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การดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1  อาจารยท่ี์ปรึกษา : อาจารย ์ดร. วิโรจน์     

เจษฎาลกัษณ์.136 หนา้. 

 

บทคัดย่อ 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูพ้กั

อาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 จาํแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบั

การศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว สํารวจขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม

จากผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํนวน 171 คน ซ่ึงเป็นกลุ่มตวัอยา่งในการวิจยั 

ซ่ึง สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉล่ีย ส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน สําหรับสถิติท่ี

ใชท้ดสอบสมมติฐานเพื่อเปรียบเทียบปัจจยัส่วนบุคคลกบัระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ของผูพ้กัอาศยั ใช้ค่า T-test และ One-way ANOVA และ

เปรียบเทียบเป็นคู่โดยใชว้ธีิของ LSD 

กกกกกกกกผลการวิจยัพบว่า ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน ทั้ง 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้น

ความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง  ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย ความสะดวก ดา้นการจดัการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้าน

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด และดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั

โดยรวมอยูใ่นระดบันอ้ย และผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการ

ดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 แตกต่างกนัตามเพศ อายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา 

อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 

กกกกกกกกจากผลการวจิยัจะเห็นไดว้า่ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจนอ้ย ดงันั้นทางโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหัวหิน 1 จึงควรให้ความสําคญัในการพฒันาและปรับปรุงในทุกๆดา้น เพื่อให้ผูพ้กัอาศยัมี

ความพึงพอใจในการพกัอาศยัมากข้ึน 
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กกกกกกกกงานวิจยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หัวหิน 1” ฉบบัน้ีสําเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี ดว้ยความอนุเคราะห์ช่วยเหลืออย่างดียิ่งของ อาจารย ์ดร.

วิโรจน์   เจษฎาลกัษณ์ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิจยั ท่ีไดใ้ห้ความกรุณาให้คาํแนะนาํ แกไ้ขขอ้บกพร่อง

ต่างๆ และช้ีแนะแนวทางตลอดการวจิยัในคร้ังน้ี ผูศึ้กษาขอขอบพระคุณเป็นอยา่งสูง 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คณะกรรมการตรวจสอบงานวิจยั ในการเสียสละเวลาตรวจสอบ

งานวิจยั เพื่อนาํมาสู่การปรับปรุงและแกไ้ขขอ้บกพร่อง ซ่ึงทาํให้ความถูกตอ้งของเน้ือหางานวิจยั

สมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณมหาวทิยาลยัศิลปากร ท่ีให้โอกาสในการศึกษาคร้ังน้ี และคณาจารยทุ์ก

คนท่ีกรุณาถ่ายทอดความรู้ ให้การอบรม ดูแล นักศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ ในการจดัทาํ

งานวจิยัน้ี 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณ คุณพ่อ คุณแม่ ญาติพี่น้อง ท่ีคอยเป็นกาํลงัใจและสนบัสนุนตลอดมา 

ทาํใหก้ารวจิยัน้ีลุล่วงไปไดด้ว้ยดี 

กกกกกกกกสุดทา้ยน้ีขอขอบพระคุณ ผูต้อบแบบสอบถามทุกท่านท่ีใหค้วามร่วมมือเป็นอยา่งดียิง่ 

กกกกกกกกประโยชน์อนัใดท่ีพึงมีจากการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ขอมอบแด่ผูมี้พระคุณทุกท่านและ

หากงานวจิยัฉบบัน้ีมีความผดิพลาดหรือขอ้บกพร่องประการใด ตอ้งขออภยัไว ้ณ ท่ีน้ีดว้ย 
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    กกกกกกกกกกกกท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความสะอาด   48 
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ตารางท่ี                                 หนา้ 

ดด16กกกแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

    กกกกกกกกกกกกท่ีมีผลต่อการดาํเนินงาน ในดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วม 

    กกกกกกกกกกกกของผูพ้กัอาศยั  49 

ดด17กกกค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของกลุ่มตวัอยา่ง 

    กกกกกกกกกกกกท่ีมีต่อการดาํเนินงาน จาํแนกตามเพศ   50 

ดด18กกกแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อ 

    กกกกกกกกกกกกการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 จาํแนกตามช่วงอายุ   52 

ดด19กกกแสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อ 

    กกกกกกกกกกกกการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํแนกตาม 

    กกกกกกกกกกกกช่วงอายท่ีุแตกต่างกนั   54 

ดด20กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นความปลอดภยั โดยจาํแนกตามอาย ุ  56 

ดด21กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นทาํเลท่ีตั้ง โดยจาํแนกตามอายุ   57 

ดด22กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยจาํแนกตามอาย ุ  57 

ดด23กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ โดยจาํแนกตามอายุ   58 

ดด24กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกการออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจาํแนกตามอายุ   58 

ดด25กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกสภาพแวดลอ้มทัว่ไป โดยจาํแนกตามอาย ุ  59 

ดด26กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกความสะอาด  โดยจาํแนกตามอายุ   59 

ดด27กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั โดยจาํแนกตาม 

    กกกกกกกกกกกก อาย ุ  60 
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ตารางท่ี                                 หนา้ 

ดด28กกกแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั 

    กกกกกกกกกกกกต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1จาํแนกตาม 

    กกกกกกกกกกกกสถานภาพ   61 

ดด29กกกแสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการ 

    กกกกกกกกกกกกดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํแนกตามสถานภาพ   62 

ดด30กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นความปลอดภยั โดยจาํแนกตามสถานภาพ   64 

ดด31กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นทาํเลท่ีตั้ง  โดยจาํแนกตามสถานภาพ   65 

ดด32กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร  โดยจาํแนกตามสถานภาพ   65 

ดด33กกกแสดงค่าเฉล่ีย ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน และระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อ 

    กกกกกกกกกกกกการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํแนกตาม 

    กกกกกกกกกกกกระดบัการศึกษา   66 

ดด34กกกแสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อ 

    กกกกกกกกกกกกการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํแนกตาม 
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ดด36กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

    กกกกกกกกกกกกในดา้นทาํเลท่ีตั้ง โดยจาํแนกตามระดบัการศึกษา   71 

ดด37กกกแสดงค่าเฉล่ียความแตกต่างของระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้น 

    กกกกกกกกกกกกการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการโดยจาํแนกตาม 
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1 
 

บทที ่1 

บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคัญของการวจัิย 

กกกกกกกกท่ีอยู่อาศยั เป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีมีความสําคญั ต่อการดาํรงชีวิตของมนุษย ์ เพราะ

นอกจากจะเป็นท่ีพกัผอ่น ป้องกนัภยั และเก็บทรัพยสิ์นแลว้ ยงัเป็นจุดเร่ิมตน้ของหน่วยเล็กท่ีสุดใน

สังคมท่ีเรียกวา่ครอบครัวอีกดว้ย ดงันั้นความตอ้งการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัเพื่อการอยูร่่วมกนัของสมาชิกใน

ครอบครัว จึงนบัวา่เป็นสุดยอดแห่งความปรารถนาอยา่งยิ่งของมนุษย ์ซ่ึงมนุษยทุ์กคนตอ้งแสวงหา

ท่ีพกัอาศยัให้ไดม้าเพื่อตนเอง และครอบครัวอนัเป็นท่ีรัก (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคนอ่ืน ๆ. 2545 : 

37) ซ่ึงการเลือกทาํเลท่ีตั้งดงักล่าวอาจจะตอ้งคาํนึงถึงหลาย ๆ ดา้น เช่น สภาพแวดลอ้ม ความ

สะดวกในการเดินทางเขา้ออก มีระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการดี สภาพของสังคมและ

วฒันธรรมของบริเวณท่ีพกัอาศยั ปัญหาการขาดแคลนท่ีพกัอาศยัเป็นปัญหาท่ีขยายตวัออกไปอยา่ง

กวา้งขวางโดย เฉพาะอยา่งยิง่ในเมืองใหญ่ เช่น อาํเภอหวัหิน การขาดแคลนในเร่ืองท่ีพกัอาศยัไดท้วี

ความรุนแรงมากข้ึนเร่ือย ๆ จนกลายเป็นปัญหาท่ีสําคญัปัญหาหน่ึงของบา้นเมือง ในการแกไ้ข

ปัญหานั้นไดรั้บความร่วมมือกนัทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายเอกชนในรูปแบบต่าง ๆ อดีตประชาชนอาศยั

อยูก่นัเป็นครอบครัวใหญ่ซ่ึงตอ้งอาศยัในบา้นเป็นหลงั ๆ ปัจจุบนัประชาชนอาศยัอยูใ่นเมืองและ

เป็นครอบครัวขนาดเล็กลง เพื่อตอ้งการความสะดวก รวดเร็วในการเดินทาง โดยรัฐบาลไดต้ระหนกั

ถึงความสําคญั และความจาํเป็นเร่งด่วนในการแกไ้ขปัญหาความไม่มัน่คงในการอยู่อาศยั เพื่อ

บรรเทาความเดือดร้อน และยกระดบัคุณภาพชีวิตให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสกลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย รัฐบาลได้

มอบหมายให้กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษย ์ และกระทรวงการคลงั ร่วม

ดาํเนินการแกไ้ขปัญหาดงักล่าว โดยใหก้ารเคหะแห่งชาติจดัสร้างท่ีอยูอ่าศยัให้แก่ผูด้อ้ยโอกาสกลุ่ม

ผูมี้รายไดน้้อย รวมถึงขา้ราชการชั้นผูน้้อย และพนกังานหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ไดเ้ช่าซ้ือท่ีอยู่

อาศยัเป็นของตนเองในราคาท่ีสามารถรับภาระได ้

กกกกกกกกธนาคารอาคารสงเคราะห์ในฐานะสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ ท่ีได้รับความ

ไวว้างใจจากประชาชนในการใช้บริการด้านสินเช่ือเพื่อท่ีอยู่อาศัยมากท่ีสุดของประเทศ ได้

ตระหนกัถึงความสาํคญัของการเสริมสร้างความมัน่คงและยกระดบัคุณภาพชีวิตดว้ยการเร่ิมตน้จาก

การมีท่ีอยู่อาศยัท่ีเหมาะสม และไม่สร้างภาระท่ีมากเกินขีดความสามารถในการหารายได้ของ

ประชาชน สร้างโอกาสมีบา้นเป็นของตนเองให้แก่กลุ่มผูมี้รายไดน้อ้ย จึงไดร่้วมขบัเคล่ือนนโยบาย



2 
 

 

ดงักล่าว ดว้ยการใหก้ารสนบัสนุนดา้นสินเช่ือแก่ผูไ้ดรั้บสิทธิเช่าซ้ือบา้น ในโครงการบา้นเอ้ืออาทร

จากการคดัสรรของการเคหะแห่งชาติ 

กกกกกกกกท่ีพกัอาศยัท่ีเป็นเคหะหรือคอนโดมีเนียมจะตอ้งมีเจา้หน้าท่ีซ่ึงเป็นตวัแทนของผูพ้กั

อาศยัในการดาํเนินการต่าง ๆ เพื่อท่ีจะทาํงานและดูแลอาคารสถานท่ีท่ีพกัอาศยัพร้อมทั้งหาส่ิง

อาํนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ผูพ้กัอาศยั ซ่ึงแต่ละอาคารมีคณะกรรมการท่ีไดรั้บเลือกตั้งจาก

เจา้ของหอ้งเพื่อบริหารจดัการใหแ้ก่ผูพ้กัอาศยั จากการประชุมกรรมการบริหารบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 

พบวา่ มีการร้องเรียนเก่ียวกบัการให้บริการส่ิงอาํนวยความสะดวกไม่พอเพียง ดงัน้ี คือ ขาดการ

บาํรุงรักษาทรัพยสิ์นส่วนกลาง ไม่มีพนกังานรักษาความปลอดภยั การดูแลความสะอาดไม่ทัว่ถึง 

และยงัไม่มีผลงานวจิยัท่ีช้ีวดัวา่อะไรคือความพึงพอใจและปัญหาในการให้บริการท่ีแทจ้ริงเพียงแต่

ได้รับทราบปัญหาจากการร้องเรียนเพียงบางกลุ่มจากผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทร อาํเภอหัวหิน 

เท่านั้น 

กกกกกกกกในอาํเภอหวัหินมีบา้นเอ้ืออาทรจาํนวนทั้งส้ิน 3 โครงการ ไดแ้ก่ โครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน 1 โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 2กกและโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน-3 ในการศึกษาวิจยั

คร้ังน้ีผูว้ิจยัไดเ้ลือกโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 เน่ืองจากโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 เป็น

โครงการท่ีก่อสร้างแลว้เสร็จก่อนและมีผูพ้กัอาศยัมากท่ีสุด ดว้ยเหตุผลดงักล่าวผูว้จิยัจึงทาํการศึกษา

ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 เพื่อนาํขอ้มูลเป็น

แนวทางในการวางแผนกาํหนดนโยบายให้บริการ สร้างคุณค่าการให้บริการและแกไ้ขปัญหาท่ี

เกิดข้ึนจากการบริการ และตอบสนองต่อผูพ้กัอาศยัให้ไดรั้บความพึงพอใจในการพกัอาศยัท่ีบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน อยา่งมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึนต่อไป 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย  

1. เพื่อศึกษาขอ้มูลของผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 

2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัว

หิน 1 

3. เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํแนก

ตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 
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สมมุติฐานการวจัิย 

กกกกกกกก1. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีเพศต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน 1แตกต่างกนั 

กกกกกกกก2. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน 1แตกต่างกนั 

กกกกกกกก3. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพสมรสต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 แตกต่างกนั 

กกกกกกกก4. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 แตกต่างกนั 

กกกกกกกก5. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน 1แตกต่างกนั 

กกกกกกกก6. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 แตกต่างกนั 

กกกกกกกก7. ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวต่างกนั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 แตกต่างกนั 

 

ขอบเขตการวจัิย 

กกกกกก การวิจยัคร้ังน้ีศึกษาถึงความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1. ขอบเขตดา้นเน้ือหา การศึกษาวจิยัคร้ังน้ีเป็นศึกษาถึงความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อ

การดาํเนินงานโครงการของบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1โดยแบ่งเป็น 8 ดา้น คือ ดา้นความปลอดภยั  

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง  ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย ความสะดวก ดา้นการจดัการของคณะกรรมการ

ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้านสภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป ดา้นความสะอาด และดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั 

 กกกกกกกก2. ขอบเขตดา้นประชากร ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาวิจยัคร้ังน้ี คือ ผูท่ี้พกัอาศยับา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1    

กกกกกกกก3. ระยะเวลาในการวจิยั ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลในเดือนธนัวาคม 2553 

 

 

 



4 
 

 

กรอบแนวคิดการศึกษา 

 

 

                

    

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กกกกกกกกผูว้ิจยัไดศึ้กษาจากเอกสารตาํรา แนวคิดทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งคือวิจยัเร่ือง

ความพึงพอใจการใชบ้ริการของผูพ้กัอาศยัเคหะแจง้วฒันะอาคาร E (กรองจิตร ใจเสมอ) มาสร้าง

เป็นกรอบแนวคิดในการศึกษาจด ้

ศึกษากกกกจากกรอบแนวคิดสามารถอธิบายไดว้า่ ตวัแปรตน้ในการศึกษาคร้ังน้ี คือ คุณลกัษณะ

ส่วนบุคคล ซ่ึงไดแ้ก่ เพศ อาย ุสถานภาพระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิก

ในครอบครัว ซ่ึงมีอิทธิพลต่อตวัแปรตาม คือ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ใน 8 ดา้นคือ ดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอ้ืออาทร        

หวัหิน 1 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาดและดา้น

การจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั 

 
คุณลกัษณะส่วนบุคคล 

 
- เพศ 
-อายุ 
-สถานภาพ 
-ระดบัการศึกษา 
-อาชีพ 
-รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 
-จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 

คุณลกัษณะส่วนบุคคล ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อ

การดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้

อาทรหัวหิน 1 

 

-ดา้นความปลอดภยั  

-ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

-ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

-ดา้นการจดัการของคณะกรรมการ

ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร        

หวัหิน 1  

-ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

-ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป  

-ดา้นความสะอาด 

-ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั 
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ประโยชน์ของการวจัิย  

                  1. ทาํใหท้ราบความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวั

หิน 1 

                  2. ทาํให้ทราบความแตกต่างความพึงพอใจ ของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 

                  3. นาํผลจากการวจิยัเป็นแนวทางในการวางแผนปรับปรุงพฒันาดา้นการดาํเนินงานดา้น

สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นระบบการบริการ ดา้นการบริการของคณะกรรมการ

ชุม ดา้นชน การบริการของพนกังานความสะอาด ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นการจดักิจกรรม

และการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัใหมี้ประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน  

 

นิยามศัพท์เฉพาะ  

กกกกกกกกเพื่อให้มีความเขา้ใจท่ีตรงกนัระหวา่งผูอ่้านรายงานการวิจยักบัผูว้ิจยั จึงไดใ้ห้คาํนิยาม

ศพัทเ์ฉพาะ ดงัน้ี 

ผูพ้กัอาศยับา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 หมายถึง ผูท่ี้พกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน ซอย

หมู่บา้นเขาเต่า ตาํบลหนองแก อาํเภอหวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ สาํหรับผูพ้กัอาศยักลุ่มตวัอยา่ง 

1 ตวัอยา่ง: 1 หอ้ง  

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล หมายถึง เพศ อายุ สถานภาพระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน ระยะเวลาท่ีพกัอาศยั จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1

หมายถึง ความพึงพอใจท่ีได้รับจากการดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ซ่ึง

ประกอบดว้ย ดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ด้านการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั 

กกกกกกกกความปลอดภยั หมายถึง ความเช่ือมัน่ในความมัง่คงแขง็แรงของอาคารบา้นเอ้ืออาทรหวั

หิน และมีการป้องกนัภยัชีวติและทรัพยสิ์น 

ทาํเลท่ีตั้ง หมายถึง สถานท่ีตั้งอาคารท่ีสร้างเป็นบา้นเอ้ืออาทร มีตาํแหน่งท่ี ใกลส้ถานท่ี

ทาํงาน/สถานการศึกษา อยูใ่กลก้บัห้างสรรพสินคา้/แหล่งชุมชน ใกลส้ถานท่ีราชการ มีบริเวณท่ี

จอดรถกวา้งขวาง และมีความสะดวกในการเดินทาง  
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สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก หมายถึง ผูพ้กัอาศยัมีความสะดวกในการเขา้ 

ถึงแหล่งสาธารณูปโภค เช่น มีบริการเคร่ืองซกัผา้หยอดเหรียญ บริการตูน้ํ้ าหยอดเหรียญ ตูเ้ติมเงิน

รับส่งไปรษณีย ์บริการซกัอบรีด มีร้านขายสินคา้บริการ เป็นตน้ 

    การจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1หมายถึง บุคคลท่ีมี

หนา้ท่ีนาํเสนอปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนและนาํเสนอความตอ้งการของคนในชุมชนให้กบับริษทัท่ี

รับผิดชอบรับทราบ เพื่อดาํเนินการจดัการและแกไ้ขต่อไป และจดักิจกรรมในวนัสําคญัต่างๆเช่น 

วนัแม่ วนัพอ่ วนัเด็ก วนัสงกรานต ์เป็นตน้ 

กกกกกกกกการออกแบบโครงสร้างอาคาร หมายถึง โครงสร้างของอาคารออกแบบเหมาะสม ตรง

ตามมาตรฐาน มีความคงทนแขง็แรง เหมาะกบัการใชง้าน มีการตกแต่งท่ีสวยงาม เป็นตน้ 

กกกกกกกกสภาพแวดล้อมทัว่ไป หมายถึง มีการปลูกตน้ไม ้มีการกาํจดัคดัแยกขยะ มีการกาํจดั

ลูกนํ้ายงุลาย กาํจดัปลวก เป็นตน้ 

กกกกกกกกพนกังานรักษาความสะอาด หมายถึง คนงานท่ีมีหนา้ท่ีดูแลความสะอาดภายในบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน เช่น หนา้อาคาร ในอาคาร และดูแลเร่ืองสถานท่ีทิ้งขยะ 

กกกกกกกกการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั หมายถึง การจดังานร่ืนเริงต่างๆ มีการ

ส่งเสริมการศึกษา การรณรงค์ป้องกนัยาเสพติดการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัไดแ้สดงความคิดเห็น

ในการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

กกกกกกกกบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 หมายถึง เคหะท่ีตั้ง ซอยหมู่บา้นเขาเต่า ตาํบลหนองแก อาํเภอ

หวัหิน จงัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ 77110 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 ผูว้ิจยัไดศึ้กษาและรวบรวมแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาวจิยั

ประกอบดว้ย 

กกกกกกกก1. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจ 

กกกกกกกก2. แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ 

กกกกกกกก3. แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกบัการจดัการ 

กกกกกกกก4. แนวคิดเก่ียวกบัการเลือกท่ีพกัอาศยั 

กกกกกกกก5. ขอ้มูลเก่ียวกบับา้นเอ้ืออาทร 

กกกกกกกก6. ผลงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัความพงึพอใจ 

กกกกกกกกกุณฑลี ร่ืนรมย ์และคนอ่ืน ๆ (2547: 793) ไดใ้หค้วามหมายของความพึงพอใจ หมายถึง 

ความรู้สึกท่ีแต่ละบุคคลแสดงออกถึงความยินดีจากการใชผ้ลิตภณัฑ์ หรือบริโภคสินคา้ ซ่ึงคุณค่า

หรือประโยชน์ท่ีไดรั้บนั้นเท่ากบั หรือสูงกวา่ระดบัความคาดหวงัของคน ๆ นั้นในทางตรงกนัขา้ม 

ถา้ผลจากการใชสิ้นคา้หรือบริการนั้นตํ่ากวา่ค่าคาดหวงั บุคคลนั้นยอ่มจะเกิดความไม่พอใจ 

กกกกกกกกจิตตินนัท ์เดชะคุปต ์(2544: 8) ไดเ้สนอแนวคิดความพึงพอใจในการบริการดงัน้ี  

กกกกกกกกความพึงพอใจในการบริการ หมายถึง ภาวะการแสดงออกถึงความรู้สึกในทางบวกของ

บุคคลอนัเป็นผลจากการประเมินคุณภาพของการบริการจากการรับรู้ส่ิงท่ีไดรั้บจากการบริการไม่วา่

จะเป็นผลจากการประเมินคุณภาพของการบริการหรือการใหบ้ริการ ในระดบัท่ีตรงกบัการรับรู้ส่ิงท่ี

คาดหวงัเก่ียวกบัการบริการนั้น  

กกกกกกกก2. ลกัษณะของความพึงพอใจในการบริการ เป็นพฤติกรรมการแสดงออกในทางบวก

ของบุคคลท่ีเกิดจากการประเมินความแตกต่างระหว่างส่ิงท่ีคาดหวังกับส่ิงท่ีได้รับจริงใน

สถานการณ์การบริการ ซ่ึงสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาตามปัจจยัแวดลอ้มและสถานการณ์ท่ี
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เกิดข้ึนโดยมีองคป์ระกอบของความพึงพอใจในการบริการ 2 ประการ คือ คุณภาพของผลิตภณัฑ์

บริการและคุณภาพของบริการ 

กกกกกกกก3. ความพึงพอใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการบริการ จะครอบคลุมความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการและผูใ้ห้บริการท่ีมีต่อการบริการ ในแง่ของปัจจยัท่ีมีผลต่อความพึงพอใจ ระดบัของ

ความพึงพอใจและประเภทของความพึงพอใจ ตลอดจนความสัมพนัธ์ระหว่างความพึงพอใจของ

ผูรั้บบริการและผูใ้หบ้ริการ 

กกกกกกกกทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ (2545:168) ไดใ้ห้ความหมายของคาํว่าความพึงพอใจ  

หมายถึง มิติของคุณภาพท่ีเก่ียวกับความสอดคล้องกับความต้องการ (Conformance to 

Requirement) ของลูกคา้ รูปลกัษณ์ของสินคา้ เพื่อสร้างความพึงพอใจของลูกคา้ โดยอาจเป็น

คุณภาพท่ีลูกคา้คาดหวงัหรือตอ้งการ (Expected Quality) หรืออาจเป็นคุณภาพท่ีเหนือความคาดหวงั

ของลูกคา้ (Exciting Quality) ซ่ึงทาํให้ลูกคา้เห็นความแตกต่างและก่อให้เกิดความไดเ้ปรียบในการ

แข่งขนั 

กกกกกกกกสร้อยตระกูล อรรถมานะ (2542: 133) ให้ความหมายไวว้า่ ความพึงพอใจในงานเป็น

ทศันคติหรือความรู้สึกชอบหรือไม่ชอบโดยเฉพาะของผูป้ฏิบติังานซ่ึงเก่ียวกบังาน ซ่ึงทศันคตินั้นมี

องคป์ระกอบท่ีสาํคญัคือ 

กกกกกกกก1. ดา้นความคิดความเขา้ใจ (Cognitive Component) ซ่ึงเป็นส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบั

ความรู้สึกนึกคิดในเร่ืองใดเร่ืองหน่ึง  

กกกกกกกก2. ดา้นอารมณ์หรือความรู้สึก (Affective Component) เป็นส่วนของอารมณ์หรือความ 

รู้สึกท่ีมีต่อเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงท่ีเขารู้และเขา้ใจอยูก่่อนแลว้ 

กกกกกกกก3. ดา้นแนวโนม้ของพฤติกรรม (Behavior Tendency Component) เม่ือนาํเอาลกัษณะทั้ง

สามมาผสมผสานกนั เป็นทศันคติของบุคคลไดแ้ลว้ ส่ิงน้ี ก็จะช่วยให้ผูบ้งัคบับญัชาเขา้ใจถึง

ปฏิกิริยาของผูป้ฏิบติังานท่ีมีผลต่องาน และสามารถจะทาํนายถึงผลกระทบท่ีมีในอนาคตได ้

กกกกกกกกอุทยัวรรณ สุดใจ (2544 : 7) กล่าววา่ ความพึงพอใจ หมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติ

ของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงการประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิง

นั้นเป็นไปในทางบวก หรือทางลบ ความรู้สึกหรือทศันคติในทางบวกเป็นความรู้สึกท่ีเกิดข้ึนเม่ือมี

ความสุข ปราศจากความเป็นทุกข์ได้รับการตอบสนองอย่างสมบูรณ์ครบถ้วน หรือบรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงต่อส่ิงนั้น แสดงให้เห็นสภาพของความพึงพอใจในส่ิงนั้นดว้ย แต่ถา้เป็น

ความรู้สึกท่ีปราศจากความสุข มีความทุกข ์ไดรั้บการตอบสนองไม่สมบูรณ์ครบถว้น หรือไม่บรรลุ

จุดมุ่งหมายในระดบัหน่ึงต่อส่ิงนั้น ก็จะมีความรู้สึกหรือทศันคติในทางลบ แสดงให้เห็นสภาพของ
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ความไม่พึงพอใจต่อส่ิงนั้น ความพึงพอใจอาจเปล่ียนแปลงไปได้ตามกาลเวลาและสถานการณ์

แวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีเปล่ียนแปลงไป 

กกกกกกกกกรอนรูส (Gronroos 1990 : 37-39) ไดก้ล่าววา่ ความพึงพอใจในการบริการประกอบ 

ดว้ยองคป์ระกอบ 2 ประการ คือ  

กกกกกกกก1. องค์ประกอบด้านการรับรู้คุณภาพของผลิตภณัฑ์บริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่า

ผลิตภณัฑ์บริการท่ีไดรั้บมีลกัษณะตามพนัธะสัญญาของกิจการบริการแต่ละประเภทตามท่ีควรจะ

เป็นมากนอ้ยเพียงใด จึงจะสร้างความพึงพอใจใหก้บัลูกคา้ในส่ิงท่ีลูกคา้ตอ้งการ  

กกกกกกกก2. องค์ประกอบดา้นการรับรู้คุณภาพของการนาํเสนอบริการ ผูรั้บบริการจะรับรู้ว่า

วิธีการนาํเสนอบริการในกระบวนการบริการของผูใ้ห้บริการมีความเหมาะสมมากนอ้ยเพียงใดใน

ดา้นความสะดวกในการเขา้ถึงบริการ พฤติกรรมการแสดงออกของผูใ้ห้บริการตามบทบาทหนา้ท่ี

และปฏิกิริยาการตอบสนองการบริการของผูใ้ห้บริการต่อผูรั้บบริการ ความรับผิดชอบต่องาน การ

ใช้ภาษาส่ือความหมายและปฏิบติัตนในการให้บริการ ส่ิงเหล่าน้ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้างความพึง

พอใจใหก้บัลูกคา้ดว้ยไมตรีจิตของการบริการท่ีแทจ้ริง 

กกกกกกกกเชลเลยแ์ละฮอนิคแมน (Shelley and Honikman 1975 : 252-268) ไดก้ล่าวถึงทฤษฎีเก่ียว 

กบัความพึงพอใจซ่ึงเป็นทฤษฎีท่ีวา่ดว้ยความรู้สึกสองแบบของมนุษย ์วา่เป็นความรู้สึกในทางบวก

และความรู้สึกในทางลบ โดยความรู้สึกทุกชนิดของมนุษยจ์ะตกอยู่ในกลุ่มความรู้สึกสองแบบน้ี 

ความรู้สึกทางบวกคือ ความรู้สึกท่ีเม่ือเกิดข้ึนแลว้จะทาํให้เกิดความสุข ความสุขน้ีเป็นความรู้สึกท่ี

แตกต่างจากความรู้สึกอ่ืน ๆ กล่าวคือ เป็นความรู้สึกท่ีมีระบบยอ้นกลบั ความสุขสามารถทาํให้เกิด

ความสุขหรือความรู้สึกทางบวกเพิ่มข้ึนได้อีก ดงันั้น จะเห็นได้ว่าความสุขเป็นความรู้สึกท่ี

สลบัซบัซอ้นและความสุขน้ีก็มีผลต่อบุคคลมากกวา่ความรู้สึกทางบวกอ่ืน ๆ  

กกกกกกกกความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และความสุข มีความสัมพนัธ์กันอย่าง

สลบัซบัซ้อนและระบบความสัมพนัธ์ของความรู้สึกทั้งสามน้ี เรียกวา่ ระบบความพอใจโดยความ

พอใจจะเกิดข้ึนเม่ือระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกวา่ทางลบ ความพอใจสามารถแสดง

ออกมาในรูปของความรู้สึกทางบวกแบบต่าง ๆ ได ้ และความรู้สึกทางบวกน้ียงัเป็นตวัช่วยให้เกิด

ความพอใจเพิ่มข้ึนไดอี้ก  

กกกกกกกกส่ิงท่ีทาํให้เกิด ความรู้สึก ความคิดเห็นหรือความพอใจแก่มนุษยไ์ดแ้ก่ ทรัพยากร 

(Resource) หรือส่ิงเร้า (Stimuli) การวิเคราะห์ระบบความพอใจ คือ การศึกษาวา่ ทรัพยากร หรือส่ิง

เร้าแบบใดเป็นท่ีตอ้งการในการท่ีจะทาํให้เกิดความพอใจ และความสุขแก่มนุษย ์ความพอใจจะเกิด

ไดม้ากท่ีสุดเม่ือมีทรัพยากรทุกอยา่งท่ีเป็นท่ีตอ้งการครบถว้น แต่เน่ืองจากทรัพยากรในโลกน้ีมีอยู่

อยา่งจาํกดั ดงันั้นความพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด เม่ือมีการจดัทรัพยากรในโลกน้ีมีอยูจ่าํกดั ดงันั้น
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ความพอใจจะเกิดข้ึนไดม้ากท่ีสุด เม่ือมีการจดัทรัพยากรท่ีมีอยา่งถูกตอ้งเหมาะสม สภาพแวดลอ้ม

ทางกายภาพก็เป็นทรัพยากรของระบบความพอใจอนัหน่ึง ดงันั้น การออกแบบสภาพแวดลอ้ม คือ 

การตดัสินวา่ควรจดัทรัพยากรท่ีเก่ียวกบัสภาพแวดลอ้มทางกายภาพท่ีมีอยูอ่ยา่งไรใหเ้กิดความพอใจ

ได ้

กกกกกกกกมณีวรรณ  ตั้นไทย (2533 : 66-69) ไดใ้ห้ความหมาย ความพึงพอใจของประชาชนท่ีมี

ต่อการไดรั้บบริการในดา้นต่าง ๆ ดงัน้ี คือ  

กกกกกกกก1. ดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ  

กกกกกกกก2. ดา้นตวัเจา้หนา้ท่ีผูใ้หบ้ริการ  

กกกกกกกก3. ดา้นคุณภาพของบริการท่ีไดรั้บ  

กกกกกกกก4. ดา้นระยะเวลาในการดาํเนินงาน  

กกกกกกกก5. ดา้นขอ้มูลท่ีไดรั้บจากการบริการ 

กกกกกกกกสาธารณะวา่ หมายถึง ระดบัของความพึงพอใจของประชาชนท่ีมีต่อการไดรั้บบริการ

ในลกัษณะของ  

กกกกกกกก1. การใหบ้ริการอยา่งเท่าเทียมกนั  

กกกกกกกก2. การใหบ้ริการอยา่งรวดเร็วและทนัเวลา  

กกกกกกกก3. การใหบ้ริการอยา่งต่อเน่ือง  

กกกกกกกก4. การใหบ้ริการอยา่งกา้วหนา้  

กกกกกกกกจากแนวคิดและทฤษฎีของความพึงพอใจ เป็นการแสดงออกทางอารมณ์ และความรู้สึก

ทาํใหเ้กิดการประเมินความตอ้งการท่ีคาดหวงัเปรียบเทียบกบัส่ิงท่ีไดรั้บจริง สามารถปรับเปล่ียนได้

ตามสภาพแวดลอ้ม หรือความรู้สึกในแต่ละเวลา  

กกกกกกกกสรุป จากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัความพึงพอใจตามท่ีไดก้ล่าวมานั้น สรุปวา่ความพึง

พอใจหมายถึง ความรู้สึก หรือทศันคติของบุคคลต่อส่ิงใดส่ิงหน่ึง โดยอาจจะเป็นไปในเชิงการ

ประเมินค่าวา่ความรู้สึกหรือทศันคติต่อส่ิงนั้นเป็นไปในทางบวก หรือทางลบ เช่นเดียวกบัความพึง

พอของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 เม่ือมีส่ิงกระตุน้ คือ สภาวะ

แวดลอ้มรอบโครงการและการบริการดา้นต่าง ๆ จะมีผลต่อความพึงพอใจคือ การปฏิบติัตามกฎ

ของบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1  

กกกกกกกกในงานวจิยัไดว้ดัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัทั้งหมด 8 ดา้น ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั 

ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการจดัการของคณะกรรมการ

ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ด้านสภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป ดา้นความสะอาดดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั โดยประยุกต์มาจาก
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แนวคิดของมณีวรรณ ตั้นไทย ในดา้นความสะดวกท่ีไดรั้บ ดา้นตวัเจา้หนา้ท่ีผูใ้ห้บริการ และทฤษฎี

ของจิตตินนัท ์เดชะคุปต ์ในเร่ืองของความพึงพอใจในการใหบ้ริการในดา้นต่างๆ 

 

แนวคิดและทฤษฎเีกีย่วกบัการบริการ  

กกกกกกกกจตุพล ชมภูนิด (2541 : 9) กล่าววา่ การบริการเป็นกลยุทธ์อยา่งหน่ึงท่ีสามารถเอาชนะคู่

แข่งขนัโดยดูจากความตอ้งการพื้นฐานท่ีลูกคา้หรือผูรั้บบริการพึงประสงคท่ี์จะไดรั้บบริการ ไดแ้ก่ 

ความสะดวกรวดเร็ว ความปลอดภยั ความละเอียดถ่ีถ้วนถูกตอ้งเหมาะสม ความพร้อมท่ีจะ

ให้บริการ ความพึงใส่ใจต่อการให้บริการตลอดเวลา ช่วยเหลือเก้ือกูลเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ ่ มีนํ้ าใจไมตรี

ใหค้วามเป็นธรรมและเสมอภาค การให้บริการจะมีทั้งผูใ้ห้และผูรั้บ กล่าวคือ ถา้เป็นการบริการท่ีดี

เม่ือให้บริการไปแลว้ผูรั้บบริการจะเกิดความประทบัใจ เกิดความพึงพอใจ หรือเกิดทศันคติท่ีดีต่อ

การบริการดงักล่าวได ้ 

กกกกกกกกจินตนา บุญบงการ (2545 : 40) กล่าววา่ บริการ คือ ส่ิงท่ีจบัสัมผสัแตะตอ้งไดย้ากและ

เส่ือมสูญสภาพไปไดง่้าย บริการจะทาํข้ึนทนัทีและส่งมอบให้ผูรั้บบริการทนัที หรือเกือบจะทนัที 

โดยมีลกัษณะการบริการท่ีดี 7 ประการ ดงัน้ี  

S = Smiling & Sympathy : ยิม้แยม้และเอาใจเขามาใส่ใจเรา เห็นอกเห็นใจต่อความลาํบากยุง่ยาก

ของผูรั้บบริการ  

E = Early Response : ตอบสนองต่อความประสงคจ์ากผูม้ารับบริการอยา่งรวดเร็วทนัใจโดยไม่ตอ้ง

เอ่ยปากเรียกร้อง  

R = Respectful : แสดงออกถึงความนบัถือใหเ้กียรติผูม้ารับบริการ 

V = Voluntariness Manner : การใหบ้ริการท่ีทาํอยา่งสมคัรใจ เตม็ใจทาํ ไม่ใช่ทาํงานอยา่งเสียไม่ได ้ 

I = Image Enhancing : การรักษาภาพลกัษณ์ของผูใ้หบ้ริการและภาพลกัษณ์ขององคก์ารดว้ย  

C = Courtesy : ความอ่อนนอ้ม อ่อนโยน สุภาพ มีมารยาทดี  

E = Enthusiasm : ความกระฉับกระเฉง กระตือรือร้น ขณะบริการและให้บริการมากกวา่ผูท่ี้รับ

บริการคาดหวงัไว ้

กกกกกกกกมณัฑนา อน้แสง (2546 : 40- 41) ไดก้ล่าวถึง แนวคิดเก่ียวกบังานบริการไว ้ดงัน้ีคือ  

กกกกกกกก1. ลกัษณะของงานบริการ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 งานบริการเป็นงานท่ีมีการผลิตและการบริโภคเกิดข้ึนพร้อมกนัคือ ไม่

อาจกาํหนดความตอ้งการแน่นอนได ้ข้ึนอยูก่บัผูใ้ชบ้ริการวา่ ตอ้งการเม่ือใดและตอ้งการอะไร  
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กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 งานบริการเป็นงานท่ีไม่อาจกาํหนดปริมาณงานล่วงหนา้ได ้ การมาใช้

บริการหรือไม่ ข้ึนอยูก่บัเง่ือนไขของผูใ้ชบ้ริการ การกาํหนดปริมาณงานล่วงหนา้จึงไม่อาจทาํได้

นอกจากการคาดคะเน ความน่าจะเป็นเท่านั้น  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 งานบริการเป็นงานท่ีไม่มีตวัสินคา้ ไม่มีผลผลิต ส่ิงท่ีผูใ้ชบ้ริการจะได้

คือ ความพึงพอใจ ความรู้สึกคุม้ค่าท่ีไดม้าใชบ้ริการ ดงันั้น คุณภาพของงานจึงเป็นส่ิงสาํคญัมาก  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 งานบริการเป็นงานท่ีตอ้งการการตอบสนองในทนัที ผูใ้ช้บริการ

ตอ้งการใหล้งมือปฏิบติัในทนัที ดงันั้นผูใ้หบ้ริการจะตอ้งพร้อมท่ีจะตอ้งตอบสนองตลอดเวลา  

กกกกกกกก2. องค์ประกอบของงานบริการ งานบริการตอ้งประกอบดว้ยคุณลกัษณะ 3 ประการ 

ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.1 คุณภาพของทรัพยากรตอ้งเลือกสรรแลว้วา่ สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ

ของผูใ้ช ้และมีคุณภาพดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.2 คุณภาพของบุคลากรผูใ้ห้บริการ ผูใ้ห้บริการตอ้งมีความรอบรู้ในงาน

บริการนั้นเป็นอยา่งดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก2.3 การส่ือสาร เช่น การส่ือสารระหวา่งผูใ้ชบ้ริการ การใชภ้าษา สัญลกัษณ์

ตอ้งสามารถส่ือความหมายใหเ้ขา้ใจกนัไดอ้ยา่งดี  

กกกกกกกกสมชาติ กิจยรรยง (2547 : 44-50) ไดก้ล่าวถึงหลกัการสําคญัในการให้บริการเพื่อ

นาํไปสู่ความพึงพอใจสูงสุดใหแ้ก่ลูกคา้หรือผูท่ี้มาใชบ้ริการ  

 กกกกกกกก1. การเขา้ใจในความตอ้งการของลูกคา้ เพื่อท่ีจะไดล่้วงรู้ถึงความตอ้งการของลูกคา้

เพื่อท่ีจะไดเ้ขา้ใจความตอ้งการของลูกคา้อยา่งง่าย ๆ ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 สดบั ไดแ้ก่ การรับฟัง จากคาํพูด คาํบอก คาํกล่าว หรือแมแ้ต่คาํบ่น 

เพื่อให้ทราบถึงปัญหาและความตอ้งการของลูกคา้ซ่ึงผูท้าํหนา้ท่ีในการให้บริการก็ตอ้งมีศิลปะใน

การฟังคือ ตั้งใจและพร้อมท่ีจะแกปั้ญหาหรือช่วยเหลือ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 สอบถาม เพื่อใหรู้้ถึงความตอ้งการ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 สังเกต คือ การสังเกตพฤติกรรม ภาษา ท่าทาง และการแสดงออกของ

ลูกคา้ในอริยาบทต่าง ๆ  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.4 สถิติ คือ การใชป้ระสบการณ์ในการบริการลูกคา้ประเภทต่าง ๆ ไวเ้ป็น

ขอ้มูลหรือสถิติเพื่อจะไดรู้้ความตอ้งการลูกคา้ไดร้วดเร็วข้ึน โดยการอาศยัสถิติเป็นขอ้มูลในการ

ใหบ้ริการ  

กกกกกกกก2. การรู้จกัวิธีติดต่อส่ือสารท่ีดี การติดต่อส่ือสารท่ีดีทั้งภาษาคาํพูดและท่ีไม่ใช่ภาษา

คาํพดูหรือท่ีเรียกวา่ภาษาท่าทางหรืออวจันภาษา  
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กกกกกกกก3. ความมีมารยาท คือ การท่ีผูใ้หบ้ริการมีการแสดงออกท่ีดีต่อหนา้ลูกคา้ การแสดงออก

ท่ีดีก็คือ การมีมารยาทท่ีงดงามนัน่เองซ่ึงแสดงออกทั้งการพูด การนัง่ การยืน การเดิน หรือการ

แสดงออกทางภาษากาย  

กกกกกกกก4. การมีความรับผดิชอบ ต่อไปน้ีเป็นสูตรสําเร็จในการแสดงถึงความรับผิดชอบในการ

ทาํงานและเป็นการเพิ่มผลผลิตในการทาํงาน คือ สูตร 5 ส ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.1 สะสาง หมายถึง การแยกแยะและขจดัออกหรือส่ิงท่ีไม่จาํเป็นต่าง ๆ ใน

การทาํงานออกไป  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.2 สะดวก หมายถึง การจดัวางส่ิงของต่าง ๆ ในการทาํงานและท่ีบริการให้

เป็นระเบียบเพื่อความสะดวกและปลอดภยั  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.3 สะอาด หมายถึง การทาํความสะอาด ปัดกวาดเช็ดถูเคร่ืองมือเคร่ืองใช้

และสถานท่ีบริการให้อยูใ่นสภาพท่ีเรียบร้อย สะอาดตา สบายใจอยูเ่สมอ สะอาดรวมถึงการมีแสง

สวา่ง หลอดไฟฟ้าเพียงพอ ท่อระบายนํ้า หอ้งนํ้าสะอาดและอยูใ่นสภาพดี  

กกกกกกกกกกกกกกกก4.4 สุขลกัษณะ หมายถึง การรักษามาตรฐานท่ีดีของความเป็นระเบียบ

เรียบร้อยในสถานท่ีทาํงานให้อยู่ในสภาพหมดจด ถูกสุขลกัษณะและรักษาให้ดีตลอดไป มีการ

ตกแต่งสถานท่ีเพื่อใหเ้กิดสภาพแวดลอ้มท่ีสดช่ืนแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

กกกกกกกกกกกกกกกก4.5 สร้างนิสัย หมายถึง การให้พนกังานทุกคนปฏิบติัตามกฎเกณฑ์และมี

ทศันคติท่ีดีในเร่ืองความเป็นระเบียบเรียบร้อยในสถานท่ีทาํงาน หัวหน้างาน หัวหน้าแผนกใน

หน่วยงานสามารถเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการทาํงาน  

กกกกกกกก5. ความสามารถรอบรู้ ผูใ้ห้บริการท่ีดีจะตอ้งมีความสามารถรอบรู้ต่าง ๆ เพราะความรู้

ทาํใหเ้กิดทศันคติ ทาํใหเ้กิดความเช่ือมัน่ในการทาํงานติดตามมาและจะทาํใหเ้กิดขวญัและกาํลงัใจท่ี

ดีอีกดว้ย  

กกกกกกกก6. การมีความน่าเช่ือถือ การท่ีผูมี้หน้าท่ีในการบริการจะมีความน่าเช่ือถือได้นั้น 

คุณสมบติัประจาํตวัของแต่ละคนเป็นส่ิงท่ีสาํคญัในการทาํหนา้ท่ีบริการ  

กกกกกกกก7. ความน่าไวว้างใจ นอกจากการทาํให้คนเช่ือถือหรือเช่ือมัน่แลว้ผูท่ี้ทาํหนา้ท่ีบริการ

ควรจะตอ้งทาํใหเ้ป็นคนน่าไวว้างใจ  

กกกกกกกก8. การมีสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี ผูใ้ห้บริการจะดูแลสุขภาพร่างกายให้เขม้แข็ง

สมบูรณ์อยูเ่สมอ เม่ือมีสุขภาพท่ีดีแลว้สุขภาพจิตยอ่มดีตามไปดว้ย  

กกกกกกกกพาราซูรามาน และคนอ่ืน ๆ (Parasuraman and others 1985 : 116-118, อา้งถึงใน 

อจัฉรา สุวรรณโณ : 42) กล่าววา่ในการวดัคุณภาพการให้บริการลูกคา้จะวดัจากองคป์ระกอบของ

คุณภาพในการบริการ ซ่ึงมี 5 มิติ ไดแ้ก่  
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กกกกกกกก1. ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibles) คือส่ิงท่ีสามารถจบัตอ้งไดร้วมถึงลกัษณะ

ทางกายภาพ มีความสาํคญัต่อความรู้สึกของผูรั้บบริการ โดยแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.1 ส่ิงแวดลอ้ม อาคารสถานท่ี เช่น ท่ีจอดรถเพียงพอ มีท่ีนัง่เพียงพอ 

สวยงาม  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.2 เคร่ืองมือ วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบริการ หมายถึง อุปกรณ์ท่ีใชใ้น

สาํนกังานมีความทนัสมยัพร้อมท่ีจะใชง้านไดท้นัทีและมีความเท่ียงตรง  

กกกกกกกกกกกกกกกก1.3 บุคลากรท่ีให้บริการมีบุคลิกภาพดีแต่งกายสุภาพสะอาด ตลอดจนมี

ท่วงทีในการทาํงานท่ีคล่องแคล่วเป็นบุคลิกภาพท่ีสังเกตได ้ 

กกกกกกกก2. ความน่าเช่ือถือไวว้างใจได ้ (Reliability) เป็นมุมมองท่ีลูกคา้ดูจากความสามารถใน

การส่งมอบบริการ ของพนกังานบริการไดต้รงตามเวลา และถูกตอ้งตามท่ีตกลงกนัไว ้ สามารถ

แสดงท่ีจะผลงานการบริการให้ไดอ้ยา่งท่ีโฆษณาไวแ้ละมีความถูกตอ้งแม่นยาํทุกคร้ัง ไม่เกิดความ

ผดิพลาด บุคลากรมีความเช่ียวชาญเป็นอยา่งดี  

กกกกกกกก3. การตอบสนองต่อผูรั้บบริการ (Responsiveness) เป็นความพร้อมท่ีจะให้บริการกบั

ลูกคา้ทนัทีท่ีลูกคา้มีความตอ้งการผูใ้ห้บริการท่ีจะส่งผลให้เกิดบริการท่ีมีคุณภาพไดน้ั้นจะตอ้งมี

คุณลกัษณะดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.1 มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ความแข็งแรงของร่างกาย จะบ่งบอกถึง

ท่าทางท่ีแสดงคล่องแคล่ว กระตือรือร้นและมีชีวิตชีวา ผูป้ฏิบติังานบริการจะตอ้งมีพื้นฐานความ

สมดุลของสุขภาพกายและสุขภาพจิตท่ีดี จึงจะสามารถปฏิบติังานท่ีไดรั้บมอบหมายไดอ้ยา่งเต็มท่ี 

เพราะงานบริการเป็นงานหนักท่ีตอ้งใช้ทั้งแรงกายและแรงใจอย่างมาก ในการปฏิสัมพนัธ์กบั

ผูรั้บบริการและช่วยเหลือใหเ้ขาไดรั้บในส่ิงท่ีตอ้งการ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.2 มีอธัยาศยัท่ีดีบุคลิกของผูป้ฏิบติังานบริการท่ียิม้แยม้แจ่มใส และท่าที

สุภาพอ่อนน้อมเป็นกันเองจะทาํให้ผูรั้บบริการเกิดความรู้สึกเป็นมิตรน่าคบหาและต้องการมี

ปฏิสัมพนัธ์ดว้ยซ่ึงจะเป็นผลดีต่อกระบวนการนาํเสนอบริการต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการ เพราะเม่ือ

ผูรั้บบริการยอมรับหรือเช่ือถือไวว้างใจผูป้ฏิบติังาน การให้บริการท่ีตรงกบัความตอ้งการของ

ผูรั้บบริการก็ยอ่มเกิดข้ึนอยา่งมีประสิทธิภาพ  

กกกกกกกกกกกกกกกก3.3 มีจิตสํานึกของการบริการผูท่ี้จะปฏิบติังานบริการไดดี้จาํเป็นตอ้งมี

ค่านิยม หรือมีเจตคติท่ีดีต่อการให้บริการและมีความรู้สึกภูมิใจต่ออาชีพบริการ ไม่ว่าจะเป็นผู ้

ใหบ้ริการระดบัใดก็จะตอ้งมีความภาคภูมิใจในบทบาทหนา้ท่ีการงานท่ีไดรั้บมอบหมาย ดว้ยความ

ตั้งใจและความพยายามท่ีจะทาํงานนั้นใหบ้รรลุผลสาํเร็จอยา่งมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
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กกกกกกกกกกกกกกกก3.4 มีความสามารถในการปรับตวังานบริการเป็นงานท่ีตอ้งพบปะผูค้น

จาํนวนมากอยู่ตลอดเวลาผูป้ฏิบติังานบริการจะตอ้งมีความสามารถในการปรับตวัให้ไดใ้นทุก ๆ 

สถานการณ์เพื่อสร้างความประทบัใจแก่ผูรั้บบริการดว้ยเหตุน้ีเอง ผูป้ฏิบติังานบริการจึงตอ้งเป็นผูท่ี้

รู้จกัควบคุมตวัเอง มีความอดทนอดกลั้นมีความยืดหยุน่ เป็นคนช่างสังเกต และมีดุลยพินิจในการ

แกปั้ญหาเฉพาะหนา้ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งรอบคอบมีไหวพริบ  

กกกกกกกก4. การใหค้วามมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ (Assurance) ความรู้ในงานและความมีอธัยาศยัของ

พนกังานบริการ ท่ีพร้อมจะให้คาํอธิบายขั้นตอนการบริการ เพื่อให้เกิดความมัน่ใจกบัลูกคา้ในการ

ให้บริการ ตลอดจนเพื่อลดความไม่แน่ใจและความเส่ียงของลูกคา้ก่อนรับบริการ ผูใ้ห้บริการยิ้ม

แยม้แจ่มใส มีการตอ้นรับท่ีดี มีความรู้ความสามารถในการใหป้รึกษาแก่ผูรั้บบริการเป็นอยา่งดี และ

แสดงออกถึงความมีนํ้ าใจเอาใจใส่ถึงความตอ้งการของลูกคา้สามารถแสดงให้ลูกคา้ไวว้างใจและ

มัน่ใจวา่ ผูใ้หบ้ริการมีความรู้และทกัษะมากพอท่ีจะใหบ้ริการได ้ 

กกกกกกกก5. ความเห็นอกเห็นใจในผูรั้บบริการ (Empathy) คือ การใส่ใจรับฟังปัญหาความคิดเห็น

และความตอ้งการของผูรั้บบริการ การให้บริการเป็นรายบุคคล มีการสร้างสัมพนัธภาพท่ีดีต่อกนั

จดจาํผูท่ี้มาใช้บริการไดมี้อธัยาศยัไมตรสุภาพให้เกียรติมีการบริการ 24 ชัว่โมงในกรณีฉุกเฉิน 

พนกังานบริการสามารถท่ีจะให้การส่ือสารท่ีเขา้ใจง่าย และจดัให้มีช่องทางท่ีลูกคา้จะเขา้ถึงขอ้มูล

ของงานบริการ นั้น ๆ ตลอดเวลา  

กกกกกกกกวธีิการดูแลเอาใจใส่ทาํใหผู้รั้บบริการรู้สึกวา่ไดรั้บความเห็นอกเห็นใจจากผูใ้ห้บริการ มี 

4 ประการ คือ  

กกกกกกกก1. ตระหนกัถึงคุณภาพและความตอ้งการของบุคคล เป็นการกระทาํตามความตอ้งการ

เฉพาะของบุคคล  

กกกกกกกก2. การสนบัสนุนใหก้าํลงัใจ ทาํใหผู้รั้บบริการมีกาํลงัใจและรู้สึกสบายใจ  

กกกกกกกก3. การให้ขอ้มูลข่าวสาร การบอกเล่าส่ิงต่าง ๆ แก่ผูรั้บบริการ มีทั้งส่ิงท่ีเป็นทางการ คือ 

การสอนและไม่เป็นทางการคือการใหข้อ้มูลเร่ืองทัว่ ๆ ไป  

กกกกกกกก4. การแสดงออกถึงความรู้สึกและทกัษะเชิงวิชาชีพ เป็นการปฏิบติัให้ปรากฏต่อชุมชน

และผูรั้บบริการใหรั้บรู้วา่มีความเฉพาะอนัเป็นเอกลกัษณ์ของวชิาชีพ  

กกกกกกกกการดูแลและเอาใจใส่ให้บริการอย่างตั้งอกตั้งใจ เน่ืองจากเขา้ใจปัญหาหรือความ

ตอ้งการท่ีตอ้งไดรั้บการตอบสนอง เนน้การบริการและการแกปั้ญหาให้ลูกคา้เป็นรายบุคคลตาม

วตัถุประสงคท่ี์แตกต่างกนัมีการส่ือสารทาํความเขา้ใจกบัลูกคา้อยา่งถ่องแท ้ 
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ในการใหบ้ริการลูกคา้จะยอมรับวา่บริการใดมีคุณภาพหรือไม่ จะตอ้งวดัจาก 5องคป์ระกอบขา้งตน้ 

แต่ถึงอย่างไรทั้ง 5 องค์ประกอบ ลูกคา้ก็ให้ความสําคญัแตกต่างกนัซ่ึงก็เป็นสัดส่วนท่ีต่างกนั

ออกไปข้ึนอยูก่บัวา่เป็นการบริการในอุตสาหกรรมใดดว้ย 

กกกกกกกกจากแนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกบัการบริการ หมายถึง กิจกรรมท่ีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลได้

ปฏิบติัเพื่อตอบสนองต่อความตอ้งการและความจาํเป็นของลูกคา้หรือผูพ้กัอาศยัและทาํให้ผูพ้กั

อาศยัไดรั้บความพึงพอใจในธุรการบริการนั้น การให้ความสําคญักบัลูกคา้หรือผูรั้บบริการนบัว่า

เป็นหวัใจสําคญัของการบริการ เพราะเป้าหมายสูงสุดของการบริการก็คือ การสร้างความพึงพอใจ

ใหก้บัลูกคา้และผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 

 

แนวคดิทฤษฎเีกีย่วกบัการจัดการ 

กกกกกกกกการจดัการ (management) เป็นกระบวนการของการวางแผน การอาํนวยการและ การ

ควบคุม เพื่อใหง้านน้ีบรรลุตามเป้าหมายท่ีวางไวซ่ึ้ง ชุชาติ ประชากล (2513, หนา้ 4-6) ไดอ้ธิบายวา่ 

กกกกกกกกประการแรก คือ การวางแผน การตั้งนโยบายของกลุ่ม วางวตัลุประสงคแ์ละ โครงการ

สาํหรับอนาคต 

กกกกกกกกประการท่ีสอง คือ การจดัมอบหมายความรับผิดชอบเฉพาะอย่างให้กบัแผนกต่าง ๆ  

กกกกกกกกประการท่ีสาม ไดแ้ก่ การควบคุมงานนั้น คือ การนาํทางและเป็นผูช้ี้แนะทางให้ เกิด

ความสะดวกในการตรวจสอบการปฏิบติังาน และโดยการควบคุมน้ีผูจ้ดัการสามารถ พบวา ไดมี้

การทาํอะไรบา้งเพื่อตอบสนองต่อวตัถุประสงค์และการมอบหมายงาน การบริหาร หมายถึง ใช้

ศาสตร์และศิลป์ในการนาํเอาทรัพยากรการบริหาร (administrative resource) มาประกอบกนัข้ึนให้

เป็นไปตามกระบวนการทางการบริหาร (process of administration) เพื่อให้บรรลุวตัลุประสงค์ท่ี

กาํหนดไวอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ                   การบริหาร หมายถึง การทาํงานของคณะบุคคล (group) 

ตั้งแต่สองคนข้ึนไปท่ี ร่วมกนัปฏิบติังานให้บรรลุเป้าหมายร่วมกนั ฉะนั้นคาํวา่การบริหารน้ีจึงใช้

สําหรับแสดง ให้เห็นลกัษณะการบริหารงานแต่ละประเภทไดเ้สมอแลว้แต่กรณีไป แต่ถา้เป็นการ

ทาํงาน โดยบุคคลคนเดียวเรียกวา่ เป็นการทาํงานตามธรรมดาเท่านั้น  

กกกกกกกกจากความหมายของการบริหารดงักล่าวมาแลว้ จะเห็นวา่การบริหารมีลกัษณะเด่น เป็น

สากลอยูห่ลายประการ คือ                      

กกกกกกกก1.การบริหารยอมมีวตัถุประสงค ์

กกกกกกกก2.การบริหารอาศยัปัจจยับุคคลเป็นองคป์ระกอบสาํคญัท่ีสุด 

กกกกกกกก3.การบริหารตอ้งใชท้รัพยากรทางการบริหารเป็นองคป์ระกอบพื้นฐาน 

กกกกกกกก4.การบริหารมีลกัษณะการดาเนินงานเป็นกระบวนการ 
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กกกกกกกก5.การบริหารเป็นการดาํเนินงานร่วมกนัของกลุ่มบุคคล 

กกกกกกกก6.การบริหารมีลกัษณะเป็นการร่วมมือกนัดาํเนินงานอยา่งมีเหตุผล 

กกกกกกกกในสังคมหน่ึง ๆ มนุษยย์่อมมีพฤติกรรมร่วมกนัในอนัท่ีจะกระทาํการต่าง ๆ เพื่อให ้

บรรลุวตัถุประสงคข์องสมาชิกในสังคมมากท่ีชุด มีการแบ่งงานกนัทาํช่วยเหลือเก้ือกลู การปรับปรุง

การบริหารของกลุ่มให้เกิดประสิทธิภาพและมีความเป็นระเบียบมากข้ึน ทั้งน้ี เพื่อตอบสนองความ

ตอ้งการและขอ้เรียกร้องต่าง ๆ ของประชาชน พยายามหามรรควิธี (means) ท่ีจะเป็นเคร่ืองมือใน

การบริหารใหเ้กิดประสิทธิภาพมากท่ีสุด ฉะนั้นการบริหาร จึงมีความสาํคญั ดงัน้ี 

กกกกกกกก1. การบริหารนั้นไดเ้จริญเติบโตควบลู่มากบัการดาํรงชีพของมนุษย ์และเป็นส่ิง ช่วยให้

มนุษยด์าํรงชีพอยูร่่วมกนัไดอ้ยา่งผาสุก 

กกกกกกกก2. จาํนวนประชากรท่ีเพิ่มข้ึนอยา่งรวดเร็วเป็นผลทาํให้องคก์ารต่าง ๆ ตอ้งขยาย งาน

ดา้นการบริหารงานใหก้วา้งขวางยิง่ข้ึน 

กกกกกกกก3. การบริหารเป็นเคร่ืองมือบ่งช้ีให้ทราบถึงความเจริญก้าวหน้าของสังคม 

ความกา้วหน้าทางวิชาการ (technology) ในตา้นต่าง ๆ โดยเฉพาะในตา้นอุตสาหกรรม ทาํให้การ

บริหารเกิดการเปล่ียนแปลงและกา้วหนา้อยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน 

กกกกกกกก4. การบริหารเป็นมรรควธีิท่ีสาํคญัในอนัท่ีจะนาํสังคมและโลกไปสู่ความเจริญกา้วหนา้ 

กกกกกกกก5.การบริหารจะช่วยให้ทราบถึงแนวโน้มทั้งในด้านความเจริญและความเส่ือมของ

สังคมในอนาคต 

กกกกกกกก6.การบริหารมีลักษณะเป็นการทํางานร่วมกันของกลุ่มบุคคลในสังคม ฉะนั้ น 

ความสําเร็จของการบริหารจึงข้ึนอยู่กับปัจจัยสภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมทาง

การเมือง                   

กกกกกกกก7.การบริหารมีลกัษณะต้องใช้วินิจฉัยสั่งการเป็นเคร่ืองมือ ซ่ึงนักบริหาร จะต้อง

คาํนึงถึงปัจจยัแวดล้อมต่าง ๆ และการวินิจฉัยสั่งการน้ีเองท่ีเป็นเคร่ืองมือแสดง ให้ทราบถึง

ความสามารถของนกับริหารและความเจริญเติบโตการบริหาร 

กกกกกกกก8. ชีวติประจาํวนัของมนุษยไ์ม่วา่ในครอบครัวหรือสาํนกังานยอมมีส่วนเก่ียวพนักบัการ

บริหารเสมอ ดงันั้น การบริหารจึงเป็นเร่ืองท่ีน่าสนใจและจาํเป็นตอการท่ีจะดาํรง ชีพอยา่งฉลาด 

กกกกกกกก9.การบริหารกับการเมืองเป็นส่ิงควบคู่ท่ีแยกกันไม่ออก ฉะนั้ นการศึกษาจึงต้อง 

คาํนึงถึงสภาพทางการเมืองดว้ย 

กกกกกกกกจึงกล่าวไดว้่าการบริหาร คือ การใชท้ั้งศาสตร์และศิลป์ในการนาํเอาทรัพยากร การ

บริหารมาประกอบการตามกระบวนการบริหารให้บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีกําหนดไว  ้ อย่างมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
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ปัจจยัในการบริหาร 

กกกกกกกกโดยทัว่ไปการบริหารงานจะตอ้งมีปัจจยัพื้นฐาน 4 ประการ หรือเรียกวา่ ทรัพยากร การ

บริหาร (administration resources) คือ คน (man) เงิน (money) วสัดุอุปกรณ์ (material) และการ

จดัการ (management) หรือเรียกสั้นว่า 4 M ปัจจยัทั้ง 4 ประการ นบัว่าเป็นปัจจยั พื้นฐาน ทั้งน้ี

เพราะวา่การบริหารทุกประเภทไม่วา่จะเป็นของรัฐหรือเอกชนก็ตามจาํเป็น ตอ้งอาศยั เงิน วสัดุ และ

การจดัการองคก์ารเป็นองคป์ระกอบท่ีขาดเสียมิได ้

กกกกกกกกแต่ปัจจุบนัไดมี้พิจารณาขยายขอบเขตของปัจจยัการบริการกวา้งขวางออกไปอีก เช่น 

มฆัวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 52) ไดเ้สนอความเห็นวา่ ปัจจยัในการบริหารไม่ไดมี้เพียง 4 อยา่งเทา

นั้น แต่อยา่งนอ้ยควรมี 7 อยา่ง คือ คน เงิน พสัดุ อุปกรณ์ อาํนาจหนา้ท่ี เวลา กาํลงัใจในการทาํงาน

และความสะดวกต่าง ๆ 

กกกกกกกกเป็นการแน่นอนวา่ การบริหารงานจะตอ้งมีปัจจยัทั้ง 4 M เป็นส่วนประกอบ สําคญั 

เพราะการท่ีจะดาํเนินการให้สําเร็จตามนโยบายตามแผนหรือโครงการก็ตอ้งอาศยั กาํลงัคน เงิน 

วสัดุอุปกรณ์และวิธีการจดัการท่ีดี โดยนาํปัจจยัเหล่าน้ีมาผสมผสานกนั อยา่งเหมาะสม เพราะจะ

เห็นไดว้า่ แมอ้งคก์ารหรือบริษทัหรือส่วนราชการต่าง ๆ จะมีขนาดและปัจจยัต่าง ๆ เท่า ๆ กนั แต่

ผลงานท่ีไดอ้อกมาไม่เท่ากนั ปัญหาจึงมีว่า หัวใจ ของการบริหารมิไดอ้ยู่ท่ีปริมาณมากน้อยของ

ปัจจยัการบริหารเพียงอย่างเดียว แต่ข้ึนอยู่กบัประสิทธิภาพของการจดัการ ภาวะความเป็นผูน้าํ 

สภาพแวดลอ้มอ่ืน ๆ ท่ีจะทาํให ้เกิดผลงานท่ีดีทั้งปริมาณและคุณภาพ 

กกกกกกกกดงันั้น การบริหารงานใด ๆ ก็ตาม การท่ีจะไดผ้ลงานออกมา (output) ก็จาํเป็น จะตอ้ง

ปัจจยั 3 อยา่ง ท่ีใส่เขา้ไปในงานก่อน (input) คือ คน เงิน และวสัดุ และมี กระบวนการในการจดัการ

ให ้input factors ต่าง ๆ ผสมกลมกลืนกนัเป็นอยา่งดี ผลงาน จะออกมาดีมีประสิทธิภาพ (อมร รักษา

สัตย ์และ ขตัติยา กรรณสูต 2515 : 289) 

 

องค์ประกอบการบริหาร ( Management function) 

กกกกกกกกในการบริหารเพื่อท่ีจะใหบ้รรลุวตัลุประสงคห์รือนโยบายท่ีวางไวน้ั้นนอกจาก จะตอ้งมี

ปัจจยัในการบริหารดงัได้กล่าวมาแล้ว ยงัจะตอ้งมีองค์ประกอบอ่ืน ๆ มาเป็น ส่วนสําคญัในการ

จดัการดว้ย มฆัวาฬ สุวรรณเรือง (2536 : 53-54) ไดพ้ดูถึงองคป์ระกอบในการบริหารวา่ ไดแ้ก่ 

กกกกกกกก1. การวางแผน (planning) คือ การคาดการณ์ล่วงหนา้ต่อส่ิงต่าง ๆ ท่ีมีต่อการ ทาํงาน 

และตอ้งมีแนวทางในการปฏิบติัไวเ้พื่อใชไ้ดใ้นอนาคต 

กกกกกกกก2. การจดัองค์การ (organizing) คือ การจดัโครงการของงานต่าง ๆ รวมทั้งกาํหนด 

หนา้ท่ีไวด้ว้ยเพื่อใหค้นงานสามารถปฏิบติังานในแนวทางท่ีเหมาะสม 
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กกกกกกกก3. การบงัคบับญัชา (commanding) คือ การท่ีผูบ้งัคบับญัชาตอ้งสั่งการให้เป็นไป ดว้ย

ความยุติชรรม มีการดงโทษผูท่ี้อยู่ใตบ้งัคบับญัชาไตเ้ม่ือทาํงานหย่อนสมรรถภาพ เพื่อให้มีการ

ปรับปรุงภายในองค์การ ให้มีลกัษณะท่ีเหมาะสมไม่เกิดความขคัแยง้ เพื่อ มุ่งไปสู่จุดหมายหรือ

วตัถุประสงคอ์นัเดียวกนั 

กกกกกกกก4. การประสานงาน (coordinating) คือ ภาระหนา้ท่ีท่ีจะตอ้งเช่ือมโยงงานของ ทุกคนให้

เขา้กนัไตแ้ละกาํกบัดูแลใหไ้ปสู่จุดม่งหมายเดียวกนั 

กกกกกกกก5. การควบคุม (controlling) หมายถึง การกาํกบัดูแลให้การปฏิบติังานต่าง ๆ ท่ีได ้

กระทาํไปนั้นเป็นไปตามแผนท่ีวางไวต้ั้งแต่ตน้ไม่เกิดการผดิพลาด 

กกกกกกกกหลกัและวิธีการบริหารในองค์การโดยทัว่ไป หลกัและวิธีการบริหารมีอยู่หลาย แบบ 

แต่ส่วนใหญ่จะมาจากรากฐานของทฤษฎีองคก์ารตามแนวคิดของมฆัวาฬ สุวรรณเรือง(2536:54-56) 

หรืออาจเรียกว่าเป็นหลกัของการบริหารทัว่ไป (general principle of management) ซ่ึงมีอยู่ 14 

ประการ คือ 

กกกกกกกก1. การแบ่งงานกนัทาํ (division of work) คือ การทาํงานตามความชาํนาญเฉพาะ อยา่ง

หรือตามความสามารถของแต่ละบุคคลหรือตามความสามารถของกลุ่มคน เพื่อให้ เกิดผลงานท่ีมี

ประสิทธิภาพมากท่ีชุด 

กกกกกกกก2. อาํนาจหนา้ท่ี (authority) เป็นการกาํหนดอาํนาจหนา้ท่ีในการปฏิบติังานเป็น ปัจจยั

สาํคญัในการสั่งงานและการบงัคบับญัชาลูกนอ้ง และอาํนาจหนา้ท่ีจะตอ้งมี ความสัมพนัธ์กบัความ

รับผิดชอบดว้ยเสมอ ดงัดาํกล่าวท่ีวา่ "Wherever authority is, exercise responsibility arises" หรือ

อาํนาจหนา้ท่ีควรมีเท่ากบัความรับผดิชอบ "Authority should be equal to responsibility" 

กกกกกกกก3. ระเบียบวินยั (discipline) การทาํงานตอ้งเป็นไปอยา่งมีระเบียบตอ้งมีการตกลง หรือ

กาํหนดให้ชดัเจนว่า ส่ิงใดท่ีผูป้ฏิบติังานควรประพฤติหรืองดเวน้การประพฤติ จะตอ้งปฏิบติัตาม

ขอ้กาํหนดหรือขอ้ตกลงนั้น ระเบียบวินัยท่ีดีหรือการท่ีจะรักษาวินัยให้ มีผลนั้นข้ึนอยู่กบัความ

ยุติธรรมและคนส่วนใหญ่ยอมรับและตอ้งอาศยัผูบ้งัคบับญัชาท่ีดี ซ่ึงจะตอ้งเป็นผูซ่ื้อสัตยสุ์จริต มี

ความเป็นธรรมในการรักษาระเบียบวนิยั การตดัสิน ขอ้พิพาทและการลงโทษ 

กกกกกกกก4. เอกภาพในการบงัคบับญัชา (unity of command) ผูป้ฏิบติังานตอ้งทราบวา่ใคร เป็นผู ้

มีอาํนาจและรับผดิชอบโดยตรงท่ีจะรับคาํสั่งหรือปรึกษาการแกปั้ญหา โดยทัว่ไป ถือวา่ผูป้ฏิบติังาน

ควรไดรั้บคาํสั่งจากผูบ้งัคบับญัชาเพียงคนเดียว เพื่อจะไดไ้ม่เกิดความ สับสนในการทาํงานซ่ึงจะ

เป็นการลดความขดัแยง้ระหวา่งแผนกต่าง ๆ หรือระหวา่ง บุคคลท่ีทาํงานร่วมกนัดว้ย 



20 
 

 

กกกกกกกก5. เอกภาพในการอาํนวยการ (unity of direction) คือ กิจกรรมต่าง ๆ ของกลุ่ม จะตอ้งมี

เป้าหมายหรือจุดรวมอนัเดียวกนัสอดคลอ้งตามแผนงานรวมกนั การสั่งงานตอ้ง ไม่ซํ้ าซ้อนหรือกา้ว

ก่ายกนั เพราะอาจจะทาํใหเ้กิดความสับสนวุน่วายได ้

กกกกกกกก6. ไม่ถือประโยชน์ส่วนตวัเหนือส่วนรวม (subordination of individual to general 

interest) ผูป้ฏิบติังานจะตอ้งคาํนึงถึงประโยชน์ขององค์การก่อนเป้าหมายและผลประโยชน์ ของ

องคก์ารจะตอ้งอยูเ่หนือส่ิงอ่ืนใด 

กกกกกกกก7. ผลประโยชน์ตอบแทน (remuneration of personnel) เม่ือมีการทาํงานยอ่มตอ้ง มี

ค่าตอบแทนและผลตอบแทนนั้นตอ้งเป็นไปอยา่งยติูธรรมโดยคาํนึงถึงสภาพแวดลอ้ม เช่น ค่าครอง

ชีพ ความสามารถแต่ละบุคคล รวมทิ้งฐานะทางเศรษฐกิจขององคก์าร เพื่อให้เกิดความพอใจทิ้ง 2 

ฝ่าย ทิ้งลูกจา้งละนายจา้ง 

กกกกกกกก8. การรวมอาํนาจไวท่ีศูนยก์ลาง (centralization) เป็นการรวมงานท่ีมีลกัษณะการ 

บริการเหมือนๆกนัมาข้ึนไวก้บัศูนยก์ลางเดียวกนั โดยมีการกระจายอาํนาจบา้งเพื่อให้ ส่วนบริหาร

ไดค้วบคุมหน่วยต่าง ๆ ภายในองคก์ารไดพ้อสมควร 

กกกกกกกก9. สายการบงัคบับญัชา (scale chain) มีสายการบงัคบับญัชาจากระดบัสูงลงมาหา ระดบั

ตํ่า อนัจะเป็นผลต่อเอกภาพของการบงัคบับญัชา คือ ผูบ้งัคบับญัชามีอาํนาจสั่งการ ต่อเจา้หน้าท่ี

ระดบัรอง ๆ ลงมาจนถึงระดบัตํ่าสุดได ้

กกกกกกกก10. การออกคาํสั่ง (order) เป็นการจดัระเบียบตวับุคคลหรือส่ิงของในการทาํงาน ใน

องค์การ ผูบ้ริหารจะตอ้งกาํหนดลกัษณะงานขอบเขตงาน มีการจดัผงัขององค์การ (organization 

chart) ไวห้รือการออกคาํสั่งท่ีชดัเจนเป็นเร่ือง ๆไปทิ้งท่ีเป็นระเบียบขอ้บงัคบัสําหรับบุคคลและท่ี

เก่ียวขอ้งกบัวตัถุหรือส่ิงของ เพื่อใหก้ารทาํงานร่วมกนัเกิด ความเป็นระเบียบ 

กกกกกกกก11. ความเสมอภาค (equity) ผูบ้ริหารจะตอ้งมีความเป็นธรรมปฏิบติัต่อผูอ้ยูใ่ต ้บงัคบั

บญัชาอยา่งยติุธรรม ไม่มีการเลือกท่ีรักมกัท่ีชงั 

กกกกกกกก12. ความมัน่คงในตาํแหน่งหนา้ท่ีการทาํงาน (stability of tenure) ผูท้าํงานจะตอ้ง รับ

หลกัประกนัหรือสัญญาวา จะไม่ถูกออกจากงานก่อนครบการทดลองปฏิบติังาน เพื่อให้โอกาส

ศึกษางานเสียก่อน รวมถึงการท่ีจะไม่ถูกสับเปล่ียนหนา้ท่ีบ่อยเกินไปดว้ย 

กกกกกกกก13. ความคิดริเร่ิม (initiative) การนาํความคิดริเร่ิมในส่ิงใหม่ ๆ เขา้มาปรับปรุง การ

บริหารใหท้นัสมยัและกา้วหนา้อยูเ่สมอ รวมถึงในแง่ท่ีวา่ผูบ้งัคบับญัชาจะตอ้งเปิดโอกาสให้ลูกนอ้ง

แสดงความคิดเห็นและเสนอขอ้บกพร่องท่ีมีอยูใ่นองคก์ารเพื่อแกไ้ขให ้มีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

กกกกกกกก14. ความสามคัคี (esprit de corps or harmony) ทุกคนในองคก์ารตอ้งมีความ สามคัคี

กลมเกลียว ร่วมแรงร่วมใจในการทาํงานหรือมีการทาํงานเป็นทีม (team work) 
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แนวคิดเกีย่วกบัการเลอืกทีพ่กัอาศัย 

กกกกกกกกธนู ทองงาม (2547 : 22) กล่าวถึงเหลกัเกณฑ์ในการเลือกท่ีอยู่อาศยัวา่ ผูอ้าศยัจะ

พิจารณาคุณสมบติัของท่ีอยูอ่าศยั 3 ประการคือ 

กกกกกกกก1. ลกัษณะของบา้น ไดแ้ก่ ความใหม่เก่าของบา้น ขนาดของบา้นท่ีเหมาะสมกบัขนาด

ครอบครัว และคุณสมบติัของส่วนประกอบภายในบา้น  

กกกกกกกก2. ลกัษณะของชุมชน ผูอ้าศยัมกัจะเลือกบริเวณท่ีอยูอ่าศยัท่ีมีทางเศรษฐกิจ และสังคม

เหมือนกบัตนเอง  

กกกกกกกก3. ความสัมพนัธ์ของท่ีตั้งนั้น ๆ กบัพื้นท่ีโดยรอบ ไดแ้ก่ ความสะดวกในการเดินทางไป

ยงัแหล่งงานดา้นการคา้ อุตสาหกรรม และการติดต่อสัมพนัธ์กบักิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้ง 

กกกกกกกก นภาพร มโนรุ่งเรืองรัตน์( 2541: 31) มีความเห็นวา่ เหตุผลในการรวมตวัของยา่นพกั

อาศยัเกิดข้ึนจาก ประการแรก ความสะดวกในการเขา้ถึงทาํให้การอยูอ่าศยัมีความสะดวกในการ

คมนาคม จบัจ่ายซ้ือของ และติดต่อธุรกิจ ทาํใหย้า่นพกัอาศยัขยายตวัตามแนวเดินทางคมนาคม และ

กระจายตวัรอบ ๆ ศูนยก์ลางธุรกิจ ร้านคา้ ท่ีทาํงาน และสถานศึกษา ประการท่ีสอง การประหยดั

ด้วยปัจจัยนอกจากการจับตัวดังกล่าวมีผลดีทําให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายเ ร่ืองการใช้บริการ

สาธารณูปโภคของเมืองได ้ 

กกกกกกกกจากแนวคิดเก่ียวกบัการเลือกท่ีพกัอาศยัท่ีหลากหลายจะเห็นวา่ ในการเลือกท่ีพกัอาศยั

นั้น ผูบ้ริโภคใชห้ลกัเกณฑใ์นการเลือกดงัน้ี  

กกกกกกกก1. ความสัมพนัธ์กนัระหวา่ง รายไดก้บัค่าใชจ่้ายเก่ียวกบัค่าท่ีพกัของผูบ้ริโภค  

กกกกกกกก2. สภาพแวดลอ้มในการอยูอ่าศยั เช่น สภาพของชุมชน สภาพแวดลอ้มทางธรรมชาติ  

กกกกกกกก3. ความสะดวกและปลอดภยัในการเดินทางเขา้ถึงท่ีพกั เพราะผูอ้าศยัตอ้งการเดินทาง

ไปยงัท่ีทาํงานหรือสถานศึกษาไดส้ะดวก  

กกกกกกกก4. สะดวกต่อระบบสาธารณูปโภคในดา้นต่าง ๆ สถานท่ีห่างไกลจากแหล่งความเจริญ 

ยอ่มประสบปัญหาของระบบสาธารณูปโภค  

กกกกกกกก5. ความสะดวกในการจดัหาส่ิงอุปโภค - บริโภค เช่น ความสะดวกในการซ้ืออาหาร 

ความสะดวกในการซ้ืออุปกรณ์ ของใชใ้นชีวติประจาํวนั  

กกกกกกกก6. ขนาดของครอบครัวหรือจาํนวนสมาชิกในครอบครัว เช่น ครอบครัวใหญ่ตอ้งการท่ี

อยูอ่าศยัท่ีมีพื้นท่ีค่อนขา้งมาก คนโสดตอ้งการความอิสระสูงกวา่คนสมรส เป็นตน้ 

กกกกกกกกพีรนุช ถนอมพล (2543 : 13) กล่าววา่การอยูอ่าศยัแบบกระจุกตวักนัของผูย้า้ยถ่ินจาก

ภาคอิสานในกรุงเทพฯ หรือเมืองใหญ่อ่ืน ๆ จนกลายเป็นชุมชนคนอีสาน ไม่ใช่ลกัษณะเฉพาะของ

การอยูร่วมกนัของคนท่ีมาจากภาคท่ียากจนเท่านั้น แต่การศึกษาในกลุ่มผูย้า้ยถ่ินจากภาคอ่ืน ๆ ท่ีเขา้
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มาอยูร่วมกนั เช่น ชุมชนคนใต ้ ก็พบว่าไม่แตกต่างจากผูย้า้ยถ่ินจากภาคอีสาน อาจกล่าวไดว้่า 

ปรากฏการณ์น้ีสะทอ้นถึงความผกูพนัทางวฒันธรรมของผูย้า้ยถ่ินจากภูมิลาํเนาเดียวกนั ท่ีมีความ

เหมือนกนัในภูมิหลงั ทั้งเร่ืองของภาษา อาหารท่ีชอบ และประเพณีต่าง ๆ อีกทั้งความตอ้งการดาํรง

ไวซ่ึ้งวฒันธรรมของสังคมดั้งเดิม ท่ีมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกนัในครอบครัว มีการร่วมมือกนัในหมู่

เพื่อนบา้น มีความผกูพนักนั และชีวติมีลกัษณะเป็นแบบธรรมชาติ 

กกกกกกกกจากแนวคิดในการเลือกท่ีพกัอาศยัต่างๆนั้นสามารถสรุปไดว้่า หลกัในการเลือกท่ีพกั

อาศยันั้นจะตอ้งคาํนึงถึงลกัษณะของบา้น ลกัษณะของชุมชนท่ีอยูอ่าศยั ความสะดวกในการเขา้ถึง

แหล่งบริการต่างๆ การคมนาคมหรือการเดินทาง สภาพแวดลอ้มและความปลอดภยัในการอยูอ่าศยั

ต่างๆ เหล่าน้ีเป็นตน้ ซ่ึงลว้นส่งผลกระทบต่อการดาํเนินชีวิตของผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 ทั้งส้ิน 

 

ข้อมูลเกีย่วกบับ้านเอือ้อาทร 

กกกกกกกกบา้นเป็นหน่ึงในปัจจยัส่ีท่ีจาํเป็นแก่การดาํรงชีวิตของคนเราบา้นเป็นจุดเร่ิมตน้ของการ

สร้างชีวิต สร้างอนาคต การมีบา้นเป็นการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดีและการเร่ิมตน้ชีวิตท่ีดีย่อมจะนาํไปสู่

อนาคตท่ีดีท่ีเจริญกา้วหนา้ ดงันั้น มนุษยทุ์กคนจึงปรารถนาจะมีบา้นดว้ยกนัทั้งส้ิน โดยเฉพาะอยา่ง

ยิ่งหากเป็นบา้นท่ีมีมาตรฐานและปลูกสร้างอยา่งถูกตอ้งตามกฎหมาย เพราะนัน่เป็นส่ิงสําคญัอยา่ง

หน่ึงท่ีแสดงใหเ้ห็นถึงความมัน่คงของชีวติ 

กกกกกกกกนอกจากน้ี พฒันาการด้านท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัท่ีมีความสําคญัต่อการเมืองเศรษฐกิจ 

และสังคมของประเทศ ทั้งยงัเป็นเคร่ืองสะทอ้นถึงความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งความเจริญ

ของระบบเศรษฐกิจ ความกา้วหนา้ในการพฒันาประเทศ ตลอดจนสวสัดิการสังคม และความมัน่คง

ของมนุษย ์รัฐบาลของประเทศต่างๆ จึงให้ความสําคญักบัการพฒันาท่ีอยูอ่าศยั รัฐบาลของไทยก็

เช่นเดียวกนัตระหนกัถึงความเป็นจริงในขอ้น้ี จึงไดจ้ดัตั้ง “การเคหะแห่งชาติ” ข้ึนเพื่อจดัให้มีเคหะ

สาํหรับประชาชนไดมี้ท่ีอยูอ่าศยั รวมตลอดถึงจดัใหมี้สาธารณูปโภค และส่ิงอาํนวยความสะดวกแก่

ผูอ้าศยั ทาํนุบาํรุง ปรับปรุงและพฒันาบรรดาเคหะดงักล่าว รวมทั้งพฒันาการอยูอ่าศยัให้ประชาชน

มีคุณภาพชีวติท่ีดีข้ึนทั้งในทางเศรษฐกิจสังคมและส่ิงแวดลอ้ม 

กกกกกกกกสําหรับโครงการบา้นเอ้ืออาทรนั้น เป็นโครงการพฒันาท่ีอยู่อาศยัตามนโยบายของ

รัฐบาล ท่ีมอบหมายให้การเคหะแห่งชาติเป็นผูด้าํเนินการจดัสร้าง ขณะท่ีมอบหมายให้ธนาคาร

อาคารสงเคราะห์ (ธอส.) และธนาคารออมสินเป็นผูใ้ห้สินเช่ือ โดยการจดัสร้างท่ีอยู่อาศยัตาม

โครงการน้ีเป็นท่ีอยูอ่าศยัสาํหรับประชาชนผูมี้รายไดน้อ้ยขา้ราชการ และพนกังานหน่วยงานของรัฐ

ชั้นผูน้้อยโดยไม่มุ่งหวงักาํไร (Zero Profit) จาํนวน 601,727 หน่วย ภายในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 
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2546 - 2550)วงเงินลงทุนรวมทั้งส้ิน 273,209.125ลา้นบาท มีเป้าหมายการดาํเนินงานครอบคลุม

พื้นท่ีในเขตเมืองทัว่ประเทศโดยดาํเนินการในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ร้อยละ 70 เมืองหลกั

และเมืองรองในภูมิภาคร้อยละ 30 ทั้งน้ี ประชาชนกลุ่มเป้าหมายไดแ้ก่ ผูท่ี้มีรายไดค้รัวเรือนไม่เกิน 

15,000 บาทต่อเดือน ณ ปี2546 - 2547 ไม่เกิน 17,500 บาทต่อเดือน ณ ปี 2548 ไม่เกิน 22,000 บาท

ต่อเดือน 

กกกกกกกกต่อมา เน่ืองจากเศรษฐกิจชะลอตวัทาํใหค้วามสามารถในการซ้ือท่ีอยูอ่าศยัของผูมี้รายได้

นอ้ยลดลง ดงันั้น เพื่อให้การดาํเนินการจดัสร้างบา้นเอ้ืออาทรสอดคลอ้งกบัสภาพการณ์ดงักล่าว 

การเคหะแห่งชาติจึงนํา เสนอกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และ

คณะรัฐมนตรี เพื่อขอทบทวนกรอบเป้าหมายคร้ังท่ี 1 โดยขอลดจาํนวนหน่วยลงเหลือ 300,504 

หน่วย และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติเห็นชอบเม่ือวนัท่ี 18 ธันวาคม 2550 และขอทบทวนกรอบ

เป้าหมายคร้ังท่ี 2 โดยขอลดจาํนวนหน่วยลงเหลือ 281,556 หน่วย และคณะรัฐมนตรีไดมี้มติ

เห็นชอบเม่ือ 30 มิถุนายน 2552 

กกกกกกกกความกา้วหนา้โครงการบา้นเอ้ืออาทร มีดงัน้ี                                                                

กกกกกกกก1. ดา้นการก่อสร้าง 

กกกกกกกกความกา้วหน้าโครงการบา้นเอ้ืออาทรดา้นการก่อสร้าง ระหวา่งเดือนตุลาคม2546 - 

เดือนมีนาคม 2553 มีจาํนวนหน่วยก่อสร้างแลว้เสร็จรวม 232,948 หน่วยอยูใ่นกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 161,417 หน่วย และอยูใ่นภูมิภาค 71,531หน่วย ทั้งน้ี อยูร่ะหวา่งก่อสร้าง 48,529 หน่วย 

ณ ปี 2549 - 2550 ไม่เกิน 30,000 บาทต่อเดือน ณ ปี 2551 และไม่เกิน40,000 บาทต่อเดือน ตั้งแต่ปี 

2552 จนถึงปัจจุบนั 

กกกกกกกก2. ดา้นการขาย 

กกกกกกกกตั้งแต่เดือนกุมภาพนัธ์ 2546จนถึงปัจจุบนั การเคหะแห่งชาติไดเ้ปิดให้ประชาชนยื่นจอง

สิทธ์ิโครงการบา้นเอ้ืออาทรในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภูมิภาค มีผูท้าํสัญญาจะซ้ือจะ

ขายแลว้จาํนวน 216,759 หน่วย 

กกกกกกกก3. ดา้นการอนุมติัสินเช่ือและ 

กกกกกกกกการส่งมอบอาคาร 

กกกกกกกกในจาํนวนผูท้าํสัญญาจะซ้ือจะขาย 216,759 หน่วย เป็นผูช้าํระเงินสดครบ จาํนวน 3,155 

หน่วย ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารรวม 107,089หน่วย ส่วนท่ีเหลือซ่ึงไม่สามารถกูเ้งิน จาก

ธนาคารได ้ก็ดาํเนินการเช่าซ้ือกบัสหกรณ์เครดิตยเูน่ียนจาํนวน 4,491หน่วย และเช่าซ้ือโดยตรงกบั

การเคหะแห่งชาติ จาํนวน  31,598 หน่วย รวม 146,333 หน่วย ซ่ึงการเคหะแห่งชาติไดส่้งมอบ

อาคารใหก้บัผูซ้ื้อเพื่อเขา้อยูอ่าศยัแลว้จาํนวน 146,329 หน่วย ทั้งน้ี ในจาํนวนผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือ
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จากธนาคาร 107,089 หน่วย เป็นผูท่ี้ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ ร้อยละ 85 

ส่วนท่ีเหลือ (ร้อยละ 15) ไดรั้บอนุมติัสินเช่ือจากธนาคารออมสิน เห็นไดช้ดัวา่ การเคหะแห่งชาติ

ไดรั้บความร่วมมือจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นอยา่งดี ทาํให้ผูมี้รายไดน้อ้ยประมาณ  500,000 

คน ไดมี้โอกาสมีท่ีอยูอ่าศยัเป็นของตนเอง 

กกกกกกกก4. การบริหารชุมชนบา้นเอ้ืออาทร 

กกกกกกกกการเคหะแห่งชาติไดก้าํหนดแนวทางการบริหารชุมชนบา้นเอ้ืออาทรในเชิงบูรณาการ

เพื่อสร้างชุมชนให้น่าอยูอ่ยา่งย ัง่ยืน สมาชิกชุมชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มีคุณภาพ

ชีวิตท่ีดีมีศกัยภาพและขีดความสามารถบริหารจดัการชุมชนของตนเองได ้ หลงัจากจดัตั้งสหกรณ์

บริการชุมชน 1 - 2 ปี ดว้ยวิธีการบริหารจดัการและพฒันาดว้ยระบบองคก์รชุมชนในรูปแบบ

สหกรณ์และนิติบุคคลตามกฎหมายอ่ืนมีขอบเขตงานท่ีสําคญัในการบริหาร 5 ดา้น คือ การบริหาร

ชุมชนด้านกายภาพและส่ิงแวดล้อม การบริหารสัญญาจดัประโยชน์ทรัพยสิ์นชุมชนและธุรกิจ

ชุมชน การจดัระเบียบชุมชน ดา้นการพฒันาคุณภาพชีวิตของสมาชิกชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร

และการสร้างวฒันธรรมเอ้ืออาทร การบริหารลูกหน้ีและการบริหารกิจกรรมนํ้ าประปา ทั้งน้ี โดย

การศึกษาและหาแนวทาง รูปแบบการบริหารชุมชนท่ีเหมาะสมกบัโครงการบา้นเอ้ืออาทรใน

โครงการนาํร่อง จาํนวน 4 โครงการประกอบดว้ย โครงการบา้นเอ้ืออาทรบางโฉลง 1 โครงการบา้น

เอ้ืออาทรบางโฉลง 2 โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหมาก และโครงการบา้นเอ้ืออาทรประชานิเวศน์ 

ปัจจุบนัการเคหะแห่งชาติไดป้รับแนวทางการบริหารชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรในเชิงบูรณาการ

ให้เหมาะสมกบัพื้นท่ีและสถานการณ์ เพื่อดาํเนินการบริหารชุมชนบา้นเอ้ืออาทรแบบบูรณาการ 

รวม 196 โครงการ จาํนวน 222,550 หน่วย และการเคหะแห่งชาติไดจ้ดัตั้งสหกรณ์บริการชุมชนไป

แลว้ 48 โครงการ รวม 42 สหกรณ์ มีจาํนวนสมาชิกทั้งส้ิน รวม 9,639 ราย  

กกกกกกกกนอกจากน้ี การเคหะแห่งชาติยงัไดร้ณรงคใ์ห้เกิดวฒันธรรมเอ้ืออาทรข้ึนในชุมชนบา้น

เอ้ืออาทรเพื่อเสริมสร้างชุมชนให้น่าอยูอ่าศยั ประชาชนมีความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น มี

คุณภาพชีวติและส่ิงแวดลอ้มท่ีดี บนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองประกอบการช่วยเหลือเก้ือกูล และ

เอ้ืออาทรต่อกนั รวมทั้งให้รู้จกัการเคารพสิทธ์ิของผูอ่ื้น  โดยการรณรงค์ดงักล่าว ประกอบดว้ย

วฒันธรรมเอ้ืออาทร 4 ดา้น ไดแ้ก่ วฒันธรรมทางดา้นกายภาพ ดา้นเศรษฐกิจ ดา้นบริการ และดา้น

สังคม โดยในเบ้ืองตน้เนน้การสร้างวฒันธรรมดา้นกายภาพตามคาํขวญัของโครงการ คือ “ชุมชน

สดใส ง่ายๆ เร่ิมท่ีบา้นเรา” ทั้งน้ี เป็นการสร้างความรู้ความเขา้ใจให้แก่ชาวชุมชนบา้นเอ้ืออาทร 

เพื่อให้ตระหนกัและเล็งเห็นถึงความสําคญัในการร่วมมือร่วมใจกนัรักษาความสะอาดจดัสวนสวย 

และปลูกไมด้อกไมป้ระดบัทั้งในบา้นและของตนเองและในชุมชนทั้งยงัเป็นการสร้างความสามคัคี

ในชุมชน และการตระหนกัถึงสิทธิ หน้าท่ีความรับผิดชอบต่อครอบครัว ชุมชนสังคม และ
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ประเทศชาติ นบัแต่เร่ิมโครงการจนถึงปัจจุบนั การเคหะแห่งชาติไดจ้ดักิจกรรมในชุมชน บา้นเอ้ือ

อาทรไปแลว้มากกวา่ 6 แห่ง และแจกส่ือประชาสัมพนัธ์ในชุมชนมากกวา่ 53 แห่ง 

กกกกกกกกอย่างไรก็ตาม ปัญหาสําคญัของโครงการบา้นเอ้ืออาทรก็คือ มีผูซ้ื้อจาํนวนมากท่ีไม่

สามารถเขา้ถึงแหล่งสินเช่ือเพื่อท่ีอยูอ่าศยัได ้ กล่าวคือยื่นขอกูเ้งินจากธนาคารหรือสถาบนัการเงิน

แต่ไม่ไดรั้บอนุมติัให้กูไ้ด ้ ทั้งน้ี เน่ืองจากมีขอ้จาํกดัในดา้นคุณสมบติัของผูมี้รายไดน้้อย เช่น มี

รายไดน้อ้ย มีรายไดไ้ม่แน่นอน หรือเป็นผูมี้ประวติัการคา้งชาํระอยูใ่นรายช่ือผูค้า้งชาํระของบริษทั

ขอ้มูลเครดิตแห่งชาติจาํกดั หรือเครดิตบูโร ทาํให้ไม่ผา่นการกลัน่กรองดา้นการเงินจากธนาคาร

หรือสถาบนัการเงินจึงไม่สามารถกูไ้ด ้ ซ่ึงในส่วนน้ี การเคหะแห่งชาติไดจ้ดัให้มีการศึกษาระบบ

การเงินท่ีเหมาะสมกบัผูมี้รายไดน้้อยในประเทศไทยเพื่อหาแนวทางให้การช่วยเหลือ ทั้งน้ี โดย

ศึกษากรณีของต่างประเทศ เช่น เกาหลี อียิปต ์ชิลีและสิงคโปร์ พบวา่ระบบท่ีมีความเหมาะสมกบัผู ้

มีรายไดน้อ้ยในประเทศไทย ควรเป็นระบบกองทุนท่ีอยูอ่าศยัร่วมกบัสหกรณ์ซ่ึงมีการประกนัรับซ้ือ

คืนโดยกองทุนท่ีอยู่อาศยัทาํหนา้ท่ีให้สินเช่ือแก่ผูมี้รายไดน้้อยโดยตรงเช่นเดียวกบัสถาบนัการเงิน 

ส่วนการระดมทุนเพื่อดาํเนินการให้สินเช่ือของกองทุนท่ีอยู่อาศยั จะเป็นการระดมทุนโดยอาศยั

แนวคิดของการออกตราสารหน้ีอา้งอิงหลกัประกนั นอกจากน้ี เพื่อให้สามารถระดมทุนไดใ้นอตัรา

ดอกเบ้ียตํ่าภาครัฐอาจให้การสนบัสนุนโดยการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ผูล้งทุนให้นาํเงินไป

ลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น จากผลการศึกษาท่ีได้ การเคหะแห่งชาติจะได้นําเสนอ

คณะกรรมการนโยบายท่ีอยูอ่าศยัแห่งชาติเพื่อหาแนวทางท่ีเหมาะสมในการแกปั้ญหาต่อไป                        

กกกกกกกกบา้นเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติ นบัเป็นโอกาสของผูมี้รายไดน้อ้ย ท่ีจะมีบา้นอยู่

อาศยัเป็นของตนเองในชุมชนท่ีดี มีความสะดวกสบาย ซ่ึงผูซ้ื้อนอกจากจะไดบ้า้นท่ีมีความมัน่คง 

แข็งแรงไดม้าตรฐาน แลว้ยงัไดท่ี้ดินเป็นของตนเอง โดยสรุป “บา้นเอ้ืออาทรให้ทั้งความเอ้ืออาทร

และความมัน่คงในการอยูอ่าศยั” 

 

ผลงานวจัิยทีเ่กีย่วข้อง 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัในคร้ังน้ี ได้ศึกษาผลงานวิจยัท่ีเก่ียวข้องกบัความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานของสถานท่ีต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกกนนัทนา ภทัรพงศส์ันต ์ (2550) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความคาดหวงั ความตอ้งการท่ี

อยูอ่าศยัในแต่ละช่วงชีวิตของผูป้ระกอบอาชีพในวิชาชีพ 5 แขนง แพทย ์ วิศวกร สถาปนิก นกั

กฎหมาย และนกัการบญัชีและการเงิน การวิจยัคร้ังน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาความตอ้งการท่ีอยู่

อาศยัในลกัษณะต่าง ๆ ในแต่ละช่วงชีวิตของบุคคลท่ีประกอบอาชีพในปัจจุบนัเป็น แพทย ์วิศวกร 

สถาปนิก นกักฎหมาย และนกัการบญัชีและการเงิน ท่ีมีอายตุั้งแต่ 25 ปีข้ึนไป ตลอดจนศึกษาถึง
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ทศันคติ พฤติกรรม และปัจจยัท่ีใชใ้นการพิจารณาเลือกท่ีอยูอ่าศยั และความคาดหวงัในเร่ืองท่ีอยู่

อาศยั เม่ือบุคคลเหล่าน้ีถึงวยัท่ีตอ้งลดปริมาณการทาํงานลงประชากรท่ีไดจ้ากการศึกษาทั้งหมด 750 

ราย จาํแนกตามประเภทของอาชีพในปัจจุบนั 5 สาขาวิชาชีพ ๆ ละ 150 ราย ในการวิจยัน้ี

ตั้งสมมติฐานไว ้3 ลกัษณะคือ  

กกกกกกกก1) กลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 สาขาวิชาชีพนั้น ณ ช่วงเวลาหน่ึงของชีวิตน่าจะมีความแตกต่าง

ในเร่ืองของรสนิยมในการเลือกประเภทท่ีอยู่อาศยั ในการเลือกรูปแบบของท่ีพกัและการตกแต่ง

ภายใน และในเร่ืองราคาค่าก่อสร้างท่ีพกัอาศยั  

กกกกกกกก2) ปัจจยัท่ีใชใ้นการเลือกท่ีอยูอ่าศยัของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 สาขาวิชาชีพ น่าจะแตกต่าง

กนัและ  

กกกกกกกก3) ความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยัเม่ือกลุ่มเป้าหมายทั้ง 5 สาขาวิชาชีพถึงวยัท่ีตอ้งลดปริมาณ

การทาํงานลง น่าจะแตกต่างกนั  

ผลการศึกษาพบวา่ สมมติฐานทุกขอ้เป็นจริง นอกจากน้ีการศึกษาพบวา่บุคคลเหล่าน้ีเกือบ 8 ใน 10 

ราย ยงัไม่คิดวา่ท่ีพกัอาศยัในปัจจุบนัคือบา้นท่ีตนเองคาดหวงัวา่อยากได ้ ซ่ึงเหตุผลส่วนใหญ่เป็น

เพราะขนาดบา้นและขนาดท่ีดินยงัเล็กและคบัแคบเกินไป ไม่สามารถจะมีพื้นท่ีสีเขียวตามตอ้งการ

ได ้ กลุ่มบุคคลน้ีส่วนใหญ่อยากไดบ้า้นเด่ียวท่ีตนเองมีส่วนในการออกแบบบา้นเอง โดยสร้างบน

เน้ือท่ีประมาณ 150 ตารางวา ตั้งอยูใ่นเขตชานเมืองกรุงเทพมหานคร โดยรูปทรงของบา้นเป็นแบบ

เรียบ ๆ เนน้ประโยชน์การใชส้อยเป็นสําคญัและตั้งงบประมาณค่าก่อสร้างเฉพาะตวัอาคารระหวา่ง 

1 - 3 ลา้นบาท ปัจจยัสาํคญัในการเลือกท่ีพกัอาศยันั้นคือ การเลือกทาํเลท่ีตั้งท่ีตอ้งเดินทางไปทาํงาน

สะดวกและอยู่ในสภาพแวดลอ้มท่ีดี ทั้งในเร่ืองนิเวศน์วิทยาและเพื่อนบา้น บุคคลเหล่าน้ีคิดว่า

ตนเองจะลดปริมาณการทาํงานลงเม่ือมีอายปุระมาณ 50 ปี และเม่ือถึงเวลานั้นตนเองตอ้งการใชชี้วิต

อยูใ่นต่างจงัหวดั หรือชานเมืองกรุงเทพมหานคร 

กกกกกกกกบริษทั นาโน เซิร์ซ จาํกดั (2550) ไดท้าํการศึกษาเก่ียวกบัเร่ืองสถานท่ีพกัอาศยั ประเภท

ท่ีจะตอ้งมีค่าเช่า เช่น อพาร์ทเมน้ท ์คอนโด แมนชัน่ หอพกั เป็นตน้ ในพื้นท่ีกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล โดยสอบถามเฉพาะผูท่ี้มีการเช่าอาศยัและมีการชาํระค่าเช่ารายเดือนเท่านั้น ศึกษากลุ่ม

ตวัอยา่งจาํนวน 200 ตวัอยา่ง ผลการศึกษาพบวา่ กลุ่มตวัอยา่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50.5 และเพศ

หญิง ร้อยละ 49.5 อายุตั้งแต่ 18 ปี ข้ึนไปมีรายไดส่้วนใหญ่ไม่เกิน 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.0 

และรายไดม้ากกว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.5 ตามลาํดบั การศึกษาในระดบัปริญญาตรี

ทั้งหมดโดยมีอาชีพเป็นพนักงานบริษทัเอกชน และนักเรียน นักศึกษา การศึกษาในคร้ังน้ี 

องค์ประกอบหลกัในการตดัสินใจเร่ืองการเช่า พบว่า โดยส่วนใหญ่ ประเด็นแรกสําหรับการ

ตดัสินใจคือ ค่าเช่าห้องต่อเดือน คิดเป็นร้อยละ 12.9 ลาํดบัรองลงมาคือ คาํนึงถึงเร่ืองระยะทาง/การ
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เดินทาง คิดเป็นร้อยละ 11.0 และ การรักษาความปลอดภยั คิดเป็นร้อยละ 9.9 สําหรับธุรกิจ อพาร์ท

เมน้ท ์ในขณะน้ีมีการแข่งขนักนัพอสมควร เช่น อุปกรณ์ในการอาํนวยความสะดวกต่าง ๆ จากการ

สอบถามผูบ้ริโภคเก่ียวกบัอุปกรณ์หรือส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีควรจดัหรือมีให้ผูเ้ช่าพกัอาศยั คือ 

จะตอ้งมีหอ้งนํ้าในตวั คิดเป็นร้อยละ 25.2 ลาํดบัรองลงมาคือ ควรมีโต๊ะ และเกา้อ้ีสําหรับนัง่ทาํงาน 

คิดเป็นร้อยละ 13.3 และเห็นวา่ควรมีโต๊ะเคร่ืองแป้ง คิดเป็นร้อยละ 12.7 ตามลาํดบั สําหรับการหา

ขอ้มลูหรือการหาสถานท่ีพกัอาศยัต่าง ๆ นั้น พบวา่ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่จะทราบขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบั

สถานท่ีพกัอาศยัดงักล่าว จากการเดินหาในบริเวณหรือยา่นท่ีตอ้งการพกัอาศยั คิดเป็น ร้อยละ 34.5 

ลาํดบัรองลงมาคือ สอบถามจากเพื่อนหรือคนรู้จกั คิดเป็นร้อยละ 24.5 และ ป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ 

เช่น ป้ายติดตามตึก ตามส่ีแยกต่าง ๆ เป็นตน้ คิดเป็นร้อยละ 15.5 ตามลาํดบั และจากการพิจารณา

เก่ียวกบัสถานท่ีพกัอาศยัพบวา่ จะมีการพิจารณาดูเปรียบเทียบประมาณ 2 - 3 แห่ง ก่อนท่ีจะมีการ

ตดัสินใจว่าจะเลือกท่ีเช่าท่ีใด มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.0 ตามลาํดบั รองลงมาคือ จะเลือก

พิจารณาจากประมาณ 4 - 5 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 23.0 ตามลาํดบั กกกกกกกกกก 

กกกกกกกกภิรดา พงษต์านี (2547) ไดศึ้กษาเร่ือง ความเป็นไปไดข้องโครงการธุรกิจอพาร์ตเมน้ต ์

กรณีศึกษา ประจกัษศิ์ลป์อพาร์ตเมน้ต ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาสภาพ

ทางการตลาดปัจจุบนัในการดาํเนินงานของธุรกิจอพาร์ตเมน้ต ์และเพื่อศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ี

เก่ียวกบัส่วนประสมการตลาดของธุรกิจอพาร์ตเมน้ตท่ี์ใชเ้ป็นเกณฑ์การตดัสินใจในการเลือกท่ีพกั

อาศยั โดยใชข้อ้มูลทุติยภูมิต่าง ๆ และแบบสอบถามเป็นเคร่ืองมือในการศึกษารวบรวมขอ้มูลจาก

ผูต้อบแบบสอบถาม จาํนวน 100 ชุดจากการศึกษาพบวา่สภาพทางการตลาดปัจจุบนัท่ีส่งผลกระทบ

โดยตรงต่อโอกาสและอุปสรรค หากผูป้ระกอบการขยายการลงทุน อาจจะตอ้งเผชิญปัจจยัลบทาง

เศรษฐกิจหลายดา้น อาทิ อตัราดอกเบ้ียและราคาวสัดุก่อสร้างท่ีปรับสูงข้ึน ทาํให้ตน้ทุนการผลิต

ของผูป้ระกอบการไม่แน่นอน แต่การแข่งขนัของธุรกิจประเภทน้ีมกัแข่งขนัท่ีทาํเลท่ีตั้ง หากการ

คมนาคมสะดวกสบาย ใกลแ้หล่งชุมชน ทาํให้ไดเ้ปรียบในการแสวงหากาํไรมากกวา่คู่แข่ง ซ่ึง

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค แมว้า่ธุรกิจประเภทน้ีจะมีโอกาสในการไดลู้กคา้มากข้ึน

จากการเปล่ียนแปลงทางภูมิศาสตร์ ท่ีผูบ้ริโภคยา้ยจากต่างจงัหวดัสู่เมืองหลวง เพื่อการศึกษาหรือหา

งานทาํ แต่ธุรกิจประเภทน้ียงัเผชิญกบัคู่แข่งท่ีมองขา้มไม่ได้ คือธุรกิจคอนโดมิเนียมจากผล

การศึกษาพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเก่ียวกบัส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจอพาร์ตเมน้ต์ท่ีใช้เป็น

เกณฑก์ารตดัสินใจ ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญั ดา้นผลิตภณัฑ์ กบัระบบรักษาความปลอดภยั

ของท่ีพกัอาศยัมากท่ีสุด ดา้นราคา ผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักบัราคาห้องพกัท่ีมีความ

เหมาะสม ด้านทาํเลท่ีตั้งผูบ้ริโภคส่วนใหญ่ให้ความสําคญักับการสะดวกต่อการเดินทางและ
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สภาพแวดลอ้มในท่ีพกัอาศยัในเร่ืองความสะอาดเท่ากนั และดา้นการส่งเสริมการตลาด ผูบ้ริโภค

ส่วนใหญ่ใหค้วามสาํคญัต่อการมีส่วนลดราคาพิเศษมากท่ีสุด  

กกกกกกกกข้อเสนอแนะจากผลการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการธุรกิจอพาร์ตเม้นต ์

กรณีศึกษาประจกัษศิ์ลป์ อพาร์ตเมน้ต ์เขต สวนหลวง กรุงเทพฯ ควรใหค้วามสําคญักบัส่วนประสม

การตลาด ทั้ง 4 ดา้น ประกอบดว้ย ดา้นผลิตภณัฑ์ ผูป้ระกอบการควรจะมีมาตรการในการสร้าง

ความปลอดภยัให้ผูเ้ช่าห้องพกัอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ผูบ้ริโภคมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์น ดา้นราคา การกาํหนดราคาข้ึนอยูก่บัขนาดของห้องพกั (พื้นท่ี) ส่ิงอาํนวยความสะดวก 

และอุปกรณ์ตกแต่งภายในห้อง ผูป้ระกอบการควรจะมีห้องพกัให้เลือกหลากหลายรูปแบบในราคา

ท่ีแตกต่างกนั ให้สอดคลอ้งกบัสถานะทางการเงินของผูบ้ริโภค ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ผูป้ระกอบการท่ีมี

ท่ีตั้งสะดวกต่อการเดินทาง ทาํใหไ้ดเ้ปรียบคู่แข่งขนั และควรสร้างสภาพแวดลอ้มภายในท่ีพกัอาศยั

ใหส้ะอาดถูกสุขลกัษณะ และดา้นการส่งเสริมการตลาด ทั้งน้ีทางผูป้ระกอบการอาจจะพิจารณาใน

เร่ืองของการให้ส่วนลด เพื่อดึงดูดให้ผูบ้ริโภคพกัอาศยัในระยะเวลาท่ียาวนานข้ึน และการสร้าง

ความประทบัใจให้กบัผูเ้ช่าห้องพกั เพื่อเกิดการติดต่อส่ือสารแบบปากต่อปาก แนะนาํโดยตรงจาก

ลูกคา้เก่าไปสู่ลูกคา้รายอ่ืน ๆ 

กกกกกกกกดนยั ศรนคร (2547) ไดศึ้กษาเร่ืองความพึงพอใจของผูช้ื้อบา้นจดัสรรบริษทั เอ็น. ซี. 

เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี  

กกกกกกกก1. ความพึงพอใจของผูซ้ื้อบา้นจดัสรร บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) พบวา่ 

ความพึงพอใจของผูซ้ื้อบา้นจดัสรรบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั (มหาชน) ดา้นผลิตภณัฑ์ส่วนใหญ่

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง ความพึงพอใจดา้นราคาส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบั

ปานกลาง ความพึงพอใจดา้นช่องทางการจาํหน่ายส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง 

ความพึงพอใจดา้นส่งเสริมการตลาดส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัมาก ความพึงพอใจดา้น

การบริการสาธารณูปโภคบา้นจดัสรรส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง  

กกกกกกกก2. ปัจจยัส่วนบุคคลท่ีมีผลต่อความพึงพอใจของผูซ้ื้อบา้นจดัสรรบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ ปัจจยัดา้นราคา ปัจจยัดา้นช่องทางการจาํหน่าย ปัจจยั

ดา้นส่งเสริมการตลาด และปัจจยัการบริการสาธารณูปโภคบา้นจดัสรร  

กกกกกกกก3. ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา่ เพศ สถานภาพสมรส อายุ ระดบัการศึกษา รายได้

เฉล่ียต่อเดือนและจาํนวนสมาชิกในครอบครัวของผูซ้ื้อบา้นจดัสรรบริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง จาํกดั 

(มหาชน) มีความพึงพอใจไม่แตกต่างกนั ส่วนอาชีพของผูซ้ื้อบา้นจดัสรร บริษทั เอ็น.ซี.เฮา้ส์ซ่ิง 

จาํกดั (มหาชน) มีความพึงพอใจแตกต่างกนั  
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กกกกกกกกสรุปผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งพบวา่ ปัญหาผูพ้กัอาศยัทาวเฮา้ส์ ไดแ้ก่ ปัญหาเร่ืองระบบ

บาํบดันํ้าเสีย นํ้าประปา ระบบถนน ระบบการก่อสร้างไม่ไดม้าตรฐาน ระบบสาธารณูปโภค ระบบ

สาธารณูปการ และการบริการหรือการขายไม่มีคุณภาพ ส่วนความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั ไดแ้ก่ 

ตอ้งการสภาพแวดลอ้ม และตอ้งการความปลอดภยัสูง สาธารณูปโภคท่ีครบครัน แบบบา้นสวยงาม 

และตอ้งการความประทบัใจในการบริการจากพนกังาน 

กกกกกกกกศิริวฒัณ์ เปียงเถิน (2546) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือก

หอพกัเอกชนของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยทาํการสํารวจประชากร

ทั้งหมด 80 ตวัอยา่ง ใชว้ิธีการสุ่มตวัอยา่งอยา่งง่าย (Simple Random Sampling) ไดท้าํการ ศึกษาถึง

ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีอิทธิพลต่อความตอ้งการของนกัศึกษา ท่ีมีต่อหอพกัเอกชน แลว้ทาํการวิเคราะห์

ขอ้มูลในเชิงพรรณนา และวิเคราะห์ความสัมพนัธ์ของปัจจยัต่าง ๆ โดยค่าความถ่ีและค่าอตัราร้อย

ละ ผลการศึกษาปรากฎวา่ ปัจจยัทางดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ ใกลส้ถานศึกษา

รองลงมา คือ ความใกลต้ลาด ใกลโ้รงพยาบาล ใกลก้บัสถานีตาํรวจ ใกลก้บัธนาคาร ตามลาํดบั

ปัจจยัทางดา้นบริการของหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร รองลงมา คือ มินิมาร์ท 

บริการซกัอบรีด บริการรักษาความปลอดภยั บริการเสริมสวย บริการโทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต และท่ี

จอดรถ ตามลาํดบั ปัจจยัทางดา้นการบริการภายในห้องพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุด คือ เตียง

นอน รองลงมา คือ เคร่ืองทาํนํ้ าอุ่น ตูเ้ส้ือผา้ บริการโทรศพัท ์โต๊ะทาํงาน UBC เคร่ืองปรับอากาศ 

โตะ๊เคร่ืองแป้ง พดัลม ตูเ้ยน็ ส้วมชกัโครก นํ้าประปา ตามลาํดบั  

จากการศึกษางานวจิยัดงัล่าวขา้งตน้ผูว้จิยัสรุปไดว้า่ ปัจจยัทางดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีนกัศึกษาตอ้งการมาก

ท่ีสุดคือ ใกลส้ถานศึกษารองลงมา คือ ความใกลต้ลาด ใกลโ้รงพยาบาล ใกลก้บัสถานีตาํรวจ ใกล้

กบัธนาคาร ตามลาํดบัปัจจยัทางดา้นบริการของหอพกัท่ีนกัศึกษาตอ้งการมากท่ีสุดคือ ร้านอาหาร 

รองลงมา คือ มินิมาร์ท บริการซกัอบรีด บริการรักษาความปลอดภยั บริการเสริมสวย บริการ

โทรศพัท ์อินเตอร์เน็ต และท่ีจอดรถ ตามลาํดบั 

กกกกกกกกวิภาพรรณ หิรัญเกิด (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อ

การบริหารหอพกับริเวณถนนรามคาํแหง ผลการวจิยัสรุปไดด้งัน้ี 

กกกกกกกก1. ผูบ้ริโภคท่ีพกัอาศยัในหอพกับริเวณถนนรามคาํแหงส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี

การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาและเป็นนักเรียน/นักศึกษา มีรายรับเฉล่ียต่อเดือนน้อยกว่า 5,000 

บาท ส่วนใหญ่สมาชิกในห้องพกั 2 คน และพกัอาศยัในหอพกัเป็นระยะเวลานอ้ยกวา่ 1 ปี2. สภาพ

ของท่ีอยู่อาศยั สาธารณูปโภคและการบริการดา้นต่าง ๆ ของหอพกั ส่วนใหญ่มีโครงสร้างหอพกั

เป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก มีความสูง 4 - 6 ชั้น ในดา้นสวสัดิการและการบริการ พบว่า ส่วนใหญ่มี
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การทาํสัญญาการเช่า ทุกหอพกัมีแม่บา้นทาํความสะอาดหอพกั ส่วนใหญ่มีเตียงนอนและท่ีนอนไว้

ให ้แต่ไม่ค่อยมีการบริการดา้นเวรยามรักษาความปลอดภยั 

กกกกกกกก2. ในดา้นพฤติกรรมการใชห้อพกั ส่วนใหญ่มีการทาํงานหรืออ่านหนงัสือทุกวนั การทาํ

กิจกรรมนนัทนาการทุกวนั ซกัรีดเส้ือผา้เอง 2 - 3 วนัต่อคร้ัง มีการทาํความสะอาดห้องทุกวนั และมี

เวลาเขา้ - ออกหอพกัในเวลาใกลเ้คียงกนั โดยส่วนใหญ่ออกจากหอพกัเวลา 07:01 – 08:00 น. และ

กลบัถึงหอพกัเวลา 18:01 – 19:00 น. โดยดา้นค่าเช่าต่อดือน พบว่าส่วนใหญ่มีค่าไฟฟ้า 1,001– 

2,000 บาท ค่านํ้าประปา 101 - 200 บาท ต่าง ๆ 101 - 200 

กกกกกกกก3. ความพึงพอใจเก่ียวกบัการบริการหอพกั ส่วนใหญ่ผูบ้ริโภคมีความพึงพอใจอยู่ใน

ระดบัปานกลาง โดยในดา้นสถานท่ีมีความพึงพอใจสูงท่ีสุดในเร่ืองของท่ีนอน ส่วนดา้นการบริการ

มีความพึงพอใจอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือพิจารณารายปัจจยั พบวา่มีความพึงพอใจเก่ียวกบัความ

สะดวกในการรรับจดหมายหรือไปรษณียแ์ละความสะอาดของหอพกัอยู่ในระดบัมาก มีความพึง

พอใจต่อดา้นเวรยามรักษาความปลอดภยัในระดบันอ้ย 

กกกกกกกกวราพร กรีเทพ (2545) ไดศึ้กษาเร่ือง ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั

ประเภท อพาร์ทเมน้ท์ ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ตามความคิดเห็นของผูเ้ช่า

หอ้งพกัอพาร์ทเมน้ท ์จาํนวน 300 รายในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผลการศึกษาพบวา่  

กกกกกกกก1. ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทเ์ห็นวา่ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยั ประเภท 

อพาร์ทเมน้ท ์ในระดบัสาํคญัมากท่ีสุดคือ ปัจจยัดา้นราคา ส่วนปัจจยัท่ีมีอิทธิพลในระดบัสําคญัมาก

ไดแ้ก่ ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้ง ปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ ์และปัจจยัดา้นการส่งเสริมการตลาดตามลาํดบั  

กกกกกกกก2. ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์เห็นวา่ลกัษณะอพาร์ทเมน้ท์ท่ีสอดคลอ้งกบั ความตอ้งการมีส่ิง

อาํนวยความสะดวกให้ในเร่ืองเตียงนอน โต๊ะเคร่ืองแป้ง ตูเ้ส้ือผา้ โคมไฟ โทรศพัท ์ ท่ีชั้นล่างของ 

อพาร์ทเมน้ท์ มีบริการร้านอาหาร โทรศพัท์ตอบรับภายใน ร้านซักอบรีด สําหรับการบริการ

ส่วนกลางของอพาร์ทเมน้ท์มีเจา้หน้าท่ีรักษาความปลอดภยั มีดาดฟ้าเป็นบริเวณท่ีตากผา้ และมี

สวนหยอ่มบริเวณ อพาร์ทเมน้ท ์ 

กกกกกกกก3. ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทเ์ห็นวา่ราคาท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการ คือ การมีการชาํระค่า

ส่วนกลาง (ค่าใชจ่้ายส่วนรวมของผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท)์ ไดใ้นอตัราตํ่ากวา่ 200 บาท สามารถชาํระค่า

หอ้งพกัล่วงหนา้ในระยะเวลา 1 เดือน มีการชาํระค่าประกนัของเสียหายไดอ้ตัราเท่ากบัราคาห้องพกั 

ราคาหอ้งพกัพดัลม และมีเคร่ืองทาํนํ้าอุ่นควรอยูใ่นระดบัราคา 2,000 - 2,500 บาท ราคาห้องพกัแอร์

และมีเคร่ืองทาํนํ้าอุ่นควรอยูใ่นระดบัราคา 3,000 - 3,500 บาท  
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กกกกกกกก4. ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์ท่ีมีเพศต่างกนั มีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์ท่ีมี

ความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท์แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดบั .05  

กกกกกกกก5. ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์ท่ีอาชีพต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นผลิตภณัฑ์และ

ปัจจยัดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีมีความสําคญัต่อการเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ทแ์ตกต่างกนัอยา่งมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีระดบัการศึกษาต่างกนัมีความคิดเห็นเก่ียวกบั

ปัจจยัดา้นส่งเสริมการตลาดท่ีมีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท์

แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั .05 อยา่งไรก็ตาม ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ทท่ี์มีความแตกต่าง

กนัในเร่ืองรายไดแ้ละอายุมีความคิดเห็นเก่ียวกบัปัจจยัดา้นราคาท่ีความสําคญัต่อการตดัสินใจเลือก

ท่ีพกัอาศยัประเภทอพาร์ทเมน้ท ์

กกกกกกกกนิรันดร์ วชัระนพคุณ (2542) ไดศึ้กษาเร่ือง อุปสงคท่ี์นกัศึกษามหาวิทยาลยั เชียงใหม่มี

ต่อหอพกัเอกชน โดยทาํการสาํรวจประชากรทั้งหมด 100 ตวัอยา่ง เป็นการสุ่มแบบกระจายอยา่งง่าย 

(Simple Random Sampling) ทาํการศึกษาปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่ออุปสงคท่ี์นกัศึกษามีต่อหอพกัเอกชน 

และความตอ้งการของนกัศึกษาท่ีมีต่อการให้บริการ และส่ิงอาํนวยความสะดวกจากหอพกัเอกชน 

ปัญหาต่าง ๆ ท่ีนกัศึกษาประสบจากการใชบ้ริการของหอพกั แลว้ทาํการวิเคราะห์ โดยวิธีการทาง

สถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์ ไดแ้ก่ การจดัทาํตารางแจกแจงความถ่ี และแสดงค่าร้อยละ ผลการศึกษา

ปรากฎวา่ ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกอยูห่อพกัของนกัศึกษา เรียงตามลาํดบัความสําคญัของปัจจยั

ท่ีมีอิทธิพลมากท่ีสุดไปจนถึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลน้อยท่ีสุด ไดด้งัน้ี บรรยากาศดี ไม่มีกล่ินเหม็น

รบกวน ความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น รายไดข้องนกัศึกษา การเดินทางท่ีสะดวก ความเงียบ

สงบเป็นส่วนตวั ความสะอาดของตวัอาคารและหอ้งพกั ความใกลม้หาวทิยาลยั ค่าเช่าหอ้งพกั ความ

ใกลแ้หล่งชุมชน มารยาทของเจา้ของหรือเจา้หน้าท่ีภายในหอพกั ขนาดห้องพกัท่ีกวา้งขวาง มี

บริการและส่ิงอาํนวยความสะดวกเพียบพร้อม ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ภายในหอพกั ความสวยงามของ

อาคารและเฟอร์นิเจอร์ท่ีใชภ้ายในห้องพกั และมีเพื่อนร่วมหอท่ีรู้จกักนัอยูก่่อนแลว้ และปัญหาท่ี

นกัศึกษาประสบภายในหอพกัส่วนใหญ่ คือ ท่ีจอดรถไม่เพียงพอ รองลงมาคือ ค่าใชจ่้ายภายใน

หอพกัสูง 

กกกกกกกกพลภูมิ หิรัญเกศ (2541) ได้ศึกษาเร่ืองอุปสงค์ของนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีมีต่อหอพกัเอกชน โดยทาํการสาํรวจประชากรทั้งหมด 120 ตวัอยา่ง ใชก้าร

สุ่มตวัอยา่งแบบไม่เก่ียวขอ้งกบัโอกาสทางสถิติ โดยการสุ่มแบบบงัเอิญ ทาํการศึกษาปัจจยัต่าง ๆ ท่ี

มีผลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษา ความยืดหยุน่ของอุปสงค์ต่อรายได ้ และต่อจาํนวน

สมาชิกในห้องพกั เพื่อวิเคราะห์วา่ตวัแปรดงักล่าวมีผลต่อความตอ้งการหอพกัเอกชนอยา่งไร แลว้
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ทาํการวเิคราะห์ขอ้มูลโดยใชโ้ปรแกรมสําเร็จรูป SPSS (Statistical Package for Social sciences) ใน

การคาํนวณค่าทางสถิติ ผลการศึกษาปรากฏวา่ ปัจจยัต่าง ๆ ท่ีมีผลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของ

นกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ จาํแนกได ้3 ดา้นท่ีสาํคญัคือ ปัจจยัทางดา้นทาํเลท่ีตั้งหอพกัเอกชน โดย

ใหค้วามสาํคญักบัความใกลม้หาวทิยาลยัมากท่ีสุด และรองลงมาจะใหค้วามสําคญัต่อปัจจยัทางดา้น

ความปลอดภยั ความเป็นส่วนตวั ใกลแ้หล่งชุมชน และการเดินทางสะดวก ตามลาํดบัปัจจยัดา้น

กายภาพ ให้ความสําคญักบัขนาดของห้องมากท่ีสุด และรองลงมาจะให้ความสําคญักบัส่ิงอาํนวย

ความสะดวกต่าง ๆ ความสะอาดสวยงาม ความคุน้เคยกบัเพื่อนท่ีอยู่ในห้องพกัเดียวกนั และ

กฎระเบียบของหอพกั ตลอดจนความสัมพนัธ์กบัผูดู้แลหอพกั ตามลาํดบั ปัจจยัทางดา้นเศรษฐกิจ

ใหค้วามสาํคญักบัรายไดม้ากท่ีสุด รองลงมาจะใหค้วามสําคญักบัค่าเช่าห้อง ค่าใชจ่้ายในการบริการ

ของหอพกั ค่าเดินทางและค่านํ้า ค่าไฟ ค่าโทรศพัท ์ตามลาํดบั 

กกกกกกกกจะเห็นไดว้่าในช่วงท่ีผ่านมาส่วนใหญ่จะมีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจและความ

ตอ้งการในการใชบ้ริการท่ีพกัอาศยัในรูปแบบต่างๆ เช่น หอพกันกัศึกษา อพาร์ทเมน้ คอนโด บา้น

เช่า บา้นจดัสรร เป็นตน้ ซ่ึงผูพ้กัอาศยัต่างก็ตอ้งการความสะดวกสบายและความปลอดภยัในการอยู่

อาศยั ความสะอาดของท่ีพกั รวมถึงการตกแต่งภายในท่ีดี มีความสะดวกในการเดินทางและอยูใ่กล้

กบัท่ีทาํงานและสถานศึกษารวมถึงสถานท่ีราชการดว้ย นอกจากน้ีผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่ยงัมีความ

ตอ้งการท่ีพกัในราคาท่ีเหมาะสมตามความสามารถของตน และนอกจากน้ียงัมีผูท่ี้ศึกษาเก่ียวกบั 

ความพึงพอใจของลูกคา้ต่อการบริการของธนาคารต่างๆ และความพึงพอใจของประชาชนต่อการ

ให้บริการเสียภาษีรถยนต์ประจาํปี กรมขนส่งทางบกต่างๆเหล่าน้ี เป็นตน้ ซ่ึงล้วนเก่ียวขอ้งกบั

การศึกษาเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการทั้งส้ิน 
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บทที ่3 

วธีิดําเนินการวจัิย 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 ซ่ึงผูว้จิยัไดด้าํเนินการตามขั้นตอน ดงัน้ี  

กกกกกกกก1.รูป แบบของการวจิยั  

กกกกกกกก2. ประชากรและหน่วยวเิคราะห์  

กกกกกกกก3. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกก4. เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวจิยั  

กกกกกกกก5. การเก็บรวบรวมขอ้มูล  

กกกกกกกก6. การวเิคราะห์ขอ้มูล  

 

รูปแบบของการวจัิย  

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเร่ือง ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 เป็นการวจิยัเชิงสาํรวจ (Survey Research)  

 

ประชากรและหน่วยวเิคราะห์  

กกกกกกกกประชากรท่ีใชใ้นการวจิยัคร้ังน้ี คือ ผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1  

กกกกกกกกหน่วยวเิคราะห์ คือ หน่วยบุคคล ไดแ้ก่ ผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1  

 

การเลอืกกลุ่มตัวอย่าง และแผนการสุ่มตัวอย่าง  

กกกกกกกก1. การเลือกกลุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกกกลุ่มตวัอยา่งท่ีใช้ในการศึกษา คือ ผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 การกาํหนด

ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งโดยใชสู้ตรการคาํนวณของทาโร่ ยามาเน่ (Taro Yamane 1973, อา้งถึงใน 

พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2544: 140) ท่ีระดบัความเช่ือ 0.05 ดงัน้ี ไดก้ลุ่มตวัอยา่ง 172 ตวัอยา่ง  

สูตรท่ีใชใ้นการคาํนวณคือ 
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กกกกกกกกn       =     2)e(N1
N

+
 

กกกกกกกกกกเม่ือ n   =     ขนาดของกลุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกก  N   =     ขนาดของประชากร  

กกกกกกกก  e    =     ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่ง  

 

กกกกกกกกเม่ือแทนค่าในสูตรจะได ้

 

กกกกกกกกn       =     
2
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300
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กกกกกกกก =           
75.1

300
       

กกกกกกกก =           171.42     172≈  

 

กกกกกกกกดงันั้น จึงไดข้นาดกลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด จาํนวน 172 ตวัอยา่ง (อตัราส่วน 1 ห้อง ต่อผูพ้กั

อาศยั 1 ตวัอยา่ง)  

กกกกกกกก2. แผนการสุ่มตวัอยา่ง  

กกกกกกกกการสุ่มตวัอยา่งมาทาํการศึกษา สุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ จากผูพ้กัอาศยัในโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 

 

เคร่ืองมือทีใ่ช้ในการวจัิย 

กกกกกกกกเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูล คือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ความพึง

พอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1โดยแบ่งเป็น 2 ตอน ดงัน้ี  

กกกกกกกกตอนท่ี 1 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพ

สมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายได้เฉล่ียต่อเดือน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวเป็น

แบบสอบถามแบบตรวจเช็ครายการ (Checklist)  

กกกกกกกกตอนท่ี 2 เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการบริการบา้นเอ้ือ

อาทรหัวหิน 1 ไดแ้ก่ ดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดา้นการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั 
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กกกกกกกกผูว้ิจยัใชม้าตรวดัแบบการประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดบั ตามมาตรวดัแบบลิเคิร์ท

(Likert’s Scale) ในการวดัระดบัความพึงพอใจดงัน้ี ซ่ึงมีเกณฑ ์ 

กกกกกกกก5 หมายความวา่ ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

กกกกกกกก4 หมายความวา่ ความพึงพอใจ มาก  

กกกกกกกก3 หมายความวา่ ความพึงพอใจ ปานกลาง  

กกกกกกกก2 หมายความวา่ ความพึงพอใจ นอ้ย  

กกกกกกกก1 หมายความวา่ ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  

กกกกกกกกเกณฑ์การวดัระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1อยู ่5 ระดบั การแปลความหมายโดยวธีิการของ พิชิต ฤทธ์ิจรูญ (2544) ดงัน้ี  

กกกกกกกกระดบัคะแนน 4.50 - 5.00 คะแนน หมายความวา่ ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

กกกกกกกกระดบัคะแนน 3.50 - 4.49 คะแนน หมายความวา่ ความพึงพอใจ มาก  

กกกกกกกกระดบัคะแนน 2.50 - 3.49 คะแนน หมายความวา่ ความพึงพอใจ ปานกลาง  

กกกกกกกกระดบัคะแนน 1.50 - 2.49 คะแนน หมายความวา่ ความพึงพอใจ นอ้ย  

กกกกกกกกระดบัคะแนน 1.00 - 1.49 คะแนน หมายความวา่ ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด  

กกกกกกกกผูว้จิยัดาํเนินการสร้างแบบสอบถามโดยมีขั้นตอนในการสร้างดงัน้ี  

กกกกกกกกขั้นท่ี 1 ศึกษาคน้ควา้รายละเอียดต่าง ๆ จากหนงัสือ เอกสารทางวิชาการ ทฤษฎี และ

งานวิจยัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัความพึงพอใจในเร่ืองการให้บริการและปัจจยัหรือองคป์ระกอบท่ีทาํให้

เกิดความพึงพอใจในเร่ืองการดาํเนินงาน 

กกกกกกกกขั้นท่ี 2 ศึกษาวธีิการสร้างแบบสอบถามจากหนงัสือ วธีิการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กั

อาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ให้ครอบคลุมเน้ือหาในดา้นต่าง ๆโดย

ประยุกต์มาจากแบบสอบถามงานวิจยั เร่ือง ความพึงพอใจการใช้บริการของผูพ้กัอาศยัเคหะแจง้

วฒันะอาคาร E (กรองจิตร ใจเสมอ 2551) มาสร้างเป็นแบบสอบถาม ดงัน้ี  

กกกกกกกกกกกกกกกก1. ดา้นความปลอดภยั  

กกกกกกกกกกกกกกกก2. ดา้นทาํเลท่ีตั้ง  

กกกกกกกกกกกกกกกก3. ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย ความสะดวก 

กกกกกกกกกกกกกกกก4. ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 

กกกกกกกกกกกกกกกก5. ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

กกกกกกกกกกกกกกกก6. ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 

กกกกกกกกกกกกกกกก7. ดา้นความสะอาด 

กกกกกกกกกกกกกกกก8. ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั 



36 
 

 

กกกกกกกกขั้นท่ี 3 การสร้างแบบสอบถามเป็น 3 ส่วน  

กกกกกกกกส่วนท่ี 1. เป็นคาํถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  

กกกกกกกกส่วนท่ี 2. เป็นคาํถามเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 

กกกกกกกกส่วนท่ี 3. เป็นคาํถามปลายเปิดใหผู้พ้กัอาศยัไดแ้สดงความคิดเห็น 

กกกกกกกกขั้นท่ี 4 นาํแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนให้อาจารยท่ี์ปรึกษาเพื่อตรวจสอบความถูกตอ้ง

เท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ภาษาท่ีใชแ้ละปรับปรุงแกไ้ขแบบสอบถาม  

กกกกกกกกขั้นท่ี 5 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบแกไ้ขแลว้ ไปหาความเช่ือมัน่โดยวิธีหาค่า

สัมประสิทธ์ิอลัฟา (Alpha Coefficients) โดยการทดสอบแบบสอบถามโดยสุ่มตวัอย่างมา 30 

ตวัอย่างสามารถคาํนวณค่าสัมประสิทธ์ิอลัฟาได้เท่ากบั 0.9771 แสดงว่าแบบทดสอบมีความ

น่าเช่ือถือได ้(ศิริชยั พงษว์ชิยั 2545:123) 

กกกกกกกกขั้นท่ี 6 นาํแบบสอบถามท่ีผา่นการตรวจสอบมาปรับปรุงแกไ้ขแลว้นาํมาเสนออาจารยท่ี์

ปรึกษาวิจยัให้พิจารณาความสมบูรณ์อีกคร้ังและนาํแบบสอบถามท่ีผ่านการแก้ไขไปทาํการเก็บ

รวบรวมขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่ง 

 

การเกบ็รวบรวมข้อมูล  

กกกกกกกกหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดร้วบรวมแนวความคิด ทฤษฎีและผลงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อนาํมา

เป็นแนวทางในการสร้างเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษาตามกรอบแนวความคิดในการวิจยั โดยผูว้ิจยัได้

ดาํเนินการเก็บรวบรวมขอ้มูลการศึกษาวจิยัคร้ังน้ี อยา่งเป็นขั้นตอนดงัน้ี  

กกกกกกกก1. นาํเร่ืองขออนุญาตจากคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 เพื่อขอความ

อนุเคราะห์ใหก้ารเก็บรวบรวมขอ้มูลและสนบัสนุนการวจิยั  

กกกกกกกก2. ผูว้ิจยัทาํการแจกแบบสอบถามกลุ่มตวัอย่างจาํนวน 171 ชุด โดยให้ผูต้อบแบบ 

สอบถามดว้ยตนเอง  

กกกกกกกก3. จดัเก็บรวบรวมแบบสอบถามดว้ยตนเองภายใน 30 วนั จนครบ 171 ชุด  

กกกกกกกก4. ตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบในแบบสอบถาม  

กกกกกกกก5. จดัหมวดหมู่ของแบบสอบถาม เพื่อนาํขอ้มูลวเิคราะห์ทางสถิติ  
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การวเิคราะห์ข้อมูล  

กกกกกกกกผูว้จิยันาํขอ้มูลมาประมวล และวเิคราะห์ดว้ย โปรแกรมคอมพิวเตอร์สําเร็จรูปโดยใชว้ิธี

ทางสถิติท่ีนาํมาใชใ้นการวเิคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี  

กกกกกกกก1.ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคลและความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1ใชส้ถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistic) เพื่อให้ใชใ้นการบรรยายลกัษณะ

ขอ้มูลทัว่ไปของกลุ่มตวัอยา่ง ทาํการวิเคราะห์โดยใชร้้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) และค่า

เบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

กกกกกกกก2. การเปรียบเทียบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหัวหิน 1 จาํแนกตามปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล วิเคราะห์โดยใช้สถิติเชิงอนุมาน 

(Inferential) ไดแ้ก่ค่าสถิติ T-test และค่าสถิติ F-test หรือความแปรปรวนชนิดทางเดียว (One way 

ANOVA) โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติท่ีใชใ้นการวิเคราะห์คร้ังน้ี ไวท่ี้ระดบันยัสําคญัทางสถิติ 

0.05 
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บทที ่4  

ผลการวเิคราะห์ข้อมูล  

 

กกกกกกกกการวจิยัเร่ือง “ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวั

หิน 1”โดยผูว้จิยัไดท้าํการศึกษาจากกลุ่มตวัอยา่งจาํนวน 172 ชุด โดยใชแ้บบสอบถามเป็นเคร่ืองมือ

ในการศึกษาขอ้มูลวจิยั ซ่ึงครอบคลุมเก่ียวกบั ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และความพึง

พอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ผลจากการวิเคราะห์

ขอ้มูลไดน้าํเสนอและอธิบายขอ้มูลเป็น 3 ตอน ดงัน้ี  
กกกกกกกกตอนท่ี 1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล นาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 1-7 

กกกกกกกกตอนท่ี 2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานของโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1นาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 8-15 

กกกกกกกกตอนท่ี 3 การวเิคราะห์ขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน นาํเสนอไวใ้นตารางท่ี 17- 60 

 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล นําเสนอไว้ในตารางที ่1-ตารางที ่7 

 

ตารางที่ 1 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามเพศ 

เพศ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ชาย 91 52.9 

หญิง 81 47.1 

รวม 172 100.00 

  

จากตารางท่ี 1 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด 171 คน จาํแนกเป็นเพศชายจาํนวน 91 คน คิด

เป็นร้อยละ 52.9 และเพศหญิง จาํนวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 47.1 
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ตารางที่ 2 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามช่วงอายุ 

อายุ จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 30 ปี 129 75.0 

30-39 ปี 17 9.9 

40-49ปี 12 7.0 

50ปีข้ึนไป 14 8.1 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 2 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่ง ส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง ตํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน129 คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.0 รองลงมา ไดแ้ก่ มีอายุระหวา่ง 30-39 ปี จาํนวน 17 คน  และอายุระหวา่ง 40-49 

ปี จาํนวน124 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ 7.0 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 3 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

โสด 130 75.6 

สมรส 34 19.8 

หยา่ร้าง/หมา้ย 8 4.6 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 3 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จาํนวน 130 คน 

คิดเป็นร้อยละ 75.6 รองลงมา ไดแ้ก่ สถานภาพสมรส จาํนวน 34 คน และสถานภาพหยา่ร้าง/หมา้ย 

จาํนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ19.8 และ 4.6 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 4 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จํานวน(คน) ร้อยละ 

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากวา่ 16 9.3 

มธัยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. 21 12.2 

อนุปริญญา/ปวส. 20 11.6 

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 115 66.9 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 4 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีระดบัการศึกษาสูงสุดอยูท่ี่ระดบั

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 66.9 รองลงมา ไดแ้ก่ ระดบัมธัยมศึกษาตอน

ปลายหรือปวช. จาํนวน 21 คน และ ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากวา่ จาํนวน 16 คน คิดเป็น

ร้อยละ12.2 และ 9.3 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 5 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จํานวน(คน) ร้อยละ 

แม่บา้น/พอ่บา้น 10 5.8 

พนกังานบริษทัเอกชน 19 11.0 

ธุรกิจส่วนตวั 13 7.6 

รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 12 7.0 

นกัเรียน/นกัศึกษา 114 66.3 

วา่งงาน 4 2.3 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 5 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา จาํนวน 

114 คน คิดเป็นร้อยละ 66.3 รองลงมา ไดแ้ก่ พนกังานบริษทัเอกชน จาํนวน 19 คน และผูว้า่งงาน 

จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ11.1 และ 1.8 ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 6 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน จํานวน(คน) ร้อยละ 

ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 76 44.2 

5,000-10,000 บาท 57 33.1 

10,001-20,000 บาท 24 14.0 

20,001-30,000 บาท 12 7.0 

มากกวา่30,000 บาท 3 1.7 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 6 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนอยูใ่นช่วงตํ่า

กวา่ 5,000 บาท จาํนวน 76 คน คิดเป็นร้อยละ 44.2 รองลงมา ไดแ้ก่ 5,000-10,000 บาท จาํนวน 57 

คน และมากกวา่ 30,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ33.1 และ1.7 ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 7 สถานภาพของกลุ่มตัวอย่าง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยในบ้าน

เอือ้อาทรหัวหิน1 (รวมผู้ตอบแบบสอบถาม) 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว จํานวน(คน) ร้อยละ 

1 คน 46 26.7 

2 คน 73 42.5 

3 คน 35 20.3 

4 คนข้ึนไป 18 10.5 

รวม 172 100.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 7 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด ส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 

คน จาํนวน 73 คน คิดเป็นร้อยละ 42.5 รองลงมา ไดแ้ก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน จาํนวน 

46 คน และจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ26.7 และ10.5 

ตามลาํดบั 
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ส่วนที่ 2 ระดับความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1ของ

กลุ่มตัวอย่าง นําเสนอไว้ในตารางที ่8-16 

 

ตารางที ่8 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อ

การดําเนินงานในภาพรวม 

ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย Mean S.D. ระดับความพงึพอใจ 

1.ดา้นความปลอดภยั 2.29 1.14 นอ้ย 

2.ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 2.80 1.22 ปานกลาง 

3.ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 2.31 1.21 

 

นอ้ย 

4.ดา้นการจดัการของคณะกรรมการ

ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 2.43 1.05 

 

นอ้ย 

5.ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร 2.89 1.05 ปานกลาง 

6.ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 2.37 1.15 นอ้ย 

7.ดา้นความสะอาด 2.50 1.09 ปานกลาง 

8.ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั 2.30 1.09 

 

นอ้ย 

รวม 2.45 1.15 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 8 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในภาพรวม อยูใ่น

ระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.45 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด ในดา้นความปลอดภยั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.29 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.80 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31 ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัว

หิน1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.43 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.89  ดา้น

สภาพแวดลอ้มทัว่ไป มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 ดา้นความสะอาด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 และดา้นการจดั

กิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30 
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ตารางที ่9 แสดงค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่งเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผลต่อ

การดําเนินงานในด้านความปลอดภัย 

ด้านความปลอดภยั ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

   1. ยามรักษาความปลอดภยั

เพียงพอ 

8 

(4.7) 

32 

(18.6) 

65 

(37.8) 

35 

(20.3) 

32 

(18.6) 
2.70 1.11 ปานกลาง 

   2. การตรวจคนเข้าออก

ตลอด 24 ชัว่โมง 

11 

(6.4) 

20 

(11.6) 

39 

(22.6) 

51 

(29.7) 

51 

(29.7) 
2.35 1.20 นอ้ย 

   3. ยามรักษาความปลอดภยั

ป ฏิ บั ติ ง า น อ ย่ า ง มี

ประสิทธิภาพ ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

4 

(2.3) 

21 

(12.2) 

64 

(37.2) 

38 

(22.1) 

45 

(26.2) 
2.42 1.08 นอ้ย 

    4. ทางหนีไฟอยูใ่นบริเวณท่ี

เหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสามารถ

ใชง้านไดดี้ 

9 

(5.2) 

16 

(9.3) 

57 

(33.1) 

35 

(20.4) 

55 

(32.0) 
2.35 1.17 นอ้ย 

    5.  ถงัดบัเพลิงพร้อมใช้งาน

และเพียงพอต่อความตอ้งการ 

8 

(4.7) 

18 

(10.5) 

47 

(27.3) 

37 

(21.5) 

62 

(36.0) 
2.26 1.19 นอ้ย 

    6.  กลอ้งวงจรปิดท่ีใช้งาน

ไดดี้และอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสม 

3 

(1.7) 

9 

(5.2) 

21 

(12.2) 

34 

(19.8) 

105 

(61.1) 
1.67 1.00 นอ้ย 

    7.  แสงสว่างทั่วถึงใน

บริเวณท่ีอาจเกิดเหตุอนัตราย

และไม่ปลอดภยั หรือบริเวณท่ี

เส่ียงต่อการโจรกรรม 

10 

(5.8) 

23 

(13.4) 

59 

(34.3) 

43 

(25.0) 

37 

(21.5) 
2.57 1.14 ปานกลาง 

   8. ก า ร ดู แ ล ร ถ ย น ต ์

รถจกัรยานยนตแ์ละทรัพยสิ์น

มีค่าของผูพ้กัอาศยั 

4 

(2.3) 

15 

(8.7) 

54 

(31.4) 

47 

(27.3) 

52 

(30.3) 
2.26 1.06 นอ้ย 

    9. การให้ความ สําคัญ

เก่ียวกบัความปลอดภยั 

4 

(2.3) 

10 

(5.8) 

33 

(19.2) 

57 

(33.2) 

68 

(39.5) 
1.98 1.02 นอ้ย 

รวม 2.29 1.14 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 9 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นความปลอดภยัภาพรวม อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.29 และเม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด ในเร่ืองยามรักษาความปลอดภยัเพียงพอ ตรวจตรา ดูแลเรียบร้อย มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.70 

มีแสงสวา่งทัว่ถึงในบริเวณท่ีอาจเกิดเหตุอนัตราย  มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.57 ยามรักษาความปลอดภยั

ปฏิบติังานอยา่งมีประสิทธิภาพ ดูแลอยา่งทัว่ถึง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 มีการตรวจคนเขา้ออกตลอด 

24 ชัว่โมง มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.35 มีทางหนีไฟและอยูใ่นบริเวณท่ีเหมาะสม เม่ือเกิดเหตุสามารถใช้

งานไดดี้ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.35 มีถงัดบัเพลิงพร้อมใช้งานและเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย
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เท่ากบั 2.26 มีการดูแลทรัพยสิ์นมีค่าของผูพ้กัอาศยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26 การให้ความสําคญั

เก่ียวกบัความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.98 มีกลอ้งวงจรปิดท่ีใชง้านไดดี้และอยูใ่นจุดท่ีเหมาะสม 

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.67 

 

ตารางที่ 10 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านทาํเลทีต่ั้งกกกกกกกก 

ด้านทําเลที่ตั้ง ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

   1. อยูใ่กลห้้างสรรพสินคา้/ตลาด/

แหล่งชุมชน 

7 

(4.1) 

18 

(10.5) 

65 

(37.8) 

42 

(24.4) 

40 

(23.2) 
2.48 1.08 นอ้ย 

   2. ใกลส้ถานท่ีราชการ 11 

(6.4) 

21 

(12.2) 

53 

(30.8) 

53 

(30.8) 

34 

(19.8) 
2.55 1.13 ปานกลาง 

   3. ท่ีจอดรถกว้างขวางและ

เพียงพอ 

24 

(14.0) 

34 

(19.8) 

46 

(26.7) 

37 

(21.5) 

31 

(18.0) 
2.90 1.30 ปานกลาง 

   4. ความสะดวกในการเดินทาง

ไปมา 

32 

(18.6) 

41 

(23.8) 

55 

(32.0) 

31 

(18.0) 

13 

(7.6) 
3.28 1.18 ปานกลาง 

รวม 2.80 1.22 ปานกลาง 

ก 

กกกกกกกจากตารางท่ี 10 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นความปลอดภยัภาพรวม อยู่ท่ีระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.80 และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดในเร่ืองความสะดวกในการเดินทางไปมา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.28 มีบริเวณท่ี

จอดรถกวา้งขวางและเพียงพอต่อความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.90 ใกลส้ถานท่ีราชการ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.55 อยูใ่กลห้า้งสรรพสินคา้/ตลาด/แหล่งชุมชน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.48 
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ตารางที่ 11 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

ด้านสาธารณูปโภคและส่ิง

อาํนวยความสะดวก 

ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. ระบบสาธารณูปโภคใน

ด้าน ไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์

ทัว่ถึงและพร้อมใชง้าน 
12 

(7.0) 

63 

(36.6) 

59 

(34.3) 

21 

(12.2) 

17 

(9.9) 
3.19 1.07 ปานกลาง 

    2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ี

สามารถบริการด้วยตนเอง เช่น 

ตู้เ ติมเงิน บริการเคร่ืองซักผ้า

หยอดเหรียญมีสภาพพร้อมใช้

งานอยูเ่สมอ 

5 

(2.9) 

12 

(7.0) 

42 

(24.4) 

33 

(19.2) 

80 

(46.5) 
2.01 1.12 นอ้ย 

    3. ร้านสะดวกซ้ือมีสินคา้ให้

เลือกซ้ือตามความตอ้งการ 

6 

(3.5) 

12 

(7.0) 

22 

(12.8) 

50 

(29.0) 

82 

(47.7) 
1.90 1.09 

ปานกลาง 

    4. บริการรับส่งพสัดุไปรษณีย์

สะดวกต่อการใชบ้ริการ 
12 

(7.0) 

25 

(14.5) 

57 

(33.1) 

43 

(25.0) 

35 

(20.3) 
2.63 1.17 ปานกลาง 

  5. มีบริการซักอบรีดอยู่ใน

บ ริ เ ว ณ ท่ี พั ก แ ล ะ มี ค ว า ม

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ 

4 

(2.3) 

9 

(5.2) 

29 

(16.9) 

43 

(25.0) 

87 

(50.6) 
1.84 1.04 นอ้ย 

    6.ระบบเคเบ้ิลทีวีมีสัญญาณท่ี

ชดัเจนและมีสถานีท่ีหลากหลาย

ให้เลือกชมอย่างเพียงพอและ

พร้อมใชง้าน 

6 

(3.5) 

14 

(8.1) 

39 

(22.7) 

44 

(25.6) 

69 

(40.1) 
2.09 1.13 

 

 

นอ้ย 

    7.มีสนามกีฬาให้บริการแก่ผู ้

พกัอาศยั 

17 

(9.9) 

18 

(10.5) 

44 

(25.6) 

48 

(27.9) 

45 

(26.2) 
2.50 1.26 ปานกลาง 

รวม 2.31 1.21 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 11 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก อยู่ท่ีระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.31 

และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด  ในเร่ือง ระบบสาธารณูปโภคในดา้น ไฟฟ้า ประปา โทรศพัทท์ัว่ถึง

และพร้อมใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.19 มีบริการรับส่งพสัดุ-ไปรษณียอ์ยูใ่นบริเวณท่ีพกั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.63 มีสนามกีฬาให้บริการแก่ผูพ้กัอาศยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.50 ระบบเคเบิ้ลทีวีมีสัญญาณท่ี

ชดัเจนและมีสถานีท่ีหลากหลายให้เลือกชมอยา่งเพียงพอและพร้อมใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.09 มี
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ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสามารถบริการดว้ยตนเอง เช่น ตูเ้ติมเงิน บริการเคร่ืองซักผา้ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.01 มีร้านสะดวกซ้ือและมีสินคา้ให้เลือกซ้ือตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.90 มี

บริการซกัอบรีดอยูใ่นบริเวณท่ีพกัและมีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.84 

 

ตารางที่ 12 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอื้ออาทร 

หัวหิน 1 

ด้านการจัดการของคณะกรรมการ

ชุมชน 

ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. คณะ กรรมการชุมชน ให้ความ

เป็นกนัเองต่อผูพ้กัอาศยัทุกคน 

6 

(3.5) 

18 

(10.4) 

65 

(37.8) 

39 

(22.7) 

44 

(25.6) 
2.44 1.09 นอ้ย 

    2. คณะ กรรมการชุมชนให้บริการ

ผูพ้กัอาศยัทุกคนอยา่งเสมอภาค 

5 

(2.9) 

17 

(9.9) 

67 

(38.9) 

44 

(25.6) 

39 

(22.7) 
2.45 1.04 นอ้ย 

  3. คณะ กรรมการชุมชนโครงการ

บ้ า น เ อ้ื อ อ า ท ร หั ว หิ น 1มี ค ว า ม

น่าเช่ือถือและดาํเนินงานด้วยความ

โปร่งใส 

4 

(2.3) 

19 

(11.1) 

70 

(40.7) 

43 

(25.0) 

36 

(20.9) 
2.49 1.02 นอ้ย 

    4.  ได้รับคาํปรึกษาท่ีดีจาก

คณะกรรมการชุมชน 

4 

(2.3) 

16 

(9.3) 

61 

(35.5) 

52 

(30.2) 

39 

(22.7) 
2.38 1.01 นอ้ย 

5.คณะกรรมการชุมชน ให้ความเอา

ใจใส่ดูแลเปรียบเหมือนญาติมิตร 

4 

(2.3) 

23 

(13.4) 

54 

(31.4) 

46 

(26.7) 

45 

(26.2) 
2.39 1.08 นอ้ย 

รวม      2.43 1.05 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 12 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 อยู่ท่ีระดบัน้อย โดยมี

ค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.43 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด  ในเร่ือง ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน1มีความน่าเช่ือถือและดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49 คณะกรรมการ

ชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน1 ให้บริการผูพ้กัอาศยัทุกคนอย่างเสมอภาค มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.45 คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 มีการใหค้วามเป็นกนัเองต่อผูพ้กัอาศยัทุก

คน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.44 คณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1ให้ความเอาใจใส่ดูแลเปรียบ

เหมือนญาติมิตร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.39 ไดรั้บคาํปรึกษาท่ีดีจากคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน1 เม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38  
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ตารางที่ 13 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. การออกแบบอาคารเหมาะสม

กบัลกัษณะการพกัอาศยัและการใช้

งาน 

6 

(3.5) 

41 

(23.9) 

74 

(43.0) 

42 

(24.4) 

9 

(5.2) 
2.96 0.91 ปานกลาง 

    2. โครงสร้างของอาคารมีความ

คงทน  

12 

(7.0) 

39 

(22.7) 

72 

(41.9) 

30 

(17.4) 

19 

(11.0) 
2.97 1.06 ปานกลาง 

    3. วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็น

วสัดุท่ีมีคุณภาพดี ไม่ชาํรุดเสียหาย 

12 

(7.0) 

31 

(18.0) 

73 

(42.5) 

30 

(17.4) 

26 

(15.1) 
2.84 1.10 ปานกลาง 

    4.  การออก แบบอาคารและการ

ตกแต่งภายในอยา่งสวยงาม 

10 

(5.8) 

31 

(18.0) 

72 

(41.9) 

31 

(18.0) 

28 

(16.3) 
2.79 1.10 ปานกลาง 

รวม 2.89 1.05 ปานกลาง 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 13 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร อยูท่ี่ระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.89 และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียด ในเร่ือง โครงสร้างพื้นฐานของอาคารมีความคงทน ถาวร มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 

2.97 การออกแบบอาคารเหมาะสมกบัลกัษณะการพกัอาศยัและการใชง้าน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 

วสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพดี ไม่ชาํรุดเสียหาย มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.84 มีการ

ออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในอยา่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.79 

 

ตารางที่ 14 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล             

กกกกกกกกต่อการดําเนินงานในด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

ด้านสภาพแวดล้อม

ทั่วไป 

ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. มีการปลูกตน้ไม ้

จดัสวนหยอ่มเพ่ือสร้าง

ความร่มร่ืน 

18 

(10.5) 

19 

(11.0) 

36 

(21.0) 

58 

(33.7) 

41 

(23.8) 
2.51 1.26 ปานกลาง 

    2. การคดัแยกขยะ

อยา่งถูกสุขลกัษณะ 

23 

(13.4) 

17 

(9.9) 

61 

(35.4) 

50 

(29.1) 

21 

(12.2) 
2.83 1.18 ปานกลาง 

    3. การกาํจดัปลวก

อยา่งสมํ่าเสมอ 

5 

(2.9) 

10 

(5.8) 

50 

(29.1) 

54 

(31.4) 

53 

(30.8) 
2.19 1.03 นอ้ย 
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ด้านสภาพแวดล้อม

ทั่วไป 

ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    4.  การกาํจดัลูกนํ้า

ยงุลายและพน่ยาฆ่ายงุ 

5 

(2.9) 

13 

(7.6) 

38 

(22.1) 

52 

(30.2) 

64 

(37.2) 
2.09 1.08 นอ้ย 

5.มีการจดัระบบบาํบดั

นํ้าเสียท่ีดี 

3 

(1.7) 

19 

(11.1) 

48 

(27.9) 

52 

(30.2) 

50 

(29.1) 
2.26 1.05 นอ้ย 

รวม      2.37 1.15 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 14 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.37 และเม่ือพิจารณาใน

รายละเอียด  ในเร่ือง การคดัแยกขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83 บริเวณท่ีพกั มีการ

ปลูกตน้ไม ้ จดัสวนหยอ่มเพื่อสร้างความร่มร่ืนในโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.51 มีการจดัระบบ

บาํบดันํ้ าเสียท่ีดีมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.26 มีการกาํจดัปลวกอยา่งสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.19 มีการ

กาํจดัลูกนํ้ายงุลายและพน่ยาฆ่ายงุ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.09 ตามลาํดบั โดยมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่น

ระดบันอ้ยเช่นเดียวกนั 

 

ตารางที่ 15 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านความสะอาด 

ด้านความสะอาด ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. พนกังานเอาใจใส่และ

รับผิดชอบ 

7 

(4.1) 

20 

(11.6) 

62 

(36.0) 

39 

(22.7) 

44 

(25.6) 
2.46 1.12 นอ้ย 

    2. พนกังานรักษาความสะอาด

ตั้งใจในการทาํงานและทาํงาน

อยา่งสมํ่าเสมอ 

6 

(3.5) 

20 

(11.6) 

68 

(39.5) 

39 

(22.7) 

39 

(22.7) 
2.51 1.07 ปานกลาง 

    3. พนกังานทาํความสะอาดท่ี

รับผิดชอบ 

7 

(4.1) 

27 

(15.7) 

61 

(35.5) 

42 

(24.4) 

35 

(20.3) 
2.59 1.10 ปานกลาง 

    4.  จาํนวนพนกังานรักษาความ

สะอาดเพียงพอต่อปริมาณงานของ

โครงการ 

5 

(2.9) 

23 

(13.4) 

52 

(30.2) 

53 

(30.8) 

39 

(22.7) 
2.43 1.07 นอ้ย 

รวม 2.50 1.09 น้อย 

กกกกกกกก 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 15 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ด้านด้านความสะอาด อยู่ท่ีระดบัน้อย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากับ 2.50 และเม่ือพิจารณาใน
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รายละเอียด ในเร่ือง พนกังานรักษาความสะอาดทาํความสะอาดในทุกบริเวณท่ีรับผดิชอบ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.59 พนกังานรักษาความสะอาดตั้งใจในการทาํงานและทาํงานอย่างสมํ่าเสมอ มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.51 พนกังานรักษาความสะอาดเอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.46 

จาํนวนพนกังานรักษาความสะอาดเพียงพอต่อปริมาณงานของโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.43 

 

ตารางที่ 16 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล

ต่อการดําเนินงานในด้านการจัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกัอาศัย 

ด้านการจัดกจิกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผู้พกัอาศัย 

ระดบัความพงึพอใจ Mean S.D. แปลผล 

5 4 3 2 1    

    1. มีการจดังานร่ืนเริงต่างๆเพ่ือ

สร้างความสมัพนัธ์ของผูพ้กัอาศยั 

เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต ์

6 

(3.5) 

26 

(15.1) 

43 

(25.0) 

56 

(32.6) 

41 

(23.8) 
2.42 1.11 นอ้ย 

    2. มีการรณรงคป้์องกนัยาเสพ

ติด 

7 

(4.1) 

8 

(4.6) 

59 

(34.3) 

45 

(26.2) 

53 

(30.8) 
2.25 1.07 นอ้ย 

    3. มีการส่งเสริมการศึกษาให้

เยาวชนท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน 1 

5 

(2.9) 

11 

(6.4) 

46 

(26.8) 

57 

(33.1) 

53 

(30.8) 
2.17 1.03 นอ้ย 

  4.  มีการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยั

ไดแ้สดงความคิดเห็น  

9 

(5.2) 

16 

(9.3) 

53 

(30.8) 

44 

(25.6) 

50 

(29.1) 
2.36 1.15 นอ้ย 

รวม 2.31 1.09 น้อย 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 16 พบวา่ กลุ่มตวัอยา่งทั้งหมด มีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงาน 

ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 

2.31 และเม่ือพิจารณาในรายละเอียด  ในเร่ือง มีการจดังานร่ืนเริงต่างๆเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และ

ความสามคัคีของผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต์ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.42 มีการเปิดโอกาส

ให้ผูพ้กัอาศยัไดแ้สดงความคิดเห็นในการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.36 มี

การรณรงคป้์องกนัยาเสพติด มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.25 มีการส่งเสริมการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีพกัอาศยั

ในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.17 
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ส่วนที ่3 การวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมุติฐาน นําเสนอไว้ในตารางที ่17- 60 

 

ตารางที่ 17 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง ที่มีต่อ

การดําเนินงาน จําแนกตามเพศ 

ความพงึพอใจต่อการ

ดาํเนินงาน 

เพศ  

t-test 

 

Sig. ชาย หญิง 

Mean S.D. ระดบั Mean S.D. ระดบั 

1.ด้านความปลอดภยั 2.35 1.18 ปานกลาง 2.22 1.10 นอ้ย 1.96 0.05 

2.ด้านทําเลที่ตั้ง 2.71 1.22 ปานกลาง 2.90 1.21 ปานกลาง -2.025 0.43 

3.ด้านสาธารณูปโภคและ

ส่ิงอาํนวยความสะดวก 
2.27 1.23 

 

นอ้ย 
2.34 1.19 

 

นอ้ย 

 

-1.094 

 

0.27 

4.ด้านการจัดการของ

คณะกรรมการชุมชน

โครงการ 

2.37 1.07 

 

นอ้ย 2.50 1.02 

 

ปานกลาง 

 

-2.107 

 

0.04* 

5.ด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร 
2.83 1.05 

 

ปานกลาง 
2.96 1.05 

 

ปานกลาง 

 

-1.685 

 

0.09 

6.ด้านสภาพแวดล้อม

ทั่วไป 
2.33 1.11 

 

นอ้ย 
2.42 1.19 

 

นอ้ย 

 

-1.366 

 

0.17 

7.ด้านความสะอาด 2.51 1.12 ปานกลาง 2.48 1.06 นอ้ย 0.289 0.77 

8.ด้านการจัดกจิกรรม

และการมีส่วนร่วมของผู้

พกัอาศัย 

2.27 1.12 

 

นอ้ย 2.33 1.06 

 

นอ้ย 

 

-0.861 

 

0.39 

รวม 2.42 1.16 น้อย 2.47 1.14 น้อย -2.007 0.05 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 17 จากการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

ของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามเพศชายและเพศหญิงของกลุ่มตวัอยา่ง โดย

การใชค้่า T-test พบวา่ ความพึงพอใจใน ดา้นความปลอดภยั เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก เพศ

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดัการ

ของคณะกรรมการชุมชนโครงการ เพศแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างมี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป เพศแตกต่างกนัมีระดบั
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ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสะอาด เพศแตกต่างกนัมี

ระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมี

ส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั เพศแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ี 0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 18 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นช่วงอาย ุความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือพิจารณา

ในรายละเอียดตามช่วงอายุ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีช่วงอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.76 มากกวา่ดา้น

อ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอาย ุ30-39 ปี มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้าง

อาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.94 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.68 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 40-49 ปีมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ใน ดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 4.00 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน

ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.30 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีช่วงอายุ 50 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.14 มากกวา่

ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 1.84 
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ตารางที่ 19 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามช่วงอายุทีแ่ตกต่างกนั 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

อายุ F -test Sig.  

แหล่งความ  

แปรปรวน  

SS  df  MS  

25.53 0.00* 
1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
95.63 3 31.88 

ภายในกลุ่ม 1916.80 1535 1.25 

รวม 2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม 
80.18 3 26.73 

19.41 0.00* 
ภายในกลุ่ม 936.18 680 1.38 

รวม 1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม 
19.20 3 6.40 

4.40 0.00* 
ภายในกลุ่ม 1738.43 1193 1.46 

รวม 1757.63 1196  

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ 

ระหว่าง

กลุ่ม 
36.24 3 12.08 

11.50 0.00* 
ภายในกลุ่ม 894.16 851 1.05 

รวม 930.40 854  

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม 
60.61 3 20.20 

19.79 0.00* 
ภายในกลุ่ม 694.17 680 1.02 

รวม 754.78 683  
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ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

อายุ 

F -test Sig. แหล่งความ  

แปรปรวน 
SS df MS 

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม 

 

15.25 

 

3 

 

5.08 
 

 

3.87 

 

 

0.01* 
ภายในกลุ่ม 1118.21 851 1.31 

รวม 1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม 
22.36 3 7.45 

6.39 0.00* 
ภายในกลุ่ม 792.62 680 1.17 

รวม 814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
18.39 3 6.13 

5.23 0.00* 
ภายในกลุ่ม 797.52 680 1.17 

รวม 815.91 683  

 

รวม 

ระหว่าง

กลุ่ม 
170.48 3 56.83 

 

43.56 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 9364.47 7178 1.31 

รวม 9534.95 7181  

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 19 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

ของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามช่วงอายุ ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชค้่า     

F -test โดยรวมพบวา่ อายแุตกต่างกนัส่งผลให ้ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจใน ด้านความปลอดภยั อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก อายุ

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดัการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการ อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั



56 
 

 

ทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่าง

กนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป อายุแตกต่างกนัมีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสะอาด อายุแตกต่างกนัมีระดบัความ

พึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู ้

พกัอาศยั อายแุตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางที ่20 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.42 1.68 2.30 1.87 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.42 - 0.7354* 0.1189 0.5434* 

30 -39 ปี 1.68  - -0.6166* -0.1921 

40-49 ปี 2.30   - 0.4245* 

50 ปีขึน้ไป 1.87    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 20 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุอยูใ่นช่วง

40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ 30-39 ปี และ50 ปีข้ึนไป ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ

ต ํ่ากวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กั

อาศยัท่ีมีอาย ุ30-39 ปี และ50 ปีข้ึนไป 
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ตารางที่ 21 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านทําเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.67 1.85 4.00 2.98 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.67 - -0.1863 -1.3333* -0.3141 

30 -39 ปี 1.85  - -1.1471* -0.1278 

40-49 ปี 4.00   - 1.0192* 

50 ปีขึน้ไป 2.98    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 21 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นทาํเลท่ีตั้งแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ 40-49 ปี มี

ความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป ตํ่ากวา่ 30 ปี และ 30-39 ปี ตามลาํดบั 

 

ตารางที่ 22 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้าน

สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.30 2.13 2.73 2.23 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.30 - 0.1763 -0.4239* 0.0716 

30 -39 ปี 2.13  - -0.6001* -0.1047 

40-49 ปี 2.73   - 0.4954* 

50 ปีขึน้ไป 2.23    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 22 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดย

ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ 40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี อายุ 50 ปีข้ึนไป 

และ 30-39 ปี ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 23 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

จัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.47 2.05 2.97 2.14 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.47 - 0.4227* -0.4969* 0.3313* 

30 -39 ปี 2.05  - -0.9196* -0.0914 

40-49 ปี 2.97   - 0.8282* 

50 ปีขึน้ไป 2.14    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 23 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต ํ่ากวา่ 30 ปี อายุ 50 ปีข้ึน

ไป และ 30-39 ปี ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต ํ่ากว่า 30 ปี มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ   

30-39 ปี และ50 ปีข้ึนไป 

 

ตารางที ่ 24 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.76 2.94 3.90 3.15 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.76 - -0.1776 -1.1323* -0.3903* 

30 -39 ปี 2.94  - -0.9547* -0.2127 

40-49 ปี 3.90   - 0.7420* 

50 ปีขึน้ไป 3.15    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 24 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ี
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มีอาย ุ40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ 50 ปีข้ึนไป อายุ 30-39 ปีและตํ่ากวา่ 30 ปี 

ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป 

 

ตารางที่ 25 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้าน

สภาพแวดล้อมทัว่ไป โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.41 2.13 2.70 2.15 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.41 - 0.2768* -0.2938 0.2524 

30 -39 ปี 2.13  - -.05706* -0.0244 

40-49 ปี 2.70   - 0.5462* 

50 ปีขึน้ไป 2.15    - 

*P<0.0 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 25 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ  

40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ50 ปีข้ึนไป และอาย ุ30-39 ปี ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมี

อายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ30-39 ปี 

 

ตารางที ่26 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านความ

สะอาด โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.55 1.96 2.65 2.52 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.55 - 0.5926* -0.0974 0.0292 

30 -39 ปี 1.96  - -0.6900* -0.5633* 

40-49 ปี 2.65   - 0.1266 

50 ปีขึน้ไป 2.52    - 

*P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 26 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความสะอาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ40-49 ปีและ

50 ปีข้ึนไป มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ อาย ุ30-39 ปี ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุต ํ่า

กวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ อาย ุ30-39 ปี 

 

ตารางที่ 27 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านการ

จัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกัอาศัย โดยจําแนกตามอายุ 

อายุ ค่าเฉลีย่ ตํ่ากว่า 30 ปี 30 -39 ปี 40-49 ปี 50 ปีขึน้ไป 

2.37 2.01 2.52 1.90 

ตํ่ากว่า 30 ปี 2.37 - 0.3535* -0.1526 0.4644* 

30 -39 ปี 2.01  - -0.5061* 0.1109 

40-49 ปี 2.52   - 0.6170* 

50 ปีขึน้ไป 1.90    - 

กก*P<0.05 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 27 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในด้านการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาย ุ40-49 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ 30-39 ปี และอายุ 50 

ปีข้ึนไป ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 30 ปี มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอายุ30-39 ปี และ

อาย ุ50 ปีข้ึนไป 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 28 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลด้านสถานภาพ ความพึงพอใจโดยรวมทุกด้าน อยู่ในระดบัน้อย และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดตามสถานภาพ พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพโสด มีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.78 มากกวา่ดา้น

อ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.27 

กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้าง

อาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.27 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.91 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีหยา่ร้าง / หมา้ย มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ใน ดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.41 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน

ดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.92 

 

ตารางที่ 29 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามสถานภาพ 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

สถานะภาพ F -test Sig.  

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS  

 

 

25.98 

 

 

 

 

 

0.00* 

1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
65.84 2 32.92 

ภายในกลุ่ม 1946.59 1536 1.27 

รวม 2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม 
34.08 2 17.04 

 

11.82 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 982.27 681 1.44 

รวม 1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม 
5.14 2 2.57 

 

 

1.75 

 

 

0.17 ภายในกลุ่ม 1752.49 1194 1.47 

รวม 1757.63 1196  



63 
 

 

 
ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

สถานะภาพ F -test Sig.  

แหล่งความ 

แปรปรวน 

SS df MS 

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ 

ระหว่าง

กลุ่ม 
3.85 2 1.93 

 

 

1.77 

 

 

0.17 ภายในกลุ่ม 926.55 852 1.09 

รวม 930.40 854  

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม 
27.86 2 13.93 

 

13.05 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 726.92 681 1.07 

รวม 754.78 683  

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม 

 

2.47 

 

2 

 

1.23 

 

0.93 

 

0.40 

ภายในกลุ่ม 1130.99 852 1.33 

รวม 1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม 
4.28 2 2.14 

 

1.80 

 

0.17 

ภายในกลุ่ม 810.70 681 1.19 

รวม 814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
6.79 2 3.40 

 

2.86 

 

0.06 

ภายในกลุ่ม 809.12 681 1.19 

รวม 815.91 683  

รวม ระหว่าง

กลุ่ม 
3.80 2 1.90 

 

1.43 

 

0.24 

ภายในกลุ่ม 9531.16 7179 1.33 

รวม 9534.95 7181  

*P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 29 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามสถานภาพ โสด สมรส หยา่ร้าง/หมา้ย ของกลุ่ม

ตวัอยา่ง โดยการใชค้่า F-test โดยรวมพบวา่ สถานะภาพแตกต่างกนัส่งผลให้มีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ซ่ึงเม่ือพิจารณาความพอใจใน ดา้นความปลอดภยั 

สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้น

สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่าง

กัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ 

สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้น

การออกแบบโครงสร้างอาคาร สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมี

นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสะอาด สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั สถานะภาพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางที ่30 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

2.41 1.93 1.92 

โสด 2.41 - 0.4826* 0.4919* 

สมรส 1.93  - 0.0093 

หย่าร้าง/หม้าย 1.92   - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 30 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

สถานภาพโสด มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพสมรส และสถานภาพอย่าร้าง/

หมา้ย  
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ตารางที ่31 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านทําเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

2.68 3.14 3.41 

โสด 2.68 - -0.4556* -0.7255* 

สมรส 3.14  - -0.2699 

หย่าร้าง/หม้าย 3.41   - 

*P<0.05 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 31 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในด้านทาํเลท่ีตั้ งแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

สถานภาพอย่าร้าง/หมา้ย มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพโสด ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมี

สถานภาพสมรส มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพโสด 

 

ตารางที่ 32 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจําแนกตามสถานภาพ 

สถานภาพ ค่าเฉลีย่ โสด สมรส หย่าร้าง/หม้าย 

2.78 3.28 3.09 

โสด 2.78 - -0.5015* -0.3149 

สมรส 3.28  - 0.1866 

หย่าร้าง/หม้าย 3.09   - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 32 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผู ้

พกัอาศยัท่ีมีสถานภาพสมรส มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพโสด 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 33 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลตามระดบัการศึกษา ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดตามระดับการศึกษา พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ

มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากว่ามีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้าง

อาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.00 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.97 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีระดบัการศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายหรื

อปวช.มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ด้านทาํเลท่ีตั้ งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.12 

มากกว่าดา้นอ่ืนๆ ดา้นความปลอดภยั ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั โดย

ต่างมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.15 ทั้งคู่ ซ่ึงน้อยกว่าด้านอ่ืนๆ กลุ่มตวัอย่างท่ีมีระดับการศึกษาในระดับ

อนุปริญญาหรือปวส.มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.06 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั ดา้น

สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.11 
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ตารางที่ 34 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามระดับการศึกษา 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

ระดับการศึกษา F -test Sig.  

แหล่งความ  

แปรปรวน  

SS  df  MS   

 

 

7.30 

 

 

 

 

 

 

0.00* 

1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม  
28.32 3 9.44 

ภายในกลุ่ม  1984.11 1535 1.30 

รวม  2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม  
13.18 3 4.39 

 

2.98 

 

0.03* 

ภายในกลุ่ม  1003.18 680 1.48 

รวม  1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม  
10.20 3 3.40 

 

 

2.32 

 

 

0.07 ภายในกลุ่ม  1747.43 1193 1.47 

รวม  1757.63 1196  

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

ระหว่าง

กลุ่ม  
19.24 3 6.41 

 

 

5.99 

 

 

0.00* ภายในกลุ่ม  911.16 851 1.07 

รวม  930.40 854  

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม  
6.75 3 2.25 

 

2.05 

 

0.11 

ภายในกลุ่ม  748.02 680 1.10 

รวม  754.78 683  
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ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

ระดับการศึกษา  

F -test 

 

Sig. แหล่งความ  

แปรปรวน 
SS df MS 

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม  
8.33 3 2.78 

 

2.10 

 

0.10 

ภายในกลุ่ม  1125.13 851 1.32 

รวม  1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม  
10.75 3 3.58 

 

3.03 

 

0.03* 

ภายในกลุ่ม  804.23 680 1.18 

รวม  814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม  
9.08 3 3.03 

 

2.55 

 

0.06 

ภายในกลุ่ม  806.83 680 1.19 

รวม  815.91 683  

รวม ระหว่าง

กลุ่ม  
35.39 3 11.80 

 

8.92 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม  9499.56 7178 1.32 

รวม  9534.95 7181  

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 34 ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามระดบัการศึกษา ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชค้่า 

F –test พบว่า ความพึงพอใจในดา้นความปลอดภยั ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเลท่ีตั้งระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบั

ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร ระดับ



70 
 

 

การศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้น

สภาพแวดล้อมทัว่ไประดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ด้านความสะอาด ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั 

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางที ่35 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ มัธยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.97 2.15 2.17 2.38 

มัธยมต้น

หรือตํ่ากว่า 

1.97 

 

- -0.1831 -0.2019 -0.4103* 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

2.15 

 

 - -0.0188 -0.2272* 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

2.17 

 

  - -0.2085* 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.38 

 

   - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 35 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

การศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบั

อนุปริญญา/ปวส. ระดบัมธัยมตอนปลาย/ปวช. และระดบัมธัยมตอนตน้หรือตํ่ากวา่  

 

 



71 
 

 

ตารางที ่36 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านทําเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ มัธยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.78 3.12 2.95 2.72 

มัธยมต้น

หรือตํ่ากว่า 

2.78 

 

- -0.3357 -0.1667 0.0616 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

3.12 

 

 - 0.1690 0.3973* 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

2.95 

 

  - 0.2283 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.72 

 

   - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 36 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในด้านทาํเลท่ีตั้งแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

การศึกษาในระดบัมธัยมตอนปลาย/ปวช. มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบั

ปริญญาตรีหรือสูงกวา่  
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ตารางที่ 37 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

จัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ  โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ มัธยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

1.97 2.39 2.43 2.51 

มัธยมต้น

หรือตํ่ากว่า 

1.97 - 

 

-0.4171* -0.4567* -0.5345* 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

2.39  - -0.0395 -0.1173 

 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

2.43   - 

 

-0.0778 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.51    - 

 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 37 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 

และมธัยมตอนปลาย/ปวช. มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมตอนตน้

หรือตํ่ากวา่ 
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ตารางที ่38 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านความ

สะอาด โดยจําแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับ

การศึกษา 

ค่าเฉลีย่ มัธยมต้นหรือ

ตํ่ากว่า 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.12 2.42 2.51 2.55 

มัธยมต้น

หรือตํ่ากว่า 

2.12 - -0.3000 -0.3958* -0.4377* 

 

มัธยมปลาย

หรือ ปวช. 

2.42  - -0.4377 -0.1377 

 

อนุปริญญา

หรือ ปวส. 

2.51   - -0.0418 

 

ปริญญาตรี

หรือสูงกว่า 

2.55    - 

 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 38 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบัปริญญาตรีหรือสูงกวา่ ระดบัอนุปริญญา/ปวส. 

มีความพึงพอใจมากกวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีการศึกษาในระดบัมธัยมตอนตน้หรือตํ่ากวา่ 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 39 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลตามอาชีพ ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยู่ในระดบัน้อย และเม่ือพิจารณา

ในรายละเอียดตามอาชีพ พบว่ากลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพเเม่บา้น/พ่อบ้าน มีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานใน ดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.03 มากกว่าดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.11 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพพนกังานบริษทั มีความ

พึงพอใจต่อการดาํเนินงานในดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยต่างก็

มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.32 ทั้งคู่ ซ่ึงมากกว่าด้านอ่ืนๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.88 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้น

ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.58 มากกว่าดา้นอ่ืนๆ และพึง

พอใจน้อยท่ีสุดในด้านความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.18 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพรับราชการ/

พนกังานรัฐวิสาหกิจ มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.25 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.05 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน 

ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.71 มากกว่าดา้นอ่ืนๆ และพึง

พอใจน้อยท่ีสุดในด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.27 กลุ่ม

ตวัอย่างท่ีว่างงาน มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคารมาก

ท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.83มากกว่าด้านอ่ืนๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในด้านการจดัการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.13 
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ตารางที ่40 แสดงผลการวเิคราะห์ความแปรปรวนความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามอาชีพ 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

อาชีพ F -test Sig.  

ความ 

แปรปรวน 

SS df MS  

 

13.68 

 

 

 

 

 

0.00* 1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
85.94 5 17.19 

ภายในกลุ่ม 1926.48 1533 1.26 

รวม 2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม 
68.85 5 13.77 

 

9.85 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 947.51 678 1.40 

รวม 1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม 
16.36 5 3.27 

 

 

2.24 

 

 

0.05 ภายในกลุ่ม 1741.27 1191 1.46 

รวม 1757.631 1196  

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

ระหว่าง

กลุ่ม 
36.80 5 7.36 

 

 

 

6.99 

 

 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 893.60 849 1.05 

รวม 930.40 854  
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ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

อาชีพ  

F -test 

 

Sig. ความ 

แปรปรวน 
SS df MS 

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม 
60.00 5 12.00 

 

 

 

11.71 

 

 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 694.78 678 1.03 

รวม 754.78 683  

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม 
19.85 5 3.97 

 

3.03 

 

0.01* 

ภายในกลุ่ม 1113.62 849 1.31 

รวม 1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม 
15.53 5 3.11 

 

2.64 

 

0.02* 

ภายในกลุ่ม 799.44 678 1.18 

รวม 814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
21.46 5 4.29 

 

3.66 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 794.45 678 1.17 

รวม 815.91 683  

รวม ระหว่าง

กลุ่ม 
112.30 5 22.46 

 

17.11 

 

0.00 

ภายในกลุ่ม 9422.65 7176 1.31 

รวม 9534.95 7181  

*P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 40  ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามอาชีพ ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการใชค้่า F –test 

โดยรวมพบว่า อาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้ความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ ในด้านความปลอดภยั อาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง อาชีพแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ระดบั

การศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการ

จดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ระดบัการศึกษา

แตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มีนัยสําคัญทางสถิติท่ี 0.05 ด้าน

สภาพแวดล้อมทัว่ไประดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มี

นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ด้านความสะอาด ระดับการศึกษาแตกต่างกันมีระดับความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั

ระดบัการศึกษาแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 
 

 

ตารางที ่41 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่างงาน 

2.11 1.88 2.18 2.05 2.44 1.37 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.11 - 0.2339 -0.0684 0.0648 -0.3294* 0.7407* 

พนักงาน

เอกชน 

1.88  - -0.3023* -0.1691 -0.5634* 0.5068* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

2.18   - 0.1332 -0.2611* 0.8091* 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

2.05 

    

- 

 

-0.3942* 

 

0.6759* 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.44     - 1.0702* 

ว่างงาน 1.37      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 41 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

อาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพธุรกิจส่วนตวั พ่อบา้น/แม่บา้น 

รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชนและผูว้่างงาน ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวัมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชนและผูว้า่งงาน นอกจากน้ีผูพ้กั

อาศยัท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนกังานเอกชนและพ่อบา้น/แม่บา้น มีความพึง

พอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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ตารางที่ 42 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับ

ราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่างงาน 

3.03 3.32 3.44 3.04 3.62 2.00 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

3.03 - -0.2908 -.4173 -0.0167 0.4044* 1.0250* 

พนักงาน

เอกชน 

3.32  - -0.1265 0.2741 0.6952* 1.3158* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

3.44   - 0.4006 0.8217* 1.4423* 

รับ

ราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

3.04 

    

- 

 

0.4211* 

 

1.0417* 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.62     - 0.6206 

ว่างงาน 2.00      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 42 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนักงานบริษทัเอกชน รับ

ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ แม่บา้น/พ่อบา้น และธุรกิจส่วนตวั ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนกังาน

บริษทัเอกชน รับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจ แม่บา้น/พ่อบา้น และธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจ

มากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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ตารางที่ 43 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านการ

จัดการของคณะกรรมการชุมชนของโครงการ โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่าง 

งาน 

2.50 2.31 2.69 2.18 2.49 1.13 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.50 - 0.1947 -0.1923 0.3167 0.0140 1.3667* 

พนักงาน

เอกชน 

2.31  - -0.3870* 0.1219 -0.1807 1.1719* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

2.69   - 0.5090* 0.2063 0.2063 

รับ

ราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

2.18    - -0.3026* 1.0500* 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.49     - 1.3526* 

ว่างงาน 1.13      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกกกจากตารางท่ี 43 พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกันมีความพึงพอใจต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

อาชีพธุรกิจส่วนตวั มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนกังานเอกชน และรับราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจ ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยั

ท่ีมีอาชีพรับราชการ/พนกังานรัฐวิสาหกิจและผูว้่างงาน นอกจากน้ีผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพรับราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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ตารางที่ 44 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่างงาน 

2.88 3.32 3.58 3.25 2.71 2.83 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.88 - -0.4408* -0.7019* -0.3750 0.1689 0.0417 

พนักงาน

เอกชน 

3.32  - -0.2611 0.0658 0.6096* 0.4825 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

3.58   - 0.3269 0.8708* 0.7436* 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

3.25    - 0.5439* 0.4167 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.71     - -0.1272 

ว่างงาน 2.83      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 44 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวั มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศัยท่ีมีอาชีพพ่อบ้าน/แม่บ้าน ผูว้่างงานและนักเรียน/

นกัศึกษา ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชน มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพ

พอ่บา้น/แม่บา้นและนกัเรียน/นกัศึกษา นอกจากน้ีผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กั

อาศยัท่ีมีอาชีพนกัเรียน/นกัศึกษา 
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ตารางที่ 45 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้าน

สภาพแวดล้อมทัว่ไป โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่างงาน 

2.42 2.43 2.69 2.28 2.37 1.47 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.42 - -0.0116 -0.2723 0.1367 0.0533 0.9533* 

พนักงาน

เอกชน 

2.43  - -0.2607 0.1482 0.0649 0.9649* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

2.69   - 0.4090* 0.3256* 1.2256* 

รับ

ราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

2.28    - -0.0833 0.8167* 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.37     - 0.9000 

ว่างงาน 1.47      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 45 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพธุรกิจ

ส่วนตัวมีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศัยท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา รับราชการ/พนักงาน

รัฐวสิาหกิจและผูว้า่งงาน ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพอ่บา้น/แม่บา้น พนกังานเอกชนและรับราชการ/

พนกังานรัฐวสิาหกิจมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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ตารางที ่46 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านความ

สะอาด โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่าง 

งาน 

2.43 2.36 2.48 2.25 2.57 1.67 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.43 - 0.0697 -0.0558 0.1750 -0.1474 0.7583* 

พนักงาน

เอกชน 

2.36  - -0.1255 0.1053 -0.2171 0.6886* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

2.48   - 0.2308 -0.0916 0.8141* 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

2.25    - -0.3224 0.5833 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.57     - 0.9057* 

ว่างงาน 1.67      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 46 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพนกัเรียน/

นกัศึกษา ธุรกิจส่วนตวั พ่อบา้น/แม่บา้น พนกังานเอกชนและรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจมี

ความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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ตารางที่ 47 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านการ

จัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกัอาศัย โดยจําแนกตามอาชีพ 

 

อาชีพ 

 

ค่า 

เฉลีย่ 

 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

 

พนักงาน

เอกชน 

 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

 

นักเรียน/

นักศึกษา 

 

ว่าง 

งาน 

2.23 1.16 2.58 2.15 2.36 1.25 

แม่บ้าน/

พ่อบ้าน 

2.23 - 0.0671 -0.3519 0.0792 -0.1303 0.9750* 

พนักงาน

เอกชน 

2.16  - -0.4190* 0.0121 -0.1974 0.9079* 

ธุรกจิ

ส่วนตัว 

2.58   - 0.4311* 0.2217 1.3269* 

รับราชการ/

รัฐวสิาหกจิ 

2.15    - -0.2094 0.8958* 

นักเรียน/

นักศึกษา 

2.36     - 1.1053* 

ว่างงาน 1.25      - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 47 พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพธุรกิจ

ส่วนตวัมีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพพนักงานเอกชนและรับราชการ/พนักงาน

รัฐวิสาหกิจ ส่วนผูพ้กัอาศัยท่ีมีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา พ่อบ้าน/แม่บ้าน พนักงานเอกชนรับ

ราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจและธุรกิจส่วนตวัมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีเป็นผูว้า่งงาน 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 48 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลดา้นรายไดต่้อเดือน ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยูใ่นระดบันอ้ย และเม่ือ

พิจารณาในรายละเอียดตามรายไดต่้อเดือน พบวา่กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 

มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.81 มากกว่าดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.33 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 5,000-10,000บาท มีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานใน ดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.67 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจ

นอ้ยท่ีสุดในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.21 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

รายได้ต่อเดือน 10,001-20,000บาท มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.34 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความ

ปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.18 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีรายไดต่้อเดือน 20,001-30,000บาทมีความพึงพอใจ

ต่อการดําเนินงานใน ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากับ 3.63 

มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.99 กลุ่มตวัอยา่ง

ท่ีมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 30,000 บาท มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานในด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.92 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน

ดา้นดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 1.53 
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ตารางที่ 49 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน F -test Sig.  

ความ  

แปรปรวน  

SS  df  MS   

 

6.56 

 

 

 

 

 

0.00* 1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม  
33.83 4 8.457 

ภายในกลุ่ม  1978.59 1534 1.290 

รวม  2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม  
52.16 4 13.04 

 

9.18 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม  964.19 679 1.42 

รวม  1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม  
12.09 4 3.02 

 

 

2.06 

 

 

0.08 ภายในกลุ่ม  1745.54 1192 1.46 

รวม  1757.63 1196  

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

ระหว่าง

กลุ่ม  
15.80 4 3.95 

 

 

 

3.67 

 

 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม  914.60 850 1.08 

รวม  930.40 854  
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ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

รายได้เฉลีย่ต่อเดือน  

F -test 

 

Sig. ความ  

แปรปรวน 
SS df MS 

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม  
60.54 4 15.14 

 

 

14.80 

 

 

0.00* ภายในกลุ่ม  694.24 679 1.02 

รวม  754.78 683  

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม  
7.50 4 1.88 

 

1.416 

 

0.23 

ภายในกลุ่ม  1125.96 850 1.33 

รวม  1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม  
38.49 4 9.62 

 

8.414 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม  776.49 679 1.14 

รวม  814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม  
3.10 4 0.78 

 

0.65 

 

0.63 

 ภายในกลุ่ม  812.81 679 1.20 

รวม  815.91 683  

รวม ระหว่าง

กลุ่ม  
63.91 4 15.98 

 

12.11 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม  9471.04 7177 1.32 

รวม  9534.95 7181  

*P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 49  ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน ของกลุ่มตวัอยา่ง โดยการ

ใชค้่า F –test โดยรวมพบวา่ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัส่งผลใหค้วามพึงพอใจแตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ ในดา้นความปลอดภยั รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชน

โครงการ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 

0.05 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจ

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไปรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่าง

กนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสะอาด รายได้

เฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้น

การจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนั มีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 
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ตารางที ่50 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพงึพอใจทีม่ีต่อการดําเนินงานใน ด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ตํ่ากว่า 

5,000 

บาท 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

10,001-

20,000 บาท 

 

20,001-

30,000 บาท 

 

มากกว่า

30,000 บาท 

2.40 2.30 2.18 1.99 1.59 

ตํ่ากว่า 

5,000 

บาท 

2.40 

 

- 0.0998 

 

0.2241* 

 

0.4093* 

 

0.8074* 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

2.30 

 

  

- 

 

0.1243 

 

 

0.3095* 

 

 

0.7076* 

 

10,001-

20,000 

บาท 

 

2.18 

 

   

- 

 

0.1852 

 

 

0.5833* 

 

20,001-

30,000 

บาท 

 

1.99 

 

    

- 

 

0.3981 

 

มากกว่า

30,000 

บาท 

 

1.59 

 

     

- 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 50 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท 20,001-30,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน 5,000-10,000 บาท มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-
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30,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท นอกจากน้ีผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 

บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

  

ตารางที ่51 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานใน ด้านทําเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ตํ่ากว่า 

5,000 บาท 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

10,001-

20,000 

บาท 

 

20,001-

30,000 บาท 

 

มากกว่า

30,000 บาท 

2.69 2.67 3.27 3.40 2.08 

ตํ่ากว่า 

5,000 

บาท 

2.69 

 

- 0.0233 

 

-0.5808* 

 

-0.7058* 

 

0.6067 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

2.67 

  

- 

 

-0.6042* 

 

-0.7292* 

 

0.5833 

10,001-

20,000 

บาท 

3.27 

 

   

- 

 

-0.1250 

 

 

1.1875* 

 

20,001-

30,000 

บาท 

 

3.40 

    

- 

 

1.3125* 

มากกว่า

30,000 

บาท 

 

2.08 

     

- 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 51 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในด้านทาํเลท่ีตั้งแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

10,001-20,000 บาท ตํ่ากวา่ 5,000 บาท 5,000-10,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท 

  

ตารางที่ 52 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

จัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1โดยจําแนกตามรายได้

เฉลีย่ต่อเดือน 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ตํ่ากว่า 

5,000 

บาท 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

10,001-

20,000 บาท 

 

20,001-

30,000 บาท 

 

มากกว่า

30,000 บาท 

2.47 2.49 2.44 2.23 1.53 

ตํ่ากว่า 

5,000 

บาท 

2.47 

 

- -0.0211 0.0250 

 

0.2333 

 

0.9333* 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

2.49 

  

- 

 

0.0461 

 

0.2544 

 

0.9544* 

10,001-

20,000 

บาท 

 

2.44 

   

- 

 

0.2083 

 

 

0.9083* 

 

20,001-

30,000 

บาท 

 

2.23 

 

    

- 

 

0.7000* 

 

มากกว่า

30,000 

บาท 

 

1.53 

     

- 

P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 52 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในด้านทาํเลท่ีตั้งแตกต่างกนั อย่างมีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 10,001-20,000 บาท และ 20,001-30,000 

บาทมีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 

 

ตารางที่ 53 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 

รายได้

เฉลีย่ต่อ

เดือน 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ตํ่ากว่า 

5,000 บาท 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

10,001-

20,000 บาท 

 

20,001-

30,000 

บาท 

 

มากกว่า

30,000 

บาท 

2.81 2.65 3.34 3.63 2.92 

ตํ่ากว่า 

5,000 บาท 

2.81 

 

- 0.1532 

 

-0.5371* 

 

-0.818* 

 

-0.1100 

 

5,000-

10,000 

บาท 

2.65  - -0.6902* 

 

-0.9715* 

 

-0.2632 

 

10,001-

20,000 

บาท 

3.34 

 

  - -0.2813 

 

0.4271 

 

20,001-

30,000 

บาท 

3.63    - 0.7083* 

 

มากกว่า

30,000 

บาท 

2.92 

 

    - 

P<0.05 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 53 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 

โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมี

รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท 5,000-10,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนผูพ้กัอาศยั

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท 5,000-10,000 บาท 

 

ตารางที ่54 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านความ

สะอาด โดยจําแนกตามรายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 

รายได้เฉลีย่ต่อ

เดือน 

 

 

ค่าเฉลีย่ 

 

ตํ่ากว่า 

5,000 บาท 

 

5,000-

10,000 

บาท 

 

10,001-

20,000 บาท 

 

20,001-

30,000 

บาท 

 

มากกว่า

30,000 

บาท 

2.63 2.42 2.66 2.02 1.25 

ตํ่ากว่า 5,000 

บาท 

2.63 

 

- 0.2100* 

 

-0.0296 

 

0.6058* 

 

1.3767* 

 

5,000-10,000 

บาท 

2.42 

 

 - -0.2396 

 

0.3958* 

 

1.1667* 

 

10,001-20,000 

บาท 

2.66 

 

  - 0.6354* 

 

1.4063* 

20,001-30,000 

บาท 

2.02 

 

   - 0.7708* 

 

มากกว่า30,000 

บาท 

1.25     - 

P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 54 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัมีความพึงพอใจต่อ

การดาํเนินงานในดา้นความสะอาดแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมี
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รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนตํ่ากวา่ 5,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

5,000-10,000 บาท 20,001-30,000 บาทและมากกวา่ 30,000 บาท ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน 5,000-10,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 

บาทและมากกวา่ 30,000 บาท นอกจากน้ีผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 10,001-20,000 บาท มี

ความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาทและมากกวา่ 30,000 

บาท และผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 20,001-30,000 บาท มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยั

ท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนมากกวา่ 30,000 บาท 
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กกกกกกกกจากตารางท่ี 55 พบวา่กลุ่มตวัอยา่ง มีระดบัความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน เม่ือจาํแนก

ตามปัจจยัส่วนบุคคลตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ความพึงพอใจโดยรวมทุกดา้น อยู่ในระดบั

นอ้ยท่ีสุด และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว พบว่ากลุ่มตวัอยา่งท่ีมี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.68 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดใน

ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก มีค่าเฉล่ียเท่ากับ 2.07 กลุ่มตวัอย่างท่ีมีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว 2 คน  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นทาํเลท่ีตั้งมากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.96 มากกว่าด้านอ่ืนๆ และพึงพอใจน้อยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ีย

เท่ากบั 2.25 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน  มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงาน

ใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารมากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 3.21 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และ

พึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นความปลอดภยั มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.18 กลุ่มตวัอยา่งท่ีมีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 4 คนข้ึนไป มีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานใน ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร

มากท่ีสุด โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.69 มากกวา่ดา้นอ่ืนๆ และพึงพอใจนอ้ยท่ีสุดในดา้นดา้นการจดัการ

ของคณะกรรมการชุมชนโครงการ มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.37 
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ตารางที่ 56 แสดงผลการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว F -test Sig.  

ความ 

แปรปรวน 

SS df MS  

 

 

5.65 

 

 

 

0.00* 

1.ด้านความ

ปลอดภัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
21.98 3 7.33 

ภายในกลุ่ม 1990.44 1535 1.30 

รวม 2012.42 1538  

2.ด้านทาํเล

ทีต่ั้ง 

ระหว่าง

กลุ่ม 
41.58 3 13.86 

 

9.67 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 974.77 680 1.43 

รวม 1016.36 683  

3.ด้าน

สาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวย

ความสะดวก 

ระหว่าง

กลุ่ม 
25.74 3 8.58 

 

 

5.91 

 

 

0.00* ภายในกลุ่ม 1731.89 1193 1.45 

รวม 1757.63 1196  

4.ด้านการ

จัดการของ

คณะกรรมการ

ชุมชน 

ระหว่าง

กลุ่ม 
0.91 3 0.31 

 

 

 

0.28 

 

 

 

0.84 

ภายในกลุ่ม 929.49 851 1.09 

รวม 930.40 854  
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ความพงึพอใจ

ต่อการ

ดําเนินงาน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว F -test Sig. 

ความ 

แปรปรวน 
SS df MS 

 

 

 

 

7.697 

 

 

 

 

0.00* 

5.ด้านการ

ออกแบบ

โครงสร้าง

อาคาร 

ระหว่าง

กลุ่ม 
24.79 3 8.26 

ภายในกลุ่ม 729.99 680 1.07 

รวม 754.78 683  

6.ด้าน

สภาพแวดล้อม

ทัว่ไป 

ระหว่าง

กลุ่ม 
9.90 3 3.30 

 

2.499 

 

0.06 

ภายในกลุ่ม 1123.56 851 1.32 

รวม 1133.46 854  

7.ด้านความ

สะอาด 

ระหว่าง

กลุ่ม 
8.53 3 2.84 

 

2.397 

 

0.07 

ภายในกลุ่ม 806.45 680 1.19 

รวม 814.98 683  

8.ด้านการจัด

กจิกรรมและ

การมีส่วนร่วม

ของผู้พกัอาศัย 

ระหว่าง

กลุ่ม 
5.02 3 1.67 

 

1.404 

 

0.24 

ภายในกลุ่ม 810.89 680 1.19 

รวม 815.91 683  

รวม ระหว่าง

กลุ่ม 
49.39 3 16.462 

 

12.46 

 

0.00* 

ภายในกลุ่ม 9485.56 7178 1.32 

รวม 9534.95 7181  

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 56  ผลการทดสอบระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดว้ยการจาํแนกตามจาํนวนสมาชิกในครอบครัว ของกลุ่มตวัอยา่ง 

โดยการใชค้่า F –test โดยรวมพบวา่ อาชีพแตกต่างกนัส่งผลให้ความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมี
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นัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 เม่ือพิจารณาความพึงพอใจ ในด้านความปลอดภยั จาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นทาํเล

ท่ีตั้ง จาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญั

ทางสถิติท่ี 0.05 ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก จาํนวนสมาชิกในครอบครัว

แตกต่างกนัมีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดัการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการ ระดบัการศึกษาแตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่ง

ไม่มีนัยสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร จาํนวนสมาชิกในครอบครัว

แตกต่างกนั มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทั่วไปจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นความสะอาด จาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีระดบัความพึง

พอใจแตกต่างกนั อยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู ้

พกัอาศยัจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกัน มีระดบัความพึงพอใจแตกต่างกัน อย่างไม่มี

นยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 

 

ตารางที ่57 แสดงค่าเฉลีย่ความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านความ

ปลอดภัย โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ค่าเฉลีย่ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คนขึน้ไป 

2.29 2.26 2.18 2.62 

1 คน 2.29 - 0.0260 0.1057 -0.3336* 

2 คน 2.26  - 0.0798 -0.3596* 

3 คน 2.18   - -0.4393* 

4 คนขึน้ไป 2.62    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 57 พบวา่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรแตกต่าง

กนัมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี 

0.05 โดยจาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทร 4 คนข้ึนไป มีความพึงพอใจ

มากกวา่จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทร 1 คน 2 คนและ3 คน ตามลาํดบั 
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ตารางที่ 58 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านทําเล

ทีต่ั้ง โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ค่าเฉลีย่ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คนขึน้ไป 

2.52 2.97 3.04 2.40 

1 คน 2.52 - -0.4470* -0.5140* 0.1190 

2 คน 2.97  - -0.0670 0.5660* 

3 คน 3.04   - 0.6329* 

4 คนขึน้ไป 2.40    - 

*P<0.05 

 

กกกกกกกกจากตารางท่ี 58 พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการดาํเนินงานในดา้นทาํเลท่ีตั้งแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยั

ท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คนและ 2 คน มีความพึงพอใจมากกว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวน

สมาชิกในครอบครัว 1 คน และ4 คนข้ึนไป  

 

ตารางที่ 59 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้าน

สาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ค่าเฉลีย่ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คนขึน้ไป 

2.07 2.38 2.41 2.42 

1 คน 2.07 - -0.3166* -0.3439* -0.3523* 

2 คน 2.38  - -0.0273 -0.0357 

3 คน 2.41   - -0.0084 

4 คนขึน้ไป 2.42    - 

*P<0.05 

 

จากตารางท่ี 59 พบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั มีความพึง

พอใจต่อการดาํเนินงานในด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวกแตกต่างกัน อย่างมี
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นยัสําคญัทางสถิติท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป 3 คน และ 2 

คน มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน  

 

ตารางที่ 60 แสดงค่าเฉลี่ยความแตกต่างของระดับความพึงพอใจที่มีต่อการดําเนินงานในด้านการ

ออกแบบโครงสร้างอาคาร โดยจําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จํานวน

สมาชิกใน

ครอบครัว 

ค่าเฉลีย่ 1 คน 2 คน 3 คน 4 คนขึน้ไป 

2.68 2.92 3.21 2.69 

1 คน 2.68 - -0.2319* -0.5224* -0.0097 

2 คน 2.92  - -0.2905* 0.2222 

3 คน 3.21   - 0.5127* 

4 คนขึน้ไป 2.69    - 

*P<0.05 

 

จากตารางท่ี 60 พบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนัมีความพึง

พอใจต่อการดาํเนินงานในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ

ท่ี 0.05 โดยผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 3 คน มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมี

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน 4 คนข้ึนไปและ1 คน ส่วนผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกใน

ครอบครัว 2 คน มีความพึงพอใจมากกวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน 
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บทที ่5 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

กกกกกกกกการศึกษาวิจยัเร่ืองความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 มีวตัถุประสงคเ์พื่อ  

กกกกกกกก1. เพื่อศึกษาขอ้มูลของผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1  

กกกกกกกก2. เพื่อเปรียบเทียบขอ้มูลของผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน1 จาํแนกตาม

ปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ไดแ้ก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว  

กกกกกกกก3. เพื่อนาํเสนอขอ้มูลให้กับคณะกรรมการชุมชนในการพฒันาและปรับปรุงการ

ใหบ้ริการใหเ้หมาะสมและมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

กกกกกกกกการวิจยัคร้ังน้ีเป็นการศึกษาเชิงสํารวจ (Survey Research) กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ใน

การศึกษาคร้ังน้ีคือผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 จาํนวน 171 ตวัอยา่ง กาํหนดกลุ่มตวัอยา่ง

โดยใชสู้ตรการคาํนวณของTaro Yamane และใชว้ิธีการสุ่มแบบสุ่มตวัอยา่งแบบบงัเอิญ เคร่ืองมือท่ี

ใชใ้นการเก็บรวบรวมขอ้มูลคือ แบบสอบถาม (Questionnaire) ซ่ึงแบ่งออกเป็นแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1. เป็นแบบสอบถามเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล และตอนท่ี 2. เป็นแบบสอบถาม

เก่ียวกบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ผูว้ิจยัเก็บ

รวบรวมขอ้มูลดว้ยตนเอง และใชโ้ปรแกรมคอมพิวเตอร์สาํเร็จรูปทางสถิติวิเคราะห์ขอ้มูล โดยสถิติ

ท่ีใช้ในการวิเคราะห์ขอ้มูลคือ ร้อยละ (Percentage) ค่าเฉล่ีย (Mean) ค่าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation) และในการทดสอบสมมติฐานใชค้่าสถิติ t-test และค่าสถิติ F-test หรือความ

แปรปรวนชนิดทางเดียว (One-Way ANOVA) และทดสอบค่าเฉล่ียความแตกต่างรายคู่โดยวิธีของ 

LSD (Least Significant Difference) เพื่อใชท้ดสอบความสัมพนัธ์สําหรับกลุ่มตวัอยา่งตั้งแต่ 2 กลุ่ม

ข้ึนไป โดยกาํหนดค่านยัสาํคญัทางสถิติ ไวท่ี้ระดบั 0.05 ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้าํมาสรุปผลดว้ยวิธีการพฒันา 

ดงัต่อไปน้ี 
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สรุปผลการวจัิย 

 

ส่วนที ่1 ข้อมูลทัว่ไปของกลุ่มตัวอย่าง ผู้พกัอาศัยโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 

กกกกกกกกจากผลการวจิยั ปัจจยัพื้นฐานของผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ท่ีไดท้าํการ

ตอบแบบสอบถาม 

กกกกกกกกพบวา่ ผูพ้กัอาศยัเป็นเพศชาย มากกวา่เพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.2 โดยผูพ้กัอาศยัส่วน

ใหญ่มีอายุระหวา่ง ตํ่ากวา่ 30 ปี จาํนวน129 คน คิดเป็นร้อยละ 75.4 รองลงมา ไดแ้ก่ มีอายุระหวา่ง 

30-39 ปี จาํนวน 17 คน  และอายุระหว่าง 40-49 ปี จาํนวน12 คน คิดเป็นร้อยละ 9.9 และ 7.0 

ตามลาํดบั โดยผูพ้กัอาศยัส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด มากกวา่ สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 76.0 

มีระดบัการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ท่ีระดบัปริญญาตรีหรือสูงกว่า จาํนวน 115 คน คิดเป็นร้อยละ 67.3 

รองลงมา ได้แก่ ระดับมธัยมศึกษาตอนปลายหรือปวช.จาํนวน 21 คน และระดับมธัยมศึกษา

ตอนตน้หรือตํ่ากวา่ จาํนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ 8.8 ตามลาํดบั ซ่ึงมีอาชีพส่วนใหญ่เป็น

นกัเรียน/นักศึกษา จาํนวน 114 คน คิดเป็นร้อยละ 66.7 รองลงมา ได้แก่ พนกังานบริษทัเอกชน 

จาํนวน 19 คน และผูว้า่งงาน จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ11.1 และ 1.8 ตามลาํดบั โดยมีรายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือนอยู่ในช่วงตํ่ากว่า 5,000 บาท จาํนวน 75 คน คิดเป็นร้อยละ 43.9 รองลงมา ไดแ้ก่ 5,000-

10,000 บาท จาํนวน 57 คน และมากกว่า 30,000 บาท จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ33.3 และ1.8 

ตามลาํดบั และจาํนวนสมาชิกในครอบครัวส่วนใหญ่มีจาํนวนสมาชิกในครอบครัว 2 คน จาํนวน 72 

คน คิดเป็นร้อยละ 42.1 รองลงมา ได้แก่ จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน จาํนวน 46 คน และ

จาํนวนสมาชิกในครอบครัว 4 คนข้ึนไป จาํนวน 18 คน คิดเป็นร้อยละ26.9 และ 10.5 ตามลาํดบั 

 

ส่วนที ่2 ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1  

 

                ความพงึพอใจต่อการดําเนินงานในภาพรวม 

กกกกกกกกผลการวิจยัพบวา่ ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจการใชบ้ริการในภาพรวม อยูใ่นระดบันอ้ย 

มีค่าเฉล่ีย 2.448 และเม่ือพิจารณารายดา้นพบว่า ดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ ดา้นการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร รองลงมาคือ ดา้นทาํเลท่ีตั้ง และดา้นท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ ดา้นความปลอดภยัอยู่

ในระดบันอ้ย ซ่ึงผลการวจิยัในแต่ละประเด็นสรุปไดด้งัน้ี  
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กกกกกกกกด้านความปลอดภัย 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นความปลอดภยั

อยูใ่นระดบันอ้ย มีค่าเฉล่ีย 2.29 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มียาม

รักษาความปลอดภยัเพียงพอ ตรวจตรา ดูแลเรียบร้อย รองลงมาคือ มีแสงสวา่งทัว่ถึงในบริเวณท่ี

อาจเกิดเหตุอนัตรายและรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีกลอ้งวงจรปิดท่ีใชง้านไดดี้และอยู่ในจุดท่ี

เหมาะสม อยูใ่นระดบันอ้ย  

 

กกกกกกกกด้านทาํเลทีต่ั้ง 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นทาํเลท่ีตั้งอยูใ่น

ระดบัปานกลาง มีค่าเฉล่ีย 2.80 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีความ

สะดวกในการเดินทางไปมา รองลงมาคือ มีบริเวณท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอต่อความตอ้งการ 

และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ อยูใ่กลห้า้งสรรพสินคา้/ตลาด/แหล่งชุมชนอยูใ่นระดบันอ้ย  

 

กกกกกกกกด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นสาธารณูปโภค

และส่ิงอาํนวยความสะดวก อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.31 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่อยูใ่น

ระดบัมากทุกรายการ โดยรายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีระบบสาธารณูปโภคในดา้น ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัทท์ัว่ถึงและพร้อมใชง้าน รองลงมาคือ มีบริการรับส่งพสัดุ-ไปรษณียอ์ยูใ่นบริเวณท่ีพกั และ

รายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีบริการซกัอบรีดอยูใ่นบริเวณท่ีพกัและมีความสะดวกสบายในการใช้

บริการ อยูใ่นระดบันอ้ย 

 

กกกกกกกกด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นการจดัการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 อยูใ่นระดบัน้อย มีค่าเฉล่ีย 2.44 และเม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวั

หิน1มีความน่าเช่ือถือและดาํเนินงานดว้ยความโปร่งใส รองลงมาคือ คณะกรรมการชุมชนโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหัวหิน1ให้บริการผูพ้กัอาศยัทุกคนอย่างเสมอภาค และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ 

ไดรั้บคาํปรึกษาท่ีดีจากคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน1 เม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา อยู่ใน

ระดบันอ้ย 
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กกกกกกกกด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

กกกกกกกกผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร อยู่ในระดบัอยู่ท่ีระดบัปานกลาง โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.89 และเม่ือ

พิจารณารายขอ้พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ โครงสร้างพื้นฐานของอาคารมีความคงทน ถาวร

รองลงมาคือ การออกแบบอาคารเหมาะสมกบัลกัษณะการพกัอาศยัและการใชง้าน และรายการท่ีมี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือการออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในอยา่งสวยงาม อยูใ่นระดบัปานกลาง  

 

กกกกกกกกด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.38 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่รายการท่ีมีค่าเฉล่ีย

สูงสุดคือ การคดัแยกขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ รองลงมาอยูใ่นระดบัมากคือ บริเวณท่ีพกั มีการปลูก

ตน้ไม ้ จดัสวนหย่อมเพื่อสร้างความร่มร่ืนในโครงการ และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดมีการกาํจดั

ลูกนํ้ายงุลายและพน่ยาฆ่ายงุ โดยมีระดบัความพึงพอใจอยูใ่นระดบันอ้ยกกกกกกกกกก 

 

กกกกกกกกด้านความสะอาด  

กกกกกกกกผลการวิจยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นความสะอาด

อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.49 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุด

คือ พนกังานรักษาความสะอาดทาํความสะอาดในทุกบริเวณท่ีรับผิดชอบ รองลงมาคือ พนกังาน

รักษาความสะอาดตั้งใจในการทาํงานและทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มี

การส่งเสริมการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีพกัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 อยูใ่นระดบันอ้ย 

 

กกกกกกกกด้านการจัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกัอาศัย 

กกกกกกกกผลการวจิยัพบวา่ ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานดา้นการจดักิจกรรม

และการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัอยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียเท่ากบั 2.31 และเม่ือพิจารณารายขอ้

พบว่า รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ มีการจดังานร่ืนเริงต่างๆเพื่อสร้างความสัมพนัธ์และความ

สามคัคีของผูพ้กัอาศยั เช่น งานปีใหม่ งานสงกรานต ์รองลงมาคือ มีการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัได้

แสดงความคิดเห็นในการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน และรายการท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ จาํนวน

พนกังานรักษาความสะอาดเพียงพอต่อปริมาณงานของโครงการ อยูใ่นระดบันอ้ย  

ดา้นความสะอาด อยูท่ี่ระดบันอ้ย โดยมีค่าเฉล่ียโดยรวมเท่ากบั 2.49 และเม่ือพิจารณารายขอ้พบวา่ 

รายการท่ีมีค่าเฉล่ียสูงสุดคือ พนกังานรักษาความสะอาดทาํความสะอาดในทุกบริเวณท่ีรับผิดชอบ 
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รองลงมาคือ พนกังานรักษาความสะอาดตั้งใจในการทาํงานและทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ และรายการ

ท่ีมีค่าเฉล่ียตํ่าสุดคือ มีการส่งเสริมการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีพกัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวั

หิน 1 อยูใ่นระดบันอ้ยขอ้มูลเพื่อทดสอบสมมติฐาน 

ส่วนที ่3 ผลการวเิคราะห์ข้อมูลเพือ่ทดสอบสมมติฐาน 

 

กกกกกกกกผู้พักอาศัยเพศชายและเพศหญิง มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้านแตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีเพศแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการ

ดาํเนินงานในดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการกแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ งไว ้แต่จากการทดสอบก็พบว่าใน ด้านความ

ปลอดภัย ด้านทาํเลท่ีตั้ ง ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอํานวยความสะดวก ด้านการออกแบบ

โครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยั ปัจจยัดา้นเพศท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

กกกกกกกกผู้พกัอาศัยทีม่ีช่วงอายุแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้านแตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบวา่ ผูพ้กัอาศยัท่ีมีช่วงอายุแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยั ด้านดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวกดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ดา้น

สภาพแวดล้อมทัว่ไป ด้านความสะอาด ด้านการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั

แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้ 

 

กกกกกกกกผู้พักอาศัยที่มีสถานภาพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้าน

แตกต่างกนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีสถานภาพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมี

ต่อการดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารแตกต่าง

กนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบก็

พบว่าในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชน

โครงการ ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผู ้
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พกัอาศยั ปัจจยัดา้นสถานภาพท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพชีวิตการ

ทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

กกกกกกกกผู้พกัอาศัยที่มีระดับการศึกษาแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้าน

แตกต่างกนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบว่า ผูพ้กัอาศยัท่ีมีระดบัการศึกษาแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึง

พอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ดา้นการจดัการของคณะกรรมการ

ชุมชนโครงการดา้นความสะอาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตาม

สมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบก็พบวา่ในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้น

การออกแบบโครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วม

ของผูพ้กัอาศยั ปัจจยัดา้นระดบัการศึกษาท่ีแตกต่างกนัส่งผลให้ระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อคุณภาพ

ชีวิตการทาํงานไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้ง

ไว ้

 

กกกกกกกกผู้พักอาศัยที่มีอาชีพแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้านแตกต่าง

กนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบว่าผูพ้กัอาศยัท่ีมีอาชีพแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อ

การดาํเนินงานในด้านความปลอดภยั ด้านทาํเลท่ีตั้ ง ด้านการจดัการของคณะกรรมการชุมชน

โครงการ ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการ

จดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัแตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึง

เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบก็พบวา่ในดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความ

สะดวก ไม่แตกต่างกนัอยา่งมีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

กกกกกกกกผู้พักอาศัยที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนแตกต่างกัน มีความพึงพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 

ด้านแตกต่างกนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบวา่ผูพ้กัอาศยัท่ีมีรายไดเ้ฉล่ียต่อเดือนแตกต่างกนัจะมีระดบัความพึง

พอใจท่ีมีต่อการดําเนินงานในด้านด้านความปลอดภัย ด้านทําเลท่ีตั้ ง ด้านการจัดการของ

คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 ดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคาร ดา้นความ

สะอาด แตกต่างกนั อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จาก

การทดสอบก็พบว่าใน ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป 



111 
 

 

ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั ไม่แตกต่างกนั อย่างมีนยัสําคญัทางสถิติท่ี

ระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

กกกกกกกกผู้พักอาศัยที่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัวที่พักอาศัยในบ้านเอือ้อาทรหัวหิน1 แตกต่าง

กนั มีความพงึพอใจต่อการดําเนินงานทั้ง 8 ด้านแตกต่างกนั 

กกกกกกกกผลการทดสอบ พบวา่จาํนวนสมาชิกในครอบครัวท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 

แตกต่างกนัจะมีระดบัความพึงพอใจท่ีมีต่อการดาํเนินงานในดา้นดา้นความปลอดภยั ดา้นทาํเลท่ีตั้ง 

ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร แตกต่างกนั 

อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ซ่ึงเป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้แต่จากการทดสอบก็พบวา่

ในด้านการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ดา้นสภาพแวดลอ้ม

ทัว่ไป ดา้นความสะอาด ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยัไม่แตกต่างกนั อยา่ง

มีนยัสาํคญัทางสถิติท่ีระดบั 0.05 ไม่เป็นไปตามสมมติฐานท่ีตั้งไว ้

 

อภิปรายผลการวจัิย  

กกกกกกกกจากการศึกษาวิจยัเร่ือง“ความพึงพอใจความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1” และการสรุปผลการวิจยัดงักล่าวขา้งตน้ เม่ือนาํมาวิเคราะห์ โดย

เปรียบเทียบกบัทฤษฎี และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งต่างๆ ผูว้ิจยัไดพ้บประเด็นท่ีน่าสนใจ ในการนาํมา

อภิปรายผล ดงัต่อไปน้ี  

กกกกกกกระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1

ในภาพรวม มีค่าเฉล่ียอยูใ่นระดบันอ้ย ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวจิยัของ กรองจิตร ใจเสมอ ท่ีศึกษาเร่ือง 

“ความพึงพอใจการใช้บริการของผูพ้กัอาศยัเคหะแจง้วฒันะอาคาร E” ซ่ึงเม่ือนาํมาจาํแนกใน

รายละเอียดเป็นรายดา้น พบวา่ 

 

 ด้านความปลอดภัย 

 ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนั เป็นผล

มาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ีย

ต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัว แตกต่างกนั ซ่ึงสอดคลอ้งกบังานวิจยัของวราพร กรีเทพ 

(2545: บทคดัยอ่) ไดศึ้กษาเร่ือง “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภท อพาร์ท

เมน้ท์ ของประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผลการวิจยัพบว่า ผูเ้ช่าอพาร์ทเมน้ท์ท่ีมีปัจจยั

ทางดา้นบุคคลแตกต่างกนั จะมีความพึงพอใจต่อการดาํเนินงานในดา้นความปลอดภยัแตกต่างกนั
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ดว้ย ซ่ึงปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภท อพาร์ทเมน้ท ์ คือ ผูเ้ช่าอพาร์ท

เมน้ทเ์ห็นวา่ลกัษณะอพาร์ทเมน้ทท่ี์สอดคลอ้งกบัความตอ้งการ ควรมีเจา้หนา้ท่ีรักษาความปลอดภยั

ดว้ย และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ีพบว่าในเร่ืองของการมีกลอ้งวงจรปิดท่ีใชง้านไดดี้

และอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม มีค่าเฉล่ียน้อยสุด อาจเป็นผลมาจากทางโครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 

นั้นไม่มีการติดกลอ้งวงจรปิดไวใ้นบริเวณท่ีเหมาะสมหรือไม่มีการติดกลอ้งวงจรปิดเลย ดงันั้นอาจ

เป็นไปไดว้า่เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผิดชอบโครงการควรมีการติดตั้งกลอ้งวงจรปิดเอาไวเ้พื่อความปลอดภยั

ของผูพ้กัอาศยัในโครงการ 

 

 ด้านทาํเลทีต่ั้ง 

 ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นทาํเลท่ีตั้งท่ีแตกต่างกนั เป็นผลมา

จากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ สถานภาพ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบวา่ใน

เร่ืองของสถานท่ีตั้งของโครงการอยูใ่กลห้้างสรรพสินคา้/ตลาด สถานท่ีราชการหรือแหล่งชุมชน มี

ค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจเป็นผลมาจากท่ีตั้งของโครงการนั้นอยูห่่างไกลจากแหล่งชุมชนหรือยา่นการคา้

พอสมควร ซ่ึงเป็นเร่ืองท่ีไม่สามารถแกไ้ขได ้เน่ืองจากการก่อสร้างโครงการนั้นเสร็จอยา่งสมบูรณ์

แล้ว ดังนั้นทางฝ่ายบริหารของโครงการควรจะมีการอาํนวยความสะดวกโดยการจดัรถไวค้อย

บริการผูพ้กัอาศยัท่ีตอ้งการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆเพื่อเพิ่มความสะดวกแก่ผูพ้กัอาศยั 

 

กกกกกกกกด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนั 

เป็นผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอาย ุจาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั 

และเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองการมีบริการซักอบรีดอยู่ในบริเวณท่ีพกั

และมีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการ มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากทางโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหัวหิน 1 ยงัไม่มีบริการซักอบรีดอยู่ในบริเวณท่ีพกัและมีความสะดวกสบายในการใช้

บริการและยงัไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสามารถบริการดว้ยตนเอง เช่น ตูเ้ติมเงิน บริการเคร่ือง

ซักผา้ เป็นตน้ ดงันั้นอาจเป็นไปได้ว่าทางโครงการอาจจะมีการตั้งเคร่ืองซักผา้หยอดเหรียญหรือ

บริการซกัอบรีดไวค้อยใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศยัดว้ย   
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กกกกกกกกด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนั 

เป็นผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อ

เดือนท่ีแตกต่างกนั ซ่ึงเม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบวา่ ในเร่ืองการไดรั้บคาํปรึกษาท่ีดี

จากคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจเป็นผลมาจากผูพ้กั

อาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ไม่ไดรั้บคาํปรึกษาท่ีดีจากคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน1 เม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหาและคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 ขาดการเอาใจใส่

ดูแลผูพ้กัอาศยั ดงันั้นทางคณะกรรมการชุมชนควรท่ีจะดูแลเอาใจใส่และใหค้าํปรึกษาเป็นอยา่งดีแก่

ผูพ้กัอาศยัเม่ือผูพ้กัอาศยัเกิดปัญหา 

 

กกกกกกกกด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นการออกแบบโครงสร้างอาคารท่ี

แตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ สถานภาพ อาชีพ รายได้

เฉล่ียต่อเดือน จาํนวนสมาชิกในครอบครัวแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบวา่ 

ในเร่ืองของการออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในอยา่งสวยงาม มีค่าเฉล่ียนอ้ยท่ีสุด อาจเป็นผล

มาจากวสัดุท่ีใช้ในการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าท่ีควรและยงัออกแบบไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั  ดงันั้นทางโครงการจึงควรมีการปรับปรุงหรือตกแต่งอาคารสถานท่ีให้

มีความสวยงามตรงกบัความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั 

 

กกกกกกกกด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความปลอดภยัท่ีแตกต่างกนั 

เป็นผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ อาชีพท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาใน

รายละเอียดของดา้นน้ี พบวา่ในเร่ืองของการกาํจดัลูกนํ้ ายุงลายและพ่นยาฆ่ายุง มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจ

เป็นผลมาจากทางโครงการยงัไม่มีการกาํจดัลูกนํ้ายงุลายหรือพ่นยาฆ่ายุง ดงันั้นทางโครงการจึงควร

มีการดูแลเก่ียวกบัสุขภาพอนามยัของผูพ้กัอาศยัใหม้ากกวา่น้ี 

 

กกกกกกกกด้านความสะอาด 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นความสะอาดท่ีแตกต่างกนั เป็น

ผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ ระดบัการศึกษา อาชีพ รายไดเ้ฉล่ียต่อเดือน 

แตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองของจาํนวนพนกังานรักษาความ
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สะอาดเพียงพอต่อปริมาณงานของโครงการ มีค่าเฉล่ียน้อยท่ีสุด อาจเป็นผลมาจากจาํนวนของ

พนักงานรักษาความสะอาดมีไม่เพียงพอต่อความต้องการและจาํนวนของพื้นท่ีท่ีต้องทาํความ

สะอาด ดงันั้นจึงควรมีการจา้งพนักงานทาํความสะอาดเพิ่มมากข้ึน เพื่อท่ีจะได้ดูแลรักษาความ

สะอาดไดอ้ยา่งทัว่ถึงทุกพื้นท่ีของโครงการ  

 

กกกกกกกกด้านการจัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกัอาศัย 

กกกกกกกกความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน ในดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วน

ร่วมของผูพ้กัอาศยัท่ีแตกต่างกนั เป็นผลมาจากปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล ในเร่ืองของช่วงอายุ อาชีพ

ท่ีแตกต่างกนั เม่ือพิจารณาในรายละเอียดของดา้นน้ี พบว่า ในเร่ืองของการส่งเสริมการศึกษาให้

เยาวชนท่ีพกัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 มีค่าเฉล่ียตํ่าสุด อาจเป็นผลมาจากทางโครงการยงัไม่มี

การส่งเสริมการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีพกัอาศยั ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมการศึกษา เช่น การสอน

พิเศษใหก้บัเยาวชนท่ีพกัอาศยั เป็นตน้ 

 

การนําผลการวจัิยไปใช้ประโยชน์ 

กกกกกกกกจากผลการศึกษาความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 ผูว้จิยัมีขอ้เสนอแนะในการศึกษาคร้ังน้ีดงัน้ี  

กกกกกกกก1.จากการวจิยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1 ดา้นความปลอดภยั ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจนอ้ย เน่ืองจาก พนกังานรักษาความ

ปลอดภยัไม่มีการตรวจคนเขา้ออก ตรวจตราความเรียบร้อยต่างๆอยา่งเพียงพอ ไม่มีกลอ้งวงจรปิดท่ี

ใช้งานไดดี้และอยู่ในจุดท่ีเหมาะสม ดงันั้น ควรจะให้ความสําคญัเก่ียวกบัความปลอดภยัให้มาก

อยา่งยิ่ง เน่ืองจากผูพ้กัอาศยัตอ้งการความปลอดภยัในชีวิตและทรัพยสิ์น ซ่ึงควรรับพนกังานรักษา

ความปลอดภยั มีการจา้งตาํรวจ เพื่อท่ีจะไดมี้การตรวจคนเขา้ออกในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ป้องกนั

การโจรกรรมทรัพยสิ์น ติดตั้งกลอ้งวงจรปิด มีระบบเตือนภยัต่าง ๆ เช่น ระบบแจง้เตือนเหตุเพลิง

ไหม ้การฝึกอบรมใชเ้คร่ืองมือในการดบัเพลิง และการฝึกการอพยพคนออกจากอาคารเม่ือเกิดเหตุ

เพลิงไหม ้รวมทั้งควรมีการประชุมโดยให้ผูพ้กัอาศยัมีส่วนร่วมในการตรวจคนเขา้ออกในบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน 1  เพิ่มมากข้ึน ใหมี้การทดลองระบบต่าง ๆ ท่ีมีการใชง้านภายในอาคารอยา่งสมํ่าเสมอ 

เช่น ระบบเคร่ืองยนตจ่์ายกระแสไฟฟ้าสาํรอง  

กกกกกกกก2.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดา้นทาํเลท่ีตั้ง ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจปานกลาง ทั้งน้ี อาจเป็นเพราะวา่ทาง

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ยงัอยู่ห่างไกลจากห้างสรรพสินคา้/แหล่งชุมชนพอสมควร ซ่ึงทาํ



115 
 

 

ใหผู้พ้กัอาศยัเกิดความไม่สะดวกในการท่ีจะไปใชบ้ริการในสถานท่ีต่าง ๆ ควรดาํเนินการให้มีรถไว้

ให้บริการให้กบัผูพ้กัอาศยัในบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 เพื่อท่ีจะก่อให้เกิดความสะดวกสบายแก่ผูพ้กั

อาศยัมากข้ึน  

กกกกกกกก3.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหัวหิน 1 ดา้นสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจน้อย 

เน่ืองจาก ยงัไม่มีบริการซกั อบ รีด อยูใ่นบริเวณท่ีพกัและมีความสะดวกสบายในการใชบ้ริการและ

ยงัไม่มีส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสามารถบริการดว้ยตนเอง เช่น ตูเ้ติมเงิน บริการเคร่ืองซกัผา้ ดงันั้น

ควรจะหาบริการต่าง ๆ เพิ่มให้กบัผูพ้กั อาศยั เช่น ติดตั้งตูเ้ติมเงินโทรศพัทมื์อถือหยอดเหรียญ การ

ให้บริการอินเตอร์เน็ตในทุกห้องพกัตามท่ีผูพ้กัอาศยัตอ้งการ หรือจะเป็นระบบไร้สายก็ตาม การ

ให้บริการซักอบรีด เพื่อสร้างความแตกต่างในสายตาของผูพ้กัอาศยัและสร้างความสะดวกสบาย

เพิ่มมากข้ึน 

กกกกกกกก4.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหัวหิน 1 ดา้นการจดัการของคณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ผูพ้กั

อาศยัมีความพึงพอใจนอ้ย เน่ืองจาก ผูพ้กัอาศยัโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1ไม่ไดรั้บคาํปรึกษาท่ี

ดีจากคณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน1 เม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหาและคณะกรรมการชุมชน

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน1 ขาดการเอาใจใส่ดูแลผูพ้กัอาศยั คณะกรรมการชุมชนควรให้คาํปรึกษาท่ีดี

เม่ือผูพ้กัอาศยัในกรณีท่ีเกิดปัญหาต่าง ๆ และให้ความเอาใจใส่ดูแลเปรียบเหมือนญาติมิตรของ

คณะกรรมการชุมชน ควรมีการจดัประชุมพบปะสังสรรค ์พูดคุย กบัผูพ้กัอาศยั เพื่อท่ีจะแลกเปล่ียน

ความคิดเห็น 

กกกกกกกก5.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหัวหิน 1 ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร ผู ้พกัอาศัยมีความพึงพอใจปานกลาง 

เน่ืองจาก วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีไม่ค่อยมีคุณภาพดีเท่าท่ีควรและยงัออกแบบไม่ตรงกบั

ความตอ้งการของผูพ้กัอาศยั ดงันั้นในการก่อสร้างคร้ังต่อไปควรท่ีจะมีการออกแบบรูปแบบอาคาร

ท่ีเหมาะสมใหต้รงกบัความตอ้งการของผูพ้กัอาศยัและใชว้สัดุท่ีมีคุณภาพดี 

กกกกกกกก6.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดา้นสภาพแวดลอ้มทัว่ไป ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจนอ้ย เน่ืองจาก ยงัไม่มีการ

กาํจดัลูกนํ้ายงุลายและพน่ยาฆ่ายงุ ไม่มีการกาํจดัปลวกอยา่งสมํ่าเสมอและยงัขาดการจดัระบบบาํบดั

นํ้าเสียท่ีดี ดงันั้นจึงควรมีการกาํจดัลูกนํ้ ายุงลายและพ่นยาฆ่ายุง และการกาํจดัปลวกอยา่งสมํ่าเสมอ

รวมถึงมีการจดัระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีดี เพื่อสุขภาพอนามยัท่ีดีของผูพ้กัอาศยั 
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กกกกกกกก7.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดา้นความสะอาด ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจนอ้ย เน่ืองจากจาํนวนของพนกังาน

รักษาความสะอาดยงัไม่เพียงพอต่อปริมาณงานของโครงการ พนกังานรักษาความสะอาดยงัขาดกา

เอาใจใส่และรับผิดชอบต่อหนา้ท่ีและยงัขาดความตั้งใจในการทาํงาน ดงันั้นควรรับพนกังานรักษา

ความสะอาดเพิ่มข้ึน เพื่อท่ีจะใหพ้นกังานทาํความสะอาดอยา่งทัว่ถึงทั้งภายในและภายนอก โดยการ

เพิ่มเงินเดือนและสวสัดิการต่าง ๆ ให้พนกังานเพิ่มมากข้ึน เพื่อดึงดูดความสนใจ และให้พนกังาน

รักษาความสะอาดทาํงานอยา่งเตม็ท่ีและรักในสถานท่ีทาํงาน รวมทั้งใหผู้พ้กัอาศยัมีส่วนร่วมในการ

โดยการทิ้งขยะในสถานท่ีท่ีทางกาํหนดไวใ้ห ้

กกกกกกกก8.จากผลการวิจยั ความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัท่ีมีต่อการดาํเนินงานของโครงการบา้น

เอ้ืออาทรหวัหิน 1 ดา้นการจดักิจกรรมและการมีส่วนร่วมของผูพ้กัอาศยั ผูพ้กัอาศยัมีความพึงพอใจ

นอ้ย เน่ืองจาก ไม่มีการส่งเสริมการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีพกัอาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 

1 และยงัไม่ มีการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัได้แสดงความคิดเห็นในการพฒันาปรับปรุงการ

ดาํเนินงานของโครงการ ดงันั้นจึงควรมีการส่งเสริมการศึกษาให้กบัเยาวชนท่ีพกัอาศยัในโครงการ

บา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 และ มีการเปิดโอกาสให้ผูพ้กัอาศยัได้แสดงความคิดเห็นในการพฒันา

ปรับปรุงการดาํเนินงานของโครงการ เพื่อจะไดแ้กไ้ขปัญหาไดอ้ย่างถูกจุดและยงัช่วยเพิ่มโอกาส

ทางการศึกษาอีกดว้ยกกกก 

 

ข้อเสนอแนะสําหรับการวจัิยคร้ังต่อไป 

กกกกกกกกจากการทาํวิจัยในคร้ังน้ี มุ่งเน้นในเร่ืองความพึงพอใจของผูพ้กัอาศัยท่ีมีต่อการ

ดาํเนินงานของโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน 1 ซ่ึงอาจยงัมีบางส่วนท่ียงัไม่ครอบคลุมทั้งหมด ผูว้ิจยั

จึงเห็นวา่ควรมีการวจิยัเพิ่มเติมเพื่อต่อยอดต่อไปได ้ในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

กกกกกกกก1.ควรศึกษาความพึงพอใจของผูใ้ช้บริการของผูพ้กัอาศยัในบ้านเอ้ืออาทรหัวหิน

โครงการอ่ืนๆ เพื่อทาํใหท้ราบถึงระดบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยั และนาํผลของการศึกษามาเป็น

แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ขวางแผนพฒันาการบริการใหมี้ประสิทธิภาพต่อไป  

กกกกกกกก2.ควรจะทาํการวจิยัศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดและพฤติกรรมระหวา่งผูเ้ช่าพกัอาศยั กบัผู ้

ท่ีตดัสินใจซ้ือบา้นเอ้ืออาทร 

กกกกกกกก3.ควรศึกษาในลกัษณะเชิงคุณภาพ เพราะจะทาํให้ขอ้มูลท่ีจะไดรั้บนั้นละเอียดและมี

คุณภาพมากข้ึน เช่น การสัมภาษณ์หรือใชเ้วลาพูดคุยกบัผูพ้กัอาศยัให้มากข้ึน พร้อมทั้งการใชเ้วลา

และสถานท่ีท่ีเหมาะสมในการสัมภาษณ์ เพื่อเป็นแนวทางในการจดัการเก่ียวกบัสวสัดิการและสิทธิ

ประโยชน์ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกบัท่ีพกัอาศยัต่อไป 
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กกกกกกกก  มหาบณัฑิต มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2547.  

มฆัวาฬ สุวรรณเรือง. “ประสิทธิผลของการนาํนโยบายป้องปรามทุจริฅเลึอกตั้ง ของ          กกกกกก

กกกกกกกกโครงการ ท.ม.ก. ไปปฏิบติั: กรณีวิจยัปฏิบติัการเขตเลือกตั้ง ค. จงัหวดั นครราชสีมา.” 

กกกกกกกกวทิยานิพนธ์พฒันบริหารศาสตรมหาบณัฑิต, สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์, 2546. 

มณัฑนา อน้แสง. “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการรับชาํระค่าบริการ ณ สาํนกังาน    กกกกกก

กกกกกกกกบริการโทรศพัทใ์นจงัหวดัเพชรบุรีท่ีเขา้สู่ระบบ ISO 9002.” สารนิพนธ์ปริญญา          

กกกกกกกกการศึกษามหาบณัฑิต สาขาวชิาธุรกิจการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยั              

กกกกกกกกศรีนครินทรวิโรฒ, 2546. 

วราพร กรีเทพ. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจเลือกท่ีพกัอาศยัประเภท อพาร์ทเมน้ทข์องกกกก

กกกกกกกกประชากรในเขตเทศบาลนครอุดรธานี.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิา

กกกกกกกกบริหารธุรกิจ มหาวทิยาลยัมหาสารคาม, 2545.  

วภิาพรรณ หิรัญเกิด. “การศึกษาความพึงพอใจของผูบ้ริโภคท่ีมีต่อการบริหารหอพกับริเวณกกกก

กกกกกกกกถนนรามคาํแหง.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการบริหารทัว่ไป     

กกกกกกกกมหาวทิยาลยัรามคาํแหง, 2545. 

สมพงษ ์เกษมสิน. การบริหาร. กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์กษมสุวรรณ, 2514. 
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ศิริชยั พงษว์ชิยั.การวเิคราะห์ขอ้มูลทางสถิติดว้ยคอมพิวเตอร์.กรุงเทพมหานคร: สาํนกัพิมพเ์กษม

กกกกกกกกสุวรรณ, 2545 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์, ปริญ ลกัษิตานนท,์ ศุภร เสรีรัตน์ และองอาจ ปทะวานิช. การบริหาร   กกกกกก

กกกกกกกกการตลาดยคุใหม่ (ฉบบัปรับปรุง). กรุงเทพมหานคร: ธรรมสาร, 2545.  

ศิริวฒัณ์ เปียงเถิน. “ปัจจยัท่ีมีอิทธิพลต่อการเลือกหอพกัเอกชนของนกัศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์              

กกกกกกกกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่.” รายงานการวิจยัคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่,    

กกกกกกกก2546. 

สร้อยตระกลู (ติวยานนท)์ อรรถมานะ. พฤติกรรมองคก์ร ทฤษฏีและการประยกุต.์ กรุงเทพฯ:       

กกกกกกกกโรงพิมพ ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์, 2542. 

อจัฉรา สุวรรณโณ. “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการต่อการบริการโรงพยาบาลรัฐบาล กรณีศึกษากก

กกกกกกกกแผนกผูป่้วยโรงพยาบาลกลาง.” วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวชิาการ    

กกกกกกกกจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัศรีปทุม, 2540.  

อุทยัวรรณ สุดใจ. “ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ริการท่ีดีต่อการใหบ้ริการขององคก์ารโทรศพัทก์กกก

กกกกกกกกแห่งประเทศไทย จงัหวดัชลบุรี.” วทิยานิพนธ์บริหารธุรกิจมหาบณัฑิต สาขาวชิาการ  

กกกกกกกกจดัการทัว่ไป มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์, 2544. 
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แบบสอบถาม 

เร่ือง ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 

คําช้ีแจง 

กกกกกกกกงานวิจยัน้ี มีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงาน

โครงการบา้นเอ้ืออาทรหัวหิน 1 ขอ้มูลท่ีได้รับจากท่านนับเป็นประโยชน์ทางวิชาการอย่างมาก 

ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณท่านท่ีไดก้รุณาเสียสละเวลาในการตอบแบสอบถามชุดน้ีทุกขอ้อยา่งถูกตอ้ง

ครบถว้น หากท่านมีขอ้สงสัยประการใดเก่ียวกบัแบบสอบถามชุดน้ี โปรดติดต่อขา้พเจา้ นางสาว

นัฐกานต์   แซ่ตัน๊ และนางสาวมฤคธร  สุพรรณเภษชั ได้ท่ีคณะวิทยาการจดัการ มหาวิทยาลัย

ศิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ตาํบลสามพระยา อาํเภอชะอาํ จังหวดัเพชรบุรี 76120 

หมายเลขโทรศพัท ์08-1018-3893 หรือ 08-1013-2896 

กกกกกกกกขอ้มูลท่ีท่านไดใ้ห้ไวจ้ะไม่มีช่ือบุคคล จึงไม่มีการเปิดเผย เก่ียวกบัตวัท่านในรายงาน

ขอ้มูล รวมทั้งจะไม่มีการร่วมใชข้อ้มูลกบับุคคลภายนอกอ่ืนใด โดยไม่ไดรั้บอนุญาตจากท่าน 

กกกกกกกกขอขอบพระคุณท่ีกรุณาใหข้อ้มูลไว ้ณ โอกาสน้ีดว้ย 

 

 

 

                                                                                                                   ผูว้จิยั  

                                                                               นิสิตปริญญาตรี หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต  

                                                                             สาขาการจดัการธุรกิจทัว่ไป คณะวทิยาการจดัการ 

                                                                            มหาวทิยาลยัศิลปากร วทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 
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แบบสอบถามเพือ่การวจิัย 

เร่ือง  

ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน  

_________________________________________________________________________ 

แบบสอบถามมจุีดประสงค์ ดังนี ้ 

          เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน  

คาํช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม  

แบบสอบถามชุดนีแ้บ่งออกเป็น 2 ตอน คอื  

ตอนที ่1 ขอ้มูลเก่ียวกบัปัจจยัพื้นฐานส่วนบุคคล  

ตอนที ่2 ขอ้มูลเก่ียวกบัความพึงพอใจของผูพ้กัอาศยัต่อการดาํเนินงานโครงการบา้นเอ้ือ

อาทรหวัหิน  
 …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

ตอนที ่1 ข้อมูลเกีย่วกบัปัจจัยพืน้ฐานส่วนบุคคล  

 

คาํช้ีแจง โปรดทาํเคร่ืองหมาย ลงใน   หนา้ขอ้ความท่ีตรงกบัสถานภาพของท่าน 

 

1. เพศ 

 ชาย                                        หญิง 

 

2. อายุ 

 ตํ่ากวา่ 30 ปี         30-39 ปี            40-49 ปี             50 ปี ข้ึนไป 

 

3. สถานภาพ 

 โสด                                         สมรส                          หยา่ร้าง/หมา้ย 
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4. ระดับการศึกษา 

 มธัยมศึกษาตอนตน้หรือตํ่ากวา่             มธัยมศึกษาตอนปลายหรือ ปวช. 

 อนุปริญญาหรือ ปวส.                           ปริญญาตรีหรือสูงกวา่ 

 

5. อาชีพ 

 แม่บา้น/พ่อบา้น                                    พนกังานบริษทัเอกชน  

 ธุรกิจส่วนตวั                                         รับราชการ/พนกังานรัฐวสิาหกิจ 

 นกัเรียน/นกัศึกษา                                 วา่งงาน 

 

6. รายได้เฉลีย่ต่อเดือน 

 ตํ่ากวา่ 5,000 บาท                                 5,000 - 10,000 บาท  

 10,001 - 20,000 บาท                            20,001 - 30,000 บาท  

 มากกวา่ 30,000 บาท 

 

7. จํานวนสมาชิกในครอบครัวทีพ่กัอาศัยในบ้านเอือ้อาทรหัวหิน (รวมผู้ตอบ

แบบสอบถาม) 

 1 คน                     2 คน                   3 คน                      4 คนข้ึนไป 
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ตอนที ่2 ข้อมูลเกีย่วกบัความพงึพอใจของผู้พกัอาศัยต่อการดําเนินงานโครงการบ้านเอือ้

อาทรหัวหิน  

คาํช้ีแจง : โปรดตอบคาํถามต่อไปน้ี โดยทาํเคร่ืองหมาย () ลงในช่องท่ีตรงความ

คิดเห็นของท่านมากท่ีสุดเพียง 1 คาํตอบ ดงัน้ี  

5 หมายถึง ความพึงพอใจ มากท่ีสุด  

4 หมายถึง ความพึงพอใจ มาก  

3 หมายถึง ความพึงพอใจ ปานกลาง  

2 หมายถึง ความพึงพอใจ นอ้ย  

1 หมายถึง ความพึงพอใจ นอ้ยท่ีสุด 

 

ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย 

ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

 

 ด้านความปลอดภัย       

   1. ยามรักษาความปลอดภยัเพียงพอ       

   2. การตรวจคนเขา้ออกตลอด 24 ชัว่โมง      

   3. ยามรักษาความปลอดภยัปฏิบติังานอยา่งมี

ประสิทธิภาพ ดูแลอยา่งทัว่ถึง 

      

    4. ทางหนีไฟอยูใ่นบริเวณท่ีเหมาะสม เม่ือเกิด

เหตุสามารถใชง้านไดดี้ 

     

    5.  ถงัดบัเพลิงพร้อมใชง้านและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

     

    6.  กลอ้งวงจรปิดท่ีใชง้านไดดี้และอยูใ่นจุดท่ี

เหมาะสม 

     

    7.  แสงสวา่งทัว่ถึงในบริเวณท่ีอาจเกิดเหตุ

อนัตรายและไม่ปลอดภยั หรือบริเวณท่ีเส่ียงต่อ

การโจรกรรม 

     



126 
 

ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย 

ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

   8. การดูแลรถยนต ์รถจกัรยานยนตแ์ละ

ทรัพยสิ์นมีค่าของผูพ้กัอาศยั 

     

    9. การใหค้วามสาํคญัเก่ียวกบัความปลอดภยั 

เช่น กิจกรรมซอ้มหนีไฟ การประชาสัมพนัธ์ เสียง

ตามสาย ป้าย แผน่พบั ใบปลิว เป็นตน้ 

     

 ด้านทาํเลทีต่ั้ง      

    1. อยูใ่กลห้า้งสรรพสินคา้/ตลาด/แหล่งชุมชน      

    2. ใกลส้ถานท่ีราชการ      

    3. บริเวณท่ีจอดรถกวา้งขวางและเพียงพอต่อ

ความตอ้งการ 

     

    4. ความสะดวกในการเดินทางไปมา      

 ด้านสาธารณูปโภคและส่ิงอาํนวยความสะดวก      

    1. ระบบสาธารณูปโภคในดา้น ไฟฟ้า ประปา 

โทรศพัทท์ัว่ถึงและพร้อมใชง้าน 

     

    2. ส่ิงอาํนวยความสะดวกท่ีสามารถบริการดว้ย

ตนเอง เช่น ตูเ้ติมเงิน บริการเคร่ืองซกัผา้หยอด

เหรียญ/ตูน้ํ้ าหยอดเหรียญ มีสภาพพร้อมใชง้านอยู่

เสมอ 

     

    3. ร้านสะดวกซ้ือมีสินคา้ใหเ้ลือกซ้ือตามความ

ตอ้งการ 

     

    4. บริการรับส่งพสัดุ-ไปรษณียส์ะดวกต่อการใช้

บริการ 

     

    5. บริการซกัอบรีดอยูใ่นบริเวณท่ีพกัและ

สะดวกสบายในการใชบ้ริการ 

     

    6. ระบบเคเบิ้ลทีวขีองโครงการมีสถานีท่ี

หลากหลายใหเ้ลือกชมอยา่งเพียงพอและพร้อมใช้

งาน 
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ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย 

ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

    7. สนามกีฬาใหบ้ริการแก่ผูพ้กัอาศยัไดเ้พียงพอ      

ด้านการจัดการของคณะกรรมการชุมชนโครงการ

บ้านเอือ้อาทรหัวหิน1 

     

    1. คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน มีการใหค้วามเป็นกนัเองต่อผูพ้กัอาศยัทุก

คน 

     

    2. คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน ใหบ้ริการผูพ้กัอาศยัทุกคนอยา่งเสมอภาค 

     

    3. คณะกรรมการชุมชนโครงการบา้นเอ้ืออาทร

หวัหิน มีความน่าเช่ือถือและดาํเนินงานดว้ยความ

โปร่งใส 

     

    4. ไดรั้บคาํปรึกษาท่ีดีจากคณะกรรมการชุมชน

บา้นเอ้ืออาทรหวัหิน  เม่ือผูพ้กัอาศยัมีปัญหา 

     

    5. คณะกรรมการชุมชนบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน ให้

ความเอาใจใส่ดูแลเปรียบเหมือนญาติมิตร 

     

ด้านการออกแบบโครงสร้างอาคาร      

    1. การออกแบบอาคารเหมาะสมกบัลกัษณะการ

พกัอาศยัและการใชง้าน 

     

    2. โครงสร้างพื้นฐานของอาคารมีความคงทน 

ถาวร 

     

    3. วสัดุท่ีใชใ้นการก่อสร้างเป็นวสัดุท่ีมีคุณภาพ

ดี ไม่ชาํรุดเสียหาย 

     

   4. การออกแบบอาคารและการตกแต่งภายในมี

ความสวยงาม 
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ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย 

ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

ด้านสภาพแวดล้อมทัว่ไป      

1. บริเวณท่ีพกั มีการปลูกตน้ไม ้จดัสวนหยอ่มเพื่อ

สร้างความร่มร่ืนในโครงการ 

     

    2. การคดัแยกขยะอยา่งถูกสุขลกัษณะ      

    3. การกาํจดัปลวกอยา่งสมํ่าเสมอ      

    4. การกาํจดัลูกนํ้ายงุลายและพน่ยาฆ่ายงุ      

    5. การจดัระบบบาํบดันํ้าเสียท่ีดี      

ด้านความสะอาด      

    1. พนกังานรักษาความสะอาดเอาใจใส่และ

รับผดิชอบต่อหนา้ท่ี 

     

    2. พนกังานรักษาความสะอาดตั้งใจในการ

ทาํงานและทาํงานอยา่งสมํ่าเสมอ 

     

   3. พนกังานรักษาความสะอาดทาํความสะอาด

ในทุกบริเวณท่ีรับผดิชอบ 

     

    4. จาํนวนพนกังานรักษาความสะอาดเพียงพอ

ต่อปริมาณงานของโครงการ 

     

ด้านการจัดกจิกรรมและการมีส่วนร่วมของผู้พกั

อาศัย 

     

    1. การจดังานร่ืนเริงต่างๆเพื่อสร้างความ 

สัมพนัธ์และความสามคัคีของผูพ้กัอาศยั เช่น งาน

ปีใหม่ งานสงกรานต ์เป็นตน้ 

     

    2. การรณรงคป้์องกนัยาเสพติด      

    3. การส่งเสริมการศึกษาใหก้บัเยาวชนท่ีพกั

อาศยัในโครงการบา้นเอ้ืออาทรหวัหิน  
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ความพงึพอใจของผู้พกัอาศัย 

ต่อการดําเนินงานของโครงการ 

 

ระดับความพงึพอใจ 

5 

มาก

ทีสุ่ด 

4 

มาก 

3 

ปาน

กลาง 

2 

น้อย 

1 

น้อย

ทีสุ่ด 

    4. การเปิดโอกาสใหผู้พ้กัอาศยัไดแ้สดงความ

คิดเห็นในการพฒันาปรับปรุงการดาํเนินงาน 

     

 

ขอ้เสนอแนะ 

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

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

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

 

ขอขอบพระคุณทีเ่สียสละเวลาตอบแบบสอบถาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก  ข  ข้อกาํหนดของการทดสอบ 
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ข้อกาํหนดของการทดสอบ T-TEST 

กกกกกกกกขอ้กาํหนด (Assumption) ของการทดสอบค่าที (T-test) มีดงัน้ี 

กกกกกกกก(1) ประขากรมีการแจกแจงขอ้มูลแบบปกติ หรือจาํนวนตวัอยา่งตอ้งมากกวา่ 30 cases 

กกกกกกกก(2) ตวัแปรท่ีตอ้งการนาํมาทดสอบสมมติฐาน จะตอ้งเป็นตวัแปรท่ีมีระดบัการวดัแบบ

ช่วง     (Interval Scale) หรือแบบอตัราส่วน (Ratio Scale) 

กกกกกกกกดงันั้นถา้จาํนวนตวัอยา่งไม่เกิน 30 cases เราควรจะทาํการทดสอบวา่ขอ้มูลมีการแจก

แจงแบบปกติหรือไม่เสียก่อน  

ข้อกาํหนดของการทดสอบ F-TEST 

กกกกกกกกการวเิคราะห์ความแปรปรวน(Analysis of Variance) เป็นวธีิการทางสถิติท่ีใชท้ดสอบ

ความแตกต่างของค่าเฉล่ียในประชากรท่ีมีมากกวา่ 2 กลุ่มข้ึนไป โดยมีขอ้กาํหนด (Assumption) 

ดงัน้ี 

กกกกกกกก(1) การสุ่มตวัอยา่งแต่ละกลุ่มเป็นอิสระต่อกนั โดยสุ่มจากประชากรท่ีมีการแจกแจง

แบบปกติ (Normal Distribution) 

กกกกกกกก(2) ประชากรตอ้งมีความแปรปรวนเท่ากนั (Homogeneity of Variance) 

 
1. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหิน 1 จําแนกตามอายุ จากการวิเคราะห์ พบว่ามีลักษณะตรงกับ

ข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

Levene Statictic df1 df2 Sig. 

1.021 3 168 0.385 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.385 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 
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2. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามสถานภาพ จากการวิเคราะห์ พบว่ามีลักษณะตรงกับ

ข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

Levene Statictic df1 df2 Sig. 

2.011 2 169 0.137 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.137 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 

 

3. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวนความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามระดับการศึกษา จากการวิเคราะห์ พบว่ามีลักษณะตรง

กบัข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

Levene Statictic df1 df2 Sig. 

1.668 3 168 0.176 
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กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.176 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 

 

4. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหิน 1 จําแนกตามอาชีพ จากการวิเคราะห์ พบว่ามีลักษณะตรงกับ

ข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

Levene Statictic df1 df2 Sig. 

1.996 5 166 0.082 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.082 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 

 

5. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน จากการวิเคราะห์ พบว่ามีลักษณะ

ตรงกบัข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 
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Levene Statictic df1 df2 Sig. 

1.167 4 167 0.327 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.327 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 

 

6. ข้อกําหนดของการวิเคราะห์ความแปรปรวน ความพึงพอใจของผู้พักอาศัยต่อการดําเนินงาน

โครงการบ้านเอือ้อาทรหัวหิน 1 จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว จากการวิเคราะห์ พบว่ามี

ลกัษณะตรงกบัข้อกาํหนด ดังนี ้

กกกกกกกก(1) ขอ้มูลท่ีนาํมาทดสอบสมมติฐาน เป็นตวัอยา่งสุ่มท่ีมาจากประชากรท่ีเป็นอิสระต่อ

กนั เน่ืองจากการวิจยัคร้ังน้ีมีการเก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม และใช้วิธีการสุ่มตวัอย่าง

แบบบงัเอิญ 

กกกกกกกก(2) ข้อมูลท่ีนํามาทดสอบสมมติฐานมาจากกลุ่มตวัอย่างท่ีมีการแจกแจงแบบปกติ 

เน่ืองจากกลุ่มตวัอยา่งในการวจิยัคร้ังน้ีมีขนาดใหญ่ จาํนวนมากกวา่ 30 ตวัอยา่ง 

กกกกกกกก(3) ขอ้มูลของกลุ่มตวัอย่างมีความแปรปรวนท่ีเท่ากนั โดยสามารถทดสอบค่าความ

แปรปรวนดว้ยโปรแกรม SPSS for Windows ไดผ้ลการวเิคราะห์ ดงัน้ี 

 

Levene Statictic df1 df2 Sig. 

0.911 3 168 0.437 

กกกกกกกกสถิติทดสอบ Levene Statistic พบวา่ Sig. = 0.437 > 0.05 แสดงวา่ ขอ้มูลของกลุ่ม

ตวัอยา่งมีความแปรปรวนเท่ากนั 

 




