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บทคัดยอ 

 
ในปจจุบัน การออกแบบพ้ืนท่ีสวนกลางภายในหมูบานจัดสรรนั้นมีความจําเปนตองคํานึงถึง

การใชงานของผูอยูอาศัยท่ีมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษารูปแบบ

องคประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางภายในหมูบานจัดสรรท่ีตอบสนองการใชงานของผูอยูอาศัย 

โดยการเลือกหมูบานจัดสรรในพ้ืนท่ีกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลเปนกรณีศึกษา  การศึกษานี้ใชวิธีการ

เก็บขอมูลเชิงปริมาณ จากผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร จํานวน 5 โครงการ การเก็บรวบรวมขอมูล

ทางกายภาพ และการสํารวจพ้ืนท่ีของกรณีศึกษาเพ่ือใหทราบถึงลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลาง

ภายในโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมีความสัมพันธกับการใชงานของผูอยูอาศัย สิ่งท่ีคาดวาจะไดรับจาก

การศึกษานี้คือลําดับความสําคัญขององคประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางภายในหมูบานจัดสรร

ผลการศึกษานี้แสดงใหเห็นถึงองคประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางภายในหมูบานจัดสรร ท่ีผูอยู

อาศัยใหความสําคัญ ซ่ึงประกอบไปดวย ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีสวนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก 

ภูมิทัศนในโครงการ และสิ่งประดับโครงการตาง ๆ ผูประกอบการและผูออกแบบ สามารถนําผลวิเคราะห

ท่ีไดจากการวิจัยนี้มาเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการออกแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบาน

จัดสรรเพ่ือตอบสนองการใชงานท่ีตรงตามความตองการของการอยูอาศัย เพ่ือใหเกิดความมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึน 

 

คําสําคัญ: องคประกอบของสวนกลางภายในหมูบานจัดสรร, รูปแบบทางกายภาพ, การตอบสนองการใช

งานของผูอยูอาศัย 

 

รูปแบบองคประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางภายใน

หมูบานจัดสรรท่ีตอบสนองการใชงานของผูอยูอาศัย 
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ABSTRACT 

 

At present, the design of subdivision common area in the housing estate is 

necessary to take account into the use of the residents, who are affected. The purpose of 

this study was to study subdivision common area in housing estate project towards the 

usability of the residents. This study is quantitative research. Data was collected from 5 

housing projects in Bangkok and vicinity provinces. Moreover, survey of the case study is to 

determine the physical characteristics of the common area in the housing estate, which is 

related to the residents’ satisfaction level. The research expects the level of physical 

satisfaction towards subdivision common area, which is referred to the residents’ opinion 

on the following elements: utilities common areas, facilities, project landscape, and project 

accessories. Therefore, developers and designers can apply the results from this research 

for using as the basis for subdivision common area design to meet the needs of the 

residents, reduce the non-maintenance of common areas, and to improve the 

cooperation of the residents as well. 

 

Keywords: common area in the housing estate project, subdivision common area, the 

usability of residents 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความสําคัญและท่ีมาของปัญหา 

 
จากลักษณะการอยู่อาศัยแบบสังคมเกษตรกรรม ซ่ึงเป็นกลุ่มสังคมขนาดใหญ่ในประเทศ

ไทยท่ีได้มีการพัฒนาท้ังรูปแบบทางกายภาพของท่ีอยู่อาศัย และลักษณะทางสังคมในชุมชนจากอดีต
มาจนถึงปัจจุบัน และในขณะท่ีการอยู่อาศัยแบบชุมชนเมืองซ่ึงมีความแออัดมากกว่าการอยู่อาศัยแบบ
สังคมเกษตรกรรมซ่ึงขยายตัวไปสู่พ้ืนท่ีโดยรอบและมีอิทธิพลมากข้ึน (พัสตราภรณ์ ทิพยโสธร, 2551) 
ได้ส่งผลให้เกิดท่ีอยู่อาศัยในลักษณะของหมู่บ้านจัดสรร ท่ีมีการใช้ระบบสาธารณูปโภคร่วมกันของผู้
อยู่อาศัยภายในหมู่บ้าน  (วรารัตน์ พงษ์สวัสด์ิ, 2552) 

โครงการบ้านจัดสรรท่ีมีอยู่ทุกหนทุกแห่งในกรุงเทพมหานคร ล้วนแล้วแต่มีการออกแบบ
พ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการให้ถูกต้องตามมาตรฐานข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน
กรุงเทพมหานคร ดังเช่น ข้อกําหนดเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการคมนาคม การจราจร และความ
ปลอดภัย   ข้อกําหนดท่ีจําเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสภาพความเป็นอยู่และการ
บริหารชุมชนเป็นต้น ซ่ึงข้อกฏหมายดังกล่าวล้วนแล้วแต่เก่ียวข้องกับการออกแบบทางกายภาพท้ังสิ้น 
ซ่ึงในปัจจุบันอาจจะมีการเพ่ิมเติมองค์ประกอบต่าง ๆ เข้าไป เพ่ือให้เป็นประโยชน์ในด้านการขาย
โครงการ แต่แล้วในระยะเวลาต่อมาสาธารณูปโภคภายในโครงการท้ังหมดนี้ได้ตกเป็นภาระของผู้อยู่
อาศัยท่ีจะต้องเป็นผู้ทําการบํารุงรักษา เพ่ือให้คงสภาพสวยงามดังเดิม  (อัครัช อารัมภ์วิโรจน์, 2556) 

องค์ประกอบทางกายภาพท่ีสําคัญของการออกแบบส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรนั้น ล้วนแล้วแต่ประกอบด้วยหลาย ๆ ส่วนประกอบ อาทิเช่น  ถนน  ทางเดินทางเท้าต้นไม้
หรืออุปกรณ์ประดับถนนป้ายสัญญาณการจราจรระบบไฟส่องสว่างสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น 
สโมสร สระว่ายน้ํา จุดบริการรถรับส่ง เป็นต้นนั้น ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประกอบสําคัญของการ
ออกแบบส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร องค์ประกอบดังกล่าวนี้มีลักษณะทางกายภาพท่ี
ล้วนจําเป็นต้องคํานึงถึง คือ ขนาด จํานวน รูปแบบลักษณะซ่ึงนอกจากจะก่อให้เกิดทัศนียภาพท่ี
สวยงามแล้ว ยังต้องคํานึงถึงความเหมาะสม ความปลอดภัย การแบ่งสัดส่วนการใช้งาน  เพ่ือ
ประสิทธิภาพของการใช้งานท่ีดีและการดูแลรักษาหลังการใช้งาน อีกด้วย ซ่ึงจากท่ีกล่าวมาแล้วนั้น
สามารถสรุปได้ว่า ในปัจจุบันนอกจากการออกแบบตามกฎหมายและความต้องการของ
ผู้ประกอบการแล้วนั้น ยังจําเป็นต้องคํานึงถึงการใช้งานจริง เพ่ือตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย
ด้วย (อัครัช อารัมภ์วิโรจน์, 2556) 

จากความสําคัญของรายละเอียดการออกแบบพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรเพ่ือตอบสนองการใช้งานจริง และเกิดความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยนั้น นํามาสู่แนวทางในการ
พัฒนาการออกแบบให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้งานดังกล่าวได้ ซ่ึงงานวิจัยในครั้งนี้ ศึกษาเพ่ือแก้ไข
ปัญหาการไม่บํารุงรักษา และการไม่ให้ความร่วมมือของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากสาธารณูปโภคส่วนกลาง
ท่ีมีอยู่ในปัจจุบันนั้นยังไม่สามารถตอบสนองการใช้งานจริงของผู้อยู่อาศัยได้ ซ่ึงเป็นปัญหาท่ีขยาย
กว้างในปัจจุบัน การจะบรรลุเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้ นับว่าเป็นส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาการ



2 
 

ออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงจําเป็นต้องทําการศึกษาวิจัย เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการ
พัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.2 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 

วิเคราะห์ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรร 

 
1.3 ขอบเขตในการดําเนินการวิจัย 
 

ขอบเขตด้านเนื้อหา ได้แก่ การศึกษาข้อมูลทางกายภาพของหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เด่ียว ประเภทโครงการราคาระดับกลาง และขนาดของพ้ืนท่ีโครงการระดับกลาง 

ขอบเขตด้านพ้ืนท่ีได้แก่ โครงการหมู่บ้านจัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ขอบเขตด้านประชากรได้แก่ ผู้ศึกษาได้แบ่งกลุ่มประชากรท่ีต้องการจะทําการศึกษาไว้คือ 

ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรท่ีต้ังอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 
โครงการจํานวน 400 ชุด 
 
1.4 ระเบียบวิธีการศึกษา 
 

การศึกษาครั้งนี้จะเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ (quantitative research) โดยมุ่งเน้นศึกษา
ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพ ของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ี
ตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย และการศึกษาเชิงคุณภาพ (qualitative research) โดยมุ่งเน้น
การศึกษาคุณลักษณะ ขององค์ประกอบทางกายภาพ โดยการรวบรวมข้อมูลทางทฤษฎี และการ
สํารวจพ้ืนท่ีของกรณีศึกษา ดังนี้ 

 
1.4.1 ข้อมูลท่ีใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลทุติยภูมิ: ข้อมูลด้านกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรกรณีศึกษา เอกสาร
และข้อมูลท่ีเก่ียวข้องจากแหล่งข้อมูลอ่ืน ๆ 

ข้อมูลปฐมภูมิ: เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือใน
การศึกษา 
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ภาพท่ี 1.1 กรอบการวิจัย 

 
จากกรอบตัวแปรแสดงถึงชุดตัวแปรต้นท่ีประกอบไปด้วยองค์ประกอบของส่วนกลางภายใน

หมู่บ้านจัดสรร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
(1) ระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง

ระบบระบายน้ําภายในโครงการ 
(2) พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน้ํา สนาม

เด็กเล่น ฟิตเนต 
(3) ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทาง

น้ําสาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตว์หรือแมลง เป็นต้น 
(4) สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายสัญญาณการจราจร จุดบริการรถ

รับส่ง ระบบ CCTV ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
จากองค์ประกอบดังกล่าวนี้  งานวิจัยต้องการชี้ ให้ เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของ

องค์ประกอบ ท่ีมีความสัมพันธ์กับการใช้งานของผู้อยู่อาศัย ซ่ึงหมายความถึง ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
เพ่ือใช้ในการลําดับความสําคัญของตัวแปรดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ในการศึกษาต่อไป 

 
1.5 ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

1.5.1 ประโยชน์ต่อผู้ประกอบการ: ผู้ประกอบการได้นําข้อมูลไปพัฒนาโครงการเพ่ือให้
สอดคล้องต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยท่ีแท้จริง 

ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบ
ทางกายภาพท่ีตอบสนองการใช้งาน
ของผู้อยู่อาศัย 

 

รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ี
ส่วนกลางท่ีตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่
อาศัย 

องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ี
ส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรร 

- ระบบสาธารณูปโภค 

- พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

- ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 

- สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 



4 
 

1.5.2 ประโยชน์ต่อนิติบุคคลผู้ดูแลโครงการ: เพ่ือเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนท่ี
ส่วนกลางภายในโครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยและลดปัญหาการไม่บํารุงรักษา
พ้ืนท่ีส่วนกลาง และการไม่ให้ความร่วมมือของผู้อยู่อาศัย 

1.5.3 ประโยชน์ต่อสถาปนิกผู้ออกแบบ: เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการพัฒนาการออกแบบทาง
กายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือตอบสนองการใช้งานท่ีตรงตามความต้องการของการอยู่
อาศัย ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

 
1.6 นิยามศัพท์ 
 

1.6.1 องค์ประกอบของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร: สิ่งต่างๆท่ีอยู่รวมกันและใช้เพ่ือเป็น
ประโยชน์ส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ท่ีถูกต้องตามมาตรฐานกฎหมายการควบคุมการจัดสรร
ท่ีดิน ได้แก่ 

ระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างระบบระบายน้ําภายในโครงการ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน้ํา 
สนามเด็กเล่น ฟิตเนต 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทาง
น้ําสาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตว์หรือแมลง  

สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายสัญญาณการจราจร จุดบริการ
รถรับส่งระบบ CCTV ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

1.6.2 รูปแบบทางกายภาพ: สิ่งท่ีกําหนดข้ึนเพ่ือเป็นหลักในการออกแบบส่วนต่าง ๆ ในท่ีนี้
หมายถึงการออกแบบส่วนประกอบภายในพ้ืนท่ีส่วนกลางของโครงการบ้านจัดสรร ซ่ึงหมายความถึง ขนาด 
ตําแหน่ง ปริมาณ หรือรูปแบบลักษณะ 

1.6.3การตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย: การลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทาง
กายภาพตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 

การศึกษาแนวคิดทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้องกับรูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของ
ส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ีตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย ได้ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยท่ี
เก่ียวข้องดังนี้ 
 
2.1 ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 

 

ข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ได้ออกข้อกําหนดเก่ียวกับ
การจัดทําแผนผังโครงการและวิธีการในการจัดสรรท่ีดินโดยความเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดิน
กลางไว้ ซ่ึงเป็นข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้องกับลักษณะทางกายภาพของสาธารณูปโภคส่วนกลาง ดังนี้ 

2.1.1 หมวด 5 ข้อกําหนดเพ่ือประโยชน์เก่ียวกับการคมนาคมการจราจรและความปลอดภัย 
 ข้อ16 ขนาดของถนนท่ีต้องจัดให้มีการจัดสรรท่ีดินแต่ละโครงการให้มีความกว้างของ
เขตทางและผิวจราจรเป็นสัดส่วนกับจํานวนท่ีดินแปลงย่อยดังนี้ 

16.1 ถนนท่ีใช้เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยไม่เกิน 99 แปลงหรือเนื้อท่ีตํ่า
กว่า 19 ไร่ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ตํ่ากว่า 9.00 เมตรโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํ่ากว่า 6.00
เมตร 

16.2 ถนนท่ีใช้เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยต้ังแต่ 100-299 แปลงหรือเนื้อท่ี
19-50 ไร่ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ตํ่ากว่า 12.00 เมตรโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํ่ากว่า 8.00
เมตร 

16.3 ถนนท่ีใช้เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยต้ังแต่ 300-499 แปลงหรือเนื้อท่ี
เกินกว่า 50 ไร่แต่ไม่เกิน 100 ไร่ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ตํ่ากว่า 6.00 เมตรโดยมีความกว้างของผิว
จราจรไม่ต่ํากว่า 2.00 เมตร 

16.4 ถนนท่ีใช้เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยต้ังแต่ 500 แปลงข้ึนไปหรือ
มากกว่า 100 ไร่ข้ึนไปต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ตํ่ากว่า 18.00 เมตรโดยมีความกว้างของผิวจราจรไม่ตํ่า
กว่า 13.00 เมตรมีเกาะกลางถนนกว้างไม่น้อยกว่า 1.00 เมตรและมีทางเท้ากว้างข้างละ 2.00 เมตร 

ในกรณีท่ีท่ีดินแปลงย่อยมีหน้าแปลงท่ีดินติดต่อกับเขตห้ามปลูกสร้างอาคาร
ในทางหลวงแผ่นดินหรือทางหลวงท้องถ่ินให้ปรับปรุงเขตทางนั้นเป็นผิวจราจรโดยให้เชื่อมเป็นส่วนเดียวกับ
ผิวจราจรของทางหลวงนอกจากจะมีเกณฑ์บังคับเป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ18 ถนนแต่ละสายให้มีความยาวจากทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่งไม่เกิน 300
เมตร และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตรถนนท่ีเป็นถนนปลายตันต้องจัดให้มีท่ีกลับรถทุกระยะ
ไม่เกิน 100 เมตรและท่ีปลายตันท่ีกลับรถต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ดังนี้ 

18.1 กรณีท่ีเป็นวงเวียนต้องมีรัศมีความโค้งวัดถึงก่ึงกลางถนนไม่ตํ่ากว่า 6.00 เมตร
และผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า 4.00 เมตร 
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18.2 กรณีเป็นรูปตัวท่ี (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวทีด้านละไม่ตํ่ากว่า
5.00 เมตรท้ังสองด้านและผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า 4.00 เมตร 

18.3 กรณีท่ีเป็นรูปตัวแอล (L) ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ตํ่ากว่า
5.00 เมตรและผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า 4.00 เมตร 

18.4 กรณีเป็นรูปตัววาย (Y) ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววายด้านละไม่ต่ํากว่า
5.00 เมตรผิวจราจรกว้างไม่ต่ํากว่า 4.00 เมตรมุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา 

ข้อ20 ทางเดินและทางเท้า 
20.1 ถนนด้านท่ีใช้เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยท่ีทําการจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ี

อยู่อาศัยและพาณิชยกรรม ต้องจัดให้มีทางเดินและทางเท้ามีความกว้างทางเดินและทางเท้าสุทธิไม่ตํ่ากว่า 
60เซนติเมตร ตลอดความยาวของถนนโดยไม่มีสิ่งกีดขวาง 

ในกรณีท่ีเป็นทางเดินและทางเท้ายกระดับขอบทางเดิน และทางเท้าต้อง
เป็นคันหินสูงระหว่าง 12 ถึง 15 เซนติเมตรและเพ่ือประโยชน์ในการสัญจรหรือเพ่ือความปลอดภัยจุดท่ี
เป็นทางเข้าออกสู่ท่ีดินแปลงย่อยให้ลดคันหินลงโดยทําเป็นทางลาดให้รถยนต์เข้าออกได้แต่ให้รักษาระดับ
ทางเดินและทางเท้าให้สูงเท่าเดิมทางเดินและทางเท้าส่วนท่ีเป็นทางเข้าออกนี้ให้ทําเป็นผิวจราจร 

20.2 ในบริ เวณจุดเชื่อมต่อระหว่างถนนกับทางเดินและทางเท้าหรือ
ทางเข้าออกท่ีดินแปลงย่อยกับทางเดินและทางเท้าท่ีไม่อาจรักษาระดับทางเดินและทางเท้าให้สูงเท่ากัน
ได้ให้ลดคันหินลงท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ในการสัญจรและความปลอดภัย 

20.3 การปลูกต้นไม้หรือติดต้ังอุปกรณ์ประดับถนนต้องไม่ล้ําลงมาในส่วนท่ีเป็น
ทางเดินและทางเท้า 

ข้อ25 ให้ติดต้ังป้ายสัญญาณการจราจรและอุปกรณ์สะท้อนแสงไฟให้เห็นได้ชัดตรงจุดท่ี
เป็นเกาะกลางถนนวงเวียนทางแยกร่องหรือสันนูนขวางถนนทุกแห่ง 

ข้อ27 ต้องจัดให้มีระบบไฟส่องสว่างและต้องติดต้ังหัวดับเพลิงให้เป็นไปตามมาตรฐาน
ของการประปานครหลวง 

2.1.2 หมวด 8 ข้อกําหนดเก่ียวกับการอ่ืนท่ีจําเป็นต่อการรักษาสภาพแวดล้อมการส่งเสริมสภาพ
ความเป็นอยู่และการบริหารชุมชน 

ข้อ32 สวนสนามเด็กเล่นสนามกีฬาให้กันพ้ืนท่ีไว้เพ่ือจัดทําสวนสนามเด็กเล่น และหรือสนาม
กีฬาโดยคํานวณจากพ้ืนท่ีจัดจําหน่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ท้ังนี้ไม่ให้แบ่งแยกออกเป็นแปลงย่อยหลายแห่งเว้นแต่
เป็นการกันพ้ืนท่ีแต่ละแห่งไว้ไม่ต่ํากว่า1ไร่โดยจะต้องมีขนาด และรูปแปลงท่ีเหมาะสมสะดวกแก่การใช้สอย 

ข้อ34 การจัดรถรับส่งในกรณีท่ีผู้จัดสรรท่ีดินจะจัดให้มีรถรับส่งให้แสดงแผนการ
ดําเนินการต่อคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร 

จากการศึกษาข้อกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 นั้นพบว่าองค์ประกอบท่ี
มีความสําคัญต่อลักษณะทางกายภาพนั้นประกอบด้วย ถนน ทางเดินและทางเท้า ป้ายสัญญาณจราจร ระบบไฟส่อง
สว่าง สวน สนามเด็กเล่น สนามกีฬา และจุดบริการรถรับส่ง เป็นต้น ซ่ึงองค์ประกอบต่าง ๆ เหล่านี้ ล้วนเป็น
องค์ประกอบทางกายท่ีมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพอ่ืน ๆ  ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ได้แก่ ภูมิทัศน์
ภายในโครงการ และสิ่งประดับภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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2.2 พ้ืนฐานข้อมูลบ้านจัดสรรระดับกลาง ประเภทบ้านเดี่ยว 
 

เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม และจํานวนประชากรท่ีขยายตัวอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
ความต้องการท่ีอยู่อาศัยเพ่ิมมากข้ึน อีกท้ังรัฐได้ให้ความสําคัญในเรื่องของการจัดหาท่ีอยู่อาศัยให้กับประชาชน 
โดยกําหนดนโยบายส่งเสริมให้ประชาชนได้มีท่ีอยู่อาศัยเป็นของตนเอง จึงทําให้ผู้จัดสรรท่ีดินจํานวนมากหันมาทํา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรข้ึนมาหลากหลายรูปแบบ (กิตติยา ศักด์ิศรีมณีกุล, 2549) 

 
ตารางท่ี 2.1 
 
สถิติการขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดินรายใหม่กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2543 – 2554 

ปี พ.ศ. 
ออก

ใบอนุญาต 
ประเภทท่ีดินแปลงย่อยจัดจําหน่าย 

รวมแปลง 
จํานวน/ราย บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ท่ีดินเปล่า 

2543 14 944 176 297 18 308 1,743 
2544 50 1,373 152 859 147 311 2,842 
2545 62 2,558 698 1,329 262 1,130 5,977 
2546 136 7,532 568 5,184 599 1,197 15,080 
2547 145 7,546 712 4,336 1,206 1,594 15,394 
2548 139 6,327 424 6,497 1,064 1,325 15,637 
2549 151 7,267 1,162 7,515 1,493 1,010 18,447 
2550 117 4,437 1,136 5,177 597 802 12,149 
2551 121 3,667 1,616 10,534 215 383 16,415 
2552 91 4,753 714 8,503 460 478 14,980 
2553 138 6,913 1,632 11,696 204 274 20,719 
2554 151 8,351 1,186 13,045 622 194 23,398 
2555 60 1,651 404 5,433 345 158 7,991 

 
หมายเหตุ.ข้อมูล ปี พ.ศ. 2555 เป็นข้อมูลเดือนมิถุนายน. จาก (กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย, 2554) 
 

จากตารางท่ี 2.1 จะเห็นได้ว่าต้ังแต่ปีพ.ศ.2543 เป็นต้นมามีการขออนุญาตทําการจัดสรรท่ีดิน
เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ และจากสถิติดังกล่าวจะเห็นว่าสัดส่วนของบ้านเด่ียวยังคงมีการขอจัดสรรท่ีดินเรื่อยมา 
แสดงให้เห็นถึงแนวโน้มของความต้องการท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวท่ียังคงมีความต้องการเรื่อยมา
ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

ศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดเผยข้อมูลท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจด
ทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑล 5 จังหวัด (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร
นครปฐม) พบว่าในครึ่งแรกของปี 2557 มีหน่วยท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่จํานวนประมาณ 
51,100 หน่วย 
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ยอดสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในครึ่งแรกปี 2557 แบ่งเป็นเดือนมกราคมประมาณ 4,600 หน่วย
เดือนกุมภาพันธ์ประมาณ 7,700 หน่วยเดือนมีนาคมประมาณ 7,900 หน่วยเดือนเมษายนประมาณ  
10,800 หน่วยเดือนพฤษภาคมประมาณ 12,100 หน่วยและเดือนมิถุนายนอีกประมาณ 8,000 หน่วยท้ังนี้
แบ่งเป็นหน่วยท่ีอยู่อาศัยในพ้ืนท่ีกรุงเทพฯประมาณ 26,800 หน่วยซ่ึงมีจํานวนหน่วยมากกว่าจังหวัดรอบ
ปริมณฑลรวมกันซ่ึงมีประมาณ 24,300 หน่วย โดยแยกตามประเภทของท่ีอยู่อาศัย ซ่ึงเป็นบ้านเด่ียว
ประมาณ 15,200 หน่วยเพ่ิมข้ึนร้อยละ 9 จากช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยจํานวนหน่วยบ้านเด่ียวคิดเป็น
ร้อยละ 30 ของหน่วยท่ีอยู่อาศัยท้ังหมด 

 
ตารางท่ี 2.2 
 
ข้อมูลท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลปี พ.ศ. 2557 

 
หมายเหตุ.จังหวัดปริมณฑลหมายถึง นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ สมุทรสาคร และนครปฐม 
 

จากข้อมูลท่ีอยู่อาศัยสร้างเสร็จจดทะเบียนใหม่ในเขตกรุงเทพมหานคร-ปริมณฑลดังกล่าว จะ
เห็นได้ว่าในปัจจุบันมีการดําเนินการก่อสร้างท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียวเป็นจํานวนมาก และมีแนวโน้มท่ี
มากข้ึน ซ่ึงทําให้เกิดโครงการหมู่บ้านจัดสรรมากข้ึนเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงมีความจําเป็นต้องคํานึงถึงโครงการท่ี
มีสาธารณูปโภค และพ้ืนท่ีส่วนกลางเพ่ือประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจเลือกซ้ือ เพ่ือการพัฒนา
โครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียวให้ตรงตามความต้องการของผู้อยู่อาศัยท่ีเพ่ิมมากข้ึนในปัจจุบัน
และอนาคต 
 
2.3 บริบททางกายภาพของโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
 

จากแนวทางพัฒนาชุมชนเมืองยุคใหม่ท่ีคํานึงถึงการเพ่ิมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่าง
สูงสุดไปพร้อมกับรูปแบบเมืองท่ีได้รับการออกแบบวางผังและวางนโยบายเพ่ือรองรับการขยายตัวของ
ชุมชนเพ่ือให้เกิดการควบคุมและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตท้ังนี้ภาครัฐและเอกชนจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะต้องมีความรู้ความเข้าใจในการให้และรับบริการสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือเพ่ิม

เขตพ้ืนท่ี บ้าน
เด่ียว 

บ้าน
แฝด 

ทาวน์เฮาส์ อาคาร
พาณิชย์ 

รวม
แนวราบ 

ห้องชุด
คอนโดมิเนียม 

ครึ่งแรก
ปี 2557 

กรุงเทพฯ 6,100 500 4,600 2,200 13,400 13,400 26,800 
5จังหวัด
ปริมณฑล 

9,100 1,000 2,200 1,100 13,400 10,900 24,300 

กรุงเทพฯ-
ปริมณฑล 

15,200 1,500 6,800 3,300 26,800 24,300 51,100 

สัดส่วน
ร้อยละ 

30% 3% 13% 6% 52% 48%  
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ประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของเมืองได้อย่างสมบูรณ์ นอกจากสาธารณูปโภคท่ีดีแล้วยังจะต้องคํานึงถึง
พ้ืนท่ีกิจกรรมนันทนาการอีกด้วยซ่ึงสามารถแบ่งได้ตามลักษณะของการใช้งาน คือพ้ืนท่ีภายในอาคาร และ
พ้ืนท่ีภายนอกอาคาร โดยพ้ืนท่ีภายนอกอาคารประกอบด้วยพ้ืนท่ีสําหรับประกอบกิจกรรมเช่น 
สวนสาธารณะ ลู่วิ่ง ทางเดิน สนามเทนนิส เป็นต้น พ้ืนท่ีภายในอาคารอยู่ในรูปแบบของคลับเฮาส์ หรือ
สโมสร เช่น ห้องออกกําลังกาย ห้องเอนกประสงค์ เป็นต้น (อัครัช อารัมภ์วิโรจน์, 2556, พัสตราภรณ์ ทิพ
ยโสธร, 2551)  

การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรเป็นการพัฒนาทางด้านกายภาพ เพ่ือให้เป็นท่ีอยู่อาศัย
แบบหลายครัวเรือนในพ้ืนท่ีเดียวกันโดยจัดให้มีสิ่งอํานวยความสะดวกต่างๆการพัฒนาโครงการประเภทนี้
จึงเป็นการสร้างทรัพยากรกายภาพขนาดใหญ่ข้ึน โดยทรัพย์ท่ีต้องมีการดําเนินการร่วมกันของชุมชนเพ่ือ
การจัดการและดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพท่ีดี คือทรัพย์ส่วนกลาง เม่ือวิเคราะห์ตามลักษณะและหน้าท่ีใช้
สอยได้แก่ (ภคพร ช้อนทอง, 2551) 

ระบบสาธารณูปโภค หรือระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเดิน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสง
สว่าง เป็นต้น 

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน้ํา สนาม
เด็กเล่น ฟิตเนต เป็นต้น 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทางน้ํา
สาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตว์หรือแมลง เป็นต้น 

สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายสัญญาณการจราจร จุดบริการรถ
รับส่ง เป็นต้น 

การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรจําเป็นต้องมีการวางผัง และออกแบบระบบสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการภายในโครงการ รวมท้ังต้องคํานึงถึงพ้ืนท่ีกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ อีกด้วย ท้ังนี้
องค์ประกอบทางกายภาพเหล่านี้ ถือเป็นทรัพย์ส่วนกลางท่ีผู้อยู่อาศัยภายในโครงการมีส่วนในการ
รับผิดชอบ บํารุงรักษา ดังนั้นการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร จึงมีความจําเป็นท่ีจะต้องคํานึงถึงการใช้
งานจริง และควรให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการ การดําเนินการร่วมกันของชุมชน และการดูแล
ทรัพย์ส่วนกลาง อีกด้วย 

 
2.4 การบริหารจัดการทรัพยากรกายภาพ 
 

เสริชย์ โชติพานิช ได้กล่าวไว้ว่า การบริหารทรัพยากรกายภาพ หมายถึง กระบวนการ
บริหารและจัดการทรัพยากรกายภาพ เพ่ือให้ทํางานตอบสนองความต้องการขององค์กรอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือให้ผลในการเพ่ิมศักยภาพการทํางานขององค์กร ซ่ึงการบริหารจัดการทรัพยากร
กายภาพ ต้องมีการวางแผน รวมท้ังต้องกําหนดแนวทางท่ีชัดเจนเพ่ือการดําเนินงานท่ีมีประสิทธิภาพ
สูงสุด 

หลักการพ้ืนฐานในการปฏิบัติงานของการบริหารทรัพยากรกายภาพคือการบริหารจัดการ
และการใช้ทรัพยากรกายภาพซ่ึง ได้แก่ อาคารสถานท่ีรวมท้ังพ้ืนท่ีอาคารท้ังภายใน และภายนอกต้องมี
การวางแผนรวมท้ังมีกําหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ท่ีชัดเจนเพ่ือให้การดําเนินการจัดการอัน
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ประกอบด้วยการกํากับควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและงานบริการอาคารต่างๆเช่นการดูแลรักษาระบบ
ประกอบอาคารการรักษาความสะอาดการรักษาความปลอดภัยและการกํากับการใช้ประโยชน์ทรัพยากร
กายภาพสามารถเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดโดยใช้เป้าหมายการดําเนินกิจการขององค์กรเป็น
ศูนย์กลางของการดําเนินการ 

หลักการสําคัญของการบริหารทรัพยากรกายภาพ คือ การกํากับดูแลทรัพยากรกายภาพให้
สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร โดยมีวัตถุประสงค์ระยะสั้นเพ่ือลดค่าใช้จ่ายและเพ่ิม
มูลค่าในการใช้ทรัพยากรกายภาพนั้น ๆ และมีวัตถุประสงค์ระยะยาวในการเพ่ิมประสิทธิภาพ สมรถภาพ 
และคุณภาพของทรัพยากร ซ่ึงมีรูปแบบเปลี่ยนไปตามสถานการณ์ และความต้องการขององค์กร โดย
ต้องสามารถสนับสนุนการใช้งานและสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้สอยรวมถึงผู้บริหาร
โครงการได้อย่างมีระบบและมีประสิทธิภาพอีกด้วย (ภคพร ช้อนทอง, 2551 และ บัณฑิต จุลาสัย, 2547) 

การบริหารทรัพยากรกายภาพสําหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรควรเป็นไปอย่างเป็นระบบและ
มีทิศทางในการทํางานท่ีชัดเจนจุดมุ่งหมายหลักของการบริหารทรัพยากรกายภาพโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรจึงได้แก่การบริหาร และจัดการทรัพยากรกายภาพภายในโครงการเพ่ือให้ทรัพย์ส่วนกลางอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานคงมูลค่ามีการใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าและให้เกิดสุขและความพึงพอใจแก่ผู้อยู่อาศัย
ภายในโครงการการปฏิบัติงานด้านบริหารทรัพยากรกายภาพนั้นควรประกอบด้วยการบริการอาคาร
พ้ืนฐานส่วนกลางและบริการอ่ืน ๆ การปฏิบัติงานหรือบริการอาคารพ้ืนฐานท่ีต้องจัดให้มีเพ่ือให้ระบบฯ
ทํางานอย่างเป็นปกติและเกิดสภาพทางกายภาพท่ีปลอดภัยและเป็นระเบียบเรียบร้อย ได้แก่ 

(1) งานดูแลและควบคุมการทํางานระบบประกอบอาคาร/ระบบสาธารณูปโภค 
(2) งานบํารุงรักษาสําหรับระบบฯอาคารภูมิทัศน์ 
(3) งานรักษาความสะอาด 
(4) งานรักษาความปลอดภัย 
(5) งานกําจัดแมลงและควบคุมโรคสัตว์ 
(6) งานสุขอนามัยเช่นการกําจัดขยะของเสียและป้องกันโรคระบาดเป็นต้น 
นอกจากบริการส่วนกลางแล้วการบริหารทรัพยากรกายภาพสําหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร

ยังอาจจัดให้มีบริการเพ่ือสนองความต้องการและสร้างความสะดวกสบายให้แก่ผู้อยู่อาศัย ได้แก่ 
(1) บริการผู้อยู่อาศัยเช่นบริการขนส่งหรือเดินทางบริการจัดห้องพักบริการขนย้ายบริการ

ตกแต่งปรับปรุงบริการนายหน้าและบริการดูแลท่ีดินบ้านห้องชุดระหว่างรอการขาย เป็นต้น 
(2) กิจกรรมชุมชนเช่นกิจกรรมตามเทศกาลกิจกรรมการออกกําลังกาย ฯลฯ 
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ท้ังนี้ขอบเขตความรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรกายภาพสําหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรร
นี้จึงครอบคลุมทรัพยากรกายภาพส่วนกลางท้ังหมดและการบริการส่วนกลางรวมท้ังบริการอ่ืนๆและ
กิจกรรมชุมชนอีกด้วย (เสริชย์ โชติพานิช, 2549) 

 
2.5 แนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนษุย์ 
 

2.5.1 แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจต่อชุมชน 
รูปแบบของแนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจต่อชุมชน ประกอบไปด้วย องค์ประกอบ

ภายในและภายนอก ซ่ึงจะเป็นตัวท่ีใช้ในการประเมินชุมชน องค์ประกอบภายนอก คือตัวชี้วัดทางวัตถุ
วิสัย (objective) และ ส่วนองค์ประกอบภายใน คือ ตัวชี้วัดทางด้านอัตวิสัย (Subjective) ซ่ึงบุคคลรับรู้
และพิจารณาเก่ียวกับสภาพทางกายภาพต่าง ๆ ของชุมชน (Rojek D., 1975) 

Wasserman, 1982 กล่าวว่า ความพึงพอใจต่อชุมชน หมายถึง ความพึงพอใจของผู้
อยู่อาศัยท่ีมีอยู่ย่านท่ีอยู่อาศัย บ้านเรือน และชุมชนของตนเอง และแบ่งมิติความพึงพอใจออกเป็น 3 
ด้าน คือ 

(1) ความพึงพอใจต่อชุมชนโดยท่ัวไป ได้แก่ ความพึงพอใจต่อย่านท่ีอยู่อาศัย และ
ความพึงพอใจต่อหน่วยท่ีอยู่อาศัย 

(2) ความพึงพอใจต่อการบริการภายในชุมชน รวมถึง ความพึงพอใจเก่ียวกับถนน การ
กําจัดขยะ และตํารวจรักษาความปลอดภัย 

(3) ความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน ได้แก่ เรื่องของอากาศ สาวนสาธารณะ 
ภาษีท้องถ่ิน 

การวิจัยในครั้งนี้จึงทําการศึกษาถึงความพึงพอใจต่อกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางซ่ึง
หมายความถึง ความพึงพอใจต่อการบริการภายในหมู่บ้านจัดสรร และความพึงพอใจเก่ียวกับสิ่งแวดล้อม
ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรนั่นเองข้อมูลเพ่ิมเติม หลังจากประเมินข่าวสารแล้วไม่เพียงพอหรือไม่
เก่ียวข้องเท่าท่ีควร ก็จําเป็นต้องตัดข่าวสารบางอย่างออกไป ถ้าเห็นว่าไม่เก่ียวข้องกับตัวปัญหาท่ีจะทํา
การแก้ปัญหา หรือตัดสินใจนั้น 

 
2.5.2 แนวคิดเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ 

จากทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการ ของ Maslow เชื่อว่าพฤติกรรมของมนุษย์เป็น
จํานวนมากสามารถอธิบายโดยใช้แนวโน้มของบุคคลในการค้นหาเป้าหมายท่ีจะทําให้ชีวิตของเขาได้รับ
ความต้องการ ความปรารถนา และได้รับสิ่งท่ีมีความหมายต่อตนเอง เป็นความจริงท่ีจะกล่าวว่า
กระบวนการของแรงจูงใจเป็นหัวใจของทฤษฎีบุคลิกภาพของ Maslow โดยเขาเชื่อว่ามนุษย์เป็น “สัตว์ท่ี
มีความต้องการ” (wanting animal) และเป็นการยากท่ีมนุษย์จะไปถึงข้ันของความพึงพอใจอย่าง
สมบูรณ์ ในทฤษฎีลําดับข้ันความต้องการของ Maslow เม่ือบุคคลปรารถนาท่ีจะได้รับความพึงพอใจและ
เม่ือบุคคลได้รับความพึงพอใจในสิ่งหนึ่งแล้วก็จะยังคงเรียกร้องความพึงพอใจสิ่งอ่ืน ๆ ต่อไป ซ่ึงถือเป็น
คุณลักษณะของมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ท่ีมีความต้องการจะได้รับสิ่งต่าง ๆ อยู่เสมอ  
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Maslow กล่าวว่าความปรารถนาของมนุษย์นั้นติดตัวมาแต่กําเนิดและความปรารถนา
เหล่านี้จะเรียงลําดับข้ันของความปรารถนาต้ังแต่ข้ันแรกไปสู่ความปรารถนาข้ันสูงข้ึนไปเป็นลําดับ 

ลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ (The Need–Hierarchy Conception of Human 
Motivation) Maslow เรียงลําดับความต้องการของมนุษย์จากข้ันต้นไปสู่ความต้องการข้ันต่อไปไว้เป็น
ลําดับดังนี้  

(1) ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) เป็นความต้องการข้ัน
พ้ืนฐานท่ีมีอํานาจมากท่ีสุดและสังเกตเห็นได้ชัดท่ีสุดจากความต้องการท้ังหมดเป็นความต้องการท่ีช่วยการ
ดํารงชีวิตได้แก่ความต้องการอาหารน้ําด่ืมออกซิเจนการพักผ่อนนอนหลับความต้องการทางเพศความต้องการ
ความอบอุ่นตลอดจนความต้องการท่ีจะถูกกระตุ้นอวัยวะรับสัมผัสมนุษย์มีความต้องการทางด้านร่างกาย
เหนือความต้องการอ่ืน ๆ และแรงผลักดันของความต้องการนี้ได้เกิดข้ึนกับบุคคลก่อนความต้องการอ่ืน ๆ 

(2) ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) ข้ันนี้เรียกว่าความต้องการความ
ปลอดภัยหรือความรู้สึกม่ันคง ซ่ึงความต้องการข้ันนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการทางด้านร่างกายได้รับความ
พึงพอใจแล้ว Maslow ได้กล่าวไว้ว่า ไม่ว่าจะเป็นวัยเด็ก หรือผู้ใหญ่ ต่างล้วนแล้วแต่ต้องการรับรู้ถึงความ
ปลอดภัยท้ังสิ้น ไม่ว่าจะเป็นความปลอดภัยทางร่างกาย ทรัพย์สิน หรือท่ีอยู่อาศัย 

(3) ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 
ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของนี้จะเกิดข้ึนเม่ือความต้องการทางด้านร่างกายและความต้องการ
ความปลอดภัยได้รับการตอบสนองแล้วบุคคลต้องการได้รับความรักและความเป็นเจ้าของโดยการสร้าง
ความสัมพันธ์กับผู้อ่ืนเช่น ความสัมพันธ์ภายในครอบครัว เพ่ือน หรือสังคม เกิดการแสวงหาความต้องการ
เป็นเจ้าของ ความรู้สึกนับถือซ่ึงกันและกัน การยกย่อง การไว้วางใจแก่กัน และการเห็นคุณค่าของชีวิต 

(4) ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) เม่ือเกิดความพึงพอใจใน
ความรักแก่ตนเองและผู้อ่ืนแล้ว การแสวงหาความต้องการได้รับการยกย่อง โดยท่ัว ๆ ไปเป็นความรู้สึกและ
ทัศนคติของความเชื่อม่ันในตนเองความรู้สึกว่าตนเองมีคุณค่าการมีพละกําลังการมีความสามารถและ
ความรู้สึกว่ามีชีวิตอยู่อย่างมีประโยชน์และเป็นบุคคลท่ีมีความจําเป็นต่อโลก 

(5) ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) Maslow 
อธิบายความต้องการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงว่าเป็นความปรารถนาในทุกสิ่งทุกอย่างซ่ึงบุคคลสามารถจะ
ได้รับอย่างเหมาะสมบุคคลท่ีประสบผลสําเร็จในข้ันสูงสุดนี้จะใช้พลังอย่างเต็มท่ีในสิ่งท่ีท้าทายความสามารถ
และศักยภาพของเขาและมีความปรารถนาท่ีจะปรับปรุงตนเองพลังแรงขับของเขาจะกระทําพฤติกรรมตรงกับ
ความสามารถของตนกล่าวโดยสรุปการเข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเป็นความต้องการอย่างหนึ่งของบุคคลท่ีจะ
บรรลุถึงจุดสูงสุดของศักยภาพประการสุดท้าย Maslow ได้สรุปว่าการไม่เข้าใจตนเองอย่างแท้จริงเกิดจาก
ความพยายามท่ีไม่ถูกต้องของการแสวงหาความม่ันคงปลอดภัยเช่นการท่ีบุคคลสร้างความรู้สึกให้ผู้อ่ืนเกิด
ความพึงพอใจตนโดยพยายามหลีกเลี่ยงหรือขจัดข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของตนบุคคลเช่นนี้จึงมีแนวโน้มท่ีจะ
พิทักษ์ความม่ันคงปลอดภัยของตนโดยแสดงพฤติกรรมในอดีตท่ีเคยประสบผลสําเร็จแสวงหาความอบอุ่นและ
สร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อ่ืนซ่ึงลักษณะเช่นนี้ย่อมขัดขวางวิถีทางท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง 

ลําดับข้ันความต้องการของมาสโลว์ มีการเรียงลําดับข้ันความต้องการท่ีอยู่ในข้ันตํ่าสุด 
จะต้องได้รับความพึงพอใจเสียก่อนบุคคลจึงจะสามารถผ่านพ้นไปสู่ความต้องการท่ีอยู่ในข้ันสูงข้ึน
ตามลําดับ  (อัครัช อารัมภ์วิโรจน์, 2556) 
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ภาพท่ี 2.1 ลําดับข้ันความต้องการของมนุษย์ ตามทฤษฎีของ Maslow 
 

จากแนวคิดเรื่องพฤติกรรมมนุษย์จะเห็นได้ว่า มนุษย์นั้นล้วนมีความต้องการทางด้าน
ร่างกาย การมีกายภาพท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งท่ีสามารถตอบสนองความต้องการพ้ืนฐานของมนุษย์ได้ ใน
การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรนั้น เราจึงสามารถนําทฤษฎีของ Maslow มาเป็นแนวทางในการ
พัฒนาโครงการให้สามารถตอบสนองท้ัง ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) และ
ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) เพ่ือก่อให้เกิดพ้ืนท่ีส่วนกลางสําหรับการรองรับความ
ต้องการของอยู่อาศัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด 

ความต้องการทางด้านร่างกาย (Physiological needs) 

ความต้องการความปลอดภัย (Safety needs) 

ความต้องการความรักและความเป็นเจ้าของ (Belongingness and love needs) 

ความต้องการได้รับความนับถือยกย่อง (Esteem needs) 

ความต้องการท่ีจะเข้าใจตนเองอย่างแท้จริง (Self-actualization needs) 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ท่ีทําการจัดเก็บข้อมูลด้วยเทคนิค
ในการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือเป็นการศึกษารูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้าน
จัดสรรเพ่ือหาลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 
ซ่ึงสามารถใช้เป็นส่วนในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้มีประสิทธิภาพสูงท่ีสุด โดยแสดงออกมาใน
รูปแบบของความถ่ีของการให้ความสําคัญจาก ผู้อยู่อาศัยภายในโครงการ ซ่ึงสามารถสรุปเป็นลําดับของ
การศึกษาได้ ดังนี้ 

 
3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

 

โครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเด่ียว ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จํานวน 5 
โครงการ 

 
3.2 พ้ืนประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

 

ประชากรในการวิจัยครั้งนี้ได้แก่ กลุ่มผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เด่ียว ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ซ่ึงกําหนดกลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ จํานวน 400 คน 

 
3.3 เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 
 

3.3.1 การสร้างเครื่องมือวิจัย มีข้ันตอนดังนี้ 
 

3.3.1.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ ทฤษฎี
หลักการ และงานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือกําหนดขอบเขตของการวิจัยและสร้างเครื่องมือวิจัย ให้ครอบคลุม
ความมุ่งหมายของการวิจัย 

3.3.1.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)ศึกษาวิธีการสร้างแบบสอบถามจากเอกสาร 
เพ่ือกําหนดขอบเขตและเนื้อหาของแบบทดสอบ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนในจุดมุ่งหมายของการวิจัยมาก
ยิ่งข้ึน 

3.3.1.3 การสํารวจเชิงคุณภาพ ทําแบบสํารวจรูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของ
หมู่บ้านจัดสรรท่ีทําการวิจัย 

3.3.1.4 นําข้อมูลท่ีได้มาทําแบบสอบถาม 
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3.3.1.5 นําแบบสอบถามท่ีร่างได้ ทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา จากท่ีปรึกษา
งานวิจัย พิจารณาตรวจสอบและขอคําแนะนําในการแก้ไข ปรับปรุง เพ่ือให้ได้แบบสอบถามท่ีชัดเจนตาม
จุดมุ่งหมายของงานวิจัย 

3.3.1.6 นําแบบสอบถามท่ีทําการแก้ไขแล้วมาดําเนินงานทดสอบกับกลุ่มเป้าหมาย
จํานวนร้อยละ10 หรือ จํานวน 20คน ของจํานวนประชากร 

3.3.1.7 นําแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได้ มาทดสอบความเชื่อม่ัน (reliability) 
3.3.1.8 ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนําเสนอท่ีปรึกษางานวิจัยชุดเดิม เพ่ือแก้ไข

ปรับปรุง เพ่ือให้ได้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 
3.3.2  เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใช้ในการวิจัยในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 
3.3.2.1 การสํารวจทางกายภาพ (Physical Survey) 
3.3.2.2 แบบสอบถาม (Questionnaire) ใช้สําหรับสอบถามประชากรในเชิงปริมาณ 

ได้แก่ อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในพ้ืนท่ีศึกษา เพ่ือสอบถามข้อมูลเบื้องต้นและการลําดับ
ความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางของหมู่บ้านจัดสรร  

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

ทําการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยมีข้ันตอนดังนี้ คือ 
 
3.4.1 ทําการสํารวจข้อมูลทางด้านกายภาพขององค์ประกอบส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร

พ้ืนท่ีศึกษา โดยสํารวจ ขนาด จํานวน และรูปแบบ ลักษณะ โดยการสังเกตจากผู้วิจัยเอง 
3.4.2 การใช้แบบสอบถาม แจกแบบสอบถามให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการศึกษา โดยกระจายใน

พ้ืนท่ีโครงการให้ครอบคลุมมากท่ีสุด โดยการทดสอบเครื่องมือซ่ึงเม่ือได้สร้างแบบสอบถามสําหรับการวิจัยเสร็จ
แล้วได้นําไปทดสอบหาความตรง (validity) และทดสอบความเท่ียง (reliability) ดังนี้ 

(1) การทดสอบหาความตรง (validity) นําแบบสอบถามเสนออาจารย์ท่ีปรึกษาการ
ค้นคว้าอิสระ 3 ท่านเพ่ือตรวจสอบความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามและเนื้อหาของคําถามในแต่ละข้อว่า
ตรงตามจุดมุ่งหมายในการวิจัยหรือไม่โดยผลการพิจารณาให้คะแนนเป็นดังนี้ 

+1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
+0 หมายถึง ไม่แน่ใจว่าข้อคําถามวัดได้ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
 -1 หมายถึง แน่ใจว่าข้อคําถามวัดไม่ตรงเนื้อหา/นิยาม/จุดประสงค์ 
หลังจากนั้นจึงนําผลการตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิมาคํานวณดัชนี

ความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ (Item objective congruence: IOC)โดยใช้สูตร
ดังนี้ 

IOC=ΣR 
 N 

IOC คือดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
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ΣR คือผลรวมของคะแนนผลการตัดสินข้อคําถามของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 N  คือ จํานวนผู้ทรงคุณวุฒิ 

 โดยมีเกณฑ์การตัดสินความสอดคล้องของคําถามกับเนื้อหา/จุดประสงค์ดังนี้ 
 ถ้า IOC > 0.50 ถือว่าข้อความนั้นวัดได้สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 
 ถ้า IOC ≤ 0.50 ถือว่าข้อความนั้นวัดได้ไม่สอดคล้องกับเนื้อหา/จุดประสงค์ 

(2) การหาคุณภาพเครื่องมือด้านความเท่ียง(reliability) การหาคุณภาพของเครื่องมือ
ด้านความเท่ียงของแบบสอบถามท่ีใช้ในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยได้นําแบบสอบถามจํานวน 30 ชุดท่ีได้มาจาก
ตัวอย่างในการวิจัยมาวิเคราะห์ผลหาคุณภาพเครื่องมือด้นความเท่ียงด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 

(3) ปรับปรุงแบบสอบถามอีกครั้ง แล้วนําเสนอท่ีปรึกษางานวิจัยชุดเดิมนํามาแก้ไข
ปรับปรุง เพ่ือให้ได้เครื่องมือท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) ดําเนินการสอบถามประชากรท่ีอาศัยอยู่ในโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภท 
บ้านเด่ียวจํานวน5หมู่บ้าน หมู่บ้านละ 80 กลุ่มตัวอย่าง ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถาม เพ่ือทราบถึงความ
พึงพอใจในรูปแบบทางกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

(5) นําข้อมูลท่ีได้มาตรวจสอบความครบถ้วนและสมบูรณ์ จากนั้นนําข้อมูลท่ีได้มา
วิเคราะห์ด้วยค่าสถิติต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลและการแปลผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

3.5.1 วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเบื้องต้นของรูปแบบทางกายภาพขององค์ประกอบพ้ืนท่ี
ส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร ด้วยค่าเฉลี่ยของขนาด หรือจํานวน และเปรียบเทียบรูปแบบลักษณะ 
ตามประเภทต่างๆ 

3.5.2 ข้อมูลท่ีได้จากการสอบถามกลุ่มผู้ใช้งานในพ้ืนท่ีศึกษา ทําการวิเคราะห์ และ
กําหนด ระดับความสามารถ (rating) และค่าความสําคัญ (Weighting) ของปัจจัยแต่ละปัจจัย ท่ีต้อง
อาศัย Analytic Hierarchical Process (AHP) โดยวิธีPairwise Comparison ทีพัฒนาโดยSaaty  
(1980) โดยการสร้าง Ratio Matrix ทีเก็บความสัมพันธ์แบบคู่ (Pairwise) และสามารถสร้างค่า 
Relative Weight ทีเป็นค่าทีNormalize แล้วนอกจากนั้นยังสามารถคํานวณหาค่าConsistency 
Index (CI) ได้อีกด้วย 

กระบวนการวิเคราะห์ลําดับข้ัน (Analytic Hierarchy Process: AHP) จําเป็นต้องมีการ
กําหนดค่านําหนัก (Weighting)ของปัจจัย (Factor) ทีเก่ียวข้องโดยการหาน้ําหนักของแต่ละปัจจัยนั้นจะมี
การใช้ Analytic Hierarchy Process (AHP) ทีเป็นการวิเคราะห์เพ่ือหาทางเลือกน้ําหนัก (Weight) ที
เหมาะสมท่ีสุดเป็นกระบวนการทางคณิตศาสตร์ท่ีพัฒนาโดยSaaty(1980) โดยทําการเปรียบเทียบน้ําหนักของ
แต่ละปัจจัยโดยพ้ืนฐานการเปรียบเทียบแบบคู่(Pairwise base): Pairwise comparison เป็นกระบวนการวัด
เปรียบเทียบในกระบวนการ AHP โดยกระบวนการดังกล่าวจะช่วยลดความซํ้าซ้อนในการตัดสินใจ (Decision 
Making) โดยใช้การพิจารณาปัจจัยครั้งละคู่ซ่ึงการศึกษาในครั้งนี้ ได้นํากระบวนการวิเคราะห์ลําดับข้ันมาใช้
ในการวิจัยบางส่วน modifiedAnalytic Hierarchy Process (modifiedAHP)เพ่ือวิเคราะห์หาทางเลือก
น้ําหนักทีเหมาะสมท่ีสุด 
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ภาพท่ี 3.1 แผนผังแสดงข้ันตอนและวิธีการดําเนินงานวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

สํารวจข้อมูลทางด้านกายภาพขององค์ประกอบส่วนกลาง
ภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร บทความ ทฤษฎีหลักการ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลเบ้ืองต้นของรูปแบบทาง
กายภาพ 

แจกแบบสอบถามให้กับผู้อยู่อาศัยภายในโครงการเพ่ือเป็น
ข้อมูลในการวิจัย 

วิเคราะห์ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

สถิติวิเคราะห์ลําดับความสําคัญ 

สรุปและเสนอแนะ 

รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ท่ีตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย 
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3.6 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 
 ระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย แสดงตาราง 3.1 
 
ตารางท่ี 3.1  
 

ตารางแสดงระยะเวลาในการดําเนินการวิจัย 
 แผนการ

ดําเนินงาน 
พฤศจิกายน 

2557 
ธันวาคม 
2557 

มกราคม 
2558 

กุมภาพันธ์ 
2558 

มีนาคม 
2558 

เมษายน 
2558 

พฤษภาคม 
2558 

1 กําหนดหัวข้อ
ในการวิจัย 

x       

2 ทบทวน
แนวคิดทฤษฎี
และข้อมูลท่ี
เก่ียวข้อง 

 x x     

3 เก็บรวบรวม
ข้อมูล 

  x x    

4 วิเคราะห์
ข้อมูล 

   x x   

5 นําเสนอผล
การวิเคราะห์

ข้อมูล 
    x x  

6 นําเสนอ
ผลงานและ
ตีพิมพ์ใน
บทความ
วิชาการ 

    x   

7 รายงานฉบับ
สมบูรณ์ 

     x x 
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 บทที่ 4 
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 

การศึกษาครั้งนี้ได้ศึกษาข้อมูล และลําดับความสําคัญ ขององค์ประกอบทางกายภาพของ
พ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยผู้ศึกษาได้ออกแบบการศึกษา และกรอบของตัวแปรไว้
ในบทท่ี 3 ซ่ึงแบบสอบถามของงานวิจัยนี้นั้นได้ผ่านการทดสอบหาความตรง (validity) และผ่านการ
ตรวจสอบความสอดคล้องของผู้ทรงคุณวุฒิมาคํานวณดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคําถาม กับเนื้อหา/ 
จุดประสงค์ (Item objective congruence: IOC) แล้ว โดยIOC > 0.50 ถือว่าสอดคล้องกับเนื้อหา/
จุดประสงค์ซ่ึงในส่วนของบทนี้จะเป็นการนําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ท่ีได้จากการเก็บรวบรวม โดย
แบ่งการวิเคราะห์ออกเป็น 5 ข้อ ดังนี้ 

4.1 ผลการสํารวจทางกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 
4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 
4.3 ผลการลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
4.4 ผลวิเคราะห์ความสําคัญของบริบทขององค์ประกอบในกายภาพ 
4.5 การวิเคราะห์ความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้งาน 

 
4.1 ผลการสํารวจทางกายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ 

 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากการสํารวจของผู้วิจัย ได้ทําการสํารวจกายภาพของโครงการเบื้องต้น 
โดยเน้นการศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง ของโครงการหมู่บ้านจัดสรรจํานวน 5 
โครงการ โดยรายละเอียดของแต่ละโครงการ มีดังต่อไปนี้ 

 
4.1.1 โครงการ A 

4.1.1.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
(1) ท่ีตั้งโครงการ ถ.กรุงเทพ-ปทุมธานี อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 
(2) เนื้อท่ีโครงการ 70 ไร่ 316 แปลง 
(3) ประเภท บ้านเด่ียว 
(4) ผังรวมโครงการ 
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ภาพท่ี 4.1 ผังโครงการ A 

 
4.1.1.2 ข้อมูลพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภายในโครงการ A มีพ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง ประกอบด้วย 
(1) สวนสาธารณะ 2 จุด บริเวณด้านหน้า และด้านหลังโครงการ 
(2) สนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(3) เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง บริเวณด้านหลังโครงการ 
(4) สระว่ายน้ํา บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(5) ห้องออกกําลังกาย บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(6) สโมสร บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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ตารางท่ี 4.1 
 
ตารางสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 
สภาพทางกายภาพ ของโครงการ โดยการแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.2 ระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคารโครงการ A 
 

ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร มี ไม่มี 
ถนน ⁄   
ทางเท้า ⁄   
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ⁄   
ระบบระบายน้ํา ⁄   

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก มี ไม่มี 
สวนสาธารณะ ⁄   
สนามเด็กเล่น ⁄   
สโมสร ⁄   
ห้องอเนกประสงค์  ⁄ 
ฟิตเนต/เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ⁄   
สระว่ายน้ํา ⁄  

สิ่งประดับโครงการ มี ไม่มี 
ซุ้มประตูทางเข้า ⁄   
จุดบริการรถรับส่ง   ⁄ 
ระบบ CCTV ⁄   
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ⁄   
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พ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่น 
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ฟิตเนต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.3 พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการ A  

 
ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.4 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ A 
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สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายซอยภายในโครงการระบบ CCTV 
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.5 สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ภายในโครงการ A 

 
4.1.2 โครงการ B 

4.1.2.1 ข้อมูลเบื้องต้น 
(1) ท่ีตั้งโครงการ แขวงบางด้วน ภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 
(2) เนื้อท่ีโครงการ 100 ไร่ 
(3) ประเภท บ้านเด่ียว, ทาวน์โฮม 
(4) ผังรวมโครงการ 
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ภาพท่ี 4.6 ผังโครงการ B 

 
4.1.2.2 ข้อมูลพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภายในโครงการ B มีพ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง ประกอบด้วย 
(1) สวนสาธารณะ 1 จุด บริเวณตรงกลางของโครงการ 
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ตารางท่ี 4.2 
 
ตารางสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 
สภาพทางกายภาพ ของโครงการ โดยการแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.7 ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคารโครงการ B 
 
 

ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร มี ไม่มี 
ถนน ⁄   
ทางเท้า ⁄   
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ⁄   
ระบบระบายน้ํา ⁄   

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก มี ไม่มี 
สวนสาธารณะ ⁄   
สนามเด็กเล่น   ⁄ 
สโมสร   ⁄ 
ห้องอเนกประสงค์   ⁄ 
ฟิตเนต/เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง   ⁄ 
สระว่ายน้ํา  ⁄ 

สิ่งประดับโครงการ มี ไม่มี 
ซุ้มประตูทางเข้า ⁄   
จุดบริการรถรับส่ง   ⁄ 
ระบบ CCTV ⁄   
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย    
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พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.8 พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการ B 
 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.9 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ B 
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สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายซอยภายในโครงการระบบ CCTV 
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.10 สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ภายในโครงการ B 

 

4.1.3 โครงการ C 
4.1.3.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

(1) ท่ีต้ังโครงการ ตําบลบ้านกลาง อําเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 
12000 

(2) เนื้อท่ีโครงการ 100 ไร่ 473 แปลง 
(3) ประเภท บ้านเด่ียว 
(4) ผังรวมโครงการ 
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ภาพท่ี 4.11 ผังโครงการ C 

 
4.1.3.2 ข้อมูลพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภายในโครงการ C มีพ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง 
ประกอบด้วย 

(1) สวนสาธารณะ 2 จุด บริเวณด้านหลังโครงการ 
(2) สนามเด็กเล่น บริเวณด้านหลังโครงการ 
(3) สระว่ายน้ํา บริเวณด้านหลังโครงการ 
(4) เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง บริเวณด้านหลังโครงการ 
(5) สโมสร บริเวณด้านหลังโครงการ 
(6) ห้องอเนกประสงค์ บริเวณด้านหลังโครงการ 
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ตารางท่ี 4.3 
 
ตารางสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 
สภาพทางกายภาพ ของโครงการ โดยการแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.12 ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคารโครงการ C 
 
 

ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร มี ไม่มี 
ถนน ⁄   
ทางเท้า ⁄   
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ⁄   
ระบบระบายน้ํา ⁄   

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก มี ไม่มี 
สวนสาธารณะ ⁄   
สนามเด็กเล่น ⁄   
สโมสร ⁄   
ห้องอเนกประสงค์ ⁄   
ฟิตเนต/เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง ⁄   
สระว่ายน้ํา ⁄  

สิ่งประดับโครงการ มี ไม่มี 
ซุ้มประตูทางเข้า ⁄   
จุดบริการรถรับส่ง   ⁄ 
ระบบ CCTV ⁄   
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ⁄   
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พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่น 
เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้งสโมสร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.13 พ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการ C 
 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทางน้ํา
สาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตว์หรือแมลง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.14 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ C 
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สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ป้ายซอยภายในโครงการ จุดบริการรถรับส่งระบบ CCTV 
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย  

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.15 สิ่งประดับโครงการต่างๆภายในโครงการ C 
 

4.1.4 โครงการ D 
4.1.4.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

(1) ท่ีตั้งโครงการ 86 ถ.ประชาอุทิศ กรุงเทพมหานคร ราษฎร์บูรณะ 
(2) เนื้อท่ีโครงการ 53-3-52 ไร่ 281 แปลง 
(3) ประเภท บ้านเด่ียว 
(4) ผังรวมโครงการ 
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ภาพท่ี 4.16 ผังโครงการ D 

 
4.1.4.2 ข้อมูลพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภายในโครงการ D มีพ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง ประกอบด้วย 
(1) สวนสาธารณะ 3 จุด บริเวณด้านหน้า และตรงกลางของโครงการ 
(2) สนามเด็กเล่น บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(3) สระว่ายน้ํา บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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ตารางท่ี 4.4 
 
ตารางสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 
สภาพทางกายภาพ ของโครงการ โดยการแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคารได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.17 ระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคารโครงการ D 
 
 

ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร มี ไม่มี 
ถนน ⁄   
ทางเท้า ⁄   
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ⁄   
ระบบระบายน้ํา ⁄   

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก มี ไม่มี 
สวนสาธารณะ ⁄   
สนามเด็กเล่น ⁄   
สโมสร   ⁄ 
ห้องอเนกประสงค์   ⁄ 
ฟิตเนต/เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง   ⁄ 
สระว่ายน้ํา ⁄  

สิ่งประดับโครงการ มี ไม่มี 
ซุ้มประตูทางเข้า ⁄   
จุดบริการรถรับส่ง   ⁄ 
ระบบ CCTV ⁄   
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ⁄   
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พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.18 พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวกโครงการ D 
 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.19 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ D 
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สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายซอยภายในโครงการ ระบบ CCTV 
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.20 สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ภายในโครงการ D 
 

4.1.5 โครงการ E 
4.1.5.1 ข้อมูลเบื้องต้น 

(1) ท่ีตั้งโครงการ 529 ซ.ลาดพร้าว 126 (กรัณฑ์พร) แขวงพลับพลา เขตวัง
ทองหลาง ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 

(2) เนื้อท่ีโครงการ 26 ไร่ 143 แปลง 
(3) ประเภท บ้านเด่ียว 
(4) ผังรวมโครงการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ภาพท่ี 4.21 ผังโครงการ E 

 
4.1.5.2 ข้อมูลพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภายในโครงการ E มีพ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวกซ่ึง 
ประกอบด้วย 

(1) สวนสาธารณะ 1 จุด บริเวณด้านหลังโครงการ 
(2) สนามเด็กเล่น บริเวณด้านหลังโครงการ 
(3) สระว่ายน้ํา บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(4) สโมสร บริเวณด้านหน้าโครงการ 
(5) ห้องอเนกประสงค์ บริเวณด้านหน้าโครงการ 
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ตารางท่ี 4.5 
 
ตารางสํารวจลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

 
สภาพทางกายภาพของโครงการ โดยการแบ่งประเภทออกเป็นหมวดหมู่ ได้ดังนี้ ระบบ

สาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 4.22 ระบบสาธารณูปโภค และระบบประกอบอาคารโครงการ E 

 

 

ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร มี ไม่มี 
ถนน ⁄   
ทางเท้า ⁄   
ระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ⁄   
ระบบระบายน้ํา ⁄   

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก มี ไม่มี 
สวนสาธารณะ ⁄   
สนามเด็กเล่น ⁄   
สโมสร ⁄   
ห้องอเนกประสงค์ ⁄   
ฟิตเนต/เครื่องออกกําลังกายกลางแจ้ง  ⁄ 
สระว่ายน้ํา ⁄  

สิ่งประดับโครงการ มี ไม่มี 
ซุ้มประตูทางเข้า ⁄   
จุดบริการรถรับส่ง   ⁄ 
ระบบ CCTV ⁄   
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ⁄   
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พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่น 
สโมสร ห้องอเนกประสงค์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.23 พ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวก โครงการ E 
 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทางน้ํา
สาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4.24 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ E 
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สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายซอยภายในโครงการ ระบบ CCTV 
ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
ภาพท่ี 4.25 สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ภายในโครงการ E 

 

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส จํานวน
สมาชิกในครัวเรือน และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการใช้การคํานวณค่าความถ่ี และร้อยละ ซ่ึงผลการ
วิเคราะห์แสดงผลได้ดังตารางท่ี 4.6 

 
ตารางท่ี 4.6 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

อายุ ความถ่ี ร้อยละ 
ตํ่ากว่า 20 ปี 4 1.00 

21-40 ปี 211 52.80 
41-60 ปี 170 42.50 

61 ปีข้ึนไป 15 3.80 
รวม 400 100.00 

เพศ ความถ่ี ร้อยละ 
ชาย 164 41.00 
หญิง 236 59.00 
รวม 400 100.00 

สถานภาพ ความถ่ี ร้อยละ 
โสด 201 50.30 

แต่งงาน 181 45.30 
หย่าร้าง 18 4.50 

รวม 400 100.00 
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ตารางท่ี 4.6 (ต่อ) 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถามผู้อยู่อาศัยในโครงการ 
พบว่า 

1. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มากกว่าเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 59.0 และ 
41.0 ตามลําดับ 

2. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.8 รองลงมามีอายุ 41-61 
ปี คิดเป็นร้อยละ 42.5 และมีอายุ 61 ปีข้ึนไปเป็นจํานวนน้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 3.8  

3. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ50.3 โดยแต่งงานแล้วคิดเป็น
ร้อยละ45.3 โดยมีสถานภาพหย่าร้าง คิดเป็นร้อยละ 4.5 

4. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 คน คิดเป็นร้อยละ 53.8 
รองลงมามีจํานวนสมาชิก 2-3 คน คิดเป็นร้อยละ 26.8 และมีจํานวนสมาชิกน้อยท่ีสุด 1 คน คิดเป็นร้อย
ละ 7.3  

5. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีรายได้ต่อเดือน มากว่า 100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.7 
รองลงมามีรายได้ 50,000-100,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 30.7 และมีรายได้ต่อเดือนน้อยกว่า 30,000 
น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 10.2 

6. ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพการเป็นเจ้าของบ้าน โดยเป็นเจ้าองบ้านเอง คิด
เป็นร้อยละ 42 รองมีสถานภาพการเป็นเจ้าของบ้าน โดยเป็นบ้านของพ่อ/แม่ซ่ึงคิดเป็นร้อยละ 34.8 และ
มีสถานภาพการเป็นเจ้าของบ้าน โดยเช่าอยู่ น้อยท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 2.8 

จํานวนสมาชิก
ในครอบครัว 

ความถ่ี ร้อยละ 

1 คน 29 7.30 
2-3 คน 107 26.80 
4-5 คน 215 53.80 

6 คนข้ึนไป 49 12.30 
รวม 137 100.00 

รายได้ต่อเดือน ความถ่ี ร้อยละ 
< 30,000 14 10.20 

30,000-50,000 27 19.70 
50,000-100,000 42 30.70 

>100,000 54 39.70 
รวม 137 100.00 

สถานภาพการเป็น
เจ้าของบ้าน 

ความถ่ี ร้อยละ 

เป็นเจ้าของเอง 168 42.00 
เป็นของสามี/ภรรยา 63 15.80 

เป็นของพ่อ/แม่ 139 34.80 
เป็นของพ่ี/น้อง 19 4.80 

เช่าอยู่ 11 2.80 
รวม 400 100.00 
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4.3 ผลการลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
 

จากการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้าน
จัดสรร ผู้วิจัยได้มีการจัดหมวดหมู่ซ่ึงประกอบด้วยระบบสาธารณูปโภคและระบบประกอบอาคาร, พ้ืนท่ี
ส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก, ภูมิทัศน์ภายในโครงการและสิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 

การวิเคราะห์เพ่ือเปรียบเทียบความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายใน
หมู่บ้านจัดสรรนั้น เพ่ือการหาค่าน้ําหนักของแต่ละเกณฑ์ ผู้วิจัยจึงใช้กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
(ModifyAnalysis Hierarchy Process: ModifyAHP) เพ่ือมาจัดลําดับความสําคัญของแต่ละทางเลือก โดย
มีข้ันตอนดังนี้ 

4.3.1 สร้างแผนภู มิลําดับข้ันหรือแบบจําลองการตัดสินใจและสร้างตารางเมตริกซ์
เปรียบเทียบความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางเป็นคู่ โดยการวิเคราะห์การเก็บข้อมูล
วิจัยจากผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ซ่ึงสามารถสร้างตารางเปรียบเทียบความสําคัญของเกณฑ์การ
ตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดังตาราง 4.7 

 
ตารางท่ี 4.7 
 
การวินิจฉัยเปรียบเทียบความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

 
4.3.2 การลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร

นั้น สามารถคํานวณค่าน้ําหนักของเกณฑ์การตัดสินใจโดยค่าตัวเลขท่ีเติมลงไปในตารางมีความหมายดังนี้ 
แถวทแยงมุมของตารางมีค่าเท่ากับ 1 เสมอเนื่องจากเป็นการเปรียบเทียบของเกณฑ์ท่ีเหมือนกัน, แถวท่ี 1 
คอลัมน์ท่ี 2 มีค่าเท่ากับ 5 หมายความว่าผู้อยู่อาศัยให้ความสําคัญกับ ระบบสาธารณูปโภค มากกว่า พ้ืนท่ี
ส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก, แถวท่ี 3 คอลัมน์ท่ี 1 หมายความว่าผู้อยู่อาศัยให้ความสําคัญกับ 
ภูมิทัศน์ภายในโครงการ น้อยกว่า ระบบสาธารณูปโภค เป็นต้น 

องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

1. 
ระ

บบ
สา

ธา
รณู

ปโ
ภค

 

2. 
พื้น

ที่ส
่วน

กล
าง

แล
ะส

ิ่ง
อํา

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 

3. 
ภูมิ

ทัศ
น์ภ

าย
ใน

โค
รง

กา
ร 

4. 
สิ่ง

ปร
ะดั

บโ
คร

งก
าร

ต่า
ง ๆ

 

1. ระบบสาธารณูปโภค 1 5 3 3 
2. พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก 1/5 1 1 3 
3. ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 1/3 1/3 1 1 
4. สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 1/3 1/3 1 1 
ผลรวมแนวต้ัง 1.8 6.6 6 8 
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ตารางท่ี 4.8 
 
ค่าลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

1. 
ระ

บบ
สา

ธา
รณู

ปโ
ภค

 

2. 
พื้น

ที่ส
่วน

กล
าง

แล
ะส

ิ่ง
อํา

นว
ยค

วา
มส

ะด
วก

 

3. 
ภูมิ

ทัศ
น์ภ

าย
ใน

โค
รง

กา
ร 

4 .
สิ่ง

ปร
ะดั

บโ
คร

งก
าร

ต่า
งๆ

 

(ผล
รว

มแ
นว

นอ
น/

4)x
10

0 

1. ระบบสาธารณูปโภค 0.56 0.76 0.5 0.38 55% 
2. พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวยความสะดวก 0.11 0.15 0.17 0.38 20% 
3. ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 0.17 0.05 0.17 0.13 13% 
4. สิ่งประดับโครงการต่างๆ 0.17 0.05 0.17 0.13 13% 
ผลรวมแนวต้ัง 1.00 1.00 1.00 1.00 100% 

 
4.3.3 การคํานวณค่าน้ําหนักลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ภายในหมู่บ้านจัดสรรนั้นทําได้โดยปรับผลรวมของแต่ละคอลัมน์ให้เท่ากับ 1 จากนั้นทําการคํานวณ
ผลรวมของแต่ละแถวและหารผลรวมดังกล่าวด้วยจํานวนขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 
ดังแสดงในตาราง (4.8) 
 การตรวจสอบค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR) ของลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพ
ของพ้ืนท่ีส่วนกลางพบว่าค่าความสอดคล้องของข้อมูล (CR) มีค่าเท่ากับ -0.54 ซ่ึง CR < 0.10 แสดงว่าค่า
ปัจจัยมีความสอดคล้องกันสามารถนํา eigenvector ไปใช้เป็นค่าน้ําหนักได้ 
 จากการคํานวณสรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับระบบ
สาธารณูปโภคมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 55 รองลงมาคือ พ้ืนท่ีส่วนกลาง คิดเป็นร้อยละ 20 และในส่วน
ของ ภูมิทัศน์ภายในโครงการ และสิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ผู้อยู่อาศัยให้ความสําคัญเท่ากันน้อยท่ีสุด คือ
ร้อยละ 13 ตามลําดับ 
 
4.4 ผลวิเคราะห์ความสําคัญของบริบทขององค์ประกอบในกายภาพ 
 

การวิเคราะห์ความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัด สรรมี
การจัดหมวดหมู่ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(1) ระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสง
สว่างระบบระบายน้ําภายในโครงการ 

(2) พ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน้ํา 
สนามเด็กเล่น ฟิตเนต 
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(3) ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรื่นภายในโครงการ  คู คลอง หรือทาง
น้ําสาธารณะท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตว์หรือแมลง เป็นต้น 

(4) สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายสัญญาณการจราจร จุดบริการรถ
รับส่ง ระบบ CCTV ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

ซ่ึงการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้าน
จัดสรร ผู้วิจัยได้ใช้การคํานวณค่าความถ่ี และร้อยละ ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงผลได้ดังตารางท่ี 4.9 – 
4.12 

 
ตารางท่ี 4.9 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี บริบททางกายภาพของระบบสาธารณูปโภค และ ระบบประกอบอาคาร 

ระบบสาธารณูปโภค Frequency Percent 

   ถนน 131 32.8

   ทางเท้า 9 2.3 

   ระบบไฟส่องสว่าง 137 34.3 

   ระบบระบายน้ํา 123 30.8 

   Total 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาข้อมูลบริบททางกายภาพของระบบสาธารณูปโภค และ ระบบ

ประกอบอาคารพบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ไฟส่องสว่างมากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 34.3 รองลงมาคือถนนคิดเป็นร้อยละ 32.8 และให้ความสําคัญกับทางเท้าน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 
2.3ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.10 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี บริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง ความถ่ี ร้อยละ 

   สวนสาธารณะ 224 56.0

   สโมสร 37 9.3

   สระว่ายน้ํา 63 15.8

   สนามเด็กเล่น 39 9.8

   ฟิตเนต 37 9.3

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.10 ผลการศึกษาข้อมูลบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางพบว่าผู้อยู่อาศัย

ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ สวนสาธารณะมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 56.0 รองลงมาคือสระ
ว่ายน้ําคิดเป็นร้อยละ 15.8 และให้ความสําคัญกับสโมสร และฟิตเนต น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 9.3 
ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 4.11 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี บริบททางกายภาพของภูมิทัศน์ภายในโครงการ 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ความถ่ี ร้อยละ 

   ความร่มรื่น 214 53.5

   สถานท่ีใกล้แหล่งน้ํา 30 7.5 

   สภาพอากาศ 121 30.3 

   ปลอดแมลง 35 8.8 
   Total 400 100.0

 
จากตารางท่ี 4.11 ผลการศึกษาข้อมูลบริบททางกายภาพของภูมิทัศน์ภายในโครงการพบว่าผู้

อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ความร่มรื่น มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 รองลงมาคือ
สภาพอากาศภายในโครงการคิดเป็นร้อยละ 30.3 และให้ความสําคัญกับสถานท่ีใกล้แหล่งน้ํา น้อยท่ีสุดคิด
เป็นร้อยละ 7.5 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.12 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี บริบททางกายภาพของสิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 

สิ่งประดับโครงการ ความถ่ี ร้อยละ 

   ซุ้มประตูทางเข้า 49 12.3

   ป้ายประดับ 27 6.8 

   ป้ายจราจร 32 8.0 

   จุดรับส่ง 4 1.0 

   CCTV 201 50.3 

   ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 87 21.8 

   Total 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการศึกษาข้อมูลบริบททางกายภาพของสิ่งประดับภายในโครงการต่าง ๆ 
พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ CCTV มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 50.3 รองลงมา
คือซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 21.8 และให้ความสําคัญกับจุดรับส่งภายในโครงการ 
น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 1.0 ตามลําดับ 
 
4.5 การวิเคราะห์ความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้งาน 
 

การวิเคราะห์ความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร ท่ี
มีผลต่อการใช้งาน โดยรูปแบบทางกายภาพในท่ีนี้ หมายความถึง ขนาด รูปแบบ พ้ืนผิว ตําแหน่ง ต่าง ๆ 
เป็นต้น  

ซ่ึงการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่ บ้าน
จัดสรร ท่ีมีผลต่อการใช้งาน ผู้วิจัยได้ใช้การคํานวณค่าความถ่ี และร้อยละ ซ่ึงผลการวิเคราะห์แสดงผลได้
ดังตารางท่ี 4.13 – 4.22 

 
 
 
 
 
 
 
 



46 
 

ตาราง 4.13 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบถนนภายในโครงการ 

ถนนภายในโครงการ ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 199 49.8

  รูปแบบ 64 16.0 

  พ้ืนผิว 78 19.5 

  ร่มรื่น 59 14.8 

  Total 400 100.0 
 

จากตารางท่ี 4.13 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบถนนภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัย
ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ขนาดถนน มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.8 รองลงมาคือพ้ืนผิว
ของถนนคิดเป็นร้อยละ 19.5 และให้ความสําคัญกับร่มรื่นของถนนภายในโครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อย
ละ 14.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.14 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบทางเท้าภายในโครงการ 

ทางเท้า ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 89 22.3

  รูปแบบ 67 16.8 

  พ้ืนผิว 67 16.8 

  ร่มรื่น 177 44.3 

  Total 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.14 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบทางเท้าภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัย

ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ร่มรื่นของทางเท้า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.3 รองลงมาคือ
ขนาดของทางเท้าคิดเป็นร้อยละ 22.3 และให้ความสําคัญกับรูปแบบ และพ้ืนผิวของทางเท้าภายใน
โครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.8 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.15 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบระบบไฟส่องสว่าง ภายในโครงการ 

ระบบไฟส่องสว่าง ความถ่ี ร้อยละ 

   ความสว่าง 373 93.3

  รูปแบบ 27 6.8 

  Total 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.15 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบระบบไฟส่องสว่าง ภายในโครงการ พบว่าผู้

อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ความสว่างของไฟ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 93.3 และ
ให้ความสําคัญกับรูปแบบของโคมไฟน้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 6.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.16 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบสวนสาธารณะ ภายในโครงการ 

สวนสาธารณะ ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 73 18.3

   รูปแบบ 214 53.5

   ตําแหน่ง 113 28.3

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.16 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบสวนสาธารณะ ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่

อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของสวนสาธารณะ มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 53.5 
รองลงมา คือตําแหน่งของสวนสาธารณะคิดเป็นร้อยละ 28.3 และให้ความสําคัญกับขนาดของ
สวนสาธารณะ ภายในโครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 18.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.17 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบสโมสร ภายในโครงการ 

สโมสร ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 79 19.8

   รูปแบบ 198 49.5 

   ตําแหน่ง 123 30.8 

   Total 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.17 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบสโมสร ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัย

ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของสโมสร มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาคือ
ตําแหน่งของสโมสรคิดเป็นร้อยละ 30.8 และให้ความสําคัญกับขนาดของสโมสร ภายในโครงการ น้อยท่ีสุด
คิดเป็นร้อยละ 19.8 ตามลําดับ 
 
ตารางท่ี 4.18 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบสระว่ายน้ํา ภายในโครงการ 

สระว่ายน้ํา ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 155     38.8 

   รูปแบบ 164 41.0

   ตําแหน่ง 81 20.3

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.18 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบสระว่ายน้ํา ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่

อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของสระว่ายน้ํา มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 41.0
รองลงมาคือขนาดของสระว่ายน้ําคิดเป็นร้อยละ 38.8 และให้ความสําคัญกับ ตําแหน่งของสระว่ายน้ํา
ภายในโครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 20.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.19 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบสนามเด็กเล่น ภายในโครงการ 

สนามเด็กเล่น ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 48 12.0

   รูปแบบ 108 27.0

   ตําแหน่ง 63 15.8

   ชนิดของเครื่องเล่น 181 45.3

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.19 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบสนามเด็กเล่น ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่

อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ชนิดของเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น มากท่ีสุด คิดเป็น
ร้อยละ 45.3 รองลงมาคือรูปแบบของสนามเด็กเล่นคิดเป็นร้อยละ 27.0และให้ความสําคัญกับ ขนาดของ
สนามเด็กเล่นภายในโครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12.0 ตามลําดับ 

 

ตารางท่ี 4.20 

 

ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบฟิตเนต ภายในโครงการ 

ฟิตเนต ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 54 13.5

   รูปแบบ 66 16.5

   ตําแหน่ง 49 12.3

   ชนิดของเครื่องเล่น 231 57.8

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.20 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบฟิตเนต ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัย

ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ชนิดของเครื่องเล่นภายในฟิตเนต มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ57.8
รองลงมาคือรูปแบบของฟิตเนตคิดเป็นร้อยละ16.5และให้ความสําคัญกับ ตําแหน่งของฟิตเนต ภายใน
โครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 4.21 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบซุ้มประตูทางเข้า ภายในโครงการ 

ซุ้มประตูทางเข้า ความถ่ี ร้อยละ 

   ขนาด 138 34.5

   รูปแบบ 262 65.5

   Total 400 100.0
 
จากตารางท่ี 4.21 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบซุ้มประตูทางเข้า ภายในโครงการ พบว่าผู้

อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของซุ้มประตูทางเข้า มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ
65.5 และขนาดของซุ้มประตูทางเข้าคิดเป็นร้อยละ 34.5 น้อยท่ีสุด ตามลําดับ 

 
ตาราง 4.22 
 
ตารางจํานวนร้อยละ ความถ่ี ของรูปแบบซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ภายในโครงการ 

ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ความถ่ี ร้อยละ 

   ปริมาณ 65 16.3

  รูปแบบ 84 21.0 

  ตําแหน่ง 251 62.8 

  Total 400 100.0 
 
จากตารางท่ี 4.22 ผลการศึกษาข้อมูลของรูปแบบซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ภายใน

โครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ตําแหน่งของซุ้ม มากท่ีสุด คิดเป็นร้อย
ละ 62.8 รองลงมาคือรูปแบบของซุ้มคิดเป็นร้อยละ 21.0 และให้ความสําคัญกับ ปริมาณของซุ้มภายใน
โครงการ น้อยท่ีสุดคิดเป็นร้อยละ 16.3 ตามลําดับ 
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บทที่ 5 
บทสรุปและข้อเสนอแนะ 

 

จากการศึกษารูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพ ของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ี
ตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัยนั้นมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบ
ทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้อยู่
อาศัย ซ่ึงจะนํามาสู่รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพท่ีสามารถตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัยอย่าง
แท้จริง และส่งผลให้เกิดความพึงพอใจในการใช้งานตามมา โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 

5.1.1 สรุปผลการลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

จากการศึกษารูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ี
ตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย ซ่ึงมีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้อยู่อาศัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ประเภทบ้านเด่ียว ในกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลจํานวน 400 คนผลการศึกษาข้อมูลท่ัวไป สรุปได้
ดังนี้จํานวนประชากรท่ีทําการศึกษาส่วนใหญ่ เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 59.0 และเป็นเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 41 โดยส่วนใหญ่มีอายุ 21-40 ปีรองลงมามีอายุ 41-61 ปี และมีอายุ 61 ปีข้ึนไปเป็นจํานวนน้อย
ท่ีสุดนอกจากนี้ยังพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีสถานภาพโสด มีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 4-5 
คนเป็นส่วนใหญ่ และส่วนมากมีรายได้ต่อเดือน มากว่า 100,000 บาท นอกจากนั้นผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่ มีสถานภาพการเป็นเจ้าของบ้าน โดยเป็นเจ้าของบ้านเอง มากท่ีสุดโดยกลุ่มประชากรดังกล่าว 
ได้ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบต่าง ๆ ทางกายภาพของหมู่บ้านจัดสรรนั้น สามารถสรุปได้เป็น
ตารางดังต่อไปนี้ 

 
ตารางท่ี 5.1 
 
ตารางลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

ค่าความสําคัญ บริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

มากท่ีสุด 

 

น้อยท่ีสุด 

ระบบสาธารณูปโภค 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ , สิ่งประดับภายในโครงการต่าง ๆ  

 

 



52 
 

ซ่ึงจากการวิเคราะห์ลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายใน
หมู่บ้านจัดสรรนั้นชี้ให้เห็นว่า ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับระบบสาธารณูปโภคมาก
ท่ีสุด รองลงมาคือ พ้ืนท่ีส่วนกลาง ในขณะท่ี ผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ภูมิทัศน์
ภายในโครงการ และสิ่งประดับโครงการต่าง ๆ น้อยท่ีสุดเท่ากัน ตามลําดับ 

 
ตารางท่ี 5.2 
 
ตารางเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร 

บริบทขององค์ประกอบในกายภาพ 

องค์ประกอบทางกายภาพ ให้ความสําคัญมากท่ีสุด ให้ความสําคัญน้อยท่ีสุด 

ระบบสาธารณูปโภค ระบบไฟส่องสว่าง ทางเท้า 

พ้ืนท่ีส่วนกลาง สวนสาธารณะ สโมสร, ฟิตเนต 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ความร่มรื่นภายในโครงการ สถานท่ีใกล้แหล่งน้ํา 

สิ่งประดับโครงการ CCTV จุดบริการรถรับส่ง 

 
จากตารางแสดงข้อมูลความสําคัญของบริบททางกายภาพของระบบสาธารณูปโภค และ 

ระบบประกอบอาคารพบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ไฟส่องสว่างมากกว่าถนน 
และให้ความสําคัญกับทางเท้าน้อยท่ีสุดตามลําดับซ่ึงในส่วนของข้อมูลบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ี
ส่วนกลางพบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรส่วนใหญ่ ให้ความสําคัญกับ สวนสาธารณะมากท่ีสุด
รองลงมาคือสระว่ายน้ําและให้ความสําคัญกับสโมสร และฟิตเนต น้อยท่ีสุด ในขณะท่ีผลการศึกษาข้อมูล
บริบททางกายภาพของภูมิทัศน์ภายในโครงการนั้นพบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญ
กับ ความร่มรื่น มากท่ีสุด รองลงมาคือสภาพอากาศภายในโครงการและให้ความสําคัญกับสถานท่ีใกล้
แหล่งน้ํา น้อยท่ีสุด และข้อมูลบริบททางกายภาพของสิ่งประดับภายในโครงการต่าง ๆ นั้น พบว่าผู้อยู่
อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ CCTV มากท่ีสุด รองลงมาคือซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ในขณะท่ีให้ความสําคัญกับจุดรับส่งภายในโครงการ น้อยท่ีสุด ตามลําดับ 
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ตารางท่ี 5.3 
 
ตารางเปรียบเทียบลําดับความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้งาน 

รูปแบบทางกายภาพท่ีมีผลต่อการใช้งาน 

องค์ประกอบทางกายภาพ ให้ความสําคัญมากท่ีสุด ให้ความสําคัญน้อยท่ีสุด 

ถนนภายในโครงการ ขนาด ความร่มรื่น 

ทางเท้าภายในโครงการ ความร่มรื่น รูปแบบ, พ้ืนผิว 

ระบบไฟส่องสว่าง ความสว่าง รูปแบบ 

สวนสาธารณะ รูปแบบ ขนาด 

สโมสร ตําแหน่ง ขนาด 

สระว่ายน้ํา รูปแบบ ตําแหน่ง 

สนามเด็กเล่น ชนิดของเครื่องเล่น ขนาด 

ฟิตเนต ชนิดของเครื่องเล่น ตําแหน่ง 

ซุ้มประตูทางเข้า รูปแบบ ขนาด 

ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย ตําแหน่ง ปริมาณ 

 
ซ่ึงในการวิเคราะห์ความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้าน

จัดสรร โดยรูปแบบทางกายภาพในท่ีนี้ หมายความถึง ขนาด รูปแบบ พ้ืนผิว ตําแหน่ง ต่าง ๆ นั้น ได้สรุป
ลําดับความสําคัญของรูปแบบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางออกมาได้ดังตาราง ดังนี้ ข้อมูลของรูปแบบ
ถนนภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ขนาดถนน มากกว่าพ้ืนผิว
ของถนนและให้ความสําคัญกับความร่มรื่นของถนนภายในโครงการ น้อยท่ีสุดในส่วนของรูปแบบทางเท้า
ภายในโครงการ ให้ความสําคัญกับ ร่มรื่นของทางเท้า มากท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบระบบไฟส่องสว่าง 
ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ความสว่างของไฟ มากท่ีสุด 
ข้อมูลของรูปแบบสวนสาธารณะ ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญ
กับ รูปแบบของสวนสาธารณะ มากท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบสโมสร ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัย
ภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของสโมสร มากท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบสระว่ายน้ํา 
ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ รูปแบบของสระว่ายน้ํา มาก
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ท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบสนามเด็กเล่น ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้
ความสําคัญกับ ชนิดของเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น มากท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบฟิตเนต ภายใน
โครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ชนิดของเครื่องเล่นภายในฟิตเนต มาก
ท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบซุ้มประตูทางเข้า ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้
ความสําคัญกับ รูปแบบของซุ้มประตูทางเข้า มากท่ีสุด ข้อมูลของรูปแบบซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความ
ปลอดภัย ภายในโครงการ พบว่าผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรร ให้ความสําคัญกับ ตําแหน่งของซุ้ม มาก
ท่ีสุด 
 
5.2 ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
 

จากผลการสรุปลําดับความสําคัญองค์ประกอบทางกายภาพ ของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในแนวทางการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรต่อไปได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ซ่ึงผู้วิจัยใคร่เพ่ิมเติมข้อเสนอแนะเพ่ือเป็นประโยชน์สําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์
จะศึกษาหาข้อมูลจากงานวิจัยโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

5.2.1 ข้อเสนอแนะสําหรับผู้ประกอบการโครงการ 
ในการวิจัยคร้ังนี้ ผู้ วิจัยได้มุ่งเน้นการศึกษาเก่ียวกับรูปแบบองค์ประกอบทาง

กายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ีมีความสัมพันธ์กับการตอบสนองการใช้งาน ของผู้อยู่
อาศัยซ่ึงผลสรุปจากการวิจัยทําให้ทราบได้ถึงลําดับของความสําคัญของรูปแบบองค์ประกอบทาง
กายภาพของพื้นท่ีส่วนกลางซ่ึงผู้พัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทหมู่บ้านจัดสรร สามารถนํา
ข้อมูลของลําดับความสําคัญทางกายภาพขององค์ประกอบของพื้นท่ีส่วนกลางภายในโครงหมู่บ้าน
จัดสรร ท่ีได้นําเสนอข้างต้น โดยพิจารณาจากองค์ประกอบท่ีผู้อยู่อาศัยให้ความสําคัญมากท่ีสุด เพื่อ
เป็นข้อมูลในการตัดสินใจเบ้ืองต้น และเป็นตัวช่วยในการพัฒนาการออกแบบโครงการในอนาคตได ้

5.2.2 ข้อเสนอแนะสําหรับนิติบุคคลผู้ดูแลโครงการ 
จากผลการศึกษาลําดับของความต้องการของรูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของ

พื้นท่ีส่วนกลาง นั้นส่วนของข้อมูลท่ีเก่ียวข้องกับกายภาพของพื้นท่ีส่วนกลาง ทําให้ทราบถึงความ
ต้องการของผู้อยู่อาศัยภายในหมู่บ้านจัดสรรอย่างแท้จริง และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการ
โครงการหมู่บ้านจัดสรรสําหรับนิติบุคลผู้ดูแลโครงการ สามารถนําข้อมูลไปพัฒนาและปรับปรุงพื้นท่ี
ส่วนกลางภายในโครงการ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้และเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการบริหารโครงการได้ในอนาคต 
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5.2.3 ข้อเสนอแนะสําหรับสถาปนิกผู้ออกแบบ 
 สําหรับผู้ออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรร สามารถนําข้อมูลความต้องการของรูปแบบ

องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางไปเป็นเกณฑ์ในการให้ความสําคัญกับการออกแบบทาง
กายภาพในส่วนต่าง ๆ ของโครงการหมู่บ้านจัดสรร ให้ตอบสนองกับความพึงพอใจในการใช้งานของผู้อยู่
อาศัย 

5.2.4 ข้อเสนอแนะสําหรับการวิจัยคร้ังต่อไป 
 เนื่องด้วยผลลัพธ์จากการวิจัยนี้ ชี้ให้เห็นถึงลําดับความสําคัญของกายภาพของพ้ืนท่ี

ส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร เป็นสําคัญ ดังนั้น สําหรับผู้ท่ีมีความประสงค์ท่ีจะศึกษาต่อยอดจากการ
วิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยใคร่ขอเสนอให้ทําการวิจัยด้านการตลาด เพ่ือการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร โดย
สามารถนําข้อมูลของลําดับความสําคัญของกายภาพพ้ืนท่ีส่วนกลาง ไปเป็นข้อมูลเพ่ือสนับสนุนด้านการ
ขายโครงการ เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 
การค้นคว้าอิสระเร่ือง “รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ส่วนกลางภายใน

หมู่บ้านจัดสรรที่ตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย” 
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ภาคผนวก ก 

 

แบบสอบถาม 
การค้นคว้าอิสระเรื่อง “รูปแบบองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรท่ี

ตอบสนองการใช้งานของผู้อยู่อาศัย” 
 

คําชี้แจงแบบสอบถามนี้จัดทําข้ึนเพ่ือประกอบการทําวิทยานิพนธ์ตามหลักสูตรวิทยาศาสตร
มหาบัณฑิตสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือสํารวจลําดับความพึงพอใจของผู้อยู่อาศัยในองค์ประกอบ
ของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรโดยแบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่ 

 
ตอนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 
ตอนท่ี 2 ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร

โดยการเปรียบเทียบปัจจัยรายคู่ระหว่างตัวแปร 
ตอนท่ี 3 ความสําคัญขององค์ประกอบในบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายใน

โครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ตอนท่ี 4 ความสําคัญของบริบทในองค์ประกอบกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการ

หมู่บ้านจัดสรรในแต่ละส่วน 
 

ท้ังนี้ ข้อมูลท้ังหมดจะถูกนํามาใช้ในการศึกษาเท่านั้น ผู้วิจัยขอรับรองว่าการให้ข้อมูลจะไม่
ส่งผลกระทบใด ๆ  ต่อผู้ตอบแบบสอบถามและจะไม่เปิดเผยข้อมูลท่ีท่านได้อนุเคราะห์ในแบบสอบถาม 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงสําหรับการสละเวลาและการให้ความร่วมมือในข้อมูลเพ่ือให้งานวิจัยนี้
สําเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 

 
 

ณัฐพร   ลิ้มพานิช 
นักศึกษาระดับปริญญาโทสาขานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมืองศูนย์รังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
โทร. 08-020-92880 
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไป 

1.1 เพศ   ชาย   หญิง 
1.2 อายุ ..............................................ปี 
1.3 สถานภาพ   โสด   แต่งงาน   หย่าร้าง 
1.4 จํานวนสมาชิกในครอบครัวของท่าน …………………………………………..คน 
1.5 สถานภาพการเป็นเจ้าของบ้าน 
ท่านเป็นเจ้าของบ้าน เป็นบ้านของสามี/ภรรยา  
เป็นบ้านของพ่อ/แม่     เป็นบ้านของพ่ีน้อง เช่าอยู่ 
1.6 รายได้ของทุกคนในครอบครัวของท่านต่อเดือนมีจํานวนเท่าไร 
น้อยกว่า 30,000 บาท 30,000-50,000 บาท 
50,001-100,000 บาท มากกว่า 100,000 บาท 

 
ส่วนท่ี 2 ลําดับความสําคัญขององค์ประกอบของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรรโดยการ

เปรียบเทียบปัจจัยรายคู่ระหว่างตัวแปร 
ตัวอย่างการตอบแบบสอบถามในส่วนท่ี1 ใส่เครื่องหมาย/ในช่องเกณฑ์ของตัวแปรท่ีคิดว่ามี

ความสําคัญมากกว่า 

ABCD 
เท่ากัน 

ABCD 
9 7 5 3 1 3 5 7 9 

A / B 

A / C 

A / D 

 
คําชี้แจง กรุณาระบุลําดับความสําคัญขององค์ประกอบทางกายภาพของส่วนกลางภายใน

หมู่บ้านจัดสรรโดยการเปรียบเทียบเกณฑ์รายคู่ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 
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องค์ประกอบของส่วนกลางภายในหมู่บ้านจัดสรร แบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ 
(1) ระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าแสงสว่างระบบระบายน้าํภายในโครงการ 
(2) พ้ืนท่ีส่วนกลาง และสิ่งอํานวยความสะดวก ได้แก่ สวนสาธารณะ สโมสร สระว่ายน้ํา สนามเด็กเล่น 

ฟิตเนต 
(3) ภูมิทัศน์ภายในโครงการ ได้แก่ ต้นไม้หรือความร่มรืน่ภายในโครงการ  คู คลอง หรือทางน้ําสาธารณะ

ท่ีผ่านมาในโครงการ อากาศ สัตวห์รือแมลง เปน็ต้น 
(4) สิ่งประดับโครงการต่าง   ๆ ได้แก่ ซุ้มประตูหมู่บ้าน  ป้ายสญัญาณการจราจร จุดบริการรถรับส่ง 

ระบบCCTV  ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์ประกอบของส่วนกลาง
ภายในหมู่บ้านจัดสรร 

เท่ากัน องค์ประกอบของส่วนกลาง
ภายในหมู่บ้านจัดสรร 9 7 5 3 1 3 5 7 9 

ระบบสาธารณูปโภค พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ระบบสาธารณูปโภค ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 

ระบบสาธารณูปโภค สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 

พ้ืนท่ีส่วนกลางและสิ่งอํานวย
ความสะดวก 

สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 

ภูมิทัศน์ภายในโครงการ สิ่งประดับโครงการต่าง ๆ 
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ส่วนท่ี 3 พิจารณาความสําคัญขององค์ประกอบในบริบททางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง

ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
คําชี้แจง กรุณาเลือกกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการหมู่ บ้านจัดสรรท่ีท่านให้

ความสําคัญมากท่ีสุดโดยใส่เครื่องหมาย/ในหน้าคําตอบหรือเติมข้อมูลในช่องว่างตามความเป็นจริง 
3.1 ระบบสาธารณูปโภค 

ถนน    ทางเท้า ระบบไฟส่องสว่าง ระบบระบายน้ํา 
3.2 พ้ืนท่ีส่วนกลาง 

สวนสาธารณ    สโมสร   สระว่ายน้ํา   สนามเด็กเล่น   ฟิตเนต 
3.3 ภูมิทัศน์ภายในโครงการ 

ต้นไม้/ความร่มรื่นภายในโครงการ    ใกล้แหล่งน้ํา คูคลอง หรือทางน้ําสาธารณะ 
อากาศดีปลอดโปร่ง                     ปลอดจากสัตว์และแมลงรบกวน 

3.4 สิ่งประดับโครงการต่างๆ 
ซุ้มประตูทางเข้า      ป้ายประดับโครงการ     ป้ายสัญญาณจราจร  
จุดบริการรถรับส่ง  ระบบCCTV  ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัย 
 

ส่วนท่ี 4 พิจารณาความสําคัญของบริบทในองค์ประกอบกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลาง
ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรในแต่ละส่วน 

คําชี้แจง กรุณาเลือกบริบทในองค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนท่ีส่วนกลางภายในโครงการ
หมู่ บ้านจัดสรรท่ีท่านให้ความสําคัญมากท่ีสุดโดยใส่เครื่องหมาย/ในหน้าคําตอบหรือเติมข้อมูลใน
ช่องว่างตามความเป็นจริง 

4.1 ถนนภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดถนน          รูปแบบลักษณะถนน (เช่นถนนทางเดียว,ถนน 2 ทาง)      
พ้ืนผิวถนน (เช่น พ้ืนผิวคอนกรีต, พ้ืนผิวยางมะตอย)  ความร่มรื่นของถนน   
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4.2 ทางเท้าภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

ขนาดของทางเท้า   การออกแบบทางเท้า   
 พ้ืนผิวทางเท้า              ความร่มรื่น                   ของทางเท้า 

4.3 ระบบไฟส่องสว่างภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ความสว่างและท่ัวถึงของระบบไฟส่องสว่างในโครงการ     
การออกแบบโคมไฟในโครงการ  

4.4 สวนสาธารณะภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของสวนสาธารณะ   การออกแบบสวนสาธารณะภายในโครงการ 
ตําแหน่งท่ีตั้งของสวนสาธารณะ 

4.5 สโมสรภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของสโมสร การออกแบบสโมสร     ตําแหน่งท่ีตั้งของสโมสร 

4.6 สระว่ายน้ําภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของสระว่ายน้ํา                การออกแบบสระว่ายน้ํา      
ตําแหน่งท่ีตั้งของสระว่ายน้ํา 

4.7 สนามเด็กเล่น ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของสนามเด็กเล่น  การออกแบบสนามเด็กเล่น 
ตําแหน่งท่ีตั้งของสนามเด็กเล่น ชนิดของเครื่องเล่นภายในสนามเด็กเล่น 

4.8 ฟิตเนตภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของฟิตเนต  การออกแบบฟิตเนต 
ตําแหน่งท่ีตั้งของฟิตเนต  ชนิดของเครื่องเล่นภายในฟิตเนต 

4.9 ซุ้มประตูทางเข้าภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ขนาดของซุ้มประตูทางเข้า การออกแบบซุ้มประตูทางเข้า 

4.10 ซุ้มเจ้าหน้าท่ีรักษาความปลอดภัยภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
ปริมาณของซุ้ม      การออกแบบซุ้ม  การวางตําแหน่งของซุ้ม 
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