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บทคัดย่อ 
 
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การ

ประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยผู้ศึกษาวิจัยได้ออกแบบ
การวิจัยให้เป็นรูปแบบเชิงปริมาณ (quantitative research) เก็บรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามจาก
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย 813 ตัวอย่าง โดยใช้การสุ่มแบบโควตา (quota sampling) และ
น าข้อมูลที่ได้น ามาวิเคราะห์ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการศึกษาพบว่าตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ให้
ความส าคัญเกี่ยวกับอิทธิพลเรื่อง การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้ว เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา 
ระบบโทรศัพท์ ถนน และในหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านคือ พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด 
ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคา
เรือน หรือ 150 ตารางเมตรต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ตามล าดับ นอกจากนี้ 
งานวิจัยยังน าเสนออิทธิพลของแนวทางการออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรรแต่ละประเภทและแต่ละระดับราคา ผลการวิจัยนี้สามารถใช้เป็น
แนวทางในการวางแผนการออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เหมาะสมต่อกลุ่มผู้บริโภค 

 
ค าส าคัญ: การออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม หลักเกณฑ์ประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบาย 
อย่างยั่งยืน การพัฒนาหมู่บ้านจัดสรร 
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 ABSTRACT 
 
This study aims to investigate the influence of Ecovillage design concept 

on the decisions to buy houses in housing projects. The study was a form of 
quantitative research that the data were collected from 813 samples renamed by 
quota sampling technique and data were analyzed with descriptive statistics. The 
study found that most respondents focus on the infrastructure in the area, such as 
electricity, roads and water supply system. As to the village layout, the convenience 
stores or other stores such as laundry shop within a community at least one per 500 
households or 150 square meters per 500 households. In addition, this research also 
presents the influence of the energy and environment conservation design that 
impact buying decisions for each housing type and price level. These findings can be 
used as a guideline for planning, design, project planning of housing to satisfy the 
consumers. 

 
Keywords: Energy and Environmental conservation design, Sustainable communities 
criteria, Housing development 
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การวิจัยเสมอมา และเพ่ือน ๆ ทุกท่านที่ให้ความรวมมือในการช่วยเหลือในการด าเนินการวิจัยฉบับนี้ 
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บทที่ 1 
บทน า 

 
1.1 ที่มาและความส าคัญ 
      

ปัจจุบันปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้นถือได้ว่าเป็นปัญหาที่ส าคัญในระดับโลกเนื่องมาจาก
ประชากรโลกเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วท าให้เกิดการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและเมืองอย่างรวดเร็ว ส่งผลให้
มีการใช้ทรัพยากรและพ้ืนที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยเพ่ิมมากขึ้นและขาดการจัดการทางด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ดีท าให้ในปัจจุบันเกิดปัญหาสิ่งแวดล้อมมากมายในหลายประเทศ ทั้งเรื่องมลภาวะ ขยะ สภาพทาง
ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปและการใช้พลังงานที่เพ่ิมมากขึ้น เกิดผลกระทบสภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อม
โทรมลงอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบโดยตรงต่อมนุษย์ จากสาเหตุที่กล่าวมานั้นในหลายประเทศทั่วโลก
ได้มีการรณรงค์การแก้ไขสภาพมลภาวะที่เป็นพิษในปัจจุบันเพ่ือรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น  
(เกชา ธีระโกเมน, 2547)  

จากสภาพปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นปัจจุบัน ในหลายประเทศทั่วโลกที่ประสบปัญหา
ทางด้านสิ่งแวดล้อม ได้มีแนวคิดการออกแบบและพัฒนาโครงการภายใต้แนวคิดเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อม ทั้งการวางผังโครงการและการออกแบบอาคารเป็นต้น (พันธุดา พุฒิไพโรจน์, 2558, 
น. 20) หลักการแนวความคิดการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมได้เป็นแนวคิดที่ทั่วโลก
ให้ความสนใจและพยายามพัฒนาแนวคิดเพ่ือน าไปสู่การปฏิบัติจริง จึงได้มีการตั้งองค์กรทางด้านการ
ประเมินอาคารเขียวขึ้นเพ่ือท าการประเมินโครงการหรืออาคารที่มีการออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงาน
และสิ่งแวดล้อมโดยมีแนวทางในการตั้งหลักเกณฑ์ในการประเมิน โดยองค์กรที่จัดตั้งการประเมิน
อาคารเขียวในปัจจุบันได้มีการจัดตั้งขึ้นในหลายประเทศเช่น มาตรฐาน LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) ของสหรัฐอเมริกามาตรฐาน BREEAM (Building Research 
Establishment's Environmental Assessment Method) ของอังกฤษ หรือ มาตรฐานของไทย 
TREES (Thai’s Rating of Energy and Environmental Sustainability) การประเมินดังกล่าวเป็น
การประเมินเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วกันว่าโครงการหรืออาคารที่ได้รับการประเมินนั้นเข้าข่ายเป็น
อาคารเขียวหรือโครงการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการแบ่งระดับของโครงการหรืออาคารที่
ได้รับการประเมินเป็นไปตามข้อก าหนดตามหลักเกณฑ์ขององค์กรที่มาประเมินอาคาร จากกระแสใน
การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนั้น บริษัทอสังหาริมทรัพย์หลายแห่งเช่น บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
(มหาชน) (โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์, 2556) บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) (พฤกษา 
เรียลเอสเตท, 2555) มีการวางแนวนโยบายของบริษัทให้มีการท าการพัฒนาโครงการจัดสรรโดยใช้
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แนวคิดในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมีการน าหลักเกณฑ์การประเมินมาเป็นแนวคิดการออกแบบและ
พัฒนาโครงการแนวราบและแนวสูง 

จากการส ารวจเบื้องต้นของผู้วิจัย การพัฒนาโครงการแนวราบตามแนวความคิดอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นหลายบริษัทในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้น าเอามาเป็นจุดขายของโครงการ
ในการท าการตลาดและใช้ในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการพัฒนานั้นมักจะ
มีการอ้างอิงจากหลักการประเมินของ LEED โดยใช้มาตรฐานในการประเมินส าหรับพัฒนาชุมชน
ละแวกบ้าน (LEED for Neighborhood Development) ที่ใช้ประเมินศักยภาพการออกแบบชุมชน
ใหม่ แต่เนื่องจากมาตรฐานการประเมินของ LEED ยังไม่สอดคล้องกับสภาพทางด้านกายภาพของ
ประเทศไทย (อังคณา สิริวรรณศิลป์, 2551) จึงมีการพัฒนาหลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่า
สบายอย่างยั่งยืน: “Ecovillage” จัดท าโดยการเตหะแห่งชาติ ซึ่งการเคหะแห่งชาติได้น าไปพัฒนา
โครงการบ้านเอ้ืออาทรของการเคหะแห่งชาติหลายโครงการ โดยมีหัวข้อในการประเมินด้านการวาง
ผังพัฒนาโครงการแบ่งได้ 2 หัวข้อหลักคือ 

 
1.1.1 การเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงพ้ืนที่ภายนอก (site planning and 

landscape) 
1.1.2 การออกแบบผังโครงการ (site design)  

อย่างไรก็ตามการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวนั้นใน
ปัจจุบัน ยังไม่อาจทราบได้ว่ากลุ่มลูกค้าที่เข้ามาซื้อโครงการจัดสรรมาซื้อโครงการโดยรับอิทธิพลจาก
การอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเรื่องใดเพ่ือท าการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ หรือ กล่าวอีกอย่างได้ว่าการออกแบบด้านอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อมากน้อยแค่ไหน ส าหรับในแต่ละประเภทและแต่ละ
ระดับราคาของที่อยู่อาศัยแนวราบ บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 
จึงท าให้เกิดการตั้งค าถามว่าแท้จริงแล้วการที่นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น าเรื่องแนวคิดการออกแบบ
เพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมาเป็นจุดขายของโครงการนั้นสามารถใช้ได้ผลจริงหรือไม่ส าหรับ
ในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยและแต่ละระดับราคา ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีแนวคิดศึกษาวิจัยเรื่องอิทธิพลใน
การตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ 
เพ่ือเป็นข้อมูลให้นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์น าข้อมูลที่ได้จากการศึกษาไปพัฒนาโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ ให้สอดคล้องกับความต้องการ
ตลาดผู้บริโภคต่อไปในอนาคต  
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1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 
 
เพ่ือศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรรประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ ใน 5 ระดับ
ราคาในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

 

1.3 ขอบเขตงานวิจัย 
 
1.3.1 ศึกษารูปแบบอิทธิพลของการออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการ

ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ประเภทที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และทาวน์เฮาส์ แบ่งเป็น 5 ระดับราคาดังนี้ (1) ต่ ากว่า 2 ล้าน
บาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 
10.00 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2557)  

1.3.2 ศึกษาอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ เช่น การพัฒนาโครงการตามหลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่า
สบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) การเคหะแห่งชาติ โดยใช้เฉพาะในหมวดที่ 1 ผังโครงการและภูมิทัศน์ 
(site planning and landscape) ซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับการวางผังโครงการหมู่บ้าน โดยมีหัวข้อการ
เลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก (site selection) เช่น ท าเลที่ตั้งโครงการมี
ความเหมาะสม ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
(site design)  ระบบทางจักรยาน ต้นไม้ยืนต้นที่รับประทานได้เป็นต้น เนื่องจากมุ่งเน้นในการศึกษา
การวางผังโครงการและภูมิทัศน์โครงการหมู่บ้านเป็นหลัก 

ขอบเขตด้านกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยมีจ านวนกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 813 คน ด าเนินการ
รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามจากประชากรที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 
และทาวน์เฮาส์ ในแต่ละระดับราคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 โดยผู้วิจัยได้ด าเนินการเก็บข้อมูลร่วมกับงานวิจัยอีก 1 เรื่อง ได้แก่  เรื่องของแนว
ทางการออกแบบผังแม่บทส าหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยว  และทาวน์
โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ, 2558)  
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1.4 ระเบียบวิธีวิจัย 

 
1.4.1 ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา 

ข้อมูลทุติยภูมิ ผู้ศึกษาเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้มาจากเอกสารวิชาการ รายงานการ
วิจัย หนังสือวารสาร คู่มือเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) การเคหะ
แห่งชาติ และรวมถึงข้อมูลต่าง ๆ จากหน่วยงานราชการและเอกชนที่เกี่ยวข้องในการตั้งค าถาม 

ข้อมูลปฐมภูมิ ผู้ศึกษาด าเนินการเก็บข้อมูลด้วยตนเองโดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการศึกษา 

1.4.2 ประชากรและหน่วยตัวอย่าง 

ประชากร คือ ผู้บริโภคที่ได้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว ทาวน์เฮาส์ 
ในเขตกรุงเทพมหานครเละปริมณฑล 

หน่วยตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคที่ได้ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว 
ทาวน์เฮาส์ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จ านวน 813 คน 

การเลือกตัวอย่างในการศึกษา ผู้ศึกษาท าการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบไม่อาศัยความ
น่าจะเป็น (non-probability sampling) ด้วยวิธีการสุ่มแบบโควตา (quota sampling) โดยเลือก
กลุ่มผู้ที่สนใจซื้อที่อยู่อาศัย 2 ประเภทใน 5 ระดับราคา ซึ่งในแต่ละกลุ่มตัวอย่างใช้จ านวนขั้นต่ า 30 
คน เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยข้อมูลมีการกระจายแบบปกติตามทฤษฎีแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง (Central Limit 
Theorem) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดยต้องสรุปผลด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอม
ให้ขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วนประชากรได้ไม่เกินร้อยละ 5  

หลังจากน าข้อมูลที่ได้ท าการศึกษาจากเอกสารและการทบทวนวรรณกรรมน ามา
ออกแบบแบบสอบถามกับหน่วยตัวอย่าง และท าการเก็บข้อมูลในระยะเวลาที่ก าหนด น าข้อมูลที่เก็บ
ได้มาคัดแยกความสมบูรณ์ในการตอบแบบสอบถาม และน าข้อมูลที่สมบูรณ์ไปประมูลผลด้วย
โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์เมื่อได้ผลของข้อมูลมาแล้วจึงน ามาวิเคราะห์และสรุปข้อมูลในรูปแบบ
บรรยายเชิงพรรณนา การศึกษาครั้งนีจ้ะใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิด
ดังต่อไปนี้ 
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1.5 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
การศึกษาครั้งนี้  ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการศึกษาโดยมีกรอบแนวคิด

ดังต่อไปนี้ 
กรอบตัวแปรที่ศึกษา 

 

ตัวแปรต้น 
Independent variable 

ประเภทที่อยู่อาศัย 

1. บ้านเดียว/บ้านแฝด 
2. ทาวน์เฮาส์ 
ระดับราคา 

1. น้อยกว่า 2.00  ล้านบาท 

2. 2.01-3.00 ล้านบาท 

3. 3.01-5.00 ล้านบาท 

4. 5.01-10.00 ล้านบาท 

5. มากกว่า10 ล้านบาท 

 

ตัวแปรตาม 
Dependent variable 

อิทธิพลของแนวทางการออกแบบอีโควลิเลจยั่งยืน
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรร 

หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่า
สบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) การเคหะแห่งชาติ 
ในหมวดที่ 1. ผังโครงการและภูมิทัศน์ (site 
planning and landscape) และมีเนื้อหาที่
เพิ่มเติมจากการประเมินส าหรับพัฒนาชุมชน
ละแวกบ้าน  (LEED for  Ne ighborhood 
Development) 
1.1 การเลือกที่ตั้งโครงการและการเช่ือมโยงกับ
พื้นที่ภายนอก (site selection) เช่น 
- ท าเลที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม 
- ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
1.2 การออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
 (site design) เช่น  
- การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่ เดิม  และการวาง
แผนการอนุ รั กษ์สิ่ ง ก่ อส ร้ า งที่ มี คุณค่ าทาง
ประวัติศาสตร์ 
- ระบบทางจักรยานและทางเดินเท้า  
- การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ  
- ต้นไม้ยืนต้นท่ีรับประทานได้ 
- โครงข่ายถนนก้างปลาและวงเวียนกลับรถ  
(cul-de-sac) และ ร้อยละ 50 ของที่วางเชิงนิเวศ
เป็นพื้นที่สีเขียว 
 



6 
 

1.6 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากงานวิจัย 
 

1.6.1 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบถึงลักษณะทางด้านประชากรศาสตร์ที่มี
อิทธิพลต่อระดับความส าคัญของตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจประเภทบ้านเดียว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคาดังนี้ (1) ต่ า
กว่า 2 ล้าบาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) 
มากกว่า 10.00 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

1.6.2 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์สามารถทราบถึงพฤติกรรมและแนวโน้มความต้องการ
ของผู้บริโภคผู้ซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่มีต่อแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโค
วิลเลจ 

1.6.3 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์การสามารถใช้ข้อมูลจากการวิจัยเพ่ือพัฒนาโครงการ
หมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของผู้บริโภคในตลาดได้อย่างตรงความต้องการของผู้บริโภคต่อไป 

1.6.4 นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ใช้ข้อมูลงานวิจัยในการวางแผนทางด้านการตลาดใน
การสนับสนุนการขายโครงการ และสร้างจุดเด่นให้กับโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
1.7 นิยามศัพท์ 
 

ผู้วิจัยให้นิยามศัพท์ของค าศัพท์เฉพาะที่ใช้ในงานวิจัย จาก (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2556)  
ดังนี้ 

 
1.7.1 อาคารแนวราบ หมายถึง โครงการชุมชนที่อยู่อาศัยที่มีอาคารความสูงน้อยกว่า 4 

ชั้น เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ 
1.7.2 พ้ืนที่รับน้ า (flood plain) หมายถึง บริเวณที่ราบน้ าท่วมถึง พ้ืนที่ราบระหว่างล า

น้ ากับพ้ืนที่บนบกซึ่งอยู่ สูงกว่า มีน้ าท่วมเป็นครั้งคราว 
1.7.3 แนวรับน้ า (flood way) หมายถึง แนวระบายน้ าของเมืองเพ่ือป้องกันน้ าท่วม 
1.7.4 พ้ืนที่น้ าซึมผ่าน (pervious surface area) หมายถึง พ้ืนที่ให้น้ าสามารถไหลซึม

ผ่านลงใต้ดินเพื่อลดปริมาณน้ าฝนที่ไหลออกนอกโครงการ 
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1.7.5 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (universal design) หมายถึง การออกแบบเพ่ือให้ผู้

พิการ ผู้ทุพพลภาพ และคนชรา สามารถใช้สอยพ้ืนที่อาคารหรือพ้ืนที่ต่าง ๆ ในโครงการได้
เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล  
 

1.7.6 พ้ืนที่ดาดแข็งสีอ่อน (light-colored hardscape) หมายถึง การเลือกใช้วัสดุที่มี
ค่าสะท้อนแสงน้อยเพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจากการเกิดปัญหาปรากฏการณ์เกาะร้อน (การที่
อากาศใกล้พ้ืนดินในเขตชุมชนเมืองที่มีตึกรามบ้านช่องอยู่เป็นจ านวนมาก มีอุณหภูมิสูงกว่าบริเวณที่
เป็นป่าไม้ท่ีอยู่ถัดออกไปรอบ ๆ เชื่อว่าปรากฏการณ์เกาะร้อนนี้ท าให้อุณหภูมิในเขตเมืองนั้นสูงขึ้นถึง 
2-5 องศาเซลเซียส) 

1.7.7 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden) 
หมายถึง พ้ืนที่จัดสรรเพื่อเพ่ิมคุณประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่แล้วในโครงการ โดยการสร้างให้เป็น
แหล่งอาคารของคนในชุมชนและเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีพ้ืนที่ท าสวนครัวของตนเอง 
ตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมทางสังคมภายในโครงการ และเป็นพ้ืนที่พบปะกันในชุมชน 

1.7.8 ต้นไม้ยืนต้นที่รับประทานได้ (edible landscape) หมายถึง การเพ่ิมประโยชน์
ของไม้ยืนต้นภายในโครงการ โดยสร้างให้เป็นแหล่งอาหารคนในชุมชน 

1.7.9 ชุมขนสีเขียว (green community) หมายถึง การออกแบบวางผัง การเลือกใช้
วัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การน าเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ เพ่ือเป็นการลด
การใช้พลังงานในอาคาร ลดการปล่อยของเสียออกสู่ธรรมชาติ ส่งเสริมให้ชาวชุมชนร่วมกันรักษา
สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงานเพื่อเป็น  

1.7.10 อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม (energy and environment conservation) 
หมายถึง การลดใช้พลังงาน การใช้แหล่งพลังงานทดแทนจากธรรมชาติ เช่น พลังงานลม พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานน้ า เป็นต้น การลดการใช้วัสดุที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยของ
เสียงสู่ธรรมชาติ การบ าบัดของเสียที่เกิดข้ึนก่อปล่อยสู่ธรรมชาติ 
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บทที่ 2 
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
การศึกษาเรื่องอิทธิพลในการตัดสินใจซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยมีเนื้อหา
น าเสนอตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้ 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดทางประชากรศาสตร์ 
2.3 แนวคิดทฤษฎีการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) การเคหะ

แห่งชาติ  
2.5 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
2.6 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 

 
2.1 แนวคิดเกี่ยวกับท่ีอยู่อาศัยแต่ละประเภท 
 

ลักษณะอาคารประเภทที่อยู่อาศัยนั้นมีลักษณะและชื่อเรียกเฉพาะตัว และมีความหมาย
ที่แต่ต่างกันมีผลต่อในการแปลความทางกฎหมายการแปลความหมายของประเภทอาคารนั้นจะยึด
หลักความหมายทางกฎหมายจากข้อก าหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินเพ่ือที่อยู่อาศัยและพาณิชย์
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2550 และกฎกระทรวงฉบับที่  55 (พ.ศ.  2543) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 (ศุภวิศวร์ ปัญญาสกุลวงศ์ และกฤษณ์ แย้มสระโส, 2552)  

 
2.1.1 บ้านเดี่ยว (single – detached house) 

ลักษณะที่ดินจัดสรรบ้านเดี่ยวที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างหรือความยาว
ไม่ต่ ากว่า 12.00 เมตร และมีเนื้อท่ีไม่ต่ ากว่า 50 ตารางวาขึ้นไป หากความกว้าง หรือ ความยาวไม่ได้
ขนาดดังกล่าว ต้องมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 60 ตารางวาจะเป็นชั้นเดียว สองชั้น หรือสามชั้นมีบรรยากาศ
ของความเป็นส่วนตัว 
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2.1.2 บ้านแฝด (twin house) 

ลักษณะที่ดินจัดสรรบ้านแฝดทีด่ินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างไม่ต่ ากว่า 9.00 
เมตรมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 35 ตารางวาขึ้นไป มีลักษณะเป็นบ้านที่สร้างขึ้นคู่กันโดยมีส่วนของโครงสร้าง
ส่วนใดส่วนหนึ่งของอาคารใช้ร่วมกัน มีผนังร่วมแบ่งอาคารเป็นบ้าน 

2.1.3 ทาวน์เฮาส์ (townhouse) 
ลักษณะที่ดินจัดสรรบ้านแถวที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้าง 4.00 เมตรมี

เนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 16 ตารางวาขึ้นไปมีลักษณะการสร้างติดกันเป็นแถว มีผนังติดกันทั้งสองด้านเหมือน
อาคารพาณิชย์แต่ต่างกันตรงที่บริเวณหน้าบ้านจะสามารถจอดรถได้หรือมีพ้ืนที่ส าหรับสวนหย่อมหน้า
บ้านนิยมสร้าง 2-3 ชั้น เนื่องจากทาวน์เฮาส์ส่วนมากสร้างในเมืองที่มีราคาที่ดินสูงโดยความยาวของ
แต่ละแถวต้องไม่เกิน 40 เมตร  

2.1.4 อาคารพาณิชย์ (shop house) 
ลักษณะที่ดินจัดสรรบ้านแถวที่ดินแปลงย่อยต้องมีขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 

4.00 เมตรมีเนื้อที่ไม่ต่ ากว่า 16 ตารางวาขึ้นไปมีลักษณะการสร้างห่างจากถนนหรือทางสาธารณะไม่
เกิน 20 เมตร มีการใช้งานอาคารเพ่ือประโยชน์ในการพาณิชยกรรม หรือบริการธุรกิจสร้างต่อเนื่อง
ตั้งแต่ 2 คูหาขึ้นไป นิยมสร้าง 4-5 ชั้นขึ้นไป 
 
2.2 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการแบ่งส่วนตลาดทางประชากรศาสตร์ 
 

การแบ่งส่วนตลาด (market segmentation) หมายถึง กระบวนการในการแบ่งหรือ
แยกกลุ่มลูกค้าออกเป็นกลุ่มย่อย ๆ เพ่ือให้ลูกค้าที่มีลักษณะความต้องการคล้ายคลึงกันมาอยู่ในกลุ่ม
เดียวกันท าให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานทางการตลาด และจัดสรรงบประมาณในการเข้าถึงกลุ่ม
ลูกค้าเป้าหมายแต่ละกลุ่ม ซึ่งมีความต้องการแตกต่างกัน (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2557, น. 114) 

ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ (demography) เป็นส่วนส าคัญในการก าหนดส่วนแบ่ง
ตลาดกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งประกอบด้วยตัวแปร เพศ อายุ สถานภาพครอบครัว ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ เป็นหลักเกณฑ์ที่นิยมใช้ในการแบ่งส่วนตลาดลักษณะประชากรศาสตร์โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 2538, น. 41-42) 

 
 
 
 



  10 
 
2.2.1 เพศ (gender) 

เป็นตัวแปรที่ท าให้เราทราบได้ว่าหากผู้บริโภคมีเพศที่แตกต่างกัน จะมีทัศนคติ 
การรับรู้ ค่านิยม และการตอบสนองความพึงพอใจการตัดสินใจที่แตกต่างกัน ทั้งนี้อาจได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรม สังคมในการก าหนดบทบาทและกิจกรรม 

2.2.2 อายุ (age) 
กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุแตกต่างกันในแต่ละช่วงวัยนั้นมีความต้องการและความพึง

พอใจที่แตกต่างกันโดยทั่วไปผู้บริโภคที่มีอายุมากจะมีพฤติกรรมต่อการติดต่อสื่อสารที่แตกต่างกันกับ
ผู้บริโภคท่ีมีอายุน้อยหากแบ่งกลุ่มช่วงอายุสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มดังนี้ 

2.2.2.1 กลุ่มวัยรุ่น หมายถึง ผู้ที่มีช่วงอายุระหว่าง 13-22 ปี เป็นกลุ่มที่มีอิทธิพล
อย่างมากในตลาดผู้บริโภค เนื่องจากเป็นกลุ่มที่ตัดสิ้นใจซื้อสินค้าด้วยอารมณ์ความพึงพอใจ หรือ มา
จากอิทธิพลของกลุ่มสภาพแวดล้อมทางสังคมที่อยู่การเลียนแบบสิ่งที่ชื่นชอบ โดยมีก าลังซื้อมาจาก
ผู้ปกครองเป็นส่วนใหญ่ 

2.2.2.2 กลุ่มวัยท างานหรือกลุ่มวัยกลางคน หมายถึง กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุระหว่าง 
23-45 ปี เป็นกลุ่มผู้บริโภควัยท างานมีรายได้และก าลังซื้อเป็นของตัวเอง จึงท าให้การตัดสินใจในการ
ซื้อสินค้าจะคิดอย่างละเอียดรอบคอบและต้องการประโยชน์และสอบสนองความต้องการของตัวเอง
ได้สูงสุด 

2.2.2.3 กลุ่มวัยกลางคนถึงกลุ่มวัยเกษียณ หมายถึง ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 45 ปีขึ้นไป
เป็นกลุ่มที่มีหน้าที่การงานมั่นคงประสบความส าเร็จในชีวิต มีก าลังซื้อมากมีการตัดสินใจซื้อที่ต้องการ
ความคุ้มค่าและเพ่ือเป็นทรัพย์สิน 

2.2.3 สถานภาพ (status) 
เป็นคุณลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่ส าคัญเกี่ยวกับเรื่องทางเศรษฐกิจ กฎหมาย 

สามารถแบ่งอย่างประเภทได้แก่ โสด สมรส หม้ายและไม่สมรสใหม่ หย่าร้างและไม่สมรสใหม่ สมรส
แต่แยกกันอยู่ อยู่โดยไม่มีการจดทะเบียนอยู่โดยไม่ถูกต้องตามกฎหมาย การตัดสินใจของแต่ละบุคคล
จะมีอิสระแตกต่างกัน  

2.2.4 ระดับการศึกษา (education) 
ระดับการศึกษาเป็นการแสดงถึงศักยภาพของผู้บริโภคในการนับรู้อย่างมีเหตุผล

และความเข้าใจได้ง่ายของผู้บริโภค 
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2.2.5 อาชีพ (occupation) 

อาชีพสามารถแสดงถึงศักยภาพในการซื้อสินค้า โดยระดับของก าลังซื้อนั้นจะ
แตกต่างกันตามอาชีพ ต าแหน่งหน้าที่ โดยส่วนใหญ่การตัดสินใจซื้อของนั้นเพ่ือเป็นเครื่องบอกถึง
ฐานะและเสริมสร้างบุคลิกภาพทางสังคม 

2.2.6 รายได้ (economic circumstances) 
จ านวนของรายได้ในแต่ละบุคคลหรือครัวเรือนนั้น มีผลต่ออ านาจการตัดสินใจซื้อ

สินค้าของผู้บริโภคและเป็นตัวแสดงถึงสถานะทางเศรษฐกิจของบุคคลนั้นทางสังคมด้วย จากทฤษฎีใน
ข้างต้นนั้น สรุปได้ว่าปัจจัยทางประชากรศาสตร์ของผู้บริโภคที่แตกต่างกัน ในด้านอายุ รายได้ 
สถานภาพ อาชีพ และระดับการศึกษา มีอิทธิผลส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคในการตัดสินใจซื้อ
สินค้า จึงเป็นเกณฑ์ตัวแปรส าคัญในการวางแผนก าหนดกลยุทธ์การตลาดเพ่ือตอบสนองต่อกลุ่ม
ผู้บริโภคเป้าหมายให้ได้มากที่สุด และสามารถประเมินกลุ่มผู้บริโภคเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ในการประเมินการตลาด 
 
2.2.7 แนวคิดการก าหนดราคา 
 

การพัฒนาที่อยู่อาศัยเพ่ือจ าหน่ายนั้นการก าหนดราคา (pricing) เป็นการตัดสินใจชอง
ผู้ประกอบการ การก าหนดราคาขายได้นั้นมีปัจจัยที่มาเกี่ยวข้องในด้านการตลาด จิตวิทยาที่มีผลต่อ
ผู้บริโภคปัจจัยที่มีผลต่อการก าหนดราคาประกอบด้วย (วิทวัส รุ่งเรืองผล, 2557, น. 148) บริษัท เอ
เจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส จ ากัด (ธนาคารอาคารสงเคราะห์, 2557) ได้ท าการส ารวจระดับ
ราคาซึ่งมีความต้องการซื้อที่อยู่อาศัยจากผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านและคอนโด ครั้งที่ 31 ระหว่าง
วันที่ 9-12 ตุลาคม 2557 จากข้อมูลการส ารวจตลาดระดับราคาบ้านที่ออกสู่ตลาดส าหรับผู้บริโภค
ดังกล่าวข้างต้น เป็นข้อมูลที่น ามาเพ่ือแบ่งระดับราคาวิจัยตลาดโดยจัดกลุ่มแบ่งเป็น 5 ระดับราคาดังนี้ 

(1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (ต่ ากว่าห้าแสนบาท ห้าแสน-1.00 ล้านบาท เกินกว่า 1.00 
ล้านบาทแต่ไม่เกิน 2.00 ล้านบาท 

(2) ราคา 2.01-3.00 ล้านบาท 
(3) ราคา 3.01-5.00 ล้านบาท 
(4) ราคา 5.01-10.00 ล้านบาท 
(5) ราคามากกว่า 10.00 ล้านบาท (เกินกว่า 10.00 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 20.00 ล้าน

บาท เกินกว่า 20.00 ล้านบาทข้ึนไป 
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นอกจากนี้ พบว่ามีงานวิจัยหลายงานที่แบ่งช่วงระดับราคาตามเกณฑ์ดังกล่าว อาทิเช่น 

งานวิจัยเรื่องอิทธิพลของการสนับสนุนการขายต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล (พีรญา ธนภัทรจัตุพร, 2557) และงานวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อสังหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย (สมิทธ์ เจิน, 2557) ได้มีการแบ่งระดับราคาของประเภทที่อยู่
อาศัยดังนี้ (1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท  (3) 3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-
10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 10.00 ล้านบาท  

 
2.3 แนวคิดและทฤษฎีการออกแบบเพื่ออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
 

การออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมเพ่ือพัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable 
development) เป็นแนวคิดการออกแบบที่ได้รับอิทธิพลมาจากเรื่องสภาวะปัญหาโลกร้อน และ
มลพิษที่มีเพ่ิมขึ้นมากในปัจจุบันเช่น ปรากฏการณ์เรือนกระจก (greenhouse effect) ปรากฏการณ์
หลุมโอโซน (ozone hole) เกาะความร้อน (unban heat island) ฝนกรด (acid rain) การท าลาย
ป่า (deforestation) รวมทั้งการแพร่กระจายของโรคติดต่ออันเกิดจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนไป 
(climate change) จากปัญหาด้านสภาพแวดล้อมที่เกิดขึ้นดังกล่าวจึงเป็นแรงกระตุ้นแนวความคิด
การออกแบบเพ่ือพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยเริ่มมีมาตั้งแต่ยุคปี 1970 โดยนิยามในยุคนี้เกี่ยวกับการ
ออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมและ 
แนวคิดการออกแบบการใช้ปัจจัยธรรมชาติและป้องกันความร้อนเข้าสู่อาคาร โดยการประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีที่เหมาะสมเพ่ือช่วยให้อาคารสามารถใช้ประโยชน์จากสภาวะแวดล้อมตามธรรมชาติ 
(แสงแดด ลม ดิน น้ า พืชพันธ์ สัตว์) ด้วยวิธีการใช้ปัจจัยทางธรรมชาติอย่างเต็มที่และใช้วิธี พลังงาน
และเทคโนโลยีเท่าที่จ าเป็น (Daniels, 1995) และในช่วงศตวรรษที่ 20 มีแนวคิดเรื่องการใช้
ประโยชน์จากพลังงานธรรมชาติที่สะอาดและไม่มีวันหมดโดยตรง ในอีกความหมายคือการออกแบบ
อาคารเขียวจะไม่พยายามเสนอแนะ การลดใช้พลังงานหากพลังงานนั้นยังมีความจ าเป็นต่อการผลิต
หรือการอยู่อาศัยของมนุษย์ แต่จะเสนอแนะให้ใช้พลังงานจากแหล่งพลังงานสะอาดและพลังงาน
หมุนเวียนไม่มีวันหมดไป (renewable energy) โดยลักษณะองค์ประกอบของการออกแบบเพ่ือ
อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมมีอยู่ด้วยกัน 3 ส่วน 
 

2.3.1 การออกแบบเพ่ือความสอดคล้องกับสภาพอากาศ คือการออกแบบการวางผัง
หรืออาคารให้ตอบสนองต่อสภาพอากาศ (climate responsiveness) เช่น การวางตามทิศทางแดด
ทิศทางลมตามธรรมชาติและการเลือกใช้วัสดุให้เหมาะสมต่อสภาพอากาศในแต่ละพ้ืนที่ 
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2.3.2 การออกแบบเพ่ือความน่าสบาย โดยการออกแบบพ้ืนฐานนั้นต้องท าการ

ออกแบบบนพ้ืนฐานของสภาวะสบายเชิงคุณภาพ (thermal comfort) ออกแบบให้แสงสว่าง
ธรรมชาติเพียงพอ (visual/lighting comfort) ออกแบบเรื่องเสียง (acoustical comfort) และการ
ออกแบบคุณภาพอากาศภายใน (indoor air quality: IAQ)  

2.3.3 การออกแบบเพ่ือใช้พลังงานจากธรรมชาติ โดยการออกแบบเพ่ือลดใช้พลังงาน
แบบเชื้อเพลิงให้น้อยลงหรือหมดไปโดยหันมาใช้พลังงานสะอาดจากแหล่งพลังงานธรรมชาติ มา
ทดแทนได้แก่ พลังงานแสงอาทิตย์เพ่ือผลิตความร้อนและผลิตพลังงานกระแสไฟฟ้า พลังงานจากน้ า 
พลังงานดินและพลังงานลมก็สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นพลังงานสะอาดได้และยังมีพลังงานจากพืช
พันธ์และมูลสัตว์ช่วยป้องการการระเหยของน้ าเพ่ือสร้างความเย็นและผลิตพลังงานชีวะมวลเป็นต้น 

จากข้อมูลที่กล่าวมานั้น การออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นต้องท า
การออกแบบบนพ้ืนฐานของสภาพพ้ืนที่แต่ละภูมิภาคให้มีความสอดคล้องต่อสภาพอากาศของพ้ืนที่  
และการหาแหล่งพลังงานธรรมชาติสะอาดในการใช้ทดแทนพลังงานที่ก่อให้เกิดมลพิษทางสิ่งแวดล้อม 
 
2.4 หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) ของการเคหะแห่งชาติ 
 

เกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) มีจุดมุ่งหมายเพ่ือ
ประเมินความยั่งยืนของโครงการที่มีการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง และจัดเตรียมการด าเนินงาน
โครงการ เป็นหลักเกณฑ์ที่จัดท าขึ้นเพ่ือสร้างคุณภาพชีวิตในชุมชน และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
ดังนั้น เกณฑ์นี้จึงเหมาะกับการใช้ประเมินโครงการประเภทชุมชนที่อยู่อาศัยซึ่งมีลักษณะเป็นกลุ่ม
อาคารหลายหลัง และมีการเชื่อมโยงกันแบบโครงข่ายด้วยถนน ทางเท้า และพ้ืนที่โล่ง อันเป็นพ้ืนที่ที่
จะส่งเสริมกิจกรรมและสร้างสังคมขึ้นภายในชุมชน โดยหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการวางผังโครงการและภูมิ
ทัศน์โครงการ (site planning and landscape) มีดังนี้ (อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2556) 
 

2.4.1 การเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพื้นที่ภายนอก (site selection) 
เพ่ือหลีกเลี่ยงการสร้างผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจาการเลือกท าเลที่ตั้งโครงการที่

ไม่เหมาะสม โดยหลีกเลียงการพัฒนาโครงการบนพื้นที่ 4 รูปแบบ คือ 
2.4.1.1 พ้ืนที่ที่มีคุณค่าทางระบบนิเวศ 
2.4.1.2 พ้ืนที่ขัดแย้งทางกฎหมายผังเมือง 
2.4.1.3 พ้ืนที่รับน้ า (flood plain) หรือเป็นแนวรับน้ า (flood way) ของเมือง 
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2.4.1.4 พ้ืนที่ชุ่มน้ า (wet land) หรือ มีแหล่งน้ าธรรมชาติที่สมบูรณ์ทั้งบนดินและ 
ใต้ดิน 

2.4.2 สาธารณูปโภคเดิม (nearby facility) 
เพ่ือสนับสนุนการก่อสร้างโครงการบนพ้ืนที่ที่มีการพัฒนาสาธารณูปโภคแล้ว และ

ลดค่าใช้จ่ายจากการด าเนินการขยายสาธารณูปโภคได้ซึ่งแก่ ระบบน้ าประปา ระบบระบายน้ าเสีย 
ระบบไฟฟ้า และระบบโทรศัพท์  

2.4.3 ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ (public transportation access) 
เพ่ือสนับสนุนการเลือกท่ีตั้งโครงการที่มีระบบขนส่งมวลชนสาธารณะเข้าถึง ซึ่งจะ

ช่วยลดการใช้พลังงานและการเกิดมลพิษจากการใช้รถยนต์ส่วนตัวโดยจะต้องมีระบบขนส่งมวลชน
สาธารณะอย่างน้อย 1 ชนิด จากประเภทขนส่งดังนี้   

2.4.3.1 ประเภทรถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ รถสองแถว 
2.4.3.2 ประเภทระบบราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า รถไฟฟ้าใต้ดิน 
2.4.3.3 ประเภทระบบทางน้ า ได้แก่ เรือด่วน เรือเมล์โดยระยะของระบบขนส่ง

มวลชนสาธารณะอยู่ในระยะไม่เกิน 500-1,000 เมตรจากโครงการจัดสรร 
2.4.4 สาธารณูปการภายนอกโครงการ (nearby community services) 

เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาโครงการขึ้นในแหล่งพ้ืนที่ที่ได้รับการพัฒนาแล้ว อันช่วย
ลดการกระจายตัวของเมืองแบบกระจัดกระจาย (urban sprawl) และลดระยะทางในการเดินทางไป
ยังสาธารณูปการต่าง ๆ พ้ืนที่ใกล้เคียงที่ตั้งโครงการมีสาธารณูปการขั้นพ้ืนฐาน (basic services) ซึ่ง
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยสามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ ดังนี้  

2.4.4.1 สาธารณูปการประเภทสถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัย 

2.4.4.2 สาธารณูปการประเภทบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย 
คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรม 

2.4.4.3 สาธารณูปการประเภทพาณิชยกรรม เช่น ตลาด ร้านสะดวกซื้อ 
ร้านอาหาร  

2.4.4.4 สาธารณูปการประเภทประเภทอ่ืน ๆ เช่น ธนาคาร วัด ศูนย์เลี้ยงเด็ก ร้าน
ท าผม ร้านขายยา ห้องสมุด หรือสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับการบริการสาธารณะโดยระยะของ
สาธารณูปการอยู่ในระยะไม่เกิน 500-1,000 เมตรจากโครงการจัดสรร 
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2.4.5 การออกแบบวางผังโครงการ (site design) 

 การออกแบบวางผังโครงการนั้นจ าเป็นต้องมี พ้ืนที่น้ าซึมผ่านได้ (pervious 
surface area) ร้อยละ 5 ของพ้ืนที่ดินโครงการ เพ่ือลดปริมาณน้ าฝนที่ไหลออกนอกโครงการซึ่งเป็น
สาเหตุของน้ าฝนไหลหลาก (runoff) โดยการเพ่ิมพ้ืนที่ที่ซึมน้ า เพื่อให้น้ าฝนสามารถไหลซึมลงสู่ชั้นดิน
ได้ จัดให้มีพ้ืนที่ที่น้ าไหลผ่านได้อย่างน้อยร้อยละ 5 ของพ้ืนที่โครงการ 

2.4.6 สาธารณูปการภายในโครงการ (community services) 
เพ่ือจัดให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกขั้นพ้ืนฐานภายในพ้ืนที่โครงการสนับสนุนการใช้

ชีวิตประจ าวันของผู้อยู่อาศัย และลดความจ าเป็นในการเดินทางไปใช้บริการสาธารณูปการที่ห่างไกล 
โครงการจะต้องจัดเตรียมสาธารณูปการดังต่อไปนี้ภายในพ้ืนที่โครงการ  

2.4.6.1 พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซัก
รีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หน่วยพักอาศัย หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หน่วยพัก
อาศัย 

2.4.6.2 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พ้ืนที่นันทนาการ อย่างน้อย 150 ตารางเมตร 
ต่อ 500 หน่วยพักอาศัย 

2.4.6.3 ศูนย์ชุมชน ซึ่งเป็นพ้ืนที่ให้บริการส่วนกลาง ซึ่งอาจประกอบด้วย
ส านักงานนิติบุคคล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกก าลังกาย ห้องสันทนาการ พ้ืนที่ติดตั้งATM 
เป็นต้นในกรณีที่โครงการมีหน่วยพักอาศัยมากกว่า 500 หน่วยพักอาศัย 

2.4.6.4 สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่โครงการมีหน่วยพักอาศัยมากกว่า 1,000 
หน่วยพักอาศัย 

2.4.7 ระบบจักรยาน (bicycle network) 
เพ่ือสนับสนุนให้ผู้อยู่อาศัยใช้จักรยาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมสุขภาวะและคุณภาพชีวิต

ของคนในชุมชน รวมทั้งลดการใช้พลังงาน อากาศพิษ และเสียงรบกวนจากการใช้รถยนต์เดินทาง
ภายในระยะทางใกล้เคียง  

 
ภาพที่ 2.1 แสดงการออกแบบทางวิ่งจักรยานแยกออกจากทางวิ่งรถยนต์และทางเดินเท้า . จาก 
Aaron Bialick. (2013). Basic APA format for citing print materialist media. Retrieved 
June, 16, 2014, from http://sf.streetsblog.org/2013/06/18/bikeway-on-mission-instead-
of-market-does-anybo dythink-its-a-good-idea/. 
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 2.4.8 ทางเท้า (shaded pedestrian walkways) 

เพ่ือสนับสนุนการเดินทางด้วยเท้ากว้าง 2 เมตร การเดินหรือวิ่งออกก าลังกายซึ่ง
ช่วยส่งเสริมสุขภาวะและสร้างสังคมของอยู่อาศัยในโครงการ และลดมลภาวะด้านอากาศพิษและเสียง
รบกวนจากการเดินทางด้วยรถยนต์  

2.4.9 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับรถ (cul-de-sac) 
เพ่ือลดความคับคั่งของการจราจรในพ้ืนที่อยู่อาศัย เพ่ือสนับสนุนการใช้พ้ืนที่

ภายนอกอาคาร และลดมลพิษในบริเวณใกล้เคียงหน่วยพักอาศัย และลดปัญหาการโจรกรรมวิ่งราว
เมื่อเปรียบเทียบกับถนนที่สามารถทะลุออกไปยังเส้นทางอ่ืน ๆ ได้โดยง่าย  

 
ภาพที่ 2.2 แสดงตัวอย่างการออกแบบโครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับรถ (Cul-de-sac). จาก  
คู่มือเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (น. 36), โดย อรรจน์ เศรษฐบุตร, 2556, 
กรุงเทพฯ: การเคหะแห่งชาติ 
 

2.4.10 รั้วบ้านแบบโปร่ง (0pen fence for ventilation) 
เพ่ือให้เกิดการไหลเวียนของลมอย่างทั่วถึงภายในพ้ืนที่โครงการ และเปิดรับลมเข้า

สู่บริเวณโดยรอบหน่วยพักอาศัย ซึ่งมีผลต่อการระบายอากาศด้วยลมภายในหน่วยพักอาศัยอาศัย 
รวมทั้งเป็นการช่วยความรู้สึกปลอดภัยในโครงการ  

2.4.11 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden) 
เพ่ือเพ่ิมคุณประโยชน์ของพ้ืนที่สีเขียวที่มีอยู่แล้วในโครงการ โดยการสร้างให้เป็น

แหล่งอาหารของคนในชุมชน และเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนได้มีพ้ืนที่ท าสวนครัวของตนเอง 
ตลอดจนเป็นการสร้างกิจกรรมทางสังคมภายนอกอาคาร และเป็นพ้ืนที่พบปะกันในชุมชน จัดให้มี
แปลงปลูกพืชผักสวนครัวบริเวณพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการในลักษณะสวนผักชุมชนดังนี้  

2.4.11.1 มีแปลงปลูกผักสวนครัวในพ้ืนที่ส่วนกลางของโครงการ มีขนาด 2 ตาราง
เมตร ต่อ 1แปลงผัก (1X2 เมตร) และจ านวนแปลงอย่างน้อยร้อยละ 50 ของจ านวนหน่วยพักอาศัย 

2.4.11.2 แปลงปลูกผักดังกล่าวจะอยู่บนพ้ืนดิน หรือ บนหลังคาอาคารก็ได้ ทั้งนี้ 
โครงการสามารถนับรวมพ้ืนที่แปลงผักท่ีอยู่บนพื้นดินในการประเมินพ้ืนที่สีเขียวได้ 
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2.4.12 ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) 

เพ่ือเพ่ิมคุณประโยชน์ของไม้ยืนต้นภายในโครงการ โดยการสร้างให้เป็นแหล่ง
อาหารของคนในชุมชน ปลูกไม้ยืนต้นที่สามารถน าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดมารับประทานได้ อย่าง
น้อยร้อยละ 25 ของจ านวนต้นไม้ยืนต้นทั้งหมดภายในโครงการ  

2.4.13 ที่ว่างเชิงนิเวศมากกว่า 1.25 เท่าของที่ว่างตามกฎหมาย (open space 
25% extra) 

เพ่ือให้โครงการมีสัดส่วนพื้นที่ว่างสูงและมีโอกาสในการพัฒนาเป็นพ้ืนที่สีเขียวมาก
ขึ้นและเป็นการลดความหนาแน่นของพ้ืนที่โครงการ อันจะส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย จัดให้มี
พ้ืนที่ว่างเชิงนิเวศ (ecological open space) เป็นพ้ืนที่สวนสาธารณะ ทะเลสาบภายในโครงการ 
มากกว่าจ านวนพื้นที่ว่างทางกฎหมายก าหนด 1.25 เท่า โดยพื้นที่ว่างเชิงนิเวศนี้จะนับรวมพ้ืนที่สีเขียว 
และพ้ืนที่ภายนอกอาคารที่ใช้ส าหรับท ากิจกรรม หรือสันทนาการ โดยไม่รวมทางวิ่งยานยนต์ หรือ
ลานจอดรถยนต์  

2.4.14 ร้อยละ 50 ของที่ว่างเชิงนิเวศเป็นพื้นที่สีเขียว (Green area for 50% of 
eco open space) 

เพ่ือสนับสนุนการมีพ้ืนที่ธรรมชาติอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตและรักษา
ความสมดุลในระบบนิเวศ จัดให้พื้นที่อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่างเชิงนิเวศเป็นพ้ืนที่สีเขียว และ
พ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 50 จะต้องปกคลุมด้วยไม้ยืนต้น โดยวัดพ้ืนที่ทรงพุ่มของไม้ยืนต้น เมื่อโต
เต็มที ่ทั้งนี ้พ้ืนที่สีเขียวนี้จะไม่นับรวมพ้ืนที่ที่เป็นบล็อกหญ้า  

2.4.15 พื้นที่ดาดแข็งสีอ่อน (light-colored hardscape) 
เพ่ือลดปัญหาและผลกระทบจาการเกิดปรากฏการณ์เกาะร้อนคือปรากฏการณ์

การที่ในเมืองมีอุณหภูมิสูงขึ้นโดยมีความต่างของอุณหภูมิที่สูงขึ้นอย่างชัดเจนในตอนกลางคืนมากกว่า
ในตอนกลางวันโดยปัจจัยมาจากการใช้วัสดุในการก่อสร้างที่เก็บสะสมและสะท้อนความร้อนที่ออกมา
จากอาคารและสิ่งปลูกสร้างท าให้เกิดกลุ่มความร้อนเกิดขึ้น  ดังนั้นการออกแบบโครงการจะต้อง
ออกแบบโดยให้ร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ดาดแข็งภายนอก เป็นพ้ืนผิวสีอ่อนซึ่งมีค่าดูดกลืนรังสีอาทิตย์ไม่
เกิน 0.5 โดยสามารถอ้างอิงค่าได้จากตารางด้านล่าง  
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ตารางที่ 2.1 
 
ตารางสัมประสิทธิ์การดูดกลืนรังสีอาทิตย์ 

สัมประสิทธิ์การ 

ดูดกลืนรังสีอาทิตย์ (α) 

ตัวอย่างวัสดุ 

0.3 
ลักษณะพ้ืนผิว-วัสดุที่มีผิว
สะท้อนแสงและวัสดุที่มีผิว

ขาว 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว 
แผ่นสะท้อนแสงท าด้วยอลูมิเนียม หินอ่อนสีขาว กรวดล้างสีขาว 

สีทาภายนอก 
สีขาว สีเงิน สีเงินหรือสีบรอนซ์สะท้อนแสง 

0.5 
ลักษณะพ้ืนผิว-วัสดุที่มีผิวสี

อ่อน 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว 
หินอ่อนสีครีมหรือสีอ่อน หินแกรนิตสีครีมหรือสีอ่อน กรดล้างสี

ครีมหรือสีอ่อน วัสดุปิดผิวสีอ่อน 
สีทาภายนอก 

สีครีม สีฟ้าอ่อน สีเขียวอ่อน สีเหลืองอ่อน สีส้มอ่อน 

0.7 
ลักษณะพ้ืนผิว-วัสดุที่มีผิวสี

ค่อนข้างเข้ม 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว 
คอนกรีตไม่ทาสี อิฐไม่ท าสี แผ่นไฟเบอร์ไม่ท าสี กรวดล้างสีเทา 

แผ่นซีเมนต์แอสเบสทอสไม่ท าสี 
สีทาภายนอก 

สีแดง สีฟ้าค่อนข้างเข้ม สีเขียวค่อนข้างเข้ม สีส้มค่อนข้างเข้ม      
สีสนิม 

0.9 
วัสดุที่มีผิวสีเข้ม 

วัสดุที่ใช้ฉาบหรือปิดผิว 
อิฐสีแดง แอสฟัลต์ คอนกรีตสีเทาเข้มและสีด า วัสดุมุงหลังคาสี

เขียวเข้มและสีแดงเข้ม 
สีทาภายนอก 

สีน้ าเงินหรือสีเขียวเข้ม สีเทาเข้ม สีน้ าตาลเข้ม สีด า 

หมายเหตุ. จาก ประกาศกระทรวงพลังงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการค านวณในการออกแบบ
อาคารแต่ละระบบ การใช้พลังงานโดยรวมของอาคาร และการใช้พลังงานหมุนเวียนในระบบต่าง ๆ 
ของอาคาร พ.ศ. 2552 
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2.4.16 อาคารส่วนกลางซึ่งออกแบบตามเกณฑ์อาคารเขียว (on-site green 

office) 
เพ่ือสนับสนุนการออกแบบและก่อสร้างอาคารเขียวประเภทอ่ืน ๆ ในโครงการที่

อยู่อาศัยและเป็นการขยายผลความเป็นโครงการยั่งยืน อาคารส่วนกลางของโครงการ เช่น อาคาร
สโมสร หรือส านักงานนิติบุคคล มีการออกแบบตามเกณฑ์อาคารเขียวระบบใดระบบหนึ่ง โดย
โครงการจะต้องมีอาคารส่วนกลางอย่างน้อย 1 อาคารที่มีการออกแบบให้ผ่านการประเมินระดับ
ต่ าสุดของเกณฑ์นั้น ๆ เป็นอย่างน้อย 

2.4.17 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (universal design) 
เพ่ือให้ผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพ และคนชราสามารถใช้สอยอาคาร หรือ พ้ืนที่ต่าง ๆ

ภายในโครงการได้เช่นเดียวกับบุคคลทั่วไปตามแนวคิดการออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal 
design) ออกแบบให้มีสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับผู้พิการ ผู้ทุพพลภาพและคนชรา 
 
2.5 งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 
 

ทรงวุฒิ เข็มวงษ์ (2555) ศึกษาเรื่องความเป็นไปได้ในการน ามาตรฐานลีด  2009 
ส าหรับพัฒนาชุมชนละแวกบ้านมาใช้ส าหรับโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ ยวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าจากการสัมภาษณ์ความเห็นจากตัวแทน
ผู้ประกอบการ ผู้ควบคุมดูแล ข้อก าหนดที่บังคับใช้ในปัจจุบัน และผู้เชี่ยวชาญด้านนวัตกรรมการ
อนุรักษ์พลังงานและสภาพสิ่งแวดล้อมในโครงการจัดสรร โดยตัวแทนผู้ประกอบการได้ให้ความเห็น
เกี่ยวกับหลักเกณฑ์นั้นในหลายหัวข้อมีการด าเนินการอยู่แล้ว แต่ในบางหัวข้อ เช่น การสนับสนุนการ
ใช้รถสาธารณะในการเดินทางหรือปั่นจักรยานอาจถูกมองเป็นเพียงทางเลือกในการใช้ยานพาหนะ
เนื่องจากโครงการส่วนใหญ่เน้นกลุ่มผู้ใช้รถยนต์ในโครงการเป็นหลักในการออกแบบซึ่งอาจท าได้ยาก
ในเมืองไทย ความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าการที่จะพัฒนาโครงการในรูปแบบอนุรักษ์
พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นในเมืองไทยอาจจะยังได้รับความสนใจจากผู้บริโภคน้อยอยู่มากและต้นทุน
ในการพัฒนาโครงการรูปแบบนี้ยังมีต้นทุนสูง หากในอนาคตการพัฒนาโครงการได้ในต้นทุนที่ถูกลง
และได้รับความสนในจากผู้บริโภคมากขึ้นก็จะเป็นโอกาสในการพัฒนาโครงการประเภทนี้มากยิ่งขึ้น   
งานวิจัยใช้วิธีการวัดค่าตัวแปรโดยการเลือกโครงการจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดียวในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเลือกทั้งสิ้น 6 โครงการ ใน 6 ท าเลรอบกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล และใช้การสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญ ผู้ประกอบการ และผู้รับผิดชอบโครงการในการเก็บ
ข้อมูลการวัดตัวแปรในเชิงคุณภาพ 
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พีรญา ธนภัทรจัตุพร (2557) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของการสนับสนุนการขายต่อการ

ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบว่าการศึกษาอิทธิพลของ
การสนับสนุนการขายต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนั้น
ผู้ประกอบการและนักการตลาดควรจัดกิจกรรมสนับสนุนการขาย ให้เหมาะสมกับกลุ่มผู้บริโภคแต่ละ
ประเภทที่อยู่อาศัยและแต่ละระดับราคา เพ่ือจูงใจให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการที่อยู่อาศัย  โดย
ระเบียบวิธีการในการศึกษาวิจัยในเรื่อง กลุ่มตัวอย่างประชากร การแบ่งประเภทที่อยู่อาศัย และการ
แบ่งกลุ่มระดับราคาหมู่บ้านจัดสรรมีความใกล้เคียงกับงานวิจัยที่ท าการศึกษา งานวิจัยใช้วิธีการวัด
ค่าตัวแปรโดยการใช้การวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) และค าถามแบบมีหลายค าตอบให้เลือก 
(multiple choice questions) ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ 

ทิพย์สุดา บูระวัตรเดชา (2555) ศึกษาเรื่องทัศนคติของผู้สนใจบ้าน SCG HEIM
ผลการวิจัยพบว่าผู้ที่ชื่นชอบบ้าน SCG HEIM เป็นนักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ประสบความส าเร็จเพราะมาจาก
รายได้ที่สูงเมื่อเทียบกับอายุ มีการอาศัยแบบครอบครัวขยายแบบปลูกบ้านเองและอยู่มากกว่า 2 รุ่น
ในพ้ืนที่บ้านโดยผู้บริโภคชื่นชอบที่บ้านที่มีระบบบ้านเย็น และปลอดฝุ่น มีการควบคุมอุณหภูมิที่ 25-
29 องศาเซลเซียส ให้อยู่ที่ภาวะสบาย และมีบริการตรวจเช็คหลังการขายที่มีการตรวจเช็คตาม
ระยะเวลา ไม่ต้องรอให้เกิดปัญหาก่อน งานวิจัยใช้วิธีการวัดค่าตัวแปรโดยการสัมภาษณ์ผู้ที่สนใจบ้าน 
SCG HEIM เกี่ยวกับทัศนคติและเหตุผลที่มีต่อบ้านจ านวน 30 คน และสัมภาษณ์บุคคลกรบริษัท
สยามซีเมนต์กรุ๊ป ถึงเหตุผลในการเลือกใช้นวัตกรรมภายในบ้านเป็นการวัดตัวแปรในเชิงคุณภาพ 

กัมพล เกลื่อนถนอม (2552) ศึกษาเรื่องปัจจัยในการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยและสิ่ง
อ านวยความสะดวกท่ีต้องการของพนักงานระดับปริญญาตรีขึ้นไป ในโรงงานอุตสาหกรรมอาหารและ
แปรรูปอาหารในอ าเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร ผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที่มีผลในการตัดสินใจซื้อใน 3
อันดับแรกคือ (1) เรื่องที่ตั้งที่อยู่อาศัยต้องใกล้แหล่งที่ท างาน การเดินทางสะดวกในการเดินทางจาก
บ้านไปที่ท างานและกลับบ้าน (2) เรื่องของท าเลโครงการว่ามีแนวโน้มในการพัฒนาความเจริญใน
อนาคต (3) ชื่อเสียงโครงการและผู้ประกอบการ ในด้านการวางผังโครงการ การมีสถาบันการเงินที่
น่าเชื่อถือสนับสนุน และให้ความส าคัญเรื่องทัศนียภาพที่ดีเป็นต้น งานวิจัยใช้วิธีการวัดค่าตัวแปรโดย
การใช้การวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) และค าถามแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (multiple 
choice questions) ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ 

ณัฐศักดิ์ สุขศรี (2553) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมระบบการจัดการพลังงานทดแทน: ความ
เป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวระดับกลางในเชิงนิเวศน์  เพ่ือศึกษา
ปัจจัยความเป็นไปได้ทางการตลาดในการน านวัตกรรมระบบการจัดการพลังงานทดแทนมาใช้ใน
โครงการบ้านจัดสรรรวมถึงการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่ก าหนดความเป็นไปได้ กับ
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หลักการบริหารจัดการของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ งานวิจัยใช้วิธีการวัดค่าตัวแปรโดยสัมภาษณ์
ผู้เชี่ยวชาญในเชิงคุณภาพ และใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายใช้วิธีการ
วัดค่าตัวแปรโดยการใช้การวัดแบบลิเคอร์ท (Likert Scale) 

ณัฐพล คุณดิลกกาญจน์ (2556) ศึกษาเรื่องโอกาสและข้อจ ากัดในการน าเกณฑ์ ชุมชน
น่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน (Ecovillage) มาใช้กับการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะแห่งชาติ
โดยการศึกษาองค์ประกอบหลักเกณฑ์และวิธีการน าหลักเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่สบายอย่างยั่งยืนไปใช้ใน
การประเมิน การศึกษาการปรับรูปแบบทางกายภาพและต้นทุนการก่อสร้างในโครงการพัฒนา
โครงการที่เกิดข้ึนเพื่อให้โครงการเป็นไปตามเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่สบายอย่างยั่งยืน วิเคราะห์โอกาสและ
ข้อจ ากัดในการน าเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่สบายอย่างยั่งยืนมาใช้กับโครงการที่อยู่อาศัยของการเคหะ
แห่งชาติ เสนอแนวทางเพ่ือให้มีการน าเกณฑ์ชุมชนน่าอยู่สบายอย่างยั่งยืนไปใช้พัฒนาการเคหะ
แห่งชาติในอนาคต ผลการศึกษาพบว่าโครงการของการเคหะเองก็ไม่สามารถท าได้ตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินเป็นจ านวนถึงร้อยละ 50 ในแต่ละหมวดหัวข้อการประเมิน มีการแนะน าปรับหลักเกณฑ์
หลายข้อให้มีความเหมาะสมมากขึ้น งานวิจัยมีการใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยตัวแปรเป็นการศึกษา
โครงการบ้านเอื้ออาทรและโครงการหารายได้เป็นประเภทโครงการแนวราบ 2 โครงการและโครงการ
แนวดิ่ง 2 โครงการโดยใช้วิธีการศึกษาเอกสารแบบแปลนโครงการและใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยมร
การเลือกผู้เชียวชาญและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ให้ข้อมูลเป็นสามระดับคือ ระดับบริหาร ระดับ
ปฏิบัติการอาวุโส และระดับปฏิบัติการสถาปนิกโครงการในการเก็บข้อมูล 
 
2.6 สรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 
 

จากการสศึกษาทบทวนวรรณกรรมสามารถสรุปตัวแปรที่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม
ที่ได้ท าการศึกษา โดยสามารถแบ่งตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่มคือ ตัวแปรต้น และตัวแปรตาม โดย
สามารถสรุปได้ดังนี้ 

 
2.6.1 ตัวแปรต้น 

2.6.1.1 ตัวแปรประเภทที่อยู่อาศัย โดยสามารถแบ่งประเภทที่อยู่อาศัยใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ 2 ประเภทคือ บ้านเดียว/บ้านแฝด และประเภททาวน์เฮาส์ 

2.6.1.2 ตัวแปรด้านระดับราคา แบ่งเป็น 5 ระดับราคาดังนี้ (1) ต่ ากว่า 2 ล้าน
บาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 
10.00 ล้านบาท ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
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2.6.2 ตัวแปรตาม 

2.10.6.1 ตัวแปรด้านหลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน 
(Ecovillage) โดยใช้ในหมวดที่ 1 ผังโครงการและภูมิทัศน์ (site planning and landscape) 
เกี่ยวกับการวางผังโครงการหมู่บ้าน โดยมีหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ภายนอก   (site selection) เช่น ท าเลที่ตั้งโครงการมีความเหมาะสม ระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ 
และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน (site design)  ระบบทางจักรยาน ต้นไม้ยืนต้นที่
รับประทานได้ เป็นต้น เพ่ือศึกษาในการวางผังโครงการหมู่บ้านแนวความคิดการออกแบบอีโควิลเลจ
ที่มีอิทธิผลต่อการตัดสินใจที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 

2.6.3 การสรุปข้อมูลผลการทบทวนวรรณกรรมที่ได้ท าการศึกษามาเพ่ือน าข้อมูลที่ได้
จากการศึกษา น าไปเป็นแนวทางในการออกแบบสร้างแบบสอบถามสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างเป้าหมาย
ต่อไปโดยเนื้อหาที่สรุปทบทวนวรรณกรรมเป็นดังตาราง 2.2 

 
ตารางที่ 2.2 
 
ตารางสรุปผลการทบทวนวรรณกรรม 

ตัวแปรงานวิจัย นิยาม องค์ประกอบ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม 

วิธีวัดค่าตัวแปร 

1. ลักษณะดา้น
ประชากรศาสตร์ 
(demography) 

วิทวัส รุ่งเรืองผล, 
2557 
ศิริวรรณ เสรรีัตน์ 
และคณะ, 2538 

วิทวัส รุ่งเรืองผล, 
2557 
ศิริวรรณ เสรรีัตน์ 
และคณะ, 2538 

พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 

กัมพล เกลื่อถนอม, 
2552 
พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 

2. แนวคิดการ
ก าหนดระดับ

ราคา (pricing) 

ณัฐศักดิ์ สุขศร,ี 2553 
พีรญา ธนภัทรจตัุพร, 
2557 

วิทวัส รุ่งเรืองผล, 
2557 

พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 

พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 

3. ประเภทที่อยู่
อาศัยแนวราบแต่

ละประเภท 

ศุภวิศวร์ ปัญญาสกลุ
วงศ์ และกฤษณ์ แย้ม

สระโส, 2552 

ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์. 
(กรกฎาคม-

กันยายน 2557)
สถานการณ์ตลาดที่
อยู่อาศัยปี 2557 

พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 

พีรญา ธนภัทรจตัุ
พร, 2557 
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ตารางที่ 2.2 
 
ตารางสรุปผลการทบทวนวรรณกรรม (ต่อ) 

ตัวแปรงานวิจัย นิยาม องค์ประกอบ ความสัมพันธ์
ระหว่างตัวแปรต้น
และตัวแปรตาม 

วิธีวัดค่าตัวแปร 

4. หลักเกณฑ์การ
ประเมินชุมชนน่า
อยู่น่าสบายอย่าง
ยั่งยืน 
 (Ecovillage) 
ของการเคหะ
แห่งชาติ, 2556 

อรรจน์ เศรษฐบุตร, 
2556 

คู่มือหลักเกณฑ์การ
ประเมินชุมชนน่าอยู่
น่าสบายอย่างยั่งยืน 
 (Ecovillage) ของ
การเคหะแห่งชาต,ิ 
2556 

ณัฐพล คณุดลิก
กาญน,์ 2556 

ณัฐพล คณุดลิก
กาญน,์ 2556 

5. หลักเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ลีด 2009 ส าหรับ
พัฒนาชุมชน
ละแวกบ้าน 
(LEED 2009 for 
neighborhood 
development 

ทรงวุฒิ เข็มวงษ,์ 
2555 

คู่มือหลักเกณฑ์การ
ประเมินมาตรฐาน
ลีด 2009 ส าหรับ
พัฒนาชุมชนละแวก
บ้าน (LEED 2009 
for neighborhood 
development) 

ทิพย์สุดา บูระวัตร
เดชา, 2555 
ทรงวุฒิ เข็มวงษ,์ 
2555 

ทรงวุฒิ เข็มวงษ,์ 
2555 
ทิพย์สุดา บูระวัตร
เดชา, 2555 

 
หลักเกณฑ์ในการประเมินโครงการเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเรื่อง

ส าคัญในการก าหนดการศึกษารูปแบบการพัฒนาโครงการที่ยั่งยืนโดยการน าหลักเกณฑ์การประเมิน
มาเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการ การออกแบบเพ่ือสิ่งแวดล้อมเป็นแนวคิดเพ่ือรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน และคงสภาพเดิมให้ได้มากที่สุดเพ่ือลดปัญหาด้านมลพิษและระบบ
นิเวศท่ีสภาพก าลังย่ าแย่อยู่ในปัจจุบันอันเนื่องมาจากการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนและขาดการวางแผนที่ดินมี
การรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่ปัจจุบัน 
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บทที่ 3 
วิธีการวิจัย 

 
การวิจัยเรื่องอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มี

ผลต่อการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรร เป็นการวิจัยเชิงส ารวจโดยผู้ศึกษาได้ก าหนดระเบียบวิธี
การศึกษาระเบียบวิจัยไว้ 5 ประเด็นหัวข้อดังนี้ 

3.1 การก าหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
3.2 การสร้างเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 

3.1.1 ประชากร 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้  คือ ผู้บริโภคที่ตัดสิ้นใจซื้อที่อยู่อาศัยประเภท  

บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ในแต่ละระดับราคา (1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (2) 2.01-3.00  
ล้านบาท  (3) 3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 10.00 ล้านบาทใน
เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

3.1.2 กลุ่มตัวอย่าง 
กลุ่มประชาชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยมี

จ านวนมาก และไม่ทราบจ านวนที่แน่นอน จึงก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยให้แต่ละส่วนการตลาด 
(segment) จะต้องมีข้อมูลไม่น้อยกว่า 30 ข้อมูล เพ่ือให้ค่าเฉลี่ยข้อมูลมีการกระจายแบบปกติตาม
ทฤษฎีแนวโน้มสู่ศูนย์กลาง (Central Limit Theorem) (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) โดยต้อง
สรุปผลด้วยระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 และยอมให้ขนาดความคลาดเคลื่อนของค่าสัดส่วน
ประชากรได้ไม่เกินร้อยละ 5 ขนาดกลุ่มตัวอย่างขั้นต่ า 300 คน ซ่ึงผู้วิจัยรวบรวมทั้งสิ้น 813 คน โดย
ใช้การสุ่มแบบไม่อาศัยความน่าจะเป็น (nonprobability sampling) โดยผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและ
เก็บข้อมูลร่วมกับงานวิจัยอีก 1 เรื่อง คือเรื่องของแนวทางการออกแบบผังแม่บทส าหรับโครงการ
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หมู่บ้านจัดสรรขนาดกลางประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
(วรินทร์ กุลินทรประเสริฐ, 2558) 

 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
 

3.2.1 การศึกษาข้อมูลในขั้นแรกนั้นผู้ท าการศึกษาวิจัยได้ท าการศึกษาจากเอกสาร
ข้อมูลที่เก่ียวข้องและงานวิจัยทางวิชาการต่างท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวทางใน
การสร้างแบบสอบถามในการเก็บข้อมูลงานวิจัย 

3.2.2 การสร้างแบบสอบถามโดยขอบเขตของค าถามจะเกี่ยวกับที่อยู่อาศัยที่ตัดสินใจ
ซื้อและในเรื่องอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในเขตกรุงเทพและปริมณฑล มีส่วนที่เกี่ยวข้อง 4 ส่วน คือ 

3.2.2.1 แบบสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะโดยทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ จ านวนสมาชิก ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้รวมครอบครัว ลักษณะ
เป็นค าถามแบบปลายปิดจ านวน 7 ข้อ มีลักษณะค าถามเป็นแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (multiple 
choice question) โดยให้เลือกเพียงข้อเดียว 

3.2.2.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับลักษณะที่อยู่อาศัยที่ตัดสินใจซื้อ ได้แก่ บ้านเดี่ยว
และบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ โดยมีระดับราคาที่ (1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 
3.01-5.00 ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 10.00 ล้านบาท มีลักษณะค าถาม
เป็นแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (multiple choice questions) โดยให้เลือกเพียงข้อเดียว 

3.2.2.3 แบบสอบถามที่เกี่ยวข้องกับหลักเกณฑ์ในการประเมินการออกแบบ
โครงการเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยจะมีเนื้อหาในการออกแบบโครงการที่อยู่ใน
หลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ  (Ecovillage) เช่น 
ขนาดทางเดินเท้า 2 เมตร ทางจักยานในโครงการจัดสรร การจัดการพ้ืนที่ส่วนกลางให้เป็นแหล่งผลิต
อาหาร และอ่ืน ๆ โดยใช้ค าถามปลายเปิด (numerical rating scale) ลักษณะตัววัดแบบลิเคอร์ท 
(Likert Scale) (อัจฉราวรรณ งามญาณ, 2554) 

3.2.2.4 ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ เป็นค าถามปลายเปิด 
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3.3 การทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
 

ผู้ท าการศึกษาวิจัยได้น าแบบสอบถามที่ออกแบบขึ้นส าหรับการศึกษาวิจัยไปทดสอบหา
ค่าความตรง (validity) และความเท่ียง (reliability) ดังนี้ 
 

3.3.1 การหาค่าความตรง (validity) 
น าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้นไปตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจาก

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เมื่อตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นน าข้อมูลมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง 
(Index of Congruence: IOC) 

โดยใช้สูตร     IOC     =     
∑R

N
 

เมื่อ   IOC หมายถึง      ค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) 
R  หมายถึง      ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ โดย 
ค่า     +1      หมายถึง      ข้อค าถามสามารถน าไปวัดได้แน่นอน 
ค่า       0      หมายถึง      ไม่แน่ใจว่าจะวัดได้ 
ค่า     - 1      หมายถึง      ข้อค าถามไม่สามารถน าไปวัดได้ค่าได้อย่างแน่นอน 
N                หมายถึง      จ านวนผู้เชี่ยวชาญ 
น าข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้จากความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณหาค่า 

IOC โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Congruence) ของผู้เชี่ยวชาญมาค านวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องแล้วเลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป (สุวิมล ติรกานันท์, 2551) 

3.3.2 ความเที่ยง (reliability) 
ผู้ท าการศึกษาวิจัยได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้นมาน าไปทดสอบ (try out) 

จ านวน 40 ชุด กับผู้ตอบซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือตรวจสอบว่าผู้ที่ตอบ
แบบสอบถามเข้าใจค าถามตรงตามที่ผู้ออกแบบค าถามแบบสอบถามต้องการหรือไม่ จากนั้นน า
แบบสอบถามที่ได้มาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบราช 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) (สุวิมล ติรกานันท์, 2551) สูตรที่ใช้ในการค านวณมี ดังนี้ 

โดยใช้สูตร  = 












 
 2

ts

2
is11n

n  

เมื่อ      คือ  ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ 
        n     คือ  จ านวนข้อของแบบทดสอบ 
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             2
iS   คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบรายข้อ 

             2
tS    คือ  ความแปรปรวนของแบบทดสอบทั้งฉบับ 

น าข้อมูลจ านวน 40 ชุด กับผู้ตอบซึ่งมีคุณสมบัติเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่างมา
ค านวณหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของจ านวน 40 ชุด โดยที่ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาต้องมีค่าตั้งแต่ 0.70 
ขึ้นไปจึงเป็นค่าที่ยอมรับได้ (สุวิมล ติรกานันท์, 2551) 

3.3.3 สรุปผลการทดสอบคุณภาพเครื่องมือ 
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือน าแบบสอบถามที่ผู้วิจัยค้นคว้าสร้างขึ้นไปตรวจสอบ

ความตรงตามเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน เมื่อตรวจสอบแล้วหลังจากนั้นน าข้อมูลมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องพบว่า ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 3 ท่าน มีค่าดัชนีความสอดคล้องแล้ว
เลือกค่าดัชนีความสอดคล้องตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป ในทุกตัวแปรในการออกแบบแบบสอบถาม 

การทดสอบคุณภาพเครื่องมือน าแบบสอบถามเข้าใจค าถามตรงตามที่ผู้ออกแบบ
ค าถามแบบสอบถามต้องการ โดยการหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของจ านวน 40 ชุด พบว่าค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟามีค่า 0.95 เป็นค่าท่ีสูงกว่าค่าที่ยอมรับได้ที่ 0.70 ขึ้นไป  

 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยเน้น
การศึกษาเรื่องอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซึ้งผู้ศึกษาวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูล
ที่เก่ียวข้องกับงานวิจัยเพื่อน ามาวิเคราะห์จาก 2 แหล่ง ดังนี้ 
 

3.4.1 แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) ผู้ศึกษาวิจัยได้ด าเนินการเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยตนเองโดยเป็นข้อมูลที่ได้มาจากการใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั้ งหมด 
813 ชุด และน าข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ข้อมูล 

3.4.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data) ผู้ศึกษาวิจัยเก็บรวบรวมมาจากเอกสาร
วิชาการ รายงานการประชุมวิชาการ หนังสือและวรรณกรรม และเอกสารข้อมูลทางราชการและ
เอกชนที่เกี่ยวข้อง 

3.4.3 ผู้ศึกษาวิจัยท าการศึกษาและเก็บข้อมูลรวมไปถึงการด าเนินการแจกเอกสาร
แบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างในพ้ืนที่ที่ก าหนดโดยแจกให้กับผู้ที่ตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยที่เป็น
โครงการหมู่บ้านจัดสรรทั้งหมด 813 ชุด หมายเหตุ ผู้วิจัยด าเนินการวิจัยและเก็บข้อมูลร่วมกับ
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งานวิจัยอีก 1 เรื่อง คือเรื่องของแนวทางการออกแบบผังแม่บทส าหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรขนาด
กลางประเภทบ้านเดี่ยว และทาวน์โฮม ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล (วรินทร์ กุลินทร
ประเสริฐ, 2558)  

3.4.4 เมื่อท าการเก็บข้อมูลแบบสอบถามครบแล้วน าข้อมูลแบบสอบถามมาตรวจสอบ
ความสมบูรณ์ ความครบถ้วนในการตอบแบบสอบถาม และคัดแยกแบบสอบถามที่ไม่สมบูรณ์เพ่ือให้
ทราบจ านวนแล้วน าข้อมูลจ านวนที่ได้ไปเก็บข้อมูลให้ครบตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างไว้ 

3.4.5 ด าเนินการรวบรวมข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามที่ได้รับการวิเคราะห์ข้อมูล และ
สรุปแนวทางเบื้องต้นเพ่ือแปรผลล าดับต่อไป 
 
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามที่เก็บรวบรวมได้ตามจ านวนที่ตั้งเป้าหมายกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดังนี้ 

3.5.1 ตอนที่ 1 ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
สถานภาพ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่อครัวเรือน สถิติที่ใช้คือ จ านวน และค่าร้อยละ 

3.5.2 ตอนที่ 2 ปัจจัยด้านการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยได้แก่ บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด 
ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคา (1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 3.01-5.00 ล้าน
บาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 10.00 ล้านบาท สถิติที่ใช้เพ่ือค านวณ คือ จ านวน
และค่าร้อยละ 

3.5.3 ตอนที่ 3 เป็นค าถามที่เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การประเมินชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่าง
ยั่งยืนของการเคหะแห่งชาติ (Ecovillage) โดยแยกเป็นหัวข้อปัจจัยต่าง ๆ ดังนี้ 

ปัจจัยในส่วนของท าเลที่ตั้งโครงการจัดสรรเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ การออกแบบวาง
ผังโครงการ เช่น ทางเท้ามีขนาดกว้าง 2 เมตร ทางวิ่งจักรยาน การเตรียมพ้ืนที่ส่วนกลางในการท า
กิจกรรมและเป็นส่วนของแหล่งอาหารของชุมชน ต้นไม้ที่สามารถให้ผลรับประทานได้ การมีพ้ืนที่ว่าง
เชิงนิเวศมากกว่าร้อยละ 50 ของพ้ืนที่สีเขียวเป็นต้น โดยท าเป็นแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับที่
น าเสนอในรูปแบบตารางควบคู่กับการบรรยายผลการศึกษา โดยก าหนดให้คะแนน ดังนี้ 

คะแนน    ระดับค่าคะแนน 
มากที่สุด    5 คะแนน 
มาก    4 คะแนน 
ปลานกลาง    3 คะแนน 
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น้อย    2 คะแนน 
น้อยมาก    1 คะแนน 
โดยน าข้อมูลที่ได้จากผู้สัมภาษณ์จากแบบสอบถามมาค านวณหาค่าเฉลี่ยเกณฑ์คะแนน

ของค าตอบแบบสอบถาม โดยใช้เกณฑ์ในการแปรความหมายค่าเฉลี่ยของเบสท์ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ 
และคณะ, 2541) ดังนี้ 

คะแนนเฉลี่ย 4.21-5.00  หมายถึง  ระดับมีอิทธิพลมากที่สุด 
คะแนนเฉลี่ย 3.41-4.20  หมายถึง  ระดับมีอิทธิพลมาก 
คะแนนเฉลี่ย 2.61-3.40  หมายถึง  ระดับมีอิทธิพลปานกลาง 
คะแนนเฉลี่ย 1.81-2.60  หมายถึง  ระดับมีอิทธิพลน้อย 
คะแนนเฉลี่ย 1.00-1.80  หมายถึง  ระดับมีอิทธิพลน้อยที่สุด 
 
3.5.4 ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ สถิติที่ใช้คือ จ านวนค่าร้อยละและค่าความถี่ หลังจาก

รวบรวมแบบสอบถามทั้งหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ผู้ศึกษาวิจัยได้น าแบบสอบถามทั้งหมดมา
ด าเนินการดังนี้ 

3.5.4.1 การตรวจสอบข้อมูล (editing) ผู้ศึกษาวิจัยท าการตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม และท าการคัดแยกส่วนของแบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ออก 

3.5.4.2 น าแบบสอบถามที่สมบูรณ์ถูกต้องเรียบร้อยแล้ว ลงรหัสเพ่ือประมวล
ข้อมูลด้วยคอมพิวเตอร์ 

3.5.4.3 การตรวจสอบความสมบูรณ์ของแบบสอบถามและรหัส เพ่ือจ าแนก
ประเภทของข้อมูลที่รวบรวมได้จากแบบสอบถาม 

3.5.4.4 การวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิธีทางสถิติที่ใช้ส าหรับงานวิจัย สามารถแบ่งได้ 3 
ประเภทได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นร้อยละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (mean, X̅) และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation, S.D.) 
 
3.6 สรุปวิธีการวิจัย 
 

วิธีการวิจัยเป็นการน าข้อมูลที่เก็บได้จากแบบสอบถามจากกลุ่มตัวอย่างการวิจัย เพ่ือ
น ามาวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้มาจากการเก็บข้อมูลเพ่ือทดสอบได้ว่าสามารถตอบวัตถุประสงค์การ
ศึกษาวิจัยที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ โดยตัวแปรมี กลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย บ้านเดียวหรือบ้านแฝด 
ทาวน์เฮาส์ มีการแบ่งระดับราคา (1) ต่ ากว่า 2.00 ล้านบาท (2) 2.01-3.00 ล้านบาท (3) 3.01-5.00 
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ล้านบาท (4) 5.01-10.00 ล้านบาท และ (5) มากกว่า 10.00 ล้านบาท เครื่องมือที่ใช้การเก็บข้อมูล 
ใช้เครื่องมือในการท าวิจัยเป็นแบบสอบถามเพ่ือหาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์
การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหมู่บ้านจัดสรร และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้วิธีการวัด
แบบลิเคอร์ท (Likert Scale) และค าถามแบบมีหลายค าตอบให้เลือก (multiple choice 
questions) ในการวิเคราะห์ข้อมูลงานวิจัยเชิงปริมาณโดยสรุปข้อมูลเป็นดัง ตารางที่ 3.1 

 
ตารางที่ 3.1 
 
ตารางสรุปวิธีการวิจัย 

วัตถุประสงค์ ตัวแปรที่เกี่ยวข้อง ตัวอย่างการ
วิจัย 

เครื่องมือวิจัย วิธีการวิเคราะห์
ข้อมูล 

เพ่ือต้องการ
ทราบอิทธิพล
ของแนวคิดการ
ออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินอีโควิล
เลจที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ
หมู่บ้านจัดสรร 

1. กลุ่มประเภทที่
อยู่อาศัย 
2. การแบ่งกลุ่ม
ระดับราคาที่พัก
อาศัย 

1. เป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคท่ี
ตัดสินใจซื้อที่
อยู่อาศัย
ประเภท
โครงการ
หมู่บ้าน
จัดสรร 
2. จ านวน
กลุ่มตัวอย่าง 
813 คน 
โดยวิธีการ
แบบสุ่มไม่
อาศัยความ
น่าจะเป็น 

เครื่องมือในการ
ท าวิจัย
แบบสอบถาม
เพ่ือหาอิทธิพล
แนวคิดการ
ออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การ
ประเมินอีโควิล
เลจที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ
หมู่บ้านจัดสรร 

การค านวณหา
ค่าเฉลี่ยเกณฑ์
คะแนนของค าตอบ
แบบสอบถาม 
ข้อมูลส่วนบุคคล
เป็นร้อยละ 
(percentage) 

ค่าเฉลี่ย  X̅  
(mean) และค่า
ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD 
(standard 
deviation) 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัยและอภิปรายผล 

 
การศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลที่เก็บมาได้โดยใช้สถิติเชิง
พรรณนา ซึ่งจัดเรียงล าดับการน าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้ 

4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
4.2 พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย 
4.3 ระดับความส าคัญต่ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอี

โควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 

 
4.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง โดยแสดงผลเป็นความถี่และร้อยละเกี่ยวกับ
กลุ่มตัวอย่าง จ านวน เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้รวมของครอบครัว และ
สมาชิกอายุของบุตรคนเล็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัว ตามตารางท่ี 4.1-4.8  
 
ตารางที่ 4.1  
 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามเพศ 

เพศ จ านวน ร้อยละ 
ชาย 415 51.0 

หญิง 389 49.0 

รวม 813 100.0 
 

จากตารางที่ 4.1 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย จ านวน 415 คน คิดเป็น
ร้อยละ 51.0 และ เป็นเพศหญิง จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 49.0 
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ตารางที่ 4.2 
 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุ 

อายุ จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 20 ปี 24 3.0 

21-30 ปี 180 22.1 
31-40 ปี 282 34.7 

41-50 ปี 195 24.0 

51-60 ปี 100 12.3 
มากกว่า 60 ป ี 32 3.9 

รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.2 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 31-40 ปี จ านวน 282 คน 

คิดเป็นร้อยละ 34.7 รองลงมาคืออายุ 41-50 ปี จ านวน 195 คน คิดเป็นร้อยละ 24.0   
 
ตารางที่ 4.3 
 
จ านวนและร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามสภาพ 

สถานภาพ จ านวน ร้อยละ 

โสด 410 50.4 
สมรส 313 38.5 

อยู่โดยไม่สมรส 35 4.3 

หย่า/หม้าย 55 6.8 
รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.3 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จ านวน 410 คน คิดเป็น

ร้อยละ 50.4 รองลงมาคือสถานภาพสมรส จ านวน 313 คน คิดเป็นร้อยละ 38.5 
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ตารางที่ 4.4 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จ านวน ร้อยละ 

มัธยมศึกษา 22 2.7 

อนุปริญญาหรือเทียบเท่า 34 4.2 
ปริญญาตรี 432 53.1 

ปริญญาโท 273 33.6 

ปริญญาเอก 52 6.4 
รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.4 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจ านวน 

432 คนคิดเป็นร้อยละ 53.1 รองลงมาระดับปริญญาโทจ านวน 273 คน คิดเป็นร้อยละ 33.6  
 
ตารางที่ 4.5 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอาชีพ 

อาชีพ จ านวน ร้อยละ 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ 224 27.6 

พนักงานบริษัทเอกชน 336 41.3 
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 172 21.2 

พ่อบ้าน/แม่บ้าน 19 2.3 

รับจ้าง/เกษตรกร 10 1.2 
เกษียณอายุ 14 1.7 

อ่ืน ๆ (โปรดระบุ) 38 4.7 
รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจ านวน 

336 คน คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการจ านวน 224 คน 
คิดเป็นร้อยละ 27.6  
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ตารางที่ 4.6 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามรายได้รวมของครอบครัว 

รายได้รวมของครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

ต่ ากว่า 40,000 บาท 143 17.6 

40,001-60,000 บาท 143 17.6 
60,001-100,000 บาท 179 22.0 

100,000-200,000 บาท 131 16.1 

มากกว่า 200,000 บาท 217 26.7 
รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.6 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีรายได้รวมของครอบครัวมากกว่า

200,000 บาทจ านวน 217 คน คิดเป็นร้อยละ 26.7 รองลงมาคือ มีรายได้รวมของครอบครัว 
60,001-100,000 บาท จ านวน 179 คน คิดเป็นร้อยละ 22.0 
 
ตารางที่ 4.7 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนสมาชิก 

จ านวนสมาชิก จ านวน ร้อยละ 
1 คน 53 6.5 

2-4 คน 424 52.2 

5-7 คน 310 38.1 
8-10 คน 22 2.7 

11 คนข้ึนไป 4 0.5 

รวม 813 100.0 
 

จากตารางที่ 4.7 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนสมาชิกที่อยู่อาศัยในบ้าน
เดียวกัน 2-4 คน จ านวน 424 คน คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมามีจ านวนสมาชิก 5-7 คน จ านวน 
310 คน คิดเป็นร้อยละ 38.1  
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ตารางที่ 4.8 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัว 
อายุของบุตรคนเล็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัว จ านวน ร้อยละ 

น้อยกว่า 3 ปี 50 6.2 

3-6 ปี 81 10.0 
7-12 ปี 64 7.9 

13-15 ปี 54 6.6 

16-18 ปี 44 5.4 
มากกว่า 18 ปี 60 7.4 

ไม่มีบุตรคนเล็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 460 56.6 

รวม 813 100.0 
 

จากตารางที่ 4.8 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่มีบุตรคนเล็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัว 
จ านวน 460 คน คิดเป็นร้อยละ 56.6 และช่วงคือช่วงอายุ 3-6 ปี จ านวน 81 คน คิดเป็นร้อยละ 10.0 
 
4.2 พฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัย 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยโดยใช้การแสดงผลเป็น
จ านวน และร้อยละเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างท่ีจ าแนกตามประเภทที่อยู่อาศัยปัจจุบัน ระดับราคาของที่อยู่
อาศัยปัจจุบัน อายุโครงการ ย่านที่ตั้งโครงการ และจ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการที่อยู่ปัจจุบัน ตาม
ตารางที่ 4.9-4.12 
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ตารางที่ 4.9 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามประเภทและระดับราคาของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 

ประเภทท่ีอยู่
อาศัย 

ล าดับท่ี ระดับราคา จ านวนแบบสอบถาม ร้อยละ 

ปร
ะเ

ภท
บ้า

นเ
ดี่ย

ว/
บ้า

นแ
ฝด

 

1 ต่ ากว่า 2 ล้านบาท 44 5.4 

2 2.01-3 ล้านบาท 95 11.7 

3 3.01-5 ล้านบาท 106 13.0 

4 5.01-10 ล้านบาท 102 12.5 

5 มากกว่า 10 ล้านบาท 86 10.6 

รวม 433 53.3 

ปร
ะเ

ภท
ทา

วน
์เฮ

าส
 ์

1 ต่ ากว่า 2 ล้านบาท 98 12.1 

2 2.01-3 ล้านบาท 92 11.3 

3 3.01-5 ล้านบาท 69 8.5 

4 5.01-10 ล้านบาท 70 8.6 

5 มากกว่า 10 ล้านบาท 51 6.3 

รวม 380 46.7 

รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.9 พบว่า กลุ่มตัวอย่างประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝดมีจ านวน 433 คน คิด

เป็นร้อยละ 53.3 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท จ านวน 106 คน คิดเป็นร้อยละ 13.0 
รองลงมาอยู่ในระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท จ านวน 102 คิดเป็นร้อยละ 12.5 ส่วนของกลุ่ม
ตัวอย่างประเภททาวน์เฮาส์มีจ านวน 380 คน คิดเป็นร้อยละ 46.7 ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคาต่ ากว่า 
2 ล้านบาท จ านวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 12.1 รองลงมาอยู่ในระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท จ านวน 
92 คน คิดเป็นร้อยละ 11.3    
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ตารางที่ 4.10 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามอายุโครงการที่อยู่อาศัย 

อายุโครงการที่อยู่อาศัย จ านวน ร้อยละ 

1 ปี 57 7.0 

2 ปี 124 15.3 
3 ปี 244 30.0 

4 ปี 226 27.8 

มากกว่า 4 ปี 162 19.9 
รวม 813 100.0 

 
จากตารางที่ 4.10 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีอายุโครงการที่อยู่อาศัยที่มากกว่า 4 ปี 

จ านวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 43.1 รองลงมาทีมีอายุโครงการที่อยู่อาศัย 4 ปี จ านวน 66 คน คิด
เป็นร้อยละ 19.2  
 
ตารางที่ 4.11 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามย่านที่ตั้งโครงการ 

ย่านที่ตั้งโครงการ จ านวน ร้อยละ 
ในเมือง 288 35.4 

ชานเมือง 525 64.6 

รวม 813 100.0 
 

จากตารางที่ 4.11 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีย่านที่ตั้งโครงการอยู่บริเวณชานเมือง 
จ านวน 525 คน คิดเป็นร้อยละ 64.6 และมีย่านที่ต้องโครงการอยู่บริเวณในเมือง จ านวน 288 คน 
คิดเป็นร้อยละ 35.4 
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ตารางที่ 4.12 
 
จ านวน และร้อยละของกลุ่มตัวอย่าง จ าแนกตามจ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการที่อยู่อาศัย 

จ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการ จ านวน ร้อยละ 

ไม่เกิน 99 หลัง 262 32.2 

100-299 หลัง 356 43.8 
300-499 หลัง 149 18.3 

ตั้งแต่ 500 หลังขึ้นไป 46 5.6 

รวม 813 100.0 
 

จากตารางที่ 4.12 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีจ านวนบ้านที่พักอาศัยในโครงกา 
100-299 หลัง จ านวน 356 คน คิดเป็นร้อยละ 43.8 รองลงมาเป็นจ านวนบ้านที่พักอาศัยในโครงการ
ไม่เกิน 99 หลัง จ านวน 262 คน คิดเป็นร้อยละ 32.2 
 
4.3 ระดับความส าคัญต่ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ
ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
  

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญต่อหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร โดยแสดงผลเป็น ค่าความเฉลี่ยและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางท่ี 4.13-4.15 
 
ตารางที่ 4.13 
 
ระดับอิทธิพลต่อหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน
จัดสรร 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับอิทธิพลต่อ
หลักเกณฑก์ารประเมิน 

ล าดับ 

1.การเลือกที่ตั้งโครงการและการเช่ือมโยง
กับพ้ืนท่ีภายนอก (site selection) 

 

1.1 พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรับน้ า 3.90 1.09 อิทธิพลมาก 9 
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ตารางที่ 4.13 
 
ระดับอิทธิพลต่อหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน
จัดสรร (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับอิทธิพลต่อ
หลักเกณฑก์ารประเมิน 

ล าดับ 

1.2 พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบ
นิเวศส าคญัทางธรรมชาต ิ

3.99 1.00 อิทธิพลมาก 6 

1.3 มีระบบสาธารณปูโภคอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่
แล้ว 

4.24 0.94 อิทธิพลมากที่สุด 1 

1.4 มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง  4.18 0.98 อิทธิพลมาก 3 
1.5 มีขนส่งมวลชนระบบราง  4.17 0.94 อิทธิพลมาก 4 
1.6 มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า  3.69 1.28 อิทธิพลมาก 11 

1.7 สถานศึกษา  3.93 1.10 อิทธิพลมาก 7 
1.8 มีสถานบริการสุขภาพ 4.21 0.87 อิทธิพลมากที่สุด 2 

2. การออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
(site design) 

 

2.1 พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านคา้สะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ  

4.09 0.87 อิทธิพลมาก 5 

2.2 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พื้นที่
นันทนาการ 

3.90 0.92 อิทธิพลมาก 8 

2.3 ศูนย์ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
ส่วนกลาง 

3.81 0.92 อิทธิพลมาก 10 

2.4 สถานรับเลีย้งเด็ก ในกรณีที่โครงการมี
หน่วยพักอาศัยมากกว่า 1,000 หน่วยพัก
อาศัย 

3.31 1.08 อิทธิพลปานกลาง 27 

2.5 ระบบทางจักรยาน (bicycle network) 
ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บา้นจัดสรร 

3.56 1.74 อิทธิพลมาก 17 

2.6 ทางเท้าในโครงการที่มีความกว้างอย่าง
น้อยกว่าขนาด 2 เมตร 

3.51 0.97 อิทธิพลมาก 18 

2.7 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับ
รถ (cul-de-sac) 

3.45 0.97 อิทธิพลมาก 20 
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ตารางที่ 4.13 
 
ระดับอิทธิพลต่อหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน
จัดสรร (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับอิทธิพลต่อ
หลักเกณฑก์ารประเมิน 

ล าดับ 

2.8 รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 

3.41 0.89 อิทธิพลมาก 22 

2.9 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวใน
โครงการ (community garden) 

3.14 1.04 อิทธิพลปานกลาง 30 

2.10 ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible 
landscape) 

3.09 1.09 อิทธิพลปานกลาง 31 

2.11 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารประหยดั
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

3.33 0.98 อิทธิพลปานกลาง 26 

2.12 วัสดุที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางต้องไม่เก็บ
ความร้อนและไม่ระบายความร้อนใช้และใช้
วัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม  
(light-colored hardscape) 

3.44 0.97 อิทธิพลมาก 21 

2.13 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(universal design) 

3.68 2.63 อิทธิพลมาก 13 

2.14 การปรับปรุงอาคารที่มีอยูเ่ดมิก่อน
แล้วในพ้ืนท่ีโครงการ (ถ้ามี) ก่อนการ
ก่อสร้างโครงการน ามาปรับปรุงใหส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 

3.35 0.93 อิทธิพลปานกลาง 25 

2.15 การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งกอ่สร้างที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณโครงการ 
(ถ้ามี) ในพ้ืนท่ีโครงการ 

3.39 0.89 อิทธิพลปานกลาง 23 

2.16 การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 

3.46 0.96 อิทธิพลมาก 19 

2.17 การใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคลิ
มามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง 

3.29 0.95 อิทธิพลปานกลาง 28 
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ตารางที่ 4.13 
 
ระดับอิทธิพลต่อหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน
จัดสรร (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วน

เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับอิทธิพลต่อ
หลักเกณฑก์ารประเมิน 

ล าดับ 

2.18 มีการจัดการขยะในโครงการที่ดีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.67 0.98 อิทธิพลมาก 14 

2.19 ด้านการบริหารโครงการหมูบ่้าน
จัดสรรโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

3.64 0.98 อิทธิพลมาก 15 

2.20 บริหารพื้นที่จอดรถเพื่ออนุรกัษ์
พลังงานเช่น การใช้รถยนต์โดยสารร่วมกัน
โดยมีการจัดการที่จอดรถต่างหากอย่าง
ชัดเจน 

3.57 0.91 อิทธิพลมาก 16 

2.21 มีการมีที่ปรึกษาของโครงการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

3.38 0.95 อิทธิพลปานกลาง 24 

2.22 การการออกแบบและวางแผนการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม แผน่ดินไหว 
ดินทรุด) 

3.69 0.95 อิทธิพลมาก 12 

2.23 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะที่
ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน และ และ
การจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมท้องถิ่น
ภายในชุมชน 

3.23 1.01 อิทธิพลปานกลาง 29 

รวม 3.64 1.06 อิทธิพลมาก  

 
จากตารางที่ 4.14 พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ให้ความส าคัญต่อหลักเกณฑ์การ

ประเมินอีโควิลเลจที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรมีภาพรวมมีอิทธิพลมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า กลุ่มตัวอย่างให้อิทธิพลมากที่สุดในเรื่อง (ข้อ 1.3) การ
มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน (ค่าเฉลี่ย 4.24) 
รองลงมาคือ (ข้อ 1.8) มีสถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และ
คลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.21) โดยเรื่องที่ให้
อิทธิพลน้อยที่สุดคือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 3.09)  
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4.3.1 ประเภทท่ีอยู่อาศัย บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของค าตอบแบบสอบถาม ความส าคัญของอิทธิพลของแนวคิดการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
ประเภท บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด โดยจ าแนกตามระดับราคา 5 ระดับราคา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.14 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/บ้านแฝด 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

1.การเลือกที่ตั้งโครงการและการเช่ือมโยง
กับพ้ืนท่ีภายนอก (site selection) 

 

1.1 พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรับน้ า 3.89 

* 
3.95 

* 
4.31 

** 
3.55 

* 
4.09 

* 
3.97 

* 

1.2 พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบ
นิเวศส าคญัทางธรรมชาต ิ

4.16 

* 
4.12 

* 
4.29 

** 
3.89 

* 
4.08 

* 
4.10 

* 
1.3 มีระบบสาธารณปูโภคอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่
แล้ว 

4.30 

** 
4.38 

** 
4.55 

** 
4.17 

* 
4.34 

** 
4.35 

** 
1.4 มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง  4.32 

** 
4.37 

** 
4.52 

** 
4.02 

* 
4.14 

** 
4.27 

** 
1.5 มีขนส่งมวลชนระบบราง  4.11 

* 
4.34 
** 

4.54 

** 
3.96 

* 
4.28 

** 
4.26 

** 
1.6 มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า  3.23 

 
3.96 

* 
3.84 

* 
3.71 

* 
3.50 

* 
3.70 

* 
1.7 สถานศึกษา  3.73 

* 
4.27 

** 
3.98 

* 
3.87 

* 
3.99 

* 
4.00 

* 
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ตารางที่ 4.14 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/บ้านแฝด 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

1.8 มีสถานบริการสุขภาพ 4.07 

* 
4.38 

** 
4.26 

** 
4.15 

* 
4.12 

* 
4.21 

** 
2. การออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
(site design) 

 

2.1 พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านคา้สะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ  

3.89 

* 
4.24 

** 
4.20 

* 
4.07 

* 
4.03 

* 
4.12 

* 
2.2 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พื้นที่
นันทนาการ 

3.82 

* 
4.05 

* 
4.06 

* 
3.80 

* 
3.78 

* 
3.92 

* 
2.3 ศูนย์ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
ส่วนกลาง 

3.86 

* 
3.96 

* 
3.86 

* 
3.83 

* 
3.77 

* 
3.86 

* 
2.4 สถานรับเลีย้งเด็ก ในกรณีที่โครงการมี
หน่วยพักอาศัยมากกว่า 1,000 หน่วยพัก
อาศัย 

3.23 
 

3.49 

* 
3.31 3.14 3.24 3.29 

2.5 ระบบทางจักรยาน (bicycle network) 
ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บา้นจัดสรร 

4.77 

** 
3.75 

* 
3.79 

* 
3.10 

 
3.56 

* 
3.67 

* 
2.6 ทางเท้าในโครงการที่มีความกว้างอย่าง
น้อยกว่าขนาด 2 เมตร 

3.91 

* 
3.74 

* 
3.71 

* 
3.18 3.60 

* 
3.59 

* 
2.7 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับ
รถ (cul-de-sac) 

3.82 

* 
3.76 

* 
3.59 

* 
3.50 

* 
3.47 

* 
3.61 

* 
2.8 รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 

3.73 

* 
3.51 

* 
3.55 

* 
3.51 

* 
3.43 

* 
3.52 

* 
2.9 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวใน
โครงการ (community garden) 

3.39 
 

3.40 3.21 3.05 3.10 3.21 
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ตารางที่ 4.14 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/บ้านแฝด 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2.10 ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible 
landscape) 

3.25 3.28 3.11 3.23 3.05 3.18 

2.11 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารประหยดั
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

3.45 

* 
3.54 

* 
3.25 3.34 3.24 3.36 

2.12 วัสดุที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางตอ้งไม่เก็บ
ความร้อนและไม่ระบายความร้อนและใช้

วัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (light-
colored hardscape) 

3.84 

* 
3.60 

* 
3.48 

* 
3.42 

* 
3.33 3.50 

* 

2.13 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(universal design) 

4.02 

* 
3.66 

* 
3.70 

* 
3.65 

* 
3.53 

* 
3.68 

* 
2.14 การปรับปรุงอาคารที่มีอยูเ่ดมิก่อน
แล้วในพ้ืนท่ีโครงการ (ถ้ามี) ก่อนการ
ก่อสร้างโครงการน ามาปรับปรุงใหส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 

3.61 

* 
3.51 

* 
3.40 3.04 3.51 

* 
3.38 

2.15 การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งกอ่สร้างที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณโครงการ 
(ถ้ามี) ในพื้นที่โครงการ 

3.70 

* 
3.55 

* 
3.47 

* 
3.10 3.42 

* 
3.41 

* 

2.16 การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 

3.91 

* 
3.54 

* 
3.58 

* 
3.35 3.40 3.52 

* 
2.17 การใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคลิ
มามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง 

3.52 

* 
3.39 

 
3.40 3.16 3.30 3.33 

2.18 มีการจดัการขยะในโครงการที่ดีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

4.11 

* 
3.65 

* 
3.85 

* 
3.74 

* 
3.51 

* 
3.74 

* 
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ตารางที่ 4.14 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภทบ้านเด่ียว/บ้านแฝด 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2.19 ด้านการบริหารโครงการหมูบ่้าน
จัดสรรโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

4.00 

* 
3.73 

* 
3.87 

* 
3.57 

* 
3.52 

* 
3.71 

* 
2.20 บริหารพื้นที่จอดรถเพื่ออนุรกัษ์
พลังงานเช่น การใช้รถยนต์โดยสารร่วมกัน
โดยมีการจัดการที่จอดรถต่างหากอย่าง
ชัดเจน 

3.82 

* 
3.68 

* 
3.67 

* 
3.73 

* 
3.48 

* 
3.66 

* 

2.21 มีการมีที่ปรึกษาของโครงการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

3.57 

* 
3.52 

* 
3.35 3.34 3.40 3.42 

* 
2.22 การการออกแบบและวางแผนการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม แผน่ดินไหว 
ดินทรุด) 

4.18 

* 
3.65 

* 
3.98 

* 
3.82 

* 
3.51 

* 
3.80 

* 

2.23 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะที่
ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน และ และ
การจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมท้องถิ่น
ภายในชุมชน 

3.39 3.44 

* 
3.27 3.32 3.14 3.31 

รวม 
3.82 

* 
3.78 

* 
3.77 

* 
3.55 

* 
3.60 

* 
3.70 

* 
หมายเหตุ. ** ระดับความส าคัญมากที่สุด * ระดับความส าคัญมาก. 
 

จากตารางที่ 4.15  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญของอิทธิพลของ
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ระดับราคาต่ ากว่า 2.0 ล้านบาท ในภาพรวมมีอิทธิพล
มาก (ค่าเฉลี่ย 3.82) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการ และการเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ (ข้อ 1.4) มีขนส่งมวลชนประเภท
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รถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1 ,000 
เมตร (ค่าเฉลี่ย 4.32) และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.5) ระบบทาง
จักรยาน (bicycle network) ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.77) และเรื่องที่
อิทธิพลน้อยที่สุด คือ มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า ได้แก่ (ข้อ 1.6) เรือด่วน เรือเมล์ ที่ผ่านหรือเข้าถึง
โครงการในรัศมี 1,000 เมตร และ (ข้อ 2.4) สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่โครงการมีหน่วยพักอาศัย
มากกว่า 1,000 หน่วยพักอาศัย (ค่าเฉลี่ย 3.23) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท ใน
ภาพรวมมีอิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.78) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการ
และการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.8) สถาน
บริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 
เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.38) และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายใน
ชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.24) และเรื่องที่อิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ 
(edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 3.28) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภท บานเดี่ยว/บ้านแฝด ระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท 
ในภาพรวมมีอิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.77) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการ
และการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน (ค่าเฉลี่ย 4.55) และ
หัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ 
หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.20) และเรื่องที่อิทธิพลน้อย
ที่สุด คือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 3.11) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท 
ในภาพรวมมีอิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.55) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการ
และการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ และถนน (ค่าเฉลี่ย 4.17) และ
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หัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ 
หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.07) และเรื่องที่อิทธิพลน้อย
ที่สุด คือ (ข้อ 2.14) การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมก่อนแล้วในพ้ืนที่โครงการ (ถ้ามี) ก่อนการก่อสร้าง
โครงการน ามาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง (ค่าเฉลี่ย 3.04)  

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท 
ในภาพรวมมีอิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.60) และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้ง
โครงการและการเชื่อมโยงกับพื้นท่ีภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ1.3) การ
มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน (ค่าเฉลี่ย 4.34)   
และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้า
สะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน 
หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.03) และเรื่องที่
อิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 3.11) 

สรุปโดยภาพรวมประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ในภาพรวมให้ความส าคัญมาก และ
หัวข้อที่ให้ความส าคัญมากในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ การมีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง ได้แก่ (ข้อ 1.4) 
รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1 ,000 เมตร (ข้อ 1.8) สถาน
บริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี  1,000 
เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร และ (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น 
ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน ในหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.5) ระบบทางจักรยาน (bicycle network) ทางจักรยาน
ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร และ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้า
อ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 
500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ส่วนเรื่องที่ให้อิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 1.6) เรือด่วน 
เรือเมล์ ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร และ (ข้อ 2.4)สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่
โครงการมีหน่วยพักอาศัยมากกว่า 1,000 หน่วยพักอาศัย (ข้อ 2.14) การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิม
ก่อนแล้วในพ้ืนที่โครงการ (ถ้ามี) ก่อนการก่อสร้างโครงการน ามาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพอีกครั้ง และ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape)  
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4.3.2 ประเภทท่ีอยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ 

ค่าเฉลี่ยคะแนนของค าตอบแบบสอบถาม ความส าคัญของอิทธิพลของแนวคิดการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
ประเภททาวนเฮาส์ โดยจ าแนกตามระดับราคา 5 ระดับราคา ดังนี้ 
 
ตารางที่ 4.15 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

1.การเลือกที่ตั้งโครงการและการเช่ือมโยง
กับพ้ืนท่ีภายนอก (site selection) 

 

1.1 พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรับน้ า 4.03 

* 
4.05 

* 
3.75 

* 
3.46 

* 
3.57 

* 
3.82 

* 

1.2 พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบ
นิเวศส าคญัทางธรรมชาต ิ

4.08 

* 
4.09 

* 
3.59 

* 
3.59 

* 
3.75 

* 
3.86 

* 
1.3 มีระบบสาธารณปูโภคอยู่ในพ้ืนท่ีอยู่
แล้ว 

4.35 

** 
4.41 

** 
3.94 

* 
3.71 

* 
3.84 

* 
4.11 

* 
1.4 มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง  4.35 

** 
4.38 

** 
3.91 

* 
3.53 

* 
3.96 

* 
4.07 

* 
1.5 มีขนส่งมวลชนระบบราง  4.20 

* 
4.37 
** 

3.94 

* 
3.71 

* 
3.90 

* 
4.07 

* 
1.6 มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า  3.77 

* 
3.92 

* 
3.41 

* 
3.44 

* 
3.67 

* 
3.67 

* 
1.7 สถานศึกษา  4.03 

* 
4.00 

* 
3.70 

* 
3.59 

* 
3.84 

* 
3.86 

* 
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ตารางที่ 4.15 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

1.8 มีสถานบริการสุขภาพ 4.33 

** 
4.30 

** 
4.07 

* 
4.13 

* 
4.08 

* 
4.21 

** 
2. การออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
(site design) 

 

2.1 พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านคา้สะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ  

4.15 

* 
4.22 

** 
3.99 

* 
3.90 

* 
3.80 

* 
4.04 

* 
2.2 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พื้นที่
นันทนาการ 

4.11 

* 
3.95 

* 
3.81 

* 
3.76 

* 
3.61 

* 
3.88 

* 
2.3 ศูนย์ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการ
ส่วนกลาง 

3.98 

* 
3.83 

* 
3.68 

* 
3.53 

* 
3.55 

* 
3.75 

* 
2.4 สถานรับเลีย้งเด็ก ในกรณีที่โครงการมี
หน่วยพักอาศัยมากกว่า 1,000 หน่วยพัก
อาศัย 

3.37 
 

3.16 
 

3.39 3.41 3.47 3.34 

2.5 ระบบทางจักรยาน (bicycle network) 
ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บา้นจัดสรร 

3.62 

* 
3.53 

* 
3.28 

 
3.17 

 
3.41 

* 
3.43 

* 
2.6 ทางเท้าในโครงการที่มีความกว้างอย่าง
น้อยกว่าขนาด 2 เมตร 

3.69 

* 
3.43 

* 
3.23 

 
3.29 3.27 

 
3.42 

* 
2.7 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับ
รถ (cul-de-sac) 

3.51 

* 
3.46 

* 
3.19 

 
2.94 

 
3.00 

 
3.27 

 

2.8 รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 

3.43 

* 
3.22 

 
3.29 

 
3.23 

 
3.12 

 
3.27 

 

2.9 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวใน
โครงการ (community garden) 

3.18 
 

2.93 3.03 3.11 2.96 3.05 
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ตารางที่ 4.15 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2.10 ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible 
landscape) 

3.10 2.86 3.07 3.03 2.78 2.98 

2.11 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารประหยดั
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 

3.40 
 

3.27 
 

3.19 3.34 3.24 3.30 

2.12 วัสดุที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางตอ้งไม่เก็บ
ความร้อนและไม่ระบายความร้อนและใช้

วัสดุที่เป็นมติรต่อสิ่งแวดล้อม (light-
colored hardscape) 

3.46 

* 
3.37 

 
3.28 

 
3.41 

* 
3.29 3.37 

 

2.13 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล 
(universal design) 

3.68 

* 
3.48 

* 
4.46 

* 
4.49 

* 
3.22 

 
3.68 

* 
2.14 การปรับปรุงอาคารที่มีอยูเ่ดมิก่อน
แล้วในพ้ืนท่ีโครงการ (ถ้ามี) ก่อนการ
ก่อสร้างโครงการน ามาปรับปรุงใหส้ามารถ
ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 

3.45 

* 
3.28 

 
3.33 3.24 3.18 

 
3.31 

2.15 การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งกอ่สร้างที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณโครงการ 
(ถ้ามี) ในพื้นที่โครงการ 

3.45 

* 
3.39 

 
3.33 

* 
3.27 3.27 

* 
3.36 

* 

2.16 การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 

3.56 

* 
3.45 

* 
3.46 

* 
3.27 3.16 3.41 

* 
2.17 การใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคลิ
มามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง 

3.37 
 

3.32 
 

3.14 3.21 3.10 3.25 

2.18 มีการจดัการขยะในโครงการที่ดีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.98 

* 
3.72 

* 
3.65 

* 
3.27 

 
3.04 

* 
3.60 

* 
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ตารางที่ 4.15 
 
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ข้อก าหนดตามหลกัเกณฑ์การประเมิน 

ค่าเฉลี่ยระดับราคาท่ีอยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ 

ราคาต่ า
กว่า 2 

ล้านบาท 

ราคา 
2.01-3 

ล้านบาท 

ราคา 
3.01-5 

ล้านบาท 

ราคา 
5.01-10 
ล้านบาท 

ราคา
มากกว่า 
10 ล้าน

บาท 

ค่าเฉลี่ย
รวม 

2.19 ด้านการบริหารโครงการหมูบ่้าน
จัดสรรโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 

3.82 

* 
3.70 

* 
3.62 

* 
3.30 

 
3.10 

* 
3.56 

* 
2.20 บริหารพื้นที่จอดรถเพื่ออนุรกัษ์
พลังงานเช่น การใช้รถยนต์โดยสารร่วมกัน
โดยมีการจัดการที่จอดรถต่างหากอย่าง
ชัดเจน 

3.72 

* 
3.55 

* 
3.38 

 
3.14 

 
3.29 

 
3.46 

* 

2.21 มีการมีที่ปรึกษาของโครงการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 

3.61 

* 
3.42 

* 
3.26 3.09 3.10 3.34 

 

2.22 การการออกแบบและวางแผนการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม แผน่ดินไหว 
ดินทรุด) 

3.90 

* 
3.68 

* 
3.55 

* 
3.16 

 
3.22 

 
3.56 

* 

2.23 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะที่
ส่งเสริมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน และ และ
การจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมท้องถิ่น
ภายในชุมชน 

3.22 3.16 
 

3.20 3.01 3.00 3.14 

รวม 
3.73 

* 
3.64 

* 
3.52 

* 
3.37 

* 
3.38 

 
3.56 

* 
หมายเหตุ. ** ระดับความส าคัญมากที่สุด * ระดับความส าคัญมาก. 
 

จากตารางที่ 4.15 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญของอิทธิพลของ
แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยใน
หมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคาต่ ากว่า 2.0 ล้านบาท ในภาพรวมมีอิทธิพลมาก 
(ค่าเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่
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อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และ (ข้อ 1.4)การมีขนส่งมวลชนประเภทรถ
ประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1 ,000 เมตร 
(ค่าเฉลี่ย 4.35) และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลาน
ตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่ อ 500 
หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.15) 
และเรื่องที่อิทธิพลน้อยที่สุด คือ  (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 
3.10) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การออกแบบอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคา 2.1-3 ล้านบาท ในภาพรวมมี
อิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.64) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน (ค่าเฉลี่ย 4.41) และ
หัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ 
หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.22) และเรื่องที่อิทธิพลน้อย
ที่สุด คือ  (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 2.86) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคา 3.1-5 ล้านบาท ในภาพรวมมี
อิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.52) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 1.8) สถานบริการสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.07) และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ  (ข้อ 2.13) 
การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) เป็นการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการให้
การใช้งานที่ เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใช้งานได้สะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.46) และเรื่องที่อิทธิพล
น้อยที่สุด คือ  (ข้อ 2.9) การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden) 
(ค่าเฉลี่ย 3.03) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคา 5.1-10 ล้านบาท ในภาพรวม
มีอิทธิพลปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.37) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและ
การเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 1.8) สถานบริการสุขภาพ 
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เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 เมตรจาก
โครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.13) และ หัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน คือ (ข้อ 
2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่าง
น้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร (ค่าเฉลี่ย 3.90) และเรื่องท่ีอิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 2.7) โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียน
กลับรถ (cul-de-sac) (ค่าเฉลี่ย 2.94) 

อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท ใน
ภาพรวมมีอิทธิพลปานกลาง (ค่าเฉลี่ย 3.38) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า หัวข้อการเลือกที่ตั้ง
โครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 1.8) สถาน
บริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 
เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.08) และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน 
คือ (ข้อ 2.1 ) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายใน
ชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 3.80) และเรื่องที่อิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ 
(edible landscape)  (ค่าเฉลี่ย 2.78) 

สรุปโดยภาพรวมประเภททาวน์เฮาส์ ในภาพรวมให้ความส าคัญมากและหัวข้อที่ให้
ความส าคัญมากในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก  ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า 
น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และ (ข้อ 1.4) มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถ
บัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1 ,000 เมตรและ (ข้อ1.8) สถานบริการ
สุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจาก
โครงการหมู่บ้านจัดสรร ในหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามให้
อิทธิพลมาก คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด 
ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรรและ (ข้อ 2.13) การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) เป็นการ
ออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการให้การใช้งานที่ เด็ก คนชราและคนพิการ สารมารถใช้งานได้
สะดวก ส่วนเรื่องที่ให้อิทธิพลน้อยที่สุด คือ (ข้อ 2.10) ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) 
(ข้อ 2.9) การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden) และ(ข้อ 2.7) 
โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับรถ (cul-de-sac)      
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4.4 สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 813 คน ในภาพรวมพบว่าส่วนใหญ่
เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษาปริญญาตรี 
อาชีพพนักงานเอกชน รายได้รวมของครอบครัวมากกว่า 200,000 บาท จ านวนสมาชิกที่อยู่อาศัย
รวมกัน 2-4 คน และจ านวนบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยู่ในครอบครัวไม่มีบุตรคนเล็กมากท่ีสุด 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 813 
คน โดยส่วนใหญ่มีประเภทที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด อยู่ในระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท 
มีอายุโครงการมากกว่า 3 ปี ที่อยู่อาศัยอยู่ในย่านชานเมือง มีจ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการที่
ผู้บริโภคอยู่อาศัย 100-299 หลัง  

การวิเคราะห์ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร กลุ่มตัวอย่าง
ส่วนใหญ่ให้ความส าคัญโดยมีภาพรวมมีอิทธิพลมาก (ค่าเฉลี่ย 3.73) เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า 
กลุ่มตัวอย่างให้อิทธิพลมากที่สุดในเรื่อง (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น 
ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน (ค่าเฉลี่ย 4.24) รองลงมาคือ (ข้อ 1.8) สถานบริการสุขภาพ 
เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 เมตรจาก
โครงการหมู่บ้านจัดสรรและส่วนหัวข้อการออกแบบผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้าน ค่าเฉลี่ย 4.21) 
และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านคือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร (ค่าเฉลี่ย 4.21) โดยเรื่องที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามให้อิทธิพลน้อยที่สุดคือ ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) (ค่าเฉลี่ย 3.09) 
ในระดับค่าเฉลี่ยรวมของแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยจากตารางแสดงผลจะเห็นว่าที่อยู่อาศัยประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด มีระดับคะแนนค่าเฉลี่ยที่สูงกว่าที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์  และในประเภท
ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคา3.01- 5 ล้านบาท 5.01-10 ล้านบาท และ มากกว่า 10 ล้านบ้าน ไม่มีหัวข้อ
ที่มีระดับคะแนนในระดับส าคัญมากที่สุด สรุปได้ว่าผู้ที่เลือกซื้อที่อยู่อาศัยประเภททาวน์เฮาส์ให้
ความส าคัญด้านอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรน้อยกว่าประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด  
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บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 

 
การศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดียวหรือบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ในแต่ละ
ระดับราคาในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเป็นการศึกษาเชิงปริมาณ ใช้แบบสอบถามในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 813 คน มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความส าคัญทางการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร
ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประเภทบ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ใน 5 ระดับราคา 
สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
5.1 สรุปผลการวิจัย 

 
ผลการวิเคราะห์ อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิล

เลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลสรุปผล
การศึกษา ดังนี้  

 
5.1.1 ข้อมูลทั่วไป 

การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างจ านวน 813 คน ในภาพรวมพบว่าส่วน
ใหญ่เป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง อายุเฉลี่ยระหว่าง 31-40 ปี สถานภาพโสด ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี อาชีพพนักงานเอกชน รายได้รวมของครอบครัวมากกว่า 200,000 บาท จ านวนสมาชิกที่
อยู่อาศัยรวมกัน 2-4 คน และจ านวนบุตรคนเล็กที่อาศัยอยู่ในครอบครัวไม่มีบุตรคนเล็กมากที่สุด 
แสดงให้เห็นว่ากลุ่มตัวอย่างเป็นกลุ่มในช่วงอายุวัยท างานส่วนใหญ่มีสถานภาพโสดเป็นวัยของการ
เริ่มต้นในการซื้อบ้านหลังแรกต้องการขยายครอบครัว ซึ่งที่อยู่เดิมอาจมีความคับแคบส าหรับจ านวน
สมาชิกท่ีอาศัยอยู่ด้วยกัน 

5.1.2 พฤติกรรมผู้บริโภค 
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับผู้บริโภคเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกที่อยู่อาศัยของ

กลุ่มตัวอย่างจ านวน 813 คน โดยส่วนใหญ่มีประเภทที่อยู่อาศัยเป็นบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด อยู่ในระดับ
ราคา 2.01-3 ล้านบาท มีอายุโครงการที่อยู่อาศัยมากกว่า 3 ปี และกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ตัดสินใจซื้อ
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ที่อยู่อาศัยอยู่ในย่านชานเมือง มีจ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการที่ผู้บริโภคอยู่อาศัย 100-299 หลัง 
เป็นหมู่บ้านจัดสรรขนาดกลาง 

 
5.2 แนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่
อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
 

การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความส าคัญของ อิทธิพลของแนวคิดการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
ในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย ในแต่ละระดับราคา 

 
5.2.1 ประเภทท่ีอยู่อาศัย บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝด 

จากากรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าในประเภทบ้านเดียวหรือบ้านแฝด
มีการให้ความส าคัญอยู่ในระดับอิทธิผลมากในการน าแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมิน
อีโควิลเลจมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรร โดยสามารถจ าแนกข้อมูลที่มีอิทธิพล
ส าคัญที่ในแต่ละระดับราคาต้องการในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดียวหรือบ้าน
แฝด ใน 5 ระดับราคา 

5.2.1.1 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ของระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.4) มีขนส่งมวลชน
ประเภทรถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 
1,000 เมตร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมาก
ที่สุด คือ (ข้อ 2.5) ระบบทางจักรยาน (bicycle network) ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บ้าน
จดัสรร 

5.2.1.2 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ของระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพื้นท่ีภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 18) สถานบริการสุขภาพ 
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เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 เมตรจาก
โครงการหมู่บ้านจัดสรร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้
อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้าน
ซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคา
เรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร  

5.2.1.3 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ของระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และหัวข้อการออกแบบ
ผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลาน
ตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 
หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

5.2.1.4 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท 
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ของระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และหัวข้อการออกแบบ
ผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลาน
ตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 
หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

5.2.1.5 บ้านเดี่ยวหรือบ้านแฝดระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ของระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ1.3) การมีระบบ
สาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และหัวข้อการออกแบบ
ผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลาน
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ตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 
หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

5.2.2 ประเภทท่ีอยู่อาศัย ทาวน์เฮาส์ 
จากากรวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการศึกษาพบว่าในประเภททาวน์เฮาส์มีการให้

ความส าคัญอยู่ในระดับอิทธิผลมากในการน าแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิล
เลจมาใช้ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรร โดยสามารถจ าแนกข้อมูลที่มีอิทธิพลส าคัญ
ที่ในแต่ละระดับราคาต้องการในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภททาวน์เฮาส์ ใน 5 ระดับ
ราคา 

5.2.2.1 ทาวน์เฮาส์ระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านทาวน์เฮาส์ ของระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามใหอิ้ทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่
ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนนและ (ข้อ 1.4) การมีขนส่งมวลชนประเภท
รถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1,000 
เมตร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมากที่สุด คือ 
(ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชน
อย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร  

5.2.2.2 ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านทาวน์เฮาส์ ของระดับราคา 2.01-3 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมาก คือ  (ข้อ 1.3) การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ใน
พ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรร
หมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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5.2.2.3 ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านทาวน์เฮาส์ ของระดับราคา 3.01-5 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.8) สถานบริการสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมาก
ที่สุด คือ (ข้อ 2.13) การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) เป็นการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในโครงการให้การใช้งานที่ เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใช้งานได้สะดวก  

5.2.2.4 ทาวน์เฮาส์ระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านทาวน์เฮาส์ ของระดับราคา 5.01-10 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยง
กับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 1.8) สถานบริการสุขภาพ เช่น 
โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 เมตรจากโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้ อิทธิพลมาก
ที่สุด คือ (ข้อ 2.1) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด 
ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรร 

5.2.2.5 ทาวน์เฮาส์ระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ

ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร ประเภท
บ้านทาวน์เฮาส์ ของระดับราคามากกว่า 10 ล้านบาท ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการ
เชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุด คือ  (ข้อ 1.8) สถานบริการ
สุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1 ,000 เมตร
จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร และหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้านผู้ตอบแบบสอบถามให้
อิทธิพลมากที่สุด คือ (ข้อ 2.1 ) พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้าน
ซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคา
เรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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สามารถสรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม

หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในประเภทที่
อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคา 5 ระดับราคาที่ได้ระดับอิทธิพลมากที่สุดและ
ระดับอิทธิพลมาก ได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 5.1  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอี
โควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในประเภทที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ยว/บ้าน
แฝด ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคา 5 ระดับราคาท่ีได้ระดับอิทธิพลมากที่สุดและระดับอิทธิพลมาก 

หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

จัดสรร 

ระดับอิทธิพล 

บ้านเดยีว/บ้านแฝด ทาวน์เฮาส ์
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1.การเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยง
กับพื้นที่ภายนอก (site selection) 

 

พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรับน้ า * * ** * * * * * * * 

พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบนเิวศ
ส าคัญทางธรรมชาติ 

* * ** * * * * * * * 

ระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นที่อยู่แล้ว ** ** ** * ** ** ** * * * 

มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง ** ** ** * * ** ** * * * 

มีขนส่งมวลชนระบบราง * ** ** * ** * ** * * * 

มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า  * * * * * * * * * 

สถานศึกษา * ** * * * * * * * * 

มีสถานบริการสุขภาพ * ** ** * * ** ** * * * 

2. การออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บา้น 
(site design) 

 

พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซ้ือ 
หรือ ร้านค้าอื่น ๆ 

* ** * * * * ** * * * 

ลานกีฬา ศูนยก์ีฬา หรือ พื้นที่นันทนาการ * * * * * * * * * * 

ระบบทางจักรยาน ** * * * * * *   * 

ทางเท้าในโครงการที่มีความกวา้งอยา่งน้อย
กว้างขนาด 2 เมตร 

* * *  * * * 
   

โครงข่ายถนนก้างปลาและวงเวียนกลับรถ * * * * * * *    
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ตารางที่ 5.1  
 
สรุปผลการวิเคราะห์ระดับความส าคัญอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอี
โควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในประเภทที่อยู่อาศัยบ้านเดี่ ยว/บ้าน
แฝด ทาวน์เฮาส์ ในระดับราคา 5 ระดับราคาท่ีได้ระดับอิทธิพลมากที่สุดและระดับอิทธิพลมาก (ต่อ) 

หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผล
ต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้าน

จัดสรร 

ระดับอิทธิพล 
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รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 

* * * * * *     

วัสดุที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางต้องไม่เก็บความ
ร้อนและไม่ระบายความร้อนและใช้วัสดทุี่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

* * * *  *   *  

การออกแบบเพือ่คนทั้งมวล * * * * * * * ** *  

มีการจัดการขยะในโครงการที่ดีเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

* * * * * * * *   

การออกแบบและวางแผนการปอ้งกันภยั
ธรรมชาติ (น้ าทว่ม แผ่นดินไหว ดินทรุด) 

* * * * * * * *   

หมายเหตุ. ** ระดับอิทธิพลมากที่สุด * ระดับอิทธิพลมาก. 
 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลข้างต้นได้สรุปความส าคัญต่อ อิทธิพลของแนวคิดการ
ออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 
คือ 

ประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่
ภายนอก ให้อิทธิพลมากต่อเรื่อง การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา 
ระบบโทรศัพท์ ถนน และในส่วนหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรรหมู่บ้าน ตอบแบบสอบถามให้
ความส าคัญมากที่สุด คือ พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด 
ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรร ในระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาทให้ความส าคัญมากที่สุด คือ ระบบทาง
จักรยาน (bicycle network) ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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ประเภททาวน์เฮาส์ ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก 

ให้อิทธิพลมากต่อเรื่อง การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพ้ืนที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบ
โทรศัพท์ ถนน และสถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทัน
ตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร และในส่วนหัวข้อการออกแบบผังโครงการ
จัดสรรหมู่บ้าน ตอบแบบสอบถามให้ความส าคัญมากที่สุด คือ พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวก
ซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในระดับราคา 3.01-5 ล้านบาทให้
อิทธิพลมากที่สุด คือ การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) เป็นการออกแบบพ้ืนที่ใช้สอย
ภายในโครงการให้การใช้งานที่ เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใช้งานได้สะดวก (ค่าเฉลี่ย 4.46) 
จะเห็นได้ว่าในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝดและทาวน์เฮาส์ในแต่ละระดับ
ราคาจะอยู่ในระดับอิทธิพลมากเป็นส่วนใหญ่ของตารางแสดงผล 

จากการศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรพบว่าที่อยู่อาศัยประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด และ
ทาวน์เฮาส์ ในหัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก ให้ความส าคัญต่อเรื่อง 
การมีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นท่ีอยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน เป็นเรื่องที่ให้
อิทธิพลมากสุด และในประเภททาวน์เฮาส์ ระดับราคา 3.01-มากกว่า 10 ล้านบาท ให้อิทธิพลมาก
เรื่อง สถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และคลินิกทันตกรรมอยู่ใน
รัศมี 1,000 เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร และในส่วนหัวข้อการออกแบบผังโครงการจัดสรร
หมู่บ้าน ผู้ตอบแบบสอบถามให้อิทธิพลมากที่สุดคือเรื่อง พ้ืนที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ 
หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 
ตารางเมตร ต่อ 500 หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร และในประเภทบ้านเดี่ยว/บ้านแฝด 
ระดับราคาต่ ากว่า 2 ล้านบาทให้อิทธิพลมากที่สุด คือ ระบบทางจักรยาน (bicycle network) ทาง
จักรยานภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรรและที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรประเภท ทาวน์เฮาส์ ระดับ
ราคา 3.1-5 ล้านบาท ให้ความส าคัญมากเรื่อง การออกแบบเพ่ือคนทั้งมวล (universal design) เป็น
การออกแบบพ้ืนที่ใช้สอยภายในโครงการให้การใช้งานที่ เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใช้งาน
ได้สะดวก ในส่วนเรื่องที่มีอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรน้อยที่สุด 
ผู้ตอบแบบสบถามตอบในเรื่อง ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape) และการจัดสรรแปลง
ปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden) เนื่องจากการออกแบบพ้ืนที่ส่วนกลางใน
ลักษณะนี้อาจยังไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบัน 
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5.3 ข้อเสนอแนะ 
 

ข้อเสนอแนะในการน าข้อมูลงานวิจัยน าไปใช้ในการพัฒนาและศึกษาต่อยอดเพ่ือความ
สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นในการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การ
ประเมินอีโควิลเลจ โดยมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

 
 
5.3.1 ข้อเสนอแนะในการศึกษาวิจัย 

จากการศึกษาอิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิล
เลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
น าไปสู่ข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

5.3.1.1 ผู้ประกอบการและนักการตลาด ผู้ประกอบการนั้นแบ่งได้เป็น 2 ประเภท
คือ ผู้ประกอบการเอกชนและผู้ประกอบการภาครัฐ  

ผู้ประกอบการเอกชนสามารถน าผลข้อมูลที่ได้จากการศึกน าไปก าหนด
ทิศทางในการออกแบบหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ ใน
หัวข้อการเลือกที่ตั้งโครงการและการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่ภายนอก และหัวข้อการออกแบบผังโครงการ
จัดสรรหมู่บ้าน ในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัย ใน 5 ระดับราคา ตามล าดับการให้อิทธิพลที่มีต่อการ
ตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือพัฒนาการออกแบบวางผังหมู่บ้านจัดสรรให้สอดคล้องต่อ
ความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคาในการพัฒนาหมู่บ้านจัดสรรที่มี
ความแตกต่างกันในความต้องการของกลุ่มประเภทที่อยู่อาศัย ในแต่ละระดับราคาและเพ่ือให้พัฒนา
เป็นชุมชนสีเขียวอย่างยั่งยืน 

ผู้ประกอบการภาครัฐในการจัดท าหมู่บ้านจัดสรร โดยการน าการออกแบบ
หมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจไปใช้ในการพัฒนานั้น
สามารถน าข้อมูลจากการศึกษาไปพัฒนาในด้านการตลาดเพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
และพัฒนาให้หมู่บ้านจัดสรรเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคในแต่ละระดับราคาที่มี อิทธพลใน
การตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยหมู่บ้านจัดสรรที่แตกต่างกันและยังก าหนดทิศทางการออกแบบให้เกิดความ
เหมาะสมต่อผู้อยู่อาศัยและน าไปสู่การเป็นชุมชนน่าอยู่น่าสบายอย่างยั่งยืน     

5.3.1.2 ผู้ประกอบการและนักการตลาด สามารถใช้ข้อมูลจากการศึกษาเลือกใช้
ในการวางแผนกลยุทธ์สนับสนุนการขาย จากผลการศึกษาปัจจัยแวดล้อมหลายประการ เช่น ลักษณะ
ของตลาด กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย อายุ อาชีพ สถานะภาพของกลุ่มลูกค้า เนื่องจากความต้องการในการ
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ออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ มี
ความต้องการพ้ืนที่ในการออกแบบที่แตกต่างกันในการให้อิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัย
หมู่บ้านจัดสรร โดยการน าข้อมูลการศึกษาที่ได้รับไปใช้นั้นก็จะสามารถออกแบบวางแผนกลยุทธ์ทาง
การตลาดได้อย่างตรงกลุ่มตลาดและกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการซื้อโครงการหมู่บ้านจัดสรร ในแต่ละกลุ่ม
ประเภทที่อยู่และระดับราคา 

5.3.1.3 นักออกแบบและผังวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร สามารถน าผลข้อมูลที่
ได้จากการศึกษาพิจารณาข้อดีและข้อเสียงของแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโค
วิลเลจและผู้ออกแบบสามารถเลือกน ามาปรับใช้ในการออกแบบวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรตาม
ระดับอิทธิพลที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อของของผู้บริโภคแต่ละประเภทที่อยู่อาศัยและระดับราคา ให้
เกิดเป็นจุดสนใจในโครงการและตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคในแต่ละกลุ่มที่มีความ
แตกต่างกันในการให้ระดับอิทธิพลต่อแนวคิดการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ 
ผู้ออกแบบยังใช้ข้อมูลเพ่ือออกแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรให้เป็นชุมชนสีเขียวที่เป็นมิตรต่อพลังงาน
และสิ่งแวดล้อมโดยรอบโครงการท าให้เกิดเป็นชุมชนที่อยู่อาศัยอย่างยั่งยืนต่อไป  

 
5.3.2 ข้อเสนอแนะส าหรับผู้สนใจต่อยอดการท าวิจัย 

5.3.2.1 ควรศึกษาเพ่ิมเติมในเรื่องของหมวดหมวดที่ 2 งานอาคาร (building 
design) หมวดที่ 3 งานระบบ (system) หมวดที่ 4 การบริหารจัดการ (project management) 
และหมวดที่ 5 นวัตกรรม ( innovation) เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ละเอียดและครบถ้วนในการศึกษา
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจเพ่ือประโยชน์ที่จะได้รับในการใช้หลักเกณฑ์ในการพัฒนาโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร 

5.3.2.2 การศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาในเชิงสถิติซึ่งบอกถึงความสัมพันธ์ของ
ปัจจัยที่มีนัยส าคัญต่าง ๆ โดยทั่วไป แต่ยังไม่ทราบถึงความสัมพันธ์เชิงลึก ดังดั้น จึงควรท าการศึกษา
โดยการสัมภาษณ์เจาะลึกเฉพาะกลุ่มเป้าหมายจะท าให้ทราบถึงพฤติกรรมที่แท้จริงของผู้บริโภคได้
อย่างลึกซึ้งรวมทัง้ข้อเสนอแนะอ่ืน ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่จะพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรร และผู้ที่
ต้องการซื้อท่ีอยู่อาศัยแนวทางการออกแบบตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจ 

5.3.2.3 ควรน าการศึกษาอย่างต่อเนื่องในเรื่อง อิทธิพลของแนวคิดการออกแบบ
ตามหลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรรในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล เนื่องจากพฤติกรรมในความให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมนั้นอาจมี
การปรับเปลี่ยนไปตามสภาวะสภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ กฎหมาย และสังคม 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดตามความเป็นจริง 

1.1 เพศ                 ☐ชาย              ☐หญิง 

1.2 อาย ุ                ☐ต่ ากว่า 20ปี    ☐21-30 ปี    ☐31-40 ปี    ☐41-50 ปี    

                           ☐51-60 ปี        ☐มากกว่า 60 ปี 

1.3 สถานภาพ         ☐โสด          ☐สมรส         ☐สมรสไม่จดทะเบียน   ☐หย่า/หม้าย  

1.4 ระดับการศึกษา   ☐ประถมศึกษา  ☐มัธยมศึกษา   ☐อนุปริญญาหรือเทียบเท่า   ☐ปริญญา
ตร ี

                            ☐ปริญญาโท     ☐ปริญญาเอก 

1.5 อาชีพ              ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว/เจ้าของกิจการ  ☐ พนักงานบริษัทเอกชน 

            ☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ             ☐ พ่อบ้าน/แม่บ้าน   

                            ☐ รับจ้าง/เกษตรกร                        ☐ เกษียณอายุ  

                            ☐อื่น ๆ (โปรดระบุ)...................................   
1.6 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน     

☐ต่ ากว่า 40,000 บาท ☐40,001-60,000 บาท ☐60,001-100,000 บาท ☐100,001-200,000 

บาท☐มากกว่า 200,000 บาท 
1.7 จ านวนสมาชิกในครอบครัวที่อาศัยบ้านเดียวกับท่าน (รวมตัวท่าน) 

☐ 1 คน      ☐ 2-4 คน    ☐ 5-7 คน  ☐ 8-10 คน      ☐ 11 คนขึ้นไป 

1.8 อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยู่ในครอบครัว (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปข้อต่อไป) 

☐ <3 ปี      ☐ 3-6 ปี     ☐ 7-12 ป ี  ☐13-15 ปี       ☐ 16-18 ปี       ☐ > 18 ป ี

1.9 ระดับราคาของที่อยู่อาศัยปัจจุบัน 

☐ ต่ ากว่า 2 ล้านบาท ☐ 2.01-3 ล้านบาท ☐ 3.01-5 ล้านบาท  ☐ 5.01-10 ล้านบาท  

☐ มากกว่า 10 ล้านบาท 

1.10 ประเภทการอยูอาศัย                      ☐ บ้านเดี่ยว                ☐ ทาวน์โฮม 

1.11 อายุโครงการ         ☐ 1 ปี       ☐ 2 ปี       ☐ 3 ปี      ☐ 4 ปี      ☐ มากกว่า 4 ปี 

1.12 ย่านที่ตั้งโครงการ    ☐ ในเมือง  ☐ ชานเมือง 

1.13 จ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการที่ท่านอยู่อาศัย  

☐ ไม่เกิน 99 หลัง      ☐ 100-299 หลัง         ☐ 300-499      ☐ หลัง 500 หลังขึ้นไป         
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ส่วนที่ 2 องค์ประกอบในการวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดตามความเป็นจริง 
5 = มากที่สุด  4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด   0 = ไม่มีความต้องการ 

 
 
 

การวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อ  
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 0 

2.1 การใช้ประโยชน์ของพื้นที่รอบโครงการ       

2.2 รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เช่น แบบกลุ่ม แบบเรียงยาว       

2.3 ต าแหน่งที่ตั้งอาคารสโมสรในโครงการ       

2.4 มีเสาไฟฟ้าแรงสูง ตัดผ่านโครงการ       

2.5 มีทางน้ าขนาดเล็ก ตัดผ่านโครงการ       

2.6 มีทะเลสาบในโครงการ       

2.7 ต าแหน่งแปลงบ้านภายในโครงการ        

2.8 ต าแหน่งระบบบ าบัดน้ าเสีย       

2.9 ต าแหน่งหม้อแปลงไฟฟ้า       

2.10 ทางเข้าโครงการถูกหลักฮวงจุ้ย       

2.11 ต าแหน่งของฝาท่อระบายน้ า เช่น อยู่ต าแหน่งบนผิวถนนหรืออยู่ต าแหน่งบนทางเดิน
เท้า 

      

2.12 ต าแหน่งอาคารนิติบุคคลในโครงการ       

2.13 ทิศทางการวางแปลงอยู่อาศัย เช่น เหนือ ใต้ ออก ตก       

2.14 ความหนาแน่นของแปลงอยู่อาศัยในโครงการ       

2.15 ขนาดความใหญ่ เล็กของแปลงอยู่อาศัย       

2.16 รูปแบบสไตล์สวนและซุ้มป้อมป้ายทางเข้าโครงการ       

2.17 ขนาดสวนหย่อมหน้าโครงการ       

2.18 ขนาดพื้นที่สวนในโครงการ เช่น ใหญ่ กลาง เล็ก       

2.19 สวนหย่อมในโครงการ       

2.20 ต าแหน่งสวนในโครงการ       

2.21 จ านวนความหนาแน่นของต้นไม้ในสวน       

2.22 ประเภทพรรณไม้ในโครงการ เช่น ไม้ดอก ไม้ใบ หรือไม้ผล       

2.23 รูปแบบถนน เช่น ถนนเส้นตรงหรือถนนเส้นโค้งไปมา       

2.24 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ       

2.25 รูปแบบของต้นไม้ริมถนน       

2.26 รูปแบบเสาไฟฟ้า เช่น บนดิน ใต้ดิน       

2.27 ขนาดความกว้างของถนนในโครงการ       



73 
 

 
ส่วนที่ 3 แนวทางพัฒนาโครงการอย่างยั่งยืนที่มีอิทธิพลต่อการซื้อ 
ค าชี้แจง: กรุณาใส่เครื่องหมาย  ใน  หรือเติมข้อความในช่องว่างที่ก าหนดตามความเป็นจริง 
5 = มากที่สุด  4 = มาก     3 = ปานกลาง     2 = น้อย   1 = น้อยที่สุด   0 = ไม่มีความต้องการ 

 

การวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลตอ่การตัดสินใจซื้อ  
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 0 

2.28 น้ าพุหน้าโครงการ       

2.29 ประติมากรรม       

2.30 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองที่ติดโครงการ       

2.31 วัสดุตกแต่งพื้นที่ส่วนกลาง       

2.32 อปุกรณ์ออกก าลงักายในอาคารสโมสร       

2.33 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย       

2.34 ความสูงรั้วโครงการ       

2.35 รูปแบบประตูร้ัวทางเข้าโครงการ เช่น บานเปิดปิด ไม้กระดก บานเล่ือนด้านข้าง       

2.36 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น       

2.37 รูปแบบทางเท้า เช่น ทางเท้าเส้นตรง ทางเท้าสลับสวน       

2.38 รูปแบบเกาะกลางไม้พุ่ม ไม้ดอก หรือต้นไม้       

2.39 ประเภทถังเก็บน้ าส ารอง เช่น ตั้งบนดิน ใต้ดิน หรือแบบหอคอย       

การวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ  
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 0 
3.1 พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรับน้ า       
3.2 พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบนิเวศส าคัญทางธรรมชาติ       

3.3 มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วเช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบ
โทรศัพท์ ถนน 

      

3.4 มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสอง
แถว ท่ีผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร 

      

3.5 มีขนส่งมวลชนระบบราง ได้แก่ รถไฟ รถไฟฟ้า  
รถไฟฟ้าใต้ดิน ท่ีผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร 

      

3.6 มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า ได้แก่ เรือด่วน เรือเมล์ ที่ผ่านหรือเข้าถึง
โครงการในรัศมี 1,000 เมตร 

      

3.7 สถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรัศมี 1,000 เมตร
จากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 
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การวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ  
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 0 

3.8 มีสถานบริการสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล สถานีอนามัย คลินิกแพทย์ และ
คลินิกทันตกรรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

      

3.9 พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านค้าสะดวกซื้อ หรือ ร้านค้าอ่ืน ๆ เช่น ร้านซักรีด 
ภายในชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตร.ม. ต่อ 500 
หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

      

3.10 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พื้นที่นันทนาการ อย่างน้อย 150 ตร.ม. ต่อ 500 
หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

      

3.11 ศูนย์ชุมชน ซึ่งเป็นพื้นที่ให้บริการส่วนกลาง ประกอบด้วยส านักงานนิติ
บุคคล ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกก าลังกาย ห้องสันทนาการ และ
พื้นที่ติดตั้งATM เป็นต้นในกรณีที่โครงการมีหน่วยพักอาศัยมากกว่า 500 
หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

      

3.12 สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีที่โครงการมีหน่วยพักอาศัยมากกว่า 1 ,000 
หน่วยพักอาศัย 

      

3.13 ระบบทางจักรยาน (bicycle network) ทางจักรยานภายในโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร 

      

3.14 ทางเท้าในโครงการที่มีความกว้างอย่างน้อยกว่าขนาด 2 เมตร        
3.15 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับรถ (cul-de-sac ) 

 
 

      

3.16 รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้านจัดสรร       

3.17 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden)       
3.18 ไม้ยืนต้นรับประทานได้ (edible landscape)       

3.19 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารประหยัดพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม       
3.20 วัสดุทีใ่ช้ในพื้นที่ส่วนกลางต้องไม่เก็บความร้อนและไม่ระบายความร้อนใช้
และใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (light-colored hardscape) 

      

3.21 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (universal design) เป็นการออกแบบพื้นที่
ใช้สอยภายในโครงการให้การใช้งานที่ เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใช้
งานได้สะดวก 
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ส่วนที่ 4 ความต้องการลักษณะทางกายภาพของโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย √ ใน □ หรือเติมข้อความในช่วงว่างที่ก าหนดตามความเป็นจริง(ตอบได้
มากกว่า 1 ข้อ) 

4.1 รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ การวางแบบกลุ่ม   ☐ การวางแบบเรียงเป็นแนวยาว 
 
 
 
 

☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

การวางผังแม่บทโครงการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซ้ือ  
ระดับความส าคัญ 

5 4 3 2 1 0 

3.22 การปรับปรุงอาคารที่มีอยู่เดิมก่อนแล้วในพื้นที่โครงการ (ถ้ามี) ก่อนการ
ก่อสร้างโครงการน ามาปรับปรุงให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 

      

3.23 การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณ
โครงการ(ถ้ามี) ในพื้นที่โครงการ 

      

3.24 การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า       
3.25 การใช้วัสดุที่เหลือใช้หรือวัสดุรีไซเคิลมามาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นที่
ส่วนกลาง 

      

3.26 มีการจัดการขยะในโครงการที่ดีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม       
3.27 ด้านการบริหารโครงการหมู่บ้านจัดสรรโดยค านึงถึงสิ่งแวดล้อมเช่น การ
ท าความสะอาดอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การก าจัดแมลงและสัตว์รบกวน
ในอาคารแบบไม่ใช้สารพิษ และ การจัดการแมลงและสัตว์รบกวนในสวนแบบ
ไม่ใช้สารพิษ  

      

3.28 บริหารพื้นที่จอดรถเพื่ออนุรักษ์พลังงานเช่น การใช้รถยนต์โดยสารร่วมกัน
โดยมีการจัดการที่จอดรถต่างหากอย่างชัดเจน 

      

3.29 มีการมีที่ปรึกษาของโครงการเป็นผู้เช่ียวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน       
3.30 การการออกแบบและวางแผนการป้องกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม 
แผ่นดินไหว ดินทรุด) 

      

3.31 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะที่ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในชุมชน และ 
และการจัดเตรียมพื้นท่ีเพื่อจัดกิจกรรมท้องถิ่นภายในชุมชน 
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4.2 ต าแหน่งที่ตั้งอาคารสโมสรที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ บริเวณหน้าโครงการซึ่งทุกคนที่เข้ามาในโครงการจะเห็น 

   ☐ ด้านหน้าโครงการและเปิดให้บุคคลภายนอกใช้บริการเพื่อเก็บค่าบริการ 

   ☐ บริเวณส่วนกลางโครงการเพื่อให้ทุกคนเข้าถึง 

   ☐ บริเวณด้านท้ายโครงการ   

   ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 
4.3 ต าแหน่งท าเลของแปลงอยู่อาศัยที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ บริเวณหน้าโครงการ  ☐ บริเวณส่วนกลางโครงการ 

   ☐ บริเวณท้ายโครงการ  ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.4 ต าแหน่งของฝาท่อระบายน้ าท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ อยู่ต าแหน่งบนผิวถนน  ☐ อยู่ต าแหน่งบนทางเดินเท้า 

   ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.5 ต าแหน่งอาคารนิติบุคคลในโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ บริเวณหน้าโครงการ  ☐ บริเวณส่วนกลางโครงการ 

   ☐ บริเวณท้ายโครงการ            ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.6 ต าแหน่งของสวนส่วนกลางโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ บริเวณหน้าโครงการ  ☐ บริเวณส่วนกลางโครงการ 

   ☐ บริเวณท้ายโครงการ            ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.7 การออกแบบรูปทรงองค์ประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่ส่วนกลาง ควรมีรูปทรงแบบใด 

   ☐ รูปทรงอิสระ   ☐ สี่เหลี่ยม  ☐ วงกลม    

   ☐ คางหม ู  ☐ สามเหลี่ยม              ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.8 ทิศทางการหันหน้าบ้านที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ ทิศเหนือ              ☐ ทิศใต้ 

   ☐ ทิศตะวันออก                   ☐ ทิศตะวันตก 

4.9 ขนาดสวนหย่อมหน้าโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ ขนาดใหญ่อลังการ   ☐ ขนาดกลาง 

   ☐ ขนาดเล็ก    ☐ ไม่จ าเป็นต้องมี 
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4.10 ขนาดพื้นที่สวนในโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ ขนาดใหญ่อลังการ   ☐ ขนาดกลาง 

   ☐ ขนาดเล็ก    ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.11 รูปแบบสไตล์สวนที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ สวนแนวธรรมชาติ กึ่งดิบชื้น - เน้นความชอุ่ม เขียวขจี ชุ่มชื้น มีเส้นสายแบบอิสระ  

   ☐ สวนแนวดอกไม้ - เน้นไม้ดอกสีสัน สดใส มีเส้นพลิ้วไหว เช่นส่วนอังกฤษ  

   ☐ สวนประดิษฐ์ - เน้นไม้ตัดแต่งทรงเรขาคณิต เล่นลวดลาย ดูหรูหรา เช่น สวนฝรั่งเศส  

   ☐ สวนสมัยใหม่ - เน้นไม้ตัดแต่งทรงเลขาคณิต ตัดทอนรายละเอียด เรียบ ๆ ง่าย ๆ  

   ☐ สวนญี่ปุ่น - เน้นสวนหิน สวนกรวด แฝงปรัชญา สงบนิ่ง อิงธรรมะน้อย ๆ  

   ☐ สวนแบบจีน - เน้นการใช้หิน บ่อน้ า ต้นไม้ สะพาน ศาลา เพื่อจ าลองและแฝง ปรัชญา  

   ☐ สวนแบบพื้นที่ชุ่มน้ า เน้นการเลียนแบบระบบนิเวศทางแหล่งน้ าไม้น้ า ทางเดินไม้ 
4.12 ทางเข้าโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ ทางเข้าแบบไม่มีซุ้ม          ☐ ทางเข้าแบบมีซุ้มลอด 
 
 
 
 
 

   ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ .................  
4.13 รูปแบบการวางสวนส่วนกลางภายในโครงการที่ท่านต้องการมากที่สุด 

   ☐ แบบรวมเป็นผืนใหญ่เดียวกัน ☐ แบบกระจายเป็นผืนเล็กไปตามพื้นที่ต่าง ๆ 

4.14 ประเภทพรรณไม้ในโครงการที่ท่านชอบมากที่สุด 

   ☐ ต้นไม้ดอกนานาพันธุ์  ☐ ต้นไม้ใบ 

   ☐ ต้นไม้มีกลิ่นหอม   ☐ ต้นไม้ที่ให้ผลกินได้ 

4.15 การออกแบบระบบทางสัญจร ทางเท้า ถนน ท่านให้ความส าคัญกับปัจจัยใดเป็นหลัก  
       (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ☐ ความหลากหลาย การผสมผสานของทางส าหรับการใช้งานประเภทต่างๆ ในบริเวณเดียวกัน 

   ☐ ความต่อเนื่อง          ☐ การใช้งานเหมาะสมได้ทุกเพศ วัย และคนพิการ 

   ☐ ผังเป็นระเบียบไม่วกวน         ☐ วัสดุที่ดี เอ้ือประโยชน์ต่อการใช้งาน 

   ☐ ความสวยงาม ความหรูหรา        ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)........................................ 
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4.16 รูปแบบถนนที่ท่านชอบมากที่สุด 

         ☐ ถนนตามแนวตรง         ☐ ถนนหลักถนนย่อย     ☐ ถนนแบบตาราง 

 
 

 

                                    ☐ ถนนวงเวียน      ☐ ถนนอิสระ 

4.17 ลักษณะถนนทางเข้าหลักในโครงการ 

   ☐ มีเกาะกลางถนน         ☐ ไม่มีเกาะกลางถนน 

4.18 การติดตั้งระบบไฟฟ้า และโทรศัพท์ควรมีรูปแบบใด 

   ☐ บนดิน          ☐ ใต้ดิน 

4.19 ขนาดความกว้างของถนนในโครงการ 

   ☐ ตามที่กฎหมายก าหนด        ☐ มากกว่าที่กฎหมายก าหนด 

4.20 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ควรมีในสโมสร (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ☐ สระว่ายน้ า ☐ ฟิตเนส ☐ ห้องชมภาพยนต์     ☐ ห้องสมุด  

   ☐ ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม            ☐ ที่จอดรถ ที่จอดจักรยาน   ☐ ร้านค้า และสวัสดิการ 
4.21 รูปแบบความปลอดภัยควรมีการใช้ระบบใดบ้าง (ตอบได้มากกวา่ 1 ข้อ) 

   ☐ ป้อม รปภ.   ☐ กล้องวงจรปิด 

   ☐ ระบบแจ้งเตือนภัย  ☐ ระบบคีย์การ์ด 

   ☐ รั้วลูกศร 

   ☐ จุดตรวจที่ รปภ. ต้องมาลงเวลาทั่วโครงการ (Scan Guard) 

   ☐ ระบบล าแสงหลังรั้วโครงการเพื่อตรวจจับผู้บุกรุก 
4.22 รูปแบบประตูส าหรับทางเข้าและออกโครงการ 

   ☐ บานพับเปิดและปิด       ☐ ไม้กระดก 

   ☐ บานล้อเลื่อนสไลด์ออกด้านข้าง      ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 
4.23 รูปแบบทางเท้าริมถนน 

   ☐ พุม่ไม้ริมถนนก่อนแล้วจึงเป็นทางเท้า    ☐ ทางเท้าติดริมถนนก่อนแล้วจึงเป็นพุม่ไม้ 

   ☐ พุม่ไม้และทางเท้าสลับไปมาริมถนน      ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 
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4.24 หากมีเกาะกลางถนนท่านอยากให้เกาะกลางถนนมีการใช้พรรณไม้ประเภทใด 

   ☐ ไม้พุ่มที่เป็นไม้ใบ  ☐ ไม้ดอก  ☐ ไม้ยืนต้น    

   ☐ ไมจ่ าเป็นต้องมี   ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 
4.25 ประเภทถังเก็บน้ าส ารองของโครงการ 

   ☐ ตั้งบนดิน   ☐ ฝั่งใต้ดิน   ☐ แบบหอคอย   

   ☐ ไมจ่ าเป็นต้องมี    ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

4.26 อาณาเขตระหว่างบ้านควรมีลักษณะใด  

   ☐ เป็นสัดส่วน รั้วทึบสูงกว่าระดับสายตา ☐ เป็นพื้นที่ให้เป็นผืนเดียวกัน 

   ☐ มีแนวแบ่งขอบเขตบ้านใช้รั้วทึบไม่สูงมาก ☐ มีแนวแบ่งขอบเขตบ้าน ท าเป็นรั้วโปร่ง 
4.27 วัสดุที่ใช้ท ำพืน้ที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง ควรเป็นวัสดุประเภทใดมากที่สุด 

   ☐ เหล็ก โลหะ    ☐ พลาสติก    

   ☐ ไม้จริง ไม้เทียม     ☐ วัสดุ รีไซเคิล 

   ☐ ปูนเปลือย คอนกรีต กระเบื้องปูต่างๆ ☐ วัสดุพิเศษ น้ าซึมผ่านได้ 

   ☐ ผสมผสานหลาย ๆ ชนิด              ☐ อื่น ๆ โปรดระบุ ................. 

 
ส่วนที่ 5 ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

***ขอบพระคุณทา่นเป็นอย่างยิง่ส าหรับความร่วมมือและเสียสละเวลาในการให้ข้อมูล*** 
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ตารางสรุประมวลผล (IOC) งานค้นคว้าอิสระหัวข้ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อท่ีอยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร 

ข้อ ค าถาม 
อาจารย์ ดร. 

สิทธิชัย 
นาคสุขสกุล 

อาจารย์ ดร. 
ด ารงศักดิ์ 
รินชุมภู 

ผศ. ดร. 
กองกูณฑ์ 
โตชัยวัฒน ์

∑R N IC=∑R/N 

1 1.1 เพศ 1 1 1 3 3 1 

2 1.2 อาย ุ 1 1 1 3 3 1 

3 1.3 สถานภาพ 1 1 1 3 3 1 

4 1.4 ระดับการศึกษา 1 1 1 3 3 1 

5 1.5 อาชพี 1 1 1 3 3 1 

6 1.6 รายได้รวมของครอบครัวต่อเดือน 1 1 1 3 3 1 

7 1.7 จ านวนสมาชกิในครอบครัวที่อาศัยบ้าน
เดียวกับทา่น (รวมตวัท่าน) 

1 1 1 3 3 1 

8 1.8 อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยู่ใน
ครอบครัว (ถ้าไม่มีให้ข้ามไปขอ้ต่อไป) 

1 1 1 3 3 1 

9 1.9 ระดับราคาของที่อยู่อาศัยปจัจุบัน 1 1 1 3 3 1 

10 1.10 ประเภทการอยอูาศัย  1 1 1 3 3 1 

11 1.12 ย่านที่ตั้งโครงการ     1 1 1 3 3 1 

12 1.13 จ านวนบ้านพักอาศัยในโครงการทีท่่าน
อยู่อาศัย  

1 1 1 3 3 1 

13 2.1 พื้นที่ตั้งโครงการไม่อยู่ในเขตแนวรบัน้ า 1 1 1 3 3 1 

14 2.2 พื้นที่ตั้งโครงการไม่ท าลายแหล่งระบบ
นิเวศส าคัญทางธรรมชาติ 

1 1 1 3 3 1 

15 2.3 มีระบบสาธารณูปโภคอยู่ในพื้นที่อยูแ่ล้ว
เช่น ไฟฟ้า น้ าประปา ระบบโทรศัพท์ ถนน 1 1 1 3 3 1 

16 2.4 มีขนส่งมวลชนประเภทรถประจ าทาง 
ได้แก่ รถเมล์-รถบัส รถตู้ และรถสองแถว ที่
ผ่านหรือเข้าถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร 

1 1 1 3 3 1 

17 2.5 มีขนส่งมวลชนระบบราง ได้แก่ รถไฟ 
รถไฟฟ้า  

1 1 1 3 3 1 

18 2.6รถไฟฟ้าใต้ดิน ที่ผ่านหรือเข้าถึงโครงการใน
รัศมี 1,000 เมตร 1 1 1 3 3 1 

19 2.7 มีขนส่งมวลชนระบบทางน้ า ได้แก ่เรือ
ด่วน เรือเมล์ ที่ผ่านหรือเขา้ถึงโครงการในรัศมี 
500-1,000 เมตร 

1 1 1 3 3 1 
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ตารางสรุประมวลผล (IOC) งานค้นคว้าอิสระหัวข้ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม 
อาจารย์ ดร. 

สิทธิชัย 
นาคสุขสกุล 

อาจารย์ ดร. 
ด ารงศักดิ์ 
รินชุมภู 

ผศ. ดร. 
กองกูณฑ์ 
โตชัยวัฒน ์

∑R N IC=∑R/N 

20 2.8 สถานศึกษา เช่น โรงเรียน วิทยาลัย และ
มหาวิทยาลัยรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร 

1 1 1 3 3 1 

21 2.9 มีสถานบรกิารสุขภาพ เช่น โรงพยาบาล 
สถานีอนามยั คลินิกแพทย ์และคลินิกทนัตก
รรมอยู่ในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการ
หมู่บ้านจัดสรร 

1 1 1 3 3 1 

22 2.10 พื้นที่ส าหรับลานตลาด ร้านคา้สะดวกซ้ือ 
หรือ ร้านค้าอื่น ๆ เช่น รา้นซักรีด ภายใน
ชุมชนอย่างน้อย 1 ร้านต่อ 500 หลังคาเรือน 
หรือ 150 ตร.ม. ต่อ 500 หลังคาเรือนใน
โครงการหมู่บ้านจัดสรร 

1 1 1 3 3 1 

23 2.11 ลานกีฬา ศูนย์กีฬา หรือ พื้นที่
นันทนาการ อยา่งน้อย 150 ตร.ม. ต่อ 500 
หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

1 1 1 
3 
 

3 1 

24 2.12 ศูนย์ชุมชน ซ่ึงเป็นพื้นที่ให้บริการ
ส่วนกลาง ประกอบดว้ยส านกังานนิติบคุคล 
ห้องสมุด ห้องคอมพิวเตอร์ ห้องออกก าลังกาย 
ห้องสันทนาการ พื้นที่ติดต้ังATM เป็นต้นใน
กรณีที่โครงการมีหน่วยพกัอาศัยมากกวา่ 500 
หลังคาเรือนในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 

1 1 1 3 3 1 

25 2.13 ระบบทางจกัรยาน (bicycle network)
ทางจักรยานภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร 1 1 1 3 3 1 

26 2.14 ทางเท้าในโครงการที่มีความกว้างไม่น้อย
กว่า 2 เมตร  1 1 1 3 3 1 

27 2.15 โครงข่ายถนนก้างปลา และวงเวียนกลับ
รถ (cul-de-sac ) 1 1 1 3 3 1 

28 2.16 รั้วบ้านแบบโปร่งของโครงการหมู่บ้าน
จัดสรร 1 1 1 3 3 1 

29 2.17 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวใน
โครงการ (community garden) 1 1 1 3 3 1 

30 2.18 ไม้ยืนต้นรับประทานได ้(edible 
landscape) 

1 1 1 3 3 1 
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ตารางสรุประมวลผล (IOC) งานค้นคว้าอิสระหัวข้ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม 
อาจารย์ ดร. 

สิทธิชัย 
นาคสุขสกุล 

อาจารย์ ดร. 
ด ารงศักดิ์ 
รินชุมภู 

ผศ. ดร. 
กองกูณฑ์ 
โตชัยวัฒน ์

∑R N IC=∑R/N 

31 2.18 อาคารส่วนกลาง เป็นอาคารประหยัด
พลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อม 1 1 1 3 3 1 

32 2.19 วัสดุที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลางต้องไม่เก็บ
ความร้อนและไม่ระบายความร้อนใช้วัสดุที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม (light-colored 
hardscape) 

1 1 1 3 3 1 

33 2.20 การออกแบบเพื่อคนทั้งมวล(universal 
design)เป็นการออกแบบการใช้งานที่เด็ก
คนชรา คนพิการ สารมารถใช้งานได้สะดวก 

1 1 1 3 3 1 

34 2.21 การปรับปรุงอาคารเดิมที่มีอยู่ (ถ้ามี) 
ก่อนการก่อสร้างโครงการให้สามารถใชง้านได้
อย่างมีประสิทธภิาพอีกครั้ง 

0 1 1 3 3 0.66 

35 2.22 การวางแผนการอนุรักษ์สิ่งก่อสร้างที่มี
คุณค่าทางประวัติศาสตร์ในบริเวณโครงการ(ถ้า
มี)ในพื้นที่โครงการ 

0 1 1 3 3 0.66 

36 2.23 การใช้พลังงานทดแทนเช่น พลังงาน
แสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานน้ า 1 1 1 3 3 1 

37 2.24 การใช้วัสดุที่เหลือใชห้รือวัสดุรีไซเคิลมา
มาใช้เป็นวัสดุก่อสร้างพื้นที่ส่วนกลาง 

1 1 1 3 3 1 

38 2.25 มีการจัดการขยะในโครงการที่ดีเปน็มิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม 1 1 1 3 3 1 

39 2.26 ด้านการบริหารโครงการหมู่บา้นจดัสรร
โดยค านึงถึงส่ิงแวดล้อมเช่น การท าความ
สะอาดอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  การก าจัด
แมลงและสัตว์รบกวนในอาคารแบบไม่ใช้
สารพิษ และ การจัดการแมลงและสัตวร์บกวน
ในสวนแบบไม่ใช้สารพิษ  

1 1 1 3 3 1 

40 2.27 บริหารพื้นทีจ่อดรถเพื่ออนุรกัษ์พลังงาน
เช่น การใช้รถยนต์โดยสารร่วมกันโดยมกีาร
จัดการที่จอดรถตา่งหากอย่างชัดเจน 

1 1 1 3 3 1 

41 2.28 มีการมีที่ปรกึษาของโครงการเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1 3 3 1 
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ตารางสรุประมวลผล (IOC) งานค้นคว้าอิสระหัวข้ออิทธิพลของแนวคิดการออกแบบตาม
หลักเกณฑ์การประเมินอีโควิลเลจที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อที่อยู่อาศัยในหมู่บ้านจัดสรร (ต่อ) 

ข้อ ค าถาม 
อาจารย์ ดร. 

สิทธิชัย 
นาคสุขสกุล 

อาจารย์ ดร. 
ด ารงศักดิ์ 
รินชุมภู 

ผศ. ดร. 
กองกูณฑ์ 
โตชัยวัฒน ์

∑R N IC=∑R/N 

42 2.29 การการออกแบบและวางแผนการ
ป้องกันภัยธรรมชาติ (น้ าท่วม แผ่นดินไหว ดิน
ทรุด) 

1 1 1 3 3 1 

43 2.30 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะที่
ส่งเสริมบรรยากาศที่ดีในชุมชน และ และการ
จัดเตรียมพื้นที่เพื่อจัดกจิกรรมท้องถิ่นภายใน
ชุมชน 

1 1 1 3 3 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก ข 
แบบสอบถาม 

การประชุมวิชาการประจ าปี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งท่ี 10 ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 วันที่ 24-25 มีนาคม พ.ศ. 2559 คณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 
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ประวัติผู้เขียน 
 

ชื่อ นายชาคร สุทธิวงศ์พันธ์ 
วันเดือนปีเกิด 11 มิถุนายน พ.ศ. 2532 
ต าแหน่ง สถาปนิก  

 
ผลงานทางวิชาการ 

 

 

บทความวิชาการเรื่อง การเปรียบเทียบการประเมินด้านการออกแบบเพ่ืออนุรักษ์พลังงานและ
สิ่งแวดล้อมส าหรับโครงการหมู่บ้านจัดสรรในประเทศไทย น าเสนอในงานประชุมวิชาการ 
ประจ าปีสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 10 ประจ าปี พ.ศ. 2559 วันที่ 
24-25 มีนาคม พ.ศ. 2559 จัดโดยคณะสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล.    

 
ประสบการณ์ท างาน ปี 2555 – ปัจจุบัน ต าแหน่ง สถาปนิก 

บริษัท ยู เอ็น ไอ สตูดิโอ จ ากัด 
 

  
  

 


