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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดการวางผังชุมชนยอยและทัศนคติของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ   โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก   ของการเคหะแหงชาติในดานตาง ๆ  และการ
ใหบริการ โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนท้ังภายนอกและภายในชุมชนท่ีเหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยของชุมชนท่ีนาอยูและย่ังยืน 

การวิจัยน้ีไดเลือกพื้นท่ีวิจัยโครงการบานเอื้ออาทรท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายในป พ.ศ.  2551 โ ดย
เลือกโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล   โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ   และโครงการบาน
เอ้ืออาทรบึงพระ 2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบ 
รวมมาไดจํานวน 100  ครัวเรือนจาก 3 พื้นท่ีวิจัยในระหวางวันท่ี 14 - 20  กุมภาพันธ 2554 สําหรับเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหได
กําหนดระดับคาคะแนนความพึงพอใจของผูอยูอาศัยไว  5 ระดับ คือพอใจมากเทากับ 5 คะแนน และไมพอใจเทากับ  1  คะแนน 

ผลการวิจัยพบวาโครงการบานเอ้ืออาทรท้ัง 3 พื้นท่ีวิจัย โดยรวมกลาวไดวาผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจและทัศนคติ 
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มีความพึงพอใจปานกลาง  (3.541)   ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีความพึงพอใจปานกลาง (3.060)  และ ดานนันทนาการ
ในศูนยชุมชนมีความพึงพอใจนอย (2.822) 2 .  สาธาณูปโภคภายในชุมชนมีความพึงพอใจมาก  (3.896)  สาธารณูปการภายใน
ชุมชนมีความพึงพอใจนอย (1.971) 3 .  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนตองการเพิ่มเติมมีความตองการมาก 
(4.048)  โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก 1. ท่ีพักคอยรถรับจาง (4.400)  2 . ท่ีรวมขยะภายในชุมชน (4.370)   3 . ตู ATM  (4.120)  
4 . จักรยานยนตรับจาง  (4.080)  และ  5 . โทรศัพทสาธารณะ (3.270)  ตามลําดับ  และ   4 . สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ภายนอกชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ใหความสําคัญมาก (4.024)  ไดแกตําแหนงท่ีตั้งโครงการ ระบบขนสงสาธารณะ และการ
เช่ือมตอโครงขายถนน   ขอเสนอ แนะสําหรับการวางผังชุมชน ไดแก การเลือกตําแหนงท่ีตั้งควรเชื่อมโยงกับศูนยกลางของเมือง 
สงเสริมการใชพื้นท่ีอยางผสมผสาน  และสรางความมีชีวิตชีวา สนับสนุนใชการสัญจรโดยการเดินเทา   และรถจักรยานเปนหลัก 
ใหเกิดความรูสึกและทัศนคติท่ีดีตอชุมชน และมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย 
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The Objective of this research was to study the principles and concepts of  
sub-community planning as well as the residents’ perceptions of the physical environment in 
Public Housing Projects in Phisanulok Province of National Housing Authority, and providing the 
necessary infrastructure services both inside and outside community for their livable and 
sustainable. 

The completed three Public Housing Projects in 2008 were selected to be the 
research areas consisting: 1) Public Housing Project in Plai Chumpol District, 2) Public Housing 
for government officials and employees in the Royal Thai Air Force, and 3) Public Housing 
Project in Beng Pra II District with the aims to study and compare physical environment.  The 
researcher used questionnaire for collecting data from 100 households of the three research 
areas during 14-20 February 2011.  Moreover, the residents’ satisfaction was the research 
criteria for analyzing the levels of satisfaction of the five levels by defining level 5 was most 
satisfaction equaling to 5 points and 1 point was unsatisfactory. 

The research finding has been found that mostly residents in the three research 
areas were satisfied with good attitudes and the average was from high to low.  In addition, the 
analysis could be summarized from the average score of satisfaction as following: 1. General 
environment in community 2. Infrastructure in community and 3. Infrastructure and utility outside 
community 

Regarding the general environment in community, the satisfactions of the layout  
of building (3.541) and its environment (3.060) were moderate whereas the satisfaction of 
recreation in their community was low (2.822). In terms of infrastructure, the satisfaction was 
high (3.896) while the satisfaction of utility was low (1.971). However, the demand of 
infrastructure and utility of the residents was high (4.048) by arranging from most to less which 
were: (1) Shelter for waiting vehicles (4.400), (2) Garbage collection within community (4.370), 
ATM machine (4.120), Motorcycle carrier (4.080), and (5) Public telephone (3.270) respectively.  
And for infrastructure and utility outside community within 5 kilometers, they gave more 
important on it and the satisfaction was 4.024, such as the project location, transportation, public 
transportation system, and the link of network road projects that was easy to transport. 

The recommendations for community planning were to select the location for linking 
to the city center, and to integrate the use of space together with to create the cheerfulness in 
the area. Furthermore, community people should pay significant roles on the realization of 
community belonging by promoting bicycle or walking as a main transportation as well as to 
create positive attitudes towards their community and safety in their living. 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
ความสาํคัญของเรื่องที่จะวิจัย 

การพัฒนาโครงการที่อยูอาศัยเพื่อรองรับความตองการของประชาชนทุกกลุมรายได 
ไมวาจะเปนโครงการของรัฐ หรือภาคเอกชนเปนเร่ืองสําคัญและจําเปน เนื่องจากที่อยูอาศัยเปน
พื้นฐานของความตองการมนุษยดานความมั่นคงและความปลอดภัย ดังนั้นความม่ันคงในการอยู
อาศัยของประชาชนจึงเปนปจจัยที่สําคัญประการหนึ่งในการดํารงชีวิต การมีที่อยูอาศัยที่ได
มาตรฐาน ในชุมชนที่มีสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมดวยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่
จําเปนในระดับราคาที่ผูอยูอาศัยสามารถรับภาระไดนั้น จะเอ้ือประโยชนใหเกิดการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

ดวยเหตุที่รัฐบาลตระหนักถึงความสําคัญและความจําเปนในการแกไขปญหาความ
ไมมั่นคงในการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย  จึงมอบใหกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย และกระทรวงการคลัง รวมกันดําเนินการแกไขปญหาดังกลาว โดยในพ.ศ.2546 ได
มอบหมายใหการเคหะแหงชาติจัดสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน  “โครงการบานเอ้ืออาทร”  จึง
เปนโครงการพัฒนาที่อยูอาศัยตามนโยบายของรัฐบาลจัดสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐาน สําหรับ
ประชาชนผูที่มีรายไดนอย  ขาราชการชั้นผูนอยและพนักงานหนวยงานของรัฐ โดยกลุมเปาหมาย
คือผูที่มีระดับรายไดครัวเรือนละไมเกิน 15,000 บาท/เดือน (ระดับรายไดป พ.ศ.2546) เพื่อใหได
เชาซื้อที่อยูอาศัยของตนเองในราคาที่สามารถรับภาระไดจํานวนหนวยที่อยูอาศัยที่แลวเสร็จทั้งส้ิน
จํานวน 601,727 หนวย  ไดกําหนดเปาหมายการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรเปน 6 ระยะ ภายใน
ระยะเวลา 5 ป (พ.ศ.2546-2551)วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 273,209,125 ลานบาท คากอสรางหนวย
ละ 470,000 บาท รัฐบาลอุดหนุนตนทุนคาพัฒนาสาธารณูปโภคหนวยละ 80,000 บาท และคา
กอสรางสาธารณูปการหนวยละ 80,000 บาท ราคาขายแกประชาชนหนวยละ 390,000บาท 

การเคหะแหงชาติ มีแนวคิดและนโยบายในการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร คือ ความ
เปนชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน กลาวคือมีวัตถุประสงคเพื่อเสริมสรางความมั่นคงในการอยูอาศัย โดย 
การสรางที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานมีแนวคิดในการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรความสอดคลองกับ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

2 

หลักการและทิศทางของการพัฒนาเมืองคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย ภายใต
การออกแบบซ่ึงคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีเอ้ือประโยชนตอการสรางเสริมความสัมพันธ
ระหวางผูอยูอาศัยในระดับครอบครัว ชุมชน และสังคมรวมทั้งการสงเสริมกิจกรรมที่เอ้ือตอการ
ชวยเหลือตนเองทางเศรษฐกิจได สรางชุมชนที่มีคุณภาพโดยประกอบดวยที่อยูอาศัยที่ได
มาตรฐานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมดวยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปน 
โดยเนนกระบวนการมีสวนรวมของทุกสวนในการบริหารและพัฒนาชุมชนของตนเองและ
เสริมสรางจิตสํานึกการอยูรวมกันอยางเอื้ออาทร (กองประชาสัมพันธ การเคหะแหงชาติ  2547) 

เปาหมายในการดําเนนิงาน ครอบคลุมพื้นที่ในเขตเมืองทั่วประเทศโดยแบงออกเปน 
1. เขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล              จํานวน 421,209 หนวย (รอยละ 70) 
2. เขตเมืองหลักและเมืองรองในสวนภูมภิาค      จํานวน 180,518 หนวย (รอยละ 30) 
ตอมาเมื่อ พ.ศ.2550 การเคหะแหงชาติไดเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อขอทบทวนและ

ปรับกรอบเปาหมายจํานวนหนวยของโครงการบานเอ้ืออาทรใหสอดคลองกับสภาวะการณที่
เปล่ียนไป โดยปรับลดจํานวนหนวยการกอสรางลงเหลือ 300,504 หนวย (มติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 18 ธันวาคม 2550) และตอมาปรับลดจํานวนหนวยกอสรางลงเหลือ 281,556 หนวย (มติ 
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2552) 

การดําเนินงานตามนโยบายดานที่อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรของภาคเหนือ
ตอนลางนั้น  จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับการคัดเลือกจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร
เนื่องจากเปนจังหวัดที่มีมีบทบาทสําคัญในการพัฒนาประเทศ และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ
อยางรวดเร็วและเปนจุดเช่ือมโยงชุมชนเมืองที่สําคัญตางๆในภูมิภาคเขากับศูนยกลาง สงผลตอ
การกระจายความเปนเมืองออกไปยังพื้นที่ชนบท เกิดชุมชนเมืองขนาดเล็กข้ึนและกระจายตัวอยาง
รวดเร็วเชนเดียวกันเมืองขนาดใหญและขนาดกลางโดยท่ัวไปที่มีความแออัดและขยายตัวมาก
ยิ่งข้ึน ซึ่งจะเห็นไดชัดเจนในกรุงเทพมหานครและเมืองหลักในภูมิภาค  จังหวัดพิษณุโลกมี
ประชาชนอาศัยอยูเปนจํานวนมาก โดยเฉพาะในเขตอําเภอเมืองพิษณุโลก ประชาชนยังตองการที่
อยูอาศัยอยูเปนจํานวนมาก แตมีโครงการที่อยูอาศัยรองรับไมเพียงพอ การเคหะแหงชาติจึงได
จัดเตรียมโครงการบานเอ้ืออาทรรวมทั้งส้ิน 8 โครงการ  ไดแก 

1. โครงการบานเอื้ออาทรหวัรอ  ลักษณะโครงการเปนบานเด่ียว และบานแฝด 2 ชั้น 
ขนาดที่ดินประมาณ  21-24 ตารางวา  จาํนวน 499  หนวย   

2. โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ลักษณะ
โครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดที่ดินประมาณ 24 ตารางวา  จํานวน  244  หนวย   
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3. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล  ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้นขนาด
ที่ดินประมาณ  21-24 ตารางวา จํานวน  232 หนวย   

4. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  ลักษณะโครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน
ประมาณ  22.75 ตารางวา  จํานวน  399  หนวย  

5. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 3  ลักษณะโครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน
ประมาณ  22.75 ตารางวา จํานวน 260 หนวย   

6. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ ลักษณะโครงการเปนบานเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน
ประมาณ  21-24 ตารางวา จํานวน  630 หนวย    

7. โครงการบานเอ้ืออาทรสมอแข 1  ลักษณะโครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้นขนาดที่ดิน
ประมาณ  21-24 ตารางวา จํานวน 363  หนวย   

8. โครงการบานเอ้ืออาทรสมอแข 2  ลักษณะโครงการเปนบานแถว 2 ชั้น ขนาดที่ดิน
ประมาณ  22.75 ตารางวา จํานวน 543  หนวย  

ผลการดําเนินงานในระยะแรกปรากฏโครงการที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ พรอมมี
ผูเขาอยูอาศัย จํานวน  5  โครงการ คือลําดับที่ 1  ถึงลําดับที่  5  สวนอีก 3  โครงการคือลําดับที่  6  
ถึง ลําดับที่  8  ถูกยกเลิกสัญญา  

เนื่องจากการดําเนินการกอสรางโครงการบานเอื้ออาทรพบวาสวนใหญมีปญหาใน
การเลือกตําแหนงที่ต้ังโครงการ  การวางผังชุมชนขาดความกลมกลืนกันระหวางชุมชนที่เกิดกอน
และเกิดหลัง ไมมีการเช่ือมโยงระหวางชุมชนที่อยูใกลเคียงเขาดวยกัน  รวมไปถึงความไม
เหมาะสมและเพียงพอของการจัดหาและจัดใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประเภท
ตางๆที่จําเปนตอการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอม สําหรับการอยูอาศัยและการ
ดํารงชีวิต  การกอสรางโครงการชุมชนที่อยูอาศัยโครงการบานเอื้ออาทร  ในแตละโครงการจึงมี
ความแตกตางกัน กอใหเกิดปญหาคุณภาพการดํารงชีวิตที่แตกตางกันทั้งที่ต้ังอยูในพื้นที่ที่อยูใกล
กัน  รวมไปถึงสภาพแวดลอมของโครงการ อาจจะทําใหการออกแบบและวางผังชุมชนเพื่อการอยู
อาศัยมีขอบกพรองทําใหเกิดปญหาในระยะยาวกับผูที่จะเขามาอยูอาศัยในโครงการ 

ดังนั้นจึงสมควรจะมีการศึกษาเร่ืองความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ
การใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร การเลือกตําแหนงที่ต้ัง
โครงการ การจัดหาและใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ประเภทตางๆ ที่จําเปนตอการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และสภาพแวดลอม สําหรับการอยูอาศัยและการดํารงชีวิต 
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ทั้งนี้ขอมูลที่ไดจากการศึกษาจะเปนประโยชนในการนํามาใชเปนแนวทางในการ
แกปญหาใหกับโครงการที่เกิดปญหาเชนเดียวกัน ใหมีประสิทธิผลสูงสุด และเพื่อเปนขอเสนอแนะ
มาตรฐานในการจัดทําโครงการที่อยูอาศัยในอนาคต โดยมีการกําหนดหลักเกณฑ หรือเงื่อนไข
ตางๆในการออกแบบวางผังสําหรับที่อยูอาศัย เพื่อการพัฒนาและการแกไขปญหาที่อยูอาศัยใน
ภาพรวมของประเทศใหเกิดเปนชุมชนที่นาอยูอยางยั่งยืนตอไป 

 
ความมุงหมายและวัตถุประสงคของการวิจัย 

ความมุงหมายของการวจิยั 
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่จําเปน สําหรับการอยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอย ที่ต้ังอยูภายในและภายนอกโครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ของ
การเคหะแหงชาติ   
 

วัตถุประสงคของการวิจยั 
1. เพื่อศึกษา ทฤษฎี และ แนวคิด เกี่ยวกับการวางผังชุมชนยอย (neighborhood 

concept planning and design) 
2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพ โครงการบานเอื้ออาทร

ชุมชนเมืองพิษณุโลก ของการเคหะแหงชาติ ดานการเลือกตําแหนงและทําเลที่ต้ังโครงการ  การ
วางผังโครงการ การจัดหาและใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการที่
จําเปนทั้งภายในและภายนอกชุมชน 

3. เพื่อศึกษาสภาพแวดลอมภายในชุมชนที่เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยของชุมชนผู
ที่มีรายไดนอยที่นาอยูและย่ังยืน 
 
ขอบเขตของการวิจัย 

ขอบเขตทางดานเนื้อหา 
ขอบเขตทางดานเนื้อหาเปนการศึกษาที่เกี่ยวของกับการศึกษาเพื่อหาความพึงพอใจ

ของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานเพื่อการอยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโครงการบานเอ้ืออาทร อันประกอบดวย 
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1. การศึกษาทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการวางผังและออกแบบชุมชนยอย  
(neighborhood concept)  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการพัฒนาเมืองและที่อยูอาศัย และ
มาตรฐานที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัยและส่ิงแวดลอม 

2. การศึกษานโยบายดําเนินการโครงการบานเอ้ืออาทร ของการเคหะแหงชาติ 
ดานการกําหนดที่ต้ัง การจัดหาและใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการ  

3. การศึกษาถึงความเหมาะสมของทําเลที่ต้ังโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมือง
พิษณุโลก สําหรับการเปนที่อยูอาศัย ทางดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ การคมนาคมขนสง  
การขนสงมวลชน  และการเขาถึงสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จําเปนของเมืองที่อยูภายนอก
โครงการ   ผลกระทบของโครงการตอการพัฒนาระดับเมือง และการพัฒนาระดับชุมชน  

4. การศึกษาถึงความพึงพอใจของการจัดหาและใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ดาน
สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่จําเปนภายในโครงการบานเอ้ืออาทร และความตองการของผูอยู
อาศัย เฉพาะโครงการที่มีผูเขาอยูอาศัยแลว  

5. การศึกษาเหมาะสมดานสภาพแวดลอมทางกายภาพ สําหรับการเปนที่อยูอาศัย
ของผูมีรายไดนอย ของการวางผังโครงการบานเอ้ืออาทร 
 
ขอบเขตทางดานพื้นที ่

ขอบเขตของการวิจัยดานพื้นที่ โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก มีขอบเขต
การวิจัยอยูในเขตผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก (ตามขอบเขตผังเมืองรวม สํานักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองพิษณุโลก) ครอบคลุมพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งมีทั้งหมด  8 แหง โดยพิจารณาเลือก
โครงการบานเอื้ออาทรที่อยูในตําแหนงหลักๆ ที่มีความสําคัญทางดานที่ตั้ง โดยมีองคประกอบ
ทางดานการเขาถึงที่สะดวกและมีความเชื่อมโยงกับศูนยกลางของเมืองพิษณุโลก และเปนพื้นที่ที่
กําลังมีการขยายตัว มีบทบาทสําคัญในการพัฒนาเมืองตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก รวมทั้งยัง
ตองมีจํานวนผูเขาอยูอาศัยจริงโดยประมาณรอยละ 90 ไดแก 

1. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล   จังหวัดพิษณุโลก  ต้ังอยูที่ถนนสิงหวัฒน   
ตําบลพลายชุมพล  อําเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ลักษณะโครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้น จํานวน 
232 หนวย ขนาดแปลงที่ดิน 21.00 ตารางวา (6.00x14.00 เมตร) พื้นที่โครงการทั้งหมด 24 ไร    
ความหนาแนน 9.68  หนวย/ไร  มีผูอยูอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 232 ครอบครัว   

2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ จังหวัดพิษณุโลก 
ต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1063 ตําบลวัดพริก  อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะ
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โครงการเปนบานเด่ียว 2 ชั้น จํานวน 244 หนวย ขนาดแปลงที่ดิน 24.00 ตารางวา (6.00x16.00  
เมตร) พื้นที่โครงการทั้งหมด  25-0-85.7 ไร  ความหนาแนน 9.67หนวย /ไร มีผูอยูอาศัยอยูจํานวน
ทั้งส้ิน 220 ครอบครัว   

3. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 จังหวัดพิษณุโลก ต้ังอยูบนทางหลวงแผนดิน
หมายเลข 12(สายเล่ียงเมือง)ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ลักษณะโครงการเปน
บานเด่ียว 2 ชั้น จํานวน 399 หนวย ขนาดแปลงที่ดิน 22.75 ตารางวา (6.50x14.00 เมตร)พื้นที่ 
โครงการทั้งหมด 39.00 ไร ความหนาแนน 10.23 หนวย/ไร มีผูอยูอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 360
ครอบครัว   
 
กระบวนการวิจัย 

ข้ันตอนท่ี  1  กําหนดหัวขอเร่ืองและกําหนดช่ือเร่ือง  จากองคความรู ประสบการณ 
และความสนใจเปนพิเศษของผูวิจัย  

ข้ันตอนที ่ 2  การจัดทาํโครงรางงานวิจัย 
ข้ันตอนที่  3  การรวบรวมขอมูลและประมวลขอมูล ศึกษาทฤษฎีแนวคิด หลักการ 

ทบทวน  เอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ 
ข้ันตอนที่  4  การออกแบบงานวิจัยโดยแบงข้ันตอนการออกแบบการวิจัยออกเปน  2  

ข้ันตอนยอย  ๆ  คือ 
1. การกําหนดขอบเขตพื้นที่วิจัยโครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก โดยใช

เกณฑการใหบริการโครงสรางพื้นฐานเพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโครงการบานเอ้ืออาทร 
การใชประโยชนที่ดิน  และแผนงานพัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ของการเคหะแหงชาติ 
เพื่อใหไดมาซึ่งขอบเขตดานเนื้อหาในการวิจัย และเพื่อสามารถกําหนดปญหาการวิจัยในดานการ
พัฒนาที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยของเมืองได 

2. การกําหนดกรอบงานวิจัยและการออกแบบการวิจัยเพื่อเปนกรอบในการรวบรวม
ขอมูลทฤษฎีและเอกสารที่เกี่ยวของเปนกรอบในการกําหนดตัวแปรและคํานิยามที่จะตองการใน
การวิจัยและเปนกรอบในการกําหนดกลุมประชากรและกลุมตัวอยางในการวิจัยรวมทั้งกําหนด
เคร่ืองมือและการวิเคราะหขอมูลโดยกลุมประชากรที่เกี่ยวของกับการวิจัย ไดแก  

2.1 โครงการบานเอ้ืออาทรในชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้งหมดจํานวน 8 โครงการ 
ผูวิจัยไดเลือกพื้นที่วิจัยที่ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จ และมีผูเขาอยูอาศัยจากจํานวนหนวยพัก
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อาศัยจริงทั้งหมด 812 ครัวเรือน หรือประมาณรอยละ 90 ของจํานวนหนวยที่อยูอาศัยจํานวน 3 
โครงการ 

2.2 กลุมคนในชุมชน ไดแก ชาวชุมชนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรที่
ผูวิจัยทําการวิจัยทั้ง 3 พื้นที่ ซึ่งการเลือกกลุมตัวอยางจะเปนการเลือกตัวอยางแบบ การสุม
ตัวอยาง ตามหลักความนาจะเปน (probability  sampling) เพื่อเปนตัวแทน (representatives) 
ของครัวเรือนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรทั้ง 3 พื้นที่ 

ข้ันตอนที ่ 5  การดําเนินการวิจัย 
1. การจัดเตรียมและสรางแบบสอบถาม แบบสัมภาษณเพื่อการเก็บขอมูลในพื้นที่วิจัย 
2. ปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อทําการสํารวจภาคสนาม สังเกตสถานการณและพฤติกรรม

ดวยสายตา พรอมทั้งจดบันทึก  
3. ศึกษาขอมูลรายละเอียดทําเลที่ต้ัง ขนาดพื้นที่ จํานวนหนวย สภาพแวดลอมทั่วไป

ภายในชุมชน และระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในและภายนอกชุมชน โดยการสํารวจ 
ถายภาพ สอบถาม สังเกตและจดบันทึกขอมูล 

4. การทดสอบแบบสอบถาม 
5. การแจกแบบสอบถามและดําเนนิการสัมภาษณ  
6. การรวบรวมผล จัดระบบหมวดหมูและนําเสนอขอมูลที่ไดจากการสํารวจ

ภาคสนาม และจากแบบสอบถาม  
ข้ันตอนที่  6  การวิเคราะหอภิปรายผลและเสนอแนะ เปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจาก

การสํารวจภาคสนาม  การแจกแบบสอบถาม และการสนทนากลุมกับตัวแทนชุมชนทัง้ 3 พืน้ทีว่จิยั 
ทั้งหมด หลังจากนั้นทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ อภิปรายผลและจัดทําขอเสนอแนะเพ่ือวางผังที่
อยูอาศัยและส่ิงแวดลอมสําหรับผูมีรายไดนอยในชุมชนเมือง 

 
ข้ันตอนที ่ 7  การสรุปผลการวิจัย  
1. สรุปผลการวิจัย และจัดทาํขอเสนอแนะในการนําผลการวิจัยไปใช 
2. เขียนรายงานการวิจยั 
3. การเผยแพรสูสาธารณะตอชุมชน หนวยงาน  และองคกรที่เกี่ยวของใหไดรับทราบ  
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วิธีการวิจัย 
วิธีการวิจัยแบงออกเปน 2 สวน คือ วิธีการที่ใชในข้ันตอนการศึกษาและเก็บรวบรวม

ขอมูล และข้ันตอนการวิเคราะหขอมูล  มีรายละเอียดดังนี้ คือ 
1. การศึกษาและเก็บรวบรวมขอมูล 

1.1 การศึกษาแผนงานและโครงการโดยใชวิธีการศึกษาจากเอกสารทางดานการ
พัฒนาเมือง การวางแผนชุมชนเมืองและที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ และในสวนแนวคิด
ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการวางผังชุมชนยอย รวบรวมเอกสารจากหองสมุดของการเคหะ
แหงชาติ หองสมุดคณะสถาปตยกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัยศิลปากร และมหาวิทยาลัยนเรศวร 
รวมไปถึงเอกสารประกอบการบรรยายของผูเช่ียวชาญทางดานผังเมือง และขอมูลจากเว็บไซดที่มี
การเผยแพรงานวิจัย และทฤษฎีการออกแบบวางผังเมือง เชนการวางผังและออกแบบชุมชนยอย 
(Neighborhood  Concept) เปนตน 

1.2 การเก็บขอมูลรายละเอียดโครงการในดานตําแหนงที่ต้ังโครงการ การวางผัง
ชุมชน การใชประโยชนที่ดิน ตําแหนงที่ต้ังสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ สภาพกายภาพของ
ชุมชน และบริเวณใกลเคียงโดยรอบโดยใชวิธีการสํารวจภาคสนาม 

1.3 การสํารวจความพึงพอใจ และความตองการของผูอยูอาศัยในโครงการบาน
เอ้ืออาทร โดยใชวิธีการสํารวจดวยแบบสอบถาม 

2. การวิเคราะหขอมูล 
2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยางรอยละ 10 ของประชากร

ทั้ง 3 พื้นที่วิจัย โดยใชสถิติในการเปรียบเทียบความแตกตางที่เชื่อมโยงทฤษฎี โดยใชคาทางสถิติ
เพื่อการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลนั้นจะใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ โดยใช
โปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft  Excel ในการวิเคราะหขอมูล  

2.2 การวิเคราะหทางสถิติ ประมวลผลโดยเช่ือมโยงการวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (SPSS for Window 12.0) โดยใชคาความเช่ือมั่นที่ 0.05 โดยใชสถิติดวยการหา
คะแนนคาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน (standard deviation : S.D) เพื่อ
วิเคราะหถึงความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอม และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน  
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ขอตกลงเบื้องตนในการวจิัย 
การวิจัยคร้ังนี้ เนนเฉพาะความพึงพอใจ สภาพแวดลอมทางกายภาพ ของผูที่อยู

อาศัย ที่มีตอการวางผัง และสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนบานอ้ืออาทรทั้ง 3 พื้นที่
วิจัย ทั้งนี้ไดกําหนดขอตกลงเบื้องตนไวกอนดําเนินการวิจัย ดังนี้ 

1. โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ของการเคหะแหงชาติอยูภายใต
ขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทางการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร (TOR) ซึ่งไมเหมือนกับโครงการ
เพื่ออยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยของหนวยงานอ่ืน ๆ เชน  โครงการบานม่ันคง  โดยกระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย    การซอมแซมที่อยูอาศัยหรือจัดสรางที่อยูอาศัยใหมใน
ลักษณะหนึ่งตําบลหนึ่งบานสวัสดิการ หรือบานสวัสดิการขาราชการ โครงการรัฐประชาธานี  โดย
กระทรวงมหาดไทย 

2. ขอมูลเกี่ยวกับจํานวนประชากร โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ผูวิจัย
ใชขอมูลที่ไดลาสุดถึง วันที่  31 ตุลาคม 2553 เปนแหลงขอมูลในโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชน
เมืองพิษณุโลก  

 
นิยามศัพททีใ่ชในการวจิยั 

โครงสรางพื้นฐาน หมายถึง บริการสาธารณะที่มีความจําเปนตอการมีชีวิตที่มี
คุณภาพที่ดีของมนุษย และเปนบริการที่มนุษยเพียงคนเดียวไมสามารถตอบสนองไดดวยตนเอง
เนื่องจากบริการดังกลาวตองการองคประกอบหรือทักษะเช่ียวชาญเฉพาะดานและ/หรือตองการ
การลงทุนเปนจํานวนมาก 

สาธารณูปโภค หมายถึง โครงสรางพื้นฐานที่ใหบริการในลักษณะที่เปนเสนทางใน
แนวยาว โดยปกติจะยึดเอาโครงสรางพื้นฐานการจราจรเปนหลัก เชน ถนน  ไฟฟา  ประปา เปนตน 

สาธารณูปการ หมายถึง โครงสรางพื้นฐานที่ใหบริการในลักษณะที่เปนศูนยกลางและ
มีขอบเขตการใหบริการเปนรัศมี เชน สถานที่ราชการ  โรงเรียน  วัด เปนตน 

ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกทางบวกของมนุษย เปนความรูสึกที่เม่ือเกิดข้ึน
แลวมีทําใหมีความสุข  สามารถสรางความสุขใหม ๆ  ใหเกิดเพิ่มข้ึนไดเร่ือย ๆ   

ความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สภาพแวดลอมทางกายภาพ
เปนส่ิงเราตอความรูสึกของมนุษยใหเกิดการรับรู และแสดงออกมาเปนพฤติกรรมตาง ๆ ในทาง
สรางสรรคและมีความสุข 
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โครงการบานเอื้ออาทร  หมายถึง  โครงการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
ทั่วไปดําเนินการ โดยการเคหะแหงชาติ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ
มนุษย  เพื่อบรรเทาความเดือดรอนและยกระดับคุณภาพชีวิตใหแกผูดอยโอกาสและกลุมผูมี
รายไดนอย ซึ่งประกอบดวยระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และองคประกอบชุมชน ตาม
มาตรฐานที่การเคหะแหงชาติไดกําหนดไว 

ผูมีรายไดนอย  หมายถึง  ผูมีรายไดตอครัวเรือนไมเกินเดือนละ 15,000 บาท (ณ ป พ.ศ.
2546-2547) หรือไมเกิน 17,500 บาท (ณ ป พ.ศ.2548) หรือไมเกิน 22,000 บาท (ณ  ป พ.ศ.2549)  

 
ผลท่ีคาดวาจะไดรับจากการวิจยั 

1. ทฤษฎี และ แนวคิด เก่ียวกับการวางผังชุมชนยอย (neighborhood concept  
planning and design) 

2. ทัศนคติของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ โครงการบานเอื้ออาทร
ชุมชนเมืองพิษณุโลก ของการเคหะแหงชาติ ในดานตาง ๆ เชน การเลือกตําแหนงและทําเลที่ต้ัง
โครงการ การวางผัง  การจัดหาและใหบริการโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่จําเปนทั้งภายนอกและภายในชุมชน 

3. สภาพแวดลอมภายในชุมชนที่เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยของชุมชนผูมีรายได
นอยที่นาอยูและย่ังยืนในประเทศไทย 

 
การนําเสนอผลการวิจัย 

การนําเสนอผลการวิจัยเปนรายงานฉบับสมบูรณ สรุปผลการศึกษาตามรูปแบบของ
บัณฑิตวิทยาลัยอันประกอบดวยขอมูลรายละเอียด พรอมดวยรูปภาพ ภาพประกอบสัญลักษณ 
แผนที่ประกอบการบรรยาย 
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บทที่ 2 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสารและงานวจิัยที่เกีย่วของ 
 

การศึกษาทฤษฎี แนวคิด เอกสาร และงานวิจัยตางๆ เปนการศึกษาถึงทฤษฎีและ
หลักการที่เกี่ยวของกับการวางผังชุมชนที่อยูอาศัย  ความพึงพอใจของมนุษยตอสภาพแวดลอม
ทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานเพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย โดยจะ
ทําการศึกษาแนวคิดในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี คือ การพัฒนาที่อยูอาศัยระดับชุมชนยอย 
(Neighborhood Concept)  ชุมชนเมืองยุคใหม (New Urbanism)  เมืองกระชับ  (Compact 
City) ชุมชนเมืองกลุมยอยซึ่งเช่ือมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน (Transit Oriented  
Development หรือ TOD)   นอกจากนี้ยังไดศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและความ
ตองการที่อยูอาศัย ความพึงพอใจที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย การออกแบบโครงการบานเอ้ืออาทร  
รวมทั้งกรณีศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัย 
 
แนวคิดการพัฒนาท่ีอยูอาศัยระดับชุมชนยอย (Neighborhood  Concept) 

แนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยดวยระบบชุมชนละแวกบาน (Gallion 1983 : 224,226)
ไดกลาวถึงแนวคิดกระบวนทัศนการออกแบบ ที่เสนอโดยแคลเรนซ เพอร่ี (Clarence Perry) ในป 
ค.ศ.1329 แนวคิดแบบหนวยชุมชนเปนแนวคิดที่พัฒนาตอจากอุทยานนคร (Garden City) โดย
เนื้อหาของหนวยชุมชนวาที่อยูอาศัยที่นาอยู สะดวกสบาย และใหความสําคัญแกความรูสึกเปน
ชุมชน (sense of neighborhood) วาจะเปนการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชน มุงเนนการระบุ
ขนาดของชุมชนใหมีความสัมพันธกับจํานวนประชากรและระบบสาธารณูปโภค เพื่อใชในการ
สรางหรือวางระบบผังเมือง ควรมีองคประกอบและลักษณะดังนี้ 

1. หนึ่งหนวยชุมชนควรมีขนาดประมาณ 160 เอเคอร หรือ 405 ไร รัศมีไมเกิน 400 
เมตร ประชากรหนวยละไมตํ่ากวา 5,000 คน เพื่อใหจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได
คุมคา นอกจากนั้นชุมชนควรมีศูนยกลางของชุมชน มีระบบถนนที่สัมพันธกับความหนาแนนของ 
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การอยูอาศัย และกิจกรรมทางสังคม โดยระบุใหมีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 
และสนามเด็กเลนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด มีระยะการเดินทางระหวางจุดตางๆที่ตอง
พึ่งพารถยนตใหนอยที่สุด โดยภายในชุมชนควรใชระบบการสัญจร โดยการเดินและรถจักรยาน
เปนหลัก (กําธร  กุลชล 2545) 

 

 
 

ภาพที ่1 ขนาดที่เหมาะสมของชุมชนดวยระยะการเดินทางมีหนวยเปนเมตร 
ระยะทางการใชรถมีหนวยเปนนาท ี 

ที่มา: ปรับปรุงจาก Gallion, Arthur B. and Eisner, Simon. The Urban Pattern : City Planning  
and  Design (4th ed.). New York: Van Nostrand Reinhold ,1983. 
  

2. แนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยดวยระบบชุมชนละแวกบาน  (Neighborhood  
Concept)  นี้ใหความสําคัญแกความรูสึกความเปนชุมชน (sense of neighborhood) โดยเปน
การสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนซึ่งเปนหนวยพื้นที่ที่เล็กที่สุดของเมือง Perry เห็นวาเด็กๆเปน
เคร่ืองมือในการสรางความความสัมพันธในชุมชนละแวกบานไดดี เขาคิดวาการที่เด็กๆเดินไป
โรงเรียนและมีผูปกครองไปสงนั้น จะเปนโอกาสที่ทําใหคนในชุมชนไดรูจักกัน และ พอ-แม ทุกคน
ยอมตองการโรงเรียนและชุมชนที่ดีที่สุดสําหรับลูกๆของตน ความตองการเหลานี้ Perry จึงถือวา  
“ โรงเรียนประถมเปนศูนยกลางของชุมชน” (กําธร กุลชล 2545) 
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ภาพที่ 2 แนวคิด Neighborhood  Concept ในการพัฒนาที่อยูอาศัยในสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: Gallion, Arthur B. and Eisner, Simon. The Urban Pattern : City Planning and 
Design (4th ed.). New York: Van Nostrand Reinhold ,1983. 
   

 
 
ภาพที่ 3 แนวคิด Neighborhood  Concept มีขนาดไมเกินระยะการเดินเทา รัศมี 400 เมตร 
ที่มา: Gallion, Arthur B. and Eisner, Simon. The Urban Pattern : City Planning and 
Design (4th ed.). New York: Van Nostrand Reinhold ,1983. 
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3. การแบงเมืองออกเปนชุมชนยอย (neighborhood  unit) ซึ่งในแตละชุมชนตางก็
มี sub-center ที่มีโรงเรียน รานคา ที่พักผอนหยอนใจเปนศูนยกลางชุมชน (สวนหนึ่งของ
องคประกอบเมืองทางดานสาธารณะ) มีถนนลอมรอบเปนขอบเขตของ unit  โดยรัศมีของการ
ใหบริการดานสาธารณะตางๆ จากจุดศูนยกลางประมาณ 0.8 -1.0 กิโลเมตร (หรือ 1/2 ไมล)เปน
การกระจายความเจริญจากชุมชนหลัก ออกไปสูสวนตางๆของเมือง เพื่อใหประชาชนไดรับบริการ
ทางดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึงและเทาเทียมกัน ทั้งนี้ศูนยกลางชุมชนควรมี
โรงเรียนประถม หองสมุดสาธารณะ การบริการทางดานสังคมตางๆ เชน สนามเด็กเลน ซึง่ในแตละ
หนวยควรมีประชากร ประมาณ 5,000 คน เพื่อใหสัมพันธกับบริการดานสังคม คือ โรงเรียน ยานที่
อยูอาศัยใน neighborhood unit จัดเปน housing  ขอดีของทฤษฎีนี้ คือใหผลดีทางดานสังคมของ
ชาวเมืองเพราะโรงเรียนเปนศูนยกลางชุมชน ทําใหมีการพบปะระหวางครอบครัวตางๆ
สะดวกสบายในการเดินเพราะเปนชุมชนขนาดเล็ก ตอไปเม่ือประชากรมากข้ึนก็ตองไปสราง 
neighborhood ข้ึนมาใหมโดยแตละ unit  ถือเปน sub-unit ใหญ The Neighborhood  Concept 
เปนแนวคิดที่เปนธรรมชาติ สําหรับชุมชนในประเทศไทย เชน วัดและโรงเรียนจะเปนศูนยกลาง
ทางดานสังคม วัฒนธรรม ประเพณี และศาสนา  

จากแนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับชุมชน (Neighborhood  Concept) สรุปไดวา
ความสอดคลองและการจัดที่อยูอาศัยใหสัมพันธกับระบบชุมชน (Neighborhood  Concept) ตอง
อาศัยองคประกอบอ่ืน ๆ มากกวาการจัดที่อยูอาศัยความหนาแนนแบบตางๆ ซึ่งตองพิจารณาถึง
องคประกอบตางๆดังนี้ 

1. จัดลําดับความสําคัญของถนนดวยโครงขายเสนทางคมนาคม และเสนทางจักรยาน 
เพื่อชุมชนยอยที่เดนชัดออกเปนยานตางๆและจัดใหมีทางเดินเทาที่สะดวกในการเขาถึงโรงเรียน 
ศูนยกลางพาณิชยกรรม และสวนสาธารณะเพื่อเนนความเปนยาน  ควรจะต้ังอยูบริเวณกลาง
ชุมชน ซึ่งจะเปนพื้นที่ตอเนื่องกับสวนสาธารณะหรือตอเนื่องกับสวนประกอบชุมชนอ่ืนๆ เชน วัด 
หองสมุดหรือศูนยชุมชน ที่ต้ังอยูในระยะที่สามารถเดินทางไปถึงอยางสะดวกสบาย 

2. ประชากรในชุมชนตองมีจํานวนมากพอที่จะมีความตองการ เพื่อใหโรงเรียนประถม
อยูไดตามทฤษฎีของ Perry เทากับประมาณ 5,000 คน  ขนาดพื้นที่ของชุมชนถูกกําหนดโดย
ระยะทางที่เด็กจะสามารถเดินไปถึงโรงเรียนได คือ ไมเกิน  0.8-1.0 กิโลเมตร  ( หรือ 1/2 ไมล) 

3. การออกแบบระบบถนนภายในชุมชนตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความเงียบสงบ
ในชุมชน จึงตองมีปริมาณรถยนตใหนอยที่สุด สรางบรรยากาศในการอยูอาศัยที่ดีและปลอดภัย 
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และควรแยกระบบทางเดินออกจากรถยนต โดยใชระบบถนนปลายตัน (cul-de-sac) ที่ผังจราจรมี
ลักษณะไมดูแข็งกระดางและควรแยกทางเดินออกจากระบบรถยนต 

4. ถนนสายประธานและถนนท่ีรถวิ่งผานตองไมผานกลางชุมชนท่ีอยูอาศัย ควรเปน
ขอบเขตของชุมชนหนวยชุมชนละแวกบาน นอกจากจะมีโรงเรียนประถมแลวยังตองมีองคประกอบ
ที่เปนสวนบริการชุมชนที่ครบถวนทั้งยานการคา โรงเรียนในระดับตาง ๆ  สนามเด็กเลน วัด ที่ต้ังอยู
ในระยะที่สามารถเดินทางไปถึงอยางสะดวกสบาย 
 
แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม (The New Urbanism)   

แนวคิดชุมชนเมืองยุคใหม (Duany 1994) เปนกระบวนทัศนหนึ่งของการออกแบบ
ชุมชนเมืองที่แสวงหาแนวคิดใหมๆ ในดานรูปทรงของเมืองและการพัฒนาเมืองเปนแนวคิดสําคัญ
ที่มีการเคลื่อนไหวในสหรัฐ เกิดข้ึนในป ค.ศ.1993 เพื่อแกปญหาการกระจัดกระจายของเมือง 
(urban sprawl) ปญหาความเส่ือมโทรมใจกลางเมือง ตัวอยางของแนวคิดนี้ ไดแก ชุมชนเมือง
กลุมยอยซึ่งเช่ือมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน (Transit Oriented Development หรือ TOD) 
และหนวยชุม ชนประเพณี (Traditional Neighbourhood Development หรือ TND) ซึ่งมีหลัก 
การคลายกับ Compact City ในความพยายามที่จะทําใหเกิดการประหยัดพลังงานดวยระบบ
ตางๆ ที่เบ็ดเสร็จในตัวและพึ่งพาตนเองได และจัดวางตําแหนงสาธารณูปการโดยไดหาวิธีกําจัด
หรือบําบัดของเสียและพัฒนาระบบปรับอากาศโดยไมส้ินเปลืองทรัพยากร  ลดการเดินทางดวยวิธี
ตางๆ เชน ระยะการเดินเทาที่สะดวก โครงขายถนนที่ชัดเจน ระบบคมนาคมสาธารณะที่มี
ประสิทธิภาพ การใชประโยชนที่ดินแบบผสมมีความสมดุลทางกิจกรรม ที่อยูอาศัยและที่ทํางาน
ใกลกันเนความสําคัญ ของพื้นที่สาธารณะ และในบางเมืองมีการออกแบบสไตล Neo-Tradition 
เพื่อใหเกิดการเชื่อมโยงถึงบรรยากาศที่ดีของละแวกบานที่เคยเปนอดีต เพื่อสรางความรูสึกของ
ตําแหนงแหงที่(sense of place) และทําใหเกิดภาพของชุมชนที่สงบสุขสอดคลองกับทัศนคติของ
ผูคนอเมริกันและมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
 
แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City)  

แนวคิดเมืองกระชับ (Lang 1994 : 144) ไดรับการศึกษาคนควาและเผยแพร ในป 
ค.ศ.1996 และ ค.ศ.2000 โดยคณะนัก วิชาการจากมหาวิทยาลัยอ็อกซฟอรดบรูกส (Oxford 
Brookes University)ประเทศอังกฤษคือแนวความคิดที่มีความมุงหมาย สูความยั่งยืน  ตองการ
ตอบโตการขยายตัวของเมืองอยางเกินขนาดหรือเมืองกระจายตัว (urban sprawl) กําหนดขอบ 
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เขตของเมืองใหกระชับสมดุลกับประชากรภายในพื้นที่เมือง  และควบคุมไมใหเมืองกระจายตัวจน
เกินขอบเขต แนวคิดเมืองกระชับนี้เปนการคนหาทางออกของการออกแบบชุมชนเมืองที่จะตอบรับ
กับแนวคิดการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืนอยางจริงจัง เนนการสรางความกระชับลดการกระจายตัว
โดยใชการพัฒนาในทางสูงบริเวณใจกลางเมือง เพื่อประหยัดการใชประโยชนที่ดินและใหเพิ่ม
คุณคาที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด ทําใหสามารถรักษาและฟนฟูธรรมชาติรอบเมืองมุงเนนการ
ประหยัดพลังงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะเพื่อการเดินทางดวย
รถยนตสวนตัวลดลงทั้งระยะทางและปริมาณ  สงเสริมการใชพื้นที่อยางผสมผสาน และสรางความ
มีชีวิตชีวา สรางคุณภาพชีวิตที่ดีดวยปฎิสัมพันธที่มากข้ึน แหลงงานที่สมดุลกับที่อยูอาศัย การ
เขาถึงระบบบริการพื้นฐาน รวมทั้งตองมีโครงขายถนนท่ีมีประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมการเดินเทาที่
สะดวก ปญหาของแนวคิดเมืองกระชับนี้ คือการทําลายยานเกาที่มีคุณคาใจกลางเมืองเพื่อการ
พัฒนาที่หนาแนนข้ึนปญหาความแออัด สภาพแวดลอมและมลภาวะใจกลางเมืองจะรุนแรงข้ึน 
การจราจรจะหนาแนนข้ึน นอกจากนี้ยังมีปญหาทัศนคติการไมยอมรับเนื่องมาจากอิทธิพลของ
อุทยานนคร (Garden  City) 

แนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหม (The New Urbanism) และแนวคิดเมืองกระชับ  
(Compact City) แนวความคิดทั้งสองนี้ เปนกระบวนทัศนหนึ่งของการออกแบบชุมชนเมืองที่
พยายามแสวงหาแนวคิดใหมๆ ในดานรูปทรงของเมืองและการพัฒนาเมือง ซึ่งอาจกลาวไดวาเปน
แนวทางแกปญหาที่จะนําไปสูความยั่งยืนของชุมชนเมืองในบางดาน และประหยัดพลังงานได
อยางเปนรูปธรรม สวนการทําใหเปนเมืองนาอยูตามแนวความคิดทั้งสองนี้ตองการเสริมสราง
ความเปนชุมชนใหแข็งแรงข้ึน สราง sense of place ใหกับเมือง เพิ่มพื้นที่เปดโลงและฟนฟู
ธรรมชาติในบริเวณ และสรางสรรคเอกลักษณของเมือง และเพิ่มโอกาสปฎิสัมพันธทางสังคม
ใหกับคนในชุมชนเมือง สรางโอกาสใหคนในชุมชนไดรูจักกันเปนการสนับสนุนระบบการรักษา
ความปลอดภัยภายในชุมชนอีกดวย 
 
แนวคิดชุมชนเมืองกลุมยอยซ่ึงเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน (Transit Oriented 
Development หรือ TOD) 

แนวความคิดการพัฒนาจุดเปล่ียนถายการสัญจร (Lang 1994 : 144) เปนแนวความ 
คิดของ Peter Calthorpe สถาปนิกและนักผังเมืองชาวอเมริกันมีชื่อเรียกวา TOD เร่ิมตนในป ค.ศ.
1993 โดยพยายามใหความสําคัญของการเดินทางการใชรถจักยานและการใชระบบขนสง
สาธารณะเปนหลักในการเดินทางเปนแนวทางของการพัฒนาชุมชนในเมืองที่สนับสนุนการพัฒนา
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พื้นที่บริเวณจุดเปล่ียนถายการสัญจรของระบบขนสงสาธารณะใหมีการใชประโยชนอยางผสม 
ผสานและสามารถเชื่อมโยงสวนตาง ๆ เขาดวยกันโดยใชการเดินทาง  แนวความคิดนี้มีวัตถุ 
ประสงคเพื่อเปนการรวบรวมการเดินทางภายในชุมชนเมืองจนถึงระดับเมืองโดยทั่วไป TOD จะมี
ศูนยการพัฒนาอยูที่บริเวณสถานีระบบขนสงมวลชน แนวความคิดนี้สงผลที่สําคัญตอรูปทรงเมือง
ที่ดี ไดแก ความหนาแนนประโยชนใชสอยอยางผสมผสานรวมไปถึงการมีขนาดของชุมชนเมืองที่
เหมาะสมการมีระบบโครงสรางพื้นฐานทางดานการสัญจร  และการเช่ือมโยงของบริเวณตาง ๆ ใน
ชุมชนเมือง  
 

 
 
ภาพที ่4 แนวคิด Transit – Oriented Development  
ที่มา: Lang, Jon. Urban Design : The American Experience. New York : Van Nostrand  
Reinhold , 1994. 

 
แนวความคิดนี้ คือบริเวณที่มีการใชประโยชนใชสอยอยางผสมผสานมีระยะรัศมี

ประมาณ 0.60 -1.00 กิโลเมตร โดยมีจุดศูนยกลางอยูที่บริเวณที่เปนสถานีระบบขนสงมวลชน
สาธารณะ  นอกจากนี้มีองคประกอบที่สําคัญอยางเชน บริเวณยานพาณิชยกรรม ที่อยูอาศัย  
การคาขายยอย  บริเวณสํานักงาน พื้นที่เปดโลง และสถานที่สาธารณะ  ซึ่งสามารถเดินทางเทาได
ทั่วถึงในพื้นที่  รวมไปถึงความสะดวกสบายของผูอยูอาศัย  และผูที่ทํางานในพื้นที่สามารถเดินทาง
ไดโดยระบบขนสงสาธารณะ  การเดินทางโดยรถจักรยานรวมไปถึงรถยนต นอกจากนี้ TOD 
เกิดข้ึนจากการพัฒนาบริเวณที่อยูอาศัยที่ใกลสถานที่ระบบขนสงมวลชนสาธารณะ หรือบริเวณ
รอบๆ สถานที่ระบบขนสงมวลชนสาธารณะซึ่งภายในบริเวณอาจจะมีเจาของกรรมสิทธิ์ที่แตกตาง
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กัน  แนวความคิดนี้พยายามสนับสนุนใหประชาชนไดอาศัยอยูในบริเวณจุดเปล่ียนถายการสัญจร  
ซึ่งแนวทางการพัฒนาบริเวณนี้จะสงผลกระทบโดยตรงในการสัญจรในเขตชุมชนเมืองผลที่ตามมา
ก็คือ ประชาชน  จะใชรถยนตสวนตัวลดลง  เนื่องจากการใชระบบขนสงมวลชนมีความ
สะดวกสบายกวา ดังนั้นการพัฒนาตามแนวความคิดนี้จึงเปนแนวความคิดที่สําคัญหลักของเมือง
ประหยัดพลังงาน การใชประโยชนที่ดินอยางผสมผสานของTOD นั้นมีลักษณะเปนไปตาม
แนวราบใหระยะเวลาการเดินทางประมาณ 5-10 นาที หรือรัศมีประมาณ 400 เมตร ขนาดที่
เหมาะสมของการพัฒนาพื้นที่บริเวณ TOD จะพัฒนาบริเวณที่เปนพื้นที่ใหม ๆ ซึ่งสวนใหญจะอยู
บริเวณภายนอกชุมชนเมืองลักษณะโครงสรางพื้นฐานทางดานการสัญจรในแนวความคิดของ 
TOD คือการเช่ือมโยงภายในบริเวณจุดเปล่ียนถายการสัญจรโดยมีความจําเปนที่ตองพัฒนา
โครงขายถนน  ทางเดินเทาตางๆ ในบริเวณถึงบริเวณศูนยกลางจุดเปล่ียนถายการสัญจร เพื่อที่จะ
สนับสนุนส่ิงอํานวยความสะดวกตาง  

Transit Oriented Development  คือแนวทางการพัฒนาเมืองที่ตางประเทศ
โดยเฉพาะประเทศที่พัฒนาแลวทั้งหลายกําลังใหความสนใจในการสรางชุมชนที่นาอยู ดวยการ
สรางระบบขนสงมวลชนที่ดีและมีเอกลักษณ โดยการสรางสรรคจากแนวคิดพื้นฐานคือการสราง
ชุมชนที่เดินไดสะดวก มีความกระชับแนนเหมาะสมโดยรอบบริเวณขนสงระบบรางที่สะดวก เปน
แนวคิดที่ทําใหเกิดการอยูอาศัยในพื้นที่อยางมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณโดยไมจําเปนตองพึ่งพา
รถยนต และชวยปกปองสภาพแวดลอมของเมือง  
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัท่ีอยูอาศยัและความตองการที่อยูอาศัย 

ฝายวิชาการและพัฒนาที่อยูอาศัย การเคหะแหงชาติ  (2546) ไดกลาวถึงที่อยูอาศัยวา
เปนปจจัยที่มีความสําคัญตอมนุษยทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกิจ สังคม และความม่ังคงของ
ประเทศ  2  ประการดังนี้ 

1. ความสําคัญดานกายภาพ  เดิมที่อยูอาศัยจะมีความสําคัญเนนหนักในดานตัวอาคาร
เพียงอยางเดียว  เนื่องจากรัฐบาลใหความสําคัญกับนโยบายดานเกษตรกรรมซ่ึงเปนนโยบายหลัก
ของประเทศมากกวานโยบายการอยูอาศัย  แตในปจจุบันที่อยูอาศัยมีความสําคัญทางดาน
กายภาพมากข้ึนกวาเดิมเพราะที่อยูอาศัยหมายรวมถึงบานที่ไดมาตรฐานทั้งในดานตัวอาคารยัง
พิจารณาครอบคลุมถึงส่ิงแวดลอมองคประกอบตาง ๆ  ในชุมชนรวมทั้งงานสาธารณูปโภค  
สาธารณูปการ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนระเบียบเรียบรอยของเมือง 
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2. ความสําคัญดานเศรษฐกิจ  ทัง้ในสวนชุมชนชนบทและชุมชนเมือง 
2.1 ที่อยูอาศัยในชนบทเปนศูนยกลางของชุมชนในการผลิตผลงานดานหัตถกรรม

ในครัวเรือนและการเล้ียงสัตว 
2.2 สวนที่อยูอาศัยในชุมชนเมือง เปนเคร่ืองกระตุนใหเกิดการออมทรัพย เปนการ

ลงทุนในทรัพยสินเพื่อรากฐานของครอบครัวในสวนรวมนั้นที่อยูอาศัยเปนองคประกอบสําคัญใน
การขยายตัวของเมืองของการต้ังเมืองใหมแลวยังเปนการกระจายรายไดอีกดวย นับวาเปน
ประโยชนทางดานเศรษฐกิจของประชาชนเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้ที่อยูอาศัยที่ไดดําเนินการในทาง
ธุรกิจเปนอุตสาหกรรมกอสรางหรือที่เรียกกันวาธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ยังเปนกลไกสําคัญในการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ทั้งนี้เพราะเปนการสรางงานกอใหเกิดธุรกิจตอเนื่องอีกมากมาย เชน 
ธุรกิจรับเหมากอสราง 

2.3  ความสําคัญดานสังคม  ที่อยูอาศัยเปนเคร่ืองแสดงความสําเร็จในชีวิตของแต
ละคนใหเปนที่เชิดหนาชูตาในสังคม  เปนสวนประกอบหนึ่งของชุมชน  แตเดิมชุมชนเมืองมีวิถีชีวิต
แบบตางคนตางอยูแตในปจจุบันไดมีการสนับสนุนใหเห็นถึงความสําคัญของการอยูรวมกันใน
ชุมชน ทั้งนี้เพื่อเปนการฝกฝนความรับผิดชอบตอสังคมข้ันมูลฐาน โดยการกอต้ังในรูปของ
คณะกรรมการชุมชนมีหนาที่ในการรวมกันดูแลชุมชนตนเอง 

2.4  ความสําคัญดานความมั่นคงของประเทศ การที่ประชาชนไดมีที่อยูอาศัยที่ได
มาตรฐานเปนของตนเอง  ทําใหเกิดความรูสึกเสมอภาคทางสังคมเปนการลดชองวางทางสังคมทั้ง
ยังเปนการกระจายรายได ซึ่งมีผลอยางมากตอความมั่งคงของประเทศ  นอกจากนี้การจัดที่อยู
อาศัยใหอยูในรูปแบบของชุมชนสมบูรณแบบ มีการรวมตัวกันเพื่อเลือกต้ังคณะกรรมการชุมชน  
เพื่อปกครองกันเองดวยวิธีการทางประชาธิไตย  ยังเปนการงายตอการจัดระบบปองกันชุมชนและ
ประเทศชาติ 
 
แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีอยูอาศยัสําหรบัผูมีรายไดนอย  

การพัฒนาที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอยจะตองมีการพัฒนาทั้งทางดานกายภาพ เศรษฐกจิ
และสังคม เพราะเปนปญหาที่เกิดข้ึนในชุมชนที่อยูอาศัยผูมีรายไดนอย โดยในการพัฒนาควรมี
แนวทางการสรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและรูปแบบการพัฒนา และลักษณะของผูอยู
อาศัย มีรูปแบบที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับความเปนอยู  มีการพัฒนาชุมชนที่เชื่อมโยงชวยเหลือกนั
ทั้ งกิจกรรมตางๆ  ทั้ งในบานและชุมชน  รวมทั้ งความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน   และ
สภาพแวดลอมภายในชุมชน  ออมทรัพย สวัสดิการ อาชีพ และดานอ่ืน ๆ 
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 ฝายวิชาการและพัฒนาที่อยูอาศัย และฝายบริหารการกอสราง การเคหะแหงชาติ 
(2548) จึงไดกําหนดแนวทางของการออกแบบวางผังชุมชน และความพึงพอใจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และการใหบริการโครงสรางพืน้ฐานของชุมชน โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 
ของการเคหะแหงชาติ ซึ่งจะตองประกอบดวยประกอบดวย 

1. ยานที่อยูอาศัย ควรมีศูนยกลางชุมชนของแตละชุมชน ซึ่งเปนแหลงบริการ
สาธารณะ สถานศึกษา การบริหารจัดการ สถานบริการสิ่งอุปโภคบริโภคและการบริการ และเปนที่
พบปะสังสรรคของชาวชุมชน ยานที่อยูอาศัยแตละยานตองมีขนาดใหญพอสมควรที่สามารถ
รองรับสถานบริการสาธารณะเหลานี้ได 

2. ยานที่อยูอาศัยบริเวณเมืองชั้นใน ควรมีความหนาแนนสูงมีปริมาณที่อยูอาศัย
หนาแนนมากพอที่จะทําใหยานที่อยูอาศัย และศูนยกลางของยานนั้นมีปริมาณผูคนเขามาใช
ประโยชน และพบปะสังสรรคกันตลอดเวลา สวนที่อยูอาศัยความหนาแนนนอย เชนหมูบานเล็กๆ 
ประเภทบานเด่ียว บานแฝด ควรจัดการตําแหนงใหอยูดานนอกของยานที่อยูอาศัย บริเวณเมือง
ชั้นในที่มีความหนาแนนสูงนี้ 

3. ชุมชนที่อยูอาศัยควรมีขอบเขตเปนสัดสวนที่ชัดเจน ไมกระจายตัวออกไปอยางไร
ขอบเขต ทั้งนี้เพื่อใหชาวชุมชนมีความรูสึกผูกพันกับชุมชนของตนเอง ซึ่งสวนใหญชุมชนขนาด
ใหญที่ไรขอบเขตที่ชัดเจนชาวชุมชนจะไมรูสึกผูกพันกับชุมชน ยอมทําใหผูอยูเกิดความรูสึกนาเบ่ือ 
ทําลายความรูสึกเชื่อมกันระหวางชาวชุมชน หากอาคารบานเรือนมีรูปแบบที่ซ้ําซากเหมือนๆกัน 
ยิ่งจะทําใหเกิดความรูสึกนาเบ่ือหนาย ขนาดของชุมชนที่มีขอบเขตเปนสัดสวนควรมีขนาดใน
ลําดับ “ตําบล” (1,800 หนวยที่อยูอาศัย) 

4. ชุมชนที่อยูอาศัยมีการผสมผสานกันระหวางกลุมอายุทุกกลุมรายได ทุกกลุมระดับ
ชนชั้นสังคมและทุกรูปแบบอาคาร การผสมผสานเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดีระหวางกนั และ
กอใหเกิดคุณลักษณะความเปนชาวเมือง ชุมชนที่อยูอาศัยรูปแบบเดียวกันสําหรับกลุมสังคมเดียว
ยอมไมมีผลสรางสรรคความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกอใหเกิดการรวมกันเฉพาะกลุม ซึ่งมักมีให
เห็นในยานที่มีฐานทางเศรษฐกิจสังคมฐานเดียวกัน เชน ยานการขนสงทางน้ํา ยานผูใชแรงงาน 
ยานผูนับถือศาสนาเดียวกัน เปนตน 

5. ส่ิงปลูกสรางหรือสภาพธรรมชาติที่มีคุณลักษณะพิเศษที่แสดงใหเห็นความเปน
เอกลักษณเฉพาะของยานนั้นๆ ตองถือเปน “เอกลักษณ” ทางการผังเมืองที่จะตองใหความสําคัญ
เปนอยางยิ่ง การวางแผนจัดสรางอาคารสถานที่ของทางภาครัฐและภาคเอกชนที่จะตองแสดงออก
ถึงความเปน “เอกลักษณ” ของยานจะตองไดรับการสนับสนุนพื้นที่อยูอาศัยจะตองเช่ือมโยง
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สัมพันธกับพื้นที่สาธารณะภายในท่ีอยูอาศัย ตองมีความมิดชิดเปนสวนตัวไมถูกรบกวนทาง
สายตา ทางเสียง/กล่ินรบกวน 

6. ยานที่อยูอาศัยเช่ือมตอกับแหลงงานดานการผลิต หากเปนแหลงการผลิตขนาดเล็ก
ที่ไมกอมลภาวะรบกวนก็สามารถอยูรวมหรือประชิดกับยานที่อยูอาศัยได หากเปนแหลงการผลิตที่
มีขนาดใหญและไมสามารถอยูรวมในยานที่พักอาศัยไดก็ควรจัดวางแหลงการผลิตขนาดใหญนี้ให
เชื่อมตอกับยานที่อยูอาศัยไดสะดวกควรมีขนาดในลําดับ “อําเภอ” (9,000 หนวยที่อยูอาศัย) 

7. ระหวางชุมชนที่อยูอาศัยในยานตางๆ และระหวางยานอยูอาศัยกับแหลงการผลิต
ขนาดใหญ ควรมีพื้นที่วางปองกันการรบกวน (เสียง กล่ิน ควัน ฝุน น้ําเสีย ฯลฯ) ในลักษณะ “พื้นที่
สีเขียว”  ซึ่งใชประโยชนเปนสนามกีฬา สถานที่ออกกําลังกาย สวนพักผอนหยอนใจ พื้นที่สีเขียวนี้
ใชเปนเสนทางเชื่อมที่นาใชงานระหวางที่อยูอาศัยและที่ทํางาน 

8. สงเสริมใหเกิดสังคมชุมชนข้ึนจากชุมชนยอยๆ ซึ่งจําเปนตองอาศัยเวลาชวงหนึ่งใน
การสรางเสริมความสัมพันธระหวางบุคคลและระหวางกลุมสังคม สังคมท่ีดีตองอาศัยเวลาในการ
สงเสริมและทะนุบํารุง มิใชวาจะเกิดไดรวดเร็วหรือบังคับใหเกิดข้ึนได ความนาอยูและชีวิตชีวาของ
สังคมชุมชนเกิดข้ึนจากความสัมพันธระหวางชาวชุมชนทุกกลุมอายุ และทุกชนช้ันในสังคม 

9. ยานกลางเมอืง (City) เปนศูนยกลางที่มีความจําเปนของชุมชนเมืองทํานองเดยีวกบั
ที่ชุมชนที่อยูอาศัยจําเปนตองมีศูนยกลางชุมชน ยานกลางเมืองควรมีลักษณะที่ดึงดูดใหคนมาใช
ประโยชนตลอดเวลา ทั้งในเวลาทํางาน นอกเวลาทํางานยามค่ําคืนและในวันหยุด นอกจาก
คุณลักษณะที่ดึงดูดดานกิจกรรมตางๆในยานเมืองนี้แลว ชาวเมืองทุกยานควรสามารถเขาถึงยาน
กลางเมืองไดสะดวก โดยใชเวลาไมมากนัก แตอีกดานหนึ่งยานใจกลางเมืองไมควรแยง
ความสําคัญของศูนยกลางชุมชนในยานที่อยูอาศัยไปเสียหมด 

10. สําหรับชุมชนเมืองโดยรวมและชุมชนแตละยานที่อยูอาศัยตองถือวาการจราจร
“ทางผาน” (ไมใชตนทางและปลายทาง) เปนเพียงปจจัยประกอบสําหรับผูเดินทางภายนอกชุมชน
เทานั้น ดังเสนทางจราจรที่ผานชุมชนจึงไมควรรบกวนยานที่อยูอาศัยแตละยานทั้งดานความ
ปลอดภัยและมลภาวะทางเสียง กล่ิน ควัน โดยพิจารณาจัดวางใหเสน “ทางผาน” ภายนอกชุมชน 
ถาเปนไปไดทางผานควรอยูใน “ที่วาง” (พื้นที่สีเขียว) ที่ ค่ันอยูระหวางชุมชนยานตางๆ โดย 
“ทางผาน” ไมไดรบกวนการเช่ือมตอกันระหวางยานอยูอาศัยตางๆ หรือระหวางยานอยูอาศัยและ
ยานอุตสาหกรรมการผลิต 

11. ดานสังคม  ผสมผสานกันระหวางกลุมสังคม กลุมรายได กลุมอายุตางๆใหอยูใน
ชุมชนเดียวกัน (ไมใหเกิดชุมชนเฉพาะกลุม เชน ยานคนจน ยานคนชาติ/ศาสนาเดียวกัน ยาน
ผูสูงอายุ ยานหอพักนักศึกษา) จัดวางตําแหนงออกแบบอาคารที่อยูอาศัยและจัดวางพื้นที่วางใน
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ชุมชน เพื่อสงเสริมใหเกิดความสัมพันธที่ดีระหวางผูอยูอาศัยในชุมชนที่อยูอาศัยมีความมิดชิดที่มี
ความเปนสวนตัว ไมไดรับการรบกวนจากการมองเห็นและเสียงรบกวนจากภายนอก 
 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกบัความพึงพอใจ  

ความพึงพอใจ หรือ ความพอใจ ตามความหมายในพจนานุกรมทางดานจิตวทิยา ได
ใหคําจํากัดความไววาเปนความรูสึกของผูอ่ืนที่มารับบริการตอสถานบริการตามประสบการณที่
ไดรับจากการเขาไปติดตอขอรับบริการในสถานบริการนัน้ ๆ จงึเห็นไดวาความพึงพอใจเปนเร่ือง
ของทัศนคติหรือความรูสึก เพราะทั้งสองคํานี้จะหมายถงึผลที่ไดจากการที่บุคคลเขาไปมีสวนรวม
ในส่ิงนั้น  ทัศนคติดานบวกจะแสดงใหเหน็เปนสภาพความพึงพอใจในส่ิงนั้น และทศันคติดานลบ
จะแสดงใหเหน็สภาพความไมพึงพอใจ ดังนัน้แนวคิดเกีย่วกับความพงึพอใจดานอ่ืน ๆ ที่เกีย่วของ
กับการศึกษาวิจัยในคร้ังนี ้ประกอบดวย (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สถาบันวจิัยสังคม  2552) 

1. ความสัมพนัธระหวางมนษุยกับสภาพแวดลอมกายภาพ 
สภาพแวดลอมกายภาพแมวาจะไมใชตัวกําหนดพฤติกรรมทางสังคมแตสภาพแวด 

ลอมกายภาพมีสวนในการสงเสริมหรือขัดขวางพฤติกรรมทางสังคม ใหเกิดการกระทําระหวางกัน
มากหรือนอย โดยข้ึนอยูกับลักษณะของสภาพแวดลอมกายภาพดวย จากแนวความคิดเชนนี้ทําให
นักวิจัยและผูสนใจในสาขาวิชาอาชีพตาง ๆ ไดศึกษาคนควาถึงความสัมพันธที่เกิดข้ึนระหวาง
มนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพอยางแพรหลาย มนุษยมีความสัมพันธกับส่ิงตาง ๆ รอบตัวและ
มีความสัมพันธกับสภาพแวดลอมกายภาพซึ่งเปนส่ิงที่เปนรูปธรรมที่มนุษยสรางข้ึนเองกับส่ิงตาง ๆ 
ที่ปรากฎอยูตามธรรมชาติรวมทั้งส่ิงที่เปนนามธรรมที่ทําใหเกิดความสัมพันธระหวางมนุษยกับ
สภาพแวดลอมกายภาพ และความสัมพันธระหวางมนุษยดวยกันเปนไปได โดยเกิดเปนไปตาม
บรรทัดฐานที่สังคมกําหนดไว และมีมิติทางดานเวลาเขามาเกี่ยวของดวย ทั้งนี้ตัวของมนุษยและ
ตัวสภาพแวดลอมกายภาพเปนตัวกําหนดความสัมพันธในลักษณะตาง ๆ ที่มีอิทธิพลตอกันกอ 
ใหเกิดกระบวนการทางพฤติกรรมข้ึน 

2. ทฤษฎีความพอใจของมนุษยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ 

ความสัมพันธระหวางมนุษยกับสภาพแวดลอมกายภาพ ไดคนควาเกี่ยวกับ
พฤติกรรมภายในท่ีสนองตอบทางดานอารมณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งในประเด็นของความพอใจของ
มนุษย ทฤษฎีความพอใจของเซลเลย กลาวโดยสรุปไดวาเปนทฤษฎีวาดวยความรูสึก 2 แบบของ
มนุษย  คือความรูสึกในทางบวกและความรูสึกในทางลบความรูสึกทุกชนิดของมนุษยจะตกอยูใน
กลุมของความรูสึกสองแบบน้ีทั้งนั้นความรูสึกทางบวก หมายถึงความรูสึกเมื่อมนุษยมีเกิดข้ึนแลว 
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จะทําใหเกิดความสุขและสรางสรรค กลาวคือเปนความรูสึกที่สามารถกอใหเกิดความสุขเพิ่มข้ึน
หรือความรูสึกทางบวกเพิ่มข้ึนไดอีกความรูสึกนี้จึงเปนเร่ืองที่มีความสลับซับซอนและสงผลตอ
บุคคลมากกวาความรูสึกทางลบอ่ืน ๆ  อยางไรก็ตามระบบความสัมพันธที่ซับซอนของความรูสึก
ทางลบ ความรูสึกทางบวกและความสุขนี้  รวมเรียกวาระบบความพอใจ 

3. ความพงึพอใจที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัย 
3.1 ดานทําเลที่ต้ังโครงการ 

  Park  Burgess and Mc.Kenzie (วัชราภรณ  ฤทธิพงษ 2541) พบวาการ
เลือกที่ต้ังของผูอยูอาศัยนั้นจะมีความสัมพันธกับรายไดเปนหลัก โดยพบวาผูมีรายไดสูงจะอาศัย
อยูชานเมืองออกไป เพราะตองการเปนสวนตัวในการอยูอาศัยในพื้นที่ที่มีความหนาแนนนอยกวา 
และมีสภาพแวดลอมที่ดี  สวนผูมีรายไดนอยจะอยูอาศัยใกลศูนยกลางเมืองเพื่อสะดวกในการ
เดินทางไปทํางาน เชน ลักษณะของความเปนสัดสวน  ทําเลที่ต้ังของที่อยูอาศัยที่จะตองอยูใกลที่
ทํางาน  สภาพแวดลอมที่ดีทั้งทางดานกายภาพและสังคม  โดยพบวาปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ
เลือกทําเลที่ต้ังนั้นข้ึนอยูกับปจจัย 2 ประการ คือ 

1. ปจจัยดานเศรษฐกิจ  ประกอบดวย รายไดของผูอยูอาศัยและราคาของท่ีอยู
อาศัย 

2.ปจจัยทางดานสังคม ซึ่งมีความตองการดานการมีสังคมหรือมีความสัมพันธ
กับกลุมที่มีความตองการและมีลักษณะนิสัยที่เหมือนกัน 

3.2 ดานองคประกอบของหนวยพักอาศัย 
Button (วัชราภรณ  ฤทธิพงษ  2541) ไดทําการศึกษาเกี่ยวกับหลักเกณฑใน

การเลือกที่อยูอาศัย สรุปไดวาผูอาศัยจะตองพิจารณาคุณสมบัติของที่อยูอาศัย 3 ประการ คือ  
1. ลักษณะของบาน ไดแก ความเกาใหมของตัวบาน รูปแบบบาน ขนาดของ

บานซ่ึงจะตองมีความเหมาะสมกับขนาดของครอบครัว และคุณสมบัติเกี่ยวกับสวนประกอบวัสดุที่
ใชในการกอสรางของที่อยูอาศัย 

2. ลักษณะของชุมชน ผูที่อยูอาศัยมักจะเลือกบริเวณที่อยูอาศัยที่มีสภาพทาง
เศรษฐกิจ และสภาพทางสังคมเหมือนตนเอง 

3. ความสัมพันธของท่ีต้ังนั้น ๆ กับพื้นที่โดยรอบ ไดแก ความสะดวกในการ
เดินทางไปยังแหลงงาน ยานการคา อุตสาหกรรม และการเดินทางติดตอสัมพันธกับกิจกรรมที่
เกี่ยวของ 
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3.3 ดานระบบสาธารณูปโภค และ สาธารณูปการ 
นอกจากความพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพจะมีความสัมพันธกับการ

รับรูของบุคคลแลว ส่ิงที่มีอิทธิพลตอความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอที่อยูอาศัย ไดแก ระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการ ซึ่งนอกเหนือจากส่ิงแวดลอมทางกายภาพของที่
อยูอาศัยแลว  ส่ิงที่ ผูอาศัยสวนใหญใหความสําคัญมากกวาเ ร่ืองของตัวบาน  และดาน
สภาพแวดลอม คือ ระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายในชุมชน ตลอดจนบริการดาน
ตาง ๆ ในการตอบสนองความตองการของผูอยูอาศัยในโครงการทั้งทางตรงและทางออม  

ความพึงพอใจในสภาพแวดลอมทางกายภาพ นอกจากจะมีสาเหตุตามที่ไดกลาวมา
ขางตนแลว  ยังมีส่ิงที่เปนอิทธิพลตอความพึงพอใจในเร่ืองที่อยูอาศัยอีก ไดแกประสบการณที่อยู
อาศัยในอดีตและความคาดหวังเร่ืองที่อยูอาศัยในอนาคตกับขอจํากัดตามเงื่อนไขสภาพการณที่
อยูอาศัยในปจจุบัน สภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชนที่ดีจะเปนอิทธิพลตอความพอใจไดใน
ลักษณะที่อยูอาศัยนําคุณลักษณะที่ดี  ไปทดแทนขอดอยของที่อยูอาศัยในปจจุบันซ่ึงสภาพเชนนี้
จะชักนําใหผูอยูอาศัยเกิดความรูสึกที่ดี  และสงผลดีไปสูความพอใจในที่อยูอาศัยและชุมชนของ
คนได 
 
แนวคิดในการออกแบบโครงการบานเอ้ืออาทร 

การออกแบบโครงการบานเอ้ืออาทร ไดพิจารณากําหนดที่ต้ังโครงการใหสอดคลองกับ
หลักการและทิศทางของการพัฒนาเมืองโดยคํานึงถึงความตองการที่แทจริงของกลุมเปาหมาย
ภายใตการออกแบบซึ่งคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพท่ีเ อ้ือประโยชนในการสรางเสริม
ความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยทั้งในระดับครอบครัว รวมทั้งการสรางชุมชนที่มีคุณภาพ
ประกอบดวยที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานในสภาพแวดลอมที่เหมาะสมพรอมระบบสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการที่จําเปนในระดับราคาที่กลุมเปาหมายสามารถรับภาระได 

1. รูปแบบชุมชน ในการดําเนินโครงการบานเอ้ืออาทร การเคหะแหงชาติไดกําหนด
รูปแบบชุมชนเปน 2 ลักษณะตามพื้นที่ คือ (การเคหะแหงชาติ  2546) 

1 .1  ชุมชนบาน เ อื ้ออาทรในเขตเมือง  ตั ้งอยู ในย านศูนยกลาง เม ืองหร ือ
ศูนยกลางยอยของเมืองใกลยานธุรกิจ แหลงงาน แหลงบริการตางๆ เปนชุมชนขนาดเล็ก
ถึงขนาดกลาง  ประกอบดวย  ที ่อยู อาศัยรูปแบบอาคารชุดพักอาศัยซึ ่ง เหมาะสําหรับ
ครอบครัวใหม ครอบครัวขนาดเล็กประมาณ 2-4 คน 
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1.2 ชุมชนบานเอ้ืออาทรในเขตชานเมือง ต้ังอยูหางจากยานศูนยกลางเมืองแต
กระจายตัวอยูในยานพักอาศัยแถบชานเมือง โดยสามารถเช่ือมโยงติดตอกับศูนยกลางเมืองดวย 
การคมนาคม ชุมชนในเขตชานเมืองเปนชุมชนขนาดกลางถึงขนาดใหญ ประกอบดวยที่อยูอาศัย
หลากหลายรูปแบบเหมาะสําหรับกลุมเปาหมายที่เปนครอบครัวขนาดกลางถึงขนาดใหญ 

2. รูปแบบอาคาร สําหรับรูปแบบที่พักอาศัย ไดกําหนดไวเปน  2 ลักษณะเพื่อความ
เหมาะสมในแตละพื้นที่ตามความตองการของกลุมเปาหมาย (การเคหะแหงชาติ 2546) 

2.1 รูปแบบอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น ประกอบดวยหองพัก 2 รูปแบบ ไดแก  
1. หองเอนกประสงค ขนาดประมาณ 24 ตารางเมตร 
2. หองแบบ 1 หองนอน ขนาดประมาณ 33 ตารางเมตร ประกอบดวย 1 หอง

เอนกประสงคระเบียง-ซักลาง 1 หองน้ํา 
 

 
 
ภาพที ่5  รูปแบบอาคารชุดพักอาศัยสูง 5 ชั้น ขนาด 24 ตารางเมตร 
ที่มา: ภาวิณี ธีรสวัสด์ิ.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ
อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย.กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ,2551. 
 

2.2 รูปแบบอาคารแนวราบ ไดแก 
1. บานเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดที่ดินประมาณ  21-24 ตารางวาประกอบดวย 2  หอง

เอนกประสงค 1 หองนอน 1 หองน้ํา 
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ภาพที ่6 รูปแบบบานเด่ียว 2 ชั้น 
ที่มา: ภาวิณี ธีรสวัสด์ิ.โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการการเสริมสรางสมรรถนะเพื่อพัฒนาการ
อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย.กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ,2551. 
 

2. บานแฝด 2 ชั้น  ขนาดที่ดินประมาณ  16-24 ตารางวา ประกอบดวย  1 หอง
เอนกประสงค 2 หองนอน 1 หองน้ํา 

 

        
   

ภาพที ่7 รูปแบบบานแฝด 2 ชั้น 
ที ่มา : ภาวิณี  ธีรสว ัส ดิ ์. โครงการอบรมเชิงปฎิบัต ิการการ เสร ิมสร างสมรรถนะเพื ่อ
พัฒนาการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย.กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ,2551. 
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3. บานแถว 2 ชั้น  ขนาดที่ดินประมาณ  21-24 ตารางวา  ประกอบดวย 1 หอง
เอนกประสงค 2 หองนอน 1 หองน้ํา 

   

   
 
ภาพที ่8 รูปแบบบานแถว 2 ชั้น 
ที ่มา : ภาวิณี  ธีรสว ัส ดิ ์. โครงการอบรมเชิงปฎิบัต ิการการ เสร ิมสร างสมรรถนะเพื ่อ
พัฒนาการอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย.กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ,2551. 
 

การเคหะแหงชาติ ใหความสําคัญกับการจัดทําโครงการที่อยูอาศัย โดยทําการ
ประเมินผลเพื่อพัฒนาคุณภาพโครงการ ใหสามารถตอบสนองตอสภาพความเปนอยู และวิถีชีวิต
ของผูอยูอาศัยซ่ึงเปนผูมีรายไดนอย ทั้งดานรูปแบบโครงการ รูปแบบอาคาร การวางผังโครงการ 
และความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพ รวมทั้งการจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค ระบบ
สาธารณูปการข้ันพื้นฐาน รวมทั้งการวางแผนในการบริหารจัดการโครงการ 
 
กรณศีึกษางานวิจยัที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาที่อยูอาศัยในชุมชนเมือง ไดเนนการศึกษาที่มีความ
จําเปนในการเลือกที่อยูอาศัยและระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในและภายนอกชุมชน 
และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการวางผังชุมชนและการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ใหมีความเหมาะสม
และความตองการสําหรับที่อยูอาศัยแนวคิดในการเลือกที่อยูอาศัย  
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1.งานวิจัยที่เกี่ยวของกับแนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับชุมชน (Neighborhood 
Concept)   

1.1 รายงานฉบับสมบูรณ   “โครงการจ ัดทําแผนพ ัฒนา ที ่อยู อ าศ ัยและ
เสริมสรางสมรรถะในการพัฒนาที่อยูอาศัยในเขตเมืองพิษณุโลก” (มหาวิทยาลัยนเรศวร 
2549) สรุปวาสําหรับชุมชนเมืองอยางในประเทศไทย  ตามแนวทางของ แคลเรนซ เพอร่ี 
(Clarence Perry) อาจเปนไปไดยาก หลักการของการจัดการหนวยชุมชนที่เหมาะสมกับพืน้ทีเ่มอืง
ในสังคมไทยที่ยังคงมีลักษณะเปนครอบครัวขยาย คือ การเนนขนาดของชุมชนที่เหมาะสมกับการ
ทําความรูจักกัน ดูแลเอาใจใสและแบงหนาที่ดูแลชุมชนกันเองได การจัดสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการของชุมชน พึงตอบสนองความตองการพื้นฐานในทุกดาน ซึ่งแตเดิมศูนยกลางของ
ชุมชนไทยคือวัด แตในสภาพสังคมที่เปล่ียนแปลงไป การจัดใหมีกิจกรรมและพื้นที่กิจกรรมให
ชุมชนทํารวมกัน และการสรางความเขมแข็งใหแกชุมชนตองอาศัยการสรางอัตลักษณหรือภารกิจ
รวมกันของชุมชนเปนส่ิงที่สําคัญอยางยิ่ง ซึ่งการจัดการใชพื้นที่และขนาดของหนวยชุมชนตอง 
คํานึงถึงบทบาทของทองถิ่นและบทบาทของหนวยชุมชนที่มีตอชุมชนเมือง โดยมีการพัฒนาชุมชน
เมืองที่แตกตางกันไป เชน ชุมชนสงเสริมและรักษาความสะอาดริมแมน้ํา ชุมชนขางวัดสงเสริม
ศีลธรรมและจริยธรรม แนวคิดการจัดหนวยชุมชนที่มีขนาดต้ังแต 1 ครัวเรือนข้ึนไป จะเกิดลักษณะ
ของชุมชนเชิงซอนที่เปนกลุมชุมชนกลุมยอย ๆ ที่มีความสนิทชิดเชื้อกันมากกวา การจัดการพื้นที่ก็
ตองตอบสนองการรวมกลุมยอยนี้ดวยเชนกัน เพราะการรวมกลุมขนาดเล็กจะมีความคลองตัวและ
มีความรูสึกถึงการอยากมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนมากกวากลุมใหญ  ชุมชนในสังคมไทยจึงมี
ขนาดไมควรเกิน 200-300 คน ซึ่งอาจจะประกอบดวยชุมชนกลุมยอยอยูที่ 5-30 คน  ตามกิจกรรม
ความรูจักมักคุน เพศ การใชเวลาวาง วัยวุฒิ คุณวุฒิ ซึ่งการพัฒนาอาจจะดําเนินการระดม
ความคิดจากกลุมยอยระดับนี้ไดงายกวาซึ่งจะเห็นไดวาหากชุมชนมีขนาดเพียง 200-300 คนแลว 
ขนาดของหนวยชุมชนจะอยูไมเกิน 16-24 ไร  เมื่อเทียบกับแนวคิดหนวยชุมชนของ Perry  (กําธร 
กุลชล  2545) 

1.2 เอกสารอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม” 
การพัฒนาเมืองและชุมชนสูเมืองและชุมชนนาอยูอยางยั่งยืน (การเคหะแหงชาติ  2551) สรุปวา
หนวยระดับชุมชน (neighborhood) เปนหนวยระดับเล็กที่สุดผูคนมีการใชงานบอยที่สุดและมี
ความใกลชิดกับผูคนมากที่สุด ดวยความเปนหนวยที่มีขนาดเล็กและไมซับซอนโอกาสในการสราง
ใหเกิดความพอเพียงจึงสามารถทําไดงาย  ความพอเพียงจะเกิดจากการที่ผูคนในชุมชนไดรับการ
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สนองความตองการขั้นพื้นฐานอยางทั่วถึงผูคนในชุมชนมีความคุนเคยกันดวยการดึงเอาลักษณะ
ของการอยูรวมกันของชุมชนในชนบทมาใชในพื้นที่เมือง โดยมีแนวคิดในการออกแบบดังนี้   

1.2.1 ในแตละหนวยชุมชนควรมีการจัดเตรียมบริการพื้นฐานดาน
สาธารณูปโภค-สาธารณูปการ รานคา พื้นที่พักผอนและอ่ืน ๆ ที่จําเปนในการดํารงชีวิตใหพอเพียง 
ชุมชนควรมีขนาดเล็กเพื่อความสะดวกในการกระจายบริการไดทั่วถึงและไมส้ินเปลือง รวมทั้ง
สะดวกในการบริหารจัดการ 

1.2.2  เพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนเพื่อเปนที่พบปะระหวางกัน ชวยกระตุนใหเกดิ
ประชาสังคมและลดชวยมลพิษ รวมทั้งชวยสรางบรรยากาศท่ีดีและสรางความนาสบายใหกับ
ชุมชน ควรออกแบบอาคารใหใชระบบธรรมชาติเพื่อลดการใชพลังงานได เชน จัดวางอาคารเพื่อรับ
ลมธรรมชาติ หรือ ใชรมเงาของตนไมเพื่อชวยลดอุณหภูมิ   

1.2.3  ใชระบบหมุนเวียนพลังงานหรือพลังงานทางเลือกที่เปนมิตรกับ
ส่ิงแวดลอม ซึ่งสามารถบริหารจัดการไดงายในชุมชนขนาดเล็ก                                                                            

1.2.4 ลดการใชรถยนตในชุมชน ดวยการใชรมเงาของตนไมชวยสราง
บรรยากาศที่ดีใหกับทางเทาและทางจักรยาน เพื่อกระตุนใหคนในชุมชนหันมาใชทางเทามากข้ึน  

2. งานวิจัยที่เกี่ยวของกับการศึกษาความพึงพอใจ เร่ือง “ความพึงพอใจของผูอยูอาศัย
ในโครงการเคหะชุมชนนนทบุรี ” (วัชราภรณ  ฤทธิพงษ  2541) ไดศึกษาความพึงพอใจของผูอยู
อาศัยที่มีตอสภาพแวด ลอมทางกายภาพ สังคม ระบบสาธารณูปโภค องคประกอบของหนวยที่อยู
อาศัย และการจัดการดูแลชุมชนซึ่งจะเปนองคประกอบในการสรางความพึงพอใจแกผูอยูอาศัย 
ผลการศึกษาพบวาผูอยูอาศัยในโครงการเคหะชุมชนนนทบุรี มีความพึงพอใจมากพอสมควร 
โดยเฉพาะในเร่ืองทําเลที่ต้ัง เนื่องจากผูอยูอาศัยมีความสะดวกในการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ 
สําหรับความพึงพอใจตอระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการนั้น ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจตอ
ถนนและทางเทาภายในโครงการ โดยมีความรูสึกวา ถนนกวาง สภาพพื้นผิวจราจรดี และมีความ
ปลอดภัยในการใชสอย และใหความเห็นวาส่ิงที่ควรปรับปรุงมากที่สุดในโครงการ คือ สวนที่
เกี่ยวกับหนวยที่อยูอาศัย โดยผูอยูอาศัยมีทัศนคติวา ฝมือและวัสดุที่ใชในการกอสรางไมคอยดีนัก 

3.กรณีศึกษาการพัฒนาที่อยูอาศัย “THERMAL COMFORT HONEYCOMB 
HOUSING” รูปแบบการพฒันาที่อยูอาศัยรัฐซาราวัก  ประเทศมาเลเซีย   

แนวคิดการออกแบบวางผังที่อยูอาศัยดวยระบบชุมชนที่เรียกวา Cul-de-sac to 
honeycomb หรือบานรวงผ้ึง ไดรับการเสนอโดย Mr.Mazlin Ghazali (Ghazali 2005) ในปค.ศ.
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2005 โดยเนื้อหาใหความสําคัญและองคประกอบของชุมชน โดยเปนการพัฒนาวิถีชีวิตของผู
อยูอาศัยใหสอดคลองและเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม ซึ่งเปนวิธีการวางผังชุมชนของการจัดรูปแบบ
ของที่อยูอาศัยหลายๆ รูปแบบและมีจํานวนหนวยตามความเหมาะสมของสภาพแวดลอม และ
การใชประโยชนที่ดิน เพื่อใชในการสรางหรือวางขนาดของชุมชนเมืองใหม โดยมีแนวคิดหลักคือ  

3.1 แนวคิดการใชประโยชนที่ดิน เปนการผสมผสานในสถานท่ีพักผอนหยอนใจเขา
กับกลุมบานขนาดเล็ก สรางความเปนมิตรเปนชุมชนละแวกบานที่ออกแบบถนนเปนเปนรูปบวง  
แนวถนนสายหลักผานเขาไปในชุมชน (boulevard) สรางความสะดวกสบายในการเขาถึงพื้นที่เปด
โลงทั้งเสนทางถนนและทัศนียภาพ นอกจากนี้ยังมีสวนสาธารณะขนาดใหญใจกลางชุมชน  โดย
แตละชุมชนละแวกบานก็จะมีสวนสาธารณะภายในชุมชนซ่ึงอยูในที่ต้ังที่เด็ก ๆ สามารถเลนได 
โดยไมมีการตัดถนนที่จอแจ 

3.2 แนวคิดการออกแบบรูปแบบของกลุมอาคาร  8-12 หลังคาเรือน โดยแตละกลุม
ประกอบ องคประกอบและลักษณะดังนี้ 

3.2.1 รูปแบบของกลุมอาคารของแตละที่อยูอาศัย เชน กลุมบานเด่ียว บาน
แฝดและอาคารชุด  โดยจัดรูปแบบกลุมละ 4 หนวยที่อยูอาศัย โดยการจัดการที่ประสานกันของ 
cul-de-sacs ที่แตละที่อยูอาศัยจํานวนอยางนอยสอง cul-de-sacs จากนั้นก็จะยอยแบงอาคาร
ออกเปน  2, 4 หรือ 6 เพื่อสรางรูปแบบของกลุมอาคาร ของแตละที่อยูอาศัยหนวย quadruplex 
และ sextup หรือแมกระทั่งเปน 12 ยูนิตทาวนเฮาส  

3.2.2 รูปแบบของที่อยูอาศัยเหลานี้เปนกลุมอาคารรอบสนามเด็กเลน  และ
สวนสาธารณะขนาดเล็กในแตละ sub-neighborhoods ภายในชุมชนซ่ึงอยูในที่ต้ังที่เด็ก ๆ 
สามารถเลนได โดยปลอดภัยจากการจราจรที่จอแจ  และอันตรายจากคนแปลกหนา โดยจัดลําดับ
ความสําคัญของถนนดวยโครงขายเสนทางคมนาคม และเสนทางจักรยาน 

3.2.3 ที่อยูอาศัยที่มีเคาโครงประกอบดวยลําดับชั้นมีวัตถุประสงคเพื่อใหผูอยู
อาศัยรูสึกถึงความเปนเจาของพื้นที่ภายในชุมชน และมีสนามหญาที่มีการเช่ือมโยงโดยทางเทา 
และใหพื้นที่สีเขียวภายในชุมชน  สงเสริมความรูสึกความพึงพอใจของชุมชนที่อยูอาศัย  
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ภาพที ่9 ลักษณะการวางตําแหนงกลุมอาคารรอบพื้นทีส่วนกลาง 
ที่มา: Mazlin Ghazali.Thermal Comfort Honeycomb Housing.The Affordable 
Alternative to Terrace Housing . Shah  Alam : University of Technology MARA, 2005. 
 

 
 
ภาพที่ 10  รูปแบบการวางผังชุมชนละแวกบานสามารถจัดในรูปแบบที่อยูอาศัยเช่ือมตอกัน 
ที่มา: Mazlin Ghazali.Thermal Comfort Honeycomb Housing.The Affordable  
Alternative to Terrace Housing . Shah  Alam : University of Technology MARA, 2005. 
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ภาพที ่11 ตัวอยางของสนามเด็กเลน สวนสาธารณะขนาดเล็กในแตละ sub-neighborhoods 

  ภายในชุมชน 
ที่มา: Mazlin Ghazali.Thermal Comfort  Honeycomb Housing.The Affordable  
Alternative to Terrace Housing . Shah  Alam : University of Technology MARA, 2005. 
 

 
 
ภาพที่ 12 แนวคิดรูปแบบที่อยูอาศัยเคาโครงประกอบดวยลําดับช้ันของพื้นที่สาธารณะและกึ่ง 

  พื้นที่สาธารณะสวนบุคคล 
ที่มา: Mazlin Ghazali.Thermal Comfort Honeycomb Housing.The Affordable  
Alternative to Terrace Housing . Shah  Alam : University of Technology MARA, 2005. 
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หลักการและแนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยในรูปแบบที่อยูอาศัยดวยระบบชุมชนที่
เรียกวา cul  -de - sac to honeycomb หรือบานรวงผ้ึงเปนแนวทางการออกแบบภายในชุมชนมี
การรักษาสภาพแวดลอม โดยเลือกปลูกตนไม เลือกพืชพรรณในงานภูมิสถาปตยกรรมที่เหมาะสม
กับสภาพแวดลอมที่เปนมิตรกับแมลงนกและสัตวขนาดเล็ก และมีพื้นที่สีเขียวโดยมีการจัดสวน
รอบลานสนามหญาและสวนสาธารณะท่ีมีการเช่ือมโยงโดยทางเทาที่สนับสนุนที่เอ้ือตอการสง 
เสริมความรูสึกของชุมชนที่อยูอาศัยมีจํานวนของสนามเด็กเลนและสวนสาธารณะภายในชุมชน  
ทั้งนี้แนวความคิดในการออกแบบมีความทาทายทางเทคนิค คือมีการคิดคนวิธีการใหมของการ
วางแผนที่อยูอาศัยสงผลใหประสบความสําเร็จในการวางผังชุมชนของที่อยูอาศัยในรูปแบบใหม
ของหนวยที่อยูอาศัยและรูปแบบของกลุมอาคารของแตละที่อยูอาศัย เชน กลุมบานเด่ียว บาน
แฝด และอาคารชุดโดยจัดรูปแบบกลุมละ 4  หนวยที่อยูอาศัย  ที่สามารถเอาชนะสังคม 
วัฒนธรรม และประเพณี  โดยความงามและขอบกพรองทางดานส่ิงแวดลอมของท่ีอยูอาศัยทําให
ขอดีของแนว ความคิดนี้ชวยลดคาใชจายของรัฐบาล และโครงสรางพื้นฐานของท่ีดินในการพัฒนา
ที่อยูอาศัยและการแสดงผลรูปแบบใหมของบานราคาไมแพง โดยเฉพาะการหาทางเลือกที่บาน
แถวที่มีเฉลียง (terrace  housing) เปนสวนใหญ และประเภทอาคารประหยัดพลังงานคาใชจายที่
มีประสิทธิภาพในการพัฒนาทรัพยสินที่ดิน 
 
สรุป 

จากการศึกษาพบวาหลักการและแนวคิดที่สําคัญในการพัฒนาที่อยูอาศัย แนว 
ความคิดเร่ืองชุมชนละแวกบาน (Neighborhood Concept) ที่เนนความรูจักคุนเคยกันของคนใน
ชุมชน มีความสุขสงบ ร่ืนรมย ปลอดภัย มีสัดสวนพื้นที่เปดโลงสูง มีสวนสาธารณะสําหรับการออก
กําลังกาย การเดินเลน  มีโรงเรียนอนุบาลและประถมสําหรับเด็กเล็ก แนวพื้นที่บริเวณละแวกบาน
มีถนนสายยอยตัดกันเปนวงรอบ  ภายในเปนถนนปลายตันหรือวนกลับเพื่อไมใหรถแลนผานเพื่อ 
ใหชุมชนมีความสงบและมีความปลอดภัย เสริมสรางความเปนชุมชนที่นาอยูดวยการสรางระบบ
ขนสงมวลชนที่ดี สรางโอกาสใหคนในชุมชนไดรูจักกันเปนการสนับสนุนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยภายในชุมชนอีกดวย นําไปสูความยั่งยืนของชุมชนเมืองและประหยัดพลังงาน  ซึ่งทฤษฎี
และการวิจัยที่เกี่ยวของ สวนใหญไดใชเกณฑทางดานการพัฒนาที่อยูอาศัย สภาพแวดลอมทาง
กายภาพ การใชประโยชนที่ดิน และการใหบริการสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีแนวทางการ
สรางกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนและรูปแบบการพัฒนาที่อยูอาศัยที่สอดคลองกับความเปน 
อยู และสภาพแวดลอมภายในชุมชน ที่เหมาะสมตรงกับความพึงพอใจมากนอยเพียงใด เพื่อความ
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เหมาะสมในการดํารงชีวิตและการประกอบกิจกรรมตางๆ สําหรับการพัฒนาที่อยูอาศัยใหแก
ชุมชนใหมๆ ไดถูกตองตรงตามความตองการของผูอยูอาศัย  และหลีกเล่ียงการจัดสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการบางประเภทที่สูงเกินความตองการ ซึ่งในบทตอไปจะไดมีการสรุปแนวทางการ
ออกแบบงานวิจัยเพื่อนําไปใชในการวิจัยตอไป 
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บทที่  3 

การออกแบบการวิจัย  

 
การออกแบบการวิจัย ในบทนี้จะเปนการออกแบบการดําเนินการวิจัยซึ่งประกอบดวยเนื้อหา 

8 สวนหลัก อันประกอบดวย  การกําหนดกรอบทฤษฎีการวิจัย  การออกแบบกระบวนการวิจัย  วิธีการ
วิจัย  การเลือกพื้นที่ดําเนินการวิจัย  การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการ
วิจัย  การออกแบบสอบถาม  การวิเคราะหแบบสอบถาม  และการวิเคราะหขอมูล  ซึ่งจะทําใหการ
ดําเนินการวิจัยเปนไปตามลําดับข้ันตอนไดอยางเหมาะสม 

 
การกาํหนดกรอบทฤษฎกีารวิจยั  

จากการศึกษาหลักการและแนวคิดที่สําคัญในบทที่ 2 ทั้งเร่ืองแนวคิดหลักการและ
ทฤษฎีที่เกี่ยวของ กรณีศึกษาตัวอยางจากตางประเทศในการพัฒนาที่อยูอาศัย ความพึงพอใจ
สภาพแวด ลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานเพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย ผูวิจัยสามารถสรุปประเด็นสําคัญ ๆ เพื่อสรางเปนกรอบแนวความคิดหลัก (main 
concept) ที่จะเปนแนวทางในการดําเนินการวิจัยในข้ันตอนตอไปไดดังนี้  

1. แนวความคิดเร่ืองชุมชนละแวกบานหรือชุมชนยอย (Neighborhood  Concept) ที่
เนนการสรางความรูจักคุนเคยกันของคนในชุมชน ลักษณะการออกแบบรูปแบบของการวางผัง
ชุมชนละแวกบานสามารถจัดในรูปแบบที่เชื่อมตอกัน  มีความสุขสงบ ร่ืนรมย ปลอดภัย มีโรงเรียน
อนุบาลและประถมสําหรับเด็กเล็ก  มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดคุมคา 
นอกจากนั้นชุมชนควรมีศูนยกลางของชุมชน มีระบบถนนที่สัมพันธกับความหนาแนนของการอยู
อาศัย และกิจกรรมทางสังคม โดยระบุใหมีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะสําหรับ
การออกกําลังกาย การเดินเลน  และสนามเด็กเลนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 

2. แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ที่เนนการใชประโยชนที่ดิน และเพิ่มคุณคา
ที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด ลดการใชรถยนตสวนตัว สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ สงเสริมการใช 
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พื้นที่อยางผสมผสาน และสรางความมีชีวิตชีวา สรางคุณภาพชีวิตที่ดี  สงเสริมแหลงงานที่สมดุล
กับที่พักอาศัย การเขาถึงระบบบริการพื้นฐาน รวมทั้งตองมีโครงขายถนนที่มีประสิทธิภาพเพื่อ
สงเสริมการเดินเทาที่สะดวก 

3. แนวคิดชุมชนเมืองกลุมยอยซึ่งเชื่อมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน (TOD) 
แนวความคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเมือง สรางชุมชนท่ีนาอยู ดวยการสรางระบบขนสง
มวลชนที่ดีและมีเอกลักษณ คือการสรางชุมชนที่เดินไดสะดวก มีความกระชับแนนเหมาะสม ทํา
ใหเกิดการอยูอาศัยในพื้นที่อยางมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณโดยไมจําเปนตองพึ่งพารถยนต และชวย
ปกปองสภาพแวดลอมของเมือง  
 
การออกแบบกระบวนการวิจัย 

การกําหนดกระบวนการดําเนินงานวิจัยเพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และใหบริการโครงสรางพื้นฐานเพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย ประกอบดวยข้ันตอนตาง ๆ และรายละเอียดดังนี้ 

ข้ันตอนที่ 1 การออกแบบแบบสอบถาม   
แบบสอบถามนอกจากจะใชในการเก็บรวบรวมขอมูลดานความพึงพอใจแลวยัง

สามารถใชในการสํารวจและเปนการเก็บขอมูลพื้นฐานเบ้ืองตนอีกดวย จึงไดกําหนดโครงสรางใน
การออกแบบ แบบสอบถามดังนี้ 

1. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม 
2. กําหนดประเด็นของเนื้อหา  
3. กําหนดประเด็นหลัก ประเด็นยอยของแบบสอบถาม 
4. กําหนดรูปแบบคําถาม 
5. จัดทํารางแบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล ไดแก 

5.1 แบบสํารวจขอมูลลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจภายในชุมชน   
5.2 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็น ดานสภาพแวดลอมทางกายภาพและ

โครงสรางพื้นฐานภายในชุมชน   
 
ข้ันตอนที่ 2 การกําหนดวิธีการเก็บขอมูล   
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้จะใชเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลที่แตกตาง

กันไปตามประเภทของขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ 
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1. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ  
 การเก็บรวบรวมโดยการสังเกตการณเพื่อสํารวจสภาพทั่วไปของพื้นที่ ซึ่งไดแก ที่ต้ัง

โครงการ ขนาดของชุมชน รูปแบบอาคาร การใชประโยชนที่ดิน รวมถึงระบบสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายใน และภายนอกชุมชน 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม  
 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจะเปนการสํารวจการเก็บขอมูล

พื้นฐานเบ้ืองตน และสํารวจความคิดเห็นซึ่งแบบสอบถามที่ใชในการศึกษาแบงออกเปน 2 สวน 
คือ 

สวนที่ 1 การสาํรวจลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผูที่อยูอาศัยอยูใน 
พื้นที่วิจยั 

สวนที่ 2 การสาํรวจความคิดเห็นของผูอยูอาศัยดานพงึพอใจตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและการใหบริการโครงสรางพืน้ฐาน  ความตองการเพิม่เติม และความสําคัญของ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการของเมืองพษิณุโลกในบริเวณใกลเคียง 
 

ข้ันตอนที่ 3 การเลือกพื้นที่วิจัย   
โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ที่ต้ังอยูในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก มี

ทั้งหมด 8 แหง ประกอบดวยที่อยูอาศัยรูปแบบบานเดี่ยว 2 ชั้นที่สรางเสร็จและมีผูอยูอาศัยรวม 5 
โครงการ การเลือกพื้นที่วิจัย จะพิจารณาเลือกโครงการบานเอื้ออาทรที่อยูในตําแหนงหลักๆ ที่มี
ความสําคัญทางดานที่ต้ัง โดยมีองคประกอบทางดานการเขาถึงที่สะดวกและมีความเชื่อมโยงกับ
ศูนยกลางของเมืองพิษณุโลก และเปนพื้นที่ที่มีการขยายตัว มีบทบาทสําคัญในการพัฒนา
ทางดานกายภาพตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก รวมทั้งจะตองมีจํานวนผูเขาอยูอาศัยจริง ไมตํ่า
กวารอยละ 90  ของหนวยที่อยูอาศัยที่มีอยูรวมทั้งหมดในโครงการ  

 
ข้ันตอนที่ 4 การกําหนดจํานวนประชากร  
ขนาดของกลุมประชากรที่ใชในการวิจัยเปนจํานวนตัวอยางที่ถูกเลือกดวยวิธีการสุม

ตัวอยางตามหลักความนาจะเปน (probability sampling) เพื่อเปนตัวแทน (representatives) 
ของครัวเรือนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรที่ผูวิจัยทําการวิจัย โดยใชทฤษฎีการสุมของ 
TARO YAMANE (YAMANE,1970 p.725) ภายใตความเชื่อมั่น 90% บนคาความคลาดเคล่ือน 
±10%  
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ข้ันตอนที่ 5 การเก็บขอมูลภาคสนาม  
งานวิจัยนี้นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานเอกสาร และการสังเกตการณแลวยัง

มีการใชแบบสอบถามในการสํารวจขอมูล เพื่อตองการทราบถึงความพึงพอใจสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การเก็บรวบรวมขอมูลภาคสนามไดกําหนดข้ันตอน
ทํางานดังตอไปนี้ 

1. ข้ันตอนการสํารวจเบื้องตนและการเก็บขอมูลในพืน้ทีว่ิจัย 
  การสํารวจพื้นที่เบ้ืองตน เพื่อเปนการเตรียมความพรอมกอนการสํารวจพื้นที่จริง 

ผูวิจัยไดศึกษาแผนที่ต้ังโครงการ และผังโครงการบานเอ้ืออาทรพรอมทั้งทําการสํารวจเบ้ืองตน 
เพื่อกําหนดกลุมครัวเรือนที่จะเปนเปาหมายของการเก็บแบบสอบถาม ตอจากนั้นจะนําขอมูลที่ได
จากการสํารวจพื้นที่เบ้ืองตนมาทําการวางแผนการลงสํารวจพื้นที่จริง 

2. การสํารวจโดยใชแบบสอบถามเพื่อเก็บขอมูลดานความพงึพอใจ    
  การกําหนดจํานวนแบบสอบถาม จะกําหนดตามขนาดของกลุมตัวอยางของแตละ 

พื้นที่วิจัย หลังจากนั้นผูวิจัยจะทําการกําหนดวันและเวลาในการลงพื้นที่เพื่อเก็บขอมูลดานความ
พึงพอใจโดยใชแบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดกําหนดไวเปน  3 ชวงเวลา คือ 

ชวงเวลาที่ 1 เดือนธันวาคม 2553 (1สัปดาห)   
ชวงเวลาที่ 2 เดือนมกราคม 2554  (1 สัปดาห)   
ชวงเวลาที่ 3 เดือนกุมภาพันธ (1 1/2 สัปดาห)   

 
ข้ันตอนที ่6 การวิเคราะหขอมูลและอภิปรายผล  
การวิเคราะหขอมูลจะเปนการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากการลงพื้นที่สํารวจ โดยการใช

แบบสอบถามและการสนทนากลุมกับตัวแทนชุมชนทั้ง 3 พื้นที่วิจัย รวมกับขอมูลจากการวิเคราะห 
การเลือกตําแหนงที่ต้ังโครงการ ในการดําเนินการวิเคราะหจะเนนความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและการใหบริการโครงสรางพื้นฐานภายในและภายนอกชุมชน 
หลังจากนั้นจะนําผลที่ไดมาทําการวิเคราะหเปรียบเทียบ  อภิปรายผล และจัดทําขอเสนอแนะใน
การวางผังโครงการชุมชนที่อยูอาศัยของผูมีรายไดนอย  
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ข้ันตอนที่ 7 การสรุปผลการวิจัย 
การสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย สาระสําคัญ

ที่คนพบจากการวิจัย  ขอเสนอแนะในการนําไปใช รวมทั้งขอบกพรองในการวิจัยและการเสนอแนะ
หัวขอวิจัยที่ควรดําเนินการวิจัยตอเนื่องไปอีก 
 
วิธีการวิจัย 

วิธีการวิจัยที่ใชมี 2 สวน คือ วิธีการที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล และวิธีการที่ใชในการ
วิเคราะหขอมูล  มีรายละเอียดดังนี้ คือ 

1. วิธีการเก็บขอมูล  
การเก็บรวบรวมขอมูลที่ใชในการวิจัยนี้ จะใชเคร่ืองมือการเก็บรวบรวมขอมูลที่

แตกตางกันไปตามประเภทของขอมูลเชิงคุณภาพ และขอมูลเชิงปริมาณ 
1.1 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการสังเกตการณ 

 การสังเกตเปนการเก็บขอมูลเบ้ืองตน เพื่อสํารวจพื้นที่ ซึ่งไดแก ขอมูลดาน
ที่ ต้ังโครงการ  ขนาดของชุมชน  รูปแบบของอาคาร  การใชประโยชนที่ ดิน  รวมถึงระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน และ ภายนอกชุมชน 

1.2 การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม 
แบบสอบถามที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลแบงออกเปน 2 กลุม คือ 
กลุมที ่1 การสํารวจลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจของผูที่อยูอาศัย 
กลุมที่ 2 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมและการใหบริการ

โครงสรางพื้นฐาน ความตองการเพิ่มเติมและความสําคัญของสาธารณูปโภค สาธารณูปการของ
เมืองในบริเวณใกลเคียง  

2. วิธีการวิเคราะหขอมูล 
2.1 การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามกลุมตัวอยาง โดยใชสถิติในการ

เปรียบเทียบความแตกตางที่เชื่อมโยงทฤษฎี โดยใชคาทางสถิติเพื่อการวิเคราะหเชิงปริมาณ ซึ่งใน
การวิเคราะหขอมูลนั้นจะใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft  
Excel  

 2.2 การวิเคราะหทางสถิติ ประมวลผลโดยเชื่อมโยงการวิเคราะหดวยโปรแกรม
คอมพิวเตอร (SPSS) โดยใชสถิติดวยการหาคะแนนคาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบน
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มาตราฐาน (standard deviation : S.D) เพื่อวิเคราะหถึงความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน 
 
การเลือกพื้นที่ดําเนินการวิจัย  

ในการเลือกพื้นที่เพื่อทําการวิจัย ผูวิจัยไดกําหนดเกณฑในการเลือกพื้นที่วิจัยดังนี้ 
1. มีขนาดที่ดิน และโครงการเปนชุมชนขนาดเล็กถึงขนาดกลางประกอบดวยที่อยู

อาศัยรูปแบบบานเด่ียว 2 ชั้น ที่สรางเสร็จและมีผูอยูอาศัย และมีจํานวนหนวยที่อยูอาศัยมาก
เพียงพอจะนํามาใชในการวิจัยความพึงพอใจตอการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่
เหมาะสมภายในชุมชนได โดยมีจํานวนผูเขาอยูอาศัยไมตํ่ากวารอยละ 90 ของจํานวนหนวยที่อยู
อาศัยทั้งหมดในโครงการ 

2. จะตองต้ังอยูภายในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลก และมีการติดตอกับศูนยกลางชุมชน
เมืองและอยูตามทิศทางการขยายตัวของเมืองตามผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลกใกลยานธุรกิจ   
แหลงงาน และแหลงบริการตางๆ 

3. เปนโครงการที่จัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เพื่อใหสอดคลองกับ
การศึกษาความพึงพอใจสภาพแวดลอมทางกายภาพของผูมีรายไดนอย ลักษณะอาคารพักอาศัย
เปนบานเด่ียว 2 ชั้น  ระยะเวลาการเขาอยูอาศัยของชุมชนในชวงเวลาใกลเคียงกันและมีลักษณะ
ครอบครัวคลายคลึงกัน 

4. มีความเปนชุมชนที่คอนขางสมบูรณ มีขอบเขตที่ชัดเจน สามารถเขาถึงพื้นที่ได
สะดวกทั้งทางรถยนต รถจักรยานและการเดินเทา ที่พักอาศัยและประชากรในพ้ืนที่มีความ
หลากหลาย และสามารถเขาถึงศูนยกลางของเมืองพิษณุโลก หรือศูนยพาณิชยกรรมของเมืองดวย
ทางรถยนตหรือการใชรถจักรยานยนตภายใน 45 นาที หรือ อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร 

จากการพิจารณาการดําเนินงานตามนโยบายดานที่อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรของ
การเคหะแหงชาติ ทั่วประเทศเปนจํานวน 281,556 หนวย จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดหนึ่งที่ไดรับ
การคัดเลือกจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับผูมีรายไดนอย 1,634 หนวย จํานวน 5 โครงการ 
เมื่อพิจารณาขนาด จํานวนหนวยที่อยูอาศัยในแตละโครงการ  จะไดลําดับของชุมชนบานเอ้ืออาทร
ที่ควรไดรับการพิจารณานํามาเปนพื้นที่วิจัยคร้ังนี้ ตามตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1 จํานวนหนวยที่อยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก 
 

โครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก รวม จํานวนหนวย 
  รอยละ อันดับ 
1.บานเอ้ืออาทรหัวรอ 499 30.54 1 
2.บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 244 14.93 4 
3.บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 232 14.20 5 
4.บานเอ้ืออาทรบึงพระ 1  ยกเลิกสัญญา  
5.บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 399 24.42 2 
6.บานเอ้ืออาทรบึงพระ 3 260 15.91 3 
7.บานเอ้ืออาทรสมอแข 1  ยกเลิกสัญญา  
8.บานเอ้ืออาทรสมอแข 2  ยกเลิกสัญญา  

รวม 1,634 100.00 - 
 

จากตารางที่ 1 พบวาผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรที่จะทําการวิจัย คือ โครงการ
บานเอ้ืออาทรหัวรอ มีจํานวนหนวยรอยละ 30.54  โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มจีาํนวนหนวย
รอยละ 24.42 และโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 3 มีจํานวนหนวยรอยละ 15.91 และเมื่อ
พิจารณาถึงเกณฑในการคัดเลือกพื้นที่ พบวาโครงการบานเอ้ืออาทรหัวรอ ลักษณะของรูปแบบ
อาคารที่อยูอาศัยเปนบานแฝด 2 ชั้น  และโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 3 มีที่ต้ังโครงการอยูใน
บริเวณพื้นที่เดียวกันโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีระยะหางระหวางทั้ง 2 โครงการเพียง 8.00 
เมตร และมีผูอยูอาศัยเพียง 80 ครัวเรือน (บัญชีลูกคาหนวยที่อยูอาศัยที่กอสรางแลวเสร็จ 
สํานักงานเคหะชุมชนพิษณุโลก ตุลาคม 2552) และเมื่อตัดโครงการที่ไมตรงเกณฑพื้นที่ศึกษา ทํา
ใหมีโครงการที่เหมาะสมจะใชเปนพื้นที่วิจัย 3 พื้นที่ คือ 

พื้นที่วิจัยที่ 1. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล พื้นที่โครงการทั้งหมด 24 ไร 2 งาน 
18 ตารางวา  ต้ังอยูถนนสิงหวัฒน  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ต้ังโครงการ
อยูในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองพิษณุโลก  มีผูอยูอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 232 
ครอบครัว   
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พื้นที่วิจัยที่ 2. โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  พื้นที่
โครงการทั้งหมด 25 ไร 0 งาน 85.7 ตารางวา  ต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1063  (สาย
พิษณุโลก-วัดจุฬามณี-บางกระทุง) ตําบลวัดพริก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ที่ต้ังโครงการอยู
ในบริเวณทางทิศตะวันตกเฉียงใตของตัวเมืองพิษณุโลก มีผูอยูอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 220 
ครอบครัว   

พื้นที่วิจัยที่ 3. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  พื้นที่โครงการทั้งหมด 39.00 ไร  ต้ังอยู
ริมทางหลวงแผนดินหมายเลข12 (สายเล่ียงเมือง) ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
ที่ต้ังโครงการอยูในบริเวณทางทิศใตของตัวเมืองพิษณุโลก มีผูอยูอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 360 
ครอบครัว   

โดยสรุปพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ มีที่ ต้ังโครงการอยูในเขตการใหบริการชุมชนเมือง
พิษณุโลกในรัศมีประมาณ 5 กิโลเมตร จากศูนยกลางชุมชนเมือง และเปนการจัดสรางที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย โดยบรรจุผูอยูอาศัยต้ังแตป พ.ศ.2551 และมีขนาดที่ดินทั้งโครงการและ
จํานวนหนวยที่มีความแตกตางกันไมมากนัก  

 
การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการวิจัย 

ประชากรกลุมตัวอยาง และการสุมตัวอยาง ในการวิจัยคร้ังนี้เปนชุมชนบานเอ้ืออาทร
ของการเคหะแหงชาติ  มีเกณฑการคัดเลือกและการกําหนดตัวอยางประชากร ดังนี้ 

1. ประชากรในการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัยทั้งหมด ไดแก ครัวเรือนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ือ

อาทรในเขตชุมชนเมืองพิษณุโลกซ่ึงแยกพื้นที่ศึกษาออกเปน 3 กลุมพื้นที่วิจัย เพื่อเปนกรอบการ
ทํางานดานพื้นที่ในการลงสํารวจภาคสนาม โดยในแตละพื้นที่สามารถจําแนกไดดังตอไปนี้  

1.1 พื้นที่วิจัยที่ 1 กลุมประชากรที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
มีประชากรทั้งหมด 232 ครัวเรือน 

1.2 พื้นที่วิจัยที่ 2 กลุมประชากรที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับ
ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ มีประชากรทั้งหมด 220 ครัวเรือน 

1.3 พื้นที่วิจัยที่ 3 กลุมประชากรที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มี
ประชากรทั้งหมด 360 ครัวเรือน 
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2. การกําหนดตัวอยางประชากร 
  พื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่มีลักษณะที่ต้ังและขนาดของครัวเรือน รวมทั้งองคประกอบ

สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานภายในโครงการที่เหมาะสม
สําหรับที่อยูอาศัยและองคประกอบอ่ืนๆที่ภายนอกโครงการซ่ึงพื้นที่วิจัย 3 พื้นที่มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งส้ิน 812 ครัวเรือน ผูวิจัยจึงเลือกการสุมตัวอยางโดยใชเกณฑการเลือกกลุมตัวอยางอยางมี
ระบบเขามาใชในงานวิจัย และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามให
อยูที่ประมาณ 89-100 ครัวเรือน จากการคํานวณโดยใชสูตรของTARO YAMANE (TARO 
YAMANE 1970 : 725  อางถึงใน  ธานินทร  เมฆินทรางกูร 2547 : 91) โดยมีรายละเอียดดังนี้   

 
n  =  N 
(1 + Ne2) 
เมื่อ  n  คือ  จาํนวนตัวอยาง , ขนาดกลุมตัวอยาง (ครัวเรือน) 

              N  คือ  ขนาดประชากร 
              e   คือ  ความนาจะเปนของความผิดพลาดทีย่อมใหเกิดได  ดังนัน้   

ถากาํหนดให P =0.1 (90% confidence level) 
n  =  812 

     (1+812(0.1)2 
     n  =  89.04   ประมาณ  89 

 
การกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางงานวิจัยทําใหไดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการ

ทําแบบสอบถาม เพื่อการวิจัยจํานวน 89 ครัวเรือน และเทียบตามสัดสวนรอยละ ของประชากรที่
ใชในการวิจัยทั้งหมด ไดแก ครัวเรือนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรในเขตชุมชนเมือง
พิษณุโลกซ่ึงแยกพื้นที่วิจัยออกเปน  3  กลุมตัวอยาง โดยในแตละพื้นที่สามารถจําแนกเพื่อเปน
กรอบการทํางานดานพื้นที่ในการลงสํารวจขอมูล ไดดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 2 จาํนวนกลุมตัวอยางในแตละโครงการ 
 
ลําดับที ่ โครงการบานเอื้ออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลก จํานวน

ครัวเรือน 
จํานวนกลุม
ตัวอยาง 

1 บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 232 25 
2 บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 220 24 
3 บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 360 40 
 รวม 812 89 

 
จากตารางที่ 2 ไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม

ใหอยูที่ 89 ครัวเรือน โดยจะแบงกลุมตัวอยางที่อยูในพื้นที่ศึกษานั้นใหมีขนาดใกลเคียงกันเพื่องาย
ตอการวิจัย  ซึ่งผูวิจัยไดออกแบบใหสัดสวนของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนั้นใหอยูใน
สัดสวนของกลุมตัวอยางประชากรในพ้ืนที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ ลักษณะการสุมตัวอยางอยางมีระบบ 
(systematic sampling) จะมีการกําหนดชวงที่หางของบานเลขที่ หรือชวงที่หางระหวางการสุม
ตัวอยางไวดวย การกําหนดชวงระหวางบานเลขที่ในการสุมตัวอยางเร่ิมตนจะตองจัดทําการ
เรียงลําดับบานเลขที่ของครัวเรือนที่เลือกไวในการทําวิจัย หลังจากนั้นนําเอาขนาดของกลุมตัวอยาง
ไปหารจํานวนครัวเรือน คํานวณไดจากสูตรดังตอไปนี้ 

 
ชวงหางระหวางครัวเรือน(I)             =                 จํานวนครัวเรือน 

                                                                      จํานวนขนาดของกลุมตัวอยาง 
 

ดังนัน้กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย  3  พืน้ที่ จงึใชจํานวนตามการสุมที่มีระยะหางดังนี ้
 
กลุมที ่1 บานเอื้ออาทรพลายชุมพล จํานวนตามการสุม 25 ครัวเรือน 
กลุม 1  มีประชากร  232  ครัวเรือน  จะมชีวงหางคือ 

      ระยะหาง =   232 = 9.28 
      25 

เพราะฉะนัน้  กลุม  1  มีระยะหาง  เปน  1: 9  หลังคาเรือน 
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กลุมที ่ 2  บานเอ้ืออาทรทหารอากาศ จํานวนตามการสุม 24 ครัวเรือน 
กลุม  2  มีประชากร  220  ครัวเรือน  จะมีชวงหางคือ 

       ระยะหาง =     220 = 9.17 
       24 

เพราะฉะนัน้  กลุม  2  มีระยะหาง  เปน  1: 9  หลังคาเรือน 
 

 
กลุมที ่3 บานเอื้ออาทรบึงพระ 2  จํานวนตามการสุม 40 ครัวเรือน 
กลุม 3  มีประชากร  360  ครัวเรือน  จะมชีวงหางคือ 

      ระยะหาง =    360 = 9.00 
       40 

เพราะฉะนัน้  กลุม  3  มีระยะหาง  เปน  1: 9  หลังคาเรือน 
 
ตารางที่ 3 จาํนวนตามการสุมที่มีระยะหางกลุมตัวอยางที่ใชในการวจิัย 3 กลุมพืน้ที่วิจยั 
 
ลําดับ
ที ่

โครงการบานเอื้ออาทร 
ชุมชนเมืองพษิณุโลก 

จํานวน
ครัวเรือน 

จํานวน 
กลุมตัวอยาง 

จํานวนระยะหาง/
ครัวเรือน 

1 พลายชุมพล 232 25 9.28 /1:9 
2 ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 220 24 9.17 /1:9 
3 บึงพระ 2 360 40 9.00 /1:9 
 รวม 812 89  

 
เมื่อทราบระยะหางระหวางบานเลขที่แลว  ก็เลือกจุดเร่ิมตนของการสุมที่มีระยะหาง

เรียงลําดับไปทุก ๆ ชวงหางหรือระยะหางจนไดจํานวนตัวอยางครบตามที่ตองการตามการ
แบงกลุมและการสุมตัวอยางเชน 
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 ทุก ๆ  9  ครัวเรือน 
 

บานเลขที่   100/2  100/3  100/4  100/5  100/6   100/7  100/8  100/9                   100/11 
 

               
              เปนกลุมตัวอยาง                                             เปนกลุมตัวอยาง 
 
                                ครัวเรือนที่ใช 
                                                                                                              ในการวิจัย 
จัดแบงครัวเรือนที่มีลักษณะเหมือนกนั 
รวมกัน ไวเปนกลุม ๆ 
 
 
 
 
       สุมตัวอยาง         สุมตัวอยาง                  สุมตัวอยาง 
 
 
 
 
                                                                                                                                        
 

 
 

ภาพที ่13 การแบงกลุมและการสุมตัวอยาง ที่มีระยะหางจากกลุมตัวอยาง 
 
 
 
 

100/1 100/10

   พื้นท่ีศึกษา  

2 
220 

1 
232 

3 
360 

25 24 40 

กลุมตัวอยาง 89 
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การออกแบบสอบถาม  
การออกแบบแบบสอบถามที่ใชในการวิจัยไดกําหนดโครงสรางและรายละเอียดในการ

สรางแบบสอบถามดังนี้ 
1. กําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม เพื่อเปนการศึกษาถึงความเหมาะสม และ

ความพึงพอใจ ดานการเลือกตําแหนงและทําเลที่ต้ังโครงการ การวางผังโครงการบานเอ้ืออาทร 
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานและสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการที่จําเปนทั้งภายนอกและภายในชุมชน  

2. กําหนดประเด็นของเนื้อหา ไดแก 
2.1 ลักษณะพื ้นฐานประชากร  สังคม  และเศรษฐกิจ  ของกลุ มตัวอยาง

ประชากรภายในชุมชนโครงการบานเอ้ือออาทรโดยจําแนกลักษณะของประชากรในพ้ืนที่ศึกษา
ดังนี้ 

 1. เพศ 
 2. อาย ุ
 3. สิทธิ์ในการอยูอาศัย 
 4. กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 5. สมาชิกในครัวเรือน 
 6. ระยะเวลาการเขาพักอาศัย 
 7. อาชีพ 
 8. รายได 
 9. เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 

    10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อโครงการบานเอื้ออาทร 
2.2  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ของกลุมตัวอยางประชากรภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 
3. กําหนดประเด็นหลัก ประเด็นยอยของแบบสอบถาม ไดแก 

3.1 ขนาดของครัวเรือน  รายได  อาชีพ  และเหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัย 

3.2 สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
3.3 สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
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3.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอื้ออาทรที่ตองการ
เพิ่มเติม 

3.5 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 5 
กิโลเมตรที่ผูอยูอาศัยเห็นวามีความสําคัญ 

4. กําหนดรูปแบบคําถาม 
4.1 เปนคําถามรูปแบบเลือกตอบ 
4.2 เปนคําถามรูปแบบปลายเปด 
4.3 เปนคําถามรูปแบบการใหคาระดับคะแนน 

5. จัดทาํรางแบบสอบถามโดยมีเนื้อหา  2 สวน ไดแก 
 สวนที ่1 แบบสํารวจลักษณะพื้นฐานประชากร สังคม และเศรษฐกิจ 
 สวนที่ 2 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความคิดเห็น ของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทาง

กายภาพทั่วไปภายในชุมชน  การใหบริการโครงสรางพื้นฐานดานระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอื้ออาทร สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ือ
อาทรตองการเพิ่มเติม และสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร ในรัศมี 
5 กิโลเมตร ที่ผูอยูอาศัยเห็นวามีความสําคัญ 
 
การวิเคราะหแบบสอบถาม  

1. การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยคร้ังนี้ใชหนวยการวิเคราะหคือ ผูใชบริการของการ
เคหะแหงชาติ คือผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรทั้ง 3 พื้นที่  การวิเคราะหขอมูลได
แบงการวิเคราะหขอมูลออกตามรายละเอียด คือ 

1.1 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคําถามเก่ียวกับรายละเอียดสวนตัว ขอมูลเกี่ยวกับผู
อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทร 

1.2 การวิเคราะหขอมูลที่ไดจากคําถามเพื่อสอบถามความคิดเห็นหัวขอการวิเคราะห 
ไดแก 

 1. ความพึงพอใจสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรทั้ง 3 
พื้นที่ 

 2. ความพึงพอใจสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนโครงการบานเอ้ือ
อาทรทั้ง 3 พื้นที่ 
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 3. สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนโครงการบานเอื้ออาทรทั้ง 3 พื้นที่
ที่ตองการเพิ่มเติม 

 4. สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายนอกชุมชนโครงการบานเอื้ออาทรทั้ง 3 
พื้นที่ในรัศมี 5 กิโลเมตร ที่ผูอยูอาศัยเห็นวามีความสําคัญ 

2. การวัดคาคะแนนความพึงพอใจของผูอยูอาศัยจากการตอบแบบสอบถามโดยผูวิจัย
ไดกําหนดเกณฑในการวัดระดับคาคะแนนความพึงพอใจของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการ
บานเอ้ืออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลก โดยแปลงใหอยูในรูปตัวเลขดังตอไปนี้ 

 
พอใจมาก                         เทากบั  5  คะแนน 
คอนขางพอใจ                   เทากบั  4  คะแนน 
พอใจ                                เทากับ  3  คะแนน 
คอนขางไมพอใจ               เทากบั  2  คะแนน 
ไมพอใจ                            เทากับ  1  คะแนน 

 
3. การวัดระดับคาคะแนนเฉลี่ยความพึงพอใจของผูอยูอาศัย โดยการแปลความหมาย

ตามเกณฑดังนี้ 
 
คาเฉลี่ยของระดับ  4.91 - 5.00  ข้ึนไป 
หมายความวา  ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด 
คาเฉลี่ยของระดับ  3.91 – 4.90   
หมายความวา  ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจระดับมาก 
คาเฉลี่ยของระดับ  2.91 - 3.90   
หมายความวา  ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจระดับปานกลาง 
คาเฉลี่ยของระดับ  1.91 - 2.90   
หมายความวา  ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจระดับนอย 
คาเฉลี่ยของระดับ  1.00 - 1.90   
หมายความวา  ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจระดับนอยที่สุด 
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การวิเคราะหขอมูล 
การวิเคราะหขอมูลจากการสํารวจดวยแบบสอบถาม โดยใชวิธีทางสถิติประมวลผลโดย

เชื่อมโยง การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ขอมูลเกี่ยว กับความพึงพอใจของผูอยู
อาศัยตอสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน ขอมูล
เกี่ยวกับความตองการของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่ตองการเพิ่มเติม และ
ขอมูลการใหความสําคัญตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชน ซึ่งในการวิเคราะหขอมลู
นั้นจะใชคอมพิวเตอรในการคํานวณ โดยใชโปรแกรมสําเร็จรูป Microsoft Excel และทําการ
วิเคราะหขอมูลที่ไดจากแบบ สอบถาม โดยใชคารอยละและนําเสนอขอมูลในรูปตารางและการ
บรรยาย และนําขอมูลที่ไดจากการเก็บขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยวิธีการทางสถิติ ประมวลผล
โดยเช่ือมโยงการวิเคราะหดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (SPSS) โดยใชคาความเช่ือมั่นที่ 0.05 
สามารถเช่ือถือไดสูง ทําใหไดรับคําตอบที่ชัดเจนข้ึนดวยตัวเลขจากการหาความสัมพันธ และ
สามารถบงช้ีในเชิงพื้นที่และวิเคราะหรวมกับขอมูลทุติยภูมิเพื่อวิจัยถึงความพึงพอใจของผูอยู
อาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน  เพื่อการอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย ดวยการหาคะแนนคาเฉล่ีย (mean) และคาสวนเบ่ียงเบนมาตราฐาน 
(standard  deviation : S.D)  

 
สรุป 

การออกแบบการวิจัยในบทนี้ ไดนํากรอบแนวคิดและทฤษฎีตาง ๆ ที่ใชในการวิจัยจาก
บทที่ 2 มาสรุป สวนกระบวนการวิจัยในคร้ังนี้ไดออกแบบใหมีทั้งหมด 7 ข้ันตอน ในการออกแบบ
การวิจัยไดกําหนดกรอบและหลักการสําคัญสําหรับดําเนินการวิจัย คือ (1) กรอบทฤษฎีเพื่อวาง
แนวทางการวิจัย ไดแก แนวความคิดชุมชนละแวกบาน แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) และ 
TOD (2) วิธีการวิจัยที่ใชมี 2 สวน วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล คือ การเก็บรวบรวมขอมูลโดยการ
สังเกตการณ  และการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถาม  วิธีการที่ใชในการวิเคราะห
ขอมูล โดยใชสถิติในการเปรียบเทียบความแตกตางประมวลผลดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (3) การ
เลือกพื้นที่ดําเนินการวิจัย ไดกําหนดเกณฑและในการคัดเลือกไดพื้นที่วิจัย 3 แหง คือ โครงการบาน
เอ้ืออาทรพลายชุมพล โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  และ
โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 (4) การกําหนดประชากรกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางในการ
วิจัย ประชากรที่ใชในการวิจัยไดแก ครัวเรือนที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร โดยใชเกณฑ
การเลือกกลุมตัวอยาง และไดกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่ใชในการตอบแบบสอบถามใหอยูที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

51 

 

ประมาณ 89 ครัวเรือน ของจํานวนผูอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทร รวมทั้ง 3 พื้นที่วิจัย (5) การ
ออกแบบสอบถาม โดยกําหนดวัตถุประสงคของแบบสอบถาม เนื้อหาของแบบสอบถาม และ
รูปแบบของคําถาม มีเนื้อหาของแบบสอบถาม 2 สวน คือ สวนที่ 1 ลักษณะพื้นฐานประชากร 
สังคม และเศรษฐกิจ สวนที่ 2 คําถามทั่วไปเกี่ยวกับความพึงพอใจ ความตองการเพิ่มเติม และการ
ใหความสําคัญของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน
ดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ (6) การวิเคราะหแบบสอบถาม ไดใชเกณฑวัดคาระดับความพึง
พอใจ ความตองการ หรือการใหความสําคัญไว 5 ระดับ โดยมากที่สุดเทากับ 5 และนอยที่สุด
เทากับ 1 สวนการวัดระดับคาเฉล่ียจากการวิเคราะห มี 5 ระดับเชนกัน โดยมากที่สุดอยูระหวาง 
4.91 - 5.00 และนอยที่สุดอยูระหวาง 1.00 - 1.90 (7) การวิเคราะหขอมูล จากแบบสอบถามโดย
ใชวิธีทางสถิติประมวลผลโดยเช่ือมโยง คารอยละ และนําเสนอขอมูลในรูปตารางและการบรรยาย 
เม่ือไดทําการออกแบบการวิจัยดังรายละเอียดที่กลาวแลว ก็จะเร่ิมดําเนินการวิจัยตามกรอบที่
กําหนดไวโดยจะทําการศึกษาสภาพของพื้นที่วิจัยในบทที่ 4 ตอไป 
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บทที่ 4 

สภาพพื้นทีโ่ครงการบานเอ้ืออาทร 
ชุมชนเมืองพิษณุโลก 

 
การวิจัยในบทนี้จะกลาวถึงสภาพทั่วไปของพื้นที่โครงการบานเอ้ืออาทรในชุมชนเมือง

พิษณุโลกที่ไดรับการคัดเลือกเพื่อทําการวิจัยตามเกณฑคัดเลือกโครงการบานเอ้ืออาทรในชุมชน
เมืองพิษณุโลกท่ีผูวิจัยไดกําหนดข้ึนจํานวน 3 โครงการจากจํานวนรวมทั้งหมด 8 โครงการ ไดแก 
โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหาร
อากาศ และโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเนื้อหาคลอบคลุม วัตถุประ 
สงคของโครงการ ตําแหนงที่ต้ังโครงการ การคมนาคมขนสง ขนาดที่ดิน และรายละเอียดในการ
วางผัง นอกจากนี้ยังไดกลาวถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพปจจุบัน ทั้งสภาพแวดลอมโดยรอบ
พื้นที่โครงการ และสภาพแวดลอมภายในโครงการ ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน และการ
ดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอย ซึ่งเปนขอมูลที่ไดจากการสํารวจภาคสนามในระหวางทําการแจกและ
เก็บแบบสอบถามในระหวางวันที่ 14-17 กุมภาพันธ พ.ศ.2554 
 
โครงการบานเอ้ืออาทรสวนภูมิภาคในพ้ืนที่เมืองพิษณุโลก 

นับต้ังแตป พ.ศ.2519  เปนตนมา การเคหะแหงชาติไดจัดทําโครงการที่อยูอาศัยใน
จังหวัดพิษณุโลก  ไปแลวกวา 4,000 หนวย กระจายตัวในพื้นที่ตางๆ เชน โครงการเคหะชุมชน 
ของการเคหะแหงชาติในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก โครงการอาคารเชาสําหรับขาราชการ และ
ลาสุดไดจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรในสวนภูมิภาคในพ้ืนที่เมืองพิษณุโลกมี 8 โครงการ 3,270 
หนวย ปจจุบันดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย 5 โครงการ 1,634 หนวย 

โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ของการเคหะแหงชาติ ที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้  เปนโครงการบานเอื้ออาทรของการเคหะแหงชาติที่ผานการคัดเลือกตามเกณฑที่ไดกลาวไว
ในบทที่ 3 มีพื้นที่วิจัย 3 พื้นที่ คือ  

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

53 

 

1. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล 
2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
3. โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 
โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก เปนโครงการกอสรางที่อยูอาศัยตาม

แผนพัฒนาที่อยูอาศัยของการเคหะแหงชาติ ป พ.ศ.2546-2550 ซึ่งมีระยะเวลากอสรางแลวเสร็จ
และบรรจุผูเขาอยูอาศัยในชวงเวลาใกลเคียงกัน มีที่ต้ังหางจากศูนยกลางชุมชนเมืองพิษณุโลกใน
รัศมีระหวาง 5-10 กิโลเมตร ซึ่งโครงการบานเอ้ืออาทรทั้ง 3 พื้นที่ที่มีสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน ดังนี้ 

 

 

ภาพที ่14  โครงการพฒันาที่อยูอาศัยบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก 8 โครงการ 
ที่มา : กองผลิตและกอสราง 9 ฝายบริหารการกอสราง 3 . แบบกอสรางโครงการบานเอ้ืออาทร
พิษณุโลก 8 โครงการ .กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ , 2552. 
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โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล  
โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล เปนการจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย

เพื่อแกปญหาการขาดแคลนที่อยูอาศัยของประชาชนตามแผนงานการจัดทําโครงการบานเอื้อ
อาทร ระยะที่ 3/2 ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี จัดสรางในพื้นที่โครงการของการเคหะแหงชาติ 
มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัย  232 หนวย เร่ิมกอสรางเมื่อ มีนาคม 2549 แลวเสร็จมิถุนายน 2550 
ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ 2551 ปจจุบัน (ตุลาคม 2553) มีผูเขาอยูอาศัยจริง  232 ครัวเรือน คิดเปน
รอยละ 100 ของโครงการ มีรายละเอียดตาง ๆ ของโครงการดังนี้ 

1. ที่ต้ังโครงการ อยูบนถนนสิงหวัฒน  ตําบลพลายชุมพล อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปน
โครงการที่อยูในบริเวณทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมืองพิษณุโลก ต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความเหมาะสม
สําหรับการเปนที่อยูอาศัย สอดคลองกับเกณฑความจําเปนพื้นฐานของผูอยูอาศัยของมีรายไดนอย มี
ความสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาในระดับเมืองเพื่อเปนที่อยูอาศัย ตําแหนงที่ต้ังโครงการอยูใน
พื้นที่อยูในทิศทางของการพัฒนาเมืองพื้นที่ที่ยังมีความหนาแนนไมมากนัก มีศักยภาพสูง และมีแนวโนม
จะเกิดการขยายตัวของเมืองมาในทิศทางดังกลาว เพราะเปนพื้นที่ที่อยูใกลตัวเมือง การเดินทางเขาสู
บริเวณใจกลางเมืองไดสะดวกมากข้ึนอีกดวย สามารถเขาถึงแหลงงานประเภทสถาบันการศึกษา ทั้ง
มหาวิทยาลัยนเรศวร และมหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลยสงคราม (ทุงทะเลแกว) 

2. ขนาดที่ดิน พื้นที่โครงการทั้งหมด 24 ไร 2 งาน 18 ตารางวา ประเภทการใชประโยชนที่ดิน
ตาม พ.ร.บ.การผังเมืองอยูในแนวเขตพื้นที่สีเหลือง เปนที่ดินประเภทที่อยูอาศัยหนาแนนนอย ตาม
กฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก  

3. กรรมสิทธิ์ที่ดิน การเคหะแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ได
ทําการจัดซื้อเพื่อกอสรางบานเอ้ืออาทรในราคาไรละ 765,000 บาท โดยท่ีดินดังกลาวมีพื้นที่ติดตอกัน
เปนผืนเดียวกันและมีรูปรางที่ดินคลายส่ีเหล่ียมผืนผาตามลักษณะที่ปรากฎในผังที่ดิน 

4. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโดยกลุม เปาหมาย
คือที่มีระดับรายไดครัวเรือนละไมเกิน 15,000 บาท/เดือน (ระดับรายไดป พ.ศ.2546) หรือ 22,000 บาท/
เดือน (ณ โครงการแลวเสร็จ) โดยใหผูอยูอาศัยมีโอกาสไดซื้อบานและที่ดินของตัวเองไดสะดวกข้ึน 

5. รายละเอียดในการวางผัง โดยออกแบบใหอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทาง การวาง
ผังโครงการบานเอื้ออาทร ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ชั้น โดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ และมาตรฐาน
ที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอยที่จะมีความสะดวกสบายในการอยูอาศัยตามสมควร จัดใหมีถนนสาย
หลักทางเขาโครงการเขตทางกวาง 12.00 เมตร และจัดสาธารณูปการสวนใหญไวใกลแนวถนนสายหลัก 
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เพื่อใหผูอยูอาศัยสามารถใชประโยชนไดเชื่อมกลุมที่อยูอาศัยดวยถนนสายรองเขตทางกวาง 9.00 เมตร 
แบงที่อยูอาศัยแตละกลุม โดยจะลอมรอบดวยถนนสายยอยเขตทางกวาง 8.00 เมตร ตอเนื่องกัน 

 

 
 
ภาพที ่15 ภาพถายทางอากาศที่ต้ังโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล  
ที่มา : http://maps.google.co.th/map 
 

 
 
ภาพที ่16  ผังโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล  
ที่มา : กองผลิตและกอสราง 9 ฝายบริหารการกอสราง 3 . แบบกอสรางโครงการบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพล.กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ , 2548. 
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5.1 การใชประโยชนที่ดินแบงออกเปน 4 สวน ไดแก  1.ที่อยูอาศัย 2.สวนสาธารณะ 
3.ถนนและทางเดินเทา  และ  4.พื้นที่บ ริการสาธารณะซ่ึงเปนพื้นที่องคประกอบชุมชน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 4 
 
ตารางที่ 4 การใชประโยชนที่ดินโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

ประเภท จํานวน แปลงมาตรฐาน 
(เมตร) 

พื้นที่/ 
ตารางเมตร 

พื้นที่/
ไร 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1. บานเด่ียว 2 ชั้น 232 6.00 x 14.00 24,891.06 15.56 63.38 
2. ถนน ทางเทา   9,933.57 6.21 25.92 
3. สนามเด็กเลน และ  
สวนสาธารณะ 

  1,036.70 0.65 2.64 

4. ศูนยชุมชน   1,332.14 0.83 3.40 
5. บอบําบัดน้าํเสีย   730.10 0.46 1.86 
6. ลานคา   610.25 0.38 1.55 
7. แนวทางระบายน้ํา   738.18 0.46 1.88 

รวมพืน้ที่โครงการ   39,272.00 24.54 100 
 
5.1.1ที่อยูอาศัย ขนาดพื้นที่อยูอาศัยและสัดสวนพื้นที่อยูอาศัยตอพื้นที่

โครงการ  มีพื้นที่อยูอาศัยอยูทั้งส้ิน 15.56 ไร (24,891.06 ตารางเมตร) โดยสัดสวนของพื้นที่อยู
อาศัยตอพื้นที่โครงการคิดเปนรอยละ 63.38 

5.1.2  รูปแบบที่อยูอาศัยลักษณะอาคารเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดที่ดินแปลง
มาตรฐาน 6.00x14.00 เมตร หรือ 21.00 ตารางวา พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 51.50 ตารางเมตร   

5.2 ประชากรในโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล  
5.2.1  ปจจุบันมีจํานวนครอบครัวรวม  232 ครอบครัว 
5.2.2  จาํนวนประชากร  928 คน (เฉล่ีย 4 คน / ครอบครัว) 
5.2.3  ความหนาแนนรวม 9.58 ครอบครัว / ไร หรือ 37.81 คน / ไร 
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5.3  ระบบถนนภายในโครงการ จะใชระบบถนนสายยอยปลายตนั (cul-de-sac) 
ตอจากระบบถนนสายยอยตอเนื่อง (loop) ในกลุมที่อยูอาศัยเปนทางสัญจรเขาสูพืน้ที่อยูอาศัย 
รายละเอียดตามตารางที ่5 
 
ตารางที่ 5 ขนาดถนนและทางเทาโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

ประเภท เขตทาง/เมตร ผิวจราจร/เมตร ทางเทา/เมตร 
ถนนสายหลัก 12.00 9.00 1.50 
ถนนสายรอง 9.00 6.00 1.50 
ถนนสายยอย 8.00 6.00 1.00 (ราง วี คสล.2ขาง) 
ถนนสายยอยปลายตัน 8.00 4.80 0.55 (ราง วี คสล.2ขาง) 

 
5.4  รูปแบบทางสัญจร  ภายในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีพื้นที่ทั้งหมด 

6.21 ไร (9,933.57ตารางเมตร)  โดยสัดสวนพื้นที่ทางสัญจรตอพื้นที่โครงการคิดเปนรอยละ 25.92  
ทางสัญจรจะใชถนนสายหลัก ถนนสายรอง และถนนปลายตันเปนทางสัญจรเขาสูพื้นที่อยูอาศัย  
 

   
 

ภาพที ่17 ถนนสายหลักบริเวณตอนตนโครงการ เขตทางกวาง 12.00 เมตร จัดใหมแีสงสวางตาม 
แนวทางเดินเทา ซึ่งถือเปนทางเดินเทาหลักของชุมชนไปจนถึงศูนยกลางภายในชุมชน  
(บันทึกภาพวนัพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 14.30 น.) 
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ภาพที่18 ถนนสายรองภายในโครงการ เขตทางกวาง 9.00 เมตร แยกจากถนนสายหลักเปนถนน  
(loop) ลอมรอบกลุมที่อยูอาศัยมีแสงสวางตามแนวทางเดิน  และจะเปนแนวเสนทอ 
ประปา  เสาไฟฟา สภาพแวดลอมทางกายภาพทั่วไปไมมีพื้นที่ทางเดินเทาผูอยูอาศัย 
ตองใชผิวจราจรเปนทางเดินเทาแทน (บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554  
เวลา 14.30 น.) 

 
5.5  สาธารณูปโภคภายในโครงการ  การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีสาธารณูปโภค

ตามขอกําหนดการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร (TOR) ประกอบดวย  
5.5.1 งานวิศวกรรมไฟฟาในตัวอาคาร และบริเวณโครงการซ่ึงประกอบดวย 

 ระบบไฟฟา ใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก
โดยเดินสายตามแนวถนนหนาโครงการ ตามมาตรฐานการไฟฟา 

5.5.2 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลประกอบดวยระบบสุขาภิบาลในตัวอาคาร และ
บริเวณโครงการ ซึ่งประกอบดวย 

1. ระบบประปา ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก  
โดยมีทอประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200 มม.อยูดานหนาโครงการ จึงสามารถตอเชื่อมทอ
ประปาสําหรับการใชน้ําในโครงการ โดยขอขยายเขตทอน้ําประปาเพื่อเขาสูโครงการเพื่อให
ปริมาณเพียงพอกับการใชน้ําในโครงการ 

 2. ระบบระบายน้ําฝนที่ตกในโครงการจะระบายลงสูทอระบายน้ําที่
ขนานไปกับถนนในโครงการ และไหลลงสูบอดักน้ําฝนเพื่อหนวงน้ําไวกอนระบายน้ําออกสูทอ
ระบายน้ําสาธารณะหนาโครงการ 
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3. ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณโครงการ มีพื้นที่ประมาณรอยละ 1.50-2.00 
ของพื้นที่โครงการ โดยการออกแบบอยูใกลจุดระบายน้ําออกของโครงการ สําหรับเชิงลาดขอบบอ
ใหจัดทําการปลูกตนกระดุมทองรอบบอและลาดคอนกรีตเฉพาะปากบอพรอมร้ัว wire mesh สูง 
1.20 เมตร โดยรอบ ทางโครงการจะทําการบําบัดน้ําเสียจนมีคาอยูในเกณฑของมาตรฐานน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท ข. (ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) กอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหนา
โครงการ 

4. ระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับที่อยูอาศัยสามารถเลือกใชไดทั้งถังบําบัด
สําเร็จรูปหรือถังบําบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวใหระบายสูภายนอก
โครงการโดยตรงโดยไมผานบอหนวงน้ําของโครงการ ทั้งนี้การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมได
ใชเกณฑที่สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยอมรับ 

ผูออกแบบไดเลือกระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศมาใชในการบําบัดน้ําเสียใน
อาคารที่อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล และเนนใหมีจุดเดนคือ ผูอยูอาศัยสามารถ
ดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียภายในครัวเรือนเองได เชนการทําความสะอาดตัวกลาง(ที่อยูของ
แบคทีเรีย) และนําปมอากาศมาซอมแซมไดกลาวคือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ (aerobic 
treatment) กลาวถึงการนําจุลชีพมาบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยเลือกชนิดของจุลชีพที่ใช
ออกซิเจนมาชวยในกระบวนการทํางาน ซึ่งระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบบําบัดน้ําเสีย
แบบไมใชอากาศ (anaerobic treatment) กลาวคือ BOD (biological oxygen demand) ที่ออก
จากระบบบําบัดฯ แบบใชอากาศจะมีคาตํ่ากวา 20 mg/L ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทําใหไมตองใช
ระบบบําบัดรวมอีกในการบําบัดน้ําเสียในโครงการ 

5.5.3 ระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย อยูในความรับผิดชอบของเทศบาล
นครพิษณุโลกจะเปนผูดําเนินการจัดเก็บโดยภายในโครงการ ฯ จะมีที่พักขยะพรอมทั้งเก็บขยะ
สํารองไวในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเก็บขยะไดตามปกติ 

5.5.4 ระบบคมนาคมขนสง บริเวณหนาโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล มี
บริการขนสงสาธารณะโดยมีรถสองแถว และรถโดยสารประจําจังหวัดวิ่งตามแนวถนนหนา
โครงการเขาไปในตัวเมือง และมีรถโดยสารระหวางจังหวัด (พิษณุโลก-สุโขทัย) วิ่งผานดานหนา
โครงการ 

5.6 สาธารณูปการภายในโครงการ การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีตามขอกําหนดการ
จัดทําโครงการบานเอื้ออาทร (TOR)  รายละเอียดตามตารางที่ 6  
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ตารางที่ 6 ขนาดพื้นที่สวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรพลายชมุพล  
 

ประเภท พื้นที ่
(ตาราง
เมตร) 

รอยละ
ของพื้นที่
โครงการ 

กิจกรรม 

สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน 1,036.70 2.64 นั่งเลนพกัผอน 
ลานคาชุมชน 610.25 1.55 เลนกฬีา  ออกกําลังกาย 
ศูนยชุมชน 1.332.14 3.40 กิจกรรมรวมกนักับชุมชน  

 
การวางตําแหนงของสวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชน ตอหนึ่งหนวยที่อยูอาศัยคิด

เปนรอยละ 2.64 ของพื้นที่ที่อยูอาศัย สัดสวนดังกลาวนี้นอยกวาสัดสวนรอยละ 5 ของพ้ืนที่ที่อยู
อาศัยตามขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทางการวางผังโครงการบานเอ้ืออาทร (การเคหะแหงชาติ
,2548) พื้นที่บริการสาธารณะ ประกอบดวย อาคารศูนยชุมชน สําหรับพื้นที่ภายนอกอาคารไดแก
ลานจอดรถ และสนามหญา พื้นที่ทั้งหมดของศูนยชุมชนมีขนาด 1,332.14 ตารางเมตร คิดเปน
รอยละ 3.40 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 

 

   
 
ภาพที่ 19 ศูนยชุมชน  สวนสาธารณะ และสนามเด็กเลนในปจจุบัน อยูบริเวณหนาโครงการ  

สภาพขาดแคลนอุปกรณอํานวยความสะดวกในการพักผอนหยอนใจและขาดการดูแล 
บํารุงรักษา (บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 14.50 น.) 
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สภาพแวดลอมทางกายภาพปจจบุัน 
1. สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล เปนยานที่อยูอาศัยที่มี

ความหนาแนนนอย มีพื้นที่ชุมชนซ่ึงเปนที่อยูอาศัยขนาด 1-2 ชั้นกระจายอยูทั่วไป แตยังคงมีพื้นที่
เกษตรกรรมและพ้ืนที่วางเปลากระจายตัวอยู (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 60 พื้นที่พักอาศัยรอย
ละ 40) ทางดานถนนสายหลักหนาโครงการ(ถนนสิงหวัฒน) มีการพัฒนาที่ดินเปนศูนยการคา
ขนาดใหญ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคอนขางสมบูรณ ทั้งระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ เชน สถานที่ราชการ ศาสนสถาน แหลงงาน ตลาด รานคา ฯลฯ   

2. สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล ในปจจุบัน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและมีผูอยูอาศัยแลว 2 ป ซึ่งผูอยูอาศัยไดมีการปรับปรุงและตอเติม
พอสมควร บริเวณที่กําหนดไวเปนสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน การเคหะแหงชาติไดจัดต้ัง
คณะกรรมการสหกรณชุมชนข้ึนเพื่อจัดการดูแลชุมชน แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควร  
สภาพแวดลอมทางกายภาพในสวนที่เปนสาธารณะจึงขาดการดูแลรักษา การกําหนดตําแหนง
ที่ต้ังสวนใหญของสาธารณูปการไวทางดานหนาของโครงการ จากการสํารวจภาคสนามพบวา
ตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่อยูอาศัยเทาที่ควร  

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนไดแก สวนสาธารณะ บอบําบัดน้ําเสีย และมี
ไฟฟาสองสวางสําหรับถนนทางเทา หัวจายน้ําสําหรับดับเพลิง และที่รวมขยะ 

4. การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยภายในชุมชนโครงการบานเอื้ออาทร
พลายชุมพล ในแตละหนวยที่อยูอาศัย  ผูที่อยูอาศัยภายในชุมชนมีการดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใช
สอยภายนอกอาคารของตนเองจากเดิมคิดเปนรอยละ 70 จากการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบวา
การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารจากเดิมสามารถแบงออกไดดังนี้ 

4.1 การดัดแปลงสนามดานหนาบานเดิมเปนลานเอนกประสงค 
4.2 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางดานหนาบานเปนหองเพิ่มเติม 
4.3 การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ลานช้ันลางดานหลังบานเปนหองเพิ่มเติม 
4.4 การดัดแปลงแกไขร้ัวบานและประตูร้ัวบาน 
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ภาพที่ 20 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยพื้นที่ดานหนา (ขนาดแปลงมาตรฐาน)  
เพิ่มพื้นที่ใชสอยของผูอยูอาศัย โดยลักษณะรูปแบบของการตอเติมของที่อยูอาศัยมี 
ความหลายหลากแลวแตความตองการของผูอยูอาศัย (บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13  
มกราคม 2554 เวลา 14.30 น.) 
 

    
 
ภาพที ่21 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพือ่เพิ่มพืน้ที่ใชสอย และการดัดแปลงแกไขร้ัวบานที่อยู 

อาศัยแปลงมุมซึ่งมพีื้นที่มากกวาแปลงมาตรฐานเพื่อเพิม่พื้นที่ใชสอยของผูอยูอาศัย 
(บันทึกภาพวนัพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 15.30 น.) 

 
โครงการบานเอ้ืออาทรสาํหรับขาราชการและลกูจางทหารอากาศ  

โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยเหตุผลในการ
เกิดโครงการเร่ิมแรกมาจากการสรางที่อยูอาศัยเพื่อรองรับกลุมขาราชการและลูกจางทหารอากาศ
ใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในราคาที่มีความสามารถในการผอนชําระได ปจจุบันเมื่อโครงการ ฯ 
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ไดดําเนินการกอสรางแลวเสร็จกลุมประชากรเปาหมายเดิมมาทําสัญญาเพียงรอยละ20 ทาํใหกลุม
ประชากร ผูอยูอาศัยภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ รอยละ 
80 เปนประชาชนทั่วไป มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัย 244 หนวย เร่ิมกอสรางเมื่อ16 สิงหาคม 2548 
แลวเสร็จ 8 มีนาคม 2550 บรรจุผูเขาอยูอาศัย ต้ังแตเดือน กุมภาพันธ 2551 ปจจุบัน (ตุลาคม 
2553) มีผูเขาอยูอาศัยจริง  220 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 90 ของโครงการ มีรายละเอียดตาง ๆ 
ของโครงการ ดังนี้ 

1. ที่ต้ังโครงการ  ต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 1063  (สายพิษณุโลก-วัดจุฬา
มณี-บางกระทุง) ตําบลวัดพริก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนโครงการที่อยูในบริเวณทิศ
ตะวันตกเฉียงใตของตัวเมืองพิษณุโลก ต้ังอยูในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนที่อยูอาศัย 
สอดคลองกับเกณฑความจําเปนพื้นฐานของผูอยูอาศัยของมีรายได ตําแหนงที่ต้ังโครงการที่อยู
ใกลแหลงงานหลัก ศูนยกลางระดับชุมชน และสาธารณูปการหลักของรัฐ แตไมมีความสอดคลอง
เหมาะสมกับการพัฒนาในระดับเมืองดวยสาเหตุของตําแหนงที่ต้ังโครงการอยูในพื้นที่เกษตรกรรม
ของเมือง 

2. ขนาดที่ดิน  พื้นที่โครงการทั้งหมด 25 ไร 0 งาน 85.7 ตารางวา ประเภทการใช
ประโยชนที่ดินตาม พ.ร.บ.การผังเมืองอยูในแนวเขตพื้นที่สีเขียว เปนที่ดินประเภทชนบทและ
เกษตรกรรม ตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ใหใชประโยชนเพื่อการอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย โดยไมกอเหตุรําคาญหรือไมเปนพิษตอชุมชนหรือส่ิงแวดลอม 

3. กรรมสิทธิ์ที่ดิน การเคหะแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษยไดทําการจัดซ้ือเพื่อกอสรางบานเอื้ออาทรในราคาไรละ 550,000 บาท โดยที่ดินดังกลาวมี
พื้นที่ติดตอกันเปนผืนเดียวกันและมีรูปรางที่ดินรูปตัวแอล (L) ตามลักษณะที่ปรากฏในผังที่ดิน 

4. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโดยกลุม เปาหมาย
คือที่มีระดับรายไดครัวเรือนละไมเกิน 15,000 บาท/เดือน (ระดับรายไดป พ.ศ.2546) หรือ 22,000 บาท /
เดือน  (ณ โครงการแลวเสร็จ) โดยใหผูอยูอาศัยมีโอกาสไดซื้อบานและที่ดินของตัวเองไดสะดวกข้ึน 

5. รายละเอียดในการวางผัง โดยออกแบบใหอยูภายใตขอกําหนด และเงื่อนไขแนวทาง การ
วางผังโครงการบานเอ้ืออาทร ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ชั้น โดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ และ
มาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอยที่จะมีความสะดวกสบายในการอยูอาศัยตามสมควร จัดให
มีถนนสายหลักทางเขาโครงการเขตทางกวาง 12.00 เมตร และจัดสาธารณูปการสวนใหญไวใกลแนว
ถนนสายหลักเพื่อใหผูอยูอาศัยสามารถใชประโยชนได   
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ภาพที ่22 ภาพถายทางอากาศที่ต้ังโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการ ฯ ทหารอากาศ  
ที่มา : http://maps.google.co.th/map 
 

 
 

ภาพที ่23  ผังโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  
ที่มา : กองผลิตและกอสราง 9 ฝายบริหารการกอสราง 3 . แบบกอสรางโครงการบานเอ้ืออาทร
สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ , 2549. 
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5.1  การใชประโยชนที่ดินแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1.ที่อยูอาศัย 2.สวนสาธารณะ 
3.ถนนและทางเดินเทา  และ  4.พื้นที่บ ริการสาธารณะซ่ึงเปนพื้นที่องคประกอบชุมชน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 การใชประโยชนที่ดินโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

ประเภท จํานวน แปลงมาตรฐาน 
(เมตร) 

พื้นที่/ 
ตารางเมตร 

พื้นที่/
ไร 

สัดสวน 
(รอยละ) 

1. บานเด่ียว 2 ชั้น 244 6.00 x 16.00 25,507.91 15.94 63.38 
2. ถนน ทางเทา   8,888.81 5.56 22.03 
3. สนามเด็กเลน    1,003.90 0.63 2.49 
4. ศูนยชุมชน   1,280.00 0.80 3.17 
5. บอบําบัดน้าํเสีย   1,659.43 1.04 4.11 
6. ลานคา   1,056.43 0.66 2.62 
7. พืน้ที ่กคช.   953.43 0.60 2.37 
รวมพืน้ที่โครงการ   40,349.91 25.22 100 

 
5.1.1 ที่อยูอาศัย ขนาดพื้นที่อยูอาศัยและสัดสวนพื้นที่อยูอาศัยตอพื้นที่

โครงการมีพื้นที่อยูอาศัยอยูทั้งส้ิน 15.94 ไร (25,507.91 ตารางเมตร) โดยสัดสวนของพื้นที่อยู
อาศัยตอพื้นที่โครงการคิดเปนรอยละ 63.38 

5.1.2  รูปแบบที่อยูอาศัยลักษณะอาคารเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดที่ดินแปลง
มาตรฐาน 6.00x16.00 เมตร หรือ 96.00 ตารางวา พื้นที่ใชสอยภายในอาคาร 51.50 ตารางเมตร   

5.2 ประชากรในโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
5.2.1 ปจจุบันมีจํานวนครอบครัวรวม  220 ครอบครัว 
5.2.2 จํานวนประชากร  880 คน (เฉล่ีย 4 คน / ครอบครัว) 
5.2.3 ความหนาแนนรวม 8.72 ครอบครัว / ไร หรือ 34.89 คน / ไร 
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5.3  ระบบถนนภายในโครงการ จะใชระบบถนนสายยอยปลายตัน (cul-de-sac) ตอจากระบบ
ถนนสายยอยตอเนื่อง (loop) ในกลุมที่อยูอาศัยเปนทางสัญจรเขาสูพื้นที่อยูอาศัย ร ายละเอียดตามตารางที่ 8 
 
ตารางที่ 8 ขนาดถนนและทางเทาโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

ประเภท เขตทาง/เมตร ผิวจราจร/เมตร ทางเทา/เมตร 
ถนนสายหลัก 12.00 9.00 1.50 
ถนนสายรอง 9.00 6.00 1.50 
ถนนสายยอย 8.00 6.00 1.00 (ราง วี คสล.2ขาง) 
ถนนสายยอยปลายตัน 8.00 4.80 0.55 (ราง วี คสล.2ขาง) 

 
5.4  รูปแบบทางสัญจรภายในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง

ทหารอากาศ  มีพื้นที่ทั้งหมด 5.56 ไร (8,888.81ตารางเมตร) โดยสัดสวนพื้นที่ทางสัญจรตอพื้นที่
โครงการ ฯ คิดเปนรอยละ 22.03 

 

    
 
ภาพที่ 24 ถนนสายหลักบริเวณตอนตนโครงการ  และเปนเสนทางหลักของสาธารณูปการตางๆ ที่ 

สําคัญของชุมชน  จัดใหมีแสงสวางตามแนวทางเดิน ซึ่งถือเปนทางเดินเทาหลักของ
ชุมชนไปจนถึงศูนยกลางภายในชุมชน ถูกกีดขวางดวยเสาไฟฟา และการปลูกแนว
ตนไมทําใหพื้นที่ทางเดินเทามีความไมตอเนื่อง(บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 
2554 เวลา 16.30 น.) 
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ภาพที่ 25 ถนนสายรองภายในโครงการ แยกจากถนนสายหลักเปนถนน loop ลอมรอบกลุมที่อยู 
อาศัยมีแสงสวางตามแนวทางเดิน และจะเปนแนวเสนทอประปา เสาไฟฟา 
สภาพแวดลอมทางกายภาพทั่วไป จะพบวาผูอยูอาศัยตองใชผิวจราจรเปนทางเดินเทา 
แทน (บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 16.45 น.) 
  

    
 

ภาพที ่26 พื้นที่เวนวางของชุมชนบริเวณตอนตนโครงการ อยูบริเวณดานหนาทางเขาออกหลักของ 
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ใชเปนพืน้ทีเ่ลนกีฬา 
ของเด็ก  สนามหญาและไมยืนตนขาดการดูแลรักษา (บันทกึภาพวนัพฤหัสบดีที่ 13 
มกราคม 2554 เวลา 17.30 น.) 

 
5.5  สาธารณูปโภคภายในโครงการ  การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีสาธารณูปโภค

ตามขอกําหนดการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร (TOR) ประกอบดวย  
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5.5.1 งานวิศวกรรมไฟฟาในตัวอาคาร และบริเวณโครงการซ่ึงประกอบดวย       
ระบบไฟฟา ใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

โดยเดินสายตามแนวถนนหนาโครงการ ตามมาตรฐานการไฟฟา   
5.5.2 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลประกอบดวยระบบสุขาภิบาลในตัวอาคาร และ

บริเวณโครงการซ่ึงประกอบดวย 
1. ระบบประปา ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีทอประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200 มม. อยูดานหนาโครงการจึงสามารถตอเชื่อมทอ
ประปาสําหรับการใชน้ําในโครงการโดยขอขยายเขตทอน้ําประปาเพื่อเขาสูโครงการเพื่อใหปริมาณ
เพียงพอกับการใชน้ําในโครงการ  

2. ระบบระบายน้ําฝนที่ตกในโครงการจะระบายลงสูทอระบายน้าํทีข่นาน
ไปกับถนนในโครงการ  และไหลลงสูบอดักน้ําฝนเพื่อหนวงน้ําไวกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหนาโครงการ 

3. ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณโครงการ มีพื้นที่ประมาณรอยละ 1.50-2.00 
ของพื้นที่โครงการ โดยการออกแบบอยูใกลจุดระบายน้ําออกของโครงการ สําหรับเชิงลาดขอบบอ
ใหจัดทําการปลูกตนกระดุมทองรอบบอและลาดคอนกรีตเฉพาะปากบอพรอมร้ัว wire mesh สูง 
1.20 เมตร โดยรอบ ทางโครงการจะทําการบําบัดน้ําเสียจนมีคาอยูในเกณฑของมาตรฐานน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท ข. (ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) กอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหนา
โครงการ 

4. ระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับที่อยูอาศัยสามารถเลือกใชไดทั้งถังบําบัด
สําเร็จรูปหรือถังบําบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวใหระบายสูภายนอก
โครงการโดยตรงโดยไมผานบอหนวงน้ําของโครงการ ทั้งนี้การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมได
ใชเกณฑที่สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยอมรับ 

ผูออกแบบไดเลือกระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศมาใชในการบําบัด
น้ําเสียในอาคารท่ีอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล และเนนใหมีจุดเดนคือ ผูอยูอาศัย
สามารถดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียภายในครัวเรือนเองได เชนการทําความสะอาดตัวกลาง(ที่
อยูของแบคทีเรีย) และนําปมอากาศมาซอมแซมไดกลาวคือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ 
(aerobic treatment) กลาวถึงการนําจุลชีพมาบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยเลือกชนิดของจุลชีพที่
ใชออกซิเจนมาชวยในกระบวนการทํางาน ซึ่งระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบไมใชอากาศ (anaerobic treatment) กลาวคือ BOD (biological oxygen demand) ที่
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ออกจากระบบบําบัดฯ แบบใชอากาศจะมีคาตํ่ากวา 20 mg/L ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทําใหไม
ตองใชระบบบําบัดรวมอีกในการบําบัดน้ําเสียในโครงการ 

5.5.3 ระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  อยูในความรับผิดชอบขององคการ
บริหารสวนตําบลวัดพริก จะเปนผูดําเนินการจัดเก็บโดยภายในโครงการ ฯ จะมีที่พักขยะพรอมทั้ง
เก็บขยะสํารองไวในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเก็บขยะไดตามปกติ 

 
5.6 สาธารณูปการภายในโครงการ การเคหะแหงชาติไดจัดใหมี ตามขอกําหนดการ

จัดทํา โครงการบานเอื้ออาทร (TOR)  รายละเอียดตามตารางที่ 9 
 
ตารางที่  9 ขนาดพืน้ที่สวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและ 

  ลูกจางทหารอากาศ 
 
ประเภท พื้นที ่

(ตารางเมตร) 
รอยละของ
พื้นที่โครงการ 

กิจกรรม 

สวนสาธารณะ 1,003.90 2.49 นั่งเลนพกัผอน 
ลานคาชุมชน 1,056.43 2.62 เลนกฬีา  ออกกําลังกาย 
ศูนยชุมชน 1,280.00 3.17 กิจกรรมรวมกนักับชุมชน  
พื้นที่ใชประโยชนของ กคช. 792.72 1.98 - 

 
การวางตําแหนงของสวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชน ตอหนึ่งหนวยที่อยูอาศัย 

คิดเปนรอยละ 2.49  ของพื้นที่ที่อยูอาศัย สัดสวนดังกลาวนี้ นอยกวาสัดสวนรอยละ 5 ของพื้นที่ที่
อยูอาศัยตามขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทางการวางผังโครงการบานเอื้ออาทร (การเคหะแหงชาติ
,2549) พื้นที่บริการสาธารณะ ภายในบริเวณศูนยชุมชนประกอบดวย สถานรับเล้ียงเด็กออนกอน
วัยเรียน สําหรับพื้นที่ภายนอกอาคารไดแก ลานจอดรถ และสนามหญา พื้นที่ทั้งหมดของศูนย
ชุมชนมีขนาด 1,280.00ตารางเมตร คิดเปนรอยละ 3.17 ของพื้นที่โครงการทั้งหมด 
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ภาพที่ 27 ศูนยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ พื้นที่ 
สาธารณูปการภายในชุมชน  ปจจุบันการเคหะแหงชาติไดมอบศูนยชุมชนใหอยูในความ 
ดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลวัดพริก และไดปรับปรุงพื้นที่เปนสถาน 
เล้ียงเด็กตอนกลางวัน (บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น.) 

 
สภาพแวดลอมทางกายภาพปจจบุัน 

1. สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหาร
อากาศเปนพื้นที่ชนบทและเกษตรกรรม มีพื้นที่ชุมชนซ่ึงเปนที่อยูอาศัยขนาด 1-2 ชั้นกระจายอยู
นอย แตยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่วางเปลากระจายตัวอยูทั่วไป (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอย
ละ 60 พื้นที่พักอาศัยรอยละ 40) ทางดานถนนหนาโครงการ(สายพิษณุโลก-วัดจุฬามณี-บาง
กระทุง) สามารถเชื่อมตอถนนสายหลักของเมืองถึง 2 เสน ไดแก ถนนบรมไตรโลกนาถ และทาง
หลวงสายพิษณุโลก-บึงพระ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน 
ไฟฟา ประปา ถนน รวมทั้งมีโครงขายคมนาคมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งจะทําใหพื้นที่ดังกลาวเปน
พื้นที่ที่สามารถเชื่อมโยงเขาสูใจกลางเมืองไดสะดวกยิ่งข้ึน 

2. สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและ
ลูกจางทหารอากาศ ในปจจุบันดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและมีผูอยูอาศัยแลว 2 ป ซึง่ผูอยูอาศัย
ไดมีการปรับปรุงและตอเติมมากพอสมควร บริเวณที่กําหนดไวเปนสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน 
ขาดการดูแลบํารุงรักษา การเคหะแหงชาติไดจัดต้ังคณะกรรมการสหกรณชุมชนข้ึนเพื่อจัดการ
ดูแลชุมชน แตยังไมประสบความสําเร็จเทาที่ควรสภาพแวดลอมทางกายภาพในสวนที่เปน
สาธารณะจึงขาดการดูแลรักษาเทาที่ควร  การกําหนดตําแหนงที่ต้ังสวนใหญของสาธารณูปการไว
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ทางดานหนาของโครงการ จากการสํารวจภาคสนามพบวาตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการไมมี
ความสัมพันธกับตําแหนงที่อยูอาศัยเทาที่ควร  

3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนไดแก สวนสาธารณะ บอบําบัดน้ําเสีย และมี
ไฟฟาสองสวางสําหรับถนนทางเทา หัวจายน้ําสําหรับดับเพลิง และที่รวมขยะ 

4. การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยภายในชุมชนโครงการบานเอื้ออาทร
สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศในแตละหนวยที่อยูอาศัย ผูที่อยูอาศัยในชุมชนมีการ
ดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารของตนเอง จากการสํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบวาการ
ดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารจากเดิมสามารถแบงออกไดดังนี้ 

4.1 การดัดแปลงสนามดานหนาบานเดิมเปนลานเอนกประสงค 
4.2 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางดานหนาบานเปนหองเพิ่มเติม 
4.3 การดัดแปลงสนามดานหลังบานเดิมเปนลานเอนกประสงค 
4.4 การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ลานช้ันลางดานหลังบานเปนหองเพิ่มเติม 
4.5 การดัดแปลงแกไขร้ัวบานและประตูร้ัวบาน 

การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรสําหรับ
ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ และจากการสนทนากับตัวแทนชุมชนพบวา ผูอยูอาศัย
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศเปนผูมีรายไดปานกลางถึง
คอนขางสูง จึงตอเติมที่อยูอาศัยไดตามความหลายหลากแลวแตความตองการของผูอยูอาศัย   
 

   
 

ภาพที่ 28 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย เนื่องจากพื้นที่และอาคารมีขนาดเล็ก   
ทําใหผูที่อยูอาศัยแลว มีความตองการที่จะตอเติมอาคารตามความตองการของผูอยู 
อาศัย(บันทึกภาพวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น.) 
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ภาพท่ี 29 การตอเติมพื้นที่ใตถุนชัน้ลางดานหนาเดิม  และดัดแปลงแกไขร้ัวบานและประตูร้ัวบาน 

ที่อยูอาศัยถกูดัดแปลงและตอเติมพืน้ที่ใชสอย เนื่องจากพืน้ที่ใชสอยและรูปแบบของที่อยู 
อาศัยมีขนาดเล็ก ทาํใหผูทีอ่ยูอาศัยทําใหซือ้ 2 หลังติดกนั เพื่อเพิม่พื้นที่ใชสอยภายในบาน 
และจํานวนสมาชิกในครอบครัว(บนัทึกภาพวันพฤหัสบดีที ่13 มกราคม 2554 เวลา 16.00 น.) 

 

    
 

ภาพที่ 30 การตอเติมพื้นที่ใชสอยเพิ่มเติม และตอเติมใตถุนช้ันลางดานหนาเดิม (กําลังตอเติม) 
(บันทึกภาพวนัพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 เวลา 16.45 น.) 

 
โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  

โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  เปนการจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยเพื่อ
แกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของประชาชนตามแผนงานการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร 
ระยะที่ 4  ซึ่งไดรับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรี เปนโครงการที่การเคหะแหงชาติรับซ้ือมาจากเอกชน
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ในลักษณะโครงการรวมลงทุน มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัย  399 หนวย (แบงเฟสการกอสราง ระยะ
ที่ 1 จํานวน 299 หนวย และ ระยะที่ 2 จํานวน 100 หนวย) เร่ิมกอสรางเมื่อกันยายน 2549 แลว
เสร็จ  พฤศจิกายน 2551 บรรจุผูเขาอยูอาศัยต้ังแตเดือน มิถุนายน 2552 ปจจุบัน (ตุลาคม 2553) 
มีผูเขาอยูอาศัยจริง 360 ครัวเรือน คิดเปนรอยละ 90 ของโครงการ มีรายละเอียดตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ดังนี้ 

1. ที่ต้ังโครงการ  ต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 12 (สายเล่ียงเมือง) ตําบลบึงพระ 
อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนโครงการที่อยูในบริเวณทางทิศใตของตัวเมืองพิษณุโลก ต้ังอยู
ในพื้นที่ที่มีความเหมาะสมสําหรับการเปนที่อยูอาศัย แตไมสอดคลองกับเกณฑความจําเปน
พื้นฐานของผูอยูอาศัยของมีรายไดนอย และไมมีความสอดคลองเหมาะสมกับการพัฒนาในระดับ
เมืองดวยสาเหตุของตําแหนงที่ต้ังโครงการอยูในพื้นที่เกษตรกรรมของเมืองอยูไกลจากแหลงงาน
หลัก ศูนยกลางสวนราชการ(CBD) ของเมืองพิษณุโลกคอนขางมาก (8-9 กิโลเมตร)  และอยูนอก
เสนทางการขยายตัวและพัฒนาเมือง 

2. ขนาดที่ดิน ขนาดพื้นที่ที่จัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีพื้นที่ 39 ไร 0 งาน 0 
ตารางวา ประเภทการใชประโยชนที่ดินตาม พ.ร.บ.การผังเมืองอยูในแนวเขตพื้นที่สีเหลือง เปน
ที่ดินประเภทท่ีอยูอาศัยหนาแนนนอย ตามกฎกระทรวงบังคับผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก  

3. กรรมสิทธิ์ที่ดิน การเคหะแหงชาติ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย ไดทําการจัดซ้ือเพื่อกอสรางบานเอ้ืออาทรในราคาไรละ 510,000 บาท โดยท่ีดินดังกลาวมี
พื้นที่ติดตอกันเปนผืนเดียวกันและมีรูปรางที่ดินรูปส่ีเหล่ียมผืนผาลักษณะตามที่ปรากฎในผังที่ดิน 

4. วัตถุประสงคของโครงการ เพื่อจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยโดยกลุม 
เปาหมายคือที่มีระดับรายไดครัวเรือนละไมเกิน 17,500 บาท/เดือน (ระดับรายไดป พ.ศ.2549) 
หรือ 22,000 บาท/เดือน (ณ โครงการแลวเสร็จ) โดยใหผูอยูอาศัยมีโอกาสไดซื้อบานและที่ดินของ
ตัวเองไดสะดวกข้ึน 

5. รายละเอียดในการวางผัง โดยออกแบบใหอยูภายใตขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทาง 
การวางผังโครงการบานเอ้ืออาทร ประกอบดวยบานเด่ียว 2 ชั้น โดยคํานึงถึงลักษณะทางกายภาพ 
และมาตรฐานที่เหมาะสมสําหรับผูมีรายไดนอยที่จะมีความสะดวกสบายในการอยูอาศัยตาม
สมควร จัดใหมีถนนสายหลักทางเขาโครงการเขตทางกวาง12.00 เมตร และจัดสาธารณูปการสวน
ใหญไวใกลแนวถนนสายหลักเพื่อใหผูอยูอาศัยสามารถใชประโยชนได เชื่อมกลุมที่อยูอาศัยดวย
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ถนนสายรองเขตทางกวาง 9.00 เมตร แบงที่อยูอาศัยแตละกลุมจะลอมรอบดวยถนนสายยอยเขต
ทางกวาง 8.00 เมตร ตอเนื่องกัน 

 

 
 

ภาพที ่31 ภาพถายทางอากาศที่ต้ังโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ2   
ที่มา : http://maps.google.co.th/map 
 

 
 
ภาพที ่32 ผังโครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2   
ที่มา : กองผลิตและกอสราง 9 ฝายบริหารการกอสราง 3.แบบกอสรางโครงการบานเอื้ออาทรบึง
พระ 2. กรุงเทพฯ : การเคหะแหงชาติ , 2550. 
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5.1  การใชประโยชนที่ดินแบงออกเปน 4 สวน ไดแก 1.ที่อยูอาศัย 2.สวนสาธารณะ 
3.ถนนและทางเดินเทา  และ  4.พื้นที่บ ริการสาธารณะซ่ึงเปนพื้นที่องคประกอบชุมชน
สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในโครงการ รายละเอียดตามตารางที่ 10 
 
ตารางที่ 10  การใชประโยชนที่ดินโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

ประเภท จํานวน แปลงมาตรฐาน 
(เมตร) 

พื้นที่/ 
ตารางเมตร 

พื้นที่/
ไร 

การใช 
(รอยละ) 

1. บานเด่ียว 2 ชั้น 399 6.50 x 14.00 39,944.64 24.97 64.01 
2. ถนน ทางเทา   15,935.26 9.96 25.54 
3. สวนสาธารณะ   2,862.64 1.79 4.59 
4. อาคารศูนยชุมชน   1,211.56 0.76 1.94 
5. บอบําบัดน้าํเสีย   1,291.54 0.81 2.07 
6. ลานคา   1,151.56 0.72 1.85 

รวมพืน้ที่โครงการ   62,397.30 39.00 100 
 
5.1.1 ที่อยูอาศัยขนาดพื้นที่อยูอาศัยและสัดสวนพื้นที่อยูอาศัยตอพื้นที่

โครงการมีพื้นที่พักอาศัยอยูทั้งส้ิน  15.56 ไร (24,891.06 ตารางเมตร) โดยสัดสวนของพื้นที่อยู
อาศัยตอพื้นที่โครงการคิดเปนรอยละ 63.38 

5.1.2  รูปแบบที่อยูอาศัยลักษณะอาคารเปนบานเด่ียว 2 ชั้น ขนาดทีดิ่นแปลง
มาตรฐาน 6.50x14.00 เมตร หรือ 22.75 ตารางวา พืน้ที่ใชสอยภายในอาคาร 51.50 ตารางเมตร   

5.2 ประชากรในโครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 
5.2.1 ปจจุบันมีจํานวนครอบครัวรวม  360 ครอบครัว 
5.2.2 จํานวนประชากร  1,440 คน (เฉล่ีย 4 คน / ครอบครัว) 
5.2.3 ความหนาแนนรวม 9.23 ครอบครัว / ไร หรือ 36.92 คน / ไร 

5.3  ระบบถนนภายในโครงการ จะใชระบบถนนสายยอยปลายตัน (cul-de-sac) 
ตอจากระบบถนนสายยอยตอเนื่อง (loop) ในกลุมที่อยูอาศัย เปนทางสัญจรเขาสูพื้นที่อยูอาศัย 
รายละเอียดตามตารางที่ 11 
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ตารางที่ 11 ขนาดถนนและทางเทาโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

ประเภท เขตทาง/เมตร ผิวจราจร/เมตร ทางเทา/เมตร 
ถนนสายหลัก 12.00 9.00 1.50 
ถนนสายรอง 9.00 6.00 1.50 
ถนนสายยอย 8.00 6.00 1.00 (ราง วี คสล.2ขาง) 
ถนนสายยอยปลายตัน 8.00 4.80 0.55 (ราง วี คสล.2ขาง) 

 
5.4 รูปแบบทางสัญจรภายใน โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีพืน้ทีท่ั้งหมด 9.96 

ไร (15,935.26ตารางเมตร)  โดยสัดสวนพื้นที่ทางสัญจรตอพื้นที่โครงการ คิดเปนรอยละ 25.54 
 

   
 
ภาพที่ 33 ถนนสายหลักบริเวณตอนตนโครงการ และเสนทางหลักของสาธารณูปการตางๆ ที่ 

สําคัญ ของชุมชน  การรักษาความปลอดภัย จัดใหมีแสงสวางตามแนวทางเดิน ซึ่งถือ 
เปนทางเดินเทาหลักของชุมชน (บันทึกภาพวันศุกรที่ 14 มกราคม 2554 เวลา16.15 น.) 
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ภาพที ่34 ถนนสายรองบริเวณตอนตนโครงการ แยกจากถนนสายหลักเปนถนน loop ลอมรอบ 

กลุมที่อยูอาศัยมีแสงสวางตามแนวทางเดิน  และจะเปนแนวเสนทอประปา เสาไฟฟา 
สภาพแวดลอมทางกายภาพทัว่ไป จะพบวาผูอยูอาศัยตองใชผิวจราจรเปนทางเดินเทา 
แทน (บันทึกภาพวันศุกรที่ 14   มกราคม 2554 เวลา 16.15 น.) 
 

   
 

ภาพที ่35 ถนนสายยอยภายในโครงการ แยกจากถนนสายรอง ลอมรอบกลุมที่อยูอาศัยมีแสง 
สวางตามแนวทางเดิน และจะเปนแนวเสนทอประปา  เสาไฟฟา สภาพแวดลอมทาง
กายภาพทั่วไป จะพบวาผูอยูอาศัยตองใชผิวจราจรเปนทางเดินเทาเช่ือมไปหาถนนสาย
ยอย และสายรองภายในชุมชน (บันทกึภาพวนัศุกรที ่14มกราคม 2554 เวลา 15.50 น.) 
 

5.5  สาธารณูปโภคภายในโครงการ  การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีสาธารณูปโภค
ตามขอกําหนดการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร (TOR) ประกอบดวย  
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5.5.1 งานวิศวกรรมไฟฟาในตัวอาคาร และบริเวณโครงการซ่ึงประกอบดวย       
ระบบไฟฟา ใชกระแสไฟฟาจากการไฟฟาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก

โดยเดินสายตามแนวถนนหนาโครงการ ตามมาตรฐานการไฟฟา   
5.5.2 งานวิศวกรรมสุขาภิบาลประกอบดวยระบบสุขาภิบาลในตัวอาคาร และ

บริเวณโครงการซ่ึงประกอบดวย 
1. ระบบประปา ใชบริการของการประปาสวนภูมิภาค จังหวัดพิษณุโลก 

โดยมีทอประปาขนาดเสนผาศูนยกลาง 200 มม. อยูดานหนาโครงการจึงสามารถตอเชื่อมทอ
ประปาสําหรับการใชน้ําในโครงการโดยขอขยายเขตทอน้ําประปาเพื่อเขาสูโครงการเพื่อใหปริมาณ
เพียงพอกับการใชน้ําในโครงการ  

2. ระบบระบายน้ําฝนที่ตกในโครงการจะระบายลงสูทอระบายน้าํทีข่นาน
ไปกับถนนในโครงการ  และไหลลงสูบอดักน้ําฝนเพื่อหนวงน้ําไวกอนระบายน้ําออกสูทอระบายน้ํา
สาธารณะหนาโครงการ 

3. ระบบบําบัดน้ําเสียบริเวณโครงการ มีพื้นที่ประมาณรอยละ 1.50-2.00 
ของพื้นที่โครงการ โดยการออกแบบอยูใกลจุดระบายน้ําออกของโครงการ สําหรับเชิงลาดขอบบอ
ใหจัดทําการปลูกตนกระดุมทองรอบบอและลาดคอนกรีตเฉพาะปากบอพรอมร้ัว wire mesh สูง 
1.20 เมตร โดยรอบ ทางโครงการจะทําการบําบัดน้ําเสียจนมีคาอยูในเกณฑของมาตรฐานน้ําทิ้ง 
จากอาคารประเภท ข. (ไมเกิน 30 มิลลิกรัม/ลิตร) กอนระบายออกสูทอระบายน้ําสาธารณะหนา
โครงการ 

4. ระบบบําบัดน้ําเสีย สําหรับที่อยูอาศัยสามารถเลือกใชไดทั้งถังบําบัด
สําเร็จรูปหรือถังบําบัดคอนกรีตเสริมเหล็ก โดยน้ําเสียที่ผานการบําบัดแลวใหระบายสูภายนอก
โครงการโดยตรงโดยไมผานบอหนวงน้ําของโครงการ ทั้งนี้การออกแบบระบบบําบัดน้ําเสียรวมได
ใชเกณฑที่สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยอมรับ 

ผูออกแบบไดเลือกระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศมาใชในการบําบัด
น้ําเสียในอาคารท่ีอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล และเนนใหมีจุดเดนคือ ผูอยูอาศัย
สามารถดูแลรักษาระบบบําบัดน้ําเสียภายในครัวเรือนเองได เชนการทําความสะอาดตัวกลาง(ที่
อยูของแบคทีเรีย) และนําปมอากาศมาซอมแซมไดกลาวคือ ระบบบําบัดน้ําเสียแบบเติมอากาศ 
(aerobic treatment) กลาวถึงการนําจุลชีพมาบําบัดน้ําเสียในครัวเรือนโดยเลือกชนิดของจุลชีพที่
ใชออกซิเจนมาชวยในกระบวนการทํางาน ซึ่งระบบดังกลาวมีประสิทธิภาพสูงกวาระบบบําบัดน้ํา
เสียแบบไมใชอากาศ (anaerobic treatment) กลาวคือ BOD (biological oxygen demand) ที่
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ออกจากระบบบําบัดฯ แบบใชอากาศจะมีคาตํ่ากวา 20 mg/L ซึ่งเปนไปตามมาตรฐานทําใหไม
ตองใชระบบบําบัดรวมอีกในการบําบัดน้ําเสียในโครงการ 

5.5.3 ระบบการเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย  อยูในความรับผิดชอบองคการ
บริหารสวนตําบลบึงพระ จะเปนผูดําเนินการจัดเก็บโดยภายในโครงการฯ จะมีที่พักขยะตาม
อาคาร พรอมทั้งเก็บขยะสํารองไวในกรณีที่มีเหตุสุดวิสัย ไมสามารถเก็บขยะไดตามปกติ 

5.5.4 ระบบคมนาคมขนสง บริเวณหนาโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มี
บริการขนสงสาธารณะ และรถโดยสารประจําจังหวัดวิ่งตามแนวถนนหนาโครงการเขาไปในตัว
เมืองวิ่งผานหนาโครงการ 

5.6 สาธารณูปการภายในโครงการ การเคหะแหงชาติไดจัดใหมีตามขอกําหนดการ
จัดทําโครงการบานเอ้ืออาทร (TOR)  รายละเอียดตามตารางที่ 12 สวนสาธารณะ และที่วาง
ภายในชุมชน 
 
ตารางที่ 12 ขนาดพืน้ที่สวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  
 

ประเภท พื้นที ่
(ตารางเมตร) 

รอยละของ
พื้นที่โครงการ 

กิจกรรม 

สวนสาธารณะ 2,862.64 4.59 นั่งเลนพกัผอน 
ลานคาชุมชน 1,151.56 1.85 เลนกฬีา ออกกําลังกาย 
ศูนยชุมชน 1,211.56 1.94 กิจกรรมรวมกนักับชุมชน เชน     

งานวันทาํบุญข้ึนปใหม  
 

การวางตําแหนงของสวนสาธารณะ และที่วางภายในชุมชน ตอหนึ่งหนวยที่อยูอาศัย 
คิดเปนรอยละ 4.59 ของพื้นที่ที่อยูอาศัย สัดสวนดังกลาวนี้นอยกวาสัดสวนรอยละ 5 ของพ้ืนที่ที่
อยูอาศัยตามขอกําหนดและเงื่อนไขแนวทางการวางผังโครงการบานเอื้ออาทร (การเคหะแหงชาติ
,2549)  พื้นที่บริการสาธารณะ ภายในบริเวณศูนยชุมชนประกอบดวย อาคารศูนยชุมชน สถานรับ
เล้ียงเด็กออนกอนวัยเรียน สําหรับพื้นที่ภายนอกอาคารไดแก ลานจอดรถ และสนามหญา พื้นที่
ทั้งหมดของศูนยชุมชนมีขนาด 1,211.56 ตารางเมตร  คิดเปนรอยละ 1.94 ของพื้นที่โครงการ
ทั้งหมด 
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ภาพที่ 36 ศูนยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ปจจุบันการเคหะแหงชาติไดมอบใหอยูใน 

ความดูแลรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบลบึงพระ และไดปรับปรุงพื้นที่เปน
สถานเล้ียงเด็กตอนกลางวัน (บันทึกภาพวันศุกรที่ 14 มกราคม 2554 เวลา 16.30 น.) 

 
สภาพแวดลอมทางกายภาพปจจบุัน 

1. สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 เปนยานเกษตรกรรมและท่ี
อยูอาศัยที่มีความหนาแนนนอย มีพื้นที่ชุมชนซ่ึงเปนที่อยูอาศัยขนาด 1-2 ชั้นกระจายอยูทั่วไป แต
ยังคงมีพื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลากระจายตัวอยู  (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 50 พื้นที่
พักอาศัยรอยละ 50)  ทางดานถนนหนาโครงการ(ทางหลวงแผนดินสาย 12 ) หรือถนนสายเลี่ยง
เมือง สามารถเชื่อมตอถนนสายหลักของเมืองถึง 2 เสน ไดแก ถนนบรมไตรโลกนาถ และทางหลวง
สายพิษณุโลก-บึงพระ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ไฟฟา 
ประปา ถนน รวมทั้งมีโครงขายคมนาคม และศูนยราชการแหงใหมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต  

2. สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  ในปจจุบัน
ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จและมีผูอยูอาศัยแลว 1 ป  ซึ่งผูอยูอาศัยไดมีการปรับปรุงและตอเติม
เปนสวนนอย บริเวณที่กําหนดไวเปนสวนสาธารณะ สนามเด็กเลน ขาดการดูแลบํารุงรักษา การ
เคหะแหงชาติไดจัดต้ังคณะกรรมการสหกรณชุมชนข้ึนเพื่อจัดการดูแลชุมชน แตยังไมประสบ
ความสําเร็จเทาที่ควร  สภาพแวดลอมทางกายภาพในสวนที่เปนสาธารณะจึงขาดการดูแลรักษา 
การกําหนดตําแหนงที่ต้ังสวนใหญของสาธารณูปการไวทางดานหนาของโครงการ จากการสํารวจ
ภาคสนามพบวาตําแหนงที่ ต้ังของสาธารณูปการไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่อยูอาศัย
เทาที่ควร  
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3. ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนไดแก สวนสาธารณะ บอบําบัดน้ําเสีย และมี
ไฟฟาสองสวางสําหรับถนนทางเทา หัวจายน้ําสําหรับดับเพลิง และที่รวมขยะ 

4. การดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยภายในชุมชนโครงการบานเอื้ออาทร
บึงพระ 2 ในแตละหนวยที่อยูอาศัย ผูที่อยูอาศัยในชุมชนมีการดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของ
ตนเองมีสวนนอย ปจจุบันผูอยูอาศัยคงรูปแบบที่อยูอาศัยแบบเดิมของการเคหะแหงชาติ จากการ
สํารวจพื้นที่ภาคสนาม พบวาการดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยภายนอกอาคารจากเดิมสามารถแบง
ออกไดดังนี้ 

4.1 การดัดแปลงสนามดานหนาบานเดิมเปนลานเอนกประสงค 
4.2 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางดานหนาบานเปนหองเพิ่มเติม 

 

   
 
ภาพที่ 37 การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย เปนหองเพื่ออยูอาศัย  

(บันทึกภาพวันศุกรที่ 14   มกราคม 2554 เวลา 17.30 น.) 
 
สรุป 

การดําเนินการจัดทําโครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่มีการ
ดําเนินการที่เหมือนกันนับต้ังแตแนวความคิดในการออกแบบวางผัง ที่ไดรับการยกเวนไมตองถือ
ตามขอกําหนดและกฎหมายการจัดสรรที่ดิน ทําใหขนาดพื้นที่การวางผังและใหบริการโครงสราง
พื้นฐาน เพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยมีความแตกตางไปจากโครงการเคหะชุมชน และ
บานจัดสรรของเอกชนโดยทั่วไป ตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการภายในบานเอื้ออาทรชุมชนเมือง
พิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่จะต้ังอยูใกลทางเขาออกของชุมชนบานเอ้ืออาทร สาธารณูปโภคที่สําคัญของ
บานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกท้ัง 3 พื้นที่เปนการใหบริการจากหนวยงานของรัฐ ฯ เชน ไฟฟา 
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ประปา และโทรศัพท สําหรับสาธารณูปโภคสาธารณูปการอ่ืน ๆ เชนการระบายนํ้าเสีย การบําบัด
น้ําเสีย ยังคงใหเปนการใหบริการจากการเคหะแหงชาติ โดยมีสํานักงานเคหะชุมชนพิษณุโลกดูแล
เพื่อใหบริการผูอยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่ มีผูเขาอยูอาศัย
แลว 1-2 ป และเนื่องจากการจัดผังบริเวณและตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปโภคสาธาณูปการตาง ๆ 
คลายคลึงกัน สภาพปญหาที่เกิดข้ึนภายในชุมชนในพื้นที่วิจัยที่ 1 จึงมักจะพบเห็นในพื้นที่วิจัยที่ 2 
และพื้นที่วิจัยที่ 3 เชนกัน  ลักษณะการเกิดกิจกรรมตาง ๆ และการอยูรวมกันภายในชุมชนจึงมัก
พบเห็นคลายคลึงกันดวย เชน การดัดแปลงตอเติมที่อยูอาศัย เปนตน กลาวไดวาโครงการบานเอ้ือ
อาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่มีลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพท่ีคลายคลึงกันเปน
สวนใหญ  ซึ่งจะไดทําการศึกษาถึงสภาพแวดลอมทางกายภาพของชุมชน และสภาพแวดลอมของ
องคประกอบตางๆ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานในดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการที่จะมี
ผลตอความพึงพอใจของผูอยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ของการเคหะ
แหงชาติในบทตอไป 
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บทที่ 5 

การดําเนินการวิจยั 
 

การดําเนินการวิจัยในบทที่ 5 นี้มีเนื้อหาเปนการศึกษาทัศนคติของผูอยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลกในพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ ในดานความพึงพอใจของผูอยู
อาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐานของโครงการบานเอื้อ
อาทร ทั้งนี้ไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยางโดยใชแบบสอบถามรวมกับการ
สํารวจภาคสนามและการสังเกตลักษณะและสภาพแวดลอมทางกายภาพ เนื้อหาในสวนแรกจะ
เปนการนําเสนอรายละเอียดการดําเนินการเก็บขอมูลและการสํารวจภาคสนามโดยการแจกและ
เก็บแบบสอบถาม และลักษณะที่ต้ังและสภาพทั่วไปของพื้นที่วิจัย  ในสวนหลังจะเปนการนําเสนอ
การประมวลผลที่ไดจากแบบสอบถามในหัวขอลักษณะตางๆ เชน เพศ อายุ การศึกษา รายไดของ
ประชากรผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจของผูตอบแบบสอบถามที่มีตอสภาพแวดลอมทาง
กายภาพ และการใหบริการสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในและภายนอกชุมชนในพื้นที่วิจัย
ทั้ง 3 พื้นที่  
 
การดําเนินการเก็บขอมูลภาคสนาม 

งานวิจัยนี้นอกจากการเก็บรวบรวมขอมูลทางดานเอกสาร และการสังเกตการณแลว
ยังมีการใชแบบสอบถามในการสํารวจขอมูลเพื่อตองการทราบถึงทัศนคติของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน การดําเนินการเก็บขอมูล
ภาคสนามคร้ังนี้ไดทํางานตามข้ันตอนดังตอไปนี้ 

1. การสํารวจและการเก็บขอมูลในพืน้ทีว่จิัย 
  การลงสํารวจพื้นที่เบ้ืองตน เปนการเตรียมความพรอมกอนการลงสํารวจพื้นที่จริง 

ผูวิจัยไดศึกษาแผนที่ต้ังโครงการ และผังโครงการทั้ง 3 โครงการ กอนลงสํารวจพื้นที่เพื่อสรางความ
เขาใจในสภาพท่ัวไป หลังจากนั้นไดทําการสํารวจเบ้ืองตนทั้ง 3 โครงการ เพื่อกําหนดกลุมครัวเรือน 
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ที่จะเปนเปาหมายของการเก็บแบบสอบถาม และนําขอมูลที่ไดจากการสํารวจพ้ืนที่เบ้ืองตนมาทํา
การวางแผนการสํารวจพื้นที่จริง 

2. การแจกแบบสอบถาม และการเก็บแบบสอบถาม 
 ในการลงสํารวจพื้นที่คร้ังที่ 2 ผูวิจัยไดผูแจกแบบสอบถามดวยตนเอง โดยชี้แจง

ความเปนมาของโครงการ ความมุงหมายและวัตถุประสงคของแบบสอบถามใหแกผูตอบ
แบบสอบถามทราบ หลังจากนั้นจะใชวิธีการถามโดยใหกลุมตัวอยางเปนผูตอบคําถาม และผูวิจัย
เปนผูจดบันทึกขอมูล  จํานวนแบบสอบถาม ไดใชตามที่ไดวางแผนไวแลวสําหรับแตละกลุม
ตัวอยาง ในการลงพ้ืนที่เพื่อแจกและเก็บแบบสอบถาม เม่ือวันที่ 14-20 กุมภาพันธ 2554 ผูวิจัยได
แบงเปน 3 ชวงเวลา คือ  

2.1 ชวงเวลาที่ 1 วันจันทร -  ศุกร เวลา 9.00 -11.00 น.  ผูวิจัยไดทําการแจก
และเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางรานคา และแมบาน  

2.2 ชวงเวลาที่ 2 วันจันทร - ศุกร เวลา 16.30-18.00 น.  ผูวิจัยไดทําการแจก
และเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่ทํางานในเวลากลางวันและกลับถึงบานหลังเลิกงาน 

2.3 ชวงเวลาที่ 3 วันเสาร - อาทิตย เวลา 8.30 -16.30 น.  ผูวิจัยไดทําการแจก
และเก็บแบบสอบถามกลุมตัวอยางที่สวนใหญมีวันหยุดในวันเสาร-อาทิตย  
 
ตารางที่ 13 การกําหนดวันและเวลาในการลงพ้ืนที่เพื่อแจกและเก็บแบบสอบถาม 
 

การกําหนดวนัและเวลาในการแจกและเก็บแบบสอบถาม 
บานเอ้ืออาทร 

วัน / เวลา วัน / เวลา วัน / เวลา 
พลายชุมพล วันจนัทรที่ 14 กพ. 54 

เวลา 9.00-11.00 น.
รานคา  แมบาน  

วันอังคารที ่15 กพ. 54  
เวลา 16.00-18.00 น. 
ผูอยูอาศัยหลังเลิกงาน 

วันอาทิตยที่ 20 กพ. 54 
เวลา 9.00-14.00 น. 
ผูอยูอาศัยทีม่วีันหยุด
เสาร-อาทิตย 

ทหารอากาศ วันพุธที่ 16 กพ. 54 
เวลา 9.00-11.00 น.
รานคา  แมบาน 

วันพุธที่ 16 กพ. 54  
เวลา 16.00-18.00 น. 
ผูอยูอาศัยหลังเลิกงาน 

วันพฤหัสฯ ที่ 17 กพ. 54  
เวลา 16.00-18.00 น. 
ผูอยูอาศัยหลังเลิกงาน 
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ตารางที่ 13 การกําหนดวันและเวลาในการลงพ้ืนที่เพื่อแจกและเก็บแบบสอบถาม (ตอ) 
 

การกําหนดวนัและเวลาในการแจกและเก็บแบบสอบถาม 
บานเอ้ืออาทร 

วัน / เวลา วัน / เวลา วัน / เวลา 
บึงพระ 2 วันพฤหัสฯ ที่ 17 กพ. 54   

เวลา 9.00-11.00 น.
รานคา แมบาน 

วันศุกรที่ 18 กพ. 54  
เวลา 13.00-17.00 น. 
ผูอยูอาศัยทีม่วีันหยุด
นักขัตฤกษ 

วันเสารที ่19 กพ. 54   
เวลา 16.00-18.00 น. 
ผูอยูอาศัยทีม่วีันหยุด
เสาร-อาทิตย 

 
ทั้ง 3 ชวงเวลาที่ผูวิจัยเปนผูแจกแบบสอบถามและเก็บแบบสอบถามกลุมเปาหมาย

ตามที่ระบุไวในผังโครงการ โดยมีเจาหนาที่ของการเคหะแหงชาติ (สํานักงานเคหะชุมชน
พิษณุโลก)  ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการลงพ้ืนที่ ชวยแจกแบบสอบถาม และชวย
ประสานงานใหกับผูอยูอาศัยภายในชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ ในระหวางการดําเนินการวิจัยไดพบปญหา
และอุปสรรคที่พบจะมีคลาย ๆ กันทั้ง 3 พื้นที่และเร่ืองอ่ืน ๆ ดังนี้ 

1. ผูวิจัยตองลงพื้นที่แจกแบบสอบถาม 3 ชวงเวลา เนื่องจากบางบานไมมีผูอยูอาศัย
เนื่องไปทํางานตอนกลางวัน   

2. บานเปาหมายที่ทําการสุมตามบานเลขที่ที่กําหนดไว มีการเล่ือนเปาหมาย เพราะ
บางบานที่กําหนดไวในแผนที่ไมมีผูอยูอาศัย จึงมีการปรับเปาหมายบานที่ทําการสุมโดยเลื่อน
เปาหมายการตอบแบบสอบถามเปนบานถัดไป 

3. สภาพภูมิอากาศไมเอ้ืออํานวยตอการลงพื้นที่เพราะมีฝนตกหนักวันอังคารที่ 15 
กุมภาพันธ 2553 ตลอดทั้งวัน 

4. ผูอยูอาศัยไดภายในชุมชนทั้ง 3 พื้นที่ ใหความรวมมือเปนอยางดี และมีอัธยาศัย
เปนกันเองใหความรวมมือกับผูวิจัยเปนอยางดี และยังใหขอคิดเห็นดานอ่ืน ๆ ซึ่งนอกเหนือจาก
เนื้อหาการวิจัย  

5. สรุปแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมมาไดทั้งหมด จํานวน 100 ชุด ทั้ง 3 พื้นที่ซึ่งเกิน
จากกําหนดขนาดของกลุมตัวอยางที่กําหนดไวเดิมจํานวน 89 ครัวเรือน โดยในแตละพื้นที่ได
แบบสอบถามดังนี้  
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ตารางที่ 14  จาํนวนกลุมตัวอยางและการสุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 3 กลุมพื้นที่วิจยัที่เก็บ 
แบบสอบถามไดจริง 

 
ลําดับที ่ โครงการบานเอื้ออาทร 

ชุมชนเมืองพษิณุโลก 
จํานวน
ครัวเรือน 

ตามการสุม
ตัวอยาง 

แบบสอบถาม
ที่เก็บไดจริง 

1 พลายชุมพล 232 25 28 
2 ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 220 24 27 
3 บึงพระ 2 360 40 45 
 รวม 812 89 100 

 
 
ลักษณะท่ีต้ังและสภาพทัว่ไปของพื้นท่ีวิจัย 

ในการสํารวจพื้นที่วิจัยโดยใชวิธีการสํารวจพรอมแผนที่ และการสังเกตการณเพื่อเก็บ
ขอมูลรายละเอียดทางดานกายภาพของโครงการบานเอ้ืออาทร พบวาพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่มีสภาพ
ทางกายภาพท่ีคลายคลึงกัน ซึ่งประกอบไปดวยรูปแบบของที่อยูอาศัย องคประกอบของชุมชน 
และสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในและภายนอกโครงการ ดังนั้นความแตกตางที่ชัดเจนของ
พื้นที่ทั้ง 3 พื้นที่วิจัย จึงเปนเพียงสภาพแวดลอมของพื้นที่โดยทั่วไป เชน ตําแหนงของที่ต้ังโครงการ 
การเช่ือมโยงของระบบคมนาคม เชนการเดินทางเขาสูบริเวณศูนยกลางชุมชนเมือง และแหลงงาน
ซึ่งในการวิจัยนี้ตองการทราบสภาพแวดลอมภายในชุมชน โครงสรางพื้นฐานดานสาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่จําเปนทั้งภายนอกและภายในชุมชน พื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ มีจํานวนครัวเรือน
รวมกันทั้งส้ิน 812 ครัวเรือน เปนโครงการที่สรางเสร็จและมีผูอยูอาศัยรอยละ 90 มีองคประกอบ
ตาง ๆ ของชุมชนตามที่ปรากฎในผังบริเวณโครงการทั้ง 3 พื้นที่วิจัย มีความเปนชุมชนที่คอนขาง
สมบูรณ มีขอบเขตที่ชัดเจนสามารถเขาถึงพื้นที่ไดสะดวกทั้งทางรถยนต รถจักรยานและการเดิน
เทา ที่พักอาศัยและประชากรในพ้ืนที่มีความหลากหลาย และสามารถเขาถึงศูนยกลางของชุมชน
เมืองพิษณุโลก หรือ ศูนยพาณิชยกรรมของเมืองดวยทางรถยนตหรือการใชรถจักรยานยนต 
ภายใน 45 นาที หรืออยูในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยมีรายละเอียดที่ไดจากการสํารวจดังนี้ 
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โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล  
สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล เปนยานที่อยูอาศัยที่มี

ความหนาแนนนอย มีพื้นที่ชุมชนซึ่งเปนที่อยูอาศัยกระจายอยูทั่วไป (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 
60 พื้นที่พักอาศัยรอยละ 40)  มีการพัฒนาระบบโครงสรางพื้นฐานคอนขางสมบูรณ ทั้งระบบ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการตางๆ เชนสถานที่ราชการ ศาสนสถาน แหลงงาน ตลาด เปนตน  ใน
ปจจุบัน โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีผูอยูอาศัยจํานวนทั้งส้ิน 232 ครอบครัว และมีผูเขา
อยูอาศัยแลว 2 ป สภาพแวดลอมทางกายภาพภายในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล โดยรวม
มีความรมร่ืน เรียบรอย และสะอาด ภายในชุมชนพบวาผูอยูอาศัยไดมีการปรับปรุงและตอเติมที่
อยูอาศัยพอสมควร  เชน การตอเติมพื้นที่ใตถุนชั้นลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยพื้นที่ดานหนา โดย
ลักษณะรูปแบบของการตอเติมของที่อยูอาศัยมีความหลายหลากแลวแตความตองการพื้นที่ใช
สอยของผูอยูอาศัย เชน การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอย และการดัดแปลงแกไข
ร้ัวบาน  สวนพื้นที่บริเวณภายในชุมชนดานสาธารณูปการที่กําหนดไวเปนสวนสาธารณะ สนาม
เด็กเลน และลานกีฬา พบวาการกําหนดตําแหนงที่ต้ังสวนใหญจะอยูบริเวณดานหนาของโครงการ 
และตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่อยูอาศัยเทาที่ควร  สวน
สาธารณูปโภค การเคหะแหงชาติไดจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ฯ เชน ระบบ
ระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชนไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ หัวจายน้ําสําหรับ
ดับเพลิง ที่รวมขยะ และมีไฟฟาสองสวางสําหรับถนน ทางเดินเทาอยูในสภาพดี  
 
โครงการบานเอ้ืออาทรสาํหรับขาราชการและลกูจางทหารอากาศ  

โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ โดยเหตุผลในการ
เกิดโครงการเร่ิมแรกมาจากการสรางที่อยูอาศัยเพื่อรองรับกลุมขาราชการและลูกจางทหารอากาศ
ใหมีที่อยูอาศัยเปนของตนเองในรูปแบบเปนสวัสดิการที่อยูอาศัยสําหรับทหารอากาศ เมื่อโครงการ
ไดดําเนิน การกอสรางแลวเสร็จกลุมเปาหมายเดิมมาทําสัญญาเพียงรอยละ20  และไมสามารถรอ
โครงการแลวเสร็จ เนื่องจากการดําเนินการกอสรางเสร็จชากวากําหนด ทําใหการเคหะแหงชาติ
ตองกําหนดกลุมประชากรที่อยูอาศัยเปนประชาชนทั่วไป จํานวนรอยละ 80 มีรายละเอียดตาง ๆ 
จากการสํารวจดังนี้ 

สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหาร
อากาศเปนพื้นที่เกษตรกรรมและชนบท (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 60 พื้นที่พักอาศัยรอยละ 
40)  มีพื้นที่ชุมชนซ่ึงเปนที่อยูอาศัย พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่วางเปลากระจายตัวอยู ถนนหนา
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โครงการสามารถเช่ือมตอถนนสายหลักของเมืองถึง 2 เสนทาง ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนา
ระบบโครงสรางพื้นฐานตางๆ เชน ไฟฟา ประปา ถนน รวมทั้งมีโครงขายคมนาคมที่จะเกิดข้ึนใน
อนาคต  ในปจจุบันโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ มีผูอยูอาศัย
จํานวนทั้งส้ิน 220 ครอบครัว และมีผูเขาอยูอาศัยแลว 2 ป สภาพแวดลอมทางกายภาพภายใน
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ โดยรวมมีความเรียบรอย และ
สะอาด ภายในชุมชนพบวามีการดัดแปลงตอเติมพื้นที่ใชสอยของที่อยูอาศัยภายในชุมชน จากการ
สํารวจพบวาผูอยูอาศัยเปนผูมีรายไดปานกลางถึงคอนขางสูง จึงตอเติมที่อยูอาศัยไดตามความ
หลายหลากแลวแตความตองการของผูอยูอาศัย เชน การตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางดานหนาเดิม 
การดัดแปลงแกไขร้ัวบานและประตูร้ัวบานที่อยูอาศัย เนื่องจากพื้นที่ใชสอยและรูปแบบของที่อยู
อาศัยมีขนาดเล็กทําใหผูที่อยูอาศัยทําการซ้ือ 2 หลังติดกันเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยภายในบานรองรับ
จํานวนสมาชิกในครอบครัว สวนพื้นที่บริเวณภายในชุมชนดานสาธารณูปการที่กําหนดไวเปน
สวนสาธารณะ สนามเด็กเลน และลานกีฬา พบวาการกําหนดตําแหนงที่ต้ังสวนใหญจะอยูบริเวณ
ดานหนาของโครงการ และตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่อยู
อาศัยเทาที่ควร สวนสาธารณูปโภค การเคหะแหงชาติไดจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
โครงการ ฯ เชน ระบบระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชนไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  
หัวจายน้ําสําหรับดับเพลิง ที่รวมขยะ และมีไฟฟาสองสวางสําหรับถนน ทางเดินเทาอยูในสภาพดี  

 
โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2   

สภาพแวดลอมโดยรอบโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 เปนยานที่อยูอาศัยที่มีความ
หนาแนนนอย มีพื้นที่ชุมชนซ่ึงเปนที่อยูอาศัย (เปนพื้นที่เกษตรกรรมรอยละ 50 พื้นที่พักอาศัยรอย
ละ 50)  พื้นที่เกษตรกรรมและพื้นที่วางเปลากระจายตัวอยู ถนนหนาโครงการ (ทางหลวงแผนดิน
สาย 12 สายเลี่ยงเมือง) สามารถเช่ือมตอถนนสายหลักของเมืองถึง 2 เสน ไดแก ถนนบรมไตร
โลกนาถ และทางหลวงสายพิษณุโลก-บึงพระ ทําใหพื้นที่บริเวณนี้มีการพัฒนาระบบโครงสราง
พื้นฐานตางๆ รวมทั้งมีโครงขายคมนาคม และศูนยราชการแหงใหมที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ใน
ปจจุบันดําเนินโครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2  มีผูพักอาศัยอยูจํานวนทั้งส้ิน 360 ครอบครัว และ
มีผูอยูอาศัยแลว 1 ป  โดยรวมภายในชุมชนมีความเรียบรอย และสะอาด ภายในชุมชน พบวาผูอยู
อาศัยไดมีการปรับปรุงและตอเติมที่อยูอาศัยเปนสวนนอย  เชนการตอเติมพื้นที่ใตถุนช้ันลางเพื่อ
เพิ่มพื้นที่ใชสอยเปนหองเพื่ออยูอาศัยตามความจําเปนในการใชพื้นที่และความตองการของผูอยู
อาศัย สวนพื้นที่บริเวณภายในชุมชนดานสาธารณูปการที่กําหนดไวเปนสวนสาธารณะ สนามเด็ก
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เลน และลานกีฬา พบวาการกําหนดตําแหนงที่ต้ังสวนใหญจะอยูบริเวณดานหนาของโครงการ 
และตําแหนงที่ต้ังของสาธารณูปการไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่อยูอาศัยเทาที่ควร  สวน
สาธารณูปโภค การเคหะแหงชาติไดจัดเตรียมส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ ฯ เชน ระบบ
ระบายน้ํา การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชนไดมาตรฐานและถูกสุขลักษณะ  หัวจายน้ําสําหรับ
ดับเพลิง ที่รวมขยะ และมีไฟฟาสองสวางสําหรับถนน ทางเดินเทา อยูในสภาพดี 
 
การวิเคราะหแบบสอบถาม 

ผลจากการเก็บรวบรวมขอมูลโดยการใชแบบสอบถามจํานวน 100 ชุด สามารถ
นํามาประมวลผลโดยแยกตามพื้นที่วิจัยในหัวขอตาง ๆ เชน เพศ อายุ การศึกษา รายได อาชีพของ
ผูตอบแบบสอบถาม ความพึงพอใจและทัศนคติของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและ
การใหบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน และภายนอกชุมชน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

1. โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน 232 ครัวเรือน   
1.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจ

ของผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่วิจัย 
 
ตารางที่ 15  เพศ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 18 64.3 
ชาย 10 35.7 
รวม 28 100.0 

 
จากตารางที่ 15  พบวา  กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล สวนใหญเปนหญิง  รอยละ  64.3  และเปนชาย  รอยละ 35.7 
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ตารางที่ 16 อายุ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
21-30 ป 6 21.4 
31-40 ป 13 46.4 
41-50 ป 8 28.6 
51-60 ป 1 3.6 

มากกวา 60 ป - - 
รวม 28 100.0 

 
จากตารางที่ 16 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร

พลายชุมพล มีอายุ 31-40  ปมากที่สุด  คิดเปน รอยละ 46.4  รองลงมาคือ อายุ 41-50 ป คิดเปน
รอยละ 28.6  อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 21.4 และอายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 3.6  
 
ตารางที่ 17  สิทธิ์ในการอยูอาศัย กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชมุพล 
 

สิทธิ์ในการอยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
                       เปนเจาของ 23 82.1 
                       ผูอาศัย - - 
                       เชาอยู 5 17.9 

รวม 28 100.0 
 

จากตารางที่ 17  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพล มีสิทธิ์ในการอยูอาศัยเปนเจาของมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 82.1 รองลงมาคือ  เชาอยู  
คิดเปนรอยละ 17.9 
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ตารางที่ 18 กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน (คน) รอยละ 
                   ซื้อตรงจาก การเคหะแหงชาติ 23 89.3 
                   ซื้อตอจากเจาของเดิม 5 10.7 

รวม 28 100.0 
 

จากตารางที่ 18  กรรมสิทธิ์ของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยโครงการบานเอื้ออาทรพลาย
ชุมพลพบวาสวนใหญซื้อบานเอ้ืออาทรตรงจากการเคหะแหงชาติ โดยคิดเปนรอยละ 89.3  และซ้ือ
ตอจากเจาของเดิม โดยคิดเปนรอยละ  10.7   
 
ตารางที่ 19 สมาชิกที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชมุพล 
 

สมาชิกที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
1 - 2 7 25.0 
3 - 4 19 67.8 

5 2 7.1 
รวม 28 100.0 

 
จากตารางที่ 19 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร

พลายชุมพล มีสมาชิกอยูอาศัย 3- 4 คนมากที่สุด คิดเปนรอยละ 67.8  รองลงมาคือ มีสมาชิกอยู
อาศัย 1-2 คน คิดเปนรอยละ 25.0 และมีสมาชิกอยูอาศัย 5 คน  คิดเปนรอยละ 7.1 
 
ตารางที่ 20 ระยะเวลาที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
6 เดือน 1 3.6 

1 ป 12 42.9 
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ตารางที่ 20 ระยะเวลาที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล(ตอ) 
 

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
2 ป 15 53.6 
3 ป - - 
รวม 28 100.0 

 
จากตารางที่ 20  พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร

พลายชุมพลมีระยะเวลาที่อยูอาศัย 2 ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 53.6 รอง ลงมาคือระยะเวลาท่ี
อยูอาศัย 1 ป คิดเปนรอยละ 42.9  และระยะเวลาท่ีอยูอาศัย  6 เดือน  คิดเปนรอยละ 3.6  
 
ตารางที่ 21 อาชีพ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
               ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ 9 32.1 
               เจาของธุรกิจ 4 14.3 
               นักเรียน/นักศึกษา - - 
               รับจางทั่วไป 2 7.1 
               แมบาน 12 42.9 
               พนกังานเอกชน - - 
               คาขาย 1 3.6 

รวม 28 100.0 
 

จากตารางท่ี  21  พบวากลุมตัวอยางสวนใหญที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร
พลายชุมพล มีอาชีพแมบานมากที่สุด คิดเปนรอยละ 42.9 รองลงมาคือขาราชการ/พนักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 32.1เจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 14.3  และคาขาย คิดเปนรอยละรอย
ละ 3.6 
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ตารางที่ 22 รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 
7,501-10,000 บาท 5 17.9 

10,001-15,000 บาท 11 39.3 
15,001-20,000 บาท 9 32.1 
20,001-25,000 บาท 3 10.7 

รวม 28 100.0 
 

จากตารางที่ 22 พบวา  กลุมตัวอยางสวนใหญของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยใน
โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท มากที่สุด คิดเปน
รอยละ 39.3  รองลงมาคือ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001- 20,000 บาท  คิดเปนรอยละ 32.1 
รายไดเฉล่ียตอเดือน  7,501-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 17.9  และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  20,001-
25,000 บาท  คิดเปนรอยละ 10.7 
 
ตารางที่ 23 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการ 
บานเอ้ืออาทร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ รอยละของ
ฐาน 28
ครัวเรือน 

ตําแหนงที่ต้ังโครงการ 3 3.4 11.1 
เปนโครงการของรัฐ - - - 
ประเภทของทีอ่ยูอาศัย (บานเด่ียว 2 ชัน้) 2 2.3 7.4 
การจัดวางผังบริเวณโครงการ - - - 
ใกลสถานทีท่าํงาน 11 12.5 40.7 
มีการคมนาคมสะดวก 27 30.7 100.0 
ราคาและเงื่อนไขการผอนชาํระ 19 21.6 70.4 
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ตารางที่ 23 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัย โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล (ตอ) 
 

เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการ 
บานเอ้ืออาทร 

จํานวน 
(คน) 

รอยละ รอยละของ
ฐาน 28
ครัวเรือน 

ใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน ตลาด วัด) 22 25.0 81.5 
มีระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชน 4 4.5 14.8 

รวม 89 100.0 325.9 
 
จากตารางที่ 23 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม เหตุผลที่เลือก

ที่อยูอาศัยบานเอื้ออาทรพลายชุมพลมากที่สุด เพราะมีการคมนาคมสะดวกมากท่ีสุด คิดเปนรอย
ละ 100 รองลงมาคือ ใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน ตลาด และวัด) คิดเปนรอยละ 81.5  
ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปนรอยละ 70.4  ใกลสถานที่ทํางาน  คิดเปนรอยละ 40.7  มี
สาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 14.8  ตําแหนงที่ต้ัง
โครงการ  คิดเปนรอยละ 11.1 และประเภทของที่อยูอาศัย (บานเด่ียว 2 ชั้น)  คิดเปนรอยละ 7.4 
 
ตารางที่  24 เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล 
 
เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน (คน) รอยละ 
                   อยากมีบานเปนของตัวเอง 23 82.1 
                   ใกลสถานทีท่าํงาน - - 
                   ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ 3 10.7 
                   ไมมีที่อยูอาศัย 1 3.6 
                   อยากมาอยู 1 3.6 
                   อ่ืนๆ - - 

รวม 28 100.0 
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จากตารางที่ 24 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญของผูตอบแบบสอบถาม มีเหตุผลที่
เลือกซื้อโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลเพราะวาอยากมีบานเปนของตัวเองมากที่สุด คิดเปน
รอยละ 82.1  รองลงมาคือราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปนรอยละ 10.7  และไมมีที่อยู
อาศัยกับอยากมาอยู  เปนสัดสวนที่เทากัน  คิดเปนรอยละ 3.6  

1.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทั่วไปภายใน
ชุมชนโครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การวางผังกลุมอาคาร
ภายในชุมชน สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน และดานนันทนาการในศูนยชุมชน เพื่อคนหา
องคประกอบของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ที่จะสงผลตอความพึงพอใจ ผลการ
วิเคราะหมีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1  การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจ
ภายในชุมชนของผูอยูอาศัย โดยมีปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยของตนเอง ปจจัยของชุมชนที่
ประกอบข้ึนจากภาพรวมของชุมชน 
 
ตารางที่  25 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานการวางผังกลุมอาคารภายในโครงการ 

บานเอ้ืออาทร พลายชุมพล 
 

การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. โครงการนี้ไดจัดที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย 3.643 0.622 ปานกลาง 
2. รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย เชน การใชประโยชน
ที่ดินภายในชุมชนไดเปนสัดสวน 

3.893 0.685 ปานกลาง 

3. การตอเติม/การเปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 2.536 1.036 นอย 
4. ขนาดของชุมชน (232 หนวยภายในชุมชน) 4.071 0.663 มาก 
5. จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน 4.071 0.716 มาก 

6. ขนาดของแปลงที่ดิน (21 ตารางวา) 3.179 0.670 ปานกลาง 
7. รูปแบบของที่อยูอาศัย 3.214 0.630 ปานกลาง 

รวม 3.515 0.717 ปานกลาง 
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จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล  ไดใหความพึงพอใจดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน โดยรวม
อยูในระดับสําคัญปานกลาง  (คาเฉลี่ย 3.515) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขนาดและรูปแบบของ
ชุมชน (จํานวนหนวยที่อยูอาศัย 232 หนวย) และจํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
(คาเฉลี่ย 4.071) รองลงมาคือ  รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย เชนการจัดพื้นที่ภายในชุมชน/การใช
ประโยชนที่ดินภายในชุมชนไดเปนสัดสวน (คาเฉลี่ย 3.893) (ตารางที่ 25) 

1.2.2 สภาพแวดลอมภายในชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุม 
ชนของผูอยูอาศัย ที่มีความสําคัญและมีคุณภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชนเปนสวน 
ประกอบและถือวาเปนปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจหรือไมพอใจ 
 
ตารางที่  26  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานสภาพแวดลอมทัว่ไปภายในชุมชนโครงการ 

 บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ความรมร่ืนและความเรียบรอยภายในชุมชน 3.607 0.917 ปานกลาง 
2. ความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชน 3.607 0.917 ปานกลาง 
3. ชุมชนบานเอื้ออาทรมีกิจกรรมสราง 
ความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับชุมชน 

3.214 0.499 ปานกลาง 

4. ความสัมพนัธระหวางผูอยูอาศัยกับเพือ่นบาน 3.286 0.535 ปานกลาง 
5. ระบบการรักษาความปลอดภัยในโครงการ 2.000 0.667 นอย 

รวม 3.143 0.707 ปานกลาง 
 

จากตารางที่ 26  พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยโครงการบาน
เอ้ืออาทรพลายชุมพล ใหความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.143) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความรม
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ร่ืนและความเรียบรอยภายในชุมชน  และความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชน  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
(คาเฉลี่ย 3.607)  รองลงมาคือกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน (คาเฉลี่ย 3.286) 

1.2.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายใน
ชุมชนของผูอยูอาศัย ที่มีความสําคัญและมีการจัดกิจกรรมรวมกันภายในชุมชน กลุมตัวอยางของ
ผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลใหความพึงพอใจดาน
นันทนาการในศูนยชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.164) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ภายในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีความสามัคคีในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนมี
คาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.214) รองลงมาคือการจัดกิจกรรมวันสําคัญ/ วันสําคัญทางศาสนา และ
วันหยุด และการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬาภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.179)  
 
ตารางที่  27 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานนนัทนาการในศูนยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 

พลายชุมพล 
 

นันทนาการในศูนยชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ในชมุชนของผูอยูอาศัยมคีณะกรรมการ
สหกรณ 

3.107 0.416 ปานกลาง 

2. กิจกรรมเพือ่พัฒนาของชุมชน 3.143 0.448 ปานกลาง 

3. การมีความสามัคคีในชุมชน 3.214 0.568 ปานกลาง 
4. กิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และวันหยุด 3.179 0.548 ปานกลาง 
5. การจัดกิจกรรมการแขงขันกฬีาภายในชุมชน 3.179 0.548 ปานกลาง 

รวม 3.164 0.506 ปานกลาง 
 

1 .3 การวิ เคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอื้ออาทร 

1.3.1 สาธารณูปโภคภายในโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลการวเิคราะห
หาองคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชนที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
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การดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะเปนผลสรางความพึงพอใจ 
หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปโภคที่ไมสําคัญและไมจําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวน
สงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
 
ตารางที่ 28 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายในโครงการบานเอ้ืออาทร 

 พลายชุมพล 
 

สาธารณูปโภคภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี 4.679 0.476 มาก 
2. การบอกปายชื่อซอยในชมุชน 4.143 0.756 มาก 

3. การจายกระแสไฟฟา  เชน ไฟฟา
สองสวางบนถนนและทางเดินเทา 

4.679 0.476 มาก 

4. ระบบน้าํประปาภายในชุมชน 4.643 0.488 มาก 
5. ตําแหนงของหวัจายน้าํดับเพลิง 3.714 0.763 ปานกลาง 
6. การกําจัดน้าํเสียภายในชุมชน 3.893 0.786 ปานกลาง 
7. การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชน 3.893 0.786 ปานกลาง 
8. การจัดเก็บขยะภายในชมุชน 2.214 1.031 นอย 
9. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน 3.107 0.416 ปานกลาง 

รวม 3.885 0.664 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 28  พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรพลายชุมพล ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปโภคภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับ
สําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.885) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี 
และการจายกระแสไฟฟา เชน ไฟฟาสองสวางทางเดินเทา  ไฟฟาสองสวางบนถนน และแสงสวาง
สวนกลางภายในชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.679) รองลงมาคือ การใหบริการระบบ
น้ําประปาภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 4.643) และการบอกปายช่ือซอยตางๆในโครงการสามารถ
มองเห็นไดชัดเจน (คาเฉลี่ย 4.143) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

99 

 

1.3.2 สาธารณูปการภายในบานเอื้ออาทรพลายชุมพล เปนการวิเคราะหหา
องคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปการภายในชุมชน ที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
การดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะเปนผลสรางความพึงพอใจ 
หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปการที่ไมสําคัญและไมจําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวน
สงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
 
ตารางที่  29 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปการภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 

พลายชุมพล 
 

สาธารณูปการภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. การมีสวนสาธารณะภายในชุมชน 3.000 0.839 ปานกลาง 
2. ปริมาณตนไม และการปลูกตนไม 2.857 0.803 นอย 

3. การมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน 3.464 0.793 ปานกลาง 
4. ตําแหนงสนามเด็กเลน 2.607 0.685 นอย 
5. ลานกีฬาภายในชุมชน 2.571 0.690 นอย 
6. ศูนยชุมชน 
    6.1 การมีสถานที่เล้ียงดูเด็ก 1.857 0.356 

 
นอยที่สุด 

    6.2 การบริการดูแลผูสูงอาย ุ 1.857 0.356 นอยที่สุด 
    6.3 การจัดกิจกรรมในวันวันหยุด 2.821 0.476 นอย 

รวม 2.629 0.625 นอย 
 
จากตารางที่ 29  พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรพลายชุมพล ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปการภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับ
สําคัญนอย (คาเฉล่ีย 2.629) เมื่อพิจารณารายขอพบวา การมีสนามเด็กเลนภายในชุมชนมี
คาเฉลี่ยสูงสุด  (คาเฉลี่ย 3.464) รองลงมาคือ การมีสวนสาธารณะภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.000)  
และการปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ (คาเฉลี่ย 2.857) 
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1.4  การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มี
ความตองการเพิ่มเติม 
 
ตารางที่ 30 ความตองการเพิ่มเติมของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน 

 โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน
บานเอ้ืออาทรตองการเพิ่มเติม 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. คิวรถจักรยานยนตรับจาง 3.929 0.766 มาก 
2. ทีพ่ักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการ 4.250 0.752 มาก 
3. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน 2.857 0.591 นอย 
4. ตู ATM 4.250 0.887 มาก 

5. ที่รวมขยะภายในชุมชน 4.643 0.731 มาก 
รวม 3.986 0.745 มาก 

 
จากตารางที่  30 พบวาการศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของ

สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร มิใชปญหาในความเห็นของผูอยูอาศัย
ขณะเดียวกันการตอบสนองความตองการอาจจะยังไมเพียงพอ จึงทําใหผูอยูอาศัยตองการปรับ 
ปรุงใหดีข้ึน จากการวิเคราะหขอมูลพบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัย
โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล ใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน
ที่ตองการเพิ่มเติม โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 3.986) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ที่
รวมขยะภายในชุม ชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.643) รองลงมาคือ ที่พักคอย / ปายรถเมลหนา
โครงการ และตู ATM มีคาเฉลี่ยที่เทากัน (คาเฉลี่ย 4.250) และคิวรถจักรยานยนตรับจาง (คาเฉลี่ย 
3.929) 
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1.5 การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพลในรัศมี 5 กโิลเมตร  
 
ตารางที่  31 ความสําคัญของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนโครงการ 

บานเอ้ืออาทรพลายชุมพลในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชน
บานเอ้ืออาทรในรัศมี 5 กิโลเมตร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. สภาพทาํเลที่ต้ังชุมชนและบริเวณใกลเคียง 
(ศูนยกลางระดับชุมชน เชน แหลงงาน ) 

4.786 0.499 มาก 

2. การคมนาคม : ระบบขนสงสาธารณะ 
มีรถประจําทางผานหนาชุมชน  

4.714 0.600 มาก 

3. การคมนาคม : การเช่ือมตอโครงขายถนน 
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก 

4.714 0.600 มาก 

4. สาธารณูปการ : สถานทีร่าชการ  3.821 0.819 ปานกลาง 

5. สาธารณูปการ : สถานศึกษา (อนุบาล/ประถม) 3.929 0.858 มาก 

6. สาธารณูปการ : โรงพยาบาล  3.643 0.870 ปานกลาง 

7. สาธารณูปการ : ตลาด วดั   3.679 0.863 ปานกลาง 

8. ระบบสาธารณูปโภค : ไฟฟา ประปา 
โทรคมนาคม และการจัดการขยะ 

3.643 0.870 ปานกลาง 

รวม 4.116 0.747 มาก 

 
จากตารางที่ 31 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล ใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนใน
รัศมี 5 กิโลเมตร โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.116) เมื่อพิจารณารายขอพบวาสภาพ
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ทําเลที่ต้ังชุมชน (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน / สถานที่ราชการ) มีคาเฉล่ียสูงสุด 
(คาเฉล่ีย 4.786) รองลงมาคือ การคมนาคม การเช่ือมตอโครงขายถนนสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวก และ ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน เชน มีรถประจําทางผานไปมา
สะดวก (รถมอเตอรไซดรับจาง และรถสองแถวรับจาง) มีคาเฉล่ียที่เทากัน(คาเฉล่ีย 4.714) และ
สาธารณูปการ โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล ต้ังอยูใกลสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาล/
ประถม) ในรัศมี 5 กิโลเมตร (คาเฉลี่ย 3.929) 

 
2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  ต้ังอยูริม

ทางหลวงแผนดินหมายเลข 1063  ตําบลวัดพริก อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีจํานวนครัวเรือน
ทั้งส้ิน 220 ครัวเรือน   

2.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
ของผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่วิจัย 
 
ตารางที่ 32 เพศ  กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 

 ทหารอากาศ 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 7 25.9 
ชาย 20 74.1 
รวม 27 100.0 

  
จากตารางที่ 32 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญเปนหญิง รอยละ  74.01  และ
เปนชาย รอยละ 25.9 
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ตารางที่ 33  อายุ กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 
ทหารอากาศ 

 
อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 

21-30 ป 3 11.1 
31-40 ป 10 37.0 
41-50 ป 11 40.7 
51-60 ป 2 7.4 

มากกวา 60 ป 1 3.7 
รวม 27 100.0 

 
จากตารางที่ 33 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีอายุ 41-50 ปมากที่สุด คิด
เปนรอยละ 40.7  รองลงมาคือ อายุ 31-40 ป คิดเปนรอยละ 37.0 อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 
11.1 อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 7.4 และมากกวาอายุ 60 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 3.7 

 
ตารางที่ 34  สิทธิ์ในที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและ 

ลูกจางทหารอากาศ 
 

สิทธิ์ในที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
                             เปนเจาของ 22 81.5 
                             ผูอาศัย 5 18.5 
                             เชาอยู 0 0 
                               รวม 27 100.0 

 
จากตารางที่ 34 พบวากลุมตัวอยางที่อยูอาศัยของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยใน

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีสิทธิ์ในที่อยูอาศัยเปนเจาของ
มากที่สุด  คิดปนรอยละ 81.5 รองลงมาคือ เปนผูอาศัย คิดเปนรอยละ 18.5  
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ตารางที่ 35 กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทร กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับ 
 ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 
กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน (คน) รอยละ 

                   ซื้อตรงจาก การเคหะแหงชาติ 27 100.0 
                   ซื้อตอจากเจาของเดิม - - 

รวม 27 100.0 
 

จากตารางที่ 35 พบวากรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทรกลุมตัวอยางของผูตอบ
แบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
พบวาซ้ือตรงจาก การเคหะแหงชาติ โดยคิดเปนรอยละ 100   
 
ตารางที่ 36 สมาชิกที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

สมาชิกที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
1-2 8 29.6 
3 6 22.2 
4 11 40.7 
5 2 7.4 
รวม 27 100.0 

  
จากตารางที่ 36 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีสมาชิกอยูอาศัย 4 คนมาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 40.7 รองลงมาคือ มีสมาชิกอยูอาศัย 2 คนและ 3 คนในสัดสวนที่เทากัน คิด
เปนรอยละ 22.2 และมีสมาชิกอยูอาศัย 1 คนและ 5 คนในสัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 7.4 
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ตารางที่ 37 ระยะเวลาที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและ 
 ลูกจางทหารอากาศ 
 
ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 

6 เดือน - 1 ป 26 96.3 
2 ป 1 3.7 
3 ป - - 
รวม 27 100.0 

 
จากตารางที่ 37 พบวา กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีระยะเวลาทีอ่ยูอาศัย 1 ป มาก
ที่สุด คิดเปนรอยละ 96.3 รองลงมาคือระยะเวลาที่อยูอาศัย 2 ป คิดเปนรอยละ 3.7  
 
ตารางที่ 38  อาชีพ กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 

ทหารอากาศ 
 

อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 
           ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 9 33.3 
           เจาของธุรกิจ 2 7.4 
           รับจางทั่วไป 3 11.1 
           แมบาน 8 29.6 
           พนักงานเอกชน 2 7.4 
           คาขาย 3 11.1 

รวม 27 100.0 
 

จากตารางที่ 38 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีอาชีพขาราชการ / พนักงาน
รัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 33.3  รองลงมาคือแมบาน คิดเปนรอยละ 29.6  รับจางทั่วไป
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และคาขาย คิดเปนรอยละ 11.1 คาขาย เจาของธุรกิจกับพนักงานเอกชนในสัดสวนเทากันที่รอย
ละ 7.4 
 
ตารางที่  39 รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน โครงการบานเอ้ืออาทรขาราชการและลูกจาง 

ทหารอากาศ 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 
7,501-10,000 บาท 1 3.7 

10,001-15,000 บาท 16 59.3 
15,001-20,000 บาท 11 40.7 
20,001-25,000 บาท - - 

รวม 27 100.0 
 
จากตารางที่ 39 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-
20,000 บาท มากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.6  รองลงมาคือ  รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 
บาท  คิดเปนรอยละ 45.7 และรายไดเฉลี่ยตอเดือน  7,501-10,000 บาท คิดเปนรอยละ 3.7 
 
ตารางที่ 40 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 

 ทหารอากาศ 
 
เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชน

โครงการบานเอื้ออาทร 
จํานวน (คน) รอยละของ 92 รอยละของฐาน 

27 ครัวเรือน 
ตําแหนงที่ต้ังโครงการ         2 2.2 7.4 
เปนโครงการของรัฐ                 3 3.3 11.1 
ประเภทของทีอ่ยูอาศัย  1 1.1 3.7 
การจัดวางผังบริเวณโครงการ       - - - 
ใกลสถานทีท่าํงาน                  10 10.9 37.0 
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ตารางที่ 40 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 
 ทหารอากาศ (ตอ) 

 
เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชน

โครงการบานเอื้ออาทร 
จํานวน (คน) รอยละของ 92 รอยละของฐาน 

27 ครัวเรือน 
มีการคมนาคมสะดวก 27 29.3 100.0 
ราคาและเงื่อนไขการผอนชาํระ      17 18.5 63.0 
ใกลแหลงบริการสาธารณะ  27 29.3 100.0 
มีระบบสาธารณูปโภคในชุมชน 5 5.4 18.5 

รวม 92 100.0 340.7 
 
จากตารางที่  40 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศสวนใหญมีเหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยเพราะ
มีการคมนาคมสะดวกและใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน  ตลาด และวัด) มากที่สุด ใน
สัดสวนที่เทากัน คิดเปนรอยละ 100.0  รองลงมา คือ ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปนรอย
ละ 63.0  ใกลสถานที่ทํางาน  คิดเปนรอยละ 37.0 มีสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก
ภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 18.5 เปนโครงการของรัฐ คิดเปนรอยละ 11.1 ตําแหนงที่ต้ังโครงการ  
คิดเปนรอยละ 7.4  และประเภทของที่อยูอาศัย (บานเด่ียว 2 ชั้น) คิดเปนรอยละ 3.7  

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกซื้อโครงการบาน
เอ้ืออาทรเพราะวาอยากมีบานเปนของตัวเองมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 77.8 รองลงมาคือใกล
สถานที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 18.5 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 3.7 (ตารางที่ 41) 
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ตารางที่ 41 เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง 
ทหารอากาศ 

 
เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน (คน) รอยละ 

                   อยากมีบานเปนของตัวเอง 21 77.8 
                   ใกลสถานทีท่าํงาน 5 18.5 
                   ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ - - 
                   อยากมาอยู - - 
                   อ่ืนๆ 1 3.7 

รวม 27 100.0 
 

2.2  การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทั่วไปภายใน
ชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก 
การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน และดานนันทนาการใน
ศูนยชุมชน เพื่อคนหาองคประกอบของสาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ที่จะสงผลตอ
ความพึงพอใจ มีแนวทางการวิเคราะหขอมูล และรายละเอียดดังนี้ 

2.2.1  การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภาย 
ในชุมชนของผูอยูอาศัย โดยมีปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยของตนเอง ปจจัยของชมุชนทีป่ระกอบข้ึน
จากภาพรวมของชุมชน 
 
ตารางที่ 42 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชนโครงการบาน 

 เอ้ืออาทรสาํหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. จัดที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยอยางแทจริง 3.741 0.526 ปานกลาง 
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ตารางที่ 42 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชนโครงการบาน 
 เอ้ืออาทรสาํหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ (ตอ) 
 

การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

2. รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย เชน การใช
ประโยชนที่ดินภายในชุมชนไดเปนสัดสวน 

3.778 0.641 ปานกลาง 

3. การตอเติมที่อยูอาศัย/การเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน 

2.815 0.736 นอย 

4. ขนาดของชุมชน (244 หนวยภายในชุมชน) 3.630 0.630 ปานกลาง 
5. จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน 3.667 0.620 ปานกลาง 

6. ขนาดของแปลงที่ดิน (24 ตารางวา) 3.148 0.534 ปานกลาง 
7. รูปแบบของที่อยูอาศัย 3.222 0.424 ปานกลาง 

รวม 3.429 0.578 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 42 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยโครงการบาน

เอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  ใหความพึงพอใจดานการวางผังกลุมอาคาร
ภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.429) เมื่อพิจารณารายขอพบวา 
รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย เชน การจัดพื้นที่ภายในชุมชน/การใชประโยชนที่ดินภายในชุมชนได
เปนสัดสวน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉลี่ย 3.778) รองลงมาคือ โครงการนี้ไดจัดที่อยูอาศัยใหแกผูมี
รายไดนอยอยางแทจริง (คาเฉลี่ย 3.741) จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.667)  ขนาด
ของชุมชน (244 หนวยภายในชุมชน) (คาเฉล่ีย 3.630) รูปแบบของที่อยูอาศัย (คาเฉล่ีย 3.222)  
และจํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.148)    

2.2.2 สภาพแวดลอมภายในชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุมชน ที่
มีความสําคัญและมีคุณภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชนเปนสวนประกอบและถือวาเปน
ปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ หรือไมพอใจ 
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ตารางที่ 43 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชมุชนโครงการบาน 
 เอ้ืออาทรสาํหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ความรมร่ืนภายในชุมชน 4.519 0.643 มาก 
2. ความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชน 4.519 0.643 มาก 
3. กิจกรรมระหวางผูอยูอาศัยกับชุมชน 3.407 0.572 ปานกลาง 

4. ความสัมพนัธระหวางผูอยูอาศัยกับ
เพื่อนบาน 

3.444 0.847 ปานกลาง 

5. การรักษาความปลอดภัยในโครงการ 1.370 0.792 นอยที่สุด 
รวม 3.452 0.699 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 43 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามโครงการบานเอื้ออาทร

สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศใหความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.452) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ชุมชนบานเอ้ือ
อาทรมีความรมร่ืนและความเรียบรอยภายในชุมชน  และความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชน  
มีสัดสวนที่เทากัน มีคาเฉลี่ยสูงสุด(คาเฉลี่ย 4.519) รองลงมาคือชุมชนบานเอ้ืออาทรมีกิจกรรม
สรางความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน (คาเฉล่ีย 3.444) ชุมชนบานเอ้ืออาทรมีกิจกรรมสราง
ความสัมพันธระหวางชุมชน (คาเฉล่ีย 3.407) และการรักษาความปลอดภัยในโครงการ (คาเฉลี่ย 
1.370)  

2.2.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุมชน
ของผูอยูอาศัย ที่มีความสําคัญและมีการจัดกิจกรรมรวมกันภายในชุมชนที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจ หรือไมพอใจ จากการวิเคราะหกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ใหความพึงพอใจดาน
นันทนาการในศูนยชุมชนโดยรวมอยูในระดับสําคัญนอย (คาเฉลี่ย 2.400) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา ในชุมชนผูอยูอาศัยมีคณะกรรมการสหกรณ  มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 2.704) รองลงมาคือ 
ความสามัคคีในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน (คาเฉลี่ย 2.596) กิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชนที่

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 

 

111 

 

คณะกรรมการสหกรณไดจัดข้ึน (คาเฉลี่ย 2.519) การจัดกิจกรรมวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา 
และวันหยุด(คาเฉลี่ย 2.111) และการแขงขันกีฬาภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 2.074) (ตารางที่ 44) 
 
ตารางที่ 44  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานนนัทนาการในศูนยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 

  สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

นันทนาการในศูนยชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ภายในชุมชนของผูอยูอาศัยมีคณะกรรมการ
สหกรณ 

2.704 0.542 นอย 

2. การพัฒนาของชุมชนที่คณะกรรมการสหกรณ
ไดจัดข้ึน 

2.519 0.643 นอย 

3. ความสามคัคีในชุมชนเพือ่พัฒนาชุมชน 2.593 0.747 นอย 
4. การจัดกิจกรรมวันสําคัญทางศาสนา และ
วันหยุด  

2.111 0.577 นอย 

5. การแขงขันกีฬาภายในชมุชน 2.074 0.550 นอย 

รวม 2.400 0.612 นอย 
 

2.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทร 

 2.3.1 สาธารณูปโภคภายในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง
ทหารอากาศ การวิเคราะหหาองคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชน ที่
มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะ
เปนผลสรางความพึงพอใจ หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปโภคที่ไมสําคัญและไม
จําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวนสงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
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ตารางที่ 45 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 
 สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

สาธารณูปโภคภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี 4.889 0.320 มาก 
2. การบอกปายชื่อซอยในโครงการ 4.370 0.629 มาก 

3. การจายกระแสไฟฟา  เชนไฟฟาสองสวาง
ทางเดินเทา  ไฟฟาสองสวางบนถนน  

4.704 0.542 มาก 

4. การใหบริการระบบน้ําประปาภายในชุมชน 4.778 0.424 มาก 
5. ตําแหนงของหวัจายน้าํดับเพลิง 4.296 0.669 มาก 
6. การกําจัดน้าํเสียที่เหมาะสมภายในชุมชน 4.482 0.580 มาก 
7. การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชน 4.482 0.580 มาก 
8. การจัดเก็บขยะภายในชมุชน 1.000 0.000 นอยที่สุด 
9. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชนอยางพียงพอ 3.296 0.953 ปานกลาง 

รวม 3.535 0.522 ปานกลาง 
 
จากตารางที่ 45 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปโภค
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทร โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.535) เมื่อพิจารณา
รายขอพบวา ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.889) รองลงมาคือ การ
ใหบริการระบบน้ําประปาภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 4.778) การจายกระแสไฟฟา เชน ไฟฟาสอง
สวางทางเดินเทา  ไฟฟาสองสวางบนถนน และแสงสวางสวนกลางภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 4.704) 
และการกําจัดน้ําเสียที่เหมาะสมภายในชุมชนกับการบําบัดน้ําเสียภายในชุมชนไดมาตรฐานและ
ถูกสุข ลักษณะ มีคาเฉลี่ยที่เทากัน (คาเฉลี่ย 4.430) 
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2.3.2 สาธารณูปการภายในโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง
ทหารอากาศเปนการวิเคราะหหาองคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปการภายในชุมชน 
ที่มีความสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะ
เปนผลสรางความพึงพอใจ หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปการที่ไมสําคัญและไม
จําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวนสงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
 
ตารางที่ 46 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปการภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 

  สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

สาธารณูปการภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. การมีสวนสาธารณะภายในชุมชน 2.072 0.550 นอย 
2. ปริมาณตนไม และการปลูกตนไม 1.778 0.424 นอยที่สุด 

3. การมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน 1.593 0.501 นอยที่สุด 
4. ตําแหนงสนามเด็กเลนภายในชุมชน 1.556 0.506 นอยที่สุด 
5. ลานกีฬาภายในชุมชน 1.556 0.506 นอยที่สุด 
6. ศูนยชุมชน 
   6.1 การมีสถานที่เล้ียงดูเด็ก 

 
1.370 

 
0.492 

 
นอยที่สุด 

   6.2 การบริการดูแลผูสูงอายุ 1.370 0.492 นอยที่สุด 
   6.3 การจัดกิจกรรมในวันสําคัญ  1.593 0.636 นอยที่สุด 

รวม 1.611 0.513 นอยที่สุด 
 
จากตารางที่ 46 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัย โครงการบาน

เอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปการภายใน
ชุมชนบานเอ้ืออาทร โดยรวมอยูในระดับสําคัญนอยที่สุด(คาเฉลี่ย 1.611)เม่ือพิจารณารายขอ
พบวา การมีสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจภายในชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 2.072) 
รองลงมาคือ ปริมาณตนไม และการปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ (คาเฉลี่ย 1.778) และการมี
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สนามเด็กเลนภายในชุมชนกับการจัดกิจกรรมในวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา และวันหยุด มี
คาเฉลี่ยที่เทากัน (คาเฉลี่ย 1.593)    

2.4  การวิเคราะหสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มีความ
ตองการเพิ่มเติม 

การศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทร มิใชปญหาในความเห็นของผูอยูอาศัย ขณะเดียวกันการตอบสนอง
ความตองการอาจจะยังไมเพียงพอ จึงทําใหผูอยูอาศัยตองการปรับปรุงใหดีข้ึน  
 
ตารางที่ 47 ความตองการเพิ่มเติมของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน 

 โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน
บานเอ้ืออาทรตองการเพิ่มเติม 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. คิวรถจักรยานยนตรับจาง 3.333 0.555 ปานกลาง 
2. ทีพ่ักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการ 4.148 0.907 มาก 
3. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน 3.111 0.424 ปานกลาง 
4. ตู ATM 4.148 0.907 มาก 

5. ที่รวมขยะภายในชุมชน 4.778 0.847 มาก 
รวม 3.904 0.728 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 47 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ใหความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภค
สาธารณูปการ ภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรตองการเพิ่มเติม โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง 
(คาเฉล่ีย 3.904) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ที่รวมขยะภายในชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉลี่ย 
4.778) รองลงมาคือ ที่พักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการกับตูเอทีเอ็ม มีคาเฉลี่ยที่เทากัน 
(คาเฉลี่ย 4.148)  และตูโทรศัพทสาธารณําภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.111) 
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2.5  การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพลในรัศมี 5 กิโลเมตร  

จากการวิเคราะหขอมูล กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามท่ีอยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ใหความสําคัญกับระบบ
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรวมอยูใน
ระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.857) เมื่อพิจารณารายขอพบวาการคมนาคมขนสงสาธารณะมี
รถประจําทางผานหนาชุมชน เชน มีรถประจําทางผานไปมาสะดวก (รถมอเตอรไซดรับจาง รถสอง
แถวรับจาง) และการเช่ือมตอโครงขายถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.185) รองลงมาคือ สภาพทําเลที่ ต้ังชุมชน และบริเวณ
ใกลเคียง (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน/โรงเรียน/สถานที่ราชการ) (คาเฉล่ีย 4.148) 
(ตารางที่ 48) 
 
ตารางที่  48 ความสําคัญของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนโครงการ 

บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก
ชุมชนบานเอือ้อาทร 
 ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. สภาพทาํเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง 
(ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน ) 

4.148 0.602 มาก 

2. การคมนาคม : ระบบขนสงสาธารณะ 
มีรถประจําทางผานหนาชุมชน  

4.185 0.623 มาก 

3. การคมนาคม : การเช่ือมตอโครงขายถนน 
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก 

4.185 0.623 มาก 

4. สาธารณูปการ : ใกลสถานที่ราชการ  3.889 0.698 ปานกลาง 
5. สาธารณูปการ : ใกลสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล/ประถม)  

3.667 0.555 ปานกลาง 
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ตารางที่  48 ความสําคัญของระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนโครงการ 
บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศในรัศมี 5 กิโลเมตร (ตอ) 

 
สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก

ชุมชนบานเอือ้อาทร 
 ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

6. สาธารณูปการ : ใกลโรงพยาบาล  3.593 0.501 ปานกลาง 
7. สาธารณูปการ : ใกลตลาด,วัด 3.593 0.501 ปานกลาง 
8. ระบบสาธารณูปโภค : ไฟฟา ประปา  ระบบ
โทรคมนาคม  และการจัดการขยะ 

3.593 0.501 ปานกลาง 

รวม 3.857 0.576 ปานกลาง 
 
 
3. โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  ต้ังอยูริมทางหลวงแผนดินหมายเลข 12  (สาย

เล่ียงเมืองพิษณุโลก) ตําบลบึงพระ อําเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  มีจํานวนครัวเรือนทั้งส้ิน  399 
ครัวเรือน   

3.1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  ลักษณะประชากร สังคม และเศรษฐกิจ
ของผูที่อยูอาศัยอยูในพื้นที่ศึกษา 
 
ตารางที่ 49 เพศ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

เพศ จํานวน (คน) รอยละ 
หญิง 30 66.7 
ชาย 15 33.3 
รวม 45 100.0 

  
จากตารางที่ 49 พบวา กลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2สวนใหญเปนหญิง  รอยละ  66.7 และเปนชาย  รอยละ 33.3 
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ตารางที่ 50 อายุ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

อาย ุ จํานวน (คน) รอยละ 
21-30 ป 4 8.9 
31-40 ป 23 51.1 
41-50 ป 13 28.9 
51-60 ป 5 11.1 

มากกวา 60 ป - - 
รวม 45 100.0 

  
จากตารางที่ 50 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 สวนใหญมีอายุ 31-40  ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมาคือ อายุ 
41-50 ป คิดเปนรอยละ 28.9  อายุ 51-60 ป คิดเปนรอยละ 11.1 และอายุ 21-30 ป คิดเปนรอย
ละ 8.9 
 
ตารางที่ 51 สิทธิ์ในที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

สิทธิ์ในการพักอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
                         เปนเจาของ 44 97.8 
                         ผูอาศัย - - 
                         เชาอยู 1 2.2 

รวม 45 100.0 
 

จากตารางที่ 51 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 สวนใหญมีสิทธิ์ในที่อยูอาศัยเปนเจาของมากที่สุด คิดปนรอยละ 97.8 
รองลงมาคือ เชาอยู  คิดเปนรอยละ 2.2 
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ตารางที่ 52 กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทร กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอื้ออาทร จํานวน (คน) รอยละ 
                             ซื้อตรงจาก กคช. 44 97.2 
                             ซื้อตอจากเจาของเดิม 1 2.2 

รวม 45 100.0 
 

จากตารางที่ 52 แสดงกรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทรของกลุมตัวอยางของผูตอบ
แบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 พบวาสวนใหญ ซื้อตรงจากการเคหะ
แหงชาติโดยคิดเปนรอยละ 97.2 และซ้ือตอจากเจาของเดิม โดยคิดเปนรอยละ  2.2   

จากการวิเคราะหข อมูลกลุ มตัวอยางของผู ตอบแบบสอบถามที ่อยู อาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 สวนใหญมีสมาชิกอยูอาศัย 3 คนมากที่สุดคิดเปนรอยละ 
35.6 รองลงมาคือ มีสมาชิกอยูอาศัย 4 คนคิดเปนรอยละ 33.3 มีสมาชิกอยูอาศัย 2 คน คิด
เปนรอยละ 24.4 มีสมาชิกอยูอาศัย 5 คน คิดเปนรอยละ 4.4 และมีสมาชิกอยู 1 คน คิดเปน
รอยละ 2.2 (ตารางที่ 53) 

 
ตารางที่ 53 สมาชิกในที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

สมาชิกในที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
1 1 2.2 
2 11 24.4 
3 16 35.6 
4 15 33.3 
5 2 4.4 
รวม 45 100.0 
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ตารางที่ 54 ระยะเวลาที่อยูอาศัย กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

ระยะเวลาที่อยูอาศัย จํานวน (คน) รอยละ 
6 เดือน - - 

1 ป 45 100.0 
2 ป - - 
3 ป - - 
รวม 45 100.0 

 
จากตารางที่ 54 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2สวนใหญมีระยะเวลาที่อยูอาศัย 1 ปมากที่สุด คิดเปนรอยละ 100 
 
ตารางที่ 55 อาชีพ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 

 
อาชีพ จํานวน (คน) รอยละ 

             ขาราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ 19 42.2 
             เจาของธุรกิจ 10 22.2 
             นกัเรียน/นักศึกษา 2 4.4 
             รับจางทั่วไป 6 13.3 
             แมบาน 8 17.8 
             พนักงานเอกชน - - 
             คาขาย - - 

รวม 45 100.0 
 

จากตารางที่ 55 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทรบึงพระ 2 สวนใหญมีอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมากที่สุด คิดเปนรอยละ 
42.2  รองลงมา คือเจาของธุรกิจ  คิดเปนรอยละ 22.2  แมบาน  คิดเปนรอยละ 17.8 รับจางทั่วไป  
คิดเปนรอยละ 13.3  และนักเรียน/นักศึกษา  คิดเปนรอยละรอยละ 4.4  
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ตารางที่ 56 รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน กลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือน จํานวน (คน) รอยละ 
7,501-10,000 บาท 1 2.2 
10,001-15,000 บาท 9 20.0 
15,001-20,000 บาท 25 55.6 
20,001-25,000 บาท 10 22.2 

รวม 45 100.0 
 

จากตารางที่ 56 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรบึง
พระ 2 สวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001 -20,000 บาทมากที่สุด คิดเปนรอยละ 55.6  รองลงมาคือ รายได
เฉล่ียตอเดือน  20,001- 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 22.2 รายไดเฉล่ียตอเดือน 10,001-15,000 บาท คิดเปนรอยละ 
20.0  และรายไดเฉล่ียตอเดือนตํ่ากวา 7,500-10,000 บาท  คิดเปนรอยละ 2.2 
 
ตารางที่  57 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร บึงพระ 2 
 

เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกที่อยูอาศัยชุมชน 
โครงการบานเอื้ออาทร 

จํานวน (คน) รอยละ รอยละของ
ฐาน 45 
ครัวเรือน 

ตําแหนงที่ต้ังโครงการ         26 19.3 57.8 
เปนโครงการของรัฐ                 4 3.0 8.9 
ใกลสถานทีท่าํงาน                  28 20.7 62.2 
มีการคมนาคมสะดวก 43 31.9 95.6 
ราคาและเงื่อนไขการผอนชาํระ      20 14.8 44.4 
ใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน  วัด) 12 8.9 26.7 
มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในชุมชน 

2 1.5 4.4 

รวม 135 100.0 300.0 
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จากตารางที่ 57 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 สวนใหญมีเหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทรเพราะมี
การคมนาคมสะดวกมากท่ีสุด  คิดเปนรอยละ 95.6  รองลงมาคือ  ใกลสถานที่ทํางาน คิดเปนรอย
ละ 62.2  ตําแหนงที่ต้ังโครงการ คิดเปนรอยละ 57.8  ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปนรอย
ละ 44.4  ใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน ตลาด ศูนยการคา วัด) คิดเปนรอยละ 26.7  เปน
โครงการของรัฐ  คิดเปนรอยละ 8.9 และมีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายใน
ชุมชน คิดเปนรอยละ 4.4        

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ที่อยูอาศัยบานเอ้ืออาทร
บึงพระ 2 สวนใหญมีเหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอ้ืออาทรเพราะวาอยากมีบานเปน
ของตัวเองมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 51.1 รองลงมาคือ ใกลสถานที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 35.6 
อยากมาอยู  คิดเปนรอยละ 11.1  และไมมีที่อยูอาศัย  คิดเปนรอยละ 2.2  (ตารางที่ 58) 
 
ตารางที่ 58 เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

เหตุผลที่ผูอยูอาศัยเลือกซื้อโครงการ 
บานเอ้ืออาทร 

จํานวน (คน) รอยละ 

                   อยากมีบานเปนของตัวเอง 23 51.1 
                   ใกลสถานทีท่าํงาน 16 35.6 
                   ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ - - 
                   ไมมีที่อยูอาศัย 1 2.2 
                   อยากมาอยู 5 11.1 
                   อ่ืนๆ - - 

รวม 45 100.0 
 
3.2 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน

โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน และดานนันทนาการในศูนยชุมชน เพื่อคนหาองคประกอบของ
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สาธารณูปโภค และสาธารณูปการตางๆ ที่จะสงผลตอความพึงพอใจ มีแนวทางการวิเคราะห
ขอมูล และรายละเอียดดังนี้ 

3.2.1  การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน  เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุมชนของผู
อยูอาศัย โดยมีปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยของตนเอง  ปจจัยของชุมชนที่ประกอบข้ึนจากภาพรวมของชุมชน 

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ใหความพึงพอใจดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.654) เมื่อพิจารณารายขอพบวา รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย 
เชน การจัดพื้นที่ภายในชุมชน / การใชประโยชนที่ดินภายในชุมชนไดเปนสัดสวน มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
(คาเฉล่ีย 4.044) รองลงมาคือ ขนาดของชุมชน (จํานวนหนวยที่อยูอาศัย 399 หนวย) (คาเฉล่ีย 
3.822)  และจํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.800)  (ตารางที่ 59) 
 
ตารางที่ 59 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชนโครงการบาน 

 เอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. โครงการนี้ไดจัดที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอย 3.711 0.589 ปานกลาง 
2. รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย เชน การใช
ประโยชนที่ดินภายในชุมชนไดเปนสัดสวน 

4.044 0.638 มาก 

3. การตอเติมที่อยูอาศัย/การเปล่ียนแปลงการใช
ประโยชนที่ดิน 

3.200 0.694 ปานกลาง 

4. ขนาดของชุมชน (399 หนวยภายในชุมชน) 3.822 0.716 ปานกลาง 
5. จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน 3.800 0.661 ปานกลาง 

6. ความเหมาะสมขนาดของแปลงที่ดิน (22.75 
ตารางวา) 

3.444 0.624 ปานกลาง 

7. รูปแบบของที่อยูอาศัย 3.356 0.609 ปานกลาง 
รวม 3.654 0.647 ปานกลาง 
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3.2.2 สภาพแวดลอมภายในชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุมชน
ของผูอยูอาศัยที่มีความสําคัญและมีคุณภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชนเปนสวนประกอบ
และถือวาเปนปจจัยดานหนวยที่อยูอาศัยที่ทําใหเกิดความพึงพอใจ หรือไมพอใจ 

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ใหความพึงพอใจดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน โดยรวมอยูใน
ระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.716) เมื่อพิจารณารายขอพบวา ชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความรม
ร่ืนและความเปนระเบียบเรียบรอยภายในชุมชนและความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชนมี
คาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.467)  รองลงมาคือ กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับ
เพื่อนบาน (คาเฉลี่ย 3.600)  และชุมชนบานเอ้ืออาทรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูอยู
อาศัยกับชุมชน  (คาเฉลี่ย 3.533) (ตารางที่ 60) 
 
ตารางที่ 60  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชนโครงการบานเอ้ือ 

 อาทรบึงพระ 2 
 

สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1.ความรมร่ืนและความเรียบรอยภายในชุมชน 4.467 0.548 มาก 
2.ความสะอาดโดยสวนรวมภายในชุมชน 4.467 0.548 มาก 
3.ชุมชนบานเอื้ออาทรมีกิจกรรมสราง 
ความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับชุมชน 

3.533 0.661 ปานกลาง 

4. ความสัมพนัธระหวางผูอยูอาศัยกับเพือ่นบาน 3.600 0.688 ปานกลาง 
5.ระบบการรักษาความปลอดภัยในโครงการ 2.511 0.626 นอย 

รวม 3.716 0.614 ปานกลาง 
 

3.2.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน เปนการศึกษาความพึงพอใจภายในชุมชน
ของผูอยูอาศัย ที่มีความสําคัญและมีการจัดกิจกรรมรวมกันภายในชุมชนที่ทําใหเกิดความพึง
พอใจ หรือไมพอใจ 
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ตารางที่ 61 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานนันทนาการในศูนยชุมชน โครงการบานเอ้ืออาทร 
 บึงพระ 2 

 

ดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ในชมุชนของผูอยูอาศัยมคีณะกรรมการสหกรณ 2.889 0.487 นอย 
2. กิจกรรมเพือ่พัฒนาของชุมชนที่คณะกรรมการ
สหกรณไดจัดข้ึน 

2.889 0.487 นอย 

3. การมีความสามัคคีในชุมชน 2.889 0.487 นอย 
4. การจัดกิจกรรมวันสําคัญ / วนัสําคัญทางศาสนา 
และวันหยุด  

2.822 0.387 นอย 

5. การแขงขันกีฬาภายในชมุชน 2.822 0.387 นอย 

รวม 2.862 0.447 นอย 
 
จากตารางที่ 61 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ใหความพึงพอใจดานนันทนาการในศูนยชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญ
นอย (คาเฉลี่ย 2.862) เมื่อพิจารณารายขอพบวาในชุมชนของผูอยูอาศัยมีคณะกรรมการสหกรณ  
มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชนที่คณะกรรมการสหกรณไดจัดข้ึน  และการมีความสามัคคีในชุมชน
เพื่อพัฒนาชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 2.889) รองลงมาคือการจัดกิจกรรมวันสําคัญ / วัน
สําคัญทางศาสนา และวันหยุด และการแขงขันกีฬาภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 2.822) 

3.3 การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายใน
ชุมชนบานเอื้ออาทร 

3.3.1 สาธารณูปโภคภายในโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 การวิเคราะหหา
องคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปโภคภายในชุมชน ที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
การดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะเปนผลสรางความพึงพอใจ 
หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปโภคที่ไมสําคัญและไมจําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวน
สงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
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ตารางที่ 62 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

สาธารณูปโภคภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน (SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี 4.689 0.514 มาก 
2. การบอกปายชื่อซอยตางๆ 4.644 0.529 มาก 

3. การจายกระแสไฟฟา  เชน ไฟฟา
สองสวางบนถนน ทางเดินเทา   

4.556 0.546 มาก 

4. ระบบน้าํประปาภายในชุมชน 3.067 0.890 ปานกลาง 
5. ตําแหนง ของหวัจายน้าํดับเพลิง 3.533 0.786 ปานกลาง 
6. การกําจัดน้าํเสียภายในชุมชน 3.578 0.753 ปานกลาง 
7. การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชน 3.578 0.753 ปานกลาง 
8. การจัดเก็บขยะภายในชมุชน 3.400 0.688 ปานกลาง 
9. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน 3.333 0.674 ปานกลาง 

รวม 3.820 0.681 ปานกลาง 
 

จากตารางที่  62 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร โดยรวมอยู
ในระดับสําคัญปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.820)เมื่อพิจารณารายขอพบวา ถนนภายในชุมชนอยูใน
สภาพดี มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.689) รองลงมา คือการบอกปายช่ือซอยตาง ๆ ในโครงการ
สามารถมองเห็นไดชัดเจน (คาเฉล่ีย 4.644) และการจายกระแสไฟฟา เชน ไฟฟาสองสวาง
ทางเดินเทา  ไฟฟาสองสวางบนถนน และแสงสวางสวนกลางภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 4.556)    

3.3.2 สาธารณูปการภายในบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 เปนการวิเคราะหหา
องคประกอบตางๆ ทางกายภาพของสาธารณูปการภายในชุมชน ที่มีความสําคัญและจําเปนตอ
การดํารงชีวิตภายในครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน จะเปนผลสรางความพึงพอใจ 
หรือไมพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปการที่ไมสําคัญและไมจําเปนมากนัก ซึ่งจะเปนสวน
สงเสริมใหเกิดความพอใจมากข้ึนหรือลดลง 
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ตารางที่ 63 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
 

สาธารณูปการภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. การมีสวนสาธารณะภายในชุมชน 2.067 0.447 นอย 
2. ปริมาณตนไม และการปลูกตนไม 1.978 0.260 นอย 
3. การมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน 1.822 0.387 นอยที่สุด 
4. ตําแหนงสนามเด็กเลนภายในชุมชน 1.756 0.435 นอยที่สุด 
5. ลานกีฬาภายในชุมชน 1.756 0.435 นอยที่สุด 
6. ศูนยชุมชน 
   6.1 การมีสถานที่เล้ียงดูเด็ก 1.511 0.506 นอยที่สุด 
   6.2 การบริการดูแลผูสูงอายุ 1.511 0.506 นอยที่สุด 
   6.3 การจัดกิจกรรมในวันสําคัญทาง
ศาสนา และวันหยุด 1.511 0.506 นอยที่สุด 

รวม 1.739 0.435 นอยที่สุด 
 

จากตารางที่ 63 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยบานเอ้ืออาทร
บึงพระ 2 ใหความพึงพอใจตอสาธารณูปการภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญนอยที่สุด 
(คาเฉลี่ย 1.739) เม่ือพิจารณารายขอพบวา การมีสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจภายในชุมชน มี
คาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 2.067) รองลงมาคือ ปริมาณตนไมและการปลูกตนไมไดสัดสวนกับ
โครงการ  (คาเฉลี่ย 1.978) และการมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 1.822)   

3.4  การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มี
ความตองการเพิ่มเติม 

การศึกษาลักษณะสภาพแวดลอมทางกายภาพของสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทร มิใชปญหาในความเห็นของผูอยูอาศัย ขณะเดียวกันการตอบสนอง
ความตองการอาจจะยังไมเพียงพอ จึงทําใหผูอยูอาศัยตองการปรับปรุงใหดีข้ึน  
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ตารางที่  64 ความตองการเพิ่มเติมของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  
 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน 
บานเอ้ืออาทรที่ตองการเพิ่มเติม 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. คิวรถจักรยานยนตรับจาง 4.622 0.490 มาก 
2. ทีพ่ักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการ 4.644 0.484 มาก 
3. โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน 3.622 0.576 ปานกลาง 
4. ตู ATM 4.022 0.723 มาก 

5. ที่รวมขยะภายในชุมชน 3.957 0.673 มาก 
รวม 4.173 0.589 มาก 

 
จากตารางที่ 64 พบวากลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถามที่อยูอาศัยในโครงการ

บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ใหความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชนที่
ตองการเพิ่มเติม โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.173) เม่ือพิจารณารายขอพบวา ที่พัก
คอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการ มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.644) รองลงมาคือ คิวรถ
จักรยานยนตรับจาง  และโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน  (คาเฉล่ีย  4.622)  ตู ATM (คาเฉล่ีย 
4.022)  และที่รวมขยะภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.957)    

2.5  การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรบึง
พระ 2 ในรัศมี 5 กิโลเมตร   

จากการวิเคราะหขอมูลกลุมตัวอยางของผูตอบแบบสอบถาม ที่อยูอาศัยบานเอื้ออาทรบึง
พระ 2 ใหความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภคสาธารณูปการ ภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.067) เมื่อพิจารณารายขอพบวาการคมนาคม การเชื่อมตอโครงขาย
ถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยางสะดวก มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.267) รองลงมาคือ 
สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน / โรงเรียน / สถานที่
ราชการ) (คาเฉลี่ย 4.156) และสาธารณูปการ โครงการของทานต้ังอยูใกลสถานที่ราชการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร
(คาเฉลี่ย 4.089) (ตารางที่ 65) 
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ตารางที่  65 ความสําคัญของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร 
บึงพระ 2ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอก
ชุมชนบานเอือ้อาทร  
ในรัศมี 5 กิโลเมตร 

คาเฉลี่ย
(Mean) 

สวนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

(SD.) 

ระดับ
ความสําคัญ 

1. สภาพทาํเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง 
(ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน ) 

4.156 0.562 มาก 

2. การคมนาคม : ระบบขนสงสาธารณะ 
มีรถประจําทางผานหนาชุมชน  

4.067 0.654 มาก 

3. การคมนาคม : การเช่ือมตอโครงขายถนน 
สามารถเดินทางไดอยางสะดวก 

4.267 0.618 มาก 

4. สาธารณูปการ : ใกลสถานที่ราชการ  4.089 0.557 มาก 
5. สาธารณูปการ : ใกลสถานศึกษา (โรงเรียน
อนุบาล/ประถม)  

4.022 0.543 มาก 

6. สาธารณูปการ : ใกลโรงพยาบาล  3.978 0.583 มาก 
7. สาธารณูปการ : ใกลตลาด,วัด 3.978 0.583 มาก 
8. ระบบสาธารณูปโภค : ไฟฟา ประปา  ระบบ
โทรคมนาคม  และการจัดการขยะ 

3.978 0.583 มาก 

รวม 4.067 0.585 มาก 
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ผลการวิเคราะหขอมูล 
1. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล  

การวิเคราะหระดับคาคะแนนคาเฉล่ียทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการ
บานเอื้ออาทรพลายชุมพล ดานสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน พบวาคาคะแนนเฉล่ียความ
พึงพอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัยแยกเปนหัวขอดังนี้ 

1. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
 1.1 ความพึงพอใจสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 

1.1.1 ดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.515) โดยขนาดและรูปแบบของชุมชนและจํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน ผูอยูอาศัยมีคาเฉล่ีย
ความพึงพอใจสูงสุด รองลงมาคือรูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย 

1.1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
3.143) โดยความรมร่ืน เรียบรอยและความสะอาดภายในชุมชน ผูอยูอาศัยมีคาเฉล่ียความพึง
พอใจสูงสุด รองลงมาคือกิจกรรมสรางความสัมพันธของผูอยูอาศัยระหวางเพื่อนบาน 

1.1.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.164) 
โดยความสามัคคีภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนผูอยูอาศัยมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสูงสุด 
รองลงมาคือการจัดกิจกรรมวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา และการจัดกิจกรรมการแขงขันกีฬา
ภายในชุมชน 

1.2 ความพึงพอใจสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน 
1.2.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชน อยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 

3.885) โดยถนนภายในชุมชน ไฟฟาสองสวางบนถนนและทางเดินเทา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมา
คือ การใหบริการระบบน้ําประปาภายในชุมชน และการบอกปายชื่อซอยตาง ๆ ในโครงการ
สามารถมองเห็นไดชัดเจน  

1.2.2 สาธารณูปการภายในชุมชน อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.629) โดยการ
มีสนามเด็กเลนภายในชุมชนมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการมีสวนสาธารณะภายในชุมชน และ
การปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ  

2. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มีความ
ตองการเพิ่มเติม พบวามีความสําคัญอยูในระดับสําคัญปานกลางคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 3.986) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวาที่รวมขยะภายในชุมชน  มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.643) รองลงมาคือ 
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ที่พักคอย / ปายรถเมลหนาโครงการ และตู ATM มีคาเฉลี่ยที่เทากัน (คาเฉลี่ย 4.250) และคิวรถ
จักรยานยนตรับจาง (คาเฉลี่ย 3.929) 

3. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 
5 กิโลเมตร พบวาใหความสําคัญอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.116) เมื่อพิจารณารายขอ
พบวา สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน / สถานที่ราชการ) มี
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การคมนาคม การเช่ือมตอโครงขายถนนสามารถเดินทางไดอยาง
สะดวก และ ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน เชน มีรถประจําทางผานไปมา
สะดวก (รถมอเตอรไซดรับจาง และรถสองแถวรับจาง) และใกลสถานศึกษา(โรงเรียนอนุบาล/
ประถม) ตามลําดับ 
 
2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 

การวิเคราะหระดับคาคะแนนคาเฉลี่ยทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการ
บานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ ดานสภาพแวดลอมและโครงสราง
พื้นฐาน พบวาคาคะแนนเฉล่ียความพึงพอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัย
แยกเปนหัวขอดังนี้ 

1. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการ
และลูกจางทหารอากาศ 

1.1 ความพึงพอใจสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
1.1.1 ดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 

3.429) โดยรูปแบบการวางผังที่อยูอาศัยมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ โครงการนี้ไดจัดที่อยูอาศัย
ใหแกผูมีรายไดนอยอยางแทจริง จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน ขนาดของชุมชน รูปแบบของที่อยู
อาศัย และจํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน   

1.1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
3.452) โดยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความรมร่ืน เรียบรอย และความสะอาดภายในชุมชน มีคาเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือชุมชนบานเอื้ออาทรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางเพื่อนบาน ชุมชนบาน
เอ้ืออาทรมีกิจกรรมสรางความ สัมพันธระหวางชุมชน และการรักษาความปลอดภัยในโครงการ  

1.1.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน อยูในระดับนอย (คาเฉล่ีย 2.400) เมื่อ
โดยในชุมชนผูอยูอาศัยมีคณะกรรมการสหกรณ  มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ความสามัคคีใน
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ชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน กิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชนที่คณะกรรมการสหกรณไดจัดข้ึน การจัด
กิจกรรมวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา และการแขงขันกีฬาภายในชุมชน  

1.2 ความพึงพอใจสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน 
1.2.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.535) 

โดยถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดีมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือการให บริการระบบน้ําประปา
ภายในชุมชน สําหรับการใหบริการไฟฟาสองสวางบนถนนและทางเดินเทา และการกําจัดน้ําเสียที่
เหมาะสมภายในชุมชนกับการบําบัดน้ําเสียภายในชุมชน มีคาเฉลี่ยที่เทากัน  

1.2.2 สาธารณูปการภายในชุมชน อยูในระดับนอยที่สุด(คาเฉลี่ย 1.611) โดย 
การมีสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจภายในชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ปริมาณตนไม 
และการปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ และการมีสนามเด็กเลนภายในชุมชนกับการจัดกิจกรรม
ในวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา มีคาเฉลี่ยที่เทากัน  

2. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มีความ
ตองการเพิ่มเติม พบวามีความตองการอยูในระดับสําคัญปานกลางคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 3.904) 
เมื่อพิจารณารายขอพบวา ที่รวมขยะภายในชุมชน มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.778) รองลงมาคือ 
ที่พักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการกับตูเอทีเอ็ม  มีคาเฉลี่ยที่เทากัน (คาเฉลี่ย 4.148)  
และตูโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.111) ตามลําดับ 

3. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 
5 กิโลเมตร พบวาใหความสําคัญอยูในระดับสําคัญปานกลางคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 3.857) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาการคมนาคม ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน เชน มี
รถประจําทางผานไปมาสะดวก (รถมอเตอรไซดรับจาง รถสองแถวรับจาง) และการเชื่อมตอ
โครงขายถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยางสะดวก  มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลง
งาน / โรงเรียน / สถานที่ราชการ)  
 
3. โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 

การวิเคราะหระดับคาคะแนนคาเฉลี่ยทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชน โครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  ดานสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน พบวาคาคะแนนเฉล่ียความพึง
พอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัยแยกเปนหัวขอดังนี้ 
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1. การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2   
1.1 ความพึงพอใจสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 

1.1.1 ดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.654) โดยรูปแบบการวางผังที่อยูอาศัยมีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ขนาดของชุมชน และ
จํานวนผูอยูอาศัยภายในชุมชน  

1.1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย 
3.716) โดยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความรมร่ืน เรียบรอย และความสะอาดภายในชุมชนมีคาเฉล่ีย
สูงสุด รองลงมาคือ กิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับเพื่อนบาน และชุมชนบาน
เอ้ืออาทรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับชุมชน 

1.1.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน อยูในระดับนอย (คาเฉลี่ย 2.862) โดยใน
ชุมชนของผูอยูอาศัยมีคณะกรรมการสหกรณ  มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชนท่ีคณะกรรมการ
สหกรณไดจัดข้ึน และการมีความสามัคคีในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ  
การจัดกิจกรรมวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา และวันหยุด และการแขงขันกีฬาภายในชุมชน  

1.2 ความพึงพอใจสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชน 
1.2.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชน อยูในระดับปานกลาง (คาเฉล่ีย 3.820) 

โดยถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี มีคาเฉล่ียสูงสุดรองลงมา คือการบอกปายช่ือซอยตางๆ ใน
โครงการสามารถมองเห็นไดชัดเจน การใหบริการไฟฟาสองสวางบนถนนและทางเดินเทา   

1.2.2 สาธารณูปการภายในชุมชน อยูในระดับนอยที่สุด (คาเฉล่ีย 1.739) โดย
การมีสวนสาธารณะพักผอนหยอนใจภายในชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด รองลงมาคือ ปริมาณตนไม
และการปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ และการมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน  

2. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่มีความ
ตองการเพิ่มเติม พบวามีความตองการอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.173) เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา ที่พักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนาโครงการ มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.644)
รองลงมาคือ คิวรถจักรยานยนตรับจาง  และโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน (คาเฉลี่ย  4.622) 
ตู ATM (คาเฉลี่ย 4.022) และที่รวมขยะภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.957) ตามลําดับ 

3. การวิเคราะหสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 
5 กิโลเมตร พบวาใหความสําคัญอยูในระดับอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.067) เมื่อ
พิจารณารายขอพบวาการคมนาคม การเช่ือมตอโครงขายถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถ
เดินทางไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง 
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(ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน / โรงเรียน / สถานที่ราชการ) และอยูใกลสถานที่
ราชการ ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 
สรุป 

การวิเคราะหระดับคาคะแนนคาเฉลี่ยทัศนคติของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการ
บานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่วิจัย โดยรวมกลาวไดวาผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ 
มีความรูสึกและทัศนคติดานสภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐาน ในระดับตาง ๆ ดังนี้ 
 
1. โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล 

1.1 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลางคอนขางสูง คือสาธารณูปโภค
ภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.885) 

1.2 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลาง คือ 
1.2.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.515) 
1.2.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.143) 
1.2.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน (คาเฉลี่ย 3.164) 

1.3 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับนอย คือดานสาธารณูปการภายในชุมชน 
(คาเฉลี่ย 2.629) 

1.4 ผูอยูอาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนอยูใน
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 3.986) 

1.5 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตรผูอยูอาศัยใหอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.116) 
 
2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 

2.1 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจอยูในระดับปานกลาง คือ 
2.1.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.429) 
2.1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.452) 
2.1.3 ดานสาธารณูปโภคภายนชุมชน (คาเฉลี่ย 3.535) 

2.2 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจในระดับนอย คือดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
(คาเฉลี่ย 2.400) 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

134 

2.3 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจในระดับนอยที่สุด คือสาธารณูปการภายในชุมชน 
(คาเฉลี่ย 1.611) 

2.4 ผูอยูอาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน ใน
ระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.904) 

2.5 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตรพบวาผูอยูอาศัยใหอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.857) 
 
3. โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 

3.1 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับปานกลางคอนขางสูง คือสาธารณูปโภค
ภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.820) 

3.2 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจในระดับปานกลาง คือ 
3.2.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.654) 
3.2.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.716) 

3.3 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับนอย คือดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
(คาเฉลี่ย 2.862) 

3.4 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ ในระดับนอยที่สุด คือสาธารณูปการภายในชุมชน 
(คาเฉลี่ย 1.739) 

3.5 ผูอยูอาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนใน 
ระดับมาก (คาเฉลี่ย 4.173) 

3.6 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 5 
กิโลเมตรพบวาผูอยูอาศัยใหอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.067) 

 
สรุปไดวาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และการ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐาน มีความแตกตางกันไปตามคุณลักษณะทางสภาพแวดลอมภายใน
ชุมชน และอยูในระดับปานกลางคอนขางสูงจนถึงนอยที่สุด ในขณะที่ความตองการเพิ่มเติมตอ
สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน  และการใหความสําคัญของสาธารณูปโภค
สาธารณูปการภายนอกชุมชน ทั้ง 3 ชุมชนอยูในระดับมาก และปานกลางคอนขางสูง 
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บทที่ 6 

สรุปผลการวเิคราะห  อภปิรายผล  และขอเสนอแนะ 
 
การวิจัยในบทที่ผานมา เปนการดําเนินการสํารวจทัศนคติของผูอยูอาศัยตอสภาพแวด ลอม

ทางกายภาพและการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน โครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกทั้ง 3 พื้นที่ 
ผลที่ไดจากการสํารวจโดยใชแบบสอบถามจะครอบคลุมถึงทัศนคติผูอยูอาศัยที่มีตอองคประกอบของ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ และสาธารณูโภคสาธารณูปการ  การวิจัยในบทนี้จะเปนการนําการ
ประมวลผลและการวิเคราะหเบ้ืองตนคาคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจ  ความตองการ และการให
ความสําคัญมาสรุปโดยการวิเคราะหเปรียบเทียบผลแตละโครงการกับผลรวมทั้ง 3 โครงการ แลวทําการ
อภิปรายผลและขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบวางผังชุมชนที่อยูอาศัย  
 
สิ่งที่คนพบจากการวจิัย 

 
1. ภาพรวมขอมูลโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมอืงพิษณุโลก 

ในการวิจัยคร้ังนี้ไดมีการเกบ็ขอมูลระดับบุคคลของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยใน
โครงการบานเอื้ออาทร 3 พืน้ที่ศึกษา รวม 100 คน ซึง่มลัีกษณะประชากรดังตอไปนี ้
 
ตารางที่ 66  เพศ กลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผล 3 พืน้ทีว่ิจยั  
เพศ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ 

หญิง 18 64.3 7 25.9 30 66.7 55 55.0 
ชาย 10 35.7 20 74.1 15 33.3 45 45.0 
รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.0 
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ตารางที่ 67  ชวงอายุของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผล 3 พืน้ทีว่ิจยั  
อาย ุ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ 

ตํ่ากวา 21 ป - - - - - - - - 
21-30 ป 6 21.4 3 11.1 4 8.9 13 13.0 
31-40 ป 13 46.4 10 37.0 23 51.1 46 46.0 
41-50 ป 8 28.6 11 40.7 13 28.9 32 32.0 
51-60 ป 1 3.6 2 7.4 5 11.1 8 8.0 
มากกวา  
60 ป 

- - 1 3.7 - - 1 1.0 

รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.00 
 
ลักษณะประชากร 

1. โครงสรางเพศ และอายุ ของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร  
ในการวิจัยพบวาเพศหญิง เปนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถาม มากที่สุด คือรอยละ  55.0 สวน
เพศชายเปนกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามนอยกวาคือรอยละ 45.0 (ตารางท่ี 66) โดยกลุม
ตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามทั้งชายและหญิงมีอายุระหวาง 31-40 ป  คิดเปนรอยละ 46.0 
รองลงมาคืออายุ 41-50 ป คิดเปนรอยละ 32.0  อายุ 21-30 ป คิดเปนรอยละ 13.0 อายุ 51-60 ป 
คิดเปนรอยละ 8.0 และมากกวาอายุ 60 ปข้ึนไป  คิดเปนรอยละ 1.0  ตามลําดับ(ตารางที่ 67) 

2. กรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทร ของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการ
บานเอื้ออาทร  สวนใหญมีสิทธิ์ในที่อยูอาศัยเปนเจาของมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 89.0 รองลงมา
คือ เชาอยูอาศัย คิดเปนรอยละ 6.0 และเปนผูอยูอาศัย 5.0 (ตารางที่ 68) 
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ตารางที่ 68  กรรมสิทธิ์ของกลุมตัวอยางทีอ่ยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 รวม 3 พื้นที่วจิัย  กรรมสิทธิ์
ในที่อยู
อาศัย 

จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ 

เจาของ 23 82.1 22 81.5 44 97.8 89 89.0 
ผูอาศัย - - 5 18.5 - - 5 5.0 
เชาอยู 5 17.9 - - 1 2.2 6 6.0 

รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.0 
 

3. จํานวนสมาชิกที่อยูอาศัยในครอบครัว และระยะเวลาท่ีอยูอาศัย ในโครงการ
บานเอื้ออาทร ในการศึกษาพบวา สวนใหญอาศัยอยู  4  คนตอครอบครัวคิดเปนรอยละ 39.0 
รองลงมาอาศัยอยู 3 คนตอครอบครัวรอยละ 28.0 อาศัยอยู 1-2 คนตอครอบครัวรอยละ 27.0 
และอาศัยอยู 5 คนข้ึนไปรอยละ 2.0 (ตารางที่ 69) 

4. ระยะเวลาที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรสวนใหญ มีระยะเวลาที่อยู
อาศัย 1 ปมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 83.0  รองลงมาคือระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 2 ป คิดเปนรอยละ 
16.0  และระยะเวลาท่ีอยูอาศัย 6 เดือน คิดเปนรอยละ 1.0  (ตารางที่ 70) 
 
ตารางที่ 69 จาํนวนสมาชิกที่อยูอาศัยในครอบครัวของกลุมตัวอยางในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 รวม 3 พื้นที่วจิัย  สมาชิกใน
ที่อยูอาศัย จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
จํานวน
คน 

รอยละ รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ 

1-2 7 25.0 8 29.6 12 26.6 27 27.0 
3 6 21.4 6 22.2 16 35.6 28 28.0 
4 13 46.5 11 40.8 15 33.4 39 39.0 
5 2 7.1 2 7.4 2 4.4 2 2.0 
รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.0 
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ตารางที่ 70  ระยะเวลาที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 รวม 3 พื้นที่วจิัย  ระยะเวลาที่
อยูอาศัย จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ จํานวน

คน 
รอยละ 

6 เดือน 1 3.6 - - - - 1 1.0 
1 ป 12 42.9 26 96.3 45 100.0 83 83.0 
2 ป 15 53.6 1 3.7 - - 16 16.0 
3 ป - - - - - -   
รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.00 

 
ตารางที่ 71 อาชีพของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 รวม 3 พื้นที่วจิัย  อาชีพ 
จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ จํานวน
คน 

รอยละ 

ขาราชการ/
รัฐวิสาหกิจ 

9 32.1 9 33.3 19 42.2 37 37.0 

เจาของ
ธุรกิจ 

4 14.3 2 7.4 10 22.2 16 16.0 

นักเรียน /
นักศึกษา 

- - - - 2 4.4 2 2.0 

รับจาง 2 7.1 3 11.1 6 13.3 11 11.0 
แมบาน 12 42.9 8 29.6 8 17.8 28 28.0 
พนกังาน
เอกชน 

- - 2 7.4 - - 2 2.0 

คาขาย 1 3.6 3 11.1 - - 4 4.0 
รวม 28 100.0 27 100.0 45 100.0 100 100.0 
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ตารางที่ 72 รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือนของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 รวม 3 พื้นที่วจิัย  รายไดเฉล่ียตอ
เดือนใน
ครัวเรือน 

จํานวน
คน 

รอย
ละ 

จํานวน
คน 

รอย
ละ 

จํานวน
คน 

รอย
ละ 

จํานวน
คน 

รอยละ 

ตํ่ากวา  
7,500 บาท 

- - - - - - - - 

7,501- 
10,000 บาท 

5 17 9 1 3.7 - 6 6.0 

10,001- 
15,000 บาท 

11 39.3 15 55.6 10 22.2 37 37.0 

15,001- 
20,000 บาท 

9 32.1 11 40.7 25 55.6 45 45.0 

20,001- 
25,000 บาท 

3 10.7 - - 10 22.2 13 13.0 

รวม 28 100 27 100 45 100 100 100.0 
 

5. ในดานอาชีพกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรสวนใหญ
ประกอบอาชีพขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ คิดเปนรอยละ 37.0 รองลงมา คือแมบาน คิดเปน
รอยละ 28.0  เจาของธุรกิจ คิดเปนรอยละ 16.0  รับจางทั่วไป  คิดเปนรอยละ 11.0  คาขายคิดเปน
รอยละ 4.0 และนักเรียน/นักศึกษา กับพนักงานเอกชน ในสัดสวนเทากันที่รอยละ 2.0 ตามลําดับ  

6. สําหรับรายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือนของผูที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ือ
อาทรสวนใหญมีรายไดเฉล่ียตอเดือน 15,001-20,000 บาท มากที่สุดคิดเปนรอยละ 45.0 (ตาราง
ที่ 71 และ ตารางที่ 72) 

7. ดานเหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการบานเอื้ออาทรเพราะมีการ
คมนาคมสะดวกมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 30.79 รองลงมาคือใกลแหลงบริการสาธารณะ 
(โรงเรียน ตลาด วัดและศูนยการคา ) คิดเปนรอยละ 19.37 ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปน
รอยละ 17.78  ใกลสถานที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 15.56  ตําแหนงที่ต้ังโครงการ คิดเปนรอยละ 
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9.84  มีสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน คิดเปนรอยละ 3.49  เปนโครงการ
ของรัฐ  คิดเปนรอยละ 2.22 และประเภทของที่อยูอาศัย (บานเด่ียว 2 ชั้น) คิดเปนรอยละ 0.95 
ตามลําดับ  และสําหรับเหตุผลที่เลือกซื้อโครงการบานเอ้ืออาทรเพราะวาอยากมีบานเปนของ
ตัวเองมากที่สุด  คิดเปนรอยละ 67.0 รองลงมาคือใกลสถานที่ทํางาน คิดเปนรอยละ 21.0 อยาก
มาอยู คิดเปนรอยละ 6.0  ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ คิดเปนรอยละ 3.0  ไมมีที่อยูอาศัย คิด
เปนรอยละ 2.0 และอ่ืนๆ คิดเปนรอยละ 1.0  (ตารางที่ 73 และ ตารางที่ 74) 
 
ตารางที่ 73 เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอื้ออาทร 
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผล 3 พืน้ทวีิจยั  เหตุผลที่เลือก 
ที่อยูอาศัยโครงการ
บานเอ้ืออาทร 

จํานวน
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

ที่ต้ังโครงการ         3 3.4 2 2.2 26 19.3 31 9.84 
เปนโครงการของรัฐ    - - 3 3.33 4 3.0 7 2.22 
ประเภทของทีอ่ยู
อาศัย  

2 2.3 1 1.1 - - 3 0.95 

ผังบริเวณโครงการ     - - - - - - - - 
ใกลสถานทีท่าํงาน     11 12.5 10 10.9 28 20.7 49 15.56 
การคมนาคมสะดวก 27 30.7 27 29.3 43 31.9 97 30.79 
ราคาและการผอน
ชําระ      

19 21.6 17 18.5 20 14.8 56 17.78 

บริการสาธารณะ 
(โรงเรียน  วัด ) 

22 25.0 27 29.3 12 8.9 61 19.37 

ส่ิงอํานวยความ
สะดวกภายในชุมชน 

4 4.5 5 5.4 2 1.5 11 3.49 

รวม 89 100 92 100 135 100 315 100 
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ตารางที่ 74  เหตุผลที่เลือกซ้ือโครงการบานเอ้ืออาทร  
 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผล 3 พืน้ทวีิจยั  เหตุผลที่เลือกซื้อ
โครงการบาน 
เอ้ืออาทร 

จํานวน
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

จํานวน 
คน 

รอย
ละ 

อยากมีบานเปน
ของตัวเอง 

23 82.1 21 77.8 23 51.1 67 67.0 

ใกลสถานที่
ทํางาน 

- - 5 18.5 16 35.6 21 21.0 

ราคาและการ
ผอนชําระ 

3 10.7 - - - - - - 

ไมมีที่อยูอาศัย 1 3.6 - - 1 2.2 2 2.0 
อยากมาอยู 1 3.6 - - 5 11.1 6 6.0 
อ่ืนๆ - - 1 3.7 - - 1 1.0 

รวม 28 100 27 100 45 100 100 100 
 

2. สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร  
การวิเคราะหความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 

แบงออกเปน 3 ดาน ไดแก การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 

และดานนันทนาการในศูนยชุมชน เมื่อวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในสภาพแวดลอมทั่วไป
ภายในชุมชนโดยผลการวิเคราะหแสดงไดดังตอไปนี้ 

2.1 การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
จากตารางที่ 75 พบวากลุมตัวอยางใหความพึงพอใจภายในชุมชนของผูอยู

อาศัย ดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.541 ซึ่งวัดดวยสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 0.664  เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา รูปแบบการ
วางผังที่อยูอาศัย เชน การจัดพื้นที่ภายในชุมชน /การใชประโยชนที่ดินภายในชุมชน ไดเปนสดัสวน 
มีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉล่ีย 3.930) รองลงมาคือ ขนาดของชุมชน กับจํานวนผูอยูอาศัยภายใน
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ชุมชน (คาเฉลี่ย 3.840) และโครงการนี้ไดจัดที่อยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยอยางแทจริง (คาเฉลี่ย 
3.700) 
ตารางที่ 75 ความพึงพอใจของผูอาศัยดานการวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
 
การวางผังกลุม
อาคารภายใน

ชุมชน 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 
พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 
สําคัญ 

1. ที่อยูอาศัยผูมี
รายไดนอย 

3.643 0.622 3.741 0.526 3.711 0.589 3.700 0.577 ปาน
กลาง 

2. การวางผังที่
อยูอาศัย 

3.893 0.685 3.778 0.641 4.044 0.638 3.930 0.655 มาก 

3. การตอเติมที่
อยูอาศัย 

2.536 1.036 2.815 0.736 3.200 0.694 2.910 0.854 ปาน
กลาง 

4. ขนาดของ
ชุมชน 

4.071 0.663 3.630 0.630 3.822 0.716 3.840 0.692 ปาน
กลาง 

5. จํานวนผูอยู
อาศัยในชุมชน 

4.071 0.716 3.667 0.620 3.800 0.661 3.840 0.677 ปาน
กลาง 

6. ความเหมาะ 
สมของแปลง
ที่ดิน 

3.179 0.670 3.148 0.534 3.444 0.624 3.290 0.624 ปาน
กลาง 

7. รูปแบบของที่
อยูอาศัย 

3.214 0.630 3.222 0.424 3.356 0.609 3.280 0.570 ปาน
กลาง 

รวม 3.515 0.717 3.429 0.578 3.654 0.647 3.541 0.664 ปาน
กลาง 
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จากกลุมตัวอยางทั้ง 3 พื้นที่ (ตารางท่ี 75) พบวาผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ือ
อาทรมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทั้ง 3 พื้นที่วิจัย ซึ่งแสดงวาความพึงพอใจของผูที่อยูอาศัย
ภายในชุมชนโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับความสําคัญ ดังนี้  

1. ความพึงพอใจมาก ของกลุมตัวอยางจะเปนการวางผังที่อยูอาศัย  ขนาด
ของชุมชน และจํานวนผูอยูอาศัยภายในโครงการ 

2. ความพึงพอใจปานกลาง ของกลุมตัวอยางจะเปน ขนาดของชุมชน  
จํานวนของผูอยูอาศัยภายในชุมชน  รูปแบบของโครงการ รูปแบบของที่อยูอาศัย  ขนาดแปลงที่ดิน 
และการตอเติมดัดแปลงที่อยูอาศัย  โดยพบวาจะเปนปญหาขอจํากัดในขนาดพื้นที่ใชสอย ทําให
ตองมีการตอเติมบานเพื่อเพิ่มพื้นที่ใชสอยทําใหผูที่อยูอาศัย 

เมื่อตรวจสอบคาคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจในแตละชุมชน พบวาโครงการ
บานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีคาคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล 
และโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 
3.654 , 3.515 และ 3.429 ตามลําดับ  

2.2 สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชมุชน 
จากการวิเคราะหพืน้ที่วิจยัทัง้ 3 พื้นที่ พบวากลุมตัวอยางของผูที่อยูอาศัยให

ความพึงพอใจสภาพ แวดลอมทั่วไปภายในชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 
3.060  ซึ่งวัดดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.827 เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา ชุมชนบานเอื้อ
อาทรมีกิจกรรมสรางความสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยกับชุมชน มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.240) 
รองลงมาคือ ความรมร่ืนและความสะอาดโดยสวนรวมภายในชมุชน(คาเฉลี่ย 4.210)  และระบบ
การรักษาความปลอดภัยในโครงการ (คาเฉล่ีย 3.470) 

จากกลุมตัวอยาง ทัง้ 3 พืน้ที่ พบวาผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรมี
ความพึงพอใจไมแตกตางกนัทั้ง 3 พืน้ที่ศึกษา ซึง่แสดงวาความพงึพอใจของผูที่อยูอาศัยภายใน
ชุมชนโดยรวมมีความพึงพอใจปานกลาง (ตารางที่ 77)  ทั้งนี้ไดพบวาผูอยูอาศัยภายในชุมชนได
ตระหนักถึงคุณภาพของชุมชนและการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยูดวย 
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ตารางที่ 76 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
 
สภาพแวดลอม
ภายในชุมชน 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 
พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 
สําคัญ 

1. ความรมร่ืน
ภายในชุมชน 

3.607 0.917 4.519 0.643 4.467 0.548 4.210 0.795 มาก 

2. ความสะอาด
ภายในชุมชน 

3.607 0.917 4.519 0.643 4.467 0.548 4.210 0.795 มาก 

3. ความสัมพนัธ
กับชุมชน 

3.214 0.499 3.407 0.572 3.533 0.661 4.240 0.793 มาก 

4. ความสัมพนัธ
ระหวางผูอยู
อาศัยกับเพื่อน
บาน 

3.286 0.535 3.444 0.847 3.600 0.688 3.410 0.605 ปาน
กลาง 

5. การรักษา
ความปลอดภัย 

2.000 0.667 1.370 0.792 2.511 0.626 3.470 0.703 ปาน
กลาง 

รวม 3.143 0.707 3.452 0.699 3.716 0.614 3.060 0.827 ปาน
กลาง 

  
จากตารางที่ 77 พบวาผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรไดใหความพึงพอใจตอ

สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน โดยรวมมีความพึงพอใจในระดับความสําคัญ ดังนี้  
1. ความพึงพอใจระดับปานกลาง ไดแกการมีสวนรวมในกิจกรรมภายใน

ชุมชน เพื่อเปนที่พบปะกันภายในชุมชน รองลงมาโดยมีคาคะแนนเฉล่ียเทากัน คือความรมร่ืน และ
ความสะอาด และการรักษาความปลอดภัยภายในชุมชน  ทั้งนี้ผูอยูอาศัยไมพอใจใหการบริหาร
จัดการเก็บขยะ และกําจัดขยะมูลฝอย โดยตองการใหการเคหะแหงชาติเขามาดูแลมากกวา
หนวยงานทองถิ่น (ปจจุบันอยูในความรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตําบล) 
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2. ความพึงพอใจในระดับปานกลางแตมีคาเฉลี่ยนอยที่สุด  คือความสัมพนัธ
กับเพื่อนบาน เมื่อตรวจสอบคาคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจในแตละชุมชน พบวาโครงการบาน
เอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับ
ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  และโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลโดยมีคาคะแนนเฉลี่ย 
3.716 , 3.452  และ 3.143 ตามลําดับ 

2.3 ดานนนัทนาการในศูนยชุมชน 
จากตารางที่ 77 พบวากลุมตัวอยางใหความพึงพอใจดานนันทนาการใน

ศูนยชุมชนโดยรวมอยูในระดับสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.822  ซึ่งวัดดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 
0.594  เม่ือพิจารณารายขอมูลพบวา ภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรมีคณะกรรมการสหกรณ กับการ
มีความสามัคคีภายในชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนมีคาเฉลี่ยสูงสุด (คาเฉล่ีย 2.900) รองลงมาคือ 
กิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชนที่คณะกรรมการสหกรณไดจัดข้ึน (คาเฉล่ีย 2.860) และการจัด
กิจกรรมวันสําคัญ / วันสําคัญทางศาสนา และวันหยุด เชน วันพอ วันมาฆบูชา (คาเฉลี่ย 2.730) 
 
ตารางที่ 77 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานนันทนาการในศูนยชุมชนภายในชุมชนบาน 

 เอ้ืออาทร 
 

ศูนยชุมชน พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 
พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่

 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 
สําคัญ 

1. คณะกรรมการ 
สหกรณในชุมชน 

3.107 0.416 2.704 0.542 2.889 0.487 2.900 0.503 นอย 

2. กิจกรรมเพือ่
พัฒนาชุมชนที ่

3.143 0.448 2.519 0.643 2.889 0.487 2.860 0.569 นอย 

3. ความสามคัคี
ในชุมชน 

3.214 0.568 2.593 0.747 2.889 0.487 2.900 0.628 นอย 
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ตารางที่ 77 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยดานนันทนาการในศูนยชุมชนภายในชุมชนบาน 
 เอ้ืออาทร (ตอ) 

 
ศูนยชุมชน พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 

พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
4. กิจกรรมวัน
สําคัญ  

3.179 0.548 2.111 0.577 2.822 0.387 2.730 0.633 นอย 

5.แขงกีฬา
ภายในชุมชน 

3.179 0.548 2.074 0.550 2.822 0.387 2.720 0.637 นอย 

รวม 3.164 0.506 2.400 0.612 2.862 0.447 2.822 0.594 นอย 
 

จากกลุมตัวอยางผูอยูอาศัยในโครงการท้ัง 3 พื้นที่ ไดใหความสําคัญดาน
นันทนาการภายในชุมชน กลาวคือ ความพึงพอใจนอยในเร่ืองของการมีสวนรวม ความสามัคคี
ภายในชุมชน โดยพบวาภายในชุมชนนั้น ๆ ขาดการประชาสัมพันธภายในชุมชน ในการประชุม
เกี่ยวกับสหกรณชุมชนการจัดกิจกรรมวันสําคัญตางๆทั้งนี้ผูอยูอาศัยอยากใหปรับปรุงพื้นที่ภายใน
ศูนยชุมชนใหเปนสถานรับเล้ียงเด็กตอนกลางวัน  เนื่องจากการใชพื้นที่ภายในศูนยชุมชนมีการใช
งานบางชวง บางเวลา เทานั้น และปรับปรุงพื้นที่ภายนอกศูนยชุมชนใหเปน ตลาดนัดชุมชน และ
ความพึงพอใจนอยมีคาเฉล่ียรองลงมา คือกิจกรรมการแขงกีฬาภายในชุมชน เมื่อตรวจสอบคา
คะแนนเฉลี่ยของความพึงพอใจในแตละชุมชน พบวาโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีคา
คะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 และโครงการบานเอ้ืออาทร
สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศโดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.164 , 2.862  และ 2.400 
ตามลําดับ 
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3. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณปูการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
3.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 

 ในการวิจัยความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอการใหบริการสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรนั้นเปนการใหบริการทั้งในสวนที่การเคหะแหงชาติ
ดําเนินการสรางข้ึน หรือการใชบริการจากหนวยงานอ่ืน ๆ 

จากตารางที่ 78 พบวากลุมตัวอยางใหความพึงพอใจตอสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชนบานเอ้ืออาทร โดยรวมอยูในระดับสําคัญปานกลางคอนขางมาก คาเฉล่ีย 3.896 ซึ่งวัดดวย
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานมีคา 0.784  เมื่อพิจารณารายขอมูลพบวา ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพดี  
มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉลี่ย 4.470) รองลงมาคือ การจายกระแสไฟฟา เชน ไฟฟาสองสวางทางเดิน
เทา  ไฟฟาสองสวางบนถนน และแสงสวางสวนกลางภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 4.630) และการบอก
ปายช่ือซอยตางๆในโครงการสามารถมองเห็นไดชัดเจน(คาเฉลี่ย 4.430) 
 
ตารางที่ 78 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
 
สาธารณูปโภค พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 

พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
1. ถนนทางเทา
ในชุมชน 

4.679 0.476 4.889 0.320 4.689 0.514 4.740 0.463 มาก 

2. ปายช่ือซอย 4.143 0.756 4.370 0.629 4.644 0.529 4.430 0.655 มาก 
3. ไฟฟาแสง
สวางภายใน
ชุมชน 

4.679 0.476 4.704 0.542 4.556 0.546 4.630 0.525 มาก 

4. ประปาภายใน
ชุมชน 

4.643 0.488 4.778 0.424 3.067 0.890 3.970 1.068 มาก 

5. ตําแหนงหวั
จายดับเพลิง 

3.714 0.763 4.296 0.669 3.533 0.786 3.790 0.808 ปาน
กลาง 
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ตารางที่ 78 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร (ตอ) 
 
สาธารณูปโภค พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 

พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
6. การจัดการ
น้ําเสียภายใน
ชุมชน 

3.893 0.786 4.482 0.580 3.578 0.753 3.910 0.805 มาก 

7. บําบัดน้ํา
เสีย 

3.893 0.786 4.482 0.580 3.578 0.753 3.910 0.805 มาก 

8. การจัดการ
ขยะ 

2.214 1.031 1.000 0.000 3.400 0.688 2.420 1.224 นอย 

9. โทรศัพท
สาธารณะ 

3.107 0.416 3.296 0.953 3.333 0.674 3.260 0.705 ปาน
กลาง 

รวม 3.885 0.664 3.535 0.522 3.820 0.681 3.896 0.784 ปาน
กลาง 

 
เมื่อตรวจสอบคาคะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจในแตละชุมชน พบวาโครงการ

บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีคาคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
และโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 
3.885 , 3.820  และ 3.535 ตามลําดับ  ซึ่งความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปโภคภายใน
ชุมชนบานเอื้ออาทร พบวาคาเฉลี่ยอยูระดับ 3.896 หมายความวา ผูอยูอาศัยภายในชุมชนบาน
เอ้ืออาทร มีความพึงพอใจระดับปานกลางคอนขางมาก เนื่องจากผูอยูอาศัยภายในชุมชนมีความ
พึงพอใจในถนนสายหลักของชุมชน โดยมีความรูสึกทัศนคติที่ดีตอความกวางของถนน ผิวจราจร
เรียบ เดินทางสะดวกมีความตอเนื่องและนาใช โครงขายระบบถนนที่ใชภายในโครงการ ซึ่งภายใน
โครงการมีถนนอยู 3 ระดับ คือ ถนนสายหลัก  ถนนสายรอง  และถนนยอย  ซึ่งโครงขายถนนน้ี 
เปนโครงขายงานระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนอีกดวย คือ ระบบเสนทอประปา  ทอระบายน้ํา  
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แนวสายไฟฟา และแนวสายโทรศัพท รวมทั้งเปนตัวบอกทิศทางการติดตอจากหนวยพักอาศัยไป
ยังตําแหนงที่ต้ังสาธารณูปการตาง ๆ ภายในโครงการ 

3.2 สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร  
 จากตารางที่ 79 พบวากลุมตัวอยางใหความพึงพอใจตอสาธารณูปการ

ภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจนอยคาเฉล่ีย 1.971 ซึ่งวัดดวยสวนเบ่ียง 
เบนมาตรฐานมีคา 0.705  เมื่อพิจารณารายขอพบวา การมีสวนสาธารณะภายในชุมชน มีคาเฉลี่ย
สูงสุด (คาเฉล่ีย 2.470) รอง ลงมาคือการมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน(คาเฉล่ีย 2.220) และ
ปริมาณตนไม และการปลูกตนไมไดสัดสวนกับโครงการ (คาเฉล่ีย 2.170) เมื่อตรวจสอบคา
คะแนนเฉล่ียของความพึงพอใจในแตละชุมชน พบวาโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  มีคา
คะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล และโครงการบานเอ้ืออาทร
สําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 2.629 , 1.739  และ 1.611 
ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาความพึงพอใจของผูที่อยูอาศัยภายในชุมชนโดยรวมมีความพึงพอใจนอย 
จนถึงความพึงพอใจนอยที่สุด และพบวาส่ิงที่เปนปญหามากที่สุดโดยมีคาเฉลี่ย 1.370  คือการมี
สถานเล้ียงดูเด็ก และการบริการดูแลผูสูงอายุ  ตามความคิดของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ือ
อาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ   
 
ตารางที่ 79  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
 
สาธารณูปการ พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 

พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
1. สวนสาธารณะ
ภายในชุมชน 

3.000 0.839 2.072 0.550 2.067 0.447 2.470 0.881 นอย 

2. ตนไม  2.857 0.803 1.778 0.424 1.978 0.260 2.170 0.667 นอย 
3. สนามเด็กเลน 3.464 0.793 1.593 0.501 1.822 0.387 2.220 0.960 นอย 
4. ตําแหนง
สนามเด็กเลน 

2.607 0.685 1.556 0.506 1.756 0.435 1.940 0.679 นอย 
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ตารางที่ 79  ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร (ตอ) 
 
สาธารณูปการ พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 

พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่
 Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
5. ลานกีฬา
ภายในชุมชน 

2.571 0.690 1.556 0.506 1.756 0.435 1.930 0.671 นอย 

6. ศูนยชุมชน 
6.1 สถานที่เล้ียง
เด็ก 

 
1.857 

 
0.356 

 
1.370 

 
0.492 

 
1.511 

 
0.506 

 
1.570 

 
0.498 

 
นอย
ที่สุด 

6.2 สถานที่ดูแผู
สูงอาย ุ

1.857 0.356 1.370 0.492 1.511 0.506 1.570 0.498 นอย
ที่สุด 

6.3 กิจกรรมใน
วันสําคัญ 

2.821 0.476 1.593 0.636 1.511 0.506 1.900 0.785 นอย
ที่สุด 

รวม 2.629 0.625 1.611 0.513 1.739 0.435 1.971 0.705 นอย 
 
 
4. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรที่ตองการเพิม่เติม 

จากตารางที่ 80 พบวากลุมตัวอยางตองการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทรเพิ่มเติม โดยรวมอยูในระดับมาก คาเฉล่ีย 4.048  ซึ่งวัดดวยสวน
เบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.761  เมื่อพิจารณารายขอพบวาที่พักคอยรถรับจาง / ปายรถเมลหนา
โครงการมีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.400) รองลงมาคือ ที่รวมขยะภายในชุมชน (คาเฉล่ีย 4.370)  
และตู ATM (คาเฉลี่ย 4.120) 
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ตารางที่  80 ความตองการเพิ่มเติมของผูที่อยูอาศัยตอสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายใน 
ชุมชนบานเอือ้อาทร 
 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการใน
ชุมชนที่ตองการ

เพิ่มเติม 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 
พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่

 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
1. จักรยานยนต
รับจาง 

3.929 0.766 3.333 0.555 4.622 0.490 4.080 0.800 มาก 

2. ทีพ่ักคอยรถ
รับจาง 

4.250 0.752 4.148 0.907 4.644 0.484 4.400 0.725 มาก 

3. โทรศัพท
สาธารณะ 

2.857 0.591 3.111 0.424 3.622 0.576 3.270 0.633 ปาน
กลาง 

4. ตู ATM 4.250 0.887 4.148 0.907 4.022 0.723 4.120 0.820 มาก 

5. ที่รวมขยะ
ภายในชุมชน 

4.643 0.731 4.778 0.847 3.957 0.673 4.370 0.825 มาก 

รวม 3.986 0.745 3.904 0.728 4.173 0.589 4.048 0.761 มาก 
 
เมื่อตรวจสอบคาคะแนนเฉล่ียของความตองการมาก ในแตละชุมชน พบวา

โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2  มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือ โครงการบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพล และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคา
คะแนนเฉลี่ย 4.173 , 3.986  และ 3.904 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาความตองการของผูที่อยูอาศัย
ภายในชุมชนโดยรวมมีความตองการมาก  ส่ิงที่ผูอยูอาศัยตองการใหมีเพิ่มเติมภายในชุมชนมาก
ที่สุดจากมากไปหานอย  5 อันดับ พบวา 
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1. ที่รอรถโดยสารประจําทาง    
2. ที่รวมขยะภายในชุมชน   
3. ตู  ATM 
4. บริการสาธารณะที่ยังไมสมบูรณ เชน ขาดที่จอดรถมอเตอรไซดรับจาง 
5. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีไมเพียงพอ คือ ตูโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน  

 นอกจากนี้สาธารณูปการที่กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยอยากใหมีเพิ่มเติมในชุมชน 
คือสนามหญาเปดโลง  สนามกีฬาและตลาดสด 
 
5. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศม ี5 กโิลเมตร 

ลักษณะการเดินทางภายในชุมชนบานเอื้ออาทรพบวา ผูอยูอาศัยประมาณรอย
ละ 59 จําเปนตองมีรถยนตและรถจักรยานยนตสวนตัวเพื่อสะดวกในการเดินทางเนื่องจากที่ต้ัง
โครงการอยูบนถนนสายหลักที่วิ่งเชื่อมตอระหวางเมือง และระหวางจังหวัด ทําใหมีการคมนาคม 
เดินทางสะดวกโดยมีการเช่ือมโยงกับศูนยกลางดวยระบบเครือขาย (ระบบบริการขนสงสาธารณะ) 
ใกลแหลงงาน และอีกรอยละ 41 ใชบริการขนสงสาธารณะ เนื่องจากบริเวณหนาโครงการ มีระบบ
ขนสงมวลชน มีบริการขนสงสาธารณะวิ่งผานโครงการตลอดเวลา และผูอยูอาศัยสวนใหญทํางาน
ในสถานที่ที่มีบริการรถรับ-สง ในการเดินทางไปทํางานของกลุมตัวอยาง สวนใหญเดินทางดวย
รถจักรยานยนต 36 คน คิดเปนรอยละ 36.0 รองลงมาคือเดินทางดวยรถยนตของตนเอง 23 คน 
คิดเปนรอยละ 23.0 โดยสวนใหญใชระยะเวลาในการเดินทางไมเกิน 30-45 นาที  
 
ตารางที่ 81 วธิีการเดินทางของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

การเดินทาง จํานวน (คน) รอยละ 
จักรยาน 8 8.0 
จักรยานยนตรับจาง 12 12.0 
จักรยานยนตของตนเอง 36 36.0 
รถยนตของตนเอง 23 23.0 
รถโดยสารประจําทาง 21 21.0 

รวม 100 100.0 
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ตารางที่ 82 ความสําคัญของสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร  
ในรัศมี 5 กิโลเมตร 
 

สาธารณูปโภค
สาธารณูปการ
ภายนอกชุมชน 

พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 ผลการวิเคราะห 
พื้นที่วิจยั 3 พืน้ที ่

 
Mean SD Mean SD Mean SD Mean SD ความ 

สําคัญ 
1. ทาํเลที่ต้ัง
ชุมชน 

4.786 0.499 4.148 0.602 4.156 0.562 4.330 0.620 มาก 

2. การคมนาคม 
ขนสงสาธารณะ 

4.714 0.600 4.185 0.623 4.067 0.654 4.280 0.683 มาก 

3. การเช่ือมตอ
โครงขายถนน 

4.714 0.600 4.185 0.623 4.267 0.618 4.370 0.646 มาก 

4. สถานที่
ราชการ 

3.821 0.819 3.889 0.698 4.089 0.557 3.960 0.680 มาก 

5. สถานศึกษา 3.929 0.858 3.667 0.555 4.022 0.543 3.900 0.659 ปาน
กลาง 

6. โรงพยาบาล 3.643 0.870 3.593 0.501 3.978 0.583 3.780 0.675 ปาน
กลาง 

7.การใหบริการ
สาธารณะ 

3.679 0.863 3.593 0.501 3.978 0.583 3.790 0.671 ปาน
กลาง 

8. สาธารณูปโภค
ภายนอกชุมชน 

3.643 0.870 3.593 0.501 3.978 0.583 3.780 0.675 ปาน
กลาง 

รวม 4.116 0.747 3.857 0.576 4.067 0.585 4.024 0.664 มาก 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 

 

154 

จากเหตุผลในการเลือกที่อยูอาศัยในพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ พบวากลุมตัวอยางผูอยู
อาศัยโครงการบานเอ้ืออาทรไดใหเหตุผลสําคัญดานความสะดวกในการเดินทางไปทํางาน ซึ่ง
หมายความวาที่ต้ังของที่อยูอาศัยกับที่ต้ังของแหลงงานมีความสัมพันธกัน ผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก มีแนวโนมเลือกที่อยูอาศัยใกลและสะดวกตอการเดินทางไป
ทํางานของตนเองและครอบครัว  

เม่ือตรวจสอบคาคะแนนเฉลี่ยของความสําคัญในแตละชุมชน พบวาโครงการ
บานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีคาคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือ โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 
2 และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 
4.116 , 4.067  และ 3.587 ตามลําดับ ซึ่งแสดงวาความสําคัญของผูที่อยูอาศัยภายในชุมชน
โดยรวมมีความตองการมาก จากตารางที่ 82 พบวากลุมตัวอยางใหความสําคัญกับระบบ
สาธารณูปโภค และสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 5 กิโลเมตร โดยรวมอยูใน
ระดับสําคัญมาก คาเฉลี่ย 4.024 ซึ่งวัดดวยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีคา 0.664 เม่ือพิจารณาราย
ขอพบวา สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง (ศูนยกลางระดับชุมชน เชน ใกลแหลงงาน / 
โรงเรียน / สถานที่ราชการ) มีคาเฉล่ียสูงสุด (คาเฉล่ีย 4.370) รองลงมาคือการเชื่อมตอโครงขาย
ถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยางสะดวก (คาเฉล่ีย 4.330) และการ
คมนาคมขนสง ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน เชน มีรถประจําทางผานไป-
มาสะดวก รถมอเตอรไซดรับจาง รถสองแถวรับจาง (คาเฉลี่ย 4.280) 

จากการวิเคราะหขอมูลที่ไดจากพื้นที่ทั้ง 3  พบวาดานทําเลที่ต้ังโครงการบานเอื้อ
อาทรมีความสําคัญในระดับมากที่สุด เนื่องจากตําแหนงที่ต้ังมีความสะดวกในการเขาถึง มีความ
สะดวกในการเดินทางไปทํางาน  โรงเรียน และการใชบริการขนสงสาธารณะ ไดโดยสะดวก ใกล
และใชเวลานอย ไดทําการปรียบเทียบการเดินทางและระยะเวลาที่ใชไป พบวากลุมผูอยูอาศัยใช
รถจักรยานยนตสวนตัวมากที่สุดรอยละ 36.0 รองลงมาคือรถยนตสวนตัวรอยละ 23.0 และรถ
โดยสารประจําทาง 21.0 ตามตารางที่ 83 ในจํานวนนี้ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 30 นาที
มากที่สุดรอยละ 37.0  รองลงมาใชเวลาระหวาง 1  ชั่วโมง รอยละ 30.0  ใชเวลาเดินทาง 15-30 
นาทีรอยละ 19.0  ซึ่งเปนกลุมที่มีที่ทํางานอยูใกลที่พักอาศัย และเกินกวา 1 ½ ชั่วโมงรอยละ 14.0 
ตามลําดับเวลาที่ใชและวิธีเดินทางไมมีความแตกตางกันมากนัก 
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ตารางที่ 83 ระยะเวลาที่ใชเดินทางของกลุมตัวอยางที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร 
 

การเดินทาง จํานวน (คน) รอยละ 
ใชเวลาเดินทาง 15 -30 นาท ี 19 19.0 
ใชเวลาเดินทาง 30 นาท ี 37 37.0 
ใชเวลาเดินทาง 1 ชัว่โมง 30 30.0 
ใชเวลาเดินทาง 1  1/2ชั่วโมง 14 14.0 
ใชเวลาเดินทาง 2 ชัว่โมง - - 

รวม 100 100.0 

 
การอภิปรายผลที่ไดจากการวิจยั 

การศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัย มุงคนหาปจจัยทางสภาพแวดลอมทาง
กายภาพและการใหบริการโครงสรางพื้นฐานโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลก ในองค 
ประกอบตาง ๆ ที่ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจ หรือไมพึงพอใจ โดยยึดหลักการที่วาสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการที่สําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตครอบครัว และการอยูรวมกันภายในชุมชน 
จะเปนการสรางความพึงพอใจตอผูอยูอาศัยมากกวาสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่ไมจําเปน
มากนัก รวมทั้งคุณลักษณะทางสภาพแวดลอมทางกายภาพขององคประกอบในสาธารณูปโภค 
สาธารณูปการเหลานั้น จะเปนสวนสงเสริมใหเกิดความพึงพอใจมากข้ึนหรือนอยลง การวิเคราะห 
เปรียบเทียบ 3 ชุมชนใน 4 ดาน คือ (1) ความพึงพอใจสภาพแวดลอมภายในชุมชน (2) ความพึง
พอใจตอสาธารณูปโภค สาธารณูปการภายในชุมชน (3) สาธารณูปโภค สาธารณูปการภายใน
ชุมชนที่ตองการเพิ่มเติม และ (4) สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร
ที่สําคัญ ทําใหภาพของโครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ดังนี้ (ตารางที่ 84) 

 
ตารางที่  84  ความพึงพอใจ ความตองการเพิ่มเติม และการใหความสําคัญของผูที่อยูอาศัยทั้ง 3 พื้นที่วิจัย 

 
ความพึงพอใจ พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 

ความตองการและการให
ความสําคัญ 

Mean ความ 
สําคัญ 

Mean ความ 
สําคัญ 

Mean ความ 
สําคัญ 

1.การวางผังภายในชุมชน 3.515 ปาน
กลาง 

3.429 ปาน
กลาง 

3.654 ปาน
กลาง 
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ตารางที่  84 ความพึงพอใจ ความตองการเพิ่มเติม และการใหความสําคัญของผูที่อยูอาศัยทั้ง 3  
พื้นที่วิจัย (ตอ) 
 

ความพึงพอใจ พลายชุมพล ทหารอากาศ บึงพระ2 
ความตองการและการให

ความสําคัญ 
Mean ความ 

สําคัญ 
Mean ความ 

สําคัญ 
Mean ความ 

สําคัญ 

2.สภาพแวดลอมภายใน
ชุมชน 

3.143 ปาน
กลาง 

3.452 ปาน
กลาง 

3.716 ปาน
กลาง 

3.นันนทนาการในศูนยชุมชน 3.164 ปาน
กลาง 

2.400 นอย 2.862 นอย 

4.สาธารณูปโภคภายใน
ชุมชน 

3.885 ปาน
กลาง
คอน 
ขางสูง 

3.535 ปาน
กลาง 

3.820 ปาน
กลาง
คอน 
ขางสูง 

5.สาธารณูปการภายใน
ชุมชน 

2.629 นอย 1.611 นอย
ที่สุด 

1.739 นอย
ที่สุด 

6.สาธารณูปโภค
สาธารณูปการที่ตองการ
เพิ่มเติม 

3.986 ปาน
กลาง
คอน 
ขางสูง 

3.904 ปาน
กลาง
คอน 
ขางสูง 

4.173 มาก 

7.สาธารณูปโภค
สาธารณูปการภายนอก
ชุมชนที่สําคัญในรัศมี 5 
กิโลเมตร 

4.116 มาก 3.857 ปาน
กลาง
คอน 
ขางสูง 

4.067 มาก 

 
การวิเคราะหคาคะแนนเฉล่ียระดับความสําคัญ โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชน

เมืองพิษณุโลกท้ัง 3 พื้นที่วิจัยนั้น ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจรวมทั้งมีความตองการเพิ่มเติมกับส่ิง
อํานวยความสะดวกภายในชุมชน และใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอก
ชุมชน ในระดับที่แตกตางกันผูวิจัยมีขอสังเกตเพิ่มเติม ดังนี้ 
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1. สภาพแวดลอมภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร 
1.1 การวางผังกลุมอาคาร   

 จากการวิเคราะหพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ พบวาคาคะแนนเฉล่ียการวางผังกลุม
อาคารอยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.541) โดยผูอยูอาศัยของกลุมตัวอยางสวน
ใหญเห็นวารูปแบบที่อยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรไมเหมาะสมเพราะมีขนาดคับแคบ  ไมมีที่
จอดรถ รูปแบบที่เหมาะสมของที่อยูอาศัย ควรมีความหลากหลายแลวแตความตองการของผูอยู
อาศัย  คือ 

1.1.1 พื้นที่และอาคารมีขนาดเล็กทําใหผูที่อยูอาศัยแลวมีความตองการที่จะ
ตอเติมอาคาร  ทําใหมีปญหาตามมาอีกมาก เชนตองเสียเงินเพิ่ม ตองขออนุญาต ดังนั้นโครงการ
ควรจะมีแบบตอเติมรองรับความตองการของผูอยูอาศัย 

1.1.2 ขนาดของแปลงที่ดินควรมีการปรับเปล่ียนเพื่อใหมีความเหมาะสม 
โดยอาจมีขนาดพื้นที่แปลงที่ดินใหญข้ึนมากกวาขนาดแปลงที่ดินตามแบบมาตรฐานทั่วไป 

1.1.3 รูปแบบและลักษณะของร้ัวบานในปจจุบัน มีความสูงนอยเกินไป ไมมี
ความแข็งแรงคงทน ไมใหความรูสึกปลอดภัยและความเปนสวนตัว 

1.2  สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
จากการวิเคราะหพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ พบวาคาคะแนนเฉล่ียสภาพแวดลอม

ทั่วไปภายในชุมชน อยูในระดับความพึงพอใจปานกลาง (คาเฉลี่ย 3.060)  แสดงวาผูอยูอาศัย
ภายในชุมชนไดตระหนักถึงคุณภาพของชุมชนและการมีสวนรวมในการพัฒนาชุมชนที่ตนเองอยู
ดวย 

1.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
จากการวิเคราะหพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่พบวาผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ือ

อาทรมีความพึงพอใจที่แตกตางกัน กลาวคือ โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง
ทหารอากาศ โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจนอย (คาเฉลี่ย 2.400 
และ 2.860) โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจปานกลาง (คาเฉล่ีย 
3.164) จากการสํารวจพื้นที่พบวาเปนในเร่ืองการกําหนดที่ต้ังของกิจกรรมตาง ๆ ที่เกิดข้ึนภายใน
ชุมชน คือ 

1.3.1 พื้นที่ในศูนยชุมชนมีการใชงานเฉพาะการจัดกิจกรรมวันสําคัญตาง ๆ 
ทั้งนี้ผูอยูอาศัยอยากใหปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนยชุมชนใหเปนสถานรับเล้ียงเด็กตอนกลางวัน 
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1.3.2 พืน้ที่ภายนอกศูนยชุมชน ลานจอดรถเปนพื้นที่สําหรับจัดการประชุมผู
อยูอาศัยภายในชุมชน ในโอกาสตาง ๆ  เชน  การประชุมเกี่ยวกับสหกรณชุมชน เปนตน ทาํใหการ
ใชพื้นที่ไมเกิดประโยชนอยางเต็มทีเ่พราะมีการใชงานเฉพาะบางชวง บางเวลาเทานัน้ และผูอยู
อาศัยอยากปรับปรุงพื้นที่ภายนอกศูนยชมุชนใหเปนตลาดนัดชุมชน และลานกีฬาภายในชุมชน 
 
2. ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 

สาธารณูปโภค สาธารณูปการและสภาพแวดลอมกายภาพภายในชุมชนบานเอ้ือ
อาทร มีอิทธพิลตอความพงึพอใจของผูอยูอาศัย ทั้งนี้สาธารณูปโภค สาธารณูปการที่สําคัญและ
จําเปนตอการดํารงชีวิตของครอบครัวและการอยูรวมกันในชุมชนจะสรางความพอใจใหแกผูอยู
อาศัย จากการวิเคราะหพืน้ที่วิจยัทัง้ 3 พืน้ที ่ 

2.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชน มีคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับความพึงพอใจปาน
กลางคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.896) แสดงวาผูอยูอาศัยภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึงพอใจ
ในถนนภายในชุมชน โดยมีความรูสึกที่ดีตอความกวางของถนน ผิวจราจรเรียบ เดินทางสะดวกมี
ความตอเนื่องและเชื่อมโยงกับถนนหนาโครงการ  และมีไฟฟาแสงสวางสาธารณะอยางเพียงพอ
ในเสนทางทางเดินเทาหลัก และเสนทางเดินเทาทั่วไปภายในชุมชน การใชถนนและทางเทา
ภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร มีขอนาสังเกตคือ 

 2.1.1 ถนนและทางเทาภายในชุมชน ไมมีรมเงาของตนไม 
 2.1.2 ผูอยูอาศัยไมสามารถจอดรถยนต และรถจักรยานยนตภายในบริเวณบาน

ของตนเองได จึงจําเปนตองจอดรถยนตริมถนนหนาบานของตนเอง  และจอดรถจักรยานยนตบน
ทางเดินเทา 

 2.1.3 ถนนสายรองและสายยอยภายในชุมชน ไมมีทางเดินเทาทําใหผูอยูอาศัย
ตองเดินบนผิวจราจรแทน 

 2.1.4 ลักษณะการครอบครองพ้ืนที่ ไดแก การซอมเคร่ืองจักร การวางส่ิงของ บน
ทางเทาหนาบาน และการจอดรถเข็น การวางกระถางตนไม บนถนนสายรองและสายยอยหนา
บานของตนเอง 

 2.1.5 เด็ก ๆ ภายในชุมชนวิ่งเลน และข่ีรถจักรยานบนถนนภายในชุมชนที่ถนน
ซึ่งอยูใกลบานของตนเองเปนสวนใหญ โดยเด็กที่บานอยูติดถนนหลักสวนใหญจะไปเลนที่ถนน
หลักภายในชุมชน ในขณะที่เด็กบานอยูในถนนปลายตันสวนใหญจะไปเลนที่ถนนปลายตัน   ซึ่ง
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สอดคลองกับแนวคิดการพัฒนาที่อยูอาศัยระดับชุมชนยอยที่วา “ ถาอยูในละแวกบาน ผูใหญ
สามารถมองเห็นเด็ก ๆ ไดตลอดเวลา”  

2.2 สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจที่แตกตาง
กัน กลาวคือโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพลผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจนอย (คาเฉล่ีย 2.692) 
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจนอยที่สุด (คาเฉล่ีย 1.739 และ 1.971) ประเด็นปญหาสาธารณูปการ
ภายในชุมชนบานเอื้ออาทรพื้นที่วิจัยทั้ง 3 พื้นที่ มีขอนาสังเกตคือ 

 2.2.1 สนามเด็กเลน 

1. ตําแหนงที่ต้ังของสนามเด็กเลน ภายในชุมชน และระยะทางจากที่พัก
อาศัยไปยังสนามเด็กเลน ไมมีความสัมพันธกับตําแหนงที่ต้ังของที่พักอาศัย   

2. สนามเด็กเลน ภายในชุมชนขาดการดูแลรักษาเคร่ืองเลนเด็กและ
อุปกรณสนามเด็กเลนมีไมเพียงพอ 

 2.2.2 สวนสาธารณะ 
 ตําแหนงของสวนสาธารณะ ภายในชุมชน ไมมีความสัมพันธกับตําแหนง

ที่ต้ังของที่พักอาศัย ปจจุบันพื้นที่เพื่อการพักผอนหยอนใจในชุมชนทางดานสวนสาธารณะชุมชน 
ขาดการดูแลรักษา  
 
3. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอื้ออาทรที่ตองการเพิม่เติม  

ผู อยู อาศ ัยในโครงการบ านเ อื ้ออาทรม ีความตองการสาธารณูปโภค  และ
สาธารณูปการที่แตกตางกัน กลาวคือ โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจาง
ทหารอากาศ โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล ผูอยูอาศัยมีความตองการปานกลางคอนขาง
สูง (คาเฉลี่ย3.904 และ 3.986) โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 ผูอยูอาศัยมีความตองการ
มาก(คาเฉล่ีย 4.048)  จากการสํารวจพื้นที่พบวา 

3.1 ผูอยูอาศัยตองการใหมีการใหบริการจัดการภายในชุมชน โดยระบุวาปญหาใน
ชุมชนนั้นคือเร่ืองของความไมสะอาด ผูอยูอาศัยตองการปรับปรุงเก็บและกําจัดขยะมูลฝอย จาก
การสอบถามผูอยูอาศัยใหขอมูลพบวาการเก็บขยะที่ดําเนินการโดยหนวยงานทองถิ่น จะเขามา
เก็บขยะอาทิตยละ 2 คร้ัง  นอกจากนี้ผูอยูอาศัยยังตองการใหมีการเพิ่มสนามหญาเปดโลง สนาม
กีฬาที่ควรมีตําแหนงใกลสวนสาธารณะ หรือเปนสวนหนึ่งของสวนสาธารณะและสถานรับเล้ียง
เด็กตอนกลางวัน  
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3.2 ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนที่ผูอยูอาศัยมคีวามตองการ เชนบริการ
สาธารณะที่ยงัไมสมบูรณ เชน ขาดที่พกัคอยรถโดยสารประจําทาง พื้นที่สําหรับรวมขยะ ตู ATM  
คิวรถจักรยานยนต และตูโทรศัพทสาธารณะ 
 
4. สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทรในรัศมี 5 กิโลเมตรที่มี
ความสําคัญ 

ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรใหความสําคัญตอสาธารณูปโภค สาธารณูปการ
ภายนอกชุมชนที่แตกตางกัน กลาวคือ โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหาร
อากาศ ผูอยูอาศัยใหความสําคัญระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉล่ีย 3.857) โครงการบานเอ้ือ
อาทรพลายชุมพล โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 ผูอยูอาศัยใหความสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.116 
และ 4.067) จากการสํารวจพื้นที่พบวา 

4.1 กลุมตัวอยางผูอยูอาศัยโครงการบานเอื้ออาทรไดใหเหตุผลสําคัญดานความ
สะดวกในการเดินทางไปทํางาน ซึ่งหมายความวาที่ต้ังของที่อยูอาศัยกับที่ต้ังของแหลงงานมี
ความสัมพันธกัน ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก มีแนวโนมเลือกที่อยู
อาศัยใกลและสะดวกตอการเดินทางไปทํางานของตนเองและครอบครัว  สามารถเขาถึงพื้นที่ได
สะดวกทั้งทางรถยนต รถจักรยานและการเดินเทา และสามารถเขาถึงศูนยกลางของเมือง
พิษณุโลก หรือศูนยพาณิชยกรรมของเมืองดวยทางรถยนตหรือการใชรถจักรยานยนตภายใน 45 
นาที หรือ อยูในรัศมี 5 กิโลเมตร 

4.2 ตําแหนงที่ ต้ังโครงการอยูบนถนนสายหลักที่วิ่งเชื่อมตอระหวางเมือง และ
ระหวางจังหวัด ทําใหมีการคมนาคมขนสงที่สะดวก มีบริการขนสงสาธารณะวิ่งผานโครงการ
ตลอดเวลา  

 
ขอเสนอแนะสําหรับการวางผังชุมชน 

  การวางผังชุมชนสําหรับผูมีรายไดนอยในประเทศไทย มีขอเสนอแนะที่สรุปมาจาก
ผลการวิจัยดังนี้  

1. ในการเลือกตําแหนงที่ต้ังของโครงการ ควรใหความสําคัญทางดานการเขาถงึที่
สะดวก มีความเช่ือมโยงกับศูนยกลางของเมือง สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดการ
เดินทางดวยรถยนตสวนตัว ทั้งระยะทางและปริมาณ รวมทั้งตองมีโครงขายถนนท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมการเดินทางที่สะดวก สงเสริมการใชพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงอยางผสมผสานและสราง
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ความมีชีวิตชีวา สรางคุณภาพชีวิตที่ดี แหลงงานที่สมดุลกับที่อยูอาศัย เขาถึงการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานที่อยูโดยรอบ เพื่อประหยัดการใชประโยชนที่ดินและเพิ่มคุณคาที่ดินใหได
ประโยชนสูงสุด 

2. ในการออกแบบวางผังชุมชนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ควรสงเสริมให
เปนชุมชนท่ีนาอยู  สะดวก สบาย และสรางความรูสึกเปนชุมชน ขนาดของชุมชนควรมีจํานวน
ประชากรมากพอสมควร เพื่อใหจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดคุมคา ทั้งนี้อาจ
รวมกลุมชุมชนที่มีขนาดเล็กใหอยูใกลเคียงกัน เพื่อสามารถใชสาธารณูปการรวมกันไดอยาง
สะดวก นอกจากนั้นชุมชนควรมีศูนยกลางของชุมชน มีระบบถนนที่สัมพันธกับความหนาแนนของ
การอยูอาศัยและกิจกรรมทางสังคม ใหมีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสนาม
เด็กเลนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด มีระยะการเดินทางระหวางจุดตาง ๆ ที่ตองพึ่งพา
รถยนตใหนอยที่สุด โดยภายในชุมชนควรใชระบบการสัญจรโดยการเดินและรถจักรยานเปนหลัก 
บริเวณที่อยูอาศัยควรประกอบดวยที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดหลายระดับ เพื่อสรางความ
หลากหลายในดานขนาดแปลงที่ดิน และการออกแบบบาน รวมทั้งควบคุมการตอเติมในอนาคต 
โดยกําหนดรูปแบบการตอเติมที่จะอนุญาตไวลวงหนา 

3. สําหรับแนวทางการออกแบบถนนและทางเดินเทาภายในชุมชน ควรคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเงียบสงบในชุมชน จึงตองมีปริมาณรถยนตใหนอยที่สุด สรางบรรยากาศใน
การอยูอาศัยที่ดีและปลอดภัย และควรแยกระบบทางเดินเทาออกจากเสนทางรถยนตและเพิ่ม
เสนทางรถจักรยาน โดยแยกดวยแนวตนไม การปลูกตนไมบนทางเทาและควรจะมีความตอเนื่อง
ชัดเจน  ควรแยกทางเดินเทาที่มีการปลูกตนไมไวดานหนึ่งของถนน สวนอีกดานของถนนใชเปน
แนวเสาไฟฟาและระบบระบายน้ํา การแยกทางเดินเทาไวดานใดดานหนึ่งจะมีความสะดวกและ
ปองกันอุบัติเหตุไดงายกวา 

4. การออกแบบตําแหนงของสวนสาธารณะ ควรจัดตําแหนงไวตอนก่ึงกลางของ
ชุมชน ใกลกลุมที่อยูอาศัยรวมทั้งสวนหยอมทั่วไปควรมีตําแหนงที่ต้ังกระจายตัวตามกลุมที่อยู
อาศัย เกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการอยูอาศัย  เพื่อเนนความเปนยานซ่ึงจะเปนพื้นที่
ตอเนื่องกับสวนประกอบชุมชนอ่ืนๆ เชน หองสมุดหรือศูนยชุมชน 

5. การวางผังชุมชนใหมควรเพิ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยแบงเปน
ชุมชนยอยซึ ่งในแตละชุมชนตางก็มี sub-center ที่มีโรงเรียน รานคา ที่พักผอนหยอนใจเปน
ศูนยกลางชุมชน มีถนนลอมรอบเปนขอบเขต การกระจายจากชุมชนหลักออกไปสูสวนตางๆของ
ชุมชนยอย เพื่อใหผูอยูอาศัยไดรับบริการทางดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึงและเทา
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เทียมกัน ทั้งนี้ศูนยกลางชุมชนหลักควรมีโรงเรียนประถม หองสมุดสาธารณะ สนามเด็กเลน ซึ่งใน
แตละหนวยควรมีประชากร ประมาณ 5,000 คน ทั้งนี้อาจแยกเปนชุมชนยอย ๆ 5 ชุมชน ชุมชนละ
1,000 คน แตต้ังอยูแยกกันไมหางมากนัก เปนตน เพื่อใหสัมพันธกับบริการดานสังคม คือ โรงเรียน 
รานคา ที่พักผอนหยอนใจ 

6. การวางผังชุมชน ควรใชแนวคิดการใชประโยชนที่ดินเปนการผสมผสานใน
สถานที่พักผอนหยอนใจเขากับกลุมบานขนาดเล็ก สรางความเปนมิตรเปนชุมชนละแวกบานโดย
ออกแบบถนนเปนเปนรูปบวง  แนวถนนสายหลักผานเขาไปในชุมชน (boulevard) สรางความ
สะดวกสบายในการเขาถึงพื้นที่  สรางความหลากหลายของท่ีอยูอาศัย ในดานรูปแบบของกลุม
อาคารของแตละที่อยูอาศัย เชน กลุมบานเด่ียว บานแฝดและอาคารชุด  โดยจัดรูปแบบกลุมละ 4 
หนวยที่อยูอาศัย โดยการจัดการที่ประสานกันของ cul-de-sac ของที่อยูอาศัยเปนกลุมอาคารรอบ
สนามเด็กเลน  และสวนสาธารณะขนาดเล็กในแตละ sub-neighborhoods ภายในชุมชนซ่ึงอยูใน
ที่ต้ังที่เด็ก ๆ สามารถเลนได โดยปลอดภัยจากการจราจรที่จอแจ  และอันตรายจากคนแปลกหนา 
โดยจัดลําดับความสําคัญของถนนดวยโครงขายเสนทางคมนาคม และเสนทางจักรยาน 

7. ชุมชนที่อยูอาศัยควรมีการผสมผสานกันระหวางกลุมอายุทุกกลุมรายได ทุก
กลุมระดับชนชั้นสังคมและทุกรูปแบบอาคาร การผสมผสานเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน และกอใหเกิดคุณลักษณะความเปนชาวเมือง ชุมชนที่อยูอาศัยรูปแบบเดียวกันสําหรับ
กลุมสังคมเดียวยอมไมมีผลสรางสรรคความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกอใหเกิดการรวมกันเฉพาะ
กลุม ซึ่งมักมีใหเห็นในยานที่มีฐานทางเศรษฐกิจสังคมฐานเดียวกัน เชน ยานการขนสงทางน้ํา 
ยานผูใชแรงงาน ยานผูนับถือศาสนาเดียวกัน เปนตน 
 
สรุป 

การวิเคราะหระดับคาคะแนนคาเฉลี่ยความพึงพอใจ ความตองการและการให
ความสําคัญของผูอยูอาศัยภายในชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร สรุปได ดังนี้ 

1. สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความ
ตองการเพิ่มเติมมาก  

ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคและ
สาธารณูปการภายในชุมชนที่ตองการเพิ่มเติม โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.048 
โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือ โครงการบานเอ้ืออาทร
พลายชุมพล และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคา
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คะแนนเฉลี่ย 4.173 , 3.986  และ 3.904 ส่ิงที่ผูอยูอาศัยตองการใหมีเพิ่มเติมภายในชุมชนมาก
ที่สุดจากมากไปหานอย  5 อันดับ พบวา 

1. ที่รอรถโดยสารประจําทาง 
2. ที่รวมขยะภายในชุมชน   
3. ตู  ATM  
4. บริการสาธารณะที่ยังไมสมบูรณ เชน ขาดที่จอดรถมอเตอรไซดรับจาง 
5. ส่ิงอํานวยความสะดวกที่มีไมเพียงพอ คือ ตูโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน  
นอกจากนี้สาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชนที่อยากใหมีเพิ่มเติมภายใน

ชุมชน คือสนามหญาเปดโลง  สนามกีฬาและตลาดสด 
 
2. สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรให

ความสําคัญมาก  
 ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรใหความสําคัญกับสาธารณูปโภคและ

สาธารณูปการภายนอกชุมชน โดยรวมอยูในระดับสําคัญมาก คาเฉล่ีย 4.024 โครงการบานเอ้ือ
อาทรพลายชุมพล มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือ โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 และ
โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 4.116 , 
4.067  และ 3.587 ตามลําดับ 

 
3. สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึง

พอใจมาก  ผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรทั้ง 3 พื้นที่ไมมีคาระดับความพึงพอใจมากในเร่ือง
ใดเลย 

 
4. สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึง

พอใจปานกลาง 
4.1 สาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร ผูอยูอาศัยใหความพึงพอใจใน

ระดับสําคัญคอนขางสูง คาเฉลี่ย 3.896 โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีคาคะแนนคาเฉล่ีย
สูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการ
และลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.885 , 3.820  และ 3.535 ตามลําดับ 
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4.2 การวางผังโครงการ ผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจไมแตกตางกันทั้ง 3 พื้นที่มี
คาเฉล่ีย 3.541 ซึ่งแสดงวามีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 มี
คาคะแนนคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล และโครงการบานเอื้อ
อาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.654 , 3.515 และ 3.429 
ตามลําดับ  

4.3 สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน ผูอยูอาศัยใหความพึงพอใจในระดับ
สําคัญปานกลาง คาเฉลี่ย 3.060 โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รอง
ลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ  และโครงการบานเอ้ือ
อาทรพลายชุมพลโดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.716 , 3.452  และ 3.143 ตามลําดับ 

 
5. สภาพแวดลอมและโครงสรางพื้นฐานที่ผูอยูอาศัยชุมชนบานเอ้ืออาทรมีความพึง

พอใจนอย 
5.1 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน ผูอยูอาศัยใหความพึงพอใจในระดับพึง

พอใจในระดับสําคัญนอย คาเฉลี่ย 2.822 โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล มีคาคะแนน
คาเฉลี่ยสูงสุด รองลงไปคือโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 และโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับ
ขาราชการและลูกจางทหารอากาศโดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 3.164 , 2.862  และ 2.400 ตามลําดับ 

5.2 สาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร ผูอยูอาศัยมีระดับความพึงพอใจ
นอย คาเฉล่ีย 1.971 โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2  มีคาคะแนนคาเฉล่ียสูงสุด รองลงไปคือ 
โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหาร
อากาศ  โดยมีคาคะแนนเฉล่ีย 2.629 , 1.739  และ 1.611 ตามลําดับ  

โดยสรุป โครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับ
ขาราชการและลูกจางทหารอากาศ และโครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 ไมมีคาคะแนนเฉล่ีย
ระดับความสําคัญพึงพอใจมากในเร่ืองใดเลย   แตโดยภาพรวมผูอยูอาศัยโครงการบานเอ้ืออาทร
ชุมชนเมืองพิษณุโลก ทั้ง 3 พื้นที่ ใหความพึงพอใจคอนขางสูงกับสภาพแวดลอมทั่วไปภายใน
ชุมชน การใหบริการสาธารณูปโภคภายในชุมชน  สวนเร่ืองผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจนอย คือ 
ดานนันทนาการในศูนยชุมชน และการใหบริการสาธารณูปการภายในชุมชนที่ผูอยูอาศัยมีความ
พึงพอใจนอยที่สุด 
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บทที่ 7 

บทสรุป 
 

การวิจัยในบทที่ผานมา เปนการดําเนินการวิจัยภาคสนาม การประมวลผล การ
วิเคราะหผลที่ไดและเปรียบเทียบ อภิปรายผล และขอเสนอแนะสําหรับการออกแบบวางผงัชมุชนที่
อยูอาศัยในบทนี้จะเปนการสรุปผลการวิจัย ตามวัตถุประสงคและผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัย 
สาระสําคัญที่คนพบจากการวิจัย ขอเสนอแนะในการนําไปใชในการวางผังชุมชน รวมทั้ง
ขอบกพรองในการวิจัย และการเสนอแนะหัวขอที่ควรดําเนินการวิจัยตอเนื่องไปอีก 
 
สรุปสาระสําคัญของการวจิัย 
 

1. ผลท่ีไดรับจากการวิจัย 
ในการวิจัยเร่ืองความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ และ

การใหบริการโครงสรางพื้นฐานของโครงการบานเอื้ออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก ผูวิจัยไดกําหนด
วัตถุประสงคของการวิจัยและผลที่คาดวาจะไดรับจากการวิจัยไว 3 ขอดังที่ปรากฎในบทที่ 1 
หลังจากนั้นผูวิจัยไดการดําเนินการวิจัยตามกระบวนการและวิธีการวิจัยที่กําหนดไวในบทที่ 1 และ 
3 จนสําเร็จลุลวงไดผลตามที่กําหนดไวตามวัตถุประสงค สรุปไดดังนี้ 

1.1 ทฤษฎี และ แนวคิด เกี่ยวกับการวางผังชุมชน  
1.1.1 แนวความคิดเร่ืองชุมชนละแวกบานหรือชุมชนยอย (Neighborhood  

Concept) ที่เนนการสรางความรูจักคุนเคยกันของคนในชุมชน ลักษณะการออกแบบรูปแบบของ
การวางผังชุมชนละแวกบานสามารถจัดในรูปแบบที่เช่ือมตอกัน  มีความสุขสงบ ร่ืนรมย ปลอดภัย 
มีโรงเรียนอนุบาลและประถมสําหรับเด็กเล็ก  มีการจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการได
คุมคา นอกจากนั้นชุมชนควรมีศูนยกลางของชุมชน มีระบบถนนที่สัมพันธกับความหนาแนนของ
การอยูอาศัย และกิจกรรมทางสังคม โดยระบุใหมีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ
สําหรับการออกกําลังกาย การเดินเลน  และสนามเด็กเลนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด 
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1.1.2 แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ที่เนนการใชประโยชนที่ดิน และ
เพิ่มคุณคาที่ดินใหไดประโยชนสูงสุด ลดการใชรถยนตสวนตัว สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะ 
สงเสริมการใชพื้นที่อยางผสมผสาน และสรางความมีชีวิตชีวา สรางคุณภาพชีวิตที่ดี  สงเสริม
แหลงงานที่สมดุลกับที่พักอาศัย การเขาถึงระบบบริการพื้นฐาน รวมทั้งตองมีโครงขายถนนที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อสงเสริมการเดินเทาที่สะดวก 

1.1.3 แนวคิดชุมชนเมืองกลุมยอยซ่ึงเช่ือมโยงกันดวยระบบขนสงมวลชน 
(TOD) แนวความคิดนี้มีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาเมือง สรางชุมชนท่ีนาอยู ดวยการสรางระบบ
ขนสงมวลชนที่ดีและมีเอกลักษณ คือการสรางชุมชนที่เดินไดสะดวก มีความกระชับแนนเหมาะสม 
ทําใหเกิดการอยูอาศัยในพื้นที่อยางมีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณโดยไมจําเปนตองพึ่งพารถยนต และ
ชวยปกปองสภาพแวดลอมของเมือง  

 

1.2 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและโครงสราง
พื้นฐาน  โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกท้ัง 3 พื้นที่วิจัย โดยรวมกลาวไดวาผูอยูอาศัยมี
ความพึงพอใจและทัศนคติ โดยเฉลี่ยต้ังแตมากไปหานอยสรุประดับคาคะแนนเฉล่ียแยกเปนหัวขอความพึง
พอใจดังนี้  

1.2.1 สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน ดานการวางผังกลุมอาคาร มีความพึง
พอใจปานกลาง  (3.541) ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีความพึงพอใจปานกลาง (3.060)  
และดานนันทนาการในศูนยชุมชนมีความพึงพอใจนอย (2.822)   

1.2.2 สาธาณูปโภคภายในชุมชนมีความพึงพอใจมาก (3.896)  สาธารณูปการ
ภายในชุมชนมีความพึงพอใจนอย (1.971)   

1.2.3 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนตองการเพิ่มเติมมีความ
ตองการมาก (4.048) โดย เรียงจากมากไปหานอย ไดแก 1. ที่พักคอยรถรับจาง (4.400) 2. ที่รวม
ขยะภายในชุมชน (4.370)  3. ตู ATM  (4.120) 4. จักรยานยนตรับจาง (4.080) และ 5. โทรศัพท
สาธารณะ (3.270) ตามลําดับ  

1.2.4 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ให
ความสําคัญมาก (4.024)  ไดแกตําแหนงที่ต้ังโครงการ ระบบขนสงสาธารณะ และการเชื่อมตอ
โครงขายถนน   สามารถเดินทางไดอยางสะดวก   
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1.3 สภาพแวดลอมภายในชุมชนที่เหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยของชุมชนผูมี
รายไดนอยที่นาอยูและย่ังยืนในประเทศไทย  โดยมีจุดมุงหมายเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตความ
เปนอยูของผูอยูอาศัยทุกระดับใหสามารถอาศัยอยูไดอยางเทาเทียมกัน ลักษณะสําคัญของชุมชน
ที่นาอยูและย่ังยืนนั้น จะถูกผสมผสานอยูในเร่ืองราวตางๆ 4 ดาน ดวยกันกลาวคือ 

1.3.1 ที่อยูอาศัยของชุมชนผูมีรายไดนอยตองมีการวางผังที่เหมาะสม เปน
ระบบจัดวางพื้นที่กิจกรรมสวนตางๆโดยไมสงผลกระทบซึ่งกันและกันเปนชุมชนที่มีระเบียบมีการ
จัดสรรการใชประโยชนที่ดินที่สมดุล เหมาะสมและใหความสําคัญกับความตองการของผูอยูอาศัย 
มีที่อยูอาศัยที่ไดมาตรฐานและราคาไมแพง 

1.3.2 ผูอยูอาศัยมีความตองการที่จะมีที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพ มีความสะดวก 
สบาย สะอาดถูกสุขลักษณะ ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินและอยางเกื้อกูลกันกับทรัพยากร 
ธรรมชาติและส่ิงแวดลอม ทามกลางสภาพแวดลอมที่ดีมีคุณภาพ ที่เปนที่พักผอนไดในเวลาเดียว 
กันมีความมั่นคงต้ังถิ่นฐานกันอยูอยางเอ้ืออาทรซ่ึงกันและกันในละแวกบาน  ซึ่งสะทอนวิถีชีวิต
ของการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

1.3.3 ผูอยูอาศัยมีความตองการสําหรับการเดินทางที่สะดวก  คลองตัว 
ปลอดภัย รวดเร็วและประหยัด  เพื่อการเดินทางประกอบกิจกรรมตางๆไดอยางรวดเร็วเปนระบบ
และไมส้ินเปลอืง  เชน ใกลแหลงงาน สถานศึกษาเปนตนและเปนการเดินทางปลอดมลพิษทั้งปวง 

1.3.4  ผูอยูอาศัยตองการสิง่อํานวยความสะดวกพื้นฐานภายในชุมชนทีพ่รอม
ใหบริการที่สะดวก รวดเร็ว และปลอดภัย มีบริการของภาครัฐ เชน น้ํา ไฟ ถนน และโทรศัพท อยาง
เพียงพอตอความตองการของผูอยู มีระบบบําบัดน้าํเสียและการกาํจัดขยะอยางเหมาะสม อันเปน
ปจจัยพืน้ฐาน เพื่อใหทกุชีวติอยูภายใตเมอืงที่มีสภาพแวดลอมที่ดีมีความสุข  ชุมชนที่มีคุณภาพมี
โครงสรางพื้นฐานที่แข็งแรงอันเปนฐานรากท่ีสําคัญของการต้ังถิน่ฐานที่มั่นคง ซึง่สงผลดีตอสังคม
เมืองตอไป 
 

2. สรุปสิ่งที่คนพบจากการวิจัย  
  การศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพและการ

ใหบริการโครงสรางพื้นฐานโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลก มีความแตกตางกันไป
ตามคุณลักษณะทางสภาพแวดลอมภายในชุมชน แตละชุมชนส่ิงที่คนพบจากการวิจัยมีดังนี้ 
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1.โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล  
ความพึงพอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัยภายในชุมชน 

โครงการบานเอื้ออาทรพลายชุมพล สรุปไดดังนี้ดังนี้ 
1.1 ความพึ งพอใจของผู อยู อา ศัยในระดับปานกลางคอนข า ง สูง  คือ 

สาธารณูปโภคภายในชุมชน (คาเฉล่ีย 3.885) ไดแก ถนนภายในชุมชน ไฟฟาสองสวางบนถนน
และทางเดินเทา มีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือ การใหบริการระบบน้ําประปาภายในชุมชน และการ
บอกปายช่ือซอยตาง ๆ ในโครงการสามารถมองเห็นไดชัดเจน 

1.2 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยภายในชุมชน ในระดับปานกลาง คือ 
1.2.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.515) 
1.2.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.143) 
1.2.3 ดานนันทนาการในศูนยชุมชน (คาเฉลี่ย 3.164) 

1.3 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับนอย คือดานสาธารณูปการภายใน
ชุมชน (คาเฉลี่ย 2.629) 

1.4 ความตองการเพิ่มเติมของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน ผูอยู
อาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนอยูในระดับมาก (คาเฉล่ีย 
3.986) โดยเรียงลําดับความตองการเพิ่มเติมจากมากไปนอย คือ ที่รวมขยะภายในชุมชน  ที่พัก
คอยรถรับจาง  ปายรถเมลหนาโครงการ  ตู ATM และ คิวรถจักรยานยนตรับจาง  

1.5 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 
5 กิโลเมตร ผูอยูอาศัยใหอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉล่ีย 4.116) ไดแก สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน 
รองลงมาคือ การคมนาคมขนสง การเช่ือมตอโครงขายถนนสามารถเดินทางไดอยางสะดวก และ 
ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน และใกลสถานศึกษา 
 
2. โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 

ความพึงพอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัยภายในชุมชน 
โครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ สรุปไดดังนี้ดังนี้ 

2.1 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับปานกลาง คือ 
2.1.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.429) 
2.1.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.452) 
2.1.3 ดานสาธารณูปโภคภายนชุมชน (คาเฉลี่ย 3.535) 
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2.2 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับนอย คือ ดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
(คาเฉลี่ย 2.400) 

2.3 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับนอยที่สุด คือ สาธารณูปการภายใน
ชุมชน (คาเฉลี่ย 1.611) 

2.4 ความตองการเพิ่มเติมของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน ผูอยู
อาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนอยูในระดับปานกลาง
คอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.904) โดยเรียงลําดับความตองการเพิ่มเติมจากมากไปนอย คือ ที่รวมขยะ  
ที่พักคอยรถรับจาง  ปายรถเมลหนาโครงการ ตู ATM และ คิวรถจักรยานยนตรับจาง  

 2.5 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 
5 กิโลเมตร ผูอยูอาศัยใหอยูในระดับปานกลางคอนขางสูง (คาเฉลี่ย 3.857) ไดแก การคมนาคม
ขนสง ระบบขนสงสาธารณะมีรถประจําทางผานหนาชุมชน และการเช่ือมตอโครงขายถนนมีการ
เขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยางสะดวก  รองลงมาคือ สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และ
บริเวณใกลเคียง  
 
3. โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 

ความพึงพอใจ ความตองการ และการใหความสําคัญของผูอยูอาศัยภายใน
ชุมชน โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2  สรุปไดดังนี้ 

3.1 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับปานกลางคอนขางสูง คือ 
สาธารณูปโภคภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.820) 

3.2 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับปานกลาง คือ 
3.2.1 ดานการวางผังกลุมอาคาร (คาเฉลี่ย 3.654) 
3.2.2 ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชน (คาเฉลี่ย 3.716) 

3.3 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับนอย คือ ดานนันทนาการในศูนยชุมชน 
(คาเฉลี่ย 2.862) 

3.4 ความพึงพอใจของผูอยูอาศัยในระดับนอยที่สุด คือ สาธารณูปการภายใน
ชุมชน (คาเฉลี่ย 1.739) 

3.5 ความตองการเพิ่มเติมของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายในชุมชน ผูอยู
อาศัยมีความตองการเพิ่มสําหรับส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชนอยูในระดับสําคัญมาก 
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(คาเฉล่ีย 4.173) โดยเรียงลําดับความตองการเพิ่มเติมจากมากไปนอย คือ ที่พักคอยรถรับจาง 
ปายรถเมลหนาโครงการ  คิวรถจักรยานยนตรับจาง  ตู ATM และที่รวมขยะภายในชุมชน  

3.6 การใหความสําคัญของสาธารณูปโภคสาธารณูปการภายนอกชุมชนในรัศมี 
5 กิโลเมตร ผูอยูอาศัยใหอยูในระดับสําคัญมาก (คาเฉลี่ย 4.067) ไดแก การคมนาคมขนสง การ
เชื่อมตอโครงขายถนนมีการเขา-ออกของโครงการสามารถเดินทางไดอยางสะดวก มีคาเฉลี่ยสูงสุด 
รองลงมาคือ สภาพทําเลที่ต้ังชุมชน และบริเวณใกลเคียง  และอยูใกลสถานที่ราชการ  
 

3. ขอเสนอแนะสําหรับการวางผังชมุชน 
  การวางผังชุมชนสําหรับผูมีรายไดนอยในประเทศไทย มีขอเสนอแนะที่สรุปมาจาก

ผลการวิจัยดังนี้  

1. ในการเลือกตําแหนงที่ต้ังของโครงการ ควรใหความสําคัญทางดานการเขาถงึที่
สะดวก มีความเช่ือมโยงกับศูนยกลางของเมือง สนับสนุนระบบขนสงสาธารณะเพื่อลดการ
เดินทางดวยรถยนตสวนตัว ทั้งระยะทางและปริมาณ รวมทั้งตองมีโครงขายถนนท่ีมีประสิทธิภาพ
เพื่อสงเสริมการเดินทางที่สะดวก สงเสริมการใชพื้นที่ในบริเวณใกลเคียงอยางผสมผสานและสราง
ความมีชีวิตชีวา สรางคุณภาพชีวิตที่ดี แหลงงานที่สมดุลกับที่อยูอาศัย เขาถึงการใหบริการ
โครงสรางพื้นฐานที่อยูโดยรอบ เพื่อประหยัดการใชประโยชนที่ดินและเพิ่มคุณคาที่ดินใหได
ประโยชนสูงสุด 

2. ในการออกแบบวางผังชุมชนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ควรสงเสริมให
เปนชุมชนท่ีนาอยู  สะดวก สบาย และสรางความรูสึกเปนชุมชน ขนาดของชุมชนควรมีจํานวน
ประชากรมากพอสมควร เพื่อใหจัดระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไดคุมคา ทั้งนี้อาจ
รวมกลุมชุมชนที่มีขนาดเล็กใหอยูใกลเคียงกัน เพื่อสามารถใชสาธารณูปการรวมกันไดอยาง
สะดวก นอกจากนั้นชุมชนควรมีศูนยกลางของชุมชน มีระบบถนนที่สัมพันธกับความหนาแนนของ
การอยูอาศัยและกิจกรรมทางสังคม ใหมีการกระจายตัวของพื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ และสนาม
เด็กเลนไมตํ่ากวารอยละ 10 ของพื้นที่ทั้งหมด มีระยะการเดินทางระหวางจุดตาง ๆ ที่ตองพึ่งพา
รถยนตใหนอยที่สุด โดยภายในชุมชนควรใชระบบการสัญจรโดยการเดินและรถจักรยานเปนหลัก 
บริเวณที่อยูอาศัยควรประกอบดวยที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดหลายระดับ เพื่อสรางความ
หลากหลายในดานขนาดแปลงที่ดิน และการออกแบบบาน รวมทั้งควบคุมการตอเติมในอนาคต 
โดยกําหนดรูปแบบการตอเติมที่จะอนุญาตไวลวงหนา 
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3. สําหรับแนวทางการออกแบบถนนและทางเดินเทาภายในชุมชน ควรคํานึงถึง
ความปลอดภัย ความเงียบสงบในชุมชน จึงตองมีปริมาณรถยนตใหนอยที่สุด สรางบรรยากาศใน
การอยูอาศัยที่ดีและปลอดภัย และควรแยกระบบทางเดินเทาออกจากเสนทางรถยนตและเพิ่ม
เสนทางรถจักรยาน โดยแยกดวยแนวตนไม การปลูกตนไมบนทางเทาและควรจะมีความตอเนื่อง
ชัดเจน  ควรแยกทางเดินเทาที่มีการปลูกตนไมไวดานหนึ่งของถนน สวนอีกดานของถนนใชเปน
แนวเสาไฟฟาและระบบระบายนํ้า แยกทางเดินเทาไวดานใดดานหนึ่งจะมีความสะดวกและ
ปองกันอุบัติเหตุไดงายกวา 

4. การออกแบบตําแหนงของสวนสาธารณะ ควรจัดตําแหนงไวตอนก่ึงกลางของ
ชุมชน ใกลกลุมที่อยูอาศัยรวมทั้งสวนหยอมทั่วไปควรมีตําแหนงที่ต้ังกระจายตัวตามกลุมที่อยู
อาศัย เกิดสภาพแวดลอมที่เหมาะสมแกการอยูอาศัย  เพื่อเนนความเปนยานซ่ึงจะเปนพื้นที่
ตอเนื่องกับสวนประกอบชุมชนอ่ืนๆ เชน หองสมุดหรือศูนยชุมชน 

5. การวางผังชุมชนใหมควรเพิ่มสาธารณูปโภคสาธารณูปการ โดยแบงเปน
ชุมชนยอยซึ ่งในแตละชุมชนตางก็มี sub-center ที่มีโรงเรียน รานคา ที่พักผอนหยอนใจเปน
ศูนยกลางชุมชน มีถนนลอมรอบเปนขอบเขต การกระจายจากชุมชนหลักออกไปสูสวนตางๆของ
ชุมชนยอย เพื่อใหผูอยูอาศัยไดรับบริการทางดานสาธารณูปโภคสาธารณูปการอยางทั่วถึงและเทา
เทียมกัน ทั้งนี้ศูนยกลางชุมชนหลักควรมีโรงเรียนประถม หองสมุดสาธารณะ สนามเด็กเลน ซึ่งใน
แตละหนวยควรมีประชากร ประมาณ 5,000 คน ทั้งนี้อาจแยกเปนชุมชนยอย ๆ 5 ชุมชน ชุมชนละ
1,000 คน แตต้ังอยูแยกกันไมหางมากนัก เปนตน เพื่อใหสัมพันธกับบริการดานสังคม คือ โรงเรียน 
รานคา ที่พักผอนหยอนใจ 

6. การวางผังชุมชน ควรใชแนวคิดการใชประโยชนที่ดินเปนการผสมผสานใน
สถานที่พักผอนหยอนใจเขากับกลุมบานขนาดเล็ก สรางความเปนมิตรเปนชุมชนละแวกบานโดย
ออกแบบถนนเปนเปนรูปบวง  แนวถนนสายหลักผานเขาไปในชุมชน (boulevard) สรางความ
สะดวกสบายในการเขาถึงพื้นที่  สรางความหลากหลายของท่ีอยูอาศัย ในดานรูปแบบของกลุม
อาคารของแตละที่อยูอาศัย เชน กลุมบานเด่ียว บานแฝดและอาคารชุด  โดยจัดรูปแบบกลุมละ 4 
หนวยที่อยูอาศัย โดยการจัดการที่ประสานกันของ cul-de-sac ของที่อยูอาศัยเปนกลุมอาคารรอบ
สนามเด็กเลน  และสวนสาธารณะขนาดเล็กในแตละ sub-neighborhoods ภายในชุมชนซ่ึงอยูใน
ที่ต้ังที่เด็ก ๆ สามารถเลนได โดยปลอดภัยจากการจราจรที่จอแจ  และอันตรายจากคนแปลกหนา 
โดยจัดลําดับความสําคัญของถนนดวยโครงขายเสนทางคมนาคม และเสนทางจักรยาน 
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7. ชุมชนที่อยูอาศัยควรมีการผสมผสานกันระหวางกลุมอายุทุกกลุมรายได ทุก
กลุมระดับชนชั้นสังคมและทุกรูปแบบอาคาร การผสมผสานเปนการสงเสริมความสัมพันธที่ดี
ระหวางกัน และกอใหเกิดคุณลักษณะความเปนชาวเมือง ชุมชนที่อยูอาศัยรูปแบบเดียวกันสําหรับ
กลุมสังคมเดียวยอมไมมีผลสรางสรรคความสัมพันธที่ดีระหวางกันและกอใหเกิดการรวมกันเฉพาะ
กลุม ซึ่งมักมีใหเห็นในยานที่มีฐานทางเศรษฐกิจสังคมฐานเดียวกัน เชน ยานการขนสงทางน้ํา 
ยานผูใชแรงงาน ยานผูนับถือศาสนาเดียวกัน เปนตน 
 
ขอบกพรองในการวิจัย 

การศึกษาความพึงพอใจตอสภาพแวดลอมดานกายภาพและใหบริการโครงสราง
พื้นฐาน โครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลกในคร้ังนี้ ยังมีขอบกพรองที่อาจทําใหผลไม
สมบูรณ กลาวคือ 

1. โครงการบานเอ้ืออาทรในจังหวัดพิษณุโลกมีจํานวนรวมทั้งส้ิน 8 โครงการ ผล
การดําเนินงานในระยะแรกปรากฏโครงการที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จพรอมมีผูเขาอยูอาศัย 
จํานวน 5 โครงการ และมีโครงการท่ีมีปญหา 3 โครงการที่ไมประสบความสําเร็จในการกอสราง
ตามแผนการดําเนินงาน ทั้งนี้โครงการที่มีปญหา 3 โครงการ ผูวิจัยไมไดวิจัยถึงสาเหตุที่ไมประสบ
ผลสําเร็จ  และโครงการที่ดําเนินการกอสรางแลวเสร็จอีก 2 โครงการ คือ โครงการบานเอ้ืออาทรบงึ
พระ 3  และ โครงการบานเอื้ออาทรหัวรอ ผูวิจัยไมไดนําโครงการเหลานั้นมาวิจัยดวย 

2. การวิจัยนี้ ผูวิจัยไมไดศึกษาผังเมืองรวมเมืองพิษณุโลก ฉบับ พ.ศ.2552 ดาน
การกําหนดการใชประโยชนที่ดิน เพื่อการอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย และมาตรการสนับสนุน 
ตลอดจนการวางผังออกแบบโครงสรางพื้นฐาน และสาธารณูปโภคสาธารณูปการในอนาคต 
ตามที่ปรากฎในผังเมืองรวมดังกลาว 

3.โครงการบานเอื้ออาทรบึงพระ 2 เปนการจัดสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอยเพื่อแกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของประชาชนตามแผนงาน การจัดทําโครงการบาน
เอ้ืออาทรระยะที่ 4 มีจํานวนหนวยที่อยูอาศัย 399 หนวย ซึ่งมากกวาโครงการบานเอ้ืออาทรพลาย
ชุมพล (จํานวน 232 หนวย) และโครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ 
(จํานวน 220 หนวย) ผูวิจัยไมไดศึกษาดานการเปรียบเทียบถึงความแตกตางระหวางชุมชนขนาด
เล็กกับชุมชนขนาดใหญวาจะมีผลแตกตางกันดานความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอม
และโครงสรางพื้นฐานหรือไม 
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ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยขั้นตอไป 
ผูวิจัยใครขอเสนอแนะหัวขอการวิจัยสําหรับผูที่สนใจจะทําการวิจัยตอเนื่องให

กวางขวางและลึกซึ้งไปอีกดังนี้ 
1. การศึกษาโครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลกที่มีปญหาที่ไมประสบ

ความสําเร็จทั้ง 3 โครงการ 
 2. การศึกษาโครงการบานเอื้ออาทรทั้งหมดในจังหวัดพิษณุโลก  และในบริเวณ

ภาคเหนือตอนลาง 
3. ศึกษามาตรการทางกฎหมายท่ีเกี่ยวของกับการผังเมือง  การควบคุมการใช

ประโยชนที่ดิน การจัดหาบริการสาธารณูปโภค  สาธารณูปการในอนาคต เพื่อสนับสนุนการอยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

4. การศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางระหวางชุมชนขนาดเล็ก โครงการบาน
เอ้ืออาทรพลายชุมพล (จํานวน 232 หนวย) และโครงการบานเอื้ออาทรสําหรับขาราชการและ
ลูกจางทหารอากาศ (จํานวน 244 หนวย) กับ ชุมชนขนาดใหญ โครงการบานเอ้ืออาทรบึงพระ 2 
(จํานวน 399 หนวย) และ โครงการบานเอ้ืออาทรหัวรอ (จํานวน 499 หนวย) 
 

การคนควาอิสระเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอม
ทางกายภาพและการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน โครงการบานเอื้ออาทร ชุมชนเมืองพิษณุโลก 
ของการเคหะแหงชาตินี้เปนการศึกษาในรายวิชาสุดทายของหลักสูตรการวางแผนชุมชนเมืองและ
สภาพแวดลอมมหาบัณฑิต ผูวิจัยไดดําเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย และสําเร็จลุลวงตาม
วัตถุประสงค อยางไรก็ตามการวิจัยยังมีขอบกพรองของการศึกษา ที่อาจทําใหผลการวิจัยไมอาจ
นําเสนอใหชัดเจนในบางประเด็นได เชน ผูวิจัยไมไดวิจัยถึงสาเหตุโครงการที่ไมประสบความสําเร็จ
ในการดําเนินการ  และความแตกตางระหวางชุมชนขนาดใหญกับชุมชนขนาดเล็ก เปนตน ทั้งนี้
ผูวิจัยไดเสนอแนะหัวขอสําหรับผูที่สนใจจะทําวิจัยตอไป และคงจะทําใหการวิจัยเกี่ยวกับการ
พัฒนาชุมชนที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในประเทศไทยมีความหลากหลายและกวางขวาง
ยิ่งข้ึนสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง สมดังเจตนารมณของการวิจัย 
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แบบสอบถามผูอยูอาศัย 
 

เนื่องจากนางสาวกัญญวรา   ศรีณรงค   นักศึกษาระดับปริญญาโท  หลักสูตรการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดลอมมหาบัณฑิต   ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  คณะ
สถาปตยกรรมศาสตร  มหาลัยศิลปากร  กําลังทําการศึกษาและวิจัยรายบุคคล  (INVIDUAL  
STUDY  AND  RESEARCH)   

ชื่อโครงการวิจัย: การศึกษาความพึงพอใจของผูอยูอาศัยตอสภาพแวดลอมทางกายภาพ
และการใหบริการโครงสรางพื้นฐาน  โครงการบานเอ้ืออาทร  ชุมชนเมืองพิษณุโลก  ของการเคหะ
แหงชาติ   จึงขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถามโดยขอมูลที่ไดจะใชในการศึกษาวิจัย  
วันที่สัมภาษณ____________________เวลา___________ผูบันทกึ_________________________ 
 
สวนที่ 1   ขอมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสวนตัว 
ทานพกัอยูโครงการบานเอื้ออาทร...............จังหวัดพิษณุโลก.....................  
1.  เพศ  (    ) ชาย          (    ) หญิง 
2.  อาย ุ (   ) นอยกวา  21  ป               (   ) 21 – 30 ป  (   ) 31 – 40 ป 
  (   ) 41 – 50 ป          (   ) 51 – 60 ป  (   ) มากวา  60 ป 
3.  สิทธิ์ในการพักอาศัยของทาน    (   ) เปนเจาของ               (   ) ผูอาศัย (    ) เชาอยู 
4.  ทานไดกรรมสิทธิ์ในโครงการบานเอ้ืออาทรอยางไร  (   ) ซื้อตรงจาก  กคช.    

     (    ) ซื้อตอจากเจาของเดิม 
5.  ในบานพกัอาศัยของทานมีสมาชิกอยูทั้งหมด.................คน  (รวมตัวทานดวย) 
6.  ทานอยูอาศัยที่นีม้าเปนระยะเวลา   (   ) 6 เดือน      (   ) 1  ป       (   ) 2  ป (   ) 3  ป 
7.  ปจจุบนัทานประกอบอาชีพ             
            (    )  ขาราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ      (   )  พนกังานเอกชน 
            (    )  เจาของธุรกิจ                        (   ) รับจางทัว่ไป  (   )  คาขาย 
            (    )   นักเรียน/นกัศึกษา                        (   ) แมบาน (   )  อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........ 
8.  รายไดเฉล่ียตอเดือนในครัวเรือนของทาน 
           (   ) ตํ่ากวา  7,500  บาท      (   ) 7,501 – 10,000  บาท      (   ) 10,000 – 15,000  บาท 
           (   ) 15,001 – 20,000 บาท   (   ) 20,001 – 25,000  บาท    (   ) มากกวา  50,000  บาท 
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9. เหตุผลที่เลือกที่อยูอาศัยชุมชนโครงการบานเอ้ืออาทร (ตอบไดมากกวา 3 ขอ) 
         (   ) ตําแหนงที่ต้ังโครงการ                 (   ) เปนโครงการของรัฐ     
         (   ) ประเภทของที่อยูอาศัย (บานเด่ียว 2 ชั้น) 
         (   )  การจัดวางผังบริเวณโครงการ      (   ) ใกลสถานที่ทาํงาน    (   ) มีการคมนาคมสะดวก 
         (   ) ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ     (   )  ใกลแหลงบริการสาธารณะ (โรงเรียน , วัด) 
         (   ) มีระบบสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวกภายในชุมชน 
10. เหตุผลที่ทานเลือกซื้อโครงการบานเอ้ืออาทร 
         (   ) อยากมีบานเปนของ    (   ) ใกลสถานทีท่ํางาน  (   ) ราคาและเงื่อนไขการผอนชําระ     
         (   ) ไมมีที่อยูอาศัย            (   ) อยากมาอยู            (   ) อ่ืนๆ(โปรดระบุ)............................ 
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สวนที่ 2. กลุมคําถามเพื่อสัมภาษณความคิดเห็น 
คําชี้แจง  โปรดแสดงความคิดเห็นของทานวาพอใจมากหรือนอยเพียงใด  โดยการเขียน 
เคร่ืองหมาย ()   ลงในชองขอความที่ทานเห็นวาเปนความจริงที่สุดเพียงชองเดียวในแตละขอ 
1.สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชุมชน 
ทานพอใจในความเหมาะของสภาพแวดลอมทั่วไปเพียงใดภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรของทาน 

รายการ พอใจมาก คอนขาง
พอใจ 

พอใจ คอนขาง
ไมพอใจ 

ไม
พอใจ 

1.1 การวางผังกลุมอาคารภายในชุมชน 
- ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย  
- รูปแบบการวางผังที่อยูอาศัย 
- การตอเติมทีอ่ยูอาศัย/การ
เปล่ียนแปลงการใชประโยชนที่ดิน 
- ขนาดของชุมชน  
- จํานวนผูอยูอาศัยภายในชมุชน 
- ความเหมาะสมขนาดของแปลงที่ดิน  
- รูปแบบของบานพักอาศัย 

     

1.2 สภาพแวดลอมทั่วไปภายในชมุชน 
- ความรมร่ืน/ความเปนระเบียบ 
 - ความสะอาดภายในชุมชน 
- ความสัมพนัธระหวางเพื่อนบาน 
- ระบบการรักษาความปลอดภัยใน
โครงการ 

     

1.3 ดานนนัทนาการ (ศูนยชุมชน) 
- ในชุมชนของทานมีคณะกรรมการ
สหกรณ 
- กิจกรรมเพื่อพัฒนาของชุมชน 
 - การจัดกิจกรรมวันวนัหยุด  
- การแขงขันกฬีาภายในชุมชน 
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2.ระบบสาธารณูปโภคภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
ทานพอใจในความเหมาะสมและความเพยีงพอ ตอระบบสาธารณูปโภค เพียงใดภายในชุมชน 

รายการ พอใจมาก คอนขาง
พอใจ 

พอใจ คอนขาง
ไมพอใจ 

ไม
พอใจ 

ถนนภายในชุมชนอยูในสภาพด ี      
การบอกปายชื่อซอยตางๆในโครงการ      
กระแสไฟฟา  เชน ไฟฟาสองสวางบน
ถนนและทางเดินเทา    

     

ระบบน้ําประปาภายในชุมชน      
ตําแหนงของหวัจายน้าํดับเพลิง      
การกําจัดน้ําเสียภายในชุมชน      
การบําบัดน้ําเสียภายในชุมชนได
มาตราฐาน 

     

การจัดเก็บขยะภายในชุมชน      
จัดใหมีโทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน      

 
3.ระบบสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทร 
ทานพอใจในความเหมาะสมและความเพยีงพอ ตอระบบสาธารณูปการ เพยีงใดภายในชุมชน 

รายการ พอใจมาก คอนขาง
พอใจ 

พอใจ คอนขาง
ไมพอใจ 

ไม
พอใจ 

สวนสาธารณะภายในชุมชน      
ปริมาณตนไม ในโครงการ      
การมีสนามเด็กเลนภายในชุมชน      
ตําแหนงสนามเด็กเลนภายในชุมชน      
ลานกีฬาภายในชุมชน      
ศูนยชุมชน 
- สถานที่เล้ียงดูเด็ก/ดูแลผูสูงอาย ุ
- การจัดกิจกรรมในวนัสําคัญ /วนัหยุด 
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4.สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนบานเอ้ืออาทรตองการเพิ่มเติม 
ทานและคนในครอบครัวของทานอยากใหมีส่ิงเหลานี้เพยีงใดภายในชุมชน 

รายการ อยากมีมาก อยากมี เฉย ๆ ไม
อยากมี 

ไมอยากมี
มาก 

คิวรถจักรยานยนตรับจาง      
ที่พกัคอยรถรับจาง / ปายรถเมล
หนาโครงการ 

     

โทรศัพทสาธารณะภายในชุมชน      
ตู ATM      
ที่รวมขยะภายในชุมชน      

 
อ่ืนๆ
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 
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5.ระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายนอกชุมชนบานเอ้ืออาทร (ในรัศมี 
5.00 กิโลเมตร จากที่ต้ังโครงการ) 
ทานพอใจความเหมาะสม /เพียงพอ หรือไมตอระบบสาธารณูโภค และ สาธารณูปการภายนอก
ชุมชนบานเอื้ออาทร 

รายการ เดินทาง
สะดวก
มาก 

คอนขาง
เดินทาง
สะดวก 

เดินทาง
สะดวก 

คอนขาง
เดินทางไม
สะดวก 

เดินทาง
ไม

สะดวก 
สภาพทาํเลทีต้ั่งชุมชน       
การคมนาคม : ระบบขนสง
สาธารณะ 

     

การคมนาคม : การเช่ือมตอ
โครงขายถนน 

     

สาธารณูปการ : โครงการของ
ทานต้ังอยูใกลสถานที่ราชการ ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร 

     

สาธารณูปการ : โครงการของ
ทานต้ังอยูใกลสถานศึกษา 
(โรงเรียนอนุบาล/ประถม) ในรัศมี 
5 กิโลเมตร 

     

สาธารณูปการ : โครงการของ
ทานต้ังอยูใกลโรงพยาบาล ใน
รัศมี 5 กิโลเมตร 

     

สาธารณูปการ : โครงการของ
ทานต้ังอยูใกลหางสรรพสินคา,
โรงแรม,รานคา  ในรัศมี 5 
กิโลเมตร 

     

ระบบสาธารณูปโภค : ไฟฟา 
ประปา  ขยะ 
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ขอเสนอแนะอืน่ๆ
..............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................. 
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ประวัติผูวิจยั 
 
 

ชื่อ-สกุล    นางสาวกัญญวรา   ศรีณรงค 
ที่อยู      18/2  ถนนเทศบาลบํารุง  ตําบลบานเหนอื  อําเภอเมือง 
                                     จังหวัดกาญจนบุรี  71000 
ที่ทาํงาน    905   กองผลิตและกอสราง 9 ฝายบริหารการกอสราง 3  
                                     การเคหะแหงชาติ   ถนนนวมินทร  แขวงคลองจ่ัน  เขตบางกะป   
                                     กรุงเทพ 10240 
ประวัติการศึกษา 
พ.ศ.2539    สําเร็จการศึกษาระดับประกาศนยีบัตรช้ันสูง เทคโนโลยีสถาปตยกรรม 

จากสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
พ.ศ.2542    สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี  สถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
                                     จากสถาบนัเทคโนโลยีราชมงคล  วิทยาเขตอุเทนถวาย 
พ.ศ.2552    ศึกษาตอระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขาการวางแผนชุมชนเมืองและ 
   สภาพแวดลอม บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ตําแหนงปจจุบัน    สถาปนกิ ระดับ 6  การเคหะแหงชาติ 
Email  Address             kan_srinarong@hotmail.com 
ประวัติดานการทํางาน 

     - ควบคุมงานกอสรางอาคารสํานักงานใหญ 16 ชั้น การเคหะแหงชาติ   
     - วางผังและพัฒนาทางดานกายภาพ งานปรับปรุงชมุชน  

     เขตจอมทอง เขตทุงครุ  และเขตราษฎรบูรณะ กรุงเทพฯ 
     - คณะทาํงาน ฯ การกาํกบัและดูแลการออกแบบโครงการบานเอ้ืออาทร 
     - สถาปนกิโครงการ โครงการบานเอ้ืออาทรเขตหนองจอก  กรุงเทพฯ  

     โครงการบานเอ้ืออาทรจงัหวัดสมุทรปราการ 
     โครงการบานเอ้ืออาทรจงัหวัดพิษณุโลก และ จงัหวัดสุโขทัย 

     - คณะทาํงาน ฯ การออกแบบ โครงการพิเศษจัดหารายได “เคหะชุมชน 
       และบริการชุมชน” 25 โครงการ 
     - คณะทาํงาน ฯ การใชหลักเกณฑและการออกแบบโครงการ ฯ แนวคิด  
       Eco village 25 โครงการ 
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