอื่น ๆ อะไรบ้าง  ที่

ท่านเห็นว่าควรเพิ่มเติมเพื่อให้ชุมชนของท่านดีขึ้น 

...................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................... 

ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 



 

 

ภาคผนวก ข 
 

แบบสัมภาษณ์ 
 

การประเมินผลสําเร็จของชุมชนท่ีได้ดําเนินการตามมาตรฐานการอยู่อาศัยใน

ชุมชนของการเคหะแห่งชาติ: กรณีศึกษาโครงการเคหะชุมชนทุ่งสองห้อง 

อาคารแฟลตเช่า 
 

ผู้สัมภาษณ์..............................................................................วันที่............................................ 
                     

   

1.1 ชื่อ....................................................นามสกุล................................................................. 

ส่วนท่ี 1  ข้อมูลส่วนตัว 

1.2 อายุ....................................ปี 

1.3 การศึกษาสูงสุด.............................................................. 
1.4 ปัจจุบันท่านเกี่ยวข้องกับโครงการน้ีในฐานะ 
 หัวหน้าสํานักงานเคหะชุมชน    เป็นเวลา............................ปี..............................เดือน 

 กรรมการชุมชน                    เป็นเวลา............................ปี..............................เดือน 
 กรรมการสหกรณ์                  เป็นเวลา............................ปี..............................เดือน 
 ผู้บริหารชุมชน                     เป็นเวลา............................ปี...............................เดือน 
 อ่ืนๆ (ระบุ ..........................)   เป็นเวลา............................ปี...............................เดือน 

1.5 ในปี 2553 มีการจัดตั้งองค์กรชุมชน โดยมีคณะกรรมการที่มาจากการเลือกตั้งหรือไม่ 

          ไม่มี      ข้ามไปส่วนที่ 2 

          มีได้แก่  (โปรดระบุชื่อ)  

 มีสถานที่ใช้สอยเป็นสํานักงานหรือไม่.................................................................... 
 มีโครงสร้างการบริหารจัดการที่ชัดเจนหรือไม่........................................................ 
 มีการทํากิจกรรมกี่ครั้งและต่อเน่ืองหรือไม่.............................................................. 
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ส่วนท่ี 2  ชุมชนเข้มแข็ง 

 

หมายถึง ชุมชนที่รวมตัวเป็นปึกแผ่น มีองค์กรที่มาจากการเลือกตั้ง

และสามารถดูแลชุมชนของตนเองได้ตลอดจนมีสวัสดิการของชุมชน 

2.1  โครงการน้ีมีกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็งดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
 

กิจกรรม ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของ

ท่าน 

1)  การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของ  
  ตนเอง/จัดตั้งกลุ่มชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการ  
  เคหะ 

   

2)  การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน    

3)  การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรชุมชนและ  
  ผู้นําชุมชน 

   

4)  การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 5 ส.    

5)  การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่น 
และลานกีฬาของชุมชน 

   

6)  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้
อยู่อาศัยในชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วัน
สงกรานต์ ฯลฯ 

   

7)  การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย    

8)  การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์    

9)  การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน    

10)  โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการ  
  ผู้สูงอายุและผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

   

 

2.2  ถ้ามองในภาพรวม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง ควรได้คะแนนระดับการประเมิน  
เท่าใด (ระดับ 1 น้อย – ระดับ 5 มาก) 

…………………………………………………………………………………….……...…. 

……………………………………………………………………………………….…….… 
……………………………………………………………………………………….….…… 
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ส่วนท่ี 3  ครอบครัวอบอุ่น 

 

หมายถึง กลุ่มบุคคลที่มีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน เด็กเล็กและผู้สูงอายุ

ได้รับการดูแล การให้ความรู้แก่พ่อแม่เพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต สนับสนุนให้เยาวชนใช้เวลาว่าง
ให้เป็นประโยชน์และดําเนินชีวิตในทางที่ถูกต้อง 

3.1  โครงการน้ีมีกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่นดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
 

กิจกรรม ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของท่าน 

1)  กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด    

2)  การฝึกสอนการเล่นกีฬา    

3)  การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว)    

4)  แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา    

5)  การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน    

6)  การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วย  

ดูแลเด็กเล็กในศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

   

7)  ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน    

8)  กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตาม 
ว ัย 

   

9)  การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว    

10)  ชมรมครอบครัวสัมพันธ์    

11)  การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง    

12)  โครงการส่งเสริมสุขภาพ    

 

3.2  ถ้ามองในภาพรวม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่น ควรได้คะแนนระดับการประเมิน
เท่าใด (ระดับ 1 น้อย – ระดับ 5 มาก) 
…………………………………………………….……………………….…………………… 
………………………………………………….……………………….……………………… 

………………………………………………………………………………………….….…… 
……………………………………………………………………………………….…….…… 
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ส่วนท่ี 4  เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 

 

หมายถึง การมีอาชีพของผู้อยู่อาศัยในชุมชนที่ก่อให้เกิด

รายได้ที่เพียงพอต่อการดํารงชีวิต และมี กิจกรรมที่สร้างรายได้ในชุมชน 

4.1  โครงการน้ีมีกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็งดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
 

กิจกรรม ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของ

ท่าน 

1)  อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตาม
แนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 

   

2)  การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน    

3)  การอบรมส่งเสริมอาชีพ    

4)  การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าใน
ชุมชน 

   

5)  การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอก

ชุมชน  

   

 

4.2  ถ้ามองในภาพรวม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง ควรได้คะแนนระดับการ
ประเมินเท่าใด (ระดับ 1 น้อย – ระดับ 5 มาก) 
…………………………………………………………………………………….……...…. 

……………………………………………………………………………………….…….… 
……………………………………………………………………………………….….…… 
…………………………………………………………………………………….…….…… 
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ส่วนท่ี 5  สภาพแวดล้อมดี 

 

หมายถึง ชุมชนที่มีความปลอดภัยในชีวิตและในทรัพย์สิน มีความ

สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย และสวยงาม ตลอดจนมีสาธารณูปโภคที่ดี สามารถใช้งานได้
ตลอดเวลา 

5.1  โครงการน้ีมีกิจกรรมเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดีดังต่อไปน้ีหรือไม่ 
 

กิจกรรม ไม่มี/   

ไม่

ทราบ 

มี (ระบุ

จํานวน

รุ่น/

ค ร ั ้ง) 

บทบาท

ของ

ท่าน 

1)  การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจ

บ้าน 

   

2)  การจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย    

3)  การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย    

4)  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะใน
ชุมชน 

   

5)  การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดใน
ชุมชน/ธนาคารขยะ 

   

6)  การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือน

และการบําบัดน้ําเสียในชุมชน 

   

7)  การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการเคหะ
เพ่ือนําบริการสู่ชุมชน 

   

8)  การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตาม
มาตรฐาน 

   

 

5.2  ถ้ามองในภาพรวม กิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี ควรได้คะแนนระดับการประเมิน
เท่าใด (ระดับ 1 น้อย – ระดับ 5 มาก) 
…………………………………………….………………….…………………….……...…. 
………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………..…………………………………………………….….…… 
……………………………………..……………………………………………….…….…… 
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6.1  ตามความเห็นของท่าน กิจกรรมต่างๆดังกล่าว ประชาชนมีความพร้อมและสนับสนุนด้าน
ทรัพยากร เช่น วัสดุอุปกรณ์ ออกเงิน ออกแรงในการร่วมกิจกรรมมากน้อยเพียงใด เพราะเหตุใด 

ส่วนท่ี 6  ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ 

………………………………………………………………………..…….………….……...…. 
………………………………………………………………………..…….…………….…….… 
……………………………………………………………………….……..…………….….…… 
6.2  ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ท่านคิดว่างบประมาณที่ได้รับมีความเหมาะสม หรือไม่ 

………………………………………………………………………………………….……...…. 
…………………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………………………………………………………………………….….…… 

6.3  ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ท่านคิดว่าวัสดุอุปกรณ์มีความพอเพียงมากน้อยเพียงใด 
………………………………………………………………………………………….……...…. 
…………………………………………………………………………………………….…….… 

…………………………………………………………………………………………….….…… 
6.4  ในการดําเนินกิจกรรมดังกล่าว ท่านคิดว่าการประสานงานระหว่างกลุ่มหรือฝ่ายต่าง ๆ มี
ความสม่ําเสมอ หรือไม่  หรือมีปัญหาอุปสรรคประการใดบ้าง 
………………………………………………………………………………………….……...…. 

…………………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………………………………………………………………………….….…… 
6.5  ท่านพอจะสรุปได้หรือไม่ว่า ประชาชนในโครงการน้ีมีความคิดเห็นต่อกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าว

อย่างไรบ้าง 
………………………………………………………………………………………….……...…. 
…………………………………………………………………………………………….…….… 

…………………………………………………………………………………………….….…… 
6.6  เจ้าหน้าที่จากการเคหะแห่งชาติมีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากน้อยเพียงใด 
เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………….……...…. 

…………………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………………………………………………………………………….….…… 
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6.7  ท่านคิดว่ากิจกรรมทั้งหมดที่กล่าวมาในตอนต้นเพียงพอหรือยัง ควรจะเพิ่มเติมหรือตัด
กิจกรรมใดออก เพราะเหตุใด 

……………………………………………………………………………..………….……...…. 
…………………………………………………………………………..……………….…….… 
…………………………………………………………………………..……………….….…… 

6.8  ท่านมีข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําใด เพ่ือการนําไปปรับปรุงและพัฒนาต่อไป 
………………………………………………………………………………………….……...…. 
…………………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………………………………………………………………………….….…… 

 

 

ส่วนท่ี 7  สรุป 

7.1  เมื่อพิจารณาภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด จาก 4 องค์ประกอบ คือ ชุมชนเข้มแข็ง 

ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี ท่านคิดว่าสามารถทําให้
คุณภาพชีวิตของคนในโครงการดีขึ้นหรือไม่ เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………….……...…. 
…………………………………………………………………………………………….…….… 

…………………………………………………………………………………………….….…… 
7.2  เมื่อพิจารณาภาพรวมของกิจกรรมทั้งหมด จาก 4 องค์ประกอบ คือ ชุมชนเข้มแข็ง  
ครอบครัวอบอุ่น เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง และสภาพแวดล้อมดี ท่านคิดว่าประชาชนในชุมชนที่

เข้าร่วมกิจกรรมได้นําความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตการอยู่อาศัยใน
ชุมชน มากน้อยเพียงใด และมีกิจกรรมใดบ้างที่ควรดําเนินการต่อเน่ือง เพราะเหตุใด 
………………………………………………………………………………………….……...…. 

…………………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………………………………………………………………………….….…… 
7.3  การเคหะแห่งชาติควรจะดําเนินกิจกรรมต่างๆดังกล่าวต่อไปหรือควรมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงประการใดบ้าง เพราะเหตุใด 

……….………………………………………………………………………………….……...…. 
………….………………………………………………………………………………….…….… 
…………………………….……………………………………………………………….….…… 

 
ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 



 

 

ภาคผนวก ค 
  

ผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดตัวแปรท่ีใช้ในการศึกษา 
 

ตารางท่ี ค.1  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดการมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน

เข้มแข็ง 
 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง r กับสเกลรวม 

1.  การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง/จัดต ั ้ง

กลุ่มชุมชน/จัดตั้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 

.9352 

 
2.  การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน .9245 

3.  การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน .9321 

4.  การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 5 ส. .9202 

5.  การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของ
ชุมชน 

.9281 

6.  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน
ชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ 

.9342 
 

7.  การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย .9195 

8.  การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ .9182 

9.  การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน .9259 

10.  โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและ  
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

.9266 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9335 
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ตารางท่ี ค.2  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดการมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว 

อบอุ่น 
 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวอบอุ่น r กับสเกลรวม 

1.  กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด .9648 

2.  การฝึกสอนการเล่นกีฬา .9594 

3.  การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) .9581 

4.  แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา .9577 

5.  การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน .9600 

6.  การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วยดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

.9596 

7.  ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน .9593 

8.  กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตามวัย .9606 

9.  การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว .9595 

10.  ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ .9602 

11.  การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง .9583 

12.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ .9582 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9629 
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ตารางท่ี ค.3  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดการมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข ็ง 
 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง r กับสเกลรวม 

1.  อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตามแนวทาง

เศรษฐกิจพอเพียง 

.7857 

2.  การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน .7833 

3.  การอบรมส่งเสริมอาชีพ .8262 

4.  การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน .8791 

5.  การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอกชุมชน .8159 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .8523 

 
ตารางท่ี ค.4  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดการมีส่วนร่วมกิจกรรมเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมดี 
 

การมีส่วนร่วมกิจกรรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมดี r กับสเกลรวม 

1.  การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจบ้าน .9068 

2.  การจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย .9144 

3.  การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย .9076 

4.  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะในชุมชน .9219 

5.  การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ .8962 

6.  การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัด
น้ําเสียในชุมชน 

.9131 

7.  การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนําบริการ

สู่ชุมชน 

.9140 

8.  การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน .9113 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9212 
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ตารางท่ี ค.5  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรว ัดความพึงพอใจกิจกรรมเกี่ยวกับชุมชน

เข้มแข็ง 

 

ความพึงพอใจกิจกรรมเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง r กับสเกลรวม 

1.  การประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการชุมชนของตนเอง/จ ัดต ั ้ง

กลุ่มชุมชน/จ ัดต ั ้งนิติบุคคลชุมชนการเคหะ 

.9388 

2.  การอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพผู้นํา/องค์กรชุมชน .9378 
3.  การรณรงค์และจัดให้มีการเลือกตั้งองค์กรชุมชนและผู้นําชุมชน .9351 

4.  การอบรมให้รู้จักการแยกแยะขยะ/กิจกรรม 5 ส. .9425 

5.  การใช้ประโยชน์จากสถานที่พักผ่อน สนามเด็กเล่นและลานกีฬาของ
ชุมชน 

.9336 

6.  กิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์และคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยใน

ชุมชน เช่นวันพ่อ วันแม่ วันเด็ก วันสงกรานต์ ฯลฯ 

.9336 

7.  การใช้ประโยชน์จากคู่มือการอยู่อาศัย .9326 

8.  การได้รับประโยชน์จากกลุ่มออมทรัพย์ .9462 

9.  การได้รับประโยชน์จากห้องสมุดชุมชน .9459 

10.  โครงการอบรมการเสริมสร้างสุขภาพและสันทนาการผู้สูงอายุและ  
ผู้อยู่อาศัยในชุมชน 

.9494 
 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9454 
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ตารางท่ี ค.6  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรว ัดความพึงพอใจกิจกรรมเกี่ยวกับครอบครัว

อบอุ่น 

 

ความพึงพอใจกิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวอบอุ่น r กับสเกลรวม 

1.  กิจกรรมรณรงค์/แข่งกีฬาต่อต้านยาเสพติด .9732 

2.  การฝึกสอนการเล่นกีฬา .9751 

3.  การอบรม ต่อต้านยาเสพติด(ชุมชนสีขาว) .9747 

4.  แข่งกีฬาวันเฉลิมพระชนมพรรษา .9757 

5.  การได้รับประโยชน์จากศูนย์รับเลี้ยงเด็กก่อนวัยเรียน .9735 

6.  การอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพอนามัยและการช่วยดูแลเด็กเล็กใน
ศูนย์รับเลี้ยงเด็ก 

.9735 

7.  ผู้สูงอายุและมีกิจกรรมนันทนาการในชุมชน .9715 

8.  กลุ่มเยาวชนรักการอ่าน/การจัดหาหนังสือให้อ่านตามวัย .9733 

9.  การร่วมกิจกรรมวันครอบครัว .9707 

10.  ชมรมครอบครัวสัมพันธ์ .9707 

11.  การจัดประกวดโครงการครอบครัวตัวอย่าง .9708 

12.  โครงการส่งเสริมสุขภาพ .9715 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9751 
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ตารางท่ี ค.7  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดความพึงพอใจกิจกรรมเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

ชุมชนเข้มแข็ง 

 

ความพึงพอใจกิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง r กับสเกลรวม 

1.  อบรมการสร้างวินัยทางการเงิน/ การดํารงชีวิตตามแนวทาง
เศรษฐกิจพอเพียง 

.9398 

2.  การแจกเอกสารและการจัดทําบัญชีครัวเรือน .9398 

3.  การอบรมส่งเสริมอาชีพ .9562 

4.  การใช้สถานที่ประกอบการค้า ลานตลาด ลานค้าในชุมชน .9383 

5.  การหาแหล่งงานหรือกิจกรรมสร้างรายได้จากนอกชุมชน .9195 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9510 
 

ตารางท่ี ค.8  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรว ัดความพึงพอใจกิจกรรมเกี่ยวกับ

สภาพแวดล้อมดี 

 

ความพึงพอใจกิจกรรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมดี r กับสเกลรวม 

1.  การจัดอาสาสมัครป้องกันอัคคีภัยในชุมชน/ตํารวจบ้าน .9610 

2.  การจัด ให้มีการรักษาความปลอดภัย .9610 

3.  การอบรมการบรรเทาสาธารณภัย/ป้องกันอัคคีภัย .9677 

4.  กิจกรรมรณรงค์รักษาความสะอาด/ การจัดการขยะในชุมชน .9603 

5.  การจัดอบรมให้ความรู้การรักษาความสะอาดในชุมชน/ธนาคารขยะ .9657 

6.  การอบรมการใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในครัวเรือนและการบําบัด

น้ําเสียในชุมชน 

.9671 

7.  การประสานกับหน่วยงานสาธารณูปการและการเคหะเพ่ือนําบริการ
สู่ชุมชน 

.9741 

8.  การบํารุงรักษาและซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคตามมาตรฐาน .9600 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9690 
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ตารางท่ี ค.9  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรม

เกี่ยวกับชุมชนเข้มแข็ง 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมเก่ียวกับชุมชนเข้มแข็ง r กับสเกลรวม 

1.  กระบวนการในการจัดตั้งองค์กรชุมชนที่มาจากการเลือกตั้ง .8412 

2.  ความสามารถในการดูแลชุมชนขององค์กรชุมชนที่มาจากการ
เล ือกต ั ้ง 

.8482 

3.  ความมีระเบียบวินัยในการอยู่อาศัยของประชาชนในชุมชน .8985 

4.  การได้รับประโยชน์จากองค์กรชุมชน/กลุ่มที่จัดตั้งขึ้นเช่นกลุ่มออม
ทรัพย์ 

.8564 

5.  ผู้นําองค์กรชุมชน/กลุ่มในชุมชนมีความเข้มแข็ง             .8742 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .8886 
 

ตารางท่ี ค.10  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรม

เกี่ยวกับครอบครัวอบอุ่น 

 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมเก่ียวกับครอบครัวอบอุ่น r กับสเกลรวม 

1.  การดูแลเด็กตามช่วงอายุในชุมชน .5838 

2.  การได้รับความรู้จากองค์กรหรือเจ้าหน้าที่ในชุมชนในการพัฒนา
คุณภาพชีวิตของคนในครอบครัว 

.6348 

3.  การใช้เวลาว่างในทางที่ถูกต้องของกลุ่มเยาวชนในชุมชน .6028 

4.  การมีสัมพันธภาพที่ดีระหว่างคนในครอบครัว .7685 

5.  การทํากิจกรรมร่วมกันของสมาชิกในบ้าน .7417 

6.  การดูแลผู้สูงอายุในชุมชน .6623 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .7126 
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ตารางท่ี ค.11  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรม

เกี่ยวกับเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมเก่ียวกับเศรษฐกิจชุมชน

เข้มแข็ง 
r กับสเกลรวม 

1.  การมีงานทําของผู้อยู่อาศัยในชุมชน .5284 

2.  ครอบครัวท่านมีโอกาสสร้างรายได้เพิ่มในชุมชน หากท่านต้องการ .4536 

3.  รายได้ครอบครัวเพียงพอกับรายจ่าย .5160 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .5957 
 

ตารางท่ี ค.12  แสดงผลการทดสอบคุณภาพมาตรวัดดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรม

เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมดี 
 

ดัชนีมาตรฐานคุณภาพชีวิตฯ กิจกรรมเก่ียวกับสภาพแวดล้อมดี r กับสเกลรวม 

1. ชุมชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน .8946 

2. ชุมชนมีความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย สวยงาม .8945 

3. ระบบสาธารณูปโภคของชุมชนได้รับการดูแลบํารุงให้อยู่ในสภาพใช้
งานได้ตลอดเวลา 

.8932 

4. ชุมชนมีอากาศถ่ายเทดี .9038 

5. ชุมชนมีระบบการกําจัดขยะมูลฝอยที่ดี .8909 

6. ชุมชนมีระบบสาธารณูปโภคอย่างพอเพียง .8947 

7. คนในชุมชนมีความสามัคคี .9057 

8. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน .8922 

9. การได้รับผลกระทบในทางไม่ดีจากชุมชน เช่นสถานที่เล่นการพนัน 

ขายเครื่องด่ืมที่มีแอลกอฮอล์ร้านอาหารที่มีคาราโอเกะ ฯลฯ 

.9052 

10. การใช้จุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพเพ่ือรักษาสิ่งแวดล้อมในชุมชน .9002 

ค่าสัมประสิทธิ ์ Alpha  =    .9069 
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