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บทที่ 2 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 

แนวคิดทฤษฎีท่ีนํามาใชในการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของมาตรการการลดคาใชจายดาน
น้ําประปาตอการดําเนินชีวิตของประชาชนในเขตสํานักงานประปาเชียงใหม ไดรวบรวมแนวคิด
และทฤษฎีตาง ๆ เพื่อใหเปนกรอบแนวคิดในการศึกษา ดังนี้ 
 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับรายจายสาธารณะ  
เกริกเกียรติ พิพัฒนเสรีธรรม (2543) ไดอธิบายความหมายของ รายจายสาธารณะ (public 

expenditure) หมายถึง  การใชจ ายของรัฐบาลเ พ่ือรักษาระดับการดํา เนินงานของรัฐ  เพื่อ
ผลประโยชนของสังคมโดยสวนรวม การใชจายแตละรายการหรือแตละประเภทของรัฐบาลนั้นจะมี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจ หรือมีผลตอการจัดสรรการใชทรัพยากรภายในสังคมอยางไร ซ่ึงเราอาจ
แยกการพิจารณาไดดังนี้  

1) รายจายท่ีเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง (Productive Expenditure) เปนการ

ใชจายเพ่ือลงทุนของรัฐบาลท่ีจะชวยใหประเทศมีจํานวนสินคาทุน (capital stock) และ

ความสามารถในการผลิตเพิ่มข้ึน ซ่ึงจะชวยใหประเทศมีความสามารถในการขยายการผลิตเพิ่มข้ึน

ในอนาคต อันนับวาเปนปจจัยสําคัญท่ีจะชวยใหเศรษฐกิจของประเทศเจริญเติบโตอยางรวดเร็ว 

และจะชวยใหประชาชนมีชีวิตความเปนอยูท่ีดีข้ึน เชน การสรางถนนหนทาง รายจายเก่ียวกับ

การศึกษา และการใชจายทางการแพทย เปนตน 

2) รายจายท่ีมิไดเพิ่มพูนประสิทธิภาพการผลิตโดยตรง (Unproductive Expenditure) 

เปนการใชจายเพื่อบริโภค ของรัฐบาล ซ่ึงมีความสําคัญตอความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ และความอยูดีกินดีของประชาชนดวย  เชน การรักษาความสงบภายใน และการใชจาย

เกี่ยวกับการบริหารงานของรัฐบาลในระดับตาง ๆ เปนตน 

หลักการท่ีดีเกี่ยวกับการใชจายสาธารณะ คือ การใชจายของรัฐบาลเปนไปในแนวทางท่ี

เปนประโยชนตอสังคมสวนรวมมากท่ีสุด โดยมีหลักเกณฑดังนี้  

1) หลักการประหยัด (Canon of  Economy) การใชจายไมวาจะเปนของเอกชนหรือ

รัฐบาลตองเปนไปในลักษณะท่ีประหยัด หรือใชเงินอยางมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด โดยตองพยายาม
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ไมใหเกิดการสูญเปลาในการใชทรัพยากร และตองพิจารณาเปรียบเทียบกับผลประโยชนท่ีรับจาก

การใชจายนั้นเปนสําคัญ 

2) หลักของผลประโยชน (Canon of  Benefit) พิจารณาถึงผลประโยชนท่ีมีตอสังคม ท้ัง

ผลประโยชนท่ีประเมินออกมาไดเปนตัวเงิน และผลประโยชนท่ีประเมินออกมาเปนตัวเงินไมได 

ตัวอยางเชน ในขณะท่ีเศรษฐกิจซบเซา รัฐบาลอาจทุมการใชจายเงินเพื่อกระตุนการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจ ชวยใหคนมีงานทําและมีรายไดซ่ึงจะเปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ซ่ึงประสิทธิภาพใน

การใชเงินอาจไมดีนัก แตผลของการใชจายจะชวยใหคนทํางานมากข้ึน และเศรษฐกิจของประเทศ

ขยายตัว 

3) หลักของการกล่ันกรอง (Canon of Sanction) การใชจายของรัฐบาลตองผานการ

กล่ันกรองในระดับรัฐบาลและระดับรัฐสภา ซ่ึงพิจารณาวาในแตละปรัฐบาลควรจะกําหนดวงเงิน

การใชจายสาธารณะเปนจํานวนเงินเทาใดจึงจะเหมาะสมท่ีสุดกับภาวะเศรษฐกิจของประเทศ 

จํานวนรายจายสาธารณะดังกลาวนั้นใชจายในกิจการใดบาง ภายในแตละหนวยงานท่ีไดรับวงเงิน

มานั้นก็ตองพิจารณาวาหนวยงานของตนนั้นควรจะทําโครงการใดกอนหรือหลังจึงจะทําใหการใช

จายเงินของแตละโครงการเปนประโยชนตอสวนรวมมากท่ีสุด 

4) หลักของการสรางสวนเกิน (Canon of Surplus) โดยท่ัวไปรัฐบาลมักจะมีการใชจาย

มากกวารายไดเสมอ ทําใหเกิดงบประมาณขาดดุล อาจทําใหเกิดผลเสียตอเศรษฐกิจ โดยรัฐบาลกอ

หนี้สาธารณะมากเกินไป ทําใหเกิดเงินเฟอ และภาระของรัฐบาลในอนาคต 

 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับรัฐกับการกระจายรายได 
 สุวรัตน ยิบมันตะสิร ิ (2546) กลาววาเปาหมายเศรษฐกิจท่ีสําคัญของรัฐบาล คือ การทําให
สังคมมีการกระจายรายไดท่ีเหมาะสมเปนธรรม(Optimal Income Distribution) นอกจากนี้รัฐยังมี
บทบาทดานอ่ืน ๆ เชน ในการจัดสรรทรัพยากรของสังคม ตามแนวคิดของนักเศรษฐศาสตรกลุม
ตาง ๆ ในรูปแบบตาง ๆ ดังนี้ 

2.2.1 แนวคิดอรรถประโยชนนิยม (Utilitarianism) 
ตามแนวคิดดังกลาวสวัสดิการของสังคมข้ึนอยูกับความกินดีอยูดี (Well Being) ของ

สมาชิกในสังคม โดยมีฟงกช่ันดังนี้ 
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W  = F(u1 , u2 , u3 ,…, un)     (1) 
โดย  W   คือ สวัสดิการของสังคมท้ังหมด 
  u1 , u2 , u3 ,…, un คือ อรรถประโยชนของผูบริโภคแตละคน 
 จากสมการแสดงใหเห็นวาถาสวัสดิการหรืออรรถประโยชนของสมาชิกในสังคมคนใดคน
หนึ่งเพิ่มข้ึน ในขณะท่ีส่ิงอ่ืน ๆ อยูคงท่ีแลว สวัสดิการโดยรวมของสังคมจะเพิ่มสูงข้ึน 
 รัฐควรเขามามีบทบาทชวยใหมีการกระจายรายไดใหมโดยการทําใหสวัสดิการของสังคม 
(หรือ W ในสมการขางตน) สูงข้ึน ตามฟงกช่ันตอไปนี้ 
  W  = u1 + u2 + u3 …+ un 
 จากสมการเป าหมายของรัฐบาล  คือ  การที่ สั งคมมีสวัสดิการหรือผลรวมของ
อรรถประโยชนของบุคคลตาง ๆ ในสังคมสูงสุด โดยอยูภายใตขอสมมติ 2 ขอ คือ 

1. บุคคลทุกคนในสังคมมีฟงกช่ันอรรถประโยชนท่ีเหมือนกัน ฟงกช่ันดังกลาว
ข้ึนอยูกับระดับรายได และอรรถประโยชนหนวยสุดทายมีลักษณะลดลงเม่ือระดับรายไดเพิ่มข้ึน 
(Decreasing Marginal Utility) กลาวคือเม่ือระดับรายไดสูงข้ึน บุคคลในสังคมมีการกินดีอยูดีสูงข้ึน
กวาเดิม แตสูงข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

2. รายไดท้ังหมดของสังคมมีจํานวนคงท่ี ภายใตขอสมมติขางตนรัฐควรเขามามี
บทบาททําหนาท่ีกระจายรายไดเสียใหมจนกระท่ังการการะจายรายไดในสังคมเปนไปเทาเทียมกัน 
เพราะการกระจายรายไดท่ีเหมาะสมที่ทําใหสังคมมีสวัสดิการสูงสุด คือการกระจายรายไดท่ีเทา
เทียมกันอยางสมบูรณดังรูป 2.1 
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รายได B รายได A 

รูป 2.1 แบบจาํลองของการกระจายรายไดท่ีเหมาะสม 
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จากรูป 2.1 สมมติวาในสังคมประกอบดวยสมาชิกเพียง 2 คน คือ นาย A และ นาย B แกน
นอนในรูปวัดรายไดของสังคม คือ รายไดของนาย A และของนาย B รวมกัน โดยระยะทางจาก O 
ไปทางขวามือแสดงรายไดของนาย A และระยะทางจากจุด O’ ไปทางซายมือแสดงรายไดของนาย 
B แกนต้ังเหนือจุด O และ O’ แสดงอรรถประโยชนหนวยสุดทายของรายไดของนาย A และ B 
ตามลําดับ เนื่องจากขอสมมติท่ีใหบุคคลทั้งสองมีฟงกช่ันอรรถประโยชนท่ีเหมือนกัน ดังนั้นเสน
อรรถประโยชนหนวยสุดทายของนาย A ก็คือภาพสะทอนเสนอรรถประโยชนหนวยสุดทายของ
นาย B นั่นเอง ตามแบบจําลองนี้สวัสดิการของสังคมเทากับอรรถประโยชนแตละบุคคลรวมกัน 
และภายใตขอสมมติวาท้ังสองมีเสนอรรถประโยชนเหมือนกัน สวัสดิการของสังคมจะสูงสุดเม่ือ
การกระจายเปนไปอยางเทาเทียมโดยสมบูรณ  คือเม่ือรายไดถูกกระจายให A และ B คนละเทา ๆ 
กัน จํานวน OI*  

กอนท่ีรัฐจะเขามาทําหนาท่ีกระจายรายได นาย A มีรายได Oa บาท นาย B มีรายได aO’ 
บาท รัฐสามารถเขามากระจายรายไดเสียใหมเพื่อใหสวัสดิการสังคมสูงข้ึน เชน ถารัฐเก็บภาษีจาก
นาย B จํานวน ab บาท แลวนํามาใหนาย A ในรูปของเงินโอน ฉะนั้นรายไดของนาย B จะลดลง
เทากับ ab บาท และอรรถประโยชนรวมของเขาลดลงเทากับพื้นท่ี abdc ในขณะท่ีนาย A มีรายได
เพิ่มข้ึนและอรรถประโยชนรวมของเขาเพิ่มข้ึนเทากับ abfe จะเห็นไดวาเม่ือหักกลบลบกันแลว 
อรรถประโยชนหรือสวัสดิการสังคมสูงข้ึนเทากับพื้นท่ี cdfe แสดงวาการเขามากระจายรายไดเสีย
ใหมโดยรัฐทําใหสวัสดิการของสังคมสูงข้ึน ตามแบบจําลองนี้รัฐควรเขามามีบทบาทกระจายรายได
ใหมตอไปเร่ือย ๆ จนกระท่ังท้ังสองคนมีรายไดเทากัน คือ OI* หรือ O’I* ณ ระดับรายไดนี้
อรรถประโยชนหนวยสุดทายของรายไดของบุคคลท้ังสองก็เทากันดวย และสวัสดิการสังคมสูงสุด 

 การกระจายรายไดใหมท่ีมีประสิทธิภาพพาเรโต 
ไมวาจะใชสมการสวัสดิการสังคมใด จะเห็นไดวาการกระจายรายไดใหมจะทําใหบุคคล

บางกลุมดีข้ึนและบางกลุมเลวลง ดังนั้นจึงไมถูกตองตามหลักประสิทธิภาพพาเรโต ท้ังนี้ขอสมมติ
ท่ีวาอรรถประโยชนของบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้ึนอยูกับระดับรายไดของเขาแตเพียงอยางเดียว ใน
สังคมท่ีบุคคลท่ีมีฐานะมีความเห็นอกเห็นใจผูอ่ืนและมีความเสียสละประโยชนแตละบุคคลจึงมิได
ข้ึนอยูกับรายไดของเขาเทานั้น แตยังข้ึนอยูกับรายไดของคนยากจนอีกดวย ในสังคมเชนนี้การ
กระจายรายไดใหมอาจเปนการกระจายรายไดท่ีมีประสิทธิภาพตามหลักพาเรโตได นอกจากนี้การ
โอนเงินจากคนรวยมาสูคนจนอาจชวยลดปญหาสังคม เชน ปญหาอาชญากรรม ปญหาท่ีเกี่ยวกับ
เด็กเรรอน เปนตน อรรถประโยชนของผูเสียรายไดและสวัสดิการสังคมอาจสูงข้ึนกวาเดิมหลังจากมี
การกระจายรายไดใหม 
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จากประเด็นขางตนเปนหนึ่งของผลภายนอก (Extemality) กลาวคือ พฤติกรรมการบริโภค
ของบุคคลหน่ึงมีผลกระทบตอสวัสดิการของอีกบุคคลหนึ่ง เปนผลกระทบท่ีเกิดภายนอกกลไก
ตลาด ดังนั้นรัฐจึงควรเขามามีบทบาทในการกระจายรายไดเพื่อใหสวัสดิการของสังคมสวนรวม
สูงข้ึน 

ถาพิจารณาแลวการทําใหมีการกระจายรายไดใหมเปนสินคาสาธารณะ (Public good) ชนิด
หนึ่ง ท้ังนี้เพราะความไมเทาเทียมกันมีผลกระทบตออรรถประโยชนของสมาชิกในสังคม และทุก
คนจะรูสึกดีข้ึนถาการกระจายรายไดมีความเทาเทียมกันมากยิ่งข้ึน แตเนื่องจากบุคคลแตละบุคคล
ในสังคมโดยลําพังอาจมีรายไดไมเพียงพอท่ีจะเปล่ียนการกระจายรายไดเสียใหม ดังนั้นจึงตอง
กระทํารวมกัน ถารัฐบาลใชอํานาจท่ีมีอยูบังคับใหทุก ๆ คนท่ีมีรายไดสูงชวยกันกระจายรายไดให
คนยากจน นอกจากสวัสดิการสังคมสูงข้ึนแลวการกระจายรายไดใหมก็จะมีประสิทธิภาพดวย 

นอกจากนี้บางโครงการทําใหการกระจายรายไดเทาเทียมกันมากข้ึนและชวยใหเกิด
เสถียรภาพทางสังคม ถากลุมบุคคลท่ีมีรายไดนอยกลับยากจนลงไปอีก กลุมบุคคลเหลานี้จะหัน
ไปสูกิจกรรมท่ีเปนอันตรายตอความม่ันคงของสังคม เชน การปลนสะดม หรือกอจลาจล เปนตน 

 แนวคิดอ่ืน ๆ 
แนวความคิดเกี่ยวกับการกระจายท่ีเทาเทียมกันอ่ืน ๆ ไดแก แนวความคิดของพวกนิยม

ความเทาเทียมกันในการครอบครองสินคา (commodity egalitarianism) เชน โทบิน ไดเสนอวา
เฉพาะสินคาพิเศษบางชนิดเทานั้นท่ีควรนํามาจัดสรรอยางเทาเทียมกัน แนวความคิดนี้ไดรับการ
ยอมรับสําหรับกรณีเฉพาะบางกรณี เชน สินคาท่ีมีความจําเปนตอการดํารงชีวิตในยามสงครามหรือ
สิทธิในการออกเสียงเลือกต้ังท่ียอมรับกันท่ัวไปวา ควรถูกกระจายอยางเทาเทียมกัน เปนตน แต
สําหรับสินคาบางชนิดแนววามคิดนี้ยังไมเปนท่ียอมรับและมีขอโตแยงกันอยู เชน เด็กทุกคนควร
ไดรับการศึกษาข้ันประถมท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกันหรือไม หรือทุก ๆ คนในสังคมควรมีสิทธิไดรับ
การดูแลรักษาสุขภาพอยางเทาเทียมกัน เปนตน จะเห็นไดอยางชัดเจนวาการจัดวาสินคาประเภทใด
เปนสินคาพิเศษท่ีควรไดรับการจัดสรรอยางเทาเทียมกันเปนประเด็นปญหาในตัวของมันเองท่ียาก
ในการตัดสินใจไดอยางแนนอนตายตัวลงไป 

นอกจากนี้นักวิชาการบางคนมีความเห็นวา เราควรใหความสนใจกับความยุติธรรมของ
กระบวนการท่ีใชในการกระจายรายไดเร่ิมแรก การกระจายรายไดท่ียุติธรรมข้ึนอยูกับกระบวนการ
ท่ีทําใหการกระจายรายไดนั้นเกิดข้ึน ตัวอยางเชน หลายคนมีความเช่ือวาถาทุกคนในสังคมมีโอกาส
เทาเทียมกันแลว ผลลัพธท่ีตามมาจะยุติธรรมไมวาการกระจายรายไดจะอยูในรูปแบบใดก็ตาม 
ประเด็นปญหาของแนวความคิดนี้ก็คือ อะไรคือโอกาสท่ีเทาเทียมกัน 
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2.3 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
 

วิชัย ทัศนียภาพ (2537) ทําการศึกษาการประเมินผลทางเศรษฐกิจของโครงการลดการ
สูญเสียน้ําประปาของการประปานครหลวง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงกระบวนการสูญเสีย
น้ําประปาและวิธีการลดนํ้าสูญเสียของการประปานครหลวง และเพื่อศึกษาการประเมินตนทุนและ
ผลประโยชนทางเศรษฐศาสตรของโครงการ และเพื่อเสนอแนะวาการประปานครหลวงควรจะ
ดําเนินโครงการลดการสูญเสียน้ําประปาท่ีเกิดจากระบบทอจายน้ําท่ีใชอยูในปจจุบันตอไปหรือไม 
ผลการศึกษาพบวามูลคาน้ําท่ีประหยัดไดตามลักษณะความแตกตางระหวางอุปทานและอุปสงค
น้ําประปา การมีโครงการชวยใหการประปานครหลวงสามารถประหยัดปริมาณน้ําสูญเสียได
ประมาณ 1.79 ลาน ลบ.ม. ในป 2529 และเพิ่มข้ึนเร่ือยๆ จนเปน 20.845 ลานลบ.ม. ในป 2532 และ
เม่ือประเมินมูลคาของผลประโยชนเปนตัวเงินการศึกษานี้ประเมินผลประโยชนออกเปน 4 ประการ
คือ 1) ผลประโยชนท่ีผูบริโภคไดรับจากการบริโภคน้ําประปาเพ่ิมข้ึน 2) ผลประโยชนจากการ
ประหยัดตนทุนในการผลิตน้ําประปาสวนเพิ่ม ซ่ึงเกิดข้ึนในชวงปท่ีอุปทานของน้ําประปามากกวา
อุปสงค 3) ผลประโยชนจากการประหยัดตนทุนคาเสียโอกาสเนื่องจากการเล่ือนการลงทุนขยาย
กําลังการผลิตไมเกิดข้ึนเนื่องจากน้ําประปาท่ีประหยัดไดมีจํานวนไมมากพอที่จะทําใหการเล่ือนการ
ลงทุน และ 4) ผลประโยชนจากการท่ีผูบริโภคไดรับแรงดันน้ําเพิ่มข้ึน ซ่ึงไมสามารถคํานวณได
เนื่องจากขอจํากัดในดานขอมูล นอกจากน้ีมูลคาปจจุบันสุทธิ(NPV) ณ อัตราคิดลดรอยละ 7.36 
เทากับ 119.6 ลานบาท คาอัตราสวนผลประโยชนตอตนทุน เทากับ 1.187 และไมสามารถคํานวณ
คาอัตราผลตอบแทนทางเศรษฐกิจได พิจารณาปริมาณนํ้าประปาท่ีประหยัดไดในแตละปมีแนวโนม
ลดลงในอัตรารอยละ 14.21 ตอป ผลการวิเคราะห พบวา ในทุกกรณีโครงการลดการสูญเสีย
น้ําประปาของการประปานครหลวงมีความเปนไปไดในทางเศรษฐกิจ และหากการมีโครงการใช
ระยะเวลาคนหาจุดร่ัวไหลเร็วกวาไมมีโครงการยิ่งมากเทาใด โครงการก็จะมีความเหมาะสมทาง
เศรษฐกิจมากยิ่งข้ึนเทานั้น 

 

รุงนภา สงมหาชัย (2549) ศึกษาถึงการวิเคราะหโครงสรางตนทุนการผลิตน้ําประปาของ
สํานักงานประปาเชียงใหม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะโครงสราง องคประกอบ และอัตรา
การขยายตัวของตนทุนในการผลิตน้ําประปา วิเคราะหหาความสัมพันธและประมาณคาความ
ยืดหยุนของคาใชจายประเภทตาง ๆ ท่ีมีผลกระทบตอตนทุนรวมในการผลิตน้ําประปาของ
สํานักงานประปาเชียงใหม โดยใชขอมูลทุติยภูมิจากรายงานผลการปฏิบัติงานของสํานักงานประปา
เขต 9 เชียงใหม ในปงบประมาณ 2541 – 2547 โดยวิเคราะหดวยวิธีความถดถอย ผลการศึกษาพบวา 
ปริมาณการผลิตขยายตัวเพิ่มข้ึนในอัตรารอยละ 3.79 ตอป  และตนทุนรวมในการผลิตเพิ่มข้ึนรอย
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ละ 11.62 ซ่ึงแบงตนทุนได 2 ประเภท ไดแก ตนทุนคงท่ีขยายตัวรอยละ 63.30 ประกอบดวยตนทุน
สวนเพิ่มและคาเส่ือมราคา สัดสวนเฉล่ียรอยละ 29.32 และ 70.68 ตามลําดับ คาใชจายท่ีมีสัดสวน
ตอตนทุนสวนเพิ่มมากท่ีสุด คือเงินเดือนและคาจางประจํา ซ่ึงมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับเทากับ 
0.05 คิดเปนรอยละ 75.92 และมีอัตราการขยายตัวเฉล่ียลดลงรอยละ 3.98 และตอนทุนผันแปร
ขยายตัวรอยละ 36.70 ประกอบดวยคาไฟฟา และคาน้ําดิบ คิดเปนรอยละ 36.31 และ 24.13 
ตามลําดับ มีอัตราการขยายตัวเพิ่มข้ึนเฉล่ีย รอยละ 2.72 และ รอยละ 3.79 ตามลําดับ สวนคาใชจาย
ท่ีมีผลกระทบตอตนทุนรวมในการผลิตน้ําประปา ไดแก คาน้ําดิบ คาไฟฟา และคาเส่ือมราคา โดยมี
คาความยืดหยุนตอตนทุนรวมเปน 0.286 , 0.233 และ 0.222 ตามลําดับ สวนคาใชจายอ่ืน ๆ คาความ
ยืดหยุนนอยมาก 

 

เอกลักษณ  ผาคํา (2551) การศึกษาถึงการประเมินผลการดําเนินงานของโครงการบาน
เอ้ืออาทรในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงผลการดําเนินงานและพฤติกรรมในการซ้ือ
บานเอ้ืออาทรของผูบริโภคในจังหวัดเชียงใหม ตลอดจนการวัดระดับความพึงพอใจของผูท่ีเขาอยู
อาศัยในโครงการบานเอื้ออาทรในจังหวัดเชียงใหม การประเมินผลการดําเนินงานของโครงการ
บานเอ้ืออาทรในจังหวัดเชียงใหม โดยแบงกลุมศึกษาออกเปน 2 กลุม คือ กลุมผูท่ีซ้ือบานและเขาอยู
แลวในโครงการสันกําแพง และสันปาตอง จํานวน 100 ราย และกลุมผูท่ีซ้ือแฟลตและเขาอยูแลวใน
โครงการเชียงใหมระยะ 1 (หนองหอย) จํานวน 100 ราย โดยใชแบบสอบถาม การวิเคราะหขอมูล
พฤติกรรมโดยใชสถิติเชิงพรรณนา และวัดระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีเขาอยูใน
โครงการบานเอ้ืออาทรโดยการใหน้ําหนักความสําคัญแบบลิเคิทสเกล ผลการศึกษาพบวาโครงการ
บานเอ้ืออาทรในจังหวัดเชียงใหม มีท้ังหมด 9 โครงการ ซ่ึงประกอบดวย อาคารชุด/แฟลต 6 
โครงการ และบานเดี่ยวและแฝด 3 โครงการ จํานวน 11,288 ยูนิต ปรากฏวามีผูมาทําสัญญาเพื่อซ้ือ
บานเอ้ืออาทรเพียง 7,323 ราย หรือคิดเปนรอยละ 64.87 ของจํานวนอาคารชุดและบานท้ังหมด 
โครงการบานเอ้ืออาทรท่ีสรางเสร็จแลวมีเพียง 3 โครงการ จํานวน 2,559 ยูนิต          ซ่ึง
ประกอบดวย 1) โครงการสันกําแพง 1,327 ยูนิต มีผูเขาอยูอาศัย จํานวน 1,287 ยูนิต หรือคิดเปนรอย
ละ 96.99 ของโครงการสันกําแพง 2) โครงการสันปาตอง 636 ยูนิต มีผูเขาอยูอาศัย จํานวน 96  ยูนิต 
หรือคิดเปนรอยละ 15.09 ของโครงการสันปาตอง และ 3) โครงการเชียงใหมระยะ 1       (หนอง
หอย) 596 ยูนิต มีผูเขาอยูอาศัย จํานวน 539 ยูนิต หรือคิดเปนรอยละ 90.44 ของโครงการเชียงใหม
ระยะ 1  ผูซ้ือและเขาอยูอาศัยแลวท้ัง 3 โครงการ สวนใหญจะใชวิธีการผอนชําระเปนรายงวด ผูท่ี
ซ้ือบานในโครงการบานเอ้ืออาทร สวนใหญมีคุณสมบัติทางดานรายไดสอดคลองตามเกณฑของ
การเคหะแหงชาติ คือมีรายไดเฉล่ียตอครอบครัวไมเกิน 22,000 บาท/เดือน 
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ผูอาศัยอยูในโครงการสันกําแพงและสันปาตอง สวนใหญมีอายุอยูระหวาง 35 – 44 ป มี
สถานะภาพสมรสแลว ประกอบธุรกิจสวนตัวหรือคาขาย โดยมีรายไดเฉล่ียของครอบครัว 10,001 – 
22,000 บาท/เดือน เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือบานเอ้ืออาทร คือ เงินผอนชําระตองวด
คอนขางนอย บานท่ีซ้ือมีราคา 390,000 บาท เงินผอนตองวดไมเกิน 2,400 บาท มีระยะเวลาในการ
ผอนชําระ 21 - 30 ป ในการวัดระดับความพึงพอใจของผูท่ีเขาอยูบาน ระดับความพึงพอใจนอย
โดยเฉพาะดานทําเลท่ีต้ัง ดานมาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร และดานการใหบริการจากธนาคาร
อาคารสงเคราะห ตามลําดับ สวนผูอาศัยอยูในโครงการหนองหอย จํานวน 100 ราย สวนใหญมีอายุ
อยูระหวาง 35 – 44 ป มีสถานะภาพสมรสแลว เปนพนักงานบริษัทเอกชนหรือลูกจาง โดยมีรายได
เฉล่ียของครอบครัว 10,001 – 22,000 บาท/เดือน เหตุผลสําคัญท่ีสุดในการเลือกซ้ือบานเอ้ืออาทร 
คือ ทําเลที่ต้ังดี ใกลเมือง อาคารชุด/แฟลตท่ีซ้ือมีราคา 250,000 บาท และ 390,000 บาท เงินผอนตอ
งวดไมเกิน 2,400 บาท มีระยะเวลาในการผอนชําระ 21 - 30 ป และมีระดับความพึงพอใจนอย 
โดยเฉพาะดานการมีสวนรวมกิจกรรมของชุมชน ดานมาตรฐานและรูปแบบตัวอาคาร และดาน
สภาพแวดลอมของชุมชน ตามลําดับ 

 


