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บทคัดยอ 

 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยงานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงผสม (mixed 

methodology) เพ่ือศึกษาถึงลักษณะผังแมบทของโครงการหมูบานจัดสรร การวางผังแปลงอยูอาศัย 

รวมถึงองคประกอบของพ้ืนท่ีสวนกลางในความตองการของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร ซ่ึง

สามารถนําขอมูลดังกลาวไปเปนแนวทางในพัฒนาผังแมบทของโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ใหเกิดกระตุนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคสําหรับการพัฒนาโครงการในอนาคต 

จากการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง 813 ตัวอยาง และนํามาคัดแยกตาม

ขอบเขตการศึกษาจะได 411 ตัวอยาง และนําขอมูลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา แบงการ

วิเคราะหออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดานในการวางผังแมบทโครงการ (2) ดานทัศนียภาพของโครงการ 

(3) ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ผลการวิจัยจะเห็นวา ปจจัยสวนบุคคลจะโดยภาพรวมจะมี

ความแตกตางกัน ท้ัง 3 ดาน ของท้ัง 9 กลุมประเภทราคา ท้ังบานเดี่ยวและทาวนเฮาสโดยจะให

ความสําคัญและความตองการท้ัง 3 ดาน พบวา กลุมตัวอยางของประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาส 

ดานการวางผังแมบทภายโครงการ ใหความสําคัญลําดับท่ี 1 อยูท้ังหมด 4 ปจจัย คือ (1) ขนาดของ

แปลงอยูอาศัย (2) ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ (3) รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร อาทิเชน กลุม

หรือเรียงยาว (4) ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ ดานทัศนียภาพในภายโครงการ ให

ความสําคัญลําดับท่ี 1 ท้ังหมด 4 ปจจัย ไดแก (1) รูปแบบเสาไฟฟาภายในโครงการ อาทิเชน บนดิน 

ใตดิน (2) มีทะเลสาบภายในโครงการ (3) ไมมีเสาไฟฟาแรงสูงภายในโครงการ (4) ประเภทถังเก็บน้ํา

สํารองโครงการโดยประเภทบานเดี่ยว และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ใหความสําคัญ



(2) 

ลําดับท่ี 1 ท้ังหมด 2 ปจจัย ไดแก (1) รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย อาทิเชน ปอมยาม กลอง

วงจรปด เขาและออกโครงการโดยใชคียการด (2) ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นและจากการ

สัมภาษณผูประกอบการ จํานวน 5 ราย พบวา มีปจจัยบางปจจัยท่ีไมสอดคลองกับความตองการของ

ผูอยูอาศัยในโครงการ อาทิเชน ขนาดถนนท่ีใหญเกินกวากฎหมายกําหนด ขนาดสวนสวนกลางท่ีใหญ

เกินไป ซ่ึงเปนปจจัยท่ีเกินความตองการของผูอยูอาศัยภายในโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท 

โดยผูประกอบการหรือผูลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย สามารถนําขอมูลในงานวิจัยดังกลาวไป

ใชเปนเกณฑในการพัฒนาโครงการ ใหตรงกับความตองการแกผูบริโภคของแตละระดับราคา สวน

ผูออกแบบ สถาปนิก ภูมิสถาปนิก สามารถนําขอมูลจากการสํารวจไปใชเปนเกณฑและขอกําหนด

พิจารณาวิธีการออกแบบพ้ืนท่ีวางผังแมบทโครงการของแตละระดับราคา ไดตรงตามความตองการ

ของผูอยูอาศัยภายในโครงการหมูบานจัดสรรท้ังประเภทบานเดี่ยว และทาวน เฮาสในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

คําสําคัญ: แนวทางการออกแบบ, ผังแมบท, หมูบานจัดสรร, บานเดี่ยว, ทาวนเฮาส, ระดับราคา 
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ABSTRACT 

 

In this study, mixed methodology was applied in order to develop 

master plan design guidelines for detached houses and townhouses in Bangkok 

Metropolitan Region. The study apprehended characteristics of the master plans and 

layouts of residential plots. In addition, data acquisition comprised of questionnaire 

surveys. The amount of participants included 813 samples and another subgroup of 

411 samples. Subsequently, data was analyzed using descriptive statistics. The 

analysis was classified into three sections consisting of (1) master planning (2) 

sceneries or side views (3) internal systems of the housing projects. Likewise, five 

interviews were conducted with individuals whom were directors and investors. The 

interviews primarily revealed factors influencing residential needs. The results 

indicated that personal factors generally hold contradictions in all three aspects. The 

responses on both detached houses and townhouses were different for nine 

different price ranges. There were four main factors affecting master planning, which 

were (1) large and small plots of housing area (2) site location of houses within the 

project (3) division of plots i.e. cluster or linear plots (4) the density of residential 

plots in the projects. Respectively, sceneries or side views composed of four factors 

as follows: (1) electric poles on the projects i.e. above ground or underground cables 



(4) 

(2) the lakes in the projects or campus (3) no high voltage pylons in the projects (4) 

reserve water tanks in the projects. As for internal systems, two factors were 

discovered: (1) security systems such as CCTV, guard houses, and key cards (2) two 

layers of security control. Eventually, the findings were beneficial to real estate 

developers as well as practitioners in contributing to appropriate project 

development and consumer satisfaction for all price ranges. Furthermore, such 

findings were also of use for architects, landscape designers, and those interested in 

selecting specifications of project areas and coming up with master plans to suit the 

needs of homeowners. More advantages were consumer insights and knowledge 

extension for future development. 

 

Keywords: Design guideline, Master plan, Houses, Townhouse, Price level 

  



(5) 

กิตติกรรมประกาศ 

 

วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไปไดดวยดีดวยการชี้แนะและใหคําปรึกษาแนวทางใน

การทําวิจัยครั้งนี้จาก ผูชวยศาสตราจารย ดร. กองกูณฑ โตชัยวัฒน ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ อาจารย 

ดร. ดํารงศักดิ์ รินชุมภู ประธานกรรมการสอบ ผูชวยศาสตราจารย ดร. คัทลียา จิรประเสริฐกุล 

กรรมการสอบวิทยานิพนธ และรวมถึงคณาจารยทุกทานท่ีไดใหคําแนะนํา และขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ี

เปนประโยชนไดเปนอยางดีตอวิทยานิพนธฉบับนี้ 

นอกจากนี้ผูวิจัยขอขอบพระคุณครอบครัว รวมถึงเพ่ือน ๆ พ่ี ๆ นอง ๆ ทุกคนท่ีไดให

การชวยเหลือ และเปนกําลังใจใหจนวิทยานิพนธสําเร็จ โดยหวังอยางยิ่งวาวิทยานิพนธเลมนี้จะเปน

ประโยชน และเปนแนวทางใหกับผูท่ีใหความสนใจนําไปตอยอดในงานวิจัย และเปนแนวทางใหกับ

ผูสนใจตอไปในอนาคต 

 

นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



(6) 

สารบัญ 

 

หนา 

บทคัดยอภาษาไทย (1) 

 

บทคัดยอภาษาอังกฤษ (3) 

 

กิตติกรรมประกาศ (5) 

 

สารบัญตาราง (12) 

 

สารบัญภาพ (19) 

 

บทท่ี 1 บทนํา 1 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 1 

1.2 วัตถุประสงค 3 

1.3 ปจจัยประชากร และปจจัยโครงการ 3 

1.4 ขอบเขตการศึกษา 3 

1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 3 

1.4.2 ขอบเขตดานระดับราคา 4 

1.4.3 ขอบเขตกลุมผูใหขอมูล 4 

1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 4 

1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 5 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 7 

1.8 นิยามศัพท 8 

 

 



(7) 

บทท่ี 2 วรรณกรรมและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 9 

 

2.1 หลักการเก่ียวกับการออกแบบวางผังแมบท 9 

2.1.1 คํานิยามการวางผังแมบท 9 

2.1.2 การวางผังแมบทกับผังหลัก 10 

2.1.3 ประโยชนของการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 10 

2.1.4 กระบวนการวางผังแมบท 10 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวางผังแมบทท่ีนาอยูอาศัย 12 

2.2.1 หลักการวางผังแมบทชุมชมท่ีนาอยู 12 

2.2.2 การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ 12 

2.2.3 การวางผังการใชท่ีดิน 13 

2.2.4 ผังจัดสรรโครงการ 13 

2.2.5 การวางผังแมบทพ้ืนท่ีโครงการใหนาอยูอาศัย 14 

2.2.6 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการหมูบานจัดสรร 16 

2.2.7 ระบบการสัญจร 16 

2.2.8 รูปแบบการจัดกลุมของแปลงจัดสรรท่ีดิน 18 

2.2.9 การวางแปลงจัดสรรท่ีดินของการสัญจรทางหลัก 20 

2.2.10 การแบงประเภทสวน 21 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยแตละประเภท 22 

2.3.1 บานเดี่ยว (single detachedhouse) 22 

2.3.2 ทาวนเฮาส (townhouses) 22 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการแบงระดับราคาของโครงการ 22 

2.5 ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 24 

2.5.1 ขนาดของท่ีดินจัดสรร 25 

2.5.2 ขนาดของแปลงท่ีดินจัดสรร 25 



(8) 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 26 

2.7 สรุปวิธีการวัดคาตัวแปรของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 29 

2.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีผลตองานวิจัย 31 

 

บทท่ี 3 วิธีการวิจัย 32 

 

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 32 

3.2 ประชากรและขอบเขตกลุมตัวอยาง 32 

3.3 เครื่องมือในการวิจัย 33 

3.3.1 แบบสอบถาม 33 

3.3.2 แบบสัมภาษณ 34 

3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 35 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 36 

3.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 36 

3.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) 37 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 37 

3.5.1 ขอมูลปจจัยเชิงปริมาณดานประชากรศาสตร 37 

3.5.2 ขอมูลเชิงปริมาณดานระดับราคาของประเภทท่ีอยูอาศัย 37 

3.5.3 ขอมูลผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 38 

3.5.4 ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการเลือกซ้ือ 38 

การเลือกซ้ือหมูบานจัดสรร 38 

3.5.5 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 39 

3.6 สรุปวิธีการวิจัย 39 

 

 

 



(9) 

บทท่ี 4 ผลการวิเคราะหขอมูล 41 

 

4.1 ขอมูลปจจัยประชากร 41 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัย 45 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการ 49 

                ท่ีมีผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรของ 

                ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส  

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการ57 

                ท่ีมีผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรของ 

                แตระดับราคา  

4.4.1 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 57 

4.4.2 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 61 

4.4.3 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 65 

4.4.4 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 69 

4.4.5 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคาต่ํากวา 2 ลานบาท 73 

4.4.6 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 77 

4.4.7 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 81 

4.4.8 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 85 

4.4.9 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 89 

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจลักษณะทางกายภาพตอแนวทางการออกแบบ 93 

                ผังแมบทและองคประกอบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร  

4.5.1 ผลการวิเคราะหดานการวางผังแมบทโครงการจากผลการสํารวจ 103 

                      ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส  

4.5.2 การวิเคราะหดานทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสํารวจ 

                      ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 108 

4.5.3 การวิเคราะหดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการจากผลการสํารวจ 110 

                      ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส  



(10) 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 111 

4.6.1 สมมติฐานปจจัยประชากรสงผลตอระดับความสําคัญดานการวางผังแมบท 112 

                       ภายในโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ ดานงานระบบตาง ๆ  

                       ภายในโครงการ  

4.6.2 การวิเคราะหปจจัยประชากร 112 

4.7 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการ 163 

4.7.1 การสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 163 

4.7.2 การสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 166 

 

บทท่ี 5 สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 172 

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 172 

5.1.1 สรุปปจจัยสวนบุคคล 172 

5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยเชิงประชากร 173 

5.1.3 สรุปความสําคัญของดานตาง ๆ ในโครงการตอแนวทางการออกแบบ 174 

                      วางผังแมบทโครงการของแตละกลุมระดับราคา  

5.1.4 สรุปขอมูลระหวางผูประกอบการและผูอยูอาศัยภายในโครงการ 181 

                      หมูบานจัดสรร ตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 

                      หมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส  

5.1.5 สรุปขอมูลเสนอแนะสําหรับแนวทางการออกแบบวางผังแมบท 182 

                       โครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส  

5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 185 

5.2.1 อภิปรายผลปจจัยสวนบุคคล 185 

5.2.2 อภิปรายผลดานการวางผังแมบทโครงการ 185 

5.2.3 อภิปรายผลดานทัศนียภาพในโครงการ 185 

5.2.4 อภิปรายผลดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 186 



(11) 

5.3 ขอจํากัดในงานวิจัย 186 

5.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 186 

5.4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 186 

5.4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 187 

 

รายการอางอิง 188 

 

ภาคผนวก 192 

 

ประวัติผูเขียน 258 

 

  



(12) 

สารบัญตาราง 

 

ตารางท่ี    หนา 

2.1   ระดับราคาท่ีตองการซ้ือ      23 

2.2   ระดับราคาบานท่ีออกสูตลาด แยกตามระดับราคา มกราคม-พฤศจิกายน ป 2557 23 

3.1   สรุปวิธีการวิจัย     40 

4.1   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  49 

       ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

4.2   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  51 

       ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

4.3   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  52 

       ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

4.4   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  53 

       ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

4.5   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  55 

       ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

4.6   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  56 

       ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

4.7   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  57 

       ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.8   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  59 

       ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.9   ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  60 

       ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภท  

       บานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.10 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  61 

       ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 



(13) 

4.11 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  62 

       ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

4.12 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  64 

       ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

4.13 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  65 

       ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

       ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

4.14 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  66 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

4.15 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  68 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

4.16 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  69 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.17 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  70 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.18 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  72 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.19 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  73 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

4.20 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  74 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

 



(14) 

4.21 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  76 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

4.22 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  77 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.23 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  78 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.24 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  80 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

4.25 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  81 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

4.26 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  82 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

4.27 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  84 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

4.28 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  85 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

4.29 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  86 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

4.30 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  88 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

 



(15) 

4.31 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  89 

ตอดานการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.32 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  90 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.33 ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญ  92 

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.34 การวิเคราะหดานการวางผังแมบทโครงการจากผลการสํารวจ  94 

ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

4.35 การวิเคราะหดานทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสํารวจ  99 

ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

4.36 การวิเคราะหดานงานระบบตาง ๆ โครงการจากผลการสํารวจ                102 

ระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

4.37 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ                  113 

จําแนกตามสถานภาพ 

4.38 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสถานภาพเปนรายคู                 114 

โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.39 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ                 115 

จําแนกตามระดับการศึกษา  

4.40 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู                        116 

โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

4.41 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ                118 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

4.42 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู                           119 

โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)         

4.43 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         121 

จําแนกตามระดับการศึกษา 

  



(16) 

4.44 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู                           122 

โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

4.45 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ         124 

       จําแนกตามอาชีพ 

4.46 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอาชีพเปนรายคู                   125 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

4.47 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         127 

      จําแนกตามอาชีพ 

4.48 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอาชีพเปนรายคู                                       128 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.49 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         130 

       จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

4.50 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของรายไดรวมของครอบครัวเปนรายคู                131 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

4.51 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ         133 

       จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.52 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู            134 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

4.53 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ                136 

       จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.54 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู            137 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

4.55 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         138 

       จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

4.56 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู            139 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.57 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ         140 

       จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

4.58 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยูในครอบครัว      142 

       เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

  



(17) 

4.59 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ                144 

       จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

4.60 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว   145 

       เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.61 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         147 

       จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

4.62 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยูในครอบครัว      149 

       เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

4.63 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ                151 

       จําแนกตาม ประเภททาวนเฮาส 

4.64 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู                       153 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.65 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         154 

       จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

4.66 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู                155 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

4.67 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ         157 

       จําแนกตามอายุโครงการ  

4.68 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุโครงการ เปนรายคู                             158 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

4.69 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ         159 

       จําแนกตามอายุโครงการ  

4.70 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุโครงการ เปนรายคู                             160 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

4.71 การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ                161 

       จําแนกตามจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

4.72 ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนบานพักอาศัยในโครงการเปนรายคู       162 

       โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)   

  



(18) 

4.73 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรร              163 

       ประเภทบานเดี่ยว 

4.74 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรร              166 

ประเภททาวนเฮาส 

5.1  สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยเชิงประชากร                 173 

5.2  สรุปความสําคัญของปจจัยท่ีเปนลําดับท่ี 1 ของแตละระดับราคา                175 

ของประเภทบานเดี่ยวและประเภททาวนเฮาส 

  



(19) 

สารบัญภาพ 

 

ภาพท่ี                     หนา 

1.1  กลุมตัวอยาง       4 

1.2  ระเบียบวิธีวิจัย       5 

1.3  ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม    6 

1.4  ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย     8 

2.1  กระบวนการวางผังแมบท     11 

2.2  แสดงตัวอยางรูปแบบการจัดกลุมของแปลงท่ีดิน   19 

2.3  แสดงตัวอยางรูปแบบการวางแปลงจัดสรรท่ีดินของการสัญจรทางหลัก  20 

2.4  แสดงเปรียบเทียบสัดสวนท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนใหมแยกตามประเภทในเขต 24 

กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเดือน มกราคม-ธันวาคม ป 2556-2557  

3.1  เครื่องมือในการวิจัย     33 

3.2  รูปแบบการสัมภาษณ     35 

3.3  ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา    36 

4.1  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ   41 

4.2  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ   40 

4.3  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสภาพ   42 

4.4  จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา  43 

4.5  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ   43 

4.6  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัว  44 

4.7  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิก  44 

4.8  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยูในครอบครัว 45 

4.9  จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย  46 

4.10 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับราคาของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 46 

4.11 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับราคาของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 47 

4.12 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกอายุโครงการท่ีอยูอาศัย  47 

4.13 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกยานท่ีตั้งโครงการ   48 

4.14 จําแนกจํานวนบานพักอาศัยในโครงการท่ีอยูอาศัย   48 

  



1 

บทที่ 1 

บทนํา 

 

1.1 ท่ีมาและความสําคัญ 

 

ท่ีอยูอาศัยนับเปนปจจัยหนึ่งท่ีสําคัญและจําเปนตอการดํารงชีวิตของมนุษย ประกอบ

กับจํานวนประชากรท่ีมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน จึงทําใหความตองการท่ีอยูอาศัยก็มีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึน

เชนกัน ปจจัยดังกลาวสงผลใหธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเติบโตข้ึนอยางรวดเร็ว และมีการแขงขัน

ในเชิงกลยุทธใหม ๆ ข้ึนอยูตลอดเวลา และตามยุคสมัยท่ีเปลี่ยนแปลงไป จากความตองการในการ

แขงขันดังกลาวนั้น โครงการตาง ๆ และในปจจุบันจึงไดหันมาใหความสําคัญตอการวางผังแมบท

โครงการท่ีเหมาะสม ตลอดจนองคประกอบของโครงการ มีการพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ เพ่ือให

เกิดสภาพแวดลอมท่ีดี เปนท่ีนาสนใจตอการอยูอาศัย อีกท้ังยังสามารถใชเปนการสรางจุดขาย เปน

เอกลักษณเพ่ือเรียกความสนใจจากผูบริโภค สําหรับการพิจารณาเลือกท่ีอยูอาศัย เชน รูปแบบของ

งานสถาปตยกรรม งานภูมิสถาปตยกรรม และการออกแบบองคประกอบตาง ๆ ในโครงการ วัสดุท่ีใช

ในการกอสราง เปนตน โดยรูปแบบการวางผังแมบทและงานออกแบบภูมิสถาปตยกรรมในพ้ืนท่ี

สวนกลางเปนอีกหนึ่งปจจัยท่ีชวยสงเสริมคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยภายในโครงการนั้น ๆ ท้ังนี้ใน

การวางผังแมบทท้ังสวนพ้ืนท่ีอยูอาศัยและพ้ืนท่ีสวนกลาง ท่ีดีนั้นจําเปนจะตองถูกจัดวางใหสัมพันธกัน

กับความตองการของผูอยูอาศัย โดยแบงสัดสวนเปนพ้ืนท่ีตาง ๆ อาทิเชน ดานการวางผังแมบท ไมวา

จะเปนเรื่องของ ตําแหนงทิศทางการวางพ้ืนท่ีพักอาศัย การเขาถึงพ้ืนท่ีอยูอาศัย ตําแหนงพ้ืนท่ีอยู

อาศัยกับทางแยก การเชื่อมโยงพ้ืนท่ีสวนกับพ้ืนท่ีพักอาศัย การจัดวางตําแหนงของอาคาร

องคประกอบตาง ๆ การหันทิศทางหนาบาน โดยในดานทัศนียภาพจะประกอบไปดวย พรรณไมท่ีใช 

รูปแบบสไตลสวน สวนหนาบาน สวนสวนกลาง การใชวัสดุตาง ๆ ท่ีเหมาะสม และในดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการประกอบดวย ระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ รูปแบบประตูสําหรับ

ทางเขาออกโครงการ โดยลักษณะการออกแบบพ้ืนท่ีใหเหมาะสมและสวยงามนั้นทําใหเกิดความ

สวยงามนาประทับใจเปนการเพ่ิมมูลคาใหกับโครงการ การสรางสังคมท่ีอบอุนและเพ่ิมพูนคุณภาพ

ชีวิต ตอการอยูอาศัยท่ีดีได นอกจากนี้การวางผังแมบทท่ีดียังชวยยกระดับจิตใจและคุณภาพชีวิตของ

ผูใชสอยไดมากอีกดวย (เดชา บุญคํ้า, 2552) 
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การวางออกแบบผังแมบทโครงการและการสรางสภาพแวดลอม (ฆณฑชัย โรจนะสมิต, 

2543) มักถูกกําหนดข้ึนโดยเจาของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหรือผูออกแบบอันประกอบดวย

สถาปนิกและภูมิสถาปนิกเปนหลัก ซ่ึงมีผลตอการกําหนดรูปแบบตาง ๆ ของท่ีพักอาศัยและระดับ

ราคา ไดแก บานเดี่ยว ทาวนเฮาส รวมถึงการวางตําแหนงผังบริเวณของพ้ืนท่ีตาง ๆ ไดแก ขนาด

สวนสาธารณะท่ีอาจใหญหรือเล็ก ตําแหนงท่ีตั้งท่ีเอ้ือหรือไมเอ้ือตอการใชงานจริงของผูใชงาน พืช

พรรณท่ีใชมีขอจํากัดในการดูแลรักษาท่ีตางกัน องคประกอบและลักษณะพิเศษตาง ๆ สนามกีฬา

พิเศษ ขนาดสระวายน้ําท่ีเหมาะสมหรือไม รวมท้ังมีผลตอการวางตําแหนงของแปลงพ้ืนท่ีขายท่ีไมได

เปนท่ีตองการของผูซ้ือทําใหขายไดลาชา ซ่ึงสิ่งเหลานี้อาจสงผลกระทบและปญหาดานการจัดการและ

การอยูอาศัยท่ียุงยากใหกับโครงการได รวมถึงอาจทําใหพ้ืนท่ีสวนอยูอาศัยและพ้ืนท่ีสวนกลางนั้น ๆ 

อาจเปนภาระของโครงการในการปรับปรุงดูแลรักษาพ้ืนท่ีดังกลาวท่ีอาจกอใหเกิดปญหากับโครงการ

ในระยะยาว 

จากการวิจัยเอกสารพบวา (มณฑกานต ยิ่งวิลาศประเสริฐ, 2555) ในการเลือกซ้ือท่ีอยู

อาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร ผูบริโภคมักจําคํานึงถึงปจจัยพ้ืนฐานตาง ๆ เชน ท่ีตั้ง ราคา รูปแบบ 

สี วัสดุ ฯลฯ และเม่ือราคาของท่ีอยูอาศัยมีราคาสูงมากข้ึน ผูบริโภคจะมีกระบวนการในการตัดสินใจ

ซ้ือ ในการพิจารณาเลือกโครงการอยูอาศัยท่ีมากข้ึนตามไปดวย ท้ังนี้พบวาการวางผังแมบทโครงการ 

ทิศทางการวางแปลงบานหรือตัวบาน องคประกอบ และลักษณะบรรยากาศทางกายของพ้ืนท่ี

สวนกลาง ไดตามความตองการของผูซ้ือมีสวนสําคัญในการพิจารณาในการตัดสินใจซ้ือโครงการ

หมูบานจัดสรร 

งานวิจัยนี้คาดวาจะเปนประโยชนอยางยิ่ง สําหรับนักพัฒนาโครงการ สถาปนิก ภูมิ

สถาปนิก และผูท่ีเก่ียวของดานการตลาดและการขาย เพ่ือใชเปนแนวทางในการการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบานจัดสรรท่ีคํานึงถึงความเหมาะสมของการพัฒนาพ้ืนท่ีโครงการ ตามความ

ตองการของผูซ้ือโครงการหมูบานจัดสรรของแตละประเภทและระดับราคา และเพ่ือทราบเปนแนว

ทางการพัฒนาผังแมบทในโครงการหมูบานจัดสรรท่ีสนับสนุนการตัดสินใจซ้ือของผูบริโภคได 
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1.2 วัตถุประสงค 

 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคล และระดับราคาของผูท่ีอยูอาศัยใน

โครงการหมูบานจัดสรรแตละประเภท ท่ีสงผลตอความสัมพันธตอแนวทางในการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการและองคประกอบตาง ๆ ของผังโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส รวมถึงเสนอแนะผลการวิจัยเพ่ือท่ีจะเปนของแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรรของแตละระดับราคา ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและ

ปริมณฑล 
 

1.3 ปจจัยประชากร และปจจัยโครงการ 

 

1.3.1 ปจจัยเชิงประชากร สงผลตอความสัมพันธในการออกแบบวางผังแมบทโครงการ

เพ่ือตอบสนองความตองการของผูซ้ือ 

1.3.2 โครงการหมูบานจัดสรรท่ีดิน ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีลักษณะของ

การออกแบบผังแมบทโครงการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูซ้ือท่ีแตกตางกัน 

1.3.3 ระดับราคาของโครงการหมูบานจัดสรร สงผลใหลักษณะการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการเพ่ือตอบสนองความตองการของผูซ้ือ 

 
1.4 ขอบเขตการศึกษา 

 

1.4.1 ขอบเขตดานพ้ืนท่ี 

เพ่ือศึกษาแนวทางการออกแบบผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรโดยการวิจัย

ครั้งนี้ไดเลือกทําการวิจัยโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และควบคุมตัวแปรใหมีลักษณะใกลเคียงกัน 

ไดแก 

1.4.1.1 เปนหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล 

1.4.1.2 ไมเกินจัดสรรท่ีดินขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายตั้งแต 

100 - 499 แปลง หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ 19-100 ไร (พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน, 2543) 

1.4.1.3 ประเภทของท่ีอยูอาศัย ไดแก บานเดี่ยวหรือทาวนเฮาส 
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1.4.2 ขอบเขตดานระดับราคา 

ศึกษารูปแบบแนวทางการออกแบบผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรของระดับ

ราคา เนื่องจากเปนปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมของผูอยูอาศัย โดยการวิจัยครั้งนี้จะแบงออกเปน 5 

ระดับราคาไดแก (1) นอยกวา 2.00 ลานบาท (2) 2.01-3.00 ลานบาท (3) 3.01-5.00 ลานบาท (4) 

5.01-10.00 ลานบาท (5) มากกวา 10.00 ลานบาท (เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส, 2557 

อางถึงใน ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558) 

1.4.3 ขอบเขตกลุมผูใหขอมูล 

1.4.3.1 ดําเนินการเก็บขอมูลของกลุมผูท่ีอยูอาศัยจริงในโครงการ 

1.4.3.2 ดําเนินการเก็บขอมูลของกลุมผูประกอบการระดับการบริหารโครงการ 

หรือผูออกแบบท่ีสามารถเลือกรูปแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรในระดับราคาท้ัง 5 ระดับ 

1.4.4 ขอบเขตดานเวลา 

1.4.4.1 ดําเนินการเก็บขอมูลโครงการหมูบานจัดสรร ท้ัง 2 ประเภท โดยเปน

โครงการท่ีเริ่มนับจากการมีผูเขาอยูอาศัยภายในโครงการไมเกิน 3 ป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.1 กลุมตัวอยาง 
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1.5 ระเบียบวิธีวิจัย 

 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสม (mixed methodlogy) ในลักษณะการวิจัยเชิงพรรณนา 

(descriptive research) วิธีในการเก็บรวบรวมเชิงปริมาณ ในการเปนขอมูลและการวิเคราะหขอมูล

ตาง ๆ เริ่มจากการกําหนดปจจัยดานประชากร และกลุมตัวอยาง คือ กลุมเปาหมายท่ีเลือกซ้ือท่ีอยู

อาศัยประเภทหมูบานจัดสรร โดยแบงออกเปน 2ประเภทการอยูอาศัย ไดแก (1) บานเดี่ยว (2) 

ทาวนเฮาส โดยประเภทการอยูอาศัย 5 ระดับราคา ไดแก (1) นอยกวา 2.00 ลานบาท (เฉพาะ

ทาวนเฮาส) (2) 2.01-3.00 ลานบาท (3) 3.01-5.00 ลานบาท (4) 5.01-10.00 ลานบาท (5) มากกวา 

10.00 ลานบาท (เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส, 2557 อางถึงใน ธนาคารอาคารสงเคราะห, 

2558) ของโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภทท่ีอยูอาศัย จํานวนข้ันต่ํากลุมราคาละ 40 ตัวอยาง 

โดยมีจํานวนตัวอยางท่ีเก็บรวบรวมไดจํานวน 411 ตัวอยาง โดยทําการศึกษาปจจัยเชิงประชากร และ

ขอมูลโครงการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ไดแก ราคา จํานวนหลังคาเรือนในโครงการ ทําเลท่ีตั้ง และ

บริบทโดยรอบโครงการ ความตองการลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลาง โดยการใช

แบบสอบถาม นําไปสรุปผลมาวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา และวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัว

แปร นําผลท่ีไดมาวิเคราะหเปรียบเทียบกับผลการสัมภาษณผูประกอบการหรือผูเก่ียวของดาน

ออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรรจํานวน 5 ราย โดยเลือกสัมภาษณผูประกอบการระดับ

ผูจัดการสวนงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือผูออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมี

ประสบการณวางผังแมบทของโครงการตั้งแต 5 ปข้ึนไป ขอมูลท่ีทําการสัมภาษณไดแก ขอมูลของ

ผูประกอบการและโครงการกรณีศึกษา การกําหนดราคาขายโครงการ และแนวทางการวางผังแมบท

โครงการและพ้ืนท่ีสวนกลาง นําผลสรุปมาวิเคราะหดวยเทคนิคการวิเคราะหเนื้อหาตอบปญหา

สนับสนุนขอมูลงานวิจัยรวมกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.2 ระเบียบวิธีวิจัย  
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1.6 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ในการดําเนินการวิจัยนี้มีการเสนอกรอบตัวแปรของการวิจัย ซ่ึงประกอบไปดวยตัวแปร

ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการวิจัย ซ่ึงตัวแปรนั้น ๆ มีความสัมพันธระหวางกัน ดังภาพท่ี 1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม  

ชุดตัวแปรตนดานผูบริโภค 

 

1. ปจจัยประชากร 

- เพศ 

- อายุ 

- การศึกษา 

- อาชีพ 

- รายได 

- สถานภาพสมรส 

- สมาชิกในครอบครัว 

2. ประเภทโครงการ 

- บานเดี่ยว 

- ทาวนเฮาส 

3. ระดับราคาโครงการ 

- นอยกวา 2 ลานบาท 

- 2.01-3.00 ลานบาท 

- 3.01-5.00 ลานบาท 

- 5.01-10.00 ลานบาท 

- มากกวา 10.00 ลานบาท 

ชุดตัวแปรตามดานระดับอิทธิพลตอการ

ตัดสินใจซ้ือของปจจัย 

 

1. ผังแมบทโครงการเชน 

- การวางผังแมบทโครงการ 

- รูปแบบของการออกแบบผังแมบทใน

ความตองการ 

2. แปลงจัดสรรท่ีดิน เชน 

- รูปแบบการจัดสรรผังบรเิวณแปลงขาย 

- ทิศทางการวางแปลงขายท่ีเหมาะสม 

- สัดสวนพ้ืนท่ีขายตอพ้ืนท่ีโครงการ 

3. รูปแบบพ้ืนท่ีสวนกลาง เชน 

- ลักษณะรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ท่ี

ตองการในพ้ืนท่ีสวนกลางโครงการ เชน 

ทางจักรยาน ทางว่ิงออกกําลังกาย สนาม

บาสเกตบอล 

- ลักษณะตาํแหนงความเหมาะสมของ

พ้ืนท่ีตาง ๆ ในโครงการของพ้ืนท่ี

สวนกลาง 

- ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลาง 

เชน ถนน ทางเทา  
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ภาพท่ี 1.3 ความสัมพันธระหวางตัวแปรตน และตัวแปรตาม (ตอ) 

 

1.7 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

 

1.7.1 ผูประกอบการหรือผูลงทุน และนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย สามารถนําแนว

ทางการออกแบบผังแมบทนี้ไปใชเปนเกณฑในการพัฒนาโครงการ เพ่ือสรางความพึงพอใจแกผูบริโภค 

เพ่ือเปนประโยชนดานการจัดการตนทุน และการตลาดของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยหมูบาน

จัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

1.7.2 สถาปนิก ภูมิสถาปนิก หรือผูออกแบบ สามารถนําแนวทางการออกแบบผัง

แมบทนี้ไปใชเปนเกณฑในการออกแบบโครงการจัดสรรท่ีดิน ท้ังนี้เพ่ือกําหนดวิธีการออกแบบพ้ืนท่ี

วางผังแมบทโครงการท่ีสนับสนุนการขายของนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย ของหมูบานจัดสรร ประเภท

บานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

  

ชุดตัวแปรตนดานผูประกอบการ

โครงการและผูออกแบบโครงการ 

- ประเภทโครงการ 

- ระดับราคา 

- ลักษณะของบริษัท 

 
 
 
 

ตามตัวแปรตามดานการพัฒนาโครงการ 

1. แนวคิดผังแมบทโครงการเชน 

- กระบวนการในการวางผังแมบท

โครงการ 

- รายละเอียดของการออกแบบผังแมบท

ในความตองการ 

2. แปลงจัดสรรท่ีดิน เชน 

- รูปแบบการจัดสรรผังบรเิวณแปลงขาย 

- ทิศทางการวางแปลงขายท่ีเหมาะสม 

- สัดสวนพ้ืนท่ีขายตอพ้ืนท่ีโครงการ 

3. รูปแบบพ้ืนท่ีสวนกลาง เชน 

- ลักษณะรูปแบบกิจกรรมตาง ๆ ในพ้ืนท่ี

สวนกลางโครงการ 

- ลักษณะความเหมาะสมของพ้ืนท่ีตาง ๆ 

ในโครงการของพ้ืนท่ีสวนกลาง 

- ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ี

สวนกลาง 
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ภาพท่ี 1.4 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับจากงานวิจัย 

 

1.8 นิยามศัพท 

 

1.8.1 การจัดสรรท่ีดิน หมายถึง การจําหนายท่ีดินท่ีไดแบงเปนแปลงยอยรวมกันตั้งแต 

10 แปลงข้ึนไป ไมวาจะเปนการแบงจากท่ีดินแปลงเดียว หรือแบงจากท่ีดินหลายแปลงท่ีมีพ้ืนท่ี

ติดตอกัน โดยไดรับทรัพยสินหรือประโยชนเปนคาตอบแทน (พระราชบัญญัติการจัดสรรท่ีดิน, 2543) 

1.8.2 พ้ืนท่ีขาย หมายถึง พ้ืนท่ีท่ีสรางผลตอบแทนใหกับผูประกอบการหรือผูลงทุน 

และเปนพ้ืนท่ี ท่ีสามารถครอบครองและโอนกรรมสิทธิ์สวนบุคคลได เพ่ือการใชประโยชนตางๆ ใน

พ้ืนท่ีไดตามกฎหมาย 

1.8.3 พ้ืนท่ีสวนกลาง หมายถึง พ้ืนท่ีสาธารณะประโยชน (public space) คือพ้ืนท่ีหรือ

บริเวณท่ีเปนสวนรวมในหมูบานจัดสรร ท่ีทุกคนในหมูบานสามารถเขามาใชงาน และมีสวนรวมในการ

ทํากิจกรรมตาง ๆ ได คือ  

1.8.3.1 พ้ืนท่ีเพ่ือสาธารณชนและเพ่ือสาธารณประโยชน 

1.8.3.2 พ้ืนท่ีสรางบรรยากาศธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรมรื่นท่ีอยูภายใน

ขอบเขตโครงการอยูอาศัยหรือทํากิจกรรมสังสรรคตาง ๆ  

1.8.3.3 พ้ืนท่ีกิจกรรมสันทนาการ นันทนาการ ท่ีสงเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต 

1.8.4 หมูบานจัดสรร (housing) โครงการท่ีมีการพัฒนาจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย

แนวราบ ซ่ึงสามารถแบงออกไดตามความหมายดังนี้  

(1) บานเด่ียว หมายถึง อาคารท่ีใชเปนท่ีอยูอาศัยมีเพียงหนึ่งอาคารโดยท่ีมี

พ้ืนท่ีวางโดยรอบระหวางรั้วหรือแนวเขตท่ีดิน 

(2) บานแถวหรือทาวนเฮาส หมายถึง อาคารท่ีกอสรางติดตอกันเปนแถว

ตั้งแตสองคูหาข้ึนไปมีผนังรวมแบงอาคารเปนคูหา (กฎกระทรวงฉบับท่ี 55, 2543)  
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บทที่ 2 

วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

การศึกษาแนวทางการออกแบบผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผูวิจัยไดทบทวนวรรณกรรมท่ีเก่ียวของดังนี้ 

2.1 หลักการเก่ียวกับการออกแบบวางผังแมบท 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวางผังชุมชนท่ีนาอยูอาศัย 

2.3แนวคิดเก่ียวกับท่ีอยูอาศัยแตละประเภท 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับการแบงระดับราคาของโครงการ 

2.5 ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน 

2.6 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.7 สรุปวิธีการวัดคาตัวแปรของงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

2.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีผลตองานวิจัย 

 

2.1 หลักการเกี่ยวกับการออกแบบวางผังแมบท 

 

การออกแบบวางผังแมบทนั้นมีความสําคัญตอการวางแผนงานตอลักษณะทางกายภาพ 

โดยผังแมบทท่ีไดรับการจัดวางอยางถูกตองจะทําใหเกิดประสิทธิภาพใหกับพ้ืนท่ีในการจัดทําโครงการ 

ประหยัดงบประมาณ มีความสัมพันธกันของพ้ืน มีความปลอดภัยมากข้ึน และท่ีสําคัญสามารถสราง

ความสวยงามนาประทับใจเปนการเพ่ิมมูลคาใหแกโครงการ นอกจากนี้การวางผังท่ีดียังชวยยกระดับ

จิตใจและคุณภาพชีวิตของผูใชสอยพ้ืนท่ีไดมาก (เดชา บุญคํ้า, 2552) 

 

2.1.1 คํานิยามการวางผังแมบท 

การวางผังแมบทคือ ศิลปะและวิทยาศาสตรแหงการจัดวางพ้ืนท่ีเพ่ือการวาง

อาคาร ทางสัญจร ท่ีจอดรถ สนามกีฬา และการใชท่ีดินทุกชนิดใหเกิดประโยชนใชสอยท่ีดี มี

ประสิทธิภาพสูงสุดตามศักยภาพของบริเวณ โดยมีความสวยงาม และความปลอดภัยเปนตัวรวม

สําคัญอยูดวย การวางผังแมบทจะตองมีการปรับปรุงพ้ืนท่ีดวยการออกแบบ การปรับระดับจัดทํา

ระบบระบายน้ําท่ีถูกตอง ใหเขากับระบบของธรรมชาติและลักษณะของภูมิลักษณในพ้ืนท่ีนั้น ๆ (เดชา 

บุญคํ้า, 2552) 
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2.1.2 การวางผังแมบทกับผังหลัก 

การวางผังแมบทนั้นจะตองคํานึงถึงอนาคตเสมอเม่ือมีการพัฒนาถึงข้ันขีดสูงสุด

หรือข้ันสุดทายจะประกอบดวยสิ่งใด ไมควรจัดวางผังแมบทเฉพาะสําหรับปจจุบัน เพราะจะกอใหเกิด

ปญหาการทุบ รื้อถอน หรือความกลมกลืนท้ังทางดานประโยชนใชสอยและดานสุนทรียภาพในอนาคต

(เดชา บุญคํ้า, 2552, น. 220) 

2.1.3 ประโยชนของการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 

การออกแบบวางผังแมบทโครงการมีประโยชน ดังนี้ 

2.1.3.1 ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตอ เชื่อมโยงการใชสอยในผัง ทําใหเกิด

ความสะดวกสบายข้ึนในทุก ๆ ดาน 

2.1.3.2 ชวยใหเกิดความประหยัดในดานกอสรางในระยะยาว 

2.1.3.3 ชวยใหเกิดความปลอดภัยจากธรรมชาติ 

2.1.3.4 ชวยใหเกิดความกลมกลืนและความสวยงาม ท้ังการมองออกจากอาคาร

และการมองเขาอาคาร 

2.1.3.5 ชวยใหเกิดการขยายตัวเปนไปไดงายไมเกิดความยุงยากของการพัฒนา

พ้ืนท่ีในอนาคต (เดชา บุญคํ้า, 2552) 

2.1.4 กระบวนการวางผังแมบท 

การออกแบบวางผังแมบทเกิดข้ึนจากวัตถุประสงคท่ีตองการ แรงบันดาลใจ 

ความอยากจากปรัชญา ประสบการณ หรือเห็นตัวอยาง จะตองศึกษาและวิเคราะหวัตถุประสงคโดย

ละเอียด เพราะวัตถุประสงคเปนตัวบงชี้สิ่งสําคัญท่ีจะตามมาในภายหลัง รวมท้ังการเปนตัวกําหนด

สําคัญในการเลือกและวิเคราะหผังโครงการและโปรแกรมความตองการ โปรแกรมและบริเวณท่ี

วิเคราะหแลวจะถูกนํามาผสมผสานรวมเขาดวยกัน เรียกวา การสังเคราะห จะไดผังการใชท่ีดินหรือ

บริเวณซ่ึงมีหลายทางเลือก โดยผลของการสังเคราะหจะออกมาเปนผังการใชท่ีดินหลาย ๆ แบบท่ี

เรียกวา ผังเผื่อเลือกซ่ึงมีเง่ือนไขแตกตางกันแตตองบรรลุวัตถุประสงคเดียวกัน โดยผังเผื่อเลือกตาง ๆ 

เหลานี้ จะไดรับการประเมินโดยเกณฑท่ีนํามาประเมิน จะตองตรงกับวัตถุประสงคและจะตองชัดเจน

และเท่ียงตรง ผังแมบทท่ีเลือกและประเมินแลวจะกลายเปนผังหลักท่ีจะตองนํามาพัฒนาตอและใช

สําหรับการแบงผังข้ันตอนการพัฒนา ซ่ึงจะแบงการพัฒนาออกเปนชวง ๆ ตามความเหมาะสมและ

ตามสถานการณ (เดชา บุญคํ้า, 2552) 

ผังแมบทท่ีดีท่ีสุด ท่ีตรงตามอุดมคติอาจไมไดรับเลือกมาใช ผังท่ีเลือกสวนใหญจะ

เปนผังท่ีเหมาะสมท่ีสุดสําหรับสถานการณท่ีเปนเง่ือนไขในขณะนั้น เชน ความจํากัดในงบประมาณ 

หรือการเปนเหตุผลทางการเมือง เปนตน ในผังข้ันตอนพัฒนาตาง ๆ เชน ข้ันตอนท่ี 1 จะถูกนํามา

แบงเปนโครงการยอย ๆ ซ่ึงในแตละโครงการจะไดรับการตั้งงบประมาณเพ่ือการพัฒนา และตอง
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นําไปดําเนินการจัดจางออกแบบรายละเอียด จัดประมูล ทําการกอสรางและสุดทายมีการตรวจรับ

งานและเปดใชสถานท่ีตามลําดับ (เดชา บุญคํ้า, 2552) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.1 กระบวนการวางผังแมบท. จาก การวางผังบริเวณและงานบริเวณ (น. 62), โดย เดชา บุญ

คํ้า, 2552, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 
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2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวางผังแมบทท่ีนาอยูอาศัย 

 

2.2.1 หลักการวางผังแมบทชุมชมท่ีนาอยู 

การออกแบบวางผังการใชท่ีดินท่ีมีลักษณะของสภาพแวดลอมทางธรรมชาติท่ีมี

ความเดนเฉพาะตัวจําเปนอยางยิ่งท่ีผูออกแบบจะตองมีความระมัดระวังอยางมาก ในการวางผังและ

พัฒนาพ้ืนท่ีดิน เพ่ือลดผลกระทบสิ่งแวดลอม ใหเหลือนอยท่ีสุดหรือไมมีเลย เพ่ือไมใหเกิดความเสื่อม

โทรม การออกแบบท่ีถูกตอง นอกจากจะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมแลว ยังเสริมใหลักษณะทาง

ธรรมชาตินั้นกลายเปนจุดเดนอีกดวย นักวางผังและนักพัฒนาท่ีดิน จําเปนตองใหความเอาใจใส ใน

การอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม การออกแบบจําเปนท่ีสอดคลองพอดีกับปจจัยทางธรรมชาติในพ้ืนท่ี 

เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด การออกแบบท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม ควรตองมีการนําไปปฏิบัติ

อยางระมัดระวัง ในทุก ๆ รายละเอียดท้ังระหวางและหลังกอสราง สิ่งในธรรมชาติมีโครงสรางและ

การจัดระบบระเบียบ โครงสรางเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของการวางผังท่ีประสบความสําเร็จ 

โครงสรางของแผนผังชวยใหมนุษยเรียนรูทิศทางของตน ในสภาพแวดลอมทางกายภาพ คําวา

โครงสรางในท่ีนี้หมายถึงวิธีท่ีแผนผังถูกจัดระเบียบ เปนการรวมตัวกันขององคประกอบยอย ๆ 

ท้ังหมดเปนหนึ่งเดียว โดยท่ีโครงสรางในสัดสวนเล็ก ๆ จะเปนรากฐานใหเกิดโครงสรางรวมใหญ (จรัส

พิมพ บุญญานันต, 2554) 

2.2.2 การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ 

ปจจัยท่ีสําคัญมากท่ีสุดเรื่องหนึ่งของการวางผังและการออกแบบชุมชนนาอยูคือ

การเลือกสถานท่ีตั้งโครงการ ซ่ึงจะตองพิจารณาเปนอันดับแรก ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีสําหรับการ

พัฒนาท่ีดินเฉพาะประเภท ซ่ึงนําไปสูคําถามท่ีวา ควรจะใชหลักเกณฑอะไรบาง ในการตัดสินใจถึง

ความเหมาะสมของพ้ืนท่ีในการพัฒนาอยางเหมาะสมหลักเกณฑเหลานี้จะถูกใชเพ่ือพิจารณาวา การ

พัฒนาโครงการนั้น ๆ จะเหมาะสมพอดีกับพ้ืนท่ีหรือไม การวิเคราะหพ้ืนท่ีโครงการและบริเวณ

ใกลเคียงอยางละเอียด ครอบคลุมเนื้อหาท้ังปจจัยทางธรรมชาติ และปจจัยทางวัฒนธรรมมี

ความสําคัญตอกระบวนพ้ืนท่ีอยางเหมาะสม ปจจัยตาง ๆ ท่ีควรนํามาพิจารณาไดแก 

2.2.2.1 ปจจัยทางวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และโบราณคดี 

2.2.2.2 แหลงน้ําสะอาด 

2.2.2.3 สาธารณูปโภคและแหลงพลังงาน 

2.2.2.4 ระบบโครงขายถนน 

2.2.2.5 ปจจัยทางธรรมชาติของพ้ืนท่ี 

2.2.2.6 สภาพภูมิอากาศระดับทองถ่ิน 

2.2.2.7 ปจจัยในระดับภูมิภาคท่ีเก่ียวของกับพ้ืนท่ี 
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กระบวนการในการเลือกพ้ืนท่ีโครงการพัฒนาพ้ืนท่ีชุมท่ีนาอยูอาศัย คือ การ

พิจารณา ชั่งน้ําหนักและหาความสมดุลระหวางความดึงดูดใจและขอดีตาง ๆ ของพ้ืนท่ีและสิ่งท่ีตอง

สูญเสียไปเนื่องจากการพัฒนาท่ีจะเกิดข้ึน (จรัสพิมพ บุญญานันต, 2554) 

2.2.3 การวางผังการใชท่ีดิน 

การปฏิวัติอุตสาหกรรมกอใหเกิดความจําเปนในการแบงแยกเขตการใชท่ีดินออก

จากกัน ยานท่ีพักอาศัยตองถูกแยกออกจากอุตสาหกรรม เพ่ือปองกันสภาวะมลพิษตาง ๆ ท่ีเกิดจาก

โรงงาน ตั้งแตนั้นเปนตนมา การแบงแยกเขตการใชท่ีดินออกจากกันในการวางผังท่ีดินกลายเปน

มาตรฐานในการปฏิบัติ โดยท่ัวไปพ้ืนท่ียานพักอาศัยถูกแบงแยกออกจากพ้ืนท่ียานพาณิชยกรรมออก

จากพ้ืนท่ีราชการและพ้ืนท่ีการศึกษา พ้ืนท่ีตาง ๆ ท่ีอยูแยกจากกันนี้ เชื่อมโยงกันดวยถนน ผลท่ีไดก็

คือการท่ีตองพ่ึงพารถยนต แมแตในการกระทําเรื่องงาย ๆ เชนการไปจายตลาด ความเปนอยูของคน

จะยากลําบากถาไมมีรถยนต โดยเฉพาะอยางยิ่ง เด็ก วัยรุน และคนชรา ท่ีทําใหปญหาซับซอนมาก

ยิ่งข้ึนไปอีกก็คือ ถนนท่ีเชื่อมโยงพ้ืนท่ียานตาง ๆ เหลานี้กับติดแนนไปดวยรถจํานวนมาก เนื่องจาก

ทุกๆ คนจําเปนตองใชรถยนตในการเดินทาง วิธีแกปญหาคือการใชจายเงินจํานวนมากในการขยาย

ถนนใหกวางข้ึนไปอีก แตก็จะแกปญหาการจราจรไดไมนาน เนื่องจากไมไดแกปญหาท่ีตนเหตุ การ

แบงแยกเขตการใชท่ีดินซ่ึงทําใหการใชยานพาหนะในการสัญจรเปนเรื่องจําเปนคือปญหาหลัก ไมใช

การขาดแคลน โดยการสงเสริมการพัฒนาการแบงเขตการใชท่ีดินแบบผสมผสานการผนวกเอายาน

พาณิชยกรรม ธุรกิจ และสาธารณูปการท่ีจําเปนไวกับยานพักอาศัยจะชวยลดการใชรถยนต การ

สัญจรในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีเปนทางเลือก จะไดรับการสงเสริมใหมีข้ึน เม่ือจัดวางเขตการใชท่ีดินเหลานี้

ไวใกล ๆ กัน เชน การออกแบบท่ีทําใหคนในชุมชนใชเวลาเดินโดยเฉลี่ยเพียง 5 นาที จากท่ีใด ๆ ก็

ตามภายในชุมชนไปยังศูนยกลางชุมชนซ่ึงเปนพ้ืนท่ีตั้งของยานพาณิชยกรรม และสาธารณูปการตาง ๆ 

นโยบายเชนนี้จะชวยลดรถยนตภายในขอบเขตพ้ืนท่ีชุมชน (จรัสพิมพ บุญญานันต, 2554, น. 35) 

2.2.4 ผังจัดสรรโครงการ 

การจัดทําผังท่ีดินภายในโครงการ เพ่ือวางแผนแบงพ้ืนท่ีดินแปลงยอย ถนน สวน 

ตลอดจนสาธารณูปโภคอ่ืน ๆ (ชูศักดิ์ ศรีอนุชิต, 2555 อางถึงในสุทธิ ชูวิจิตร, 2555) ภายในโครงการ 

ผูจัดสรรท่ีดินจําเปนจะตองดําเนินการใหเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินของแตละ

จังหวัด ซ่ึงขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดิน ไดแบงออกเปน 3 ประเภท ไดแก 

2.2.2.1 การจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรม 

2.2.2.2 การจัดสรรท่ีดินเพ่ือเกษตรกรรม 

2.2.2.3 การจัดสรรท่ีดินเพ่ืออุตสาหกรรม 

โดยท้ังขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินท้ัง 3 ประเภท คณะกรรมการจัดสรร

ท่ีดินกลางจะกําหนดเก่ียวกับขนาด รูปแปลงท่ีดิน ขนาดถนน ขนาดสวน ขนาดทอระบายน้ํา 
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ตลอดจนสาธารณูปโภคอ่ืนไวเปนเกณฑอยางต่ํา สําหรับนโยบายใหทุกจังหวัดใชมาตรฐาน แลวใหแต

ละจังหวัดไปกําหนดการจัดสรรท่ีดิน สําหรับบังคับใชเพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพทองถ่ินแตละจังหวัด 

โดยตองผานการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการจัดสรรท่ีดินกลางเสียกอน จึงนําไปประกาศใช

บังคับไดจึงใหแตละจังหวัดอาจมีขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินในรายละเอียดบางประการ

แตกตางตางกัน แตโดยท่ัวไปแลวไมแตกตางกันมากนัก ดังนั้นการขออนุญาตจัดสรรท่ีดินท่ีขออนุญาต

อยูในเขตจังหวัดใดก็ตองนําขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินจังหวัดนั้นมาศึกษา เพ่ือเขียนแผนผัง

โครงการใหถูกตองเปนไปตามขอกําหนดเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินของจังหวัดนั้น ๆ  

2.2.5 การวางผังแมบทพ้ืนท่ีโครงการใหนาอยูอาศัย 

แนวคิดข้ันพ้ืนฐานในการวางผังแมบทโครงการใหนาอยูอาศัย คือการใหความ

เคารพตอสภาพแวดลอมและวัฒนธรรมในทองถ่ินท่ีพ้ืนท่ีโครงการตั้งอยู โดยใหความสําคัญเปนอันดับ

แรกแกประเด็นในระดับภูมิภาค เชน ปจจัยทางธรรมชาติและนิเวศวิทยาของพ้ืนท่ี ชุมชนจะทําการ

พัฒนาลักษณะเดนเฉพาะตัวและบรรยากาศของพ้ืนท่ี ซ่ึงการวางผังและการออกแบบชุมชนท่ีนาอยู

อาศัยท่ีคํานึงถึงสภาพแวดลอม จะชวยอนุรักษและสนับสนุนเอกลักษณ วัฒนธรรม นิเวศวิทยา และ

สรางบรรยากาศของชุมชนท่ีนาอยูอาศัย หลักการสําคัญในการวางผังและการออกแบบชุมชนท่ีนาอยู

อาศัยและคํานึงถึงสภาพแวดลอมจะประกอบดวย 

2.2.5.1 ตัดสินใจบนพ้ืนฐานของสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีในการทําเชนนี้จะตองทํา

การเก็บขอมูล และวิเคราะหสภาพแวดลอมของพ้ืนท่ีในรายละเอียด ในการออกแบบวางผังพ้ืนท่ีท่ีมี

ความสวยงามตามธรรมชาติ ควรจะออกแบบใหเกิดความสอดคลองและสงเสริมสภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาตินั้น หลังจากการพัฒนาแลว ลักษณะเดนทางภูมิทัศนควรจะเดนกวาองคประกอบอ่ืนรวมท้ัง

สถาปตยกรรม ผูออกแบบสามารถนําพืชพรรณธรรมชาติในทองถ่ินมาใชเพ่ือสรางความกลมกลืน

ระหวางพ้ืนท่ีท่ีถูกพัฒนากับสภาพแวดลอมตามธรรมชาติ 

2.2.5.2 ฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมถูกทําลายท่ีมีอยูเดิม เม่ือมีความเปนไป

ไดการฟนฟูและปรับปรุงพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมถูกทําลายเดิม มีประโยชนท่ีชัดเจนอยางนอย 3 ประการ 

ประกอบดวย โอกาสในการฟนฟูท่ีดิน การทําใหพ้ืนท่ีเสื่อมโทรมถูกทําลายเดิมสามารถนํามาใชใหมได 

และเปนการอนุรักษพ้ืนท่ีท่ียังไมถูกรบกวนทําลาย 

2.2.5.3 ลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมในทองถ่ินนี่เปนหลักสําคัญซ่ึงสามาถนําไปใช

ในการออกแบบวางผังทุกดาน และทุกระดับ นักวางผังและนักพัฒนาท่ีดินจําเปนตองใหความเอาใจใส

ในการอนุรักษ และฟนฟูสิ่งแวดลอม การออกแบบจําเปนตองสอดคลองพอดีกับปจจัยทางธรรมชาติ

ในพ้ืนท่ี เพ่ือใหเกิดความเสียหายนอยท่ีสุด การสรางความสัมพันธท่ีสอดคลองกับธรรมชาติ ชวยใหลด

ผลกระทบตอสิ่งแวดลอมไดเปนอยางดี 
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2.2.5.4 เคารพตอวัฒนธรรมและประวัติศาสตรของพ้ืนถ่ินปองกันและซอมแซม

อาคารและโครงสรางสําคัญของพ้ืนถ่ินจะชวยสรางบรรยากาศท่ีเปนเอกลักษณของพ้ืนท่ีได 

2.2.5.5 พัฒนาสาธารณูปการและสถาปตยกรรม ดวยปจจัยทางธรรมชาติของ

พ้ืนท่ีแทนท่ีจะทําการไถพ้ืนท่ีใหเรียบโลง นักวางผังและออกแบบชุมชนจะทํางานอยางสอดคลองกับ

ธรรมชาติ ยกตัวอยางเชน การเคารถตอลักษณะทางภูมิประเทศของพ้ืนท่ี การอนุรักษพืชพรรณท่ีมีอยู

เดิม และการใชประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติในพ้ืนท่ี แมวาจะไมใชวิธีการปฏิบัติท่ีเปนมาตรฐาน

ท่ัวไป แตในระยะยาวจะชวยใหประหยัดไดมากกวา 

2.2.5.6 อนุรักษและฟนฟูพืชพรรณและสัตวปาพ้ืนถ่ิน การอนุรักษและฟนฟู

สิ่งมีชีวิตท่ีมีอยูเดิมในสภาพแวดลอมของภูมิภาคนั้น ๆ มีความสําคัญเปนอยางมากตอสุขภาพของ

ระบบนิเวศของโลก 

2.2.5.7 ปกปองปจจัยทางธรรมชาติอ่ืน ๆ ของพ้ืนท่ี เชน น้ําและดิน หัวขอนี้

คลายคลึงกับหลักการขอท่ีผานมา ปจจัยทางธรรมชาติเหลานี้จะสามารถใหประโยชนทางเศรษฐกิจ 

ถาไดรับการปกปองและจัดการอยางถูกตอง 

2.2.5.8 สงเสริมใหเกิดความหลากหลายทางชีวภาพจะชวยใหระบบนิเวศมีสุขภาพ

ท่ีดีข้ึนท้ังในระดับทองถ่ิน และระดับโลก การปองกันทรัพยากรท่ีมีอยูเดิมในระบบนิเวศ เปนการ

ออกแบบผังท่ีชวยรักษาสภาพแวดลอมท่ีดีในพ้ืนท่ี 

2.2.5.9 จัดวางอาคารเพ่ือสรางพ้ืนท่ีวางภายนอกอาคารสถาปตยกรรมนั้นรวมไป

ถึงพ้ืนท่ีวางท่ีถูกสรางข้ึนภายในและระหวางอาคารดวย การสรางสรรคพ้ืนท่ีวางภายนอกอาคาร ชวย

สงเสริมสภาพแวดลอมท่ีเปนมิตรกับคนเดินเทา ท่ีจะชวยสรางบรรยากาศท่ีดีในชุมชน ชวยลดการใช

รถยนต และทําใหประชาชนในชุมชนเขาใกลธรรมชาติ 

2.2.5.10 การพัฒนาชุมชนแบบจัดกลุม (Cluster Development) การจัดกลุม

ของอาคารชวยปองกันการขยายตัวของพ้ืนท่ีมากเกินไป เปนการสงเสริมใหเกิดความสัมพันธท่ีดีใน

ชุมชน อนุรักษภูมิทัศน และใหโอกาสท่ีมากกวาในการออกแบบท่ีชวยประหยัดพลังงานอยางมี

ประสิทธิภาพ 

2.2.5.11 การวางผังท่ีคํานึงถึงทิศทางของแสงอาทิตยและลมธรรมชาติ การจัดวาง

ผังถนนและท่ีดินควรใหสอดคลองกับทิศทางของแสงอาทิตยและลมธรรมชาติ เพ่ือลดการใชพลังงาน

ใหเหลือนอยท่ีสุด 

2.2.5.12 ลดการใชพ้ืนผิวคอนกรีต และสงเสริมวัสดุพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุนการใชพ้ืนผิว

คอนกรีตทําใหตองสูญเสียเงินจํานวนมากกับระบบระบายน้ําผิวดิน ซ่ึงนําพาเอาสารพิษตางๆ ลงสู

แหลงน้ําตาง ๆ วัสดุพ้ืนผิวท่ีมีรูพรุนจะชวยลดผลกระทบสิ่งแวดลอมได (จรัสพิมพ บุญญานันต, 2554) 
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2.2.6 สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

2.2.6.1 สาธารณูปโภค (สุทธิ ชูวิจิตร, 2555, น. 3) โดยสาธารณูปโภคเปนสิ่ง

อํานวยความสะดวกข้ันพ้ืนฐานท่ีผูประกอบการจัดสรางข้ึนเพ่ือการอยูอาศัยข้ันพ้ืนฐานแกลูกบานใน

หมูบานท่ีมีลักษณะเปนเสนสายเขาสูผูรับบริการภายในหมูบาน ไดแก ถนน ทางเดินเทา ระบบไฟฟา 

ระบบน้ําประปา ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย และระบบสองสวาง 

2.2.6.2 สาธารณูปการ (สุทธิ ชูวิจิตร, 2555, น. 3) โดยสาธารณูปการเปนสิ่ง

อํานวยความสะดวกรองลงมา เนนการบริการท่ีเปนสาธารณะภายในชุมชน มีลักษณะการบริการเปน

จุด ผูรับบริการเขาหาผูบริการ ไดแก สโมสร คลับเฮาส ฟตเนส รานคาสวัสดิการ สวนหยอม สนาม

กีฬา สนามเด็กเลน สระวายน้ํา ปอมยาม ซุมประตู โรงเรียนอนุบาล และท่ีตั้งนิติบุคคล เปนตน 

2.2.7 ระบบการสัญจร 

ระบบการสัญจรโดยรถยนตเขามามีบทบาทในชีวิตประจําวันของมนุษย ระบบ

การสัญจรในชุมชนซ่ึงมักจะถูกออกแบบโดยวิศวกร ก็จะมุงเนนการออกแบบเพ่ือรถเปนสวนใหญไม

เปนมิตรกับสภาพแวดลอม ไมสงเสริมสภาพแวดลอมท่ีดีตอคนเดินเทา และไมสนับสนุนใหเกิด

กิจกรรมในชุมชน โดยถนนสวนใหญจะมีขนาดกวางมากเพ่ือสะดวกตอรถท่ีขับดวยความเร็ว ความ

กวางของถนนและรัศมีความโคงของหัวมุมถนน ถูกออกแบบใหรถยนตสามารถเคลื่อนท่ีไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด โดยไมไดคํานึงถึงคนเดินและรถจักรยาน ท่ีจอดรถท่ีทอดยาวอยูตามขางถนนโดย

ไมมีพ้ืนท่ีสีเขียว ลดความมีชีวิตชีวาของถนน การออกแบบโดยคํานึงถึงคนเดินเทาถือวาเปนเรื่อง

สําคัญสําหรับการสรางแผนผังชุมชนท่ีประสบความสําเร็จ (จรัสพิมพ บุญญานันต, 2554, น. 36-41) 

2.2.7.1 ระบบการสัญจรหลัก การออกแบบระบบการสัญจรหลักหรือถนนท่ีเปน

มิตรตอสภาพแวดลอม มีเปาหมายในการลดความสําคัญของรถยนตในถนนชุมชนซ่ึงชวยสรางชีวิต

ใหแกชุมชน และสงเสริมบรรยากาศท่ีดีในชุมชน โดยตองพิจารณาถึงขนาด ท่ีตั้ง ความสัมพันธกับทาง

รถยนตและพ้ืนท่ีสาธารณะอ่ืน ๆ และบรรยากาศท่ีสงเสริมตอคนเดิน การออกแบบถนนจะตอง

คํานึงถึงประโยชนใชสอยของถนนนั้น ๆ ทําใหเกิดลําดับชั้นของถนนท่ีไลเรียงกัน เปนการจัดระบบ

จราจรของชุมชน หลักในการออกแบบถนนในชุมชนมีดังนี้ 

(1) การออกแบบถนนท่ีมีขนาดสวนของมนุษย การลดความกวางของถนน

และรัศมีวงเลี้ยวท่ีมุมถนนจะกอใหเกิดผลในทางบวกตอถนน เพราะจะชวยลดความเร็วของการจราจร 

ทําใหถนนมีความปลอดภัยมากข้ึน และเปนมิตรตอคนเดินเทามากข้ึน จะชวยใหลดขนาดสวนของ

ถนนใหมีขนาดสวนของมนุษยมากข้ึน และเหลือพ้ืนท่ีมากข้ึนสําหรับปลูกตนไม และทําทางเทา และ

ยังชวยลดปริมาณพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมไดในโครงการ ซ่ึงใหประโยชนท้ังตอสภาพแวดลอมและ

ประโยชนทางดานเศรษฐกิจ 
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(2) ออกแบบรูปแบบของถนนท่ีทําใหการจราจรเบาบางแทนท่ีจะทําให

การจราจรหนาแนนโครงสรางของถนนในทุกวันนี้มักประกอบดวยถนนไฮเวย ถนนหลักและถนนรอง

ถนนในยานชุมชน มีการจัดแบงออกเปน 3 ประเภท คือ ถนนตาราง (Grid Streets) ถนนวงลูป 

(Loop Streets) และถนนปลายตันหรือถนนคัลเตอรแซค (Cul-de-sacs Streets) ซ่ึงถนนแตละ

รูปแบบจะมีขอดีขอเสียแตกตางกันไป ในการออกแบบจะตองคํานึงถึงการระบายรถท่ีคับค่ังจากถนน

หลัก ลดการจราจรท่ีไหลเขาสูถนนซอยเพ่ือไมใหเกิดรถติด การเชื่อมถนนใหเชื่อมโยงกัน และลด

ขนาดของกลุมบานในชุมชนจะชวยลดการใชถนนหลัก ลดปญหาการจราจรติดขัด ชวยลดฝุนควัน 

และเปนการเสริมสรางสภาพแวดลอมท่ีดีของถนน 

(3) ออกแบบรูปแบบของถนนซ่ึงตอบสนองตอลักษณะภูมิประเทศตาม

ธรรมชาติของพ้ืนท่ีในพ้ืนท่ีพัฒนาท่ีมีความหนาแนนต่ํา ซ่ึงไมมีปญหาการจราจรติดขัด การออกแบบ

ถนนใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศของพ้ืนท่ีเปนสิ่งท่ีควรทํา เพราะจะชวยลดผลกระทบ

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดจากการพัฒนาโครงการ และลดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของการระบายน้ําตาม

ธรรมชาติ ชวยประหยัดคาใชจายโดยการลดโครงขายถนนท่ีไมจําเปน 

(4) สรางพ้ืนท่ีสีเขียวริมถนน ตนไมใหออกซิเจนและปฏิบัติหนาท่ีเปน

เครื่องปรับอากาศ ท่ีสามารถปรับปรุงคุณภาพของอากาศไดอยางมากในทองถนน พ้ืนท่ีสีเขียวในเขต

เมืองยังมีประโยชนในการสงเสริม ขนาดสวนของมนุษยใหแกถนน การท่ีถนนมีตนไมปลูกอยู 2 ขาง 

ใหความเชื่อมโยงมีคาตอธรรมชาติ ซ่ึงขาดหายไปในสภาพแวดลอมของเมือง นอกเหนือไปจากนี้ 

ตนไมยังมีประโยชนตอท้ังทางกายและทางใจตอมนุษย 

(5) ใชพ้ืนท่ีผิวปูท่ีชวยลดปริมาณพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมได เชน แอสฟลท และ

คอนกรีต ปองกันการซึมผานของน้ําลงสูพ้ืนท่ีตามธรรมชาติ และปลอยสารพิษตาง ๆ ลงในแหลงน้ํา

ตามธรรมชาติ สําหรับทางเทาและพ้ืนท่ีท่ีการจราจรไมแออัดมาก ควรใชพ้ืนผิวปูท่ีมีรูพรุนหรือไมตอง

มีพ้ืนผิวปู ถาจําเปนตองใชพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมได ควรใชวัสดุท่ีนํากลับมาใชใหมได การออกแบบ

พ้ืนผิวปูในชุมชนสามารถชวยลดความเร็วของการจราจรได 

(6) ลดพ้ืนท่ีพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมได การเลือกใชวัสดุพ้ืนผิวสามารถลด

ปริมาณพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมได เชน การพัฒนาพ้ืนท่ีแบบรวมกลุม การกอสรางในแนวตั้ง การใชถนน

รวมกัน และการลดระยะถอยรนอาคาร เหลานี้ลวนแตชวยลดพ้ืนท่ีท่ีมีพ้ืนผิวท่ีน้ําซึมผานไมได 

(7) การจอดรถ เปนปญหาหลักในการพัฒนาพ้ืนท่ีแบบดั้งเดิม นอกจากจะ

กอใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมสวยงามแลวยังใชพ้ืนท่ีกวาง ซ่ึงมีพ้ืนผิวท่ีซึมผานไมได การจอดรถหนาอาคาร 

ทําใหเกิดระยะถอยรนมาก ซ่ึงทําใหเกิดทัศนียภาพท่ีไมนาสนใจ ไมกระตุนใหเกิดกิจกรรมขางถนน 
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2.2.7.2 ระบบสัญจรท่ีเปนการเลือก เปนการลดปริมาณการจราจรและการจัดใหมี

การแบงเขตการใชท่ีดินแบบผสมผสานเปนข้ันตอนแรกในการลดการพ่ึงพารถยนต โดยการจัดใหมี

รูปแบบของการสัญจรท่ีเปนทางเลือก ดังนี้ 

(1) การออกแบบทางเทา ทางเทาเปนองคประกอบตน ๆ ของสภาพแวดลอม

ของการเดินเทาท่ีควรมีในทุกถนนในการพัฒนา ควรจะมีความกวางอยางนอย 1.50 เมตร และกวาง

กวานั้นในบริเวณท่ีมีกิจกรรมสูง เชน ยานพาณิชยกรรม และยานสถานท่ีราชการ องคประกอบทาง

ภูมิทัศน เชน ตนไม กระถาง มานั่ง ลวนแตเปนองคประกอบท่ีสําคัญ ท่ีควรมีควบคูไปกับทางเทานี่จะ

ชวยใหทางเทาเปนทางเลือกท่ีดึงดูดใจ เพ่ิมชีวิตชีวาใหแกถนน และสงเสริมการใชระบบขนสงมวลชน

โดยการสรางพ้ืนท่ีรอรถประจําทางใหเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจยิ่งข้ึน 

(2) ระบบขนสงมวลชนท่ีประสบความสําเร็จประกอบดวย การจัดใหมีจุดจอด

รถท่ีมีการวางแผนอยางดี มีปริมาณเพียงพอ ผานพ้ืนท่ีท่ีมีกิจกรรมมาก ๆ หรือมีความหนาแนนของ

กิจกรรม กลยุทธอ่ืน ๆ ซ่ึงจะชวยเพ่ิมการใชระบบขนสงมวลชนแทนสวนบุคคล คือ การจัดใหมีบริเวณ

รถท่ีดึงดูดใจ และจัดใหมีเสนทางสําหรับรถประจําทางโดยเฉพาะเปนเรื่องพึงระลึกวาความสําเร็จของ

ระบบขนสงมวลชน มีความสัมพันธเชื่อมโยงกับความหนาแนน ดังนั้นการประสานกันระหวางการวาง

ผังเมืองกับการพัฒนาระบบขนสงมวลชน มีผลตอความสําเร็จของระบบเปนอยางมาก 

(3) ทางจักรยาน ซ่ึงจักรยานเปนรูปแบบการสัญจรท่ีประหยัดพลังงานและ

ตองการระบบสาธารณูปการมากรองรับนอยกวารถยนต และไมกอใหเกิดมลพิษ ในการพัฒนาพ้ืนท่ี

ควรรวมเครือขายของเสนทางจักรยานไปพรอม ๆ กับระบบถนน อาจจะอยูขางถนนหรือแยกออกจาก

กัน กําหนดใหมีท่ีจอดจักรยานตามอาคาร สถานท่ีตาง ๆ ใหพอเพียง  

2.2.8 รูปแบบการจัดกลุมของแปลงจัดสรรท่ีดิน 

วิธีการจัดแปลงจัดสรรท่ีดิน (Macsai and other, 1976) สามารถแบงรูปแบบได

เปน 4 รูปแบบคือ 

2.2.8.1 การจัดแบบคู (planning in pairs units) การวางผังใหบานแตละหลังวาง

อาคารเปนคู การวางผังในรูปแบบดังกลาวนั้นตองสรางบานเปนคู ๆ 

2.2.8.2 การจัดแบบลําดับ (planning sequence units) การวางผังบานใน

ลักษณะนี้จะมีเรื่องของขอจํากัดในการวางผังตองเปนเสนตรง โดยขอดีในการวางผังคือจะไดพ้ืนท่ีขาย

มาก ขอเสียในการวางผังแบบเรียงลําดับคือ โครงการดูไมมีความนาสนใจเนื่องจากการเรียงแบบซํ้า ๆ 

และเกิดความหนาแนนท่ีมาก 

2.2.8.3 การจัดผังแบบเหลื่อมและการเขาลอค (interlock and overlop) การ

วางผังในลักษณะนี้จะมีความเปนอิสระในการวางผังโครงการมากกวา อีกท้ังยังชวยในการแบงสวน

ของบานทําใหจําผังไดงาย 
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2.2.8.4 การจัดผังแบบ (matrix system) การวางผังในลักษณะนี้สามารถวางผัง

เปนแถวกลุมยอยหรือลักษณะของการจัดกลุม โดยการวางผังแบบดังกลาวจะชวยใหเกิดความเปน

สวนตัวมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.2 แสดงตัวอยางรูปแบบการจัดกลุมของแปลงจัดสรรท่ีดิน 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัยวาดข้ึนใหม. 
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2.2.9 การวางแปลงจัดสรรท่ีดินของการสัญจรทางหลัก 

การจัดกลุมแปลงบานจัดสรรสามารถแบงลักษณะการเขาถึงของการสัญจรทาง

หลัก ในการจัดพ้ืนท่ีได 3 รูปแบบ ดังนี้ 

2.2.9.1 การจัดผังแบบลอมรอบ โดยลักษณะการจัดไดมีการเปดทางเขาใหรถ

สามารถเขาออกไดและจัดใหมีพ้ืนท่ีจอดรถบริเวณสวนกลางของพ้ืนท่ีโดยมีอาคารโดยรอบ 

2.2.9.2 การจัดผังแบบเขาเขาดานหนา โดยลักษณะการวางผังจัดใหมีบริเวณของ

สวนท่ีจอดรถอยูดานหนาของโครงการ ซ่ึงการจัดผังดังกลาวจะชวยในเรื่องการตรวจสอบบุคคลท่ีเขา

มาในโครงการ ซ่ึงจะทําใหโครงการมีความปลอดภัย 

2.2.9.3 การจัดผังแบบกระจาย โดยลักษณะการเขาถึงเปนแบบกระจายสามารถ

เขาถึงแปลงจัดสรรทุกหลังได พ้ืนท่ีจอดรถมีกระจายตามจุดตาง ๆ ขอดีของการจัดผังดังกลาวทําให

เขาออกถึงแปลงจัดสรรไดงาย (Macsai and other, 1976) 

 

 

 

ภาพท่ี 2.3 แสดงตัวอยางรูปแบบการวางแปลงจัดสรรท่ีดินของการสัญจรทางหลัก 

หมายเหตุ. โดย ผูวิจัยวาดข้ึนใหม. 

  

การจัดผังแบบลอมรอบ การจัดผังแบบเขาเขาดานหนา 

การจัดผังแบบกระจาย 
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2.2.10 การแบงประเภทสวน 

สวนสาธารณะ (สํานักงานผังเมืองกรุงเทพมหานคร, 2549) สามารถแบง

ประเภทไวไดดังนี้  

2.2.10.1 สวนหยอมขนาดเล็กยานชุมชน (pocket park, mini park, tot lots) 

เปนสวนสาธารณะไมเกิน 2 ไร โดยมีรัศมีในการใหบริการประมาณ 1 กิโลเมตร ซ่ึงไดใหบริการใน

ระยะเดินถึงประมาณ 10 นาที สวนระดับนี้จึงควรอยูในระยะการเดินเทามีการเขาถึงไดสะดวกไมควร

ตองขามถนน จึงอาจอยูระหวางอาคารหรือกลุมอาคาร 

2.2.10.2 สวนหมูบาน สวนละแวกบาน (neighborhood park) เปนสวนท่ีมี

ขนาดตั้งแต 2 ไร ข้ึนไปแตไมเกิน 25 ไร โดยมีรัศมีในการใหบริการ 1-3 กิโลเมตร 

2.2.10.3 สวนชุมชน (community park) เปนสวนท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต 25 ไร แต

ไมแต 125 ไร โดยมีรัศมีการใหบริการ 3-8 กิโลเมตร 

2.2.10.4 สวนสาธารณะขนาดกลาง สวนระดับเขตหรือยาน (district park) เปน

สวนสาธารณะท่ีมีขนาดพ้ืนท่ีตั้งแต 125 ไร แตไมเกิน 500 ไร โดยมีรัศมีการใหบริการตั้งแต 8 

กิโลเมตรข้ึนไป 

2.2.10.5 สวนสาธารณะขนาดใหญ (metro park) เปนสวนท่ีมีขนาด 500 ไร ข้ึน

ไป โดยใหบริการแกคนท้ังเมือง 

2.2.10.6 สวนถนน (street park) มีความกวางของพ้ืนท่ีไมนอยกวา 5 เมตร 

ความยาวไมจํากัดไปตามแนวถนนแบงได 3 ประเภท คือ 

(1) สวนไหลทาง หรือทางจักรยาน 

(2) สวนเกาะกลาง 

(3) สวนทางแยก 

2.2.10.7 สวนเฉพาะทาง หรือสวนเอนกประสงค (special purpose park) ไมมี

ขอจํากัดเรื่องขนาด โดยสวนดังกลาวจะไดแก สวนอนุสาวรีย สวนประวัติศาสตร สวนวัฒนธรรม เปน

ตน  
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2.3 แนวคิดเกี่ยวกับท่ีอยูอาศัยแตละประเภท 

 

ลักษณะท่ีอยูอาศัย เปนอาคารท่ีบุคคลใชอยูอาศัยไดท้ังกลางวันและกลางคืน ไมวาจะ

เปนการอยูอาศัยอยางถาวรหรือชั่วคราว โดยมีอยูหลายประเภท แตละประเภทก็มีลักษณะเฉพาะตัว

เหมาะสมกับการอยูอาศัยท่ีแตกตางกัน การเลือกท่ีอยูอาศัยอยางมีประสิทธิภาพสามารถชวยใหไดท่ี

อยูอาศัยท่ีตองการ จึงจําเปนตองพิจารณาปจจัยหลายประการ เชน งบประมาณ ทําเลท่ีตั้ง ประเภท

การอยูอาศัย และสิ่งอํานวยความสะดวก  

 

2.3.1 บานเดี่ยว (single detachedhouse) 

เปนท่ีอยูอาศัยท่ีมีคนนิยมมากท่ีสุดลักษณะเปนบานตั้งเดี่ยว ๆ มีเนื้อท่ีกวางขวาง

รั้วรอบขอบชิด ทําใหผูอยูอาศัยไดบรรยากาศความเปนสวนตัวและหางไกลจากการรบกวนจากอาคาร

ขางเคียง ท่ีดินแปลงยอยมีขนาดความกวาง หรือ ความยาวไมต่ํากวา 12.00 เมตรและมีเนื้อท่ีไมต่ํา

กวา 50 ตารางวาข้ึนไป หากความกวางและความยาวไมไดขนาดดังกลาว จะตองมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา 60 

ตารางวา อาจจะเปนอาคารชั้นเดียว สองชั้น หรือสามชั้น 

2.3.2 ทาวนเฮาส (townhouses) 

เปนท่ีอยูอาศัยท่ีมีลักษณะเหมือนตึกแถว บานประเภทนี้มักตั้งอยูในเมืองตางกับ

ตึกแถวตรงท่ีมีบริเวณหนาบานจัดสวนขนาดยอมและจอดรถได สวนใหญมักเปนแบบ 2-3 ชั้นใชเนื้อท่ี

คอนขางนอย เนื่องจากเปนท่ีในเมืองและมีราคาแพง ซ่ึงจะมีลักษณะแบงเปนท่ีดินแปลงยอยตองมี

ขนาดความกวาง 4.00 เมตรมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา 16 ตารางวาข้ึนไปมีลักษณะการสรางติดกันเปนแถว มี

ผนังติดกันท้ังสองดานเหมือนอาคารพาณิชย นิยมกอสราง 2-3 ชั้น โดยความยาวของแตละแถวตอง

ไมเกิน 40 เมตร 

 

2.4 แนวคิดเกี่ยวกับการแบงระดับราคาของโครงการ 

 

ขอมูลดานการสํารวจระดับราคา ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย ไดทําการสํารวจระดับ

ราคาซ่ึงมีความตองการซ้ือท่ีอยูอาศัยจากผูเขาชมงานมหกรรมบานและคอนโดท่ี ครั้งท่ี 33 จํานวนผูท่ี

ลงทะเบียน 9,000 คน ระหวางวันท่ี 8-11 ตุลาคม 2558 และทําการสรุปผลการศึกษาดังตาราง

ตอไปนี้  
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ตารางท่ี 2.1 

 

ระดับราคาท่ีตองการซ้ือ 

ระดับราคาท่ีตองการซ้ือ จํานวน รอยละ 

ต่ํากวา 1.00 ลานบาท 720 8 

ตั้งแต 1.10 ลานบาท และไมเกิน 2.00 ลานบาท 3060 34 

ตั้งแต 2.10 ลานบาท และไมเกิน 3.00 ลานบาท 2250 25 

ตั้งแต 3.10 ลานบาท และไมเกิน 4.00 ลานบาท 1620 18 

ตั้งแต 4.10 ลานบาท และไมเกิน 6.00 ลานบาท 900 10 

ตั้งแต 6.10 ลานบาทข้ึนไป 450 5 

รวม 9000 100 

หมายเหตุ. จาก มหกรรมบานและคอนโด ครั้งท่ี 33. โดย ศูนยขอมูลอสังหาริมทรัพย. 

 

จากการสํารวจจะเห็นไดวาระดับราคาท่ีมีความตองการซ้ือสูงสุดอยูในชวงราคาตั้งแต 

1.10-2.00 ลานบาท คิดเปนรอยละ 34 และราคาท่ีมีความตองการซ้ือนอยท่ีสุด อยูในชวงราคาตั้งแต 

6.00 ลานบาทข้ึนไป คิดเปนรอยละ 5 จากการสํารวจขอมูลจะพบวาชวงราคา 1.10-4.00 ลานบาท 

เปนราคาท่ีมีความตองการซ้ือถึงรอยละ 77 

 

ตารางท่ี 2.2  

 

ระดับราคาบานท่ีออกสูตลาด แยกตามระดับราคา มกราคม-พฤศจิกายน ป 2557 

ระดับราคาบาน (ทุกประเภท) จํานวน รอยละ 

0.50 ลานบาท และไมเกิน 1.00 ลานบาท 5,719 6 

ตั้งแต 1.01 ลานบาทและไมเกิน 2.00 ลานบาท 30,374 31 

ตั้งแต 2.01 ลานบาทและไมเกิน 3.00 ลานบาท 27,246 28 

ตั้งแต 3.01 ลานบาทและไมเกิน 5.00 ลานบาท 20,319 21 

ตั้งแต 5.01 ลานบาทและไมเกิน 10.00 ลานบาท 10,875 11 

ตั้งแต 10.01 ลานบาทและไมเกิน 20.00 ลานบาท 1,403 1 

เกินกวา 20.01 ลานบาทข้ึนไป 517 1 

รวม 96,453 100 

หมายเหตุ. จาก แนวโนมตลาดท่ีอยูอาศัยไทย, โดย เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส, 2557 

อางถึงใน ธนาคารอาคารสงเคราะห, 2558, ออนไลน. 
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จากตารางท่ี 2.2 แสดงการสํารวจของ AREA จะเห็นไดวาระดับราคาท่ีผูประกอบการ

ผลิตสูตลาด ราคาท่ีมีการขายมากท่ีสุดอยูท่ีระดับราคา 1.01-2.00 ลานบาท ซ่ึงมีสัดสวนรอยละ 31 

และเกินกวา 2.01-3.00 ลานบาท มีสัดสวนรอยละ 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงเปรียบเทียบสัดสวนท่ีอยูอาศัยท่ีจดทะเบียนใหมแยกตามประเภทในกรุงเทพและ

ปริมณฑลเดือนมกราคม-ธันวาคม ป 2556-2557 

หมายเหตุ. จาก Real estate journal Vol.81. 

 

หากพิจารณาเฉพาะในสวนของหมูบานจัดสรรแนวราบ จากการสํารวจจะเห็นไดวาบาน

เดี่ยวมีการจดทะเบียนใหมมากท่ีสุดท้ังป 2556 และ 2557 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2556 ในอัตรารอยละ 8 

ทาวนเฮาสและอาคารพาณิชยจะมีการทะเบียนใหมรองลงมาท้ังป 2556 และ 2557 ซ่ึงมีการจด

ทะเบียนลดลงจากป 2556 ในอัตรารอยละ 22 บานแฝดมีอัตราในการจดทะเบียนใหมนอยท่ีสุดท้ังป 

2556 และ 2557 แตมีอัตราการจดทะเบียนเพ่ิมข้ึนรอยละ 8 

 

2.5 ขอกําหนดท่ีเกี่ยวกับการจัดสรรท่ีดิน 

 

ขอกําหนดท่ีเก่ียวกับการจัดสรรท่ีดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ไดกําหนดเกณฑ 

สําหรับการพัฒนาโครงการท่ีมีการจัดสรรท่ีดินเพ่ือการอยูอาศัย หรือเพ่ือการพาณิชยกรรม โดยมีการ

กําหนดหลักปฏิบัติตางๆใหแกผูประกอบการโครงการจัดสรร ไดแก ดานสาธารณสุข ดานการรักษา

คุณภาพสิ่งแวดลอม ดานสาธารณูปโภค ดานความปลอดภัย ดานคมนาคม ดานการจราจร และดาน

ผังเมือง 

บานเด่ียว บานแฝด ทาวนเฮาส 

และอาคารพาณิชย 

หองชุด 
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2.5.1 ขนาดของท่ีดินจัดสรร 

ขนาดของท่ีดินจัดสรรแบงเปน 3 ขนาดคือ 

2.6.1.1 ท่ีดินจัดสรรขนาดเล็ก จํานวนแปลงยอยเพ่ือจําหนาย ไมเกิน 99 แปลง 

หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการต่ํากวา 19 ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 9.00 เมตร โดยมีความ

กวางของผิวจราจรไมต่ํากวา 6.00 เมตร 

2.6.1.2 ท่ีดินจัดสรรขนาดกลาง จํานวนแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายตั้งแต 100 - 

499 แปลง หรือเนื้อท่ีท้ังโครงการ 19-100 ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 12.00 เมตรโดย

มีความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา 8.00 เมตร 

2.6.1.3 ท่ีดินจัดสรรขนาดใหญ จํานวนแปลงยอยเพ่ือจัดจําหนายตั้งแต 500 แปลง

ข้ึนไป หรือเนื้อท่ีโครงการเกินกวา 100 ไร ตองมีความกวางของเขตทางไมต่ํากวา 16.00 เมตรโดยมี

ความกวางของผิวจราจรไมต่ํากวา 12.00 เมตร 

2.5.2 ขนาดของแปลงท่ีดินจัดสรร 

การจัดสรรท่ีดินเพ่ือท่ีอยูอาศัยและพาณิชยกรรมท่ีดินแตละแปลงจะตองมีขนาด

และเนื้อท่ีของท่ีดินแยกเปนประเภทดังนี้ 

2.5.2.1 การจัดสรรท่ีดินเพ่ือจําหนายเฉพาะท่ีดินหรือท่ีดินพรอมอาคารประเภท

บานเดี่ยวท่ีดินแตละแปลงตองมีขนาดกวางหรือยาวไมต่ํากวา 12 เมตร และมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา 50 

ตารางวา หากความกวางหรือความยาวไมไดขนาดดังกลาวตองมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา 60 ตารางวา 

2.5.2.2 การจัดสรรท่ีดินเพ่ือจําหนายพรอมอาคารประเภทบานแถว ตึกแถว 

อาคารพาณิชย ท่ีดินแตละแปลงตองมีความกวางไมต่ํากวา 14 เมตรมีเนื้อท่ีไมต่ํากวา 16 ตารางวา 

ขอกําหนดเก่ียวกับการอ่ืนท่ีจําเปนตอการรักษาสภาพแวดลอมการสงเสริมสภาพความ

เปนอยูและการบริหารชุมชน ไดแก สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬา โรงเรียนอนุบาล จุดจอดรถรับสง 

รายละเอียดดังนี้ 

สวน สนามเด็กเลน สนามกีฬาใหกันพ้ืนท่ีไวโดยคํานวณจากพ้ืนท่ีจัดจําหนายไมนอยกวา

รอยละ 5 ซ่ึงตองมีท่ีตั้ง ขนาด และรูปแปลงท่ีเหมาะสมสะดวกแกการเขาใชงาน และมีระยะแตละ

ดานไมต่ํากวา 10 เมตร ท้ังนี้ไมใหแบงแยกออกเปนแปลงยอยหลายแหง เวนแตการกันพ้ืนท่ีแตละ

แหงไวไมต่ํากวา 1 ไร โดยตองมีขนาดและรูปแปลงท่ีดินท่ีเหมาะสมสะดวกตอการใชงาน และตอง

ปลูกตนไมยืนตนไมนอยกวารอยละ 25 ของพ้ืนท่ีสวน 

โรงเรียนอนุบาล ในกรณีเปนจัดสรรท่ีดินขนาดใหญ ท่ีมีจํานวนแปลงยอยเพ่ือจัด

จําหนายตั้งแต 500 แปลงข้ึนไป หรือเนื้อท่ีโครงการเกินกวา 100 ไร ตองจัดตั้งโรงเรียนอนุบาล

จํานวน 1 แหง เนื้อท่ีไมนอยกวา 200 ตารางวา ในกรณีท่ีไมสามารถจัดตั้งโรงเรียนอนุบาลตาม

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการได ใหใชพ้ืนท่ีดังกลาวจัดตั้งโรงเรียนประเภทอ่ืน และหากยังไมสามารถ
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จัดตั้งโรงเรียนประเภทอ่ืนไดใหจัดต้ังบริการสาธารณะและสาธารณูปโภค เชน สวน สนาม ศูนยเด็ก

เล็ก สนามกีฬาเปนตน โดยตองจัดทําใหแลวเสร็จภายใน 5 ปนับตั้งแตวันท่ีไดใบอนุญาตใหทําการ

จัดสรรท่ีดิน 

 

2.6 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

เฉลิมพล หุดากร (2554) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการวางผังโครงการประเภท

ทาวนเฮาส กรณีศึกษา พ้ืนท่ีธนบุรีฝงใต ผลการวิจัยพบวาผังโครงการแตละระดับราคานั้นมีรูปแบบ

การพัฒนาโครงการท่ีมีประสิทธิภาพแตกตางกันออกไป โดยพบวาโครงการท่ีมีระดับราคาต่ําและปาน

กลางนั้น จะมีรูปแปลงสี่เหลี่ยมลึกนั้นจะใหปริมาณพ้ืนท่ีขายมากและมีตนทุนคาพัฒนาโครงการท่ีไม

แตกตางกับโครงการท่ีมีรูปแปลงท่ีอ่ืนมากนัก สวนในโครงการท่ีมีระดับราคาสูงนั้นพบวาท่ีดินมี

ประสิทธิภาพสูงสุดคือท่ีดินท่ีมีรูปแปลงท่ีดินแบบสี่เหลี่ยมโดยจะใหพ้ืนท่ีขายมากและมีตนทุนคา

พัฒนาท่ีต่ําเม่ือเทียบในโครงการประเภทเดียวกัน 

นฤมล สกลสอน (2554) ผลของการวางผังและออกแบบโครงการบานจัดสรรท่ีมีตอผู

พักอาศัย กรณีศึกษา โครงการบานสวนริมคลองบางมด และโครงการบานสวนริมคลองกรุงเทพกรีฑา 

ผลการวิจัยพบวา การวางผังและออกแบบโครงการ มีผลตอการอยูอาศัยและการสรางชุมชนเปนอยาง

มาก หากผูวางผังและออกแบบใหความสําคัญในการออกแบบเพ่ือการสรางคุณภาพชีวิตดีใหแกผูอยู

อาศัยตั้งแตเบื้องตน คํานึงถึงการบริหารชุมชนควบคูไปพรอมกันกับการกําหนดโดยไมคํานึงถึงแนวคิด

ในการวางผังและการออกแบบ รวมท้ังการออกแบบผลประโยชนเกินควร ยอมสรางผลงานท่ีมี

คุณภาพและในขณะเดียวกันยังสามารถสรางชุมชนท่ีมีคุณภาพใหเกิดข้ึนได 

ผกาแกว มาลีลอย (2557) แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับโครงการจัดสรร

แนวราบ ภายใตแนวคิดชุมชนเชิงนิเวศ ผลการวิจัยพบวาความตองการของกลุมเปาหมายกับการ

ออกแบบ จัดการ ลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางท่ีทําการศึกษามีความสอดคลองกันท้ัง

กลุมเปาหมาย ไดแก ดานระบบการระบายน้ําเนนการผสมผสานและระบบใตดินฝงทอ ดานการบําบัด

น้ําเสียโดยอุปกรณอ่ืน ๆ ดานความปลอดภัยใหความสําคัญกับกลองวงจรปดและปอมยามเปนหลัก 

ดานพลังงานทดแทนเนนใหมีการใชพลังงานแสงอาทิตยจากโซลาเซลล สิ่งอํานวยความสะดวกตาง ๆ 

ท่ีควรออกแบบใหมีในสโมสร เนนสระวายน้ําเปนหลัก ดานการออกแบบอาณาเขตระหวางบาน

ตองการความเปนสัดสวนมีรั้วแบงชัดเจน ดานการออกแบบรูปทรงสําหรับองคประกอบตาง ๆ ใน

พ้ืนท่ีสวนกลางตองการรูปทรงอิสระ การเลือกใชวัสดุสําหรับพ้ืนดาดแข็งเนนการใชปูนเปลือย 

คอนกรีต กระเบื้องปูตาง ๆ เพ่ือความคงทนแข็งแรงใชงานไดนาน ดานการเลือกพืชพรรณเนนไมใหรม

เงา ซ่ึงการออกแบบการจัดการพ้ืนท่ีสวนกลางจะเนนใหดูแลงาย ใชประโยชนไดจริง ไมเปนภาระกับ
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ท้ังโครงการและลูกบาน การใชวัสดุพืชพรรณท่ีดูแลงายเนนไมใหรมเงา การเลือกใชวัสดุท่ีมีความ

คงทนแข็งแรง ซ่ึงความตองการสวนใหญไมไดตองการวัสดุพิเศษมากนัก อันเนื่องมาจากงบประมาณท่ี

จํากัด สําหรับพ้ืนท่ีสวนกลางควรเนนใหคงทนแข็งแรง ใชงานไดจริงกับทุกเพศทุกวัย 

พัสตราภรณ ทิพยโสธร (2552) การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษา เขตลาดกระบัง ผลการวิจัยพบวา จําเปนตองมีการกําหนดรูปแบบการจัดการพ้ืนท่ี

สวนกลางท่ีชัดเจน เพ่ือกําหนดแผนงานการพัฒนาไดอยางครอบคลุมครบถวนและตอเนื่องตาม

ชวงเวลาท่ีเหมาะสม ท้ังนี้เปาหมายหลักเพ่ือใหพ้ืนท่ีสวนกลางดังกลาวตอบสนองความตองการของผู

อยูอาศัยไดมากท่ีสุด และจําเปนสรางนโยบายการจัดการพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบานจัดสรรจะตอง

ประกอบดวย (1) ความตระหนักในการมีสวนรวมพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลาง (2) ความตองการของผูอยู

อาศัยในชุมชน (3) แนวทางการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางในระยะสั้นและระยะยาว ท้ังหมดนี้จะตองนํามา

ประกอบการสรางการจัดการหมูบานจัดสรรเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ปวีณา ฉายศรี (2557) การศึกษาปญหาในการจัดเก็บคาสวนกลาง และรูปแบบการ

บริหารจัดการหมูบานจัดสรร ราคาระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลผลการวิจัย

พบวาปญหาสวนใหญมาจากการชําระคาสวนกลางลาชา เนื่องจากไมมีความรูความเขาใจเรื่องนิติ

บุคคล ไมทราบขอกฎหมาย สิทธิ และหนาท่ี ท้ังนี้หากทางนิติบุคคลมีการปรับการใหความสําคัญ 

เปนไปตามของผูอยูอาศัย จะสงใหผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจในการบริหารชุมชน จะชวยลดปญหา

การจัดเก็บคาสวนกลางท่ีลาชาลงได 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศประเสริฐ (2555) แนวทางการจัดการผังโครงการบานจัดสรรเพ่ือ

เพ่ิมอัตราการดูดซับกรณีศึกษา การประยุกตใชหลักฮวงจุยชัยภูมิ ผลการวิจัยพบวา ตําแหนงท่ีตั้งท่ีไม

เหมาะสมตามความเชื่อหลักฮวงจุยนั้นมีผลตออัตราการดูดซับของโครงการ เนื่องจากตําแหนงแปลง

บานดังกลาวประมาณรอยละ 65 ของหนวยเหลือขายท้ังหมด นอกจากนี้การจัดการแบบแปลงท่ีเกิด

ปญหาในการเหลือขาย เชน แบบแปลงบานท่ีอยูในซอยตัน ควรทําถนนใหตันท่ีแนวเขตท่ีดินโครงการ 

บานบริเวณทางสามแพรงหรือถนนพุงเขาแปลงบาน แนวโคงและวงเวียน ใหขยายท่ีดินของหนวยขาย

เพ่ิมข้ึน โดยมีขอจํากัด คือ ตองทําในข้ันตอนการพัฒนาผังโครงการเทานั้น แตถาหากผังโครงการนั้น 

ๆ ไดรับการอนุญาตจัดสรรแลว ตองปรับการสงเสริมดานการตลาดแทน เพ่ือสงเสริมและเอ้ือตอการ

เพ่ิมอัตราการดูดซับของบานในโครงการบานจัดสรรได 

สุทธิ ชูวิจิตร (2555) ปจจัยของผูประกอบการท่ีสงผลตอการวางผังโครงการหมูบาน

จัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการวิจัยพบวา การออกแบบวางผังโครงการเพ่ือกําหนด

บริการสาธารณะและสาธารณูปโภคในโครงการควรคํานึงถึงภาระคาสวนกลางท่ีใชในการบํารุงรักษา 

เพราะชวงเวลาท่ีโครงการยังขายไมหมดนั้น เกือบทุกโครงการมีงบประมาณเพ่ือปรับปรุง บํารุงรักษา

พ้ืนท่ีสวนกลาง เพ่ือดึงดูดลูกคาอยูเสมอ หลังจากโครงการขายหมดแลวทําใหหลายโครงการมักมี
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รายไดไมเพียงพอเนื่องจากไมมีบริษัทพัฒนาโครงการมาสนับสนุน ผลท่ีตามมาคือสวนกลางของ

ลูกบานท่ีตองแบกรับภาระเพ่ิมมากข้ึน 

อัครัช อารัมภวิโรจน (2556) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการ

โครงการหมูบานจัดสรรท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงการใชงาน ผลการวิจัยพบวา (1) กลุมผูใชงาน มี

ความสําคัญในการกําหนดประเภทกิจกรรม เปนกลุมครอบครัวใหมขนาดเล็ก แยกมาสรางครอบครัว

ใหม (2) ปจจัยดานการออกแบบทางกายภาพพ้ืนท่ีนันทนาการ แยกไดคือ สวนสาธารณะ ผูอยูอาศัย

ใหความสําคัญในปจจัยการออกแบบพ้ืนท่ีตําแหนงท่ีตั้งสวนประดับอยูดานหนาและพ้ืนท่ีประกอบ

กิจกรรมอยูบริเวณตอนกลางพ้ืนท่ี และขนาดของพ้ืนท่ีมากท่ีสุด สนามเด็กเลน ผูอยูอาศัยให

ความสําคัญดานตําแหนงท่ีตั้งและความปลอดภัยเก่ียวกับการจัดการพ้ืนท่ีมากท่ีสุด ลานกิจกรรม ผูอยู

อาศัยใหความสําคัญในปจจัยดานความสวยงามและวัสดุท่ีใชในการออกแบบตกแตงมากท่ีสุด สระวาย

น้ํา ผูอยูอาศัยใหความสําคัญในปจจัยดานระยะทางท่ีพักอาศัยถึงพ้ืนท่ีมากท่ีสุด หองออกกําลังกาย ผู

อยูอาศัยใหความสําคัญในปจจัยดานตําแหนงท่ีตั้งและอุปกรณเครื่องเลนภายในมากท่ีสุด 

Michael White and Philip Allmendinger (2002) ศึกษาการวางแผนการใชท่ีดิน 

และการตลาดของท่ีอยูอาศัย ของสหราชอาณาจักรและสหรัฐอเมริกา ท้ังสองประเทศนี้หลักของเศรฐ

กิจคือการมีบทบาทท่ีสําคัญของวางโครงสรางเชิงทฤษฏีซ่ึงใชในการวิเคราะหเพ่ือเปนขอมูลใหนัก

วางแผนและนักพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีมีศักยภาพในการลงทุนพัฒนาท่ีอยูอาศัยอยางไรก็ตามสหราช

อาณาจักรและสหรัฐอเมริกา มีระบบการวางแผนท่ีมีความแตกตางกันมากจากประเพณีท่ีแตกตางกัน

แมวาสองประเทศจะเผชิญปญหาทางเศรษฐกิจท่ีคลายกันบทความการวิจัยนี้ยังมีบงชี้การคํานึงถึง

ผลกระทบท่ีแตกตางกันของการออกกฎหมายท่ีอยูอาศัยและการวางแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยท่ีแตกตาง

กันของท้ังสองประเทศลักษณะของตลาดท่ีดินความแข็งแรงของระบบเศรษฐกิจในทองถ่ินและการมี

ปฏิสัมพันธระหวางตลาดท่ีอยูอาศัยจะตองการการวิเคราะหพฤติกรรมความตองการ โดยหนวยงานท่ี

เก่ียวของจะใชเทคนิคการสรางแบบจําลองแผนทางธุรกิจสําหรับการพัฒนาท่ีอยู และการท่ีรัฐบาลท้ัง

สองประเทศนี้เขาแทรกแซงการวางแผนในการพัฒนาท่ีอยูอาศัยนั้นไดวางแผนถึงความพรอมของการ

ใชท่ีดินเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัยใหมโดยปจจุบันการใชนโยบายไดใหความสําคัญของการพัฒนา

โครงการท่ีอยูอาศัยใหมท่ีตองควรตองใหความสําคัญของสิ่งแวดลอมในการพัฒนาโครงการอาจจะ

สะทอนใหเห็นถึงราคาและเทคนิคการประมาณคาท่ีแตกตางกันและวิธีการท่ีนํามาใชโดยการศึกษา

เหลานี้ตองการการวิเคราะหผลกระทบของการกระจายการแทรกแซงในการวางแผนการตลาดท่ีอยู

อาศัยถึงแมวาประมาณนั้นจะเกิดความแตกตางกันเห็นไดชัดวาขอจํากัดของการวางแผนไปสูราคาท่ี

สูงข้ึนและขอจํากัดในปริมาณของท่ีจัดหาโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยระหวางนโยบายการวางแผนและ

การพัฒนาท่ีอยูอาศัยมีผลใหรับรูความเสี่ยงท่ีสงผลกระทบตอนักพัฒนาโครงการดวยเหตุนี้ความไม

สมดุลขอมูลเก่ียวกับทองถ่ินตลาดจะมีผลตอการพัฒนาโครงการในการทํากําไรและวิธีการผูกขาดหรือ
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การพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย จะมีผลตอรูปแบบของการขายท่ีดินความซับซอนของความสัมพันธ

ระหวางการวางแผนและการตลาดท่ีอยูอาศัยยังคงเปนปญหาสําหรับเศรษฐกิจท่ีสําคัญท้ังในสหราช

อาณาจักรและสหรัฐอเมริกาดังนั้นยังคงตองมีการทํางานหาขอมูลท่ีมาก เพ่ือท่ีจะตองการพัฒนา

รูปแบบท่ีอยูอาศัยท่ีเหมาะสมและเพ่ือคุณภาพขอมูลท่ีดีข้ึนท้ังในรูปแบบทฤษฎีของการปฏิสัมพันธ

ระหวางการวางแผนการใชท่ีดินในการพัฒนาท่ีอยูอาศัยและนโยบายทางการตลาดของท่ีอยูอาศัย 

 

2.7 สรุปวิธีการวัดคาตัวแปรของงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 

เฉลิมพล หุดากร (2554) ศึกษาเรื่องประสิทธิภาพการวางผังโครงการประเภท

ทาวนเฮาส กรณีศึกษา พ้ืนท่ีธนบุรีฝงใตใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยเปนการวิเคราะหเชิงคุณภาพ คือ 

(1) แบบจําลองการประเมินตนทุนการพัฒนาโครงการ โดยการวาคาประเภทสเกลท่ีมีการบงบอก

ความแตกตางของระดับ (interval scale) (2) แบบสัมภาษณสถาปนิกหรือผูเชี่ยวชาญเพ่ือทราบถึง

ปจจัยท่ีมีผลในการวางผังโครงการ การสัมภาษณแบบตัวตอตัวจํานวน 7 คน (face-to-face 

interview) 

นฤมล สกลสอน (2554) ผลของการวางผังและออกแบบโครงการบานจัดสรรท่ีมีตอผู

พักอาศัย กรณีศึกษา โครงการบานสวนริมคลองบางมด และโครงการบานสวนริมคลองกรุงเทพกรีฑา

ใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยใชในการวิเคราะหท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ (1) แบบสัมภาษณ

รวบรวมเปนคําถามปลายเปดเ พ่ือใชในการสัมภาษณผูบริหารแบบตัวตอตัว (face-to-face 

interview) โดยตั้งคําถามแนวความคิดในการวางผังและออกแบบโครงการแตละโครงการ (2) 

แบบสอบถาม แบงเปน 3 สวน คือ (2.1) กอนการตัดสินใจซ้ือ (2.2) ลักษณะความพึงพอใจกับการอยู

อาศัยในปจจุบัน (2.3) ขอมูลเก่ียวกับครัวเรือน แบบเลือกตอบหลายตัวเลือก (multiple-choice 

question) 

ผกาแกว มาลีลอย (2557) แนวทางการออกแบบพ้ืนท่ีสวนกลางสําหรับโครงการจัดสรร

แนวราบ ภายใตแนวคิดชุมชนเชิงนิเวศใชวิธีการวัดคาตัวแปร คือ (1) แบบสอบถาม (1.1) 

แบบสอบถามโดยการใหเลือกตอบตามขอเท็จจริงกรอกขอมูลคําตอบเอง (self-administered 

questionnaire) โดยแบบสอบถามมีลักษณะโครงสรางอยางเปนทางการ (structured-undisguised 

questionnaire) โดยจําแนกคําถามเปนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก (multiple-choice question) 

ใชวิธีการหาความถ่ี (จํานวน) ในแตละคําตอบ แลวแปลความถ่ีใหเปนรอยละ (1.2) แบบสอบถามโดย

การใชคําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale question) สําหรับในงานวิจัยเลือกใช

ประเภทสเกลท่ีมีการบงบอกความแตกตางของระดับ (interval scale) (2) แบบสัมภาษณ เปนแบบมี

โครงสราง (structure interview) โดยใชวิธีการสัมภาษณแบบตัวตอตัว (face-to-face interview) 
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มีคําถามแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก (multiple-choice question) เปนหลักในการสัมภาษณ เพ่ือ

ทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีฐานท่ัวไปเก่ียวกับผูประกอบการ และโครงการกรณีศึกษา การจัดการ การ

กําหนดราคาขายโครงการ และผลตอระดับราคาท่ีมีผลตอพ้ืนท่ีสวนกลางในการวางผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรรโดยใชในการวิเคราะหท้ังเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 

พัสตราภรณ ทิพยโสธร (2552) การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบานจัดสรรอยางยั่งยืน 

กรณีศึกษา เขตลาดกระบังใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยการวิเคราะหเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ คือ (1) 

การสํารวจขอมูลดานทุติยภูมิ สังเกตพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบานจัดสรร อาทิ แผนท่ี แบบแปลน จํานวน

ขนาดพ้ืนท่ีสวนกลาง และลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีสวนกลางในหมูบานจัดสรร เชิงเอกสาร 

(document research) (2) แบบสอบถามความคิดเห็นการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางหมูบานจัดสรร 

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale question) 

ปวีณา ฉายศรี (2557) การศึกษาปญหาในการจัดเก็บคาสวนกลาง และรูปแบบการ

บริหารจัดการหมูบานจัดสรร ราคาระดับกลางในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑลใชวิธีการวัด

คาตัวแปรโดยการการวิเคราะหเชิงปริมาณใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating 

scale question) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศประเสริฐ (2555) แนวทางการจัดการผังโครงการบานจัดสรรเพ่ือ

เพ่ิมอัตราการดูดซับกรณีศึกษา การประยุกตใชหลักฮวงจุยชัยภูมิ ใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยการ

วิเคราะหเชิงคุณภาพ โดยแบงเปน 2 สวนคือ (1) วิเคราะหจากผังแมบทโครงการ เพ่ือบันทึกตําแหนง

ของทําเลท่ีไมมีการซ้ือขายเกิดข้ึน ดําเนินการวิเคราะหขอมูลดวยสถิติเชิงพรรณนา จํานวน รอยละ 

และตารางแจกแจงความถ่ี (2) การสัมภาษณเชิงลึก กับผูพัฒนาโครงการ สถาปนิก และผูเชี่ยวชาญ

ดานฮวงจุย จํานวน 11 คน 

สุทธิ ชูวิจิตร (2555) ปจจัยของผูประกอบการท่ีสงผลตอการวางผังโครงการหมูบาน

จัดสรร ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยใชในการวิเคราะหเชิงคุณภาพ 

คือ (1) ศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของโครงการท่ีเลือกใชสํารวจ โดยงานวิจัยดังกลาวเปนงานวิจัย

เชิงเอกสาร (document research) (2) การสัมภาษณกับผูออกแบบหรือผูประกอบการ เปนการ

สัมภาษณแบบตัวตอตัว (face-to-face interview) 

อัครัช อารัมภวิโรจน (2556) ศึกษาเรื่องนวัตกรรมการออกแบบพ้ืนท่ีนันทนาการ

โครงการหมูบานจัดสรรท่ีมีประสิทธิภาพในเชิงการใชงานใชวิธีการวัดคาตัวแปรโดยการวิเคราะหเชิง

ปริมาณคือ (1) สํารวจทางกายภาพ (physical survey) ของงานวิจัยเชิงเอกสาร (document 

research) (2) แบบสอบถาม คําถามแบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale question) ของผูอยู

อาศัยภายในโครงการหมูบานจัดสรร 
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2.8 สรุปแนวคิดและทฤษฎีท่ีมีผลตองานวิจัย 

 

จากการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 แนวคิดหลักท่ีมีผลตอการวางกรอบแนวคิดใน

งานวิจัยประกอบดวย แนวคิดการออกแบบวางผังแมบทโครงการ แนวคิดการวางผังแมบทพ้ืนท่ี

โครงการใหนาอยูอาศัย แนวคิดการวางตําแหนงและองคประกอบของพ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในโครงการ 

แนวคิดการใชท่ีดิน แนวคิดระบบสาธารณูปโภคและระบบสาธารณูปโภคการภายในโครงการ แนวคิด

ระบบการสัญจร แนวคิดเก่ียวกับการเลือกใชวัสดุภายในโครงการ แนวคิดรูปแบบการจับกลุมของ

แปลงจัดสรรท่ีดิน แนวคิดการวางแปลงจัดสรรท่ีดินของการสัญจรทางหลัก แนวคิดการแบงประเภท

และขนาดสวน แนวคิดประเภทของท่ีอยูอาศัย แนวคิดการแบงระดับราคา ขอกําหนดขนาดท่ีดิน

จัดสรร ขอกําหนดขนาดของแปลงท่ีดินจัดสรร แนวคิดรูปแบบการจัดการโครงการของผูประกอบการ 

แนวคิดและองคประกอบของพ้ืนท่ีนันทนาการของโครงการ โดยการศึกษาการทบทวนวรรณกรรม

ของแนวคิดและทฤษฎีดังท่ีกลาวไปขางตนนั้น สามารถนําไปเปนองคประกอบ ของแบบสอบถามและ

แบบสัมภาษณในการศึกษาหาขอมูลของกลุมตัวอยางในการวิจัย 
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บทที่ 3 

วิธีการวิจัย 

 

การวิจัยเรื่องแนวทางการออกแบบผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เปนการวิจัยเชิงผสม (mixed methodology) 

เพ่ือศึกษาถึงลักษณะผังแมบทโครงการ จัดสรรพ้ืนท่ีขายและพ้ืนท่ีสวนกลางในความตองการท่ีแทจริง

ของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร ซ่ึงสามารถพัฒนาพ้ืนท่ีของโครงการหมูบานจัดสรรใหเกิด

ประสิทธิภาพ จากวัตถุประสงคดังกลาว ผูวิจัยสามารถสรุปการลําดับของการศึกษาระเบียบวิจัยไว 6 

ประเด็นหัวขอดังนี้ 

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

3.6 สรุปขอมูลวิธีการวิจัย 

 

3.1 พ้ืนท่ีศึกษา 

 

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาส ในพ้ืนท่ีกรุงเทพและ

ปริมณฑล โดยแบงแตละประเภทหมูบานจัดสรรเปนจํานวน 5 ระดับราคา ไดแก(1) นอยกวา 2.00 

ลานบาท (2) 2.01–3.00 ลานบาท (3) 3.01–5.00 ลานบาท (4) 5.01–10.00 ลานบาท (5) มากกวา 

10.00 ลานบาท (เอเจนซ่ี ฟอร เรียลเอสเตท แอฟแฟรส, 2557 อางถึงใน ธนาคารอาคารสงเคราะห, 

2558) 

 

3.2 ประชากรและขอบเขตกลุมตัวอยาง 

 

ผูศึกษากําหนดขนาดกลุมประชากรในการวิจัยในครั้งนี้ไดแก กลุมของผูท่ีอยูอาศัยใน

โครงการ โดยมีขอบเขตจํานวนกลุมตัวอยางของโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง2ประเภท ไดแกบานเดี่ยว 

และทาวนเฮาส ตามระดับราคา 5 ระดับ คิดเปน 9 สวนการตลาด (market segment) โดยการใช

การสุมตัวอยางแบบการจัดสรรโควตา (quota sampling) ซ่ึงจะกําหนดข้ันต่ําของแตละสวน
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การตลาดละ 40 ตัวอยาง เพ่ือใหคาเฉลี่ยของระดับความสําคัญตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบท

โครงการ ท่ีมีการกระจายแบบปกติ (Normal Distribution) ตามทฤษฎีแนวโนมสูศูนยกลาง 

(Central Limit Theorem) (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) ซ่ึงจะทําใหสามารถวิเคราะหขอมูลโดยใช

สถิติแบบพาราเมทริกซ (Parametric Statistics) โดยจํานวนตัวอยางท่ีรวบรวมไดจริงเทากับ 411 

ตัวอยาง มากกวา 400 ตัวอยาง ตามท่ีเสนอแนะโดย Yamane (ป ค.ศ.) ท่ีระดับความเชื่อม่ันรอยละ 

95 และขนาดความคลาดเคลื่อนท่ียอมรับได รอยละ 5 

 

3.3 เครื่องมือในการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.1 เครื่องมือในการวิจัย 

 

3.3.1 แบบสอบถาม 

การศึกษาสํารวจลักษณะความตองการทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลางใน

โครงการหมูบานจัดสรร โดยแบบสอบถามดังกลาวไดเก็บขอมูลรวมกับของ นายชาคร สุทธิวงศพันธ 

ซ่ึงสามารถแบงออกเปน 4 สวนดังนี้ 

3.3.1.1 ปจจัยเชิงประชากรเก่ียวกับผูท่ีใหขอมูล โดยใหเลือกตอบตามขอเท็จจริง 

ใหผูตอบแบบสอบถามกรอกขอมูลคําตอบเอง (กุณฑลี รื่นรมย, 2551, น. 41) (self-administered 

questionnaire) โดยแบบสอบถามมีลักษณะโครงสรางอยางเปนทางการ (structured-undisguised 

questionnaire) โดยจําแนกคําถามเปนแบบเลือกตอบหลายตัวเลือก (multiple-choice question) 

ใชวิธีการหาความถ่ี (จํานวน) ในแตละคําตอบ แลวแปลความถ่ีใหเปนรอยละ  

 

 

 

รอยละ = 
จํานวนทั้งหมด

จํานวนที่วัดได
 X 100 

 



34 

3.3.1.2 ขอมูลโครงการท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ซ่ึงใหผูตอบเลือกตอบตาม

ขอเท็จจริง ใชวิธีการสํารวจโดยใหผูตอบแบบสอบถามกรอกคําตอบเอง (self-administered 

questionnaire) (กุณฑลี รื่นรมย, 2551, น. 41) แบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมีโครงสรางอยาง

เปนทางการ (structured-undisguised questionnaire) โดยจําแนกคําถามเปนแบบเลือกตอบ

หลายตัวเลือก (multiple-choice question) ใชวิธีการหาความถ่ี (จํานวน) ในแตละคําตอบ แลว

แปลความถ่ีใหเปนรอยละ 

3.3.1.3 ปจจัยมีผลตอการซ้ือโครงการและการใชงานพ้ืนท่ีสวนกลาง ใชคําถาม

แบบมาตราสวนประมาณคา (rating scale question) 5 ระดับ ตามวิธีของลิเคิรท (Likert) สําหรับ

ในงานวิจัยเลือกใชประเภทมาตรวัดแบบอันตรภาค (interval scale) (ศิริวรรณ และคณะ, 2546) ใน

การวัดระดับการใหความสําคัญกับปจจัยท่ีมีผลตอการซ้ือโครงการและการใชงานพ้ืนท่ีสวนกลาง 

ประกอบดวย แรงจูงใจดานภาพรวมของโครงการท่ีมีผลสูงสุดตอผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร 

ดานรายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบและการจัดการกับพ้ืนท่ีสวนกลาง และความตองการดาน

กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนท่ีสวนกลาง โดยการวัดระดับความสําคัญ ซ่ึงมีรายละเอียดการแยกหมวดหมู 

(itemized-category scale) ดวยการใหคะแนนระดับความสําคัญ 5 ระดับ ดังนี้  

5 หมายถึง มีผลตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการ อยูในระดับมากท่ีสุด 

4 หมายถึง มีผลตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการ อยูในระดับมาก 

3 หมายถึง มีผลตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการ อยูในระดับปานกลาง 

2 หมายถึง มีผลตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการ อยูในระดับนอย 

1 หมายถึง มีผลตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการ อยูในระดับนอยท่ีสุด 

3.3.1.4 ความตองการลักษณะทางกายภาพของพ้ืนท่ีสวนกลาง ใชคําถามแบบให

เลือกตอบหลายขอ (checklist question) ใชวิธีการหาความถ่ี (จํานวน) ในแตละคําตอบแลวแปล

ความถ่ีใหเปนรอยละ 

3.3.1.5 ขอเสนอแนะเก่ียวกับความตองการรูปแบบ ลักษณะดานกายภาพของ

พ้ืนท่ีสวนกลางใชรูปแบบเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) เชน มี

ความตองการองคประกอบใดเพ่ิมเติม มีรูปแบบอยางไร หรือตองการการออกแบบองคประกอบตาง 

ๆ ดวย วิธีการอ่ืน ๆ ท่ีไมไดระบุในแบบสอบถาม 

3.3.2 แบบสัมภาษณ 

แบบสัมภาษณเปนแบบมีโครงสราง (structure interview) โดยใชวิธีการ

สัมภาษณแบบตัวตอตัว (face-to-face interview)เพ่ือเปนขอมูลในการสนับสนุนวิจัย โดยมีคําถาม

ปลายเปดเปนหลักในการสัมภาษณ เพ่ือทําการสํารวจขอมูลพ้ืนท่ีฐานท่ัวไปเก่ียวกับผูประกอบการ 
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และโครงการกรณีศึกษา การจัดการ การกําหนดราคาขายโครงการ และผลของระดับราคาท่ีมีผลตอ

พ้ืนท่ีสวนกลางในการตัดสินใจซ้ือหมูบานจัดสรร โดยแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 

3.2.2.1 ขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับผูประกอบการและโครงการกรณีศึกษา ใช

รูปแบบเปนลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) และใชการวิเคราะหเนื้อหา 

3.2.2.2 รูปแบบการจัดการโครงการและการกําหนดราคาขายโครงการ ใชเปน

ลักษณะแบบสอบถามปลายเปด (open-ended question) และใชการวิเคราะหเนื้อหา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.2 รูปแบบการสัมภาษณ 

 

3.3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยไดนําแบบสอบถามและแบบสัมภาษณท่ีออกแบบข้ึนสําหรับการศึกษาวิจัย

ไปทดสอบหาคาความตรง (validity) และความเท่ียง (reliability) ดังตอไปนี้ 

3.3.3.1 การหาคาความตรง (validity)นําแบบสอบถามท่ีผูวิจัยคนควาสรางข้ึนไป

ตรวจสอบความตรงตามเนื้อหาจากผูเชี่ยวชาญ จํานวน 3 ทาน เม่ือตรวจสอบแลวหลังจากนั้นนํา

ขอมูลมาหาคาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence: IOC) (สุวิมล ติรกานันท, 2551). 

โดยใชสูตร     IOC=
∑R
n

 

IOC หมายถึง คาดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) 

R หมายถึง ความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญ โดย 

+1 หมายถึง ขอคําถามสามารถนําไปวัดไดแนนอน 

0 หมายถึง ไมแนใจวาจะวัดได 

-1 หมายถึง ขอคําถามไมสามารถนําไปวัดไดคาไดอยางแนนอน 

n หมายถึง จํานวนผูเชี่ยวชาญ 
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นําขอมูลท่ีสามารถรวบรวมไดจากความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณหาคา IOC 

โดยใชดัชนีความสอดคลอง (Index of Congruence) ของผูเชี่ยวชาญมาคํานวณคาดัชนีความ

สอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 0.5 ข้ึนไป  

3.3.3.2 ความเท่ียง (reliability) ผูวิจัยนําแบบสอบถามท่ีสรางข้ึนมานําไปทดสอบ 

(try out) จํานวน 30 ชุด กับกลุมตัวอยาง เพ่ือตรวจสอบวาผูท่ีตอบแบบสอบถามเขาใจคําถามตรง

ตามท่ีผูออกแบบคําถามแบบสอบถามตองการหรือไม จากนั้นนําแบบสอบถามท่ีไดมาทดสอบความ

เชื่อม่ันของแบบสอบถามโดยใชคาสัมประสิทธิ์แอลฟา ครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) 

(สุวิมล ติรกานันท, 2551) มาคํานวณคาดัชนีความสอดคลองแลวเลือกคาดัชนีความสอดคลองตั้งแต 

0.7 ข้ึนไป  

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3.3 ผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความตรงตามเนื้อหา 

 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงพรรณนา (descriptive research) โดยเนน

การศึกษาเรื่องแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาสในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยผูศึกษาวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลท่ีเก่ียวของกับ

งานวิจัยเพ่ือนํามาวิเคราะหจาก 2 แหลง ดังนี้ 

3.4.1 ขอมูลทุติยภูมิ (secondary data) 

 ผูวิจัยทําการศึกษาเอกสาร ตํารา บทความ กฎหมาย ขอมูลโครงการในอินเทอร

เนต หลักการทฤษฎีหลักการและงานวิจัยขอมูลท่ีเก่ียวของกับการออกแบบผังแมบทและพ้ืนท่ี

สวนกลางของโครงการหมูบานจัดสรร เพ่ือหาความสัมพันธและขอสรุปท่ีเปนประโยชนตองานวิจัย 
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3.4.2 ขอมูลปฐมภูมิ (primary data) 

3.4.2.1 ขอมูลผูท่ีอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรของประเภทบานเดี่ยว และ

ทาวนเฮาส โดยทําการศึกษาปจจัยเชิงประชากร ไดแก เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพการสมรส 

อาชีพ รายได และจํานวนสมาชิกภายในครอบครัว ขอมูลโครงการท่ีมีผลตอแนวทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรระดับราคา จํานวนแปลงขายในโครงการ รูปแบบแนวคิด ทําเลท่ีตั้ง

และสภาพแวดลอมใกลเคียงโครงการ และความตองการดานกายภาพของลักษณะพ้ืนท่ีสวนกลาง 

จากกลุมตัวอยาง โดยการใชแบบสอบถามท่ีผูวิจัยไดจัดทําข้ึน และแนบเอกสารคําชี้แจงในหนาแรก

ของแบบสอบถามในการวิจัย เพ่ือความเขาใจและความรวมมือท่ีดีของกลุมตัวอยาง 
3.4.2.2 ผูประกอบการหรือผูท่ีรับผิดชอบโครงการนั้น ๆ ของโครงการหมูบาน

จัดสรรของประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาส จํานวน 5 ราย โดยเลือกสัมภาษณผูประกอบการระดับ

ผูจัดการสวนงานพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย หรือผูออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมี

ประสบการณวางผังแมบทของโครงการตั้งแต 5 ปข้ึนไป และทําการสํารวจ วิเคราะหขอมูลโครงการท่ี

คัดเลือกเปนกรณีศึกษาสําหรับงานวิจัย และสัมภาษณผูประกอบการหรือผูท่ีรับผิดชอบโครงการ

เก่ียวกับการกําหนดราคาขาย การบริหารและการจัดการลักษณะทางกายภาพของผังแมบทโครงการ 

รวมถึงพ้ืนท่ีสวนกลางในโครงการ เพ่ือนําขอคิดเห็นตาง ๆ ท่ีไดจากแบบสัมภาษณในแงมุมและ

ประเด็นตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับพ้ืนสวนกลางในโครงการหมูบานจัดสรรเพ่ือใชเปนขอมูลในการ

สนับสนุนงานวิจัย 

 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

 

การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามในการวิจัยท่ีเก็บรวบรวมไดดวยสถิติเชิงพรรณนา 

ดังนี้ 

 

3.5.1 ขอมูลปจจัยเชิงปริมาณดานประชากรศาสตร  

ไดแก อายุ เพศ ระดับการศึกษา สถานภาพ อาชีพ สมาชิกในครอบครัว รายได

ตอครัวเรือนโดยเฉลี่ย โดยคาสถิติท่ีไดมาพิจารณาวิเคราะหขอมูล จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3.5.2 ขอมูลเชิงปริมาณดานระดับราคาของประเภทท่ีอยูอาศัย 

ไดแก บานเดี่ยว และทาวนเฮาส ในระดับราคา (1) ต่ํากวา 2.00 ลานบาท (2) 

2.01-3.00 ลานบาท (3) 3.01-5.00 ลานบาท (4) 5.01-10.00 ลานบาท และ(5) มากกวา 10.00 ลาน

บาท คาสถิติท่ีไดมาพิจารณาวิเคราะหขอมูล จํานวน คารอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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3.5.3 ขอมูลผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 

โดยผูวิจัยจะนําขอมูลท่ีไดเชน ผังแมบทโครงการ จํานวนแปลงขาย รูปแบบและ

ขนาดพ้ืนท่ีสวนกลาง ลักษณะการใชพ้ืนท่ีสวนการในโครงการหมูบานจัดสรรมาวิเคราะหเปรียบเทียบ 

3.5.4 ขอมูลจากแบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นในการเลือกซ้ือ 

การเลือกซ้ือหมูบานจัดสรรท่ีมีผลมาจากแนวทางการออกแบบวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรร โดยนําผลท่ีไดไปประมวลผลโดยการใชโปรแกรมสําเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือ

นําเสนอขอมูลในรูปแบบตาราง กราฟ แผนภูมิแทง แผนภูมิวงกลม แปรผลโดยการบรรยายดังนี้ 

3.5.4.1 นําเสนอขอมูลสวนบุคคล โดยการแจกแจงความถ่ี การหาคารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3.5.4.2 นําเสนอขอมูลดานสภาพปจจุบันในพ้ืนท่ีสวนกลางในโครงการหมูบาน

จัดสรรโดยเกณฑการแปลคาชวงคะแนนแบบความกวางอันตรภาคชั้นท่ีเทากัน โดยพิสูจนสมมติฐาน

งานวิจัยโดยใชสถิติของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามมาทําการแปลผลของความคิดเห็นพิจารณาจาก

คาเฉลี่ยโดยใชเกณฑของเบสท (ศิริวรรณ เสรีรัตน และคณะ, 2546) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.50 - 4.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ มาก 

คาเฉลี่ย 2.50 - 3.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.50 - 2.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ นอย 

คาเฉลี่ย 1.00 - 1.49 หมายถึง มีผลตอการตัดสินใจซ้ือ นอยท่ีสุด 

3.5.4.3 นําเสนอขอมูลดานแนวทางพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางของโครงการหมูบาน

จัดสรรโดยการแจกแจงความถ่ี คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความเหมาะสมสัมพันธกับระดับ

ราคาความเหมาะสมในการพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางตามความตองการของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบาน

จัดสรรโดยการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากการรวบรวมจะนําไปสูกระบวนการในการสรุปผลการวิจัยของ

แนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ซ่ึงผลท่ีไดจากการวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพมารวมกัน

หาคําตอบวิธีการวิจัยเชิงผสมผสานในประเด็นเดียวกัน และนํามาเปรียบเทียบความเหมือนหรือ

แตกตางกัน จากนั้นนํามาสรุปตีความ ตอบปญหาการวิจัยรวมกันในลักษณะสงเสริมเติมเต็มซ่ึงกันและ

กัน (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557)  
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3.5.5 การทดสอบสมมติฐานทางสถิติ 

ในการทดสอบสมมุติฐานโดยใชขอมูลจากตัวอยางเพ่ือสรุปวาสมมุติฐานหรือสิ่งท่ี

คาดไวจริงหรือไมนั้น สิ่งท่ีสําคัญท่ีสุด คือการตั้งสมมติฐานเพ่ือการทดสอบซ่ึงจะตองประกอบดวย

สมมุติฐาน 2 ชนิดทุกครั้งของการทดสอบคือ 

(1) สมมุติฐานวาง (Null Hypothesis) ใชสัญลักษณ H0 

(2) สมมุติฐานแยง (Alternative Hypothesis) ใชสัญลักษณ H1 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคา t เพ่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) และใชการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way Analysis of Variance: ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95.00 โดยจะ

ปฏิเสธสมมุติฐานวาง (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 จากนั้นนําผลท่ีไดมาทดสอบ

เปรียบเทียบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ยหลาย ๆ คูในเวลาเดียวกัน โดยใชวิธีการของผลตางท่ีมี

นัยสําคัญนอยท่ีสุด (Fisher’s Least Significant Difference Test: LSD) ของฟชเชอร เปนวิธีการใช

อัตราสวนท่ีพหุคูณในการทดสอบเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยรายคู เพ่ือกําหนดคาความ

แตกตางท่ีนอยท่ีสุดเปนเกณฑในการท่ีจะปฏิเสธหรือยอมรับสมมติฐาน ซ่ึงจะตองพิจารณาจากคา

นัยสําคัญท่ีจะตองมีคานอยกวา 0.05 ท้ังนี้หากจะตองการเปรียบเทียบวาคูไหนบางท่ีมีความคิดเห็น

แตกตางกันมากหรือนอยกวากันใหพิจารณาจากคาเฉลี่ยของคูนั้น ๆ (กัลยา วานิชยบัญชา, 2557) 

 

3.6 สรุปวิธีการวิจัย 

 

วิธีการวิจัยเปนการนําขอมูลตัวแปรท่ีเก่ียวของมาสรุปถึงการใชเครื่องมือท่ีใชศึกษาวิจัย

เหมาะสมกับการเก็บขอมูลกลุมตัวอยางการวิจัยและวิธีการวิเคราะหขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บขอมูล

เพ่ือทดสอบไดวาสามารถตอบวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยท่ีไดตั้งเปาหมายไว โดยตัวแปรมี ปจจัยดาน

ประชากรศาสตร ปจจัยกลุมประเภทท่ีอยูอาศัย บานเดี่ยว และทาวนเฮาส ปจจัยดานระดับราคา (1) 

ต่ํากวา 2.00 ลานบาท (2) 2.01-3.00 ลานบาท (3) 3.01-5.00 ลานบาท (4) 5.01-10.00 ลานบาท 

และ (5) มากกวา 10.00 ลานบาท เครื่องมือท่ีใชการเก็บขอมูล เครื่องมือในการทําวิจัยเปนการ

สัมภาษณโดยการตอบแบบสอบถาม เพ่ือตองการทราบแนวทางในการออกแบบผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรรของแตละระดับราคา โดยใชวิธีการวัดแบบลิเคอรท (Likert Scale) และคําถามแบบมี

หลายคําตอบใหเลือก (multiple choice questions) ในการวิเคราะหขอมูลงานวิจัยเชิงปริมาณ โดย

สรุปขอมูลเปนดังตารางท่ี 3.1 



 

ตารางท่ี 3.1 

 

ตารางสรุปวิธีการวิจัย 
การออกแบบผูใหขอมูล การออกแบบตวัแปรและเครื่องมือ  

การวิเคราะห  

ผูใหขอมูล ประชากร กลุม

ตัวอยาง 

วิธีการ 

 

ตัวแปร 

 

เครื่องมือ 

ผูบริโภค ผูอยูอาศัยใน

โครงการ

หมูบานจัดสรร 

ขั้นต่ํา 

400 คน

และมี

จํานวนขัน้

ต่ําในแตละ

สวน

การตลาด 

40 คน 

แบบ

โควตา 

-ปจจัยเชิงประชากรเกี่ยวกับผูบรโิภค (เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได สถานภาพสมรส และจํานวน 

  สมาชกิในครอบครัว) 

- ประเภทโครงการ (บานเดี่ยว ทาวนเฮาส) 

- จัดสรรที่ดินไมเกนิขนาดกลาง 

- ระดับราคาโครงการ (นอยกวา 2 ลานบาท2.01-3.00 ลานบาท 3.01-5.00 ลานบาท5.01-10.00 ลาน 

  บาท มากกวา 10.00 ลานบาท) 

- ผังแมบทโครงการ (การวางผังแมบทโครงการ รูปแบบของการออกแบบผังแมบทในความตองการ) 

- แปลงจัดสรรที่ดนิ (รูปแบบการจัดสรรผังบริเวณแปลงขาย ทิศทางการวางแปลงขายที่เหมาะสม  

  สัดสวนพ้ืนที่ขายตอพ้ืนทีโ่ครงการ) 

- องคประกอบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร (ลักษณะรูปแบบพ้ืนที่ในโครงการลักษณะความ 

  เหมาะสมของพ้ืนที่ตาง ๆ ในโครงการ ลักษณะทางกายภาพตาง ๆ ของพ้ืนที่ในโครงการ วัสดทุี่ใช   

  สัมพันธกับระดับโครงการ) 

แบบสอบถามเพ่ือ

หาแนวทางการ

ออกแบบวางผัง

แมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

ประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ใน

เขต

กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล 

การวเิคราะหขอมูล

คํานวณหาคาเฉล่ียเกณฑ

คะแนนของคําตอบ

แบบสอบถามขอมูลสวน

บุคคลเปนรอยละ 

(percentage) คาเฉล่ีย 

X� (mean) และคาสวน

เบ่ียงเบนมาตรฐาน SD 

(standard deviation)

แลวนําขอมูลมาสรุปเชิง

ปริมาณ การแปลผล

คาเฉล่ียตามวธิีการของ

เบสท 

บริษัท 

ผูประกอบ 

การ 

ผูประกอบการ

หรือสถาปนิก

ผูออกแบบ

โครงการ 

จํานวน  

5 ราย 

การสุม

แบบ

เฉพาะ 

เจาะจง 

- แนวทางในการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร 

- รูปแบบการออกแบบวางผังแมบท 

- ลักษณะทางกายภาพพ้ืนที่สวนกลาง 

- จํานวนและการจดัสรรพ้ืนที่ขายและพ้ืนทีส่วนกลาง 

แบบสัมภาษณ

และแนวทางการ

ออกแบบวางผัง

แมบทโครงการ 

วิเคราะหเนือ้หา เพ่ือเปน

ขอมูลในสนับสนนุ

งานวิจัย 

40 
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บทที่ 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรร 

ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ครั้งนี้ผูวิจัยไดทําวิจัยเชิง

ปริมาณโดยการใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือจากการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีไดจํานวน 813 คน และทํา

การคัดเลือกแยกแบบสอบถามใหตรงตามขอบเขตการวิจัยซ่ึงจะไดจํานวน 411 คน ขอมูลสําหรับทํา

การการศึกษาและวิเคราะหขอมูลท่ีเก็บมาไดโดยการใชสถิติเชิงพรรณนา และการจัดทําแบบ

สัมภาษณของกลุมผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรจํานวน 5 ราย โดยนําขอมูลนั้นมาใชในการ

สนับสนุนผลการวิจัย ซ่ึงจัดเรียงลําดับการวิเคราะหขอมูล ดังนี้ 

4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางจากแบบสอบถาม 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัยจากแบบสอบถาม 

4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมี

ผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทหมูบานจัดสรร ของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมี

ผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร แตละระดับราคา 

4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลความตองการลักษณะทางกายภาพของโครงการ 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

4.7 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการ 

 

4.1 ขอมูลปจจัยประชากร 

 

จากการสํารวจเก็บขอมูลท่ัวไปเชิงประชากรของกลุมตัวอยาง ผลการวิเคราะหขอมูล

ปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางสรุปได ดังนี้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามเพศ 

  

 

ชาย 54% หญิง 46% 

เพศ 
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จากภาพท่ี 4.1 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 222 คน คิดเปนรอย

ละ 54.00 และ เปนเพศหญิง จํานวน 189 คน คิดเปนรอยละ 46.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.2 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุ 

 

จากภาพท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป จํานวน 156 คน 

คิดเปนรอยละ 37.96 รองลงมาคืออายุ 41-50 ป จํานวน 107 คน คิดเปนรอยละ 26.03 อายุ 21-30 

ป จํานวน 82 คน คิดเปนรอยละ 19.95 อายุ 51-60 ป จํานวน 48 คน คิดเปนรอยละ 11.68 

มากกวา 60 ป จํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 4.38 

 

 
ภาพท่ี 4.3 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามสภาพ 

 

44.77% 
43.55% 

5.35% 6.33% 

สถานภาพ 

โสด 

สมรส 

อยูโดยไมสมรส 

หยา/หมาย 

 

19.95% 

37.96% 
26.03% 

11.68% 
4.38% 

อายุ 

21-30 ป 

31-40 ป 

41-50 ป 

51-60 ป 

มากกวา 60 ป 
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จากภาพท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีสถานโสด จํานวน 173 คน คิดเปนรอย

ละ 42.09 รองลงมาสถานภาพภาพสมรส จํานวน 172 คน คิดเปนรอยละ 41.85 และสถานภาพ

หยา/หมาย จํานวน 26 คน คิดเปนรอยละ 6.33 และสถานภาพ สมรสไมจดทะเบียน จํานวน 22 คน 

คิดเปนรอยละ 5.35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.4 จํานวน และรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา 

 

จากภาพท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจํานวน 221 

คนคิดเปนรอยละ 53.77 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโทจํานวน 126 คน คิดเปนรอยละ 

30.66 และจบการศึกษาปริญญาเอก จํานวน 39 คน คิดเปนรอยละ 9.49 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.5 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอาชีพ 

 

2.43% 
3.65% 

53.77% 

30.66% 

9.49% 

ระดับการศึกษา 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 

ปริญญาตรี 

ปริญญาโท 

ปริญญาเอก 

32.37% 

38.45% 

21.65% 

1.70% 
1.70% 1.70% 2.43% 

อาชีพ 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของ

กิจการ 

พนักงานบริษัทเอกชน 

รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/แมบาน 
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จากภาพท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนจํานวน 158 

คน คิดเปนรอยละ 38.44 รองลงมาคืออาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการจํานวน 133 คน คิด

เปนรอยละ 32.36 และอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจจํานวน 89 คน คิดเปนรอยละ 21.65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.6 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัว 

 

 

จากภาพท่ี 4.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดรวมของครอบครัว มากกวา 

200,000 บาท จํานวน 114 คน คิดเปนรอยละ 27.74รองลงมาคือรายไดรวมของครอบครัว 60,001-

100,000 บาท จํานวน 96 คน คิดเปนรอยละ 23.36 และรายไดรวมของครอบครัว 100,001-

200,000 บาท จํานวน 78 คนเทากัน คิดเปนรอยละ 18.98 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.7 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิก 

 

12.41% 

17.52% 

23.36% 18.98% 

27.74% 

รายไดรวมของครอบครัว 

ตํ่ากวา 40,000 บาท 

40,001-60,000 บาท 

60,001-100,000 บาท 

100,001-200,000 บาท 

มากกวา 200,000 บาท 

5.84% 

48.42% 
43.31% 

1.95% 
0.49% 

จํานวนสมาชิก 

1 คน 

2-4 คน 

5-7 คน 

8-10 คน 

11 คนขึ้นไป 
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จากภาพท่ี 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนสมาชิกท่ีอยูอาศัยในบานเดียวกัน 

2-4 คน จํานวน 199 คน คิดเปนรอยละ 48.42 รองลงมามีจํานวนสมาชิก 5-7 คน จํานวน 178 คน 

คิดเปนรอยละ 43.31 และจํานวนสมาชิก 1 คน จํานวน 24 คน คิดเปนรอยละ 5.84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.8 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยูในครอบครัว 

 

ภาพท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญไมมีบุตรคนเล็กอาศัยอยูในครอบครัว จํานวน 

216 คน คิดเปนรอยละ 52.55 นอกจากนั้นจะมีลําดับอัตรารอยละท่ีใกลเคียงกัน 

 

4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัย 

 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับพฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัยโดยใชการแสดงผลเปน

จํานวน และรอยละเก่ียวกับกลุมตัวอยางท่ีจําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัยปจจุบัน ระดับราคาของท่ีอยู

อาศัยปจจุบัน อายุโครงการ ยานท่ีตั้งโครงการ และจํานวนบานพักอาศัยในโครงการท่ีอยูปจจุบัน ตาม

ตารางดังตอไปนี้ 

 

6.82% 
12.65% 

8.27% 

8.03% 
6.08% 

5.60% 

52.55% 

อายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยอยูในครอบครัว 

ต่ํากวา 3 ป 

3-6 ป 

7-12 ป 

13-15 ป 

16-18 ป 

มากกวา 18 ป 
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ภาพท่ี 4.9 จํานวนและรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกตามประเภทท่ีอยูอาศัย 

จากภาพท่ี 4.9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดียว จํานวน 

206 คน คิดเปนรอยละ 50.12 และมีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส จํานวน 205 คน คิดเปนรอยละ 

49.88 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.10 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับราคาของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 

 

จากภาพท่ี 4.10 พบวา การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางของระดับราคาท่ีอยูอาศัยประเภท

บานเดี่ยวของแตละระดับมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ ระดับราคา 

3.01-5 ลานบาท จํานวน 60 คน คิดเปนรอยละ 29.13รองลงมาระดับราคา 2.01-3 ลานบาท จํานวน 

55 คน คิดเปนรอยละ 26.70 ระดับ 5.01-10 ลานบาท จํานวน 51 คน คิดเปนรอยละ 24.76 และ

ระดับราคามากกวา 10 ลานบาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.42 

  

 

49.88% 50.12% 

ประเภทท่ีอยูอาศัย 

บานเดียว 

ทาวนโฮม 

26.70% 

29.13% 
24.76% 

19.42% 

ระดับราคาท่ีอยูอาศัย ประเภทบานเดี่ยว 

2.01-3.00 ลานบาท 

3.01-5.00 ลานบาท 

5.01-10.00 ลานบาท 

มากกวา 10.00 ลานบาท 
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ภาพท่ี 4.11 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกระดับราคาของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

 

จากภาพท่ี 4.11 พบวา การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางของระดับราคาท่ีอยูอาศัยประเภท

ประเภททาวนเฮาสของแตละระดับมีความใกลเคียงกัน ซ่ึงสามารถแจกแจงรายละเอียดไดดังนี้ ระดับ

ราคาต่ํากวา 2 ลานบาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.49 รองลงมา ระดับราคา 2.01-3 ลาน

บาท จํานวน 42 คน คิดเปนรอยละ 20.49 ระดับราคา 3.01-5 ลานบาท จํานวน 41 คน คิดเปนรอย

ละ 20.00ระดับ 5.01-10 ลานบาท จํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.51และระดับราคามากกวา 10 

ลานบาทจํานวน 40 คน คิดเปนรอยละ 19.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.12 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกอายุโครงการท่ีอยูอาศัย 

 

จากภาพท่ี 4.12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุโครงการท่ีอยูอาศัยท่ี 3 ป จํานวน 

231 คน คิดเปนรอยละ 56.20 รองลงมาทีมีอายุโครงการท่ีอยูอาศัย 2 ป จํานวน 124 คน คิดเปน

รอยละ 30.17 และ อายุท่ีโครงการท่ีอยูอาศัย 1 ป จํานวน 56 คน คิดเปนรอยละ 13.63 

 

20.49% 

20.49% 
20.00% 

19.51% 

19.51% 

ระดับราคาท่ีอยูอาศัย ประเภททาวนเฮาส 

ตํ่ากวา 2.00 ลานบาท 

2.01-3.00 ลานบาท 

3.01-5.00 ลานบาท 

5.01-10.00 ลานบาท 

มากกวา 10.00 ลานบาท 

13.63% 

30.17% 56.20% 

อายุโครงการท่ีอยูอาศัย 

1 ป 

2 ป 

3 ป 



48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.13 จํานวนรอยละของกลุมตัวอยาง จําแนกยานท่ีตั้งโครงการ 

 

จากภาพท่ี 4.13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญมียานท่ีตั้งโครงการอยูบริเวณชานเมือง 

จํานวน 241 คน คิดเปนรอยละ 58.64 และมียานท่ีตองโครงการอยูบริเวณในเมือง จํานวน 170 คน 

คิดเปนรอยละ 41.36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.14 จําแนกจํานวนบานพักอาศัยในโครงการท่ีอยูอาศัย 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีจํานวนบานท่ีพักอาศัยในโครงการ 

100-299 หลัง จํานวน 204 คน คิดเปนรอยละ 49.64 รองลงมาเปนจํานวนบานท่ีพักอาศัยใน

โครงการไมเกิน 99 หลัง จํานวน 120 คน คิดเปนรอยละ 29.20 และจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ

จํานวน 300-499 หลัง จํานวน 87 คน คิดเปนรอยละ 21.17 

 

  

 

41.36% 
58.64% 

ยานท่ีตั้งโครงการ 

ในเมือง 

ชานเมือง 

29.20% 

49.64% 

21.17% 

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

ไมเกิน 99 หลัง 

100-299 หลัง 

300-499 หลัง 
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4.3 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมีผลตอแนว

ทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมีผลตอ

แนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรโดยแบงออกเปนประเภทของบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ซ่ึงแสดงผลแยกออกไดท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานการวางผังแมบทโครงการ ดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการโดยแสดงคาความเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 4.1 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

 

ลําดับ 
ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.50 1.04 มีความสาํคัญมาก 

1 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.50 0.95 มีความสาํคัญมาก 

3 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.46 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 
รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.44 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 3.38 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.26 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 
รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.21 0.86 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 
ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.20 1.20 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 
ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
3.17 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 3.17 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.1 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 4.1 กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ

ประเภทบานเดี่ยว เม่ือพิจารณาเปนรายขอ พบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ี

หนึ่งพบวา 2 ลําดับท่ีใกลเคียงกับ คือ ปจจัยตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ และขนาดความใหญ 

เล็กของแปลงอยูอาศัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.50 เทากัน ลําดับรองลงมาพบวา เปนปจจัยของความ

หนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ี คือ 3.46 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย โดยมีคาเฉลี่ย 2.99 ตามลําดับ และมีคาเฉลี่ยรวมท่ี คือ 3.24 ซ่ึงมี

ความสําคัญปานกลาง 

 

 

 

  

ลําดับ 
ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

11 
รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสน

โคงไปมา 
3.13 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 
ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง 

เล็ก 
3.09 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 3.08 1.072 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 ตําแหนงสวนในโครงการ 3.04 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.99 1.37 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.24 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.2 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

 

  

ลําดับ 
ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 มีทะเลสาบในโครงการ 3.47 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.35 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.34 1.10 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 3.31 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 
ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
3.25 1.05 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.11 0.94 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 3.10 0.88 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 
รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
3.05 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.04 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 3.00 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.99 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.95 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.93 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 
ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไม

ใบ หรือไมผล 
2.86 1.24 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.76 1.25 มีความสาํคัญปานกลาง 

16 ประตมิากรรม 2.36 1.24 มีความสาํคัญนอย 

17 นํ้าพุหนาโครงการ 2.34 1.31 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.01 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว เม่ือพิจารณาเปนรายขอ กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยมีทะเลสาบในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.47 ลําดับท่ีสอง คือ 

รูปแบบเสาไฟฟา บนดิน หรือใตดิน โดยมีคาเฉลี่ย 3.35 ลําดับท่ีสาม คือ ไมตองการใหมี

เสาไฟฟาแรงสูงในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.34 และปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนา

โครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 2.34 ซ่ึงมีคาเฉลี่ยรวม คือ 3.01 และมีความสําคัญปานกลาง  

 

ตารางท่ี 4.3 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

 

จากตารางท่ี 4.3 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตองานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางให

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยรูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยในโครงการ เชน 

ปอมรปภ. กลองวงจรปด ระบบแจงเตือนภัย ระบบคียการด โดยมีคาเฉลี่ย 4.03 ลําดับท่ีสอง คือ 

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น โดยมีคาเฉลี่ย 3.93 ลําดับท่ีสาม คือ ความสูงรั้วโครงการ โดยมี

คาเฉลี่ย 3.69 และนอยท่ีสุด คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร โดยมีคาเฉลี่ย 3.44 และ

คาเฉลี่ยรวม 3.69 มีความสําคัญมาก  

ลําดับ 
ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภทบานเดี่ยว คาเฉล่ีย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคญัตอ

แนวทางการออกแบบ

ผังแมบท 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย 4.03 1.03 มีความสําคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น 3.93 1.12 มีความสําคัญมาก 

3 ความสูงร้ัวโครงการ 3.69 1.06 มีความสําคัญมาก 

4 
รูปแบบประตูร้ัวทางเขาโครงการ เชน บานเปดปด 

ไมกระดก บานเล่ือนดานขาง 
3.65 1.05 มีความสําคัญมาก 

5 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.58 1.01 มีความสําคัญมาก 

6 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.56 1.05 มีความสําคัญมาก 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.44 1.12 มีความสําคัญปานกลาง 

คาเฉล่ียรวม 3.69 1.06 มีความสําคัญมาก 
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ตารางท่ี 4.4 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

 

 

 

 

  

ลําดับ 
ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 
รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.29 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.23 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.20 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 3.20 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.14 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.13 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 
ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.0 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 
ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
2.98 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 
รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
2.96 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 
รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
2.95 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.4 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส (ตอ) 

 

จากตารางท่ี 4.4 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง 

รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมีคาเฉลี่ย 3.29 

โดยลําดับท่ีสอง คือ ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.23 และลําดับสามพบวามี 2 

ปจจัย ท่ีมีสัดสวนเทากัน คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ และตําแหนงท่ีตั้งอาคาร

สโมสรในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.20 ปจจัยท่ีใหความสําคัญนอยท่ีสุดเปน ขนาดพ้ืนท่ีสวนใน

โครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก โดยมีคาเฉลี่ย 2.80 ตามลําดับ คาเฉลี่ยรวม คือ 3.03 มีความสําคัญ

ปานกลาง 

 

 

 

 

  

ลําดับ 
ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

11 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.88 1.12 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 2.85 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ตําแหนงสวนในโครงการ 2.84 1.05 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 
ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง 

เล็ก 
2.80 1.02 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.03 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.5 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

 

  

ลําดับ 
ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.27 1.02 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 มีทะเลสาบในโครงการ 3.03 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.00 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 
ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
2.99 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 
รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
2.95 1.05 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.92 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบของตนไมริมถนน 2.91 0.94 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 2.86 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.85 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.84 1.05 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.77 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 
ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไม

ใบ หรือไมผล 
2.69 1.13 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.63 1.13 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.44 1.11 มีความสาํคัญนอย 

15 ประตมิากรรม 2.31 1.16 มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.25 1.21 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.79 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.5 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

เปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.27 ลําดับท่ีสอง คือ มี

ทะเลสาบในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.03 ลําดับท่ีสาม คือ รูปแบบของเสาไฟฟา บนดิน ใตดิน และ

ปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 2.25 และคาเฉลี่ยรวม 2.79 มี

ความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.6 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส 

 

จากตารางท่ี 4.6 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญใหความสําคัญตองานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

เปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ปจจัยรูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.75 ลําดับท่ีสอง คือ 

ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นโดยมีคาเฉลี่ย 3.60 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 

มีคาเฉลี่ย 3.32 และนอยท่ีสุดเปนปจจัยอุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร มีคาเฉลี่ย 3.11 และ

คาเฉลี่ยรวม 3.36 มีความสําคัญปานกลาง 

ลําดับ 
งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบผังแมบท 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.75 1.18 มีความสาํคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.60 1.14 มีความสาํคัญมาก 

3 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.32 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.31 0.94 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ความสูงรั้วโครงการ 3.30 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 
รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.14 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.11 1.18 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.36 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 
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4.4 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมีผลตอแนว

ทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ของแตระดับราคา 

 

การวิเคราะหขอมูลเก่ียวกับระดับความสําคัญของการวางผังแมบทโครงการท่ีมีผลตอ

แนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรโดยแสดงผลแบงออกเปนแตระดับราคา

ของ ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของ และแยกดานไดท้ังหมด 3 ดาน ไดแก ดานการวางผัง

แมบทโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการโดยแสดง

คาความเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามตารางดังตอไปนี้ 

 

4.4.1 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.7 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.47 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ 3.40 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.33 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.29 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.22 0.88 

มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสน

โคงไปมา 
3.05 1.15 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.03 1.18 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.00 0.82 

มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 3.00 1.18 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.7  

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

10 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชนอยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
2.88 1.04 

มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.83 1.35 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.40 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง 

เล็ก 
2.05 0.57 

มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.66 0.78 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.90 0.97 มีความสําคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.7 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญดานการวางผังแมบท เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุม

ตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย โดยมี

คาเฉลี่ย 3.47 ลําดับท่ีสอง ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.40 ลําดับท่ีสาม 

คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.33 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด 

คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 1.66 ตามลําดับ คาเฉลี่ยรวม 2.90 มี

ความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.8 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.34 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 มีทะเลสาบในโครงการ 3.31 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
3.17 1.06 

มีความสาํคัญปานกลาง 

4 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 3.14 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.05 1.25 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.02 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
3.00 1.18 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.98 1.13 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.95 1.21 

มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.93 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 2.93 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.90 1.14 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.84 1.09 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.81 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.72 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

16 ประตมิากรรม 2.48 1.13 มีความสาํคัญนอย 

17 นํ้าพุหนาโครงการ 2.47 1.13 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.94 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.8 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบเสา

ไฟฟา เชน บนดิน ใตดินโดยมีคาเฉลี่ย 3.34 ลําดับท่ีสอง คือ มีทะเลสาบในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ี

เทากัน คือ 3.31 ลําดับท่ีสาม คือ ประเภทถังเก็บน้ําสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอย 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.17 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 2.47 

คาเฉลี่ยรวม 2.94 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.9 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.91 0.98 มีความสาํคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.67 1.16 มีความสาํคัญมาก 

2 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.67 0.89 มีความสาํคัญมาก 

4 ความสูงรั้วโครงการ 3.64 0.99 มีความสาํคัญมาก 

5 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.50 0.98 มีความสาํคัญมาก 

6 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.43 1.01 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.09 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.56 0.99 มีความสําคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.9 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบ

ระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 3.91 ลําดับท่ีสองพบวามี 2 ปจจัย มีคาเฉลี่ยเทากันคือระบบ

รักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย และตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมี
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คาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.67 ปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสรโดย

มีคาเฉลี่ยท่ี 3.09 และคาเฉลี่ยรวม 3.56 มีความสําคัญมาก 

4.4.2 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.10 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

   

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ 3.64 1.01 มีความสาํคัญมาก 

2 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.61 0.92 มีความสาํคัญมาก 

3 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.52 1.04 

มีความสาํคัญมาก 

4 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.48 0.94 

มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.45 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนงบน

ผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดนิเทา 
3.33 0.99 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.33 0.96 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.23 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 3.23 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง 3.22 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 3.00 1.41 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.58 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 2.00 0.78 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.70 0.68 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 3.09 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.10 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา 

กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ โดยมี

คาเฉลี่ย 3.64 ลําดับท่ีสอง คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน 

คือ 3.61 ลําดับท่ีสาม คือ ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต ออก ตกโดยมีคาเฉลี่ย 3.52 

และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 1.70 

ตามลําดับ คาเฉลี่ยรวม 3.09 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.11 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 มีทะเลสาบในโครงการ 3.47 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.39 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
3.39 1.09 

มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 3.31 0.81 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 3.25 1.14 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 3.22 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.16 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 3.13 1.24 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
3.11 1.06 

มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.09 1.27 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.09 0.87 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.11 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

12 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 3.08 0.97 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
3.08 1.24 

มีความสาํคัญปานกลาง 

14 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 3.00 1.23 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.95 1.40 มีความสาํคัญปานกลาง 

16 ประตมิากรรม 2.53 1.22 มีความสาํคัญปานกลาง 

17 นํ้าพุหนาโครงการ 2.52 1.28 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.10 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ มีทะเลสาบใน

โครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.47 ลําดับท่ีสองพบวามี 2 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ รูปแบบเสาไฟฟา 

เชน บนดิน ใตดิน และประเภทถังเก็บน้ําสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอย โดยมีคาเฉลี่ย

ท่ีเทากัน คือ 3.39 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 2.52 คาเฉลี่ย

รวม 3.10 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.12 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

หมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 4.22 1.15 มีความสาํคัญมาก 

2 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 4.08 1.04 มีความสาํคัญมาก 

3 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.75 1.05 มีความสาํคัญมาก 

4 ความสูงรั้วโครงการ 3.72 0.97 มีความสาํคัญมาก 

5 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.69 1.18 มีความสาํคัญมาก 

6 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.64 1.12 มีความสาํคัญมาก 

7 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.64 1.10 

มีความสาํคัญมาก 

คาเฉลี่ยรวม 3.82 1.09 มีความสาํคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.12 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบาน เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ระบบรักษา

ความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น โดยมีคาเฉลี่ย 4.22 ลําดับท่ีสอง คือ รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย 

โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 4.08 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย โดยมีคาเฉลี่ย 3.75 

ปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด พบวามี 2 ปจจัย คือ ตําแหนงหมอแปลงไฟฟารูปแบบประตูรั้วทางเขา

โครงการ เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง โดยมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 3.64 และคาเฉลี่ย

รวม 3.82 มีความสําคัญมาก 
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4.4.3 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.13 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.36 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.35 1.13 

มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
3.33 1.00 

มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.31 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.29 1.30 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.24 1.25 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.24 1.25 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 3.18 1.17 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.13 0.98 

มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 3.13 1.49 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
3.04 0.98 

มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.25 0.90 มีความสาํคัญนอย 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 2.04 0.72 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.44 0.54 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.95 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.13 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ขนาดความใหญ เล็กของ

แปลงอยูอาศัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.36 ลําดับท่ีสอง คือ รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.35 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงของฝาทอ

ระบายน้ํา เชน อยูตําแหนงบนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทาโดยมีคาเฉลี่ย 3.33 และปจจัยท่ี

ม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 1.44 คาเฉลี่ยรวม 2.95 มี

ความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.14 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 มีทะเลสาบในโครงการ 3.49 1.10 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.36 1.02 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
3.36 1.22 

มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.35 0.94 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 3.13 1.05 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
3.07 0.96 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.04 1.09 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 3.00 1.09 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 2.93 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.14 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

10 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.93 1.15 

มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.91 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.87 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.82 1.20 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.62 1.42 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ประตมิากรรม 2.02 1.38 มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.00 1.45 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.93 1.13 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.14 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ มีทะเลสาบใน

โครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.49 ลําดับรองโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน 2 ปจจัย คือ ไมไมมีเสาไฟฟาแรงสูง ตัด

ผานโครงการ และปจจัยประเภทถังเก็บน้ําสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอย โดยมี

คาเฉลี่ย 3.36 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 2.00 คาเฉลี่ยรวม 

2.93 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.15 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 4.09 1.11 มีความสาํคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.80 1.25 มีความสาํคัญมาก 

3 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.80 1.19 

มีความสาํคัญมาก 

4 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.75 1.22 มีความสาํคัญมาก 

5 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.67 1.31 มีความสาํคัญมาก 

6 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.42 1.23 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ความสูงรั้วโครงการ 3.29 1.21 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.63 1.20 มีความสาํคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.15 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

ในภาพรวมใหความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

เปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 4.09 ลําดับท่ีสองพบวามี 2 

ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น และรูปแบบประตูรั้วทางเขา

โครงการ เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง โดยมีคาเฉลี่ย 3.80 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุดใน คือ ความสูงรั้วโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ี 3.29 และมีคาเฉลี่ยรวมท่ี 3.63 มีความสําคัญ

มาก 
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4.4.4 ระดับความสําคัญประเภทบานเดี่ยว ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.16 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.81 0.77 

มีความสาํคัญมาก 

2 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.76 0.79 มีความสาํคัญมาก 

3 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.71 1.06 มีความสาํคัญมาก 

4 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.50 1.09 มีความสาํคัญมาก 

5 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.24 0.76 

มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
3.12 0.86 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
3.10 0.88 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.02 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.98 1.24 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 2.90 0.93 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
2.86 1.32 

มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.29 1.17 มีความสาํคัญนอย 

13 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.90 0.66 มีความสาํคัญนอย 

14 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 1.74 0.54 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.99 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.16 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว 

ระดับราคามากกวา 10 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร 

เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมีคาเฉลี่ย 3.81 ลําดับท่ีสอง คือ ตําแหนง

แปลงบานภายในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากันท่ี 3.76 ลําดับท่ีสาม คือ ขนาดความใหญ เล็กของ

แปลงอยูอาศัยโดยมีคาเฉลี่ย 3.71และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุดใน คือ ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ 

เชน ใหญ กลาง เล็กโดยมีคาเฉลี่ยท่ี 1.74 และมีคาเฉลี่ยรวมท่ี 2.99 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.17 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.79 0.71 มีความสาํคัญมาก 

2 มีทะเลสาบในโครงการ 3.69 0.87 มีความสาํคัญมาก 

3 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.24 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.10 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.00 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.98 0.68 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
2.93 0.60 

มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
2.90 1.08 

มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.86 0.68 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.86 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.74 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.17 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

12 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.74 0.74 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.45 0.92 มีความสาํคัญนอย 

14 ประตมิากรรม 2.31 1.12 มีความสาํคัญนอย 

15 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.26 1.29 

มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.21 1.28 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.93 0.88 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.17 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคามากกวา 10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร ใน

ภาพรวมใหความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ไมมีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.79 ลําดับท่ีสองพบวา 

คือ มีทะเลสาบในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.69 และลําดับท่ีสาม คือ รูปแบบเสาไฟฟา บนดิน 

หรือ ใตดิน มีคาเฉลี่ย คือ 3.24 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 

2.21  
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ตารางท่ี 4.18 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยว ระดับราคา มากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 
งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภทบานเด่ียว 
คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.93 0.97 มีความสาํคัญมาก 

2 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.88 1.01 มีความสาํคัญมาก 

3 ความสูงรั้วโครงการ 3.64 0.85 มีความสาํคัญมาก 

4 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.62 0.96 

มีความสาํคัญมาก 

5 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.60 0.94 มีความสาํคัญมาก 

6 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.57 1.04 มีความสาํคัญมาก 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.29 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.65 0.97 มีความสาํคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคามากกวา 10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

ในภาพรวมใหความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

เปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นโดยมีคาเฉลี่ย 3.98 ลําดับท่ีสอง คือ 

รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ลําดับท่ีสาม คือ ความสูงรั้วโครงการโดยมี

คาเฉลี่ย 3.64 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร โดยมี

คาเฉลี่ย คือ 3.29 และมีคาเฉลี่ยรวม 3.65 มีความสําคัญมาก 
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4.4.5 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.19 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอแนวทางการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาสระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ราคาตํ่ากวา 2 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.43 0.96 มีความสาํคัญมาก 

2 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.40 1.08 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.35 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.33 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.25 0.84 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.23 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง 3.20 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 3.18 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
3.15 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.10 1.22 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.85 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.45 1.15 มีความสาํคัญนอย 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 1.93 0.53 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.75 0.81 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.97 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.19 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาสระดับ

ราคาต่ํากวา 2 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปนรายขอ

พบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัย

ในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.43 ลําดับท่ีสอง คือ ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ี

เทากัน คือ 3.40 ลําดับท่ีสาม คือ ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัยโดยมีคาเฉลี่ย 3.35 และ

ปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 1.75 คาเฉลี่ยรวม 

2.97 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.20 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ราคาตํ่ากวา 2.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
3.33 1.27 

มีความสาํคัญปานกลาง 

2 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 3.30 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.15 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
3.15 1.08 

มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 3.15 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 3.15 1.19 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.10 1.08 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
3.03 1.25 

มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 3.00 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.00 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 2.90 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.20 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ราคาตํ่ากวา 2.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

12 รูปแบบของตนไมริมถนน 2.90 1.13 มีความสาํคัญปานกลาง 

13 มีทะเลสาบในโครงการ 2.80 1.24 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.75 1.17 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.68 1.21 มีความสาํคัญปานกลาง 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.43 1.24 มีความสาํคัญนอย 

17 ประตมิากรรม 2.28 1.24 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.95 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.20 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส

ระดับราคาต่ํากวา 2 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร เม่ือ

พิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ประเภทถังเก็บ

น้ําสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอยโดยมีคาเฉลี่ย 3.33 ลําดับท่ีสอง คือ จํานวนความ

หนาแนนของตนไมในสวน โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากันท่ี 3.30 ลําดับท่ีสาม คือ ไมตองการใหไมมี

เสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.15 และปจจัยท่ี ม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ 

ประติมากรรม โดยมีคาเฉลี่ย 2.28 และคาเฉลี่ยรวม 2.95 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.21 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส ระดับราคาต่ํากวา 2.00 ลานบาท  

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ราคาตํ่ากวา 2.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 4.05 1.15 มีความสาํคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.88 1.22 มีความสาํคัญมาก 

3 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.48 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ความสูงรั้วโครงการ 3.45 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.40 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.28 1.04 

มีความสาํคัญปานกลาง 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.20 1.32 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.53 1.07 มีความสาํคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.21 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคาต่ํากวา 2 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

ในภาพรวมใหความสําคัญมาก เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และ

เปนลําดับท่ีหนึ่งคือ รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 4.05 ลําดับท่ีสอง คือ ระบบ

รักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้น โดยมีคาเฉลี่ย 3.88 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย โดย

มีคาเฉลี่ย 3.48 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร โดยมี

คาเฉลี่ย 3.20 และคาเฉลี่ยรวม 3.53 มีความสําคัญมาก 
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4.4.6 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.22 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอแนวทางการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาสระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.42 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

1 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.42 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.37 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.37 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
3.32 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.26 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 3.18 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
3.12 1.08 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
3.11 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.03 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 2.89 0.97 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.45 1.09 มีความสาํคัญนอย 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 1.97 0.43 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.65 0.74 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.97 0.97 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.22 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่งพบวามี 2 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

เทากัน คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัยโดย

มีคาเฉลี่ย 3.42 ลําดับท่ีสองพบวามี 2 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ตําแหนงแปลงบานภายใน

โครงการ และรูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมี

คาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.37 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการ

โดยมีคาเฉลี่ย 1.65 ตามลําดับ และคาเฉลี่ยรวม 2.97 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.23 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูงตดัผานโครงการ 3.49 1.12 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 

3.23 1.09 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 3.15 0.94 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 3.09 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 3.09 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.08 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 3.05 1.02 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบของตนไมริมถนน 3.03 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 

3.02 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 มีทะเลสาบในโครงการ 2.95 1.18 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.23 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

11 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.94 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.89 1.08 

มีความสาํคัญปานกลาง 

13 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.85 0.99 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.66 1.19 มีความสาํคัญปานกลาง 

15 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.48 1.28 มีความสาํคัญนอย 

16 ประตมิากรรม 2.34 1.25 มีความสาํคัญนอย 

17 นํ้าพุหนาโครงการ 2.32 1.23 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.92 1.06 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.23 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ไมมี

เสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.49 ลําดับท่ีสอง คือ รูปแบบสไตลโครงการและซุม

ปอมปายทางเขาโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากันท่ี 3.23 ลําดับท่ีสาม คือ จํานวนความหนาแนนของ

ตนไมในสวนโดยมีคาเฉลี่ย 3.15 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 

2.32 คาเฉลี่ยรวม 2.92 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.24 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 4.02 1.27 มีความสาํคัญมาก 

2 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.86 1.21 มีความสาํคัญมาก 

3 ความสูงรั้วโครงการ 3.51 1.06 มีความสาํคัญมาก 

4 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.48 1.01 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.40 1.16 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.32 1.23 มีความสาํคัปานกลาง 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.28 1.26 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.55 1.17 มีความสาํคัญมาก 

 

จากตารางท่ี 4.24 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบาน

จัดสรร เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่งคือ 

รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 4.02 ลําดับท่ีสอง คือ ระบบรักษาความปลอดภัย

แบบ 2 ชั้น โดยมีคาเฉลี่ย 3.86 ลําดับท่ีสาม คือ ความสูงรั้วโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.51 และปจจัยท่ี

ม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร โดยมีคาเฉลี่ย 3.55 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 

3.55 มีความสําคัญมาก 
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4.4.7 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.25 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาสระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.38 0.70 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.21 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.15 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 3.03 0.76 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.00 1.28 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
3.00 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
2.97 1.19 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
2.97 0.97 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
2.82 1.27 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.56 1.21 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 2.56 1.21 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 2.35 1.13 มีความสาํคัญนอย 

13 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 1.97 0.58 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.91 0.62 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.78 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.25 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร 

เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 ลําดับท่ีสอง คือ ตําแหนง

แปลงบานภายในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย คือ 3.21 ลําดับท่ีสาม คือ ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัย

ในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.15 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลใน

โครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 1.91 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 2.78 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.26 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.35 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 มีทะเลสาบในโครงการ 3.26 0.93 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 3.06 0.85 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
2.97 0.87 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 2.91 1.33 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบของตนไมริมถนน 2.85 1.16 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
2.76 1.18 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.74 1.26 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.65 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 2.62 1.28 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.53 1.21 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.26 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

12 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.47 1.02 มีความสาํคัญนอย 

13 ประตมิากรรม 2.47 1.29 มีความสาํคัญนอย 

14 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.44 1.10 มีความสาํคัญนอย 

15 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.44 1.26 มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.21 1.27 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.73 1.12 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.26 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร ใน

ภาพรวมใหความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด 

และเปนลําดับท่ีหนึ่งพบ คือ ไมมีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการมี เฉลี่ย 3.35 ลําดับท่ีสอง คือ มี

ทะเลสาบในโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.26 ลําดับท่ีสาม คือ รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไม

ดอก หรือตนไมโดยมีคาเฉลี่ย 3.06 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการ โดยมี

คาเฉลี่ย 2.21 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 2.73 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.27 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.68 1.00 มีความสาํคัญมาก 

2 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.65 1.23 มีความสาํคัญมาก 

3 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.26 1.08 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.21 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ความสูงรั้วโครงการ 3.21 0.77 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.15 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
2.97 1.11 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.30 1.02 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.27 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 3.01-5.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบาน

จัดสรร ในภาพรวมใหความสําคัญปานกลาง เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ย

มากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นโดยมีคาเฉลี่ย 3.68 ลําดับท่ี

สอง คือ รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.65 ลําดับท่ีสาม คือ อุปกรณออกกําลัง

กายในอาคารสโมสรโดยมีคาเฉลี่ย 3.26 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รูปแบบประตูรั้วทางเขา

โครงการ เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง โดยมีคาเฉลี่ยท่ี คือ 2.97 คาเฉลี่ยรวม 3.30 

มีความสําคัญปานกลาง 
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4.4.8 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.28 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอแนวทางการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาสระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส  

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.15 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 3.08 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.00 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
2.98 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 2.95 0.93 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
2.95 0.93 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.90 1.22 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 2.85 1.15 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
2.80 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
2.75 0.84 มีความสาํคัญนอย 

11 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 2.75 0.87 มีความสาํคัญนอย 

12 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 2.13 0.79 มีความสาํคัญนอย 

13 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 1.80 0.91 มีความสาํคัญนอย 

14 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.38 0.49 มีความสาํคัญนอยท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 2.68 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.28 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณาเปน

รายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร 

เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาวโดยมีคาเฉลี่ย 3.15 ลําดับท่ีสอง คือ ขนาดความ

กวางของถนนในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.08 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงแปลงบาน

ภายในโครงการโดยมีคาเฉลี่ย 3.00 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ตําแหนงอาคารนิติบุคคลใน

โครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 1.38 และคาเฉลี่ยรวม 2.68 มีความสําคัญปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.29 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.10 0.81 มีความสาํคัญปานกลาง 

1 มีทะเลสาบในโครงการ 3.10 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 3.03 0.70 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.98 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 2.95 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
2.88 0.79 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
2.80 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบของตนไมริมถนน 2.78 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.75 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.58 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 2.55 0.68 มีความสาํคัญปานกลาง 

12 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.50 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.29 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

13 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.50 1.04 มีความสาํคัญปานกลาง 

14 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.48 1.01 มีความสาํคัญนอย 

15 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.28 1.04 มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.28 1.13 มีความสาํคัญนอย 

17 ประตมิากรรม 2.18 1.04 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.69 0.88 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.29 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่งพบวามี 2 ปจจัย

ท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ ไมตองการใหไมมีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผาน และโครงการมีทะเลสาบในโครงการ 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.10 ลําดับท่ีสอง คือ มีทางน้ําขนาดเล็ก ตัดผานโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากันคือ 

3.03 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ประติมากรรม โดยมีคาเฉลี่ยท่ี คือ 2.18 และคาเฉลี่ยรวม 

2.69 มีความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.30 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.33 0.98 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.18 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.15 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.10 0.92 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ความสูงรั้วโครงการ 3.10 0.90 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
3.05 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 2.70 1.07 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.09 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.30 44 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคา 5.01-10.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบาน

จัดสรร เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่งคือ 

รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัยโดยมีคาเฉลี่ย 3.33 ลําดับท่ีสอง คือ ตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย 

โดยมีคาเฉลี่ย 3.18 ลําดับท่ีสาม คือ ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา โดยมีคาเฉลี่ย 3.15 และปจจัยท่ีม่ี

คาเฉลี่ยนอยท่ีสุดใน คือ อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร โดยมีคาเฉลี่ย 2.70 และคาเฉลี่ยรวม 

3.09 มีความสําคัญปานกลาง 
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4.4.9 ระดับความสําคัญประเภททาวนเฮาส ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

 

ตารางท่ี 4.31 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอแนวทางการวางผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาสระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานการวางผังแมบทโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

1 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  3.25 0.86 มีความสาํคัญปานกลาง 

1 รูปแบบการจดัแปลงจดัสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรยีงตอกันเปนแถวยาว 
3.25 0.78 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ 3.06 0.57 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 2.94 1.18 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 2.88 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรอืถนนเสนโคง

ไปมา 
2.69 0.79 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย 2.63 0.80 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทา

สลับสวน 
2.63 0.89 มีความสาํคัญปานกลาง 

9 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนง

บนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบนทางเดินเทา 
2.56 0.96 มีความสาํคัญปานกลาง 

10 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย เชน เหนือ ใต 

ออก ตก 
2.50 1.03 มีความสาํคัญปานกลาง 

11 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 2.19 0.75 มีความสาํคัญนอย 

12 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ 1.81 1.17 มีความสาํคัญนอย 

13 ตําแหนงอาคารนิตบุิคคลในโครงการ 1.75 0.45 มีความสาํคัญนอย 

14 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก 1.69 0.60 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.56 0.84 มีความสาํคัญปานกลาง 
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จากตารางท่ี 4.31 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ เม่ือพิจารณา

เปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่งพบวามี 2 ปจจัยท่ีมีคาเฉลี่ย

เทากัน คือ ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ และรูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เชน แบบกลุมบาน 

หรือแบบเรียงตอกันเปนแถวยาว โดยมีคาเฉลี่ย 3.25 ลําดับท่ีสอง คือ ความหนาแนนของแปลงอยู

อาศัยในโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.06 และปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ ขนาดพ้ืนท่ีสวน

ในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก โดยมีคาเฉลี่ยท่ี คือ 1.69 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 2.56 มีความสําคัญ

ปานกลาง 

 

ตารางท่ี 4.32 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา มากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 มีทะเลสาบในโครงการ 3.31 0.602 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ไมมเีสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 3.25 0.683 มีความสาํคัญปานกลาง 

3 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ 3.00 0.632 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใตดนิ 2.88 0.500 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 รูปแบบของตนไมริมถนน 2.81 0.544 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง 2.75 1.065 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม 2.69 0.704 มีความสาํคัญปานกลาง 

8 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน 

หรือแบบหอคอย 
2.63 0.619 

มีความสาํคัญปานกลาง 

9 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขา

โครงการ 
2.63 1.025 

มีความสาํคัญปานกลาง 

10 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ 2.63 0.500 มีความสาํคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.32 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการท่ีมีผลตอแนวทางการออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส ระดับราคา 

มากกวา 10.00 ลานบาท (ตอ) 

ลําดับ 

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

11 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ 2.44 0.72 มีความสาํคัญนอย 

12 ประตมิากรรม 2.38 0.61 มีความสาํคัญนอย 

13 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ 2.19 0.83 มีความสาํคัญนอย 

14 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน 2.19 0.83 มีความสาํคัญนอย 

15 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ 

หรือไมผล 
2.13 0.71 มีความสาํคัญนอย 

16 นํ้าพุหนาโครงการ 2.00 1.26 มีความสาํคัญนอย 

คาเฉลี่ยรวม 2.62 0.73 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.32 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ มีทะเลสาบ

ในโครงการโดยมีคาเฉลี่ยท่ีเทากัน คือ 3.31 ลําดับท่ีสอง คือ ไมมีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการโดย

มีคาเฉลี่ย 3.25 ลําดับท่ีสาม คือ รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 3.00 และ

ปจจัยท่ีม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ น้ําพุหนาโครงการ โดยมีคาเฉลี่ย 2.00 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 2.62 มี

ความสําคัญปานกลาง 
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ตารางท่ี 4.33 

 

ผลการวิเคราะหคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐานของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการหมูบานจัดสรร ประเภททาวนเฮาส ระดับราคา มากกวา 10.00 ลานบาท 

ลําดับ 

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประเภททาวนเฮาส 

ระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอแนว

ทางการออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร 

1 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 3.38 0.71 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 3.25 0.93 มีความสาํคัญปานกลาง 

2 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร 3.25 1.00 มีความสาํคัญปานกลาง 

4 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสีย 3.19 0.91 มีความสาํคัญปานกลาง 

5 ความสูงรั้วโครงการ 3.19 0.75 มีความสาํคัญปานกลาง 

6 ระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ช้ัน 3.13 0.88 มีความสาํคัญปานกลาง 

7 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปด

ปด ไมกระดก บานเลื่อนดานขาง 
2.88 0.95 มีความสาํคัญปานกลาง 

คาเฉลี่ยรวม 3.18 0.87 มีความสาํคัญปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 4.33 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญของท่ีอยูอาศัยประเภทบานเดี่ยว ระดับ

ราคามากกวา 10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตองานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร ใน 

เม่ือพิจารณาเปนรายขอพบวา กลุมตัวอยางใหคาเฉลี่ยมากท่ีสุด และเปนลําดับท่ีหนึ่ง คือ รูปแบบ

ระบบรักษาความปลอดภัย โดยมีคาเฉลี่ย 3.38 ลําดับท่ีสองพบวามี 2 ปจจัย ท่ีมีคาเฉลี่ยเทากัน คือ 

ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา และอุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสรโดยมีคาเฉลี่ย 3.25 และปจจัยท่ี

ม่ีคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเลื่อน

ดานขางโดยมีคาเฉลี่ย 2.88 และคาเฉลี่ยรวมท่ี 3.18 มีความสําคัญปานกลาง  
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4.5 ผลการวิเคราะหขอมูลการสํารวจลักษณะทางกายภาพตอแนวทางการออกแบบผังแมบทและ

องคประกอบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรร 

 

การวิเคราะหขอมูลการสํารวจลักษณะทางกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรรโดยใช

การแสดงผลเปนจํานวน และรอยละเก่ียวกับกลุมตัวอยาง โดยเปรียบเทียบอักษรแทนคาในตารางดังนี้ 

(1) การแทนความหมายประเภทบานเดี่ยว จะแทนความหมายดังตอไปนี้ 

A1 หมายถึง บานเดี่ยวระดับราคา 2.01–3.00 ลานบาท 

B1 หมายถึง เดี่ยวระดับราคา 3.01–5.00 ลานบาท 

C1 หมายถึง บานเดี่ยวระดับราคา 5.01–10.00 ลานบาท 

D1 หมายถึง บานเดี่ยวระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

(2) การแทนความหมายประเภททาวนเฮาส จะแทนความหมายดังตอไปนี้ 

A0 หมายถึง ทาวนเฮาสระดับราคานอยกวา 2.00 ลานบาท  

A2 หมายถึง ทาวนเฮาสระดับราคา 2.01–3.00 ลานบาท 

B2 หมายถึง ทาวนเฮาสระดับราคา 3.01–5.00 ลานบาท 

C2 หมายถึง ทาวนเฮาสระดับราคา 5.01–10.00 ลานบาท 

D2 หมายถึง ทาวนเฮาสระดับราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

ซ่ึงสามารถเปนออกไดเปน 3 ดาน ไดแก ดานการวางผังแมบทโครงการ ดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการหมูบานจัดสรรตามตารางดังตอไปนี้ 
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ตารางที่ 4.34 
 

การวิเคราะห์ด้านการวางผังแม่บทโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ 

ด้านการวางผังแม่บท 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2  ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (n=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205)  

ตําแหน่งทําเลของแปลงที่อยู่อาศัย                         

บริเวณหน้าโครงการ 36.21 46.88 50.91 54.76 47.19 32.50 38.46 55.88 52.50 31.25 42.12 44.65

บริเวณส่วนกลางโครงการ 53.45 43.75 45.45 35.71 44.59 50.00 41.54 35.29 42.50 68.75 47.62 46.10

บริเวณท้ายโครงการ 6.90 9.37 3.64 9.53 7.36 17.50 20.00 8.83 5.00 0.00 10.27 8.81

อื่น ๆ 3.44 0.00 0.00 0.00 0.86 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.43

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการ                         

การวางแบบกลุ่ม 58.62 73.44 63.64 73.81 67.38 50.00 43.08 35.29 27.50 37.50 38.67 53.03

การวางแบบเรียงเป็นแนวยาว 36.21 26.56 32.73 26.19 30.42 47.50 56.92 61.76 67.50 62.50 59.24 44.83

อื่นๆ 5.17 0.00 3.63 0.00 2.20 2.50 0.00 2.95 5.00 0.00 2.09 2.15

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ตําแหน่งที่ตั้งอาคารสโมสร                         

บริเวณด้านหน้าโครงการ 43.10 31.25 50.91 42.86 42.03 40.00 40.00 44.11 77.50 68.75 54.07 48.05

บริเวณส่วนกลางโครงการ 46.55 62.50 45.45 42.86 49.34 45.00 44.62 41.18 17.50 18.75 33.41 41.38

บริเวณด้านท้ายโครงการ 8.62 6.25 3.64 14.28 8.20 12.50 15.38 14.71 5.00 12.50 12.02 10.11

อื่น ๆ 1.73 0.00 0.00 0.00 0.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.47

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 
  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.34 
 

การวิเคราะห์ด้านการวางผังแม่บทโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านการวางผังแม่บท 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

ตําแหน่งอาคารนิติบุคคล                         

บริเวณหน้าโครงการ 50.00 42.19 58.18 26.19 44.14 45.00 50.77 23.53 62.50 25.00 41.36 42.75

บริเวณส่วนกลางโครงการ 37.93 45.31 40.00 57.14 45.10 37.50 33.85 61.76 37.50 75.00 49.12 47.11

บริเวณท้ายโครงการ 8.62 12.50 1.82 16.67 9.90 15.00 15.38 14.71 0.00 0.00 9.02 9.46

อื่น ๆ 3.45 0.00 0.00 0.00 0.86 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.68

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ขนาดความกว้างของถนนในโครงการ                         

ตามที่กฎหมายกําหนด 79.31 76.56 76.36 73.81 76.51 77.50 73.85 70.59 92.50 56.25 74.14 75.32

มากกว่าที่กฎหมายกําหนด 20.69 23.44 23.64 26.19 23.49 22.50 26.15 29.41 7.50 43.75 25.86 24.68

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ทิศทางการหันหน้าบ้าน                         

ทิศเหนือ 46.55 37.50 49.09 35.71 42.21 57.50 53.85 38.24 42.50 50.00 48.42 45.32

ทิศใต้ 15.52 18.75 23.64 35.71 23.41 7.50 12.31 35.29 37.50 31.25 24.77 24.09

ทิศตะวันออก 31.03 31.25 21.82 23.82 26.98 22.50 18.46 5.88 15.00 12.50 14.87 20.92

ทิศตะวันตก 6.90 12.50 5.45 4.76 7.40 12.50 15.38 20.59 5.00 6.25 11.94 9.67

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ตําแหน่งการวางของฝาท่อระบายน้ํา                         

อยู่ตําแหน่งบนผิวถนน 32.76 42.19 56.36 33.33 41.16 47.50 50.77 23.53 60.00 18.75 40.11 40.64

อยู่ตําแหน่งบนทางเดินเท้า 62.07 56.25 43.64 66.67 57.16 50.00 46.15 76.47 40.00 81.25 58.77 57.97

อื่น ๆ 5.17 1.56 0.00 0.00 1.68 2.50 3.08 0.00 0.00 0.00 1.12 1.40

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.34 
 
การวิเคราะห์ด้านการวางผังแม่บทโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านการวางผังแม่บท 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

ตําแหน่งของสวนส่วนกลางโครงการ                         

บริเวณหน้าโครงการ 29.31 25.00 40.00 16.67 27.75 12.50 23.08 44.12 47.50 12.50 27.94 27.84

บริเวณส่วนกลางโครงการ 53.45 59.38 47.27 73.81 58.48 57.50 55.38 47.06 50.00 81.25 58.24 58.36

บริเวณท้ายโครงการ 15.52 15.62 12.73 9.52 13.35 27.50 21.54 8.82 2.50 6.25 13.32 13.33

อื่น ๆ 1.72 0.00 0.00 0.00 0.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.47

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

การออกแบบรูปทรงองค์ประกอบต่าง ๆ ในพื้นที่

ส่วนกลาง 
                        

รูปทรงอิสระ 37.93 50.00 56.36 38.10 45.60 35.00 43.08 44.12 55.00 31.25 41.69 43.64

รูปทรงสี่เหลี่ยม 29.31 21.88 20.00 26.19 24.35 32.50 27.68 26.47 35.00 37.50 31.83 28.09

รูปทรงวงกลม 22.41 23.44 16.36 30.95 23.29 17.50 23.08 23.53 7.50 12.50 16.82 20.06

รูปทรงคางหมู 8.62 3.13 5.45 4.76 5.49 7.50 3.08 0.00 2.50 0.00 2.62 4.05

รูปทรงสามเหลี่ยม 0.00 1.55 1.83 0.00 0.85 5.00 3.08 5.88 0.00 18.75 6.54 3.69

อื่น ๆ 1.73 0.00 0.00 0.00 0.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.47

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ขนาดพื้นที่สวนส่วนกลางในโครงการ                         

ขนาดใหญ่อลังการ 12.07 26.56 18.18 30.95 21.94 17.50 10.77 17.65 15.00 37.50 19.68 20.81

ขนาดกลาง 72.41 50.00 65.45 64.29 63.04 72.50 81.54 67.65 67.50 56.25 69.09 66.06

ขนาดเล็ก 13.79 20.31 10.91 4.76 12.44 10.00 7.69 14.70 7.50 6.25 9.23 10.84

ไม่จําเป็นต้องมี 1.73 3.13 5.46 0.00 2.58 0.00 0.00 0.00 10.00 0.00 2.00 2.29

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.34 
 
การวิเคราะห์ด้านการวางผังแม่บทโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านการวางผังแม่บท 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

รูปแบบถนน                         

ถนนตามแนวตรง 12.07 6.25 7.28 0.00 6.40 22.50 20.00 8.83 15.00 12.50 15.77 11.08

ถนนหลักถนนย่อยเป็นก้างปลา 29.31 10.94 18.18 11.90 17.58 32.50 38.46 11.76 25.00 25.00 26.54 22.06

ถนนแบบตาราง 20.69 20.31 16.36 7.15 16.13 17.50 18.46 20.59 22.50 12.50 18.31 17.22

ถนนวนรอบเป็นแบบวงเวียน 20.69 29.69 36.36 28.57 28.83 22.50 15.38 47.06 30.00 37.50 30.49 29.66

ถนนแบบรูปทรงอิสระ 17.24 32.81 21.82 52.38 31.06 5.00 7.70 11.76 7.50 12.50 8.89 19.98

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

รูปแบบทางเท้าริมถนน                         

พุ่มไม้ริมถนนก่อนแล้วจึงเป็นทางเท้า 41.38 43.75 38.18 64.29 46.90 50.00 47.69 41.18 52.50 31.20 44.51 45.71

ทางเท้าติดริมถนนก่อนแล้วจึงเป็นพุ่มไม้ 51.72 40.63 45.45 23.81 40.40 40.00 36.92 32.35 35.00 43.75 37.60 39.00

พุ่มไม้และทางเท้าสลับไปมาริมถนน  6.90 14.06 16.37 7.14 11.12 7.50 13.85 26.47 12.50 25.05 17.07 14.10

อื่น ๆ 0.00 1.56 0.00 4.76 1.58 2.50 1.54 0.00 0.00 0.00 0.81 1.19

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ขนาดสวนหย่อมโชว์หน้าโครงการ                         

ขนาดใหญ่อลังการ 12.07 21.88 21.82 38.10 23.47 10.00 7.69 11.76 17.50 25.00 14.39 18.93

ขนาดกลาง 68.97 57.81 65.45 57.14 62.34 75.00 83.08 52.94 65.00 62.50 67.70 65.02

ขนาดเล็ก 12.07 15.63 3.64 2.38 8.43 15.00 6.15 8.83 10.00 0.00 8.00 8.21

ไม่จําเป็นต้องมี 6.89 4.68 9.09 2.38 5.76 0.00 3.08 26.47 7.50 12.50 9.91 7.84

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.34 
 
การวิเคราะห์ด้านการวางผังแม่บทจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านการวางผังแม่บท 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

รูปแบบลักษณะสวนส่วนกลาง                         

แบบรวมเป็นผืนใหญ่เดียวกัน 48.28 57.81 49.09 69.05 56.06 60.00 60.00 32.35 52.50 62.50 53.47 54.76

แบบกระจายไปตามพื้นที่ต่าง ๆ 51.72 42.19 50.91 30.95 43.94 40.00 40.00 67.65 47.50 37.50 46.53 45.24

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

การออกแบบระบบทางสัญจร ทางเท้า ถนน                         

ความหลากหลาย การผสมผสานของทางสําหรับการใช้

งานประเภทต่าง ๆ ในบริเวณเดียวกัน 
22.70 21.66 12.14 25.25 20.44 22.37 20.23 16.47 21.70 17.02 19.56 20.00

ดูมีความต่อเนื่อง 7.09 12.10 11.43 4.04 8.67 14.47 9.83 4.71 13.21 8.51 10.15 9.41

การใช้งานเหมาะสมได้ทุกเพศ วัย และคนพิการ 30.50 26.11 32.86 23.23 28.18 27.63 24.28 35.29 30.19 34.04 30.29 29.23

ผังเป็นระเบียบไม่วกวน 13.48 8.92 10.00 11.11 10.88 13.16 16.18 11.76 6.60 8.51 11.24 11.06

เอื้อประโยชน์ต่อการใช้งานวัสดุที่ดูดี  18.44 20.38 21.43 29.29 22.39 15.79 18.50 23.53 22.64 23.41 20.77 21.58

ความสวยงาม ความหรูหรา 6.38 10.83 12.14 7.08 9.11 5.26 10.98 7.06 5.66 8.51 7.49 8.30

อื่น ๆ 1.41 0.00 0.00 0.00 0.35 1.32 0.00 1.18 0.00 0.00 0.50 0.43

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ด้านสิ่งอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่ควรมีในสโมสร                         

สระว่ายน้ํา 25.65 23.21 25.60 24.09 24.64 27.87 26.05 29.25 25.98 22.95 26.42 25.53

ห้องออกกําลังกาย 24.08 23.63 29.17 24.00 25.22 25.41 23.53 31.13 26.77 19.67 25.30 25.26

ห้องชมภาพยนตร์ 3.66 2.52 2.37 4.38 3.23 3.28 0.84 0.00 2.37 0.00 1.30 2.27

ห้องสมุด 5.24 7.59 4.76 4.38 5.49 5.74 4.62 1.89 5.51 8.20 5.19 5.34

ห้องจัดเลี้ยง ห้องประชุม 7.33 8.02 5.95 9.49 7.70 2.46 5.88 3.77 7.09 8.20 5.48 6.59

ที่จอดรถ ที่จอดจักรยาน 14.14 14.35 14.29 18.98 15.44 15.57 16.39 16.04 7.87 19.67 15.11 15.27

ร้านค้า และสวัสดิการ 19.90 20.68 17.86 14.68 18.28 19.67 22.69 17.92 24.41 21.31 21.20 19.74

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.35 
 

การวิเคราะห์ด้านทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสาํรวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ 

ด้านทัศนียภาพ 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

รูปแบบสไตล์สวน                         

สวนแนวธรรมชาติ กึ่งดิบชื้น 12.07 23.44 30.91 11.90 19.58 30.00 20.00 11.76 22.50 0.00 16.85 18.22

สวนแนวดอกไม้ 25.86 18.75 14.55 21.43 20.15 5.00 18.46 23.53 35.00 12.50 18.90 19.52

สวนประดิษฐ์ 20.69 18.75 10.91 28.57 19.73 10.00 21.54 14.71 5.00 0.00 10.25 14.99

สวนสมัยใหม่ 31.03 21.88 20.00 21.43 23.59 27.50 21.54 35.29 25.00 50.00 31.87 27.73

สวนญี่ปุ่น 6.90 6.25 7.27 9.52 7.49 10.00 7.69 5.88 2.50 12.50 7.71 7.60

สวนแบบจีน 0.00 4.68 5.45 4.76 3.72 7.50 3.08 2.95 2.50 25.00 8.21 5.96

สวนแบบพื้นที่ชุ่มน้ํา 3.45 6.25 10.91 2.39 5.75 10.00 7.69 5.88 7.50 0.00 6.21 5.98

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ซุ้มทางเข้าโครงการ                         

ทางเข้าแบบไม่มีซุ้ม 41.38 42.19 43.64 80.95 52.04 55.00 43.08 23.53 35.00 50.00 41.32 46.68

ทางเข้าแบบมีซุ้มลอด 55.17 53.13 56.36 19.05 45.93 40.00 56.92 76.47 65.00 50.00 57.68 51.80

อื่น ๆ 3.45 4.68 0.00 0.00 2.03 5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.52

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ประเภทพรรณไม้ในโครงการ                         

ต้นไม้ดอกนานาพันธุ์ 25.87 46.88 38.18 52.38 40.83 40.00 52.31 17.65 55.00 68.75 46.74 43.78

ต้นไม้ใบ 63.79 37.50 41.82 40.48 45.90 47.50 41.54 58.82 30.00 12.50 38.07 41.98

ต้นไม้มีกลิ่นหอม 5.17 7.81 16.36 4.76 8.53 12.50 4.62 20.59 15.00 18.75 14.29 11.41

ต้นไม้ที่ให้ผลกินได้ 5.17 7.81 3.64 2.38 4.75 0.00 1.53 2.94 0.00 0.00 0.89 2.82

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.35 

 
การวิเคราะห์ด้านทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสาํรวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านทัศนียภาพ 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

การติดตั้งระบบไฟฟ้าและโทรศัพท์                         

บนดิน 24.14 23.44 18.18 16.67 20.61 32.50 13.85 8.82 10.00 6.25 14.28 17.45

ใต้ดิน 75.86 76.56 81.82 83.33 79.39 67.50 86.15 91.18 90.00 93.75 85.72 82.55

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

พืชพรรณที่ใช้บนเกาะกลางถนน                         

ไม้พุ่มที่เป็นไม้ใบ 46.55 59.38 38.18 50.00 48.53 55.00 63.08 32.35 32.50 43.75 45.34 46.93

ไม้ดอก 39.66 28.13 32.72 19.05 29.89 22.50 13.85 20.59 27.50 31.25 23.14 26.51

ไม้ยืนต้น 12.07 10.94 14.55 2.38 9.99 17.50 10.77 29.41 15.00 6.25 15.79 12.89

ไม่จําเป็นต้องมี   0.00 1.55 14.55 28.57 11.17 2.50 12.30 17.65 25.00 18.75 15.24 13.20

อื่น ๆ 1.72 0.00 0.00 0.00 0.43 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.47

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ประเภทถังเก็บน้ําสํารอง                         

ตั้งบนดิน 27.59 17.19 25.45 0.00 17.56 20.00 21.54 8.82 27.50 18.75 19.32 18.44

ฝังใต้ดิน 60.34 64.06 45.45 92.86 65.68 57.50 52.31 47.06 47.50 62.50 53.37 59.53

แบบหอคอย 10.34 18.75 16.36 4.76 12.55 15.00 26.15 38.24 20.00 18.75 23.63 18.09

ไม่จําเป็นต้องมี  1.73 0.00 12.74 2.38 4.21 0.00 0.00 5.88 5.00 0.00 2.18 3.19

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 7.50 0.00 0.00 0.00 0.00 1.50 0.75

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

ลักษณะถนนทางเข้าหลักในโครงการ                         

มีเกาะกลางถนน 44.83 39.06 30.91 21.43 34.06 65.00 35.38 52.94 60.00 43.75 51.41 42.74

ไม่มีเกาะกลางถนน 55.17 60.94 69.09 78.57 65.94 35.00 64.62 47.06 40.00 56.25 48.59 57.26

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

  
หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.35 
 
การวิเคราะห์ด้านทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสาํรวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ (ต่อ) 

ด้านทัศนียภาพ 

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

อาณาเขตระหว่างบ้าน                         

เป็นสัดส่วน รั้วทึบสูงกว่าระดับสายตา 32.76 28.13 21.82 14.29 24.25 47.50 27.69 17.65 35.00 12.50 28.07 26.16

เป็นพื้นที่ให้เป็นผืนเดียวกัน 41.38 43.75 36.36 57.14 44.66 27.50 32.31 50.00 40.00 50.00 39.96 42.31

มีแนวแบ่งขอบเขตบ้านใช้รั้วทึบไม่สูงมาก 18.97 12.49 23.64 16.67 17.94 12.50 24.62 8.82 17.50 25.00 17.69 17.82

มีแนวแบ่งขอบเขตบ้าน ทําเป็นรั้วโปร่ง 6.90 15.63 18.18 11.90 13.15 12.50 15.38 23.53 7.50 12.50 14.28 13.72

รวม 100.01 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

วัสดุที่ใช้ทําพื้นที่ใช้ในพื้นที่ส่วนกลาง                         

เหล็ก โลหะ 13.79 1.55 0.00 2.38 4.43 2.50 3.08 8.83 0.00 0.00 2.88 3.66

พลาสติก 5.18 12.50 10.91 4.77 8.34 2.50 3.08 5.88 10.00 0.00 4.29 6.32

ไม้จริง ไม้เทียม 12.07 18.75 14.55 28.57 18.49 15.00 13.85 20.59 12.50 6.25 13.64 16.06

วัสดุ รีไซเคิล 12.07 12.50 9.09 9.52 10.80 2.50 9.23 17.65 2.50 12.50 8.88 9.84

ปูนเปลือย คอนกรีต กระเบื้องปูต่าง ๆ 12.07 15.63 20.00 7.14 13.71 40.00 21.54 11.76 20.00 31.25 24.91 19.31

วัสดุพิเศษ น้ําซึมผ่านได้ 10.34 10.94 7.27 2.38 7.73 7.50 7.68 5.88 5.00 12.50 7.71 7.72

ผสมผสานหลาย ๆ ชนิด 34.48 28.13 38.18 45.24 36.51 30.00 41.54 29.41 50.00 37.50 37.69 37.10

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

 

  

หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 
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ตารางที่ 4.36 
 

การวิเคราะห์ด้านงานระบบต่าง ๆ ภายในโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮาส์ 

ด้านงานระบบต่าง ๆ  

ประเภทบ้านเดี่ยว (ล้านบาท) ประเภททาวน์เฮาส์ (ล้านบาท)   

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 ค่าเฉลี่ยรวม 

2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย <2.00 2.01-3.00 3.01-5.00 5.01-10.00 >10.00 ค่าเฉลี่ย (N=411) 

(n=55) (n=60) (n=51) (n=40) (n=206) (n=42) (n=42) (n=41) (n=40) (n=40) (n=205) 

รูปแบบความปลอดภัย                         

ป้อมรปภ. 20.09 16.55 23.39 16.95 19.25 20.75 17.39 17.65 21.43 18.18 19.08 19.16

กล้องวงจรปิด 24.30 20.07 23.39 20.90 22.17 20.75 20.40 27.73 26.43 22.73 23.61 22.89

ระบบแจ้งเตือนภัย 11.68 14.08 12.84 12.43 12.76 13.84 16.05 11.76 13.57 15.15 14.07 13.42

ระบบคีย์การ์ด 23.36 17.96 22.02 20.34 20.92 20.13 19.06 25.21 25.00 19.70 21.82 21.37

รั้วลูกศร 2.34 4.93 2.75 6.78 4.20 5.66 4.01 1.69 0.71 1.51 2.72 3.46

จุดตรวจที่ รปภ.ต้องมาลงเวลาทั่วโครงการ  13.55 12.68 9.17 15.25 12.66 10.69 13.38 10.92 6.43 12.12 10.71 11.69

ระบบลําแสงหลังรั้วโครงการเพื่อตรวจจับผู้บุกรุก 4.68 13.73 6.44 7.35 8.05 8.18 9.71 5.04 6.43 10.61 7.99 8.02

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

รูปแบบประตูสําหรับทางเข้าและออกโครงการ                         

บานพับเปิดและปิด 32.76 29.69 36.36 45.24 36.01 27.50 26.15 52.94 45.00 12.50 32.82 34.42

ไม้กระดก 58.62 37.50 25.46 16.66 34.56 50.00 58.46 17.65 32.50 43.75 40.47 37.52

บานล้อเลื่อนสไลด์ออกด้านข้าง 8.62 32.81 38.18 38.10 29.43 20.00 15.39 29.41 22.50 43.75 26.21 27.82

อื่น ๆ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 2.50 0.00 0.00 0.00 0.00 0.50 0.25

รวม 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

 

 

 

หมายเหตุ.                 คา่ตั้งแต่ร้อยละ 50 หมายถึง มอีิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับต้น และอาจพิจารณาค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 
                                    ค่าต่ํากว่าร้อยละ 50 และเป็นค่าที่ถัดมาจากอันดับต้น โดยค่าที่ใกล้เคียงกันมีความห่างไม่เกินร้อยละ 5 หมายถึง มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อโครงการในอันดับรอง 



103 

4.5.1 ผลการวิเคราะหดานการวางผังแมบทโครงการจากผลการสํารวจระดับราคา

ของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

จากตารางท่ี 4.18 พบวาผลการวิเคราะหดานการวางผังแมบทโครงการจากผล

การสํารวจระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส สามารถสรุปในแตละประเด็นดังนี้ 

4.5.1.1 ตําแหนงทําเลของแปลงอยูอาศัย  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว A1 มีความตองการใหตําแหนงทําเลของแปลง

ท่ีอยูอาศัย บริเวณสวนกลางโครงการสวนผูอยูอาศัยบานเดี่ยว ชวงระดับราคา B1 ลานบาท มีความ

ตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณดานหนาโครงการและบริเวณสวนกลางโครงการ 

และผูอยูอาศัยบานเดี่ยว ชวงระดับราคา C1-D1 มีความตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยู

บริเวณดานหนาโครงการ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสชวงระดับราคา A0 และระดับราคา D2 มีความ

ตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณสวนกลางโครงการสวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสชวง

ระดับราคา A2 ลานบาทมีความตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณดานหนา หรือสวน

บริเวณกลางโครงการ ทาวนเฮาสระดับราคาตั้งแต B2-C2 มีความตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยู

อาศัยอยูบริเวณดานหนาโครงการ  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการให

ตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณดานหนาโครงการหรือบริเวณสวนกลางโครงการ สวนผูอยู

อาศัยทาวนเฮาส มีความตองการใหตําแหนงของแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณดานหนาโครงการหรือ

บริเวณสวนกลางโครงการเชนกัน 

4.5.1.2 รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวทุกระดับราคามีความตองการรูปแบบการวาง

ผังและบริบทโครงการเปนลักษณะการวางแบบกลุมสวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสท่ีมีระดับ A0 มีความ

ตองการรูปแบบการวางผังและบริบทโครงการเปนลักษณะการวางแบบกลุมหรือแบบเรียงเปนแนว

ยาวก็ได แตผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A2 ข้ึนไป มีความตองการรูปแบบการวางผังและบริบท

โครงการเปนลักษณะการวางแบบเรียงเปนแนวยาว  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวจะมีความตองการ

รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการเปนลักษณะการวางแบบกลุม และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสสวน

ใหญมีความตองการรูปแบบการวางผังและบริบทโครงการเปนลักษณะการวางแบบเรียงเปนแนวยาว 

4.5.1.3 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสร  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวชวงระดับราคา A1 ลานบาท และ D1 มีความ

ตองการใหตําแหนงท่ีตั้งสโมสรอยูบริเวณดานหนาโครงการและบริเวณสวนหนาหรือกลางโครงการ 
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สวนผูอยูอาศัยบานเดี่ยวชวงระดับราคา B1 มีความตองการใหตําแหนงท่ีตั้งสโมสรอยูบริเวณ

สวนกลางโครงการ และระดับราคา C1 มีความตองการใหตําแหนงท่ีตั้งสโมสรอยูบริเวณดานหนา

โครงการ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสชวงระดับราคา A0 มีความตองการใหตําแหนงท่ีตั้งสโมสรอยูบริเวณ

ดานหนาหรือสวนกลางโครงการ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสท่ีมีระดับราคา C2-D2 มีความตองการให

ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรอยูบริเวณหนาโครงการ  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว ไดใหน้ําหนักของ

ตําแหนงท่ีตั้งสโมสรอยูบริเวณตําแหนงสวนหนาหรือตําแหนงกลางโครงการในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

ซ่ึงทาวนเฮาสจะคาน้ําหนักของตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรอยูบริเวณดานหนาโครงการ 

4.5.1.4 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 และระดับราคา C1 มีความ

ตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณหนาโครงการ ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับ B1 

มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณหนาหรือตําแหนงกลางโครงการ 

และผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับ D1 มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณ

สวนกลางโครงการ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลใน

โครงการใหอยูตําแหนงหนาหรือตําแหนงกลางโครงการ ทาวนเฮาสระดับราคา A2 และ C2 มีความ

ตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณหนาโครงการ ทาวนเฮาสระดับราคา B2 

และระดับราคา D2 มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณสวนกลาง

โครงการ  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการ

ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณหนาโครงการหรือกลางโครงการ สวนผูอยูอาศัย

ทาวนเฮาส มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการใหอยูบริเวณสวนกลางโครงการ 

4.5.1.5 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาสทุกระดับราคา มีความตองการ

ขนาดความกวางของถนนในโครงการใหเปนไปตามตามท่ีกฎหมายกําหนด  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวาผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการขนาดความกวางของถนนในโครงการใหเปนไปตามตามท่ีกฎหมายกําหนด 

4.5.1.6 ทิศทางการหันหนาบาน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 มีความตองการใหทิศทางการ

หันหนาบานหันไปทางทิศเหนือผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความตองการใหทิศทางการหัน

หนาบานหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต ผูอยูอาศัยทาวนเฮาส ระดับราคา A0 และ D2 มีความตองการ

 

 



105 

ใหหันหนาบานหันไปทางทิศเหนือ สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาส B2, C2, D2 มีความตองการใหหันหนา

บานหันไปทางทิศเหนือหรือทิศใต  

จากผลคาเฉลี่ยสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการใหทิศทางการหันหนาบานหันไปทางทิศเหนือ 

4.5.1.7 ตําแหนงของฝาทอระบายน้ํา  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 B1 D1มีความตองการให

ตําแหนงของฝาทอระบายน้ําอยูบนทางเทา สวนผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา C1 มีความตองการ

ใหตําแหนงของฝาทอระบายน้ําอยูบนผิวถนน ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 และ B2 D2 มี

ความตองการใหตําแหนงของฝาทอระบายน้ําอยูบนผิวถนนและอยูบนทางเดินเทา ทาวนเฮาส A2 C2 

มีความตองการใหตําแหนงของฝาทอระบายน้ําอยูบนผิวถนน  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว และผูอยูอาศัย

ทาวนเฮาส มีความตองการใหตําแหนงของฝาทอระบายน้ําอยูบนทางเดินเทา 

4.5.1.8 ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส เกือบทุกระดับราคา มีความ

ตองการใหตําแหนงสวนสวนกลางโครงการอยูในบริเวณสวนกลางโครงการ ยกเวนพบวาทาวนเฮาส

ระดับราคา B2 มีความตองการใหตําแหนงสวนสวนกลางโครงการอยูในตําแหนงหนาหรือตําแหนง

กลางโครงการ 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุก

ระดับราคา มีความตองการใหตําแหนงสวนสวนกลางโครงการอยูในบริเวณสวนกลางโครงการ 

4.5.1.9 การออกแบบรูปทรงองคประกอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสวนกลาง  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวทุกระดับราคา มีความตองการการออกแบบ

รูปทรงองคประกอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสวนกลางในรูปทรงอิสระ สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับ A0 มี

ความตองการพ้ืนท่ีสวนกลางในรูปทรงอิสระและรูปทรงสี่เหลี่ยมในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ทาวนเฮาส 

A0 มีความตองการพ้ืนท่ีสวนกลางในรูปทรงอิสระ และทาวนเฮาส D2 มีความตองการพ้ืนท่ีสวนกลาง

ในรูปทรงสีเหลี่ยม  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส สวน

ใหญ มีความตองการเรื่องของการออกแบบรูปทรงองคประกอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสวนกลางเปนรูปทรง

อิสระ 
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4.4.1.10 ขนาดพ้ืนท่ีสวนสวนกลางในโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุกระดับราคา มีความ

ตองการพ้ืนท่ีสวนในโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดกลาง  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุก

ระดับราคา มีความตองการพ้ืนท่ีสวนในโครงการท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดกลาง 

4.4.1.11 รูปแบบถนน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 มีความตองการถนนยอยเปน

กางปลา บานเดี่ยวระดับราคา B1 มีความตองการวนรอบเปนแบบวงเวียนหรือถนนรูปทรงอิสระ บาน

เด่ียวระดับราคา C1 มีความตองการถนนวนรอบแบบเปนวงเวียน และระดับราคา D1 มีความ

ตองการรูปแบบถนนเปนแบบรูปทรงอิสระ สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 A1 มีความ

ตองการถนนหลักและถนนยอยเปนกางปลา ทาวนเฮาสระดับราคา B2 D2 มีความตองการถนน

วนรอบเปนแบบวงเวียน ทาวนเฮาสระดับราคา C2 มีความตองการถนนหลักถนนยอยเปนกางปลา

หรือถนนวงแหวนแบบเปนวงเวียน 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวมีความตองการ

รูปแบบถนนท้ังในลักษณะของถนนวนรอบเปนแบบวงเวียนและถนนรูปทรงอิสระ สวนผูอยูอาศัย

ทาวนเฮาส มีความตองการรูปแบบถนนลักษณะของถนนวนรอบเปนแบบวงเวียน 

 

4.5.1.12 รูปแบบทางเทาริมถนน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 และระดับราคา C1 มีความ

ตองการรูปแบบทางเทา โดยใหทางเทาติดริมถนนกอนแลวจึงเปนไมพุม ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับ

ราคา B1 มีความตองการรูปแบบทางเทาริมถนนไดท้ัง 2 แบบคือรูปแบบไมพุมริมถนนกอนแลวจึงเปน

ทางเทาหรือทางเทาติดริมถนนกอนแลวจึงเปนไมพุม ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความ

ตองการรูปแบบ ไมพุมติดริมถนนกอนแลวจึงเปนทางเทา มันผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มี

ความตองการรูปแบบไมพุมติดริมถนนกอนแลวจึงเปนทางเทา ซ่ึงตางกับผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับ

ราคา D2 มีความตองการรูปแบบท้ังเทาติดริมถนนกอนแลวจึงเปนไมพุม 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มี

ความตองการทางเทาริมถนนท่ีมีพุมไมริมถนนกอนแลวจึงเปนทางเทา 

4.5.1.13 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุกระดับราคา มีความ

ตองการสวนหยอมหนาโครงการท่ีมีขนาดกลาง  
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จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุก

ระดับราคา มีความตองการสวนหยอมหนาโครงการท่ีมีขนาดกลาง 

4.5.1.14 รูปแบบลักษณะสวนสวนกลาง  

พบวา บานเดี่ยวระดับราคา A1 และระดับราคา C1 มีความตองการ

ลักษณะสวนสวนกลางเปนแบบกระจายไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ โดยบานเดี่ยวระดับราคา B1 D1 มีความ

ตองการรูปแบบสวนสวนกลางเปนแบบรวมเปนพ้ืนใหญเดียวกัน สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา 

A0 A2 C2 D2 มีความตองการรูปแบบสวนสวนกลางเปนแบบรวมเปนพ้ืนใหญเดียวกัน และผูอยู

อาศัยทาวนเฮาสระดับ B2 มีความตองการรูปแบบลักษณะสวนสวนกลางเปนแบบกระจายตามพ้ืนท่ี

ตาง ๆ 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดียวและทาวนเฮาส มี

ความตองการรูปแบบการวางสวนสวนกลางแบบรวมเปนผืนใหญเดียวกัน 

4.5.1.15 การออกแบบระบบทางสัญจรทางเทา ถนน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวชวงระดับราคา A1 B1 C1 กับผูอยูอาศัย

ทาวนเฮาสระดับราคา A0 A2 B2 C2 D2 มีความตองการใหออกแบบระบบทางสัญจรทางเทา ถนน 

ใหเหมาะสมสําหรับการใชงานทุกเพศ ทุกวัยและคนพิการ สวนผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มี

ความตองการใหออกแบบระบบทางสัญจรทางเทา ถนน ใหมีความหลากหลาย การผสมผสานของทาง

สําหรับการใชงานประเภทตาง ๆ ในบริเวณเดียวกัน และมีความตองการใหออกแบบระบบทางสัญจร

ทางเทา ถนน ใหเหมาะสมสําหรับการใชงานทุกเพศ ทุกวัยและคนพิการ  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดียวและทาวนเฮาสสวน

ใหญ มีความตองการใหออกแบบระบบทางสัญจรทางเทา ถนน ใหเหมาะสมสําหรับการใชงานทุกเพศ 

ทุกวัยและคนพิการ 

4.5.1.16 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีควรมีในสโมสร  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส ทุกระดับราคา มีความ

ตองการสระวายน้ําหรือหองออกกําลังกายเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในสโมสรในสัดสวนท่ีใกลเคียง

กัน 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวาผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส

ตองการ สระวายน้ําและหองออกกําลังกายเปนสิ่งอํานวยความสะดวกในสโมสร 
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4.5.2 การวิเคราะหดานทัศนียภาพภายในโครงการจากผลการสํารวจระดับราคาของ

ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

จากตารางท่ี 4.19 พบวาผลการวิเคราะหดานการวางผังแมบทโครงการจากผล

การสํารวจระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส สามารถสรุปในแตละประเด็นดังนี้ 

4.5.2.1 รูปแบบสไตลสวน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดียวระดับราคา A1 มีความตองการสไตลสวนแบบ

สวนสมัยใหม โดยบานเดี่ยวระดับราคา B1 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนท้ังหมดสี่รูปแบบคือสวน

แนวธรรมชาติก่ึงดิบชื้น สวนแนวดอกไมสวนประดิษฐ สวนสมัยใหมในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ผูอยู

อาศัยบานเดี่ยวระดับราคา C1 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนแบบสวนแนวธรรมชาติก่ึงดิบชื้น 

และผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนเปนแบบสวนประดิษฐ สวน

ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนไดสองแบบคือสวนแนว

ธรรมชาติก่ึงดิบชื้นหรือสวนสมัยใหม ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A2 มีความตองการรูปแบบ

สไตลสวนไดท้ังหมด 4 รูปแบบคือ สวนแนวธรรมชาติ ก่ึงดิบชื้น สวนแนวดอกไม สวนประดิษฐ และ

สวนสมัยใหม โดยผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา B2,D2 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนแบบสวน

สมัยใหม และผูอยูอาศัยทาวนเฮาส C2 มีความตองการรูปแบบสไตลสวนท่ีเปนสวนแนวดอกไม 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวสวนใหญ มีความ

ตองการรูปแบบสไตลสวนแนวธรรมชาติ ก่ึงดิบชื้น สวนแนวดอกไม สวนประดิษฐ และสวนสมัยใหม 

สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสสวนใหญมีความตองการรูปแบบสไตลสวนสมัยใหม 

4.5.2.2 ซุมทางเขาโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 B1 C1 มีความตองการซุม

ทางเขาโครงการแบบมีซุมลอด และผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความตองการซุมทางเขา

โครงการเปนแบบไมมีซุมลอด สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มีความตองการซุมทางเขา

โครงการแบบไมมีซุมลอด ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A2 B2 C2 มีความตองการซุมทางเขา

โครงการแบบมีซุมลอด และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา D2 มีความตองการซุมทางเขาโครงการ

แบบไมมีซุมลอดหรือมีซุมลอดในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว ความตองการทางเขา

โครงการเปนแบบไมมีซุมลอด และผูอยูอาศัยทาวนเฮาส มีความตองการทางเขาโครงการเปนแบบมี

ซุมลอด 
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4.5.2.3 ประเภทพรรณไมในโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 มีความตองการพรรณไมใน

โครงการเปนแบบตนไมใบ อยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา B1 C1 D1 มีความตองการพรรณไมใน

โครงการเปนแบบไมดอกนานาพันธุ สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 B2 มีความตองการ

พรรณไมท่ีเปนไมใบ และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A1 C2 D2 มีความตองการพรรณไมใน

โครงการเปนแบบไมดอกนานาพันธุ 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการตนไม

ดอกนานาพันธเปนพรรณไมและตนไมใบในโครงการ และผูอยูอาศัยทาวนเฮาส มีความตองการตนไม

ดอกนานาพันธเปนพรรณไมในโครงการ 

4.5.2.4 รูปแบบการติดตั้งระบบไฟฟา และโทรศัพท  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาสทุกระดับราคา มีความตองการ

ใหรติดตั้งระบบไฟฟา และโทรศัพทแบบฝงใตดิน  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการใหรติดตั้งระบบไฟฟา และโทรศัพทแบบฝงใตดิน 

4.5.2.5 พรรณไมท่ีตองการใหมีท่ีเกาะกลางถนน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวทุกระดับราคา มีความตองการพรรณไม

บริเวณเกาะกลางถนนเปนไมพุมท่ีเปนไมใบ และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 และ D2 มี

ความตองการพรรณไมบริเวณเกาะกลางถนนเปนไมพุมท่ีเปนไมใบ โดยผูอยูอาศัยทาวนเฮาส B2 มี

ความตองการพรรณไมบริเวณเกาะกลางถนนเปนไมพุมท่ีเปนไมใบและไมยืนตน และผูอยูอาศัย

ทาวนเฮาสราคา C2 มีความตองการพรรณไมบริเวณเกาะกลางถนนเปนไมพุมท่ีเปนไมใบและไมดอก  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการพรรณไมบริเวณเกาะกลางถนนเปนไมพุมท่ีเปนไมใบ 

4.5.2.6 ประเภทถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสทุกระดับราคา มี

ความตองการประเภทถังเก็บน้ําสํารองของโครงการใหเปนแบบฝงใตดิน  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาสสวน

ใหญมีความตองการประเภทถังเก็บน้ําสํารองของโครงการใหเปนแบบฝงใตดิน 

4.5.2.7 ลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวทุกระดับราคา ความตองการลักษณะถนน

ทางเขาหลักในโครงการท่ีไมมีเกาะกลางถนน สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา A0 B2 C2 มีความ
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ตองการลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการมีเกาะกลางถนน ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับ A2 D2 มี

ความตองการลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการท่ีใหไมมีมีเกาะกลางถนน  

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการ

ลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการท่ีไมมีเกาะกลางถนน สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสสวนใหญ มีความ

ตองการลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการท่ีมีเกาะกลางถนน 

4.5.2.8 ลักษณะอาณาเขตระหวางบาน  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการอาณาเขตระหวางบานใหมี

อาณาเขตท่ีเปนพ้ืนท่ีใหเปนผืนเดียวกัน และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มีความตองการ

อาณาเขตระหวางบางท่ีเปนสัดสวนมีรั้วทึบสูงกวาระดับสายตา ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A2 

C2 มีความตองการอาณาเขตระหวางบานไดท้ัง 2 รูปแบบคือเปนสัดสวนรั้วทึบสูงกวาระดับสายตา

หรือเปนพ้ืนท่ีผืนเดียวกันในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน และผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา B2 D2 มี

ความตองการอาณาเขตระหวางบานใหเปนพ้ืนท่ีเปนผืนเดียวกัน 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการอาณาเขตระหวางบานใหเปนพ้ืนท่ีเปนผืนเดียวกัน 

4.5.2.9 วัสดุท่ีใชทําพ้ืนท่ีใชในพ้ืนท่ีสวนกลาง  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวทุกระดับราคาตองการใหใชวัสดุสําหรับทํา

พ้ืนท่ีสวนกลางโดยใชวัสดุท่ีผสมผสานกันหลาย ๆ ชนิด สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 

ตองการปูนเปลือย คอนกรีต กระเบื้องปูตาง ๆ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับ A2 B2 C2 ตองการวัสดุ

ผสมผสานหลาย ๆ ชนิด ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา D2 มีความตองการวัสดุท่ีใชในพ้ืนท่ี

สวนกลาง 2 รูปแบบคือ แบบปูนเปลือยคอนกรีตกระเบื้องปูพ้ืนตาง ๆ และผสมผสานหลายหลายชนิด 

จากผลคาเฉลี่ยรวมสรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความ

ตองการใหใชวัสดุสําหรับทําพ้ืนท่ีสวนกลางโดยใชวัสดุท่ีผสมผสานกันหลาย ๆ ชนิด 

4.5.3 การวิเคราะหดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการจากผลการสํารวจระดับ

ราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

จากตารางท่ี 4.20 พบวาการวิเคราะหดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการจาก

ผลการสํารวจระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสสามารถสรุปในแตละประเด็นดังนี้ 

4.5.3.1 รูปแบบความปลอดภัย  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวราคา A1 B1 C1 มีความตองการ ใหมีปอม 

รปภ.ติดกลองวงจรปด และระบบคียการด ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความตองการกลอง

วงจรปด และระบบคียการด สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับ A0 D2 มีความตองการ ใหมีปอม รปภ. 
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ติดกลองวงจรปด และระบบคียการด ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา A2 มีความตองการ ใหมีปอม รปภ. 

ติดกลองวงจรปด ระบบคียการดและระบบแจงเตือนภัย ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา B2, C2 มีความ

ตองการรูปแบบความปลอดภัยของ กลองวงจรปดและระบบคียการด  

สรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความตองการ ใหมีปอม 

รปภ.ติดกลองวงจรปด และระบบคียการด 

4.5.3.2 รูปแบบประตูสําหรับทางเขาและออกโครงการ  

พบวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา A1 มีความตองการประตูสําหรับ

เขาและออกโครงการแบบไมกระดก ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับราคา B1 มีความตองการประตูสําหรับ

เขาและออกโครงการแบบไมกระดกหรือบานลอเลื่อนสไลดออกดานขาง ผูอยูอาศัยบานเดี่ยวระดับ

ราคา C1 มีความตองการประตูสําหรับเขาและออกโครงการแบบบานพับเปดและปด หรือบาน

ลอเลื่อนสไลดออกดานขาง และบานเดี่ยวระดับราคา D1 มีความตองการประตูสําหรับเขาและออก

โครงการแบบบานพับเปดและปด สวนผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา A0 มีความตองการประตู

สําหรับเขาและออกโครงการเปนไมกระดก ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา B2 C2 มีความตองการ

ประตูสําหรับเขาและออกโครงการเปนรูปแบบบานพับเปด-ปด ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสระดับราคา D2 

มีความตองการประตูสําหรับเขา ออกโครงการเปนแบบไมกระดกหรือบานลอเลื่อนสไลดออกดานขาง 

สรุปไดวา ผูอยูอาศัยบานเดี่ยว มีความตองการประตูสําหรับเขา ออก

โครงการเปนบานพับเปดและปดหรือแบบไมกระดก และผูอยูอาศัยทาวนเฮาส มีความตองการประตู

สําหรับเขา ออกโครงการเปนแบบไมกระดก 

 

4.6 การทดสอบสมมติฐาน 

 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบสมมติฐาน

ระดับความสําคัญตอดานของปจจัยหลักท่ีแตกตางกัน โดยแยกออกเปน 3 ดาน คือ (1) ดานการวาง

ผังแมบทภายในโครงการ (2) ดานทัศนียภาพภายในโครงการ (3) ดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ โดยคัดเฉพาะกลุมตัวอยางท่ีแตกตาง จําแนกตามปจจัยประชากร สามารถแสดงผลได ดังนี้ 
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4.6.1 สมมติฐานปจจัยประชากรสงผลตอระดับความสําคัญ ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

4.6.1.1 ดานการวางผังแมบทในโครงการ 

H0 ; กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ ไมแตกตางกัน 

H1; กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ แตกตางกัน 

4.6.1.2. ดานทัศนียภาพภายในโครงการ  

H0; กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ไมแตกตางกัน 

H1; กลุมตัวอยางท่ีมีประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกัน 

4.6.1.3 ดานงานระบบตาง ๆ ในโครงการ 

H0; กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ไมแตกตางกัน 

H1; กลุมตัวอยางท่ีมีปจจัยประชากร ไดแก เพศ อายุ สถานภาพ ระดับ

การศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สมาชิกในครอบครัว ตางกันสงผลตอระดับ

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกัน 

4.6.2 การวิเคราะหปจจัยประชากร 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคา t เพ่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของ

กลุมตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) และใชการทดสอบความแปรปรวน

ทางเดียว (One-way Analysis of Variance; ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95.00 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบ โดยพิจารณาคัดเลือก

เฉพาะปจจัยประชากรท่ีมีระดับความแตกตางตอดาน 3 ดาน คือ (1) ดานการวางผังแมบทภายใน

 

 



113 

โครงการ (2) ดานทัศนียภาพภายในโครงการ (3) ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ โดยผลท่ี

แตกตางกัน พบท้ังหมด 9 ปจจัยของปจจัยประชากร โดยสามารถวิเคราะหไดดังตอไปนี้ 

4.6.2.1 สถานภาพ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบ

ระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน คือ ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามสถานภาพ สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.37 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามสถานภาพ 

ดาน 

สถานภาพ 

F-test Sig 
โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน หยา/หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ
ตอดานการวางผัง
แมบทโครงการ 

3.12 0.615 3.23 0.615 3.25 0.493 2.87 0.616 3.224 0.023** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.4 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการ จําแนกตามสถานภาพ พบวา กลุมตัวอยางสถานภาพสมรสไมจดทะเบียน ใหความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 ขณะท่ีกลุมตัวอยาง

สถานภาพสมรส ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.23 กลุมตัวอยางสถานภาพโสดใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.12 และ กลุมตัวอยางสถานภาพหยา/หมายใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางสถานภาพหยา/หมาย ให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในสถานภาพอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 

3.224 Sig = 0.023 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึง

สรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพตางกัน ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

เฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธี 

ของ LSD (Least Square Difference) ดังนี้  
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ตารางท่ี 4.38 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของสถานภาพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
 
�̅�𝑥 

โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน หยา/หมาย 

3.12 3.23 3.25 2.87 

โสด - 

    สมรส 3.23 

  

 0.36** 

  

  

 (0.005) 

สมรสไมจดทะเบียน 3.25 

   

0.38** 

(0.032) 

หยา/หมาย 2.87 

    หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.5 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา สถานภาพแตกตางกันใหความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบทโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 2 คู คือ 

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีสถานภาพสมรสใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการสูง

กวาผูอยูอาศัยท่ีมีสถานภาพหยา/หมาย 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีสถานภาพสมรสไมจดทะเบียนใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทโครงการสูงกวาผูอยูอาศัยท่ีมีสถานภาพหยา/หมาย 

 

 

 



 

4.6.2.2 ระดับการศึกษา 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกันมีท้ังหมด 3 ดาน คือ ดาน

การวางผังแมบทภายในโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามระดับการศึกษา โดย

สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.39 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-test Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทโครงการ 
2.91 0.433 3.14 0.401 3.16 0.644 3.23 0.598 3.64 0.496 3.657 0.006** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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จากตารางท่ี 4.6 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปาน

กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

อนุปริญญาหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.14 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา 

ปริญญาตรีใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการสูงกวากลุมตัวอยางในระดับการศึกษาอ่ืน 

โดยมีคาสถิติ (F = 3.657 Sig = 0.006 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ 

นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกันใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.40  

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา

หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2.91 3.14 3.16 3.23 3.64 

มัธยมศึกษา 2.91 

  

0.50** 

(0.012) 

0.41** 

(0.042) 

0.73** 

(0.001) 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.14      

ปริญญาตรี 3.16 

   

 0.23** 

(0.027) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางท่ี 4.40 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา

หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2.91 3.14 3.16 3.23 3.64 

ปริญญาโท 3.23 

   

 0.32** 

(0.004) 

ปริญญาเอก 3.64      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05

 

จากตารางท่ี 4.7 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 5 

คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

  

 

 



 

ตารางท่ี 4.41 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-test Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 
2.94 0.731 3.08 0.602 3.35 0.814 3.35 0.786 3.97 0.771 2.786 0.003** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.8 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอกให

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.97 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับ

การศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปาน

กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.94 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับ

การศึกษา ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอดาน ทัศนียภาพภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในระดับ

การศึกษาอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 2.786 Sig = 0.003 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัย

กําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาตางกันใหความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.42 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

2.94 3.08 3.35 3.35 3.97 

มัธยมศึกษา 2.94 

 

0.14** 

(0.006) 

0.41** 

(0.015) 

0.41** 

(0.017) 

1.03** 

(0.000) 

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 3.08    

 

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.42 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

2.94 3.08 3.35 3.35 3.97 

ปริญญาตร ี 3.35 

   

 0.62** 

(0.003) 

ปริญญาโท 3.35 

   

 0.62** 

(0.005) 

ปริญญาเอก 3.97      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.9 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันให

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 

6 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรีใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

คูท่ี 6 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

 

 



 

ตารางท่ี 4.43 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-test Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

2.96 0.435 3.06 3.27 3.08 0.725 3.26 0.699 3.71 0.414 2.411 0.036** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.10 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ จําแนกตามระดับการศึกษา พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.71 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี ใหความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 กลุมตัวอยางท่ีมี

ระดับการศึกษาอนุปริญญาหรือเทียบเทา ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.06 กลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 ซ่ึงพบวากลุม

ตัวอยางท่ีมีระดับ การศึกษา ปริญญาตรี ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ สูง

กวากลุมตัวอยางในระดับการศึกษาอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 2.411 Sig = 0.036 < 0.05) ซ่ึงมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีระดับการศึกษา

ตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 

ท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน 

โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.44 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

2.96 3.06 3.08 3.26 3.71 

มัธยมศึกษา 2.96 

  

0.12** 

(0.003) 

0.30** 

(0.005) 

0.75** 

(0.002) 

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 3.06    

 

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.44 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

2.96 3.06 3.08 3.26 3.71 

ปริญญาตร ี 3.08      

ปริญญาโท 3.26      

ปริญญาเอก 3.71      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.18 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา ระดับการศึกษาแตกตางกันให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา 

แตกตางกัน 3 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาตรี 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาโท 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษามัธยมศึกษาใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีระดับการศึกษาปริญญาเอก 

4.6.2.3 อาชีพ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบ

ระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน คือ ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง 

จําแนกตามอาชีพ สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4.45 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

 

ดาน 

อาชีพ 

F-test Sig 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พอบาน/แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 
เกษียณอาย ุ อื่น ๆ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐา

น 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

ระดับความสําคัญตอแนวทางการ

ออกแบบผังแมบทภายในโครงการ 

3.1

3 
0.646 3.12 0.536 3.31 0.700 3.16 0.384 2.91 0.167 2.56 0.636 3.42 0.457 2.744 0.013** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.12 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามระดับอาชีพ พบวากลุมตัวอยาง

อาชีพอ่ืน ๆ ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ขณะท่ีกลุมตัวอยางอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 กลุมตัวอยางอาชีพรับพอบาน/แมบานใหความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.16 กลุมตัวอยางอาชีพรับคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ  
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ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 

กลุมตัวอยางอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 กลุมตัวอยางอาชีพรับจาง/เกษตรกรใหความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.91 กลุมตัวอยางอาชีพ

เกษียณอายุใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 

2.56 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางอาชีพ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการใหความสําคัญตอดานการวาง

ผังแมบทภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในอาชีพอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 2.744 Sig = 0.013 < 

0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมี

อาชีพตางกันใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับ

สมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

 

ตารางท่ี 4.46 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/

แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 
เกษียณอายุ อื่น ๆ 

3.13 3.12 3.31 3.16 2.91 2.56 3.42 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/

เจาของกจิการ 

3.13 

  

0.18** 

(0.025)  

 0.57** 

(0.016) 

 

พนักงานบริษัทเอกชน 3.12 

  

0.19**   0.56**  

  

  

(0.018)   (0.017)  

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.31 

   

 

 0.75** 

(0.002) 

 

พอบาน/แมบาน 3.16 

    

   

รับจาง/เกษตรกร 2.91        

เกษียณอายุ 2.56 

    

  0.86** 

(0.004) 

อื่น ๆ 3.42        
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จากตารางท่ี 4.13 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อาชีพแตกตางกันใหความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 6 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการใหความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการใหความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุ 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุ 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุ 

คูท่ี 6 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ

นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุอ่ืน ๆ 

  

 

 

 



 

ตารางท่ี 4.47 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

 

ดาน 

อาชีพ 

F-test Sig 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พอบาน/แมบาน รับจาง/เกษตรกร เกษียณอาย ุ อื่น ๆ 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐ

าน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐ

าน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐ

าน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐา

น 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตร 

ฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตร 

ฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตร 

ฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

แนวทางการออกแบบ

ผังแมบทโครงการ 

3.07 0.624 2.96 0.634 3.31 0.790 2.66 0.774 2.86 0.304 2.57 0.838 3.52 0.550 4.595 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.14 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามระดับอาชีพ พบวากลุมตัวอยางอาชีพ

อ่ืน ๆ ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.52 ขณะท่ีกลุมตัวอยางอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.31 กลุมตัวอยางอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 กลุมตัวอยางอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.96 กลุมตัวอยางอาชีพรับจาง เกษตรกร ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน 
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ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.86 กลุมตัวอยางอาชีพพอบาน/แมบานใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 กลุมตัวอยางอาชีพเกษียณอายุ

ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในระดับนอย มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.57 ซ่ึงพบวา

กลุมตัวอยางอาชีพ เกษียณอายุ ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการสูงกวากลุม

ตัวอยางในอาชีพอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.595 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญ

ท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีอาชีพตางกันใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบ

ความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference)  

 

ตารางท่ี 4.48 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญ

ตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/

แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 

เกษียณ 

อาย ุ
อื่น ๆ 

3.07 2.96 3.31 2.66 2.86 2.57 3.52 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของ

กิจการ 

3.07   
0.24** 

(0.009) 
   

0.21** 

(0.042) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 2.96   
0.35** 

(0.000) 
   

0.56** 

(0.011) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

  

 

 



129 

ตารางท่ี 4.48 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

(ตอ) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/

แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 

เกษียณ 

อาย ุ
อื่น ๆ 

3.07 2.96 3.31 2.66 2.86 2.57 3.52 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
3.31    

0.65** 

(0.014) 
 

0.74** 

(0.005) 
 

พอบาน/แมบาน 
2.66       

0.86** 

(0.010) 

รับจาง/เกษตรกร 
2.86       

0.66** 

(0.046) 

เกษียณอาย ุ
2.57       

0.95** 

(0.004) 

อื่น ๆ 3.52        

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.15 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อาชีพแตกตางกันใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 9 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพคาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพอ่ืน ๆ 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชนใหความสําคัญตอดานงานระบบ 

ตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับอ่ืน ๆ 

 

 

 



 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพอบาน/

แมบาน 

คูท่ี 6 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุ 

คูท่ี 7 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพพอบาน/แมบานใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับอ่ืน ๆ 

คูท่ี 8 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับจาง/เกษตรกรใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับอ่ืน ๆ 

คูท่ี 9 ผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพเกษียณอายุใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีอาชีพรับอ่ืน ๆ 

4.6.2.4 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน คือ ดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.49 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

ดาน 

รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

F-test Sig ตํ่ากวา 40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท มากกวา 200,000 บาท 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ความสําคัญตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการ 
3.08 0.747 3.18 0.663 3.09 0.736 3.25 0.639 2.87 0.607 4.480 0.001** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 130 
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จากตารางท่ี 4.16 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ จําแนกตามระดับรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีรายได

รวมของครอบครัว 100,001-200,000 บาท ตอเดือนใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.25 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว 

40,001-60,000 บาทตอเดือนใหความสําคัญตอดาน งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปาน

กลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.18 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว 60,001-100,000 บาทตอ

เดือนใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.09 กลุมตัวอยางท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว ต่ํากวา 40,000 บาทตอเดือนใหความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 กลุมตัวอยางท่ีมีรายได

รวมของครอบครัว มากกวา 200,000 บาทตอเดือนใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.87 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว

ต่ํากวา 40,000 บาทตอเดือน ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการสูงกวากลุม

ตัวอยางในท่ีมีรายไดรวมของครอบครัวในชวงอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.480 Sig = 0.001 < 0.05) ซ่ึง

มีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีรายได

รวมของครอบครัวตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกันอยางมี

นัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ี

ยอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

 

ตารางท่ี 4.50  

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของรายไดรวมของครอบครัวเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

ต่ํากวา 

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

100,000 

บาท 

100,001-

200,000 

บาท 

มากกวา 

200,000 

บาท 

3.08 3.18 3.09 3.25 2.87 

ต่ํากวา 40,000 บาท 3.08      

40,001-60,000 บาท 3.18 

    

0.31** 

(0.003) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางท่ี 4.50 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของรายไดรวมของครอบครัวเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

ต่ํากวา 

40,000 

บาท 

40,001-

60,000 

บาท 

60,001-

100,000 

บาท 

100,001-

200,000 

บาท 

มากกวา 

200,000 

บาท 

3.08 3.18 3.09 3.25 2.87 

60,001-100,000 บาท 3.09 

    

0.22** 

(0.016) 

100,001-200,000 บาท 3.25 

    

0.38** 

(0.000) 

มากกวา 200,000 บาท 2.87      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.17 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา รายไดรวมของครอบครัวแตกตางกัน

ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา 

แตกตางกัน 3 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว 40,001-60,000 บาท ใหความสําคัญ

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัวมากกวา 

200,000 บาท 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว 60,001-100,000 บาท ใหความสําคัญ

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัวมากกวา 

200,000 บาท 

คู ท่ี  3 ผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว 100 ,001-200,000 บาทให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีรายไดรวมของครอบครัว

มากกวา 200,000 บาท 

 

 

 



 

4.6.2.5 จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกันมีท้ังหมด 3 คือ ดาน

การวางผังแมบทภายในโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว

สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.51 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

F-test Sig 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนข้ึนไป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานการวางผัง

แมบทภายใน

โครงการ 

3.21 0.627 3.23 0.594 3.04 0.602 3.38 0.637 4.53 0.050 4.532 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.18 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 11 คนข้ึนไป ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.53 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คน ใหความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 กลุมตัวอยางท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.23 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน ใหความสําคัญ

ตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 กลุมตัวอยางท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน ใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คน ให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.532 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัย

กําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ตางกันให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธี

ของ LSD (Least Square Difference)  

 

ตารางท่ี 4.52 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนข้ึนไป 

3.21 3.23 3.04 3.38 4.53 

1 คน 3.21     1.32** (0.011) 

2-4 คน 3.23 

  

0.19** 

(0.002)  

1.30** (0.003) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.52 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนข้ึนไป 

3.21 3.23 3.04 3.38 4.53 

5-7 คน 3.04     1.49** (0.001) 

8-10 คน 3.38     1.15** (0.016) 

11 คนข้ึนไป 4.53      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.19 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตาง

กันใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา 

แตกตางกัน 5 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คนใหความสําคัญตอดานการวาง

ผังแมบทภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คนใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คนใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

 

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4.53 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

F-test Sig 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนข้ึนไป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 
คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 

3.55 0.773 3.40 0.765 3.12 0.793 3.56 0.942 4.75 0.353 6.663 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.20 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา 

กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.75 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.56 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวน

สมาชิกในครอบครัว 1 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.55 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 

คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.40 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คนใหความสําคัญ 

ตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.12 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกใน
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ครอบครัว 8-10 คน ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัวอ่ืน โดยมีคาสถิติ ( F = 6.663 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวา

ระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว ตางกันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับ

สมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

 

ตารางท่ี 4.54 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนข้ึนไป 

3.55 3.40 3.12 3.56 4.75 

1 คน 3.55 

  

0.43** 

(0.012)  

1.20** 

(0.037) 

2-4 คน 3.40 

  

0.28** 

(0.001)  

1.35** 

(0.016) 

5-7 คน 3.12 

    

1.63** 

(0.004) 

8-10 คน 3.56      

11 คนข้ึนไป 4.75      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.21 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตาง

กันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา 

แตกตางกัน 5 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ มากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน 

 

 



 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 5-7 คน 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คนใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

 

ตารางท่ี 4.55 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

F-test Sig 1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนขึ้นไป 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

3.35 0.736 3.14 0.668 2.92 0.638 3.42 0.711 4.52 0.000 5.884 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 138 
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จากตารางท่ี 4.22 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว 11 คนข้ึนไป ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับมากท่ีสุด มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 ขณะท่ี กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คน ใหความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 กลุมตัวอยางท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.35 กลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน ใหความสําคัญ

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.14 กลุมตัวอยางท่ีมี

จํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คน ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมีจํานวนสมาชิกใน

ครอบครัวอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 5.884 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัย

กําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว ตางกันให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธี

ของ LSD (Least Square Difference)  

 

ตารางท่ี 4.56 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 
11 คนข้ึน

ไป 

3.35 3.14 2.92 3.42 4.52 

1 คน 3.35 

    

1.17** 

(0.017) 

2-4 คน 3.14 

  

0.22** 

(0.001)  

1.38** 

(0.004) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.56 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

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

3.35 3.14 2.92 3.42 4.52 

5-7 คน 2.92 

   

0.50** 

(0.035) 

1.60** 

(0.001) 

8-10 คน 3.42 

    

1.10** 

(0.038) 

11 คนขึ้นไป 4.52      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.23 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา จํานวนสมาชิกในครอบครัว แตกตาง

กัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 6 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 1 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คน 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คน 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 5-7 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

คูท่ี 6 ผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 8-10 คนใหความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 11 คนข้ึนไป 

 

 



 

4.6.2.6 อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกันมีท้ังหมด 3 ดาน คือ 

ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ดานทัศนียภาพภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็ก

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.57 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 

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

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ 

สําคัญตอดาน

การวางผัง

แมบทภายใน

โครงการ 

3.26 0.500 3.19 0.528 3.21 0.575 3.58 0.778 2.92 0.557 3.37 0.700 4.810 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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จากตารางท่ี 4.24 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายใน

โครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็ก

อายุ 13-15 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ มากกวา 18 ป ท่ียังอาศัย

อยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.37 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญ

ตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.26 กลุมตัวอยางท่ีมี

บุตรคนเล็กอายุ 7-12 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.21 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ป ท่ียัง

อาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.19 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.92 ซ่ึง

พบวากลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็ก อายุ 13-15 ปใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายใน

โครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมีอายุบุตรคนเล็กในชวงอายุอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.810 Sig = 

0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุม

ตัวอยางท่ีมีอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวตางกันใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความ

แตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference)  

 

ตารางท่ี 4.58 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธี

ของ LSD (Least Square Difference) 
ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

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

3.26 3.19 
3.21 

3.58 2.92 
3.37 

<3 ป 3.26 

  

 0.32** 

(0.041) 

0.34** 

(0.041) 

 

3-6 ป 3.19 

  

 0.39** 

(0.004)  

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.58 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธี

ของ LSD (Least Square Difference) (ตอ) 
ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

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

3.26 3.19 
3.21 

3.58 2.92 
3.37 

7-12 ป 3.21 

  

 0.37** 

(0.014)  

 

13-15 ป 3.58 

  

 

 

0.66** 

(0.000) 

 

16-18 ป 2.92       

> 18 ป 3.37       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.25 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูใน

ครอบครัว แตกตางตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ มากวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ี

ยังอาศัยอยูในครอบครัว 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป 

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญ

ตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัย

อยูในครอบครัว 

คู ท่ี  4 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ  7-12 ป  ท่ียังอาศัยอยู ในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป 

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว  

 

 

 



 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ มากกวาผูอยู

อาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

 

ตารางท่ี 4.59 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 

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

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ 

สําคัญตอดาน

ทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 

3.33 0.793 3.17 0.714 3.52 0.649 3.89 0.972 3.11 0.757 3.53 0.857 4.654 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.26 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูใน

ครอบครัวพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.89 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ มากกวา 18 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มี 144 

 

 



 

คาเฉลี่ยเทากับ 3.53 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 7-12 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับมาก มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.52 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.17 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มี

คาเฉลี่ยเทากับ 3.11 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็ก อายุ 13-15 ปใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมีอายุบุตรคน

เล็กในชวงอายุอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.654 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมี

อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวตางกันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทํา

การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

 

ตารางท่ี 4.60 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.33 3.17 3.52 3.89 3.11 3.53 

<3 ป 3.33 

  

 0.56** 

(0.005)  

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.60 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.33 3.17 3.52 3.89 3.11 3.53 

3-6 ป 3.17 

  

0.35** 

(0.045) 

0.72** 

(0.000)  

 

7-12 ป 3.52 

  

 

 

0.41** 

(0.047) 

 

13-15 ป 3.89 

  

 

 

0.78** 

(0.000) 

 

16-18 ป 3.11       

> 18 ป 3.53       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.27 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปได

วา อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว แตกตางกันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตาง

กัน 5 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยู

อาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 146 

 

 



 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมี

บุตรคนเล็กอายุ 7-12 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมี

บุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คูท่ี 4 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 7-12 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ มากวาผูอยูอาศัยท่ีมี

บุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คูท่ี 5 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ มากวาผูอยูอาศัยท่ีมี

บุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

 

ตารางท่ี 4.61 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 
<3 ป 3-6 ป 7-12 ป 13-15 ป 16-18 ป > 18 ป 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ 

สําคัญตอดาน

งานระบบ 

3.22 0.593 3.12 0.515 3.27 0.615 3.32 0.931 2.75 0.658 3.42 0.857 4.316 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 147 
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จากตารางท่ี 4.28 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวพบวา กลุมตัวอยางท่ีมีบุตร

คนเล็กอายุ มากกวา 18 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.42 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.32 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 7-12 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 กลุม

ตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.22 กลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 

16-18 ปท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับ

ปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.75 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีมีบุตรคนเล็ก อายุ มากกวา 18 ป ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางในท่ีมีอายุบุตรคนเล็กในชวง

อายุอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 4.316 Sig = 0.000 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัย

กําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว

ตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดย

ใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4.62 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบ 

ตาง ๆ ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.22 3.12 3.27 3.32 2.75 3.42 

<3 ป 3.22 

  

 

 

0.47** 

(0.010) 

 

3-6 ป 3.12 

  

 

 

0.37** 

(0.022) 

 

7-12 ป 3.27 

  

 

 

0.52** 

(0.003) 

 

13-15 ป 3.32 

  

 

 

0.57** 

(0.001) 

 

16-18 ป 2.75 

  

 

  

0.67** 

(0.001) 

> 18 ป 3.42       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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จากตารางท่ี 4.29 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใช

วิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูใน

ครอบครัว แตกตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือ

พิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 5 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ นอยกวา 3 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป 

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ท่ี 2 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 3-6 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัวใหความสําคัญ

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัย

อยูในครอบครัว 

คู ท่ี  3 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ  7-12 ป  ท่ียังอาศัยอยู ในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป 

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คู ท่ี  4 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 13-15 ป ท่ียังอาศัยอยู ในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป 

ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

คู ท่ี  5 ผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ 16-18 ป ท่ียังอาศัยอยู ในครอบครัวให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการนอยกวาผูอยูอาศัยท่ีมีบุตรคนเล็กอายุ มากกวา 

18 ป ท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

4.6.2.7 ประเภททาวนเฮาส 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน คือ ดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ และดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยางโดยจําแนกตามประเภททาวนเฮาส สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.63 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

ดาน 

ประเภททาวนเฮาส 

F-test Sig 
< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ 
3.37 0.828 3.38 0.822 3.08 0.704 2.90 0.683 2.85 0.508 4.028 0.004** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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จากตารางท่ี 4.30 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ จําแนกตามทาวนเฮาสพบวา กลุมตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาท ให

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 กลุมตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 3.01-5.00 

ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.08 

กลุมตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90กลุมตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคามากกวา 10 

ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 

ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีอยูทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางท่ีอยูอาศัยทาวนเฮาสในระดับราคาอ่ืน โดยมีคาสถิติ ( F = 4.028 

Sig = 0.004 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวา

กลุมตัวอยางท่ีอยูอาศัยทาวนเฮาสตางกันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

เฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

 

 

 

 



 

ตารางท่ี 4.64  

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

3.37 3.38 3.08 2.90 2.85 

< 2.00 ลานบาท. 3.37 

  

 0.47** 

(0.005) 

0.52** 

(0.022) 

2.01-3.00 ลานบาท. 3.38 

  

 0.48** 

(0.002) 

0.53** 

(0.014) 

3.01-5.00 ลานบาท. 3.08      

5.01-10.00 ลานบาท. 2.90      

>10.00 ลานบาท. 2.85      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.31 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปได

วา ประเภททาวนเฮาสท่ีมีระดับราคาแตกตางกันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 4 คู คือ  

คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 

5.01-10.00 ลานบาท 

 คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา

มากกวา 10.00 ลานบาท 153 

 

 



 

คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 5.01-

10.00 ลานบาท 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการมากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา

มากกวา 10.00 ลานบาท 
 

ตารางท่ี 4.65 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

ดาน 

ประเภททาวนเฮาส 

F-test Sig 
< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 
3.13 0.820 3.07 0.757 2.85 0.665 2.77 0.511 2.66 0.321 2.791 0.028** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.32 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามทาวนเฮาสพบวา กลุมตัวอยางอยู

อาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.13 ขณะท่ีกลุม

ตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 กลุม

ตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 3.01-5.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.85 กลุม

ตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 5.01-10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 กลุม 154 

 

 



 

ตัวอยางอยูอาศัยทาวนเฮาสราคามากกวา 10.00 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.66 ซ่ึง

พบวากลุมตัวอยางท่ีอยูทาวนเฮาสราคานอยกวา 2 ลานบาท ใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางท่ีอยูอาศัยทาวนเฮาสใน

ระดับราคาอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 2.791 Sig = 0.028 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีอยู

อาศัยทาวนเฮาสตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตาง

ของคาเฉลี่ยเปนรายคูเฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

 

ตารางท่ี 4.66 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ  
 
�̅�𝑥 

< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

3.13 3.07 2.85 2.77 2.66 

< 2.00 ลบ. 3.13 

  

 0.36** 

(0.019) 

0.47** 

(0.023) 

2.01-3.00 ลบ. 3.07 

  

 0.30** 

(0.028) 

0.41** 

(0.035) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางท่ี 4.66 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ  
 
�̅�𝑥 

< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

3.13 3.07 2.85 2.77 2.66 

3.01-5.00 ลบ. 2.85      

5.01-10.00 ลบ 2.77      

>10.00 ลบ. 2.66      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.33 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธีของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปได

วา ประเภททาวนเฮาสท่ีมีระดับราคาแตกตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 4 

คู คือ  
คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 

5.01-10.00 ลานบาท 
คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคานอยกวา 2.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา

มากกวา 10.00 ลานบาท 
คูท่ี 3 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 

5.01-10.00 ลานบาท 
  156 

 

 



157 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคา 2.01-3.00 ลานบาทใหความสําคัญตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการ มากกวาผูอยูอาศัยทาวนเฮาสราคามากกวา 10.00 ลานบาท 

4.6.2.8 อายุโครงการ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบ

ระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน พบ 2 ดาน คือ ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ และ

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ของกลุมตัวอยาง จําแนกตามอายุโครงการ สามารถแสดงผลได 

ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.67 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามอายุโครงการ  

ดาน 

อายุโครงการ  

F-test Sig 

1 ป 2 ป 3 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานการวางผัง

แมบทภายใน

โครงการ 

3.04 0.588 3.07 0.629 3.23 0.604 3.940 0.020** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.34 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ จําแนกตามอายุโครงการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุ

โครงการ 3 ปใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.23 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการ 2 ปใหความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.07 กลุมตัวอยางท่ีอยูใน

โครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการ 1 ปใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.04 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุ

โครงการ 3 ปใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางท่ีอยูใน

โครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 3.940 Sig = 0.020 < 0.05) ซ่ึงมีคานอย
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กวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการ

หมูบานจัดสรรอายุโครงการ ตางกันใหความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

เฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

 

ตารางท่ี 4.68 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุโครงการ เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

1 ป 2 ป 3 ป 

3.04 3.07 3.23 

1 ป 3.04 

  

0.19** 

(0.040) 

2 ป 3.07 

  

0.16** 

(0.019) 

3 ป 3.23    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.35 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อายุโครงการแตกตางกันใหความสําคัญ

ตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการแตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 2 คู 

คือ  
คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 1 ปใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 3 ป 

คูท่ี 2 ผูอยูอาศัยในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 2 ปใหความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 3 ป 
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ตารางท่ี 4.69 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามอายุโครงการ  

ดาน 

อายุโครงการ  

F-

test 
Sig 

1 ป 2 ป 3 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายใน

โครงการ 

2.98 0.590 2.93 0.688 3.17 0.689 
5.66

7 
0.004** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.36 ผลการเปรียบเทียบของระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ จําแนกตามอายุโครงการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุ

โครงการ 3 ปใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ย

เทากับ 3.17 ขณะท่ีกลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการ 1 ปใหความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.98 กลุมตัวอยางท่ีอยูใน

โครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการ 2 ปใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.93 ซ่ึงพบวากลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการหมูบานจัดสรรอายุ

โครงการ 3 ปใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางท่ีอยูใน

โครงการหมูบานจัดสรรอายุโครงการอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 5.667 Sig = 0.004 < 0.05) ซ่ึงมีคานอย

กวาระดับนัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงสรุปไดวากลุมตัวอยางท่ีอยูในโครงการ

หมูบานจัดสรรอายุโครงการ ตางกันใหความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตาง

กันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

เฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 
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ตารางท่ี 4.70 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของอายุโครงการ เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

1 ป 2 ป 3 ป 

2.98 2.93 3.17 

1 ป 2.98    

2 ป 2.93 

  

0.24** 

(0.001) 

3 ป 3.17    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.37 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา อายุโครงการแตกตางกันใหความสําคัญ

ตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา แตกตางกัน 1 คู 

คือ  
คูท่ี 1 ผูอยูอาศัยภายในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 2 ปใหความสําคัญตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายในโครงการ นอยกวาผูอยูอาศัยในโครงการท่ีมีอายุโครงการ 3 ป 
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4.6.2.9 จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

จากการศึกษากลุมตัวอยางท่ีเปนผูท่ีอยูอาศัยในโครงการ ผลการทดสอบ

ระดับความสําคัญตอดานท่ีแตกตางกัน คือ ดานทัศนียภาพภายใน ของกลุมตัวอยาง จําแนกตาม

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ สามารถแสดงผลได ดังนี้ 

 

ตารางท่ี 4.71 

 

การเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนบานพัก

อาศัยในโครงการ 

ดาน 

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

F-test Sig 

ไมเกิน 99 หลัง       100-299 หลัง          300-499 หลัง       

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 

3.38 0.832 3.19 0.773 3.39 0.788 3.108 0.046** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.38 ผลการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ จําแนกตามจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ พบวา กลุมตัวอยางท่ีอาศัยในโครงการท่ีมี

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 300-499 หลังใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ใน

ระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 ขณะท่ี กลุมตัวอยางท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวนบานพัก

อาศัยในโครงการ ไมเกิน 99 หลังใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง 

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.38 กลุมตัวอยางท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 100-299 

หลังใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในระดับปานกลาง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 ซ่ึง

พบวากลุมตัวอยางท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 300-499 หลังให

ความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ สูงกวากลุมตัวอยางท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวน

บานพักอาศัยในโครงการอ่ืน โดยมีคาสถิติ (F = 3.108 Sig = 0.046 < 0.05) ซ่ึงมีคานอยกวาระดับ

นัยสําคัญท่ีผูวิจัยกําหนด คือ นอยกวา 0.05 จึงทําการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู

เฉพาะดานท่ียอมรับสมมติฐาน โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

 

 



162 

ตารางท่ี 4.72 

 

ทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของจํานวนบานพักอาศัยในโครงการเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD 

(Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

ไมเกิน 99 หลัง      100-299 หลัง          300-499 หลัง       

3.38 3.19 3.39 

ไมเกิน 99 หลัง       3.38 

 

0.18** 

(0.034) 

 

100-299 หลัง          3.19    

300-499 หลัง       3.39    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

จากตารางท่ี 4.39 แสดงวา การทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยเปนรายคู โดยใชวิธี

ของใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) สรุปไดวา จํานวนบานพักอาศัยในโครงการแตกตาง

กันใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกัน เม่ือพิจารณาเปนรายคู พบวา 

แตกตางกัน 1 คู คือ  
สรุปคือ คูท่ี 1 ผูท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวนบานพักอาศัยในโครงการไมเกิน 99 หลัง 

ใหความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ มากกวาผูท่ีอาศัยในโครงการท่ีมีจํานวนบานพัก

อาศัยในโครงการ 100-299 หลัง 
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4.7 ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการ 

 

4.7.1 การสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

        จากการสัมภาษณผูประกอบการประเภทบานเดี่ยว สามารถวิเคราะหและสรุป

การสัมภาษณไดดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.73 

 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยว 

รายละเอียด ผูประกอบการ A ผูประกอบการ B ผูประกอบการ C ผูประกอบการ D ผูประกอบการ E 

1.ประสบการณของ 

ผูสัมภาษณ 
25 ป 6 ป 13 ป 25 ป 20 ป 

2.วิธีการแบงสวน

ระดับราคาของ

โครงการบานเด่ียว 

- พิจารณาBrand 

Segmentation 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับลาง 3 

ลานบาท ถึง 6 

ลานบาท 

- ระดับกลาง 7 

ถึง 15 ลานบาท 

- ระดับบน 30 

ลานบาทขึ้นไป 

 

 

- พิจารณา 

  Brand    

Segmentation 

- ราคาตนทุน

ที่ดิน 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับลาง 3 ถึง 

5 ลานบาท 

- ระดับบน 7-12 

ลานบาท 

 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ราคาตนทุน

ที่ดิน 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ราคาไมไดเปน

ตัวแบงระดับ

โครงการแต 

Brand 

Segmentation 

เปนตัวแบง

ระดับของ

โครงการ 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับกลาง 8 

ถึง 15 ลานบาท 

- ระดับบน 30 

ลานบาทขึ้นไป 

 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับลาง 4 ถึง 

8 ลานบาท 

- ระดับกลาง 9 

ถึง 15 ลานบาท 

- ระดับบน 25 

ลานบาทขึ้นไป 

 

3.ความแตกตาง 

ของการพัฒนา 

โครงการโครงการ  

เหมือนเปรียบ 

เทียบจากผูพัฒนา 

โครงการอื่น 

- ทางเขา

โครงการที่ดูดีมี

เอกลักษณนา

ประทับใจต้ังแต

แรกเห็น 

- ใชพื้นที่โครงการ

ใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

- ราคา 

- ราคา 

- พยายาม

กระจายพื้นที่สี

เขียวภายใน

โครงการเพื่อ

ความรมร่ืน 

- รับประกัน 30 

ป 

- คิดถึงคุณภาพ

ชีวิตของการอยู

อาศัยมากอน 

- มีการวางผัง

แมบทจาก

ศาสตรฮวงจุย 

- เนนการ

ออกแบบใหเขา

กับบริบทของ

พื้นที่นั้น ๆ  

- ใชนวัตกรรม

ใหม ๆ พัฒนา

โครงการ เชน

การใหบริการ

โครงการผาน 

Smart phone 
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4. แบงสัดสวน

จัดสรร 

- พื้นที่ขายระดับ

ลางและกลาง

รอยละ 65 ถึง

68 พื้นที่สีเขียว

รอยละ 7-8 ของ

พื้นที่ขาย 

- พื้นที่ระดับบน

รอยละ 60 

พื้นที่สีเขียวรอย

ละ 8 ของพื้นที่

ขาย 

- พื้นที่ขายทกุ

ระดับราคาคิด

รอยละ 65 ถึง

72 พื้นที่สีเขียว

รอยละ 5 ของ

พื้นที่ขาย 

 

- พื้นที่ขายระดับ

ลางและกลาง

รอยละ 65 ถึง 

70 พื้นที่สีเขียว

รอยละ 5 ของ

พื้นที่ขาย 

- พื้นที่ระดับบน

รอยละ 62 

พื้นที่สีเขียวรอย

ละ 5 ถึง 6 ของ

พื้นที่ขาย 

- พื้นที่ขาย

ระดับกลางรอย

ละ 60 พื้นที่สี

เขียวรอยละ 7 

ของพื้นที่ขาย 

- พื้นที่ระดับบน

รอยละ 56-60 

พื้นที่สีเขียวรอย

ละ 8 ถึง 10 

ของพื้นที่ขาย 

 

- พื้นที่ขายทกุ

ระดับราคาคิด

รอยละ 60 ถึง

65 พื้นที่สีเขียว

รอยละ 7 ถึง 8 

ของพื้นที่ขาย 

 

5. การเพิ่มพื้นที่ของ

บานแปลงริมสุดหรือ

แปลงพิเศษ 

- ราคาระดับลาง

ไมเพิ่มพื้นที่ 

- ราคา

ระดับกลางไม

เพิ่ม 

- ระดับราคาสูง

เพิ่มขึ้นประมาณ

รอยละ 16 

- ทุกระดับราคา

เพิ่มพื้นที่ขึ้น

ประมาณรอยละ 

1 ถึง 3 

- ราคาระดับลาง

ไมเพิ่มพื้นที่ 

- ราคา

ระดับกลางไม

เพิ่ม 

- ระดับราคาสูง

เพิ่มขึ้นประมาณ

รอยละ 15 ถึง 

20 

- เนื่องจากการ

พัฒนาโครงการ

เนนแปลงใหญ

จึงไมจําเปนตอง

เพิ่มพื้นที่ 

- พิจารณาตาม

ความเหมาะสม

ของที่ดินที่ทํา

การพัฒนา 

6. ในการกําหนด

ขนาดของถนนใน

พื้นที่โครงการ 

- ราคาระดับลาง

และกลาง

พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- ราคาระดับสูง มี

การปรับถนน

สายหลักใหใหญ

ขึ้น แตถนนซอย

ยอยพิจารณา

ตามกฎหมาย

กําหนด 

- ทุกระดับราคา

พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

 

- ราคาระดับลาง

และกลาง

พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- ราคาระดับสูง มี

การปรับถนน

สายหลักใหใหญ

ขึ้น แตถนนซอย

ยอยพิจารณา

ตามกฎหมาย

กําหนด 

- ราคา

ระดับกลาง

พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- ราคาระดับสูง มี

การปรับถนน

สายหลักใหใหญ 

แตถนนซอย

ยอยพิจารณา

ตามกฎหมาย 

เพื่อตองการ

พื้นที่สีเขียวให

มากที่สุด 

- ราคาระดับลาง

และกลาง

พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- ราคาระดับสูง มี

การปรับถนน

สายหลักใหใหญ

ขึ้น แตถนนซอย

ยอยพิจารณา

ตามกฎหมาย

กําหนด 
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7 .  เ ก ณ ฑ ห รื อ

ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร

กําหนดขนาดพื้นที่

และตําแหนงของ

ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ

สวนกลาง 

- อยูกลาง

โครงการ 

- พิจารณาตาม

กายภาพที่ดิน 

หากที่ดินเปน

แนวยาว ลึก จะ

จัดทํา 2 สวน 

- พิจารณาจาก

หนาโครงการ

กอน แลวจึง

คอยพิจารณาให

อยูกลาง

โครงการ 

- อยูดานหนา

โครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหเกิด

ความประทับใจ

ต้ังแตเขา

โครงการ 

-อยูกลางโครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหทุก

บานสามารถ

เขาถึงไดงาย 

- อยูกลาง

โครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหทุก

บานสามารถ

เขาถึงไดงาย 

8 .  การพิ จ า รณา

สวนหยอมกระจาย

ตามพื้นที่ตาง ๆ  

- มีการกระจาย

รอบ ๆ โครงการ 

หากมีพื้นที่เศษ 

- มีการกระจาย

รอบ ๆ โครงการ 

หากมีพื้นที่เศษ 

- มีการกระจาย

รอบ ๆ โครงการ 

- มีการกระจาย

รอบ ๆ โครงการ 

- มีการกระจาย

รอบ ๆ โครงการ 

หากมีพื้นที่เศษ 

9. แนวคิดในการ

วาง ตําแหน งของ

แปลงขาย 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

- แปลงบานทิศ

เหนือใต 

- แปลงขายราคา

แพงที่อยูดานใน

เพราะคนเขาถึง

นอย ไม

พลุกพลาน ทั้งนี้

ตองพิจารณา

ลักษณะ

สภาพแวดลอม

เพิ่มเติม 

-แปลงบานทิศ

เหนือใต 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

10. องคประกอบที่

สํ า คั ญ ใ น ว า ง ผั ง

แมบทโครงการ 

- เนนเร่ืองความ

ปลอดภัยภายใน

โครงการ 

- รูปแบบสวนที่

รมร่ืน 

- การวางแปลง

บาน 

- ใชประโยชน

สูงสุด 

- ทางเขาออก

สะดวก 

- ลักษณะพื้นที่

สวนกลางที่ดูดี 

- มีรูปแบบสไตล

ที่ชัดเจน 

- ความปลอดภยั

ในโครงการ 

- ทําเลที่ต้ัง

โครงการ 

- พื้นที่สวนกลาง 

 

11. การตัดสินใจ

สรางอาคารสโมสร 

- มีทุกโครงการ - มากกวา 300

แปลงจึงจะมี 

-มากกวา 300 

แปลงจึงจะมี 

- มีทุกโครงการ - มีทุกโครงการ 

12. การตัดสินใจ

สร า งสระว ายน้ํ า

สวนกลาง 

- มีทุกโครงการ - มากกวา 300

แปลงจึงจะมี 

- มากกวา 300

แปลงจึงจะมี 

- หากโครงการมี

สระวายน้าํใน

บานไม

จําเปนตองมี 

- มีทุกโครงการ 
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13. รูปแบบในการ

ตัดสินใจสรางซุม

ปอมปายโครงการ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการทั้งนี้

ตองดูตาม

ลักษณะของ

พื้นที่ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการ 

- ตามรูปแบบ

แนวคิดของ

โครงการและ

ศาสตรฮวงจุย

ผสมผสานกัน 

- เปนไปตาม

รูปแบบบริบท

ที่ต้ังโครงการ 

14. การจัดทํา

รูปแบบทางเทา 

- อาจมีการสลับ

ตนไมบางใน

บางสวนของ

โครงการ 

- ไมเนนเนื่องจาก

จะทําใหพื้นที่

ขายลดลง 

- อาจมีการสลับ

ตนไมบางใน

บางสวนของ

โครงการ 

- อาจมีการสลับ

ตนไมบางใน

บางสวนของ

โครงการ 

- อาจมีการสลับ

ตนไมบางใน

บางสวนของ

โครงการ 

15. ตําแหนงอาคาร

นิติบุคคล 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

- อยูกับสวน

บริเวณดานหนา

โครงการ 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

-อยูกับสวน

สวนกลาง 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

- อยูกับสวน

สวนกลาง 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

 

 

4.7.2 การสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

จากการสัมภาษณผูประกอบการประเภททาวนเฮาส สามารถวิเคราะหและสรุป

การสัมภาษณไดดังตารางตอไปนี้  

 

ตารางท่ี 4.74 

 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส 

รายละเอียด ผูประกอบการ A ผูประกอบการ B ผูประกอบการ C ผูประกอบการ D ผูประกอบการ E 

1. ประสบการณของ

ผูสัมภาษณ 
25 ป 6 ป 13 ป 25 ป 20 ป 
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2. วิธีการแบงระดับ

ราคาของโครงการ

บานเด่ียว 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับลาง 1.8 

ถึง1.9 ลานบาท 

- ระดับกลาง 3 

ลานบาท 

- ระดับบน 8 ถึง 

15 ลานบาท 

 

 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ราคาตนทุน

ที่ดิน 

- ทําเลที่ต้ัง 

- 2ชั้น 1.5 ลาน

บาท ถึง 2 ลาน

บาท 

- 3 ชั้น 3 ลาน

บาท ถึง 4.5 

ลานบาท 

- พิจารณา 

Brand 

Segmentation 

- ราคาตนทุน

ที่ดิน 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ราคาไมไดเปน

ตัวแบงระดับ

โครงการแต 

Brand 

Segmentation 

เปนตัวแบง

ระดับของ

โครงการ 

- ทําเลที่ต้ัง 

- มีระดับราคา

เดียว 14 ลาน

บาทขึ้นไป 

- พิจารณา Brand 

Segmentation 

- ทําเลที่ต้ัง 

- ระดับลาง 1.8 

ถึง 2.5 ลานบาท 

- ระดับกลาง 3.5 

ถึง 7 ลานบาท 

- ระดับบน 12 

ลานบาทขึ้นไป 

 

3. ความแตกตาง

ของการพัฒนา

โครงการโครงการ

เมื่อเปรียบเทียบ

จากผูพัฒนา

โครงการอื่น 

- ทางเขา

โครงการที่ดูดีมี

เอกลักษณนา

ประทับใจต้ังแต

แรกเห็น 

- ใชพื้นที่โครงการ

ใหเกิดประโยชน

สูงสุด 

- ราคา 

- ราคา 

- พยายาม

กระจายพื้นที่สี

เขียวภายใน

โครงการเพื่อ

ความรมร่ืน 

- รับประกัน 30 

ป 

- คิดถึงคุณภาพ

ชีวิตของการอยู

อาศัยมากอน 

- มีการวางผัง

แมบทจาก

ศาสตรฮวงจุย 

- เนนการ

ออกแบบใหเขา

กับบริบทของ

พื้นที่นั้น ๆ  

- มีการใช

นวัตกรรมใหม ๆ 

ในการพัฒนา

โครงการ เชน

การใหบริการ

ตาง ๆ ใน

โครงการผาน 

Smart phone 

4. แบงสัดสวน

จัดสรร 

- พื้นที่ขายรอยละ 

58 ถึง60 พื้นที่สี

เขียวรอยละ 8 

ของพื้นที่ขาย 

- พื้นที่ขายทกุ

ระดับราคาคิด

รอยละ 60 ถึง

65 พื้นที่สีเขียว

รอยละ 5 ของ

พื้นที่ขาย 

 

- พื้นที่ขายทกุ

ระดับราคาคิด

รอยละ 60 

พื้นที่สีเขียวรอย

ละ 5 ของพื้นที่

ขาย 

 

- พื้นที่ขายรอยละ 

56 ถึง 60 พื้นที่

สีเขียวรอยละ 6 

ถึง 7 ของพื้นที่

ขาย 

- พื้นที่ขายรอยละ 

58 ถึง 60 พื้นที่

สีเขียวรอยละ 5 

ของพื้นที่ขาย 
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ตารางท่ี 4.74 

 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส (ตอ) 
รายละเอียด ผูประกอบการ A ผูประกอบการ B ผูประกอบการ C ผูประกอบการ D ผูประกอบการ E 

5. การเพิ่มพื้นที่ของ

บ า นแปลง ริม สุ ด

หรือแปลงพิเศษ 

- ไมคอยเพิ่มมาก

เนื่องจากจะมา

ปญหาดานการ

ขาย 

- อาจเพิ่มตาม

กฎหมายของ

ระยะรน หรือ

หากพื้นที่นั้น

เปนเศษ 

- อาคาร 2 ชั้น

เพิ่มรอยละ 1 

เปนอยางมาก 

- อาคาร 3 ชั้น

เพิ่มรอยละ 2 

เปนอยางมาก 

- เพิ่มมากจะมี

ปญหาดานการ

ขาย 

 

- เพิ่มตาม

กฎหมายของ

ระยะรน ยกเวน

พื้นที่นั้นเปนเศษ 

- เพิ่มตาม

กฎหมายของ

ระยะรน ยกเวน

พื้นที่นั้นเปนเศษ 

- เพิ่มตาม

กฎหมายของ

ระยะรน ยกเวน

พื้นที่นั้นเปนเศษ 

6. ในการกําหนด

ขนาดของถนนใน

พื้นที่โครงการ 

- พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

- พิจารณาตาม

กฎหมาย

กําหนด 

7 .  เ ก ณ ฑ ห รื อ

ห ลั ก ก า ร ใ น ก า ร

กําหนดขนาดพื้นที่

และตําแหนงของ

ส ว น ส า ธ า ร ณ ะ

สวนกลาง 

- อยูกลาง

โครงการ 

- พิจารณาตาม

กายภาพที่ดิน 

หากที่ดินเปน

แนวยาว ลึก จะ

จัดทํา 2 สวน 

- พิจารณาจาก

หนาโครงการ

กอน แลวจึง

คอยพิจารณาให

อยูกลาง

โครงการ 

- อยูดานหนา

โครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหเกิด

ความประทับใจ

ต้ังแตเขา

โครงการ 

- อยูกลาง

โครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหทุก

บานสามารถ

เขาถึงไดงาย 

- อยูกลาง

โครงการ

เนื่องจาก

ตองการใหทุก

บานสามารถ

เขาถึงไดงาย 

8 .  ก า รพิ จ า รณา

สวนหยอมกระจาย

ตามพื้นที่ตางๆ  

- ไมมีการ

พิจารณาเร่ือง

ดังกลาว 

- ไมมีการ

พิจารณาเร่ือง

ดังกลาว 

- ไมมีการ

พิจารณาเร่ือง

ดังกลาว 

- ไมมีการ

พิจารณาเร่ือง

ดังกลาว 

- ไมมีการ

พิจารณาเร่ือง

ดังกลาว 

9. แนวคิดในการ

วาง ตําแหน งของ

แปลงขาย 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 

-แปลงบานทิศ

เหนือใต 

- แปลงขายราคา

แพงที่อยูดานใน

เพราะคนเขาถึง

นอย ไม

พลุกพลาน ทั้งนี้

ตองพิจารณา

ลักษณะ

สภาพแวดลอม

เพิ่มเติม 

- แปลงบานทิศ

เหนือใต 

- แปลงขายราคา

แพงอยูดานหนา 

ใกลสวน 
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ตารางท่ี 4.74 

 

ขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรรประเภททาวนเฮาส (ตอ) 
รายละเอียด ผูประกอบการ A ผูประกอบการ B ผูประกอบการ C ผูประกอบการ D ผูประกอบการ E 

10. องคประกอบที่

สําคัญในวางผัง

แมบทโครงการ 

- เนนเร่ืองความ

ปลอดภัยภายใน

โครงการ 

- รูปแบบสวนที่

รมร่ืน 

- การวางแปลง

บาน 

- ใชประโยชน

สูงสุด 

- ทางเขาออก

สะดวก 

- ลักษณะพื้นที่

สวนกลางที่ดูดี 

- มีรูปแบบสไตล

ที่ชัดเจน 

- ความปลอดภยั

ในโครงการ 

- ทําเลที่ต้ัง

โครงการ 

- พื้นที่สวนกลาง 

 

11. การตัดสินใจ

สรางอาคารสโมสร 

- มีทุกโครงการ - มากกวา 300 

แปลงจึงจะมี 

- มากกวา 300 

แปลงจึงจะมี 

- มีทุกโครงการ - มีทุกโครงการ 

12. การตัดสินใจ

สรางสระวายน้ํา

สวนกลาง 

- มีทุกโครงการ - มากกวา 300 

แปลงจึงจะมี 

- มากกวา 300 

แปลงจึงจะมี 

- มีทุกโครงการ - มีทุกโครงการ 

13. รูปแบบในการ

ตัดสินใจสรางซุม

ปอมปายโครงการ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการทั้งนี้

ตองดูตาม

ลักษณะของ

พื้นที่ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการ 

- เปนไปตาม

รูปแบบ

มาตรฐาน

โครงการ 

- ตามรูปแบบ

แนวคิดของ

โครงการและ

ศาสตรฮวงจุย

ผสมผสานกัน 

- เปนไปตาม

รูปแบบบริบท

ที่ต้ังโครงการ 

14. การจัดทํา

รูปแบบทางเทา 

- ไมเนนเนื่องจาก

จะทําใหพื้นที่

ขายลดลง 

- ไมเนนเนื่องจาก

จะทําใหพื้นที่

ขายลดลง 

- ไมเนนเนื่องจาก

จะทําใหพื้นที่

ขายลดลง 

- อาจมีการสลับ

ตนไมบางใน

บางสวนของ

โครงการ 

- ไมเนนเนื่องจาก

จะทําใหพื้นที่

ขายลดลง 

15. ตําแหนงอาคาร

นิติบุคคล 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

- อยูกับสวน

บริเวณดานหนา

โครงการ 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร (หากม)ี 

- อยูการสวน

สวนกลาง 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

- อยูการสวน

สวนกลาง 

- อยูตําแหนง

เดียวกับอาคาร

สโมสร 

 

 

จากตารางท่ี 4.24 และตารางท่ี 4.25 สามารถสรุปและวิเคราะหความสัมพันธระหวาง

ขอมูลท่ีไดจากการสํารวจกลุมผูประกอบการโดยแบบสัมภาษณจากผูประกอบการโครงการหมูบาน

จัดสรรประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส จํานวน 5 รายโดยเลือกผูประกอบการโครงการท่ีมี

ประสบการณในการพัฒนาโครงการไมนอยกวา 5 ป โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไป 
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การกําหนดราคาขายโครงการ การวางตําแหนงตาง ๆ และความตองการลักษณะทาง

กายภาพตอแนวทางการวางผังแมบทโครงการจากการสัมภาษณผูประกอบการดังกลาวจํานวน 5 ราย

มีวิธีการแบงระดับราคาโดยการพิจารณาเรื่องของตราสินคาทางการตลาดมาเปนตัวพิจารณาเรื่องของ

การแบงระดับราคาโดยใหความคิดเห็นวาการตั้งระดับราคาไมสามารถกําหนดคาเปนหลักตายตัวเสมอ

ไปเนื่องจากทําเลท่ีตั้งแตละท่ีมีตนทุนของราคาไมเทากัน จึงทําใหตราสินคาทางการตลาดตอหนึ่งตรา

สินคาอาจมีราคาท่ีคาบเก่ียวหรือแตกตางกันได  

ความแตกตางของการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรแตละผูประกอบการมีความ

แตกตางกันเนื่องจากตองการสรางเอกลักษณของแตละผูประกอบการท่ีสามารถบงบอกถึงคุณภาพ

ของตราสินคาและสรางความม่ันใจใหกับผูอยูอาศัย 

ในดานการแบงสัดสวนการจัดสรรท่ีดินของผูประกอบการแตละรายโดยสวนใหญพ้ืนท่ี

ขายของโครงการหมูบานจัดสรรประเภทบานเดี่ยวจะอยูท่ีรอยละ 65 ถึง 70 โดยแบงเปนพ้ืนท่ี

นันทนาการประมาณรอยละ 7 ถึง 8 ของพ้ืนท่ีขาย การแบงสัดสวนโครงการหมูบานจัดสรรประเภท

ทาวนเฮาส จะสามารถสรางพ้ืนท่ีขายไดนอยกวาบานเดียวเนื่องจากมีขอจํากัดระยะรนของกฎหมาย

ควบคุมอาคารจึงทําใหพ้ืนท่ีขายอยูท่ีประมาณรอยละ 56 ถึง 60 และพ้ืนท่ีนันทนาการอยูท่ีประมาณ

รอยละ 5  

ในสวนของการเพ่ิมพ้ืนท่ีของแปลงขายริมสุดหรือแปลงพิเศษสวนใหญของโครงการ

จัดสรรท้ัง 2 ประเภทนั้น จะไมคอยเพ่ิมพ้ืนท่ีมากนักซ่ึงหากมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีอาจเปนเศษของพ้ืนท่ีตาม

ลักษณะทางกายภาพของโครงการท่ีไมลงตัวหรือเปนพ้ืนท่ีดานขางท่ีเปนระยะรนของกฎหมายควบคุม

อาคาร อีกท้ังหากมีการเพ่ิมพ้ืนท่ีจะสงผลกระทบใหพ้ืนท่ีนั้น ๆ ขายไดยากข้ึนเนื่องจากจะมีราคาสูง  

ในสวนของการกําหนดขนาดของถนนโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท ตามความ

คิดเห็นของผูประกอบการ สรุปไดวาโครงการระดับราคาต่ําและระดับราคากลางจะพิจารณาขนาด

ถนนตามกฏหมายท่ีกําหนดไว แตในโครงการระดับราคาสูงนั้น จะมีการปรับขนาดของถนนหลักใหดู

ใหญกวากฎหมายกําหนดข้ึนแตถนนซอยยอยนั้น ก็ยังคงพิจารณาตามกฎหมายเชนเดิม  

เรื่องของเกณฑในการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีและตําแหนงสวนสาธารณะสวนกลาง

ผูประกอบการสวนใหญใหความเห็นวาควรอยูตําแหนงพ้ืนท่ีกลางโครงการ โดยพิจารณาตามกายภาพ

ของท่ีดินโครงการหากเปนแนวยาวและลึกอาจจะจัดทําแบงสวนออกเปน 2 สวนได  

รูปแบบของสวนหยอมกระจายตามพ้ืนท่ีตางๆมีความคิดเห็นวาสวนหยอมอาจเกิดจาก

พ้ืนท่ีเศษของโครงการท่ีไมลงตัว 
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ดานแนวคิดการวางตําแหนงแปลงพ้ืนท่ีขายโดยสวนใหญท้ัง 2 ประเภทการจัดสรรให

ความคิดเห็นวาแปลงขายท่ีอยูดานหนาโครงการและใกลสวนจะมีราคาท่ีสูงกวาแปลงขายท่ีอยูดานใน

ของโครงการ หรือทายโครงการ 

ในสวนขององคประกอบท่ีสําคัญในการวางผังแมบทของโครงการจัดสรรท่ีดินท้ัง 2 

ประเภทจะเนนเรื่องของความปลอดภัยมาเปนอันดับตน ๆ ในการพัฒนาโครงการ 

ในการพัฒนาโครงการในการตัดสินใจสรางอาคารสโมสรและสระวายน้ําสวนกลาง

สําหรับ ประเภทบานเดี่ยว เห็นวาควรจะจัดใหมีทุกโครงการ แตจะมีผูประกอบการบางรายท่ีพิจารณา

ไมมีจากจํานวนการจะแปลงพ้ืนท่ีขายท่ีนอยกวา 300 แปลง ซ่ึงแตกตางจากประเภททาวนเฮาสท่ีอาจ

พิจารณาวาไมจําเปนตองมีก็ได 

ในสวนของรูปแบบการตัดสินใจสรางปอมปายโครงการ หมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท 

พิจารณารูปแบบใหเปนไปตามมาตรฐานโครงการของผูประกอบการแตละรายท้ังนี้อาจจะดูบริบทของ

พ้ืนท่ีโครงการท่ีจะพัฒนาประกอบการพิจารณาปรับเปลี่ยนใหเหมาะสม 

ในการจัดทํารูปแบบทางเดินเทาสําหรับประเภทบานเดี่ยว ตองการใหมีการออกแบบ

ทางเทาใหมีการสลับตนไมบางในบางสวนของโครงการ สวนประเภททาวนเฮาสท่ีไมคอยให

ความสําคัญเรื่องรูปแบบของทางเทามากนักหรืออาจไมจําเปนตองมี 

การวางตําแหนงอาคารนิติบุคคลท้ัง 2 ประเภท ผูอยูอาศัยมักตองการใหอยูในตําแหนง

เดียวกับอาคารสโมสรของโครงการ หรือหากไมมีอาคารสโมสรก็จะใหอยูติดกับพ้ืนท่ีนันทนาการหรือ

สวนสวนกลางของโครงการ 
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บทที่ 5 

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ 

 

การวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงผสม (mixed methodology) ในลักษณะการวิจัยเชิง

พรรณนา (descriptive strategy) โดยใชเทคนิควิธีในการเก็บรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสวนตาง ๆ 

เริ่มตนจากการกําหนดประชากรและกลุมตัวอยาง คือ กลุมเปาหมายท่ีเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยประเภท

หมูบานจัดสรร จํานวน 411 คน และกลุมตัวอยางท่ีเปนผูประกอบการโครงการหมูบานจัดสรร

ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสจํานวน 5 โครงการ โดยทําการศึกษาปจจัยเชิงประชากรของกลุม

ตัวอยางท่ีมีผลตอการตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย ไดแก การวางผังแมบทโครงการและองคประกอบ

พ้ืนท่ีสวนกลาง ลักษณะทางกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรร โดยทําการรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถาม ทําการวิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนาและวิเคราะหหาความแตกตาง โดยมี

วัตถุประสงคของงานวิจัยเพ่ือศึกษาปจจัยสวนบุคคลและระดับราคาของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบาน

จัดสรรแตละประเภท ท่ีสงผลตอความสัมพันธกับแนวทางในการออกแบบวางผังแมบทโครงการ และ

องคประกอบตาง ๆ ของผังโครงการหมูบานจัดสรร รวมถึงเสนอขอเสนอแนะผลการวิจัยของแนว

ทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรของแตละระดับราคา ประเภทบานเดี่ยว 

ทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

 

5.1 สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 

 

5.1.1 สรุปปจจัยสวนบุคคล 

จากการศึกษาปจจัยสวนบุคคลและระดับราคาของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบาน

จัดสรรแตละประเภท ท่ีสงผลตอความสัมพันธกับแนวทางในการออกแบบวางผังแมบทโครงการ และ

องคประกอบตาง ๆ ของผังโครงการหมูบานจัดสรร รวมถึงเสนอขอเสนอแนะผลการวิจัยของแนว

ทางการออกแบบผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรของแตละระดับราคา ประเภทบานเดี่ยว 

ทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลการเก็บขอมูลโดยใชแบบสอบถาม สามารถสรุปผล

การศึกษาไดดังนี้ 

5.1.1.1 สรุปขอมูลสวนบุคคล 

พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศชายและเพศหญิงในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน 

โดยมีกลุมตัวอยางสวนใหญมีอายุระหวาง 31-40 ป มีสถานภาพโสดและสถานภาพสมรสสัดสวนท่ี

ใกลเคียงกัน โดยกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาในระดับปริญญาตรี ซ่ึงมีอาชีพเปนพนักงาน
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บริษัทเอกชนและคาขาย ทําธุรกิจสวนตัว เจาของกิจการ มีรายไดรวมของครอบครัวสวนมากจะมี

รายไดมากกวา 200,000 บาทตอเดือน โดยมีจํานวนสมาชิกในครอบครัว 2-4 คน และ 5-7 คนใน

สัดสวนท่ีใกลเคียงกัน ซ่ึงกลุมตัวอยางสวนใหญไมมีบุตร  

5.1.1.2 สรุปพฤติกรรมการเลือกท่ีอยูอาศัย 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี ท่ีอยูอาศัยเปนประเภทอยูบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาสในสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน และสวนใหญบานเดี่ยวจะมีระดับราคาระหวาง 3.01-5.00 ลาน

บาท และ 2.01-3.00 ลานบาท สวนกลุมตัวอยางท่ีมีท่ีอยูอาศัยเปนประเภททาวนเฮาสทุกระดับราคา

จะมีสัดสวนท่ีใกลเคียงกัน โดยอายุโครงการหมูบานจัดสรรมีอายุ 3 ป ตั้งอยูบริเวณชานเมือง จํานวน 

100-299 หลังคาเรือน 

5.1.2 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยเชิงประชากร 

ปจจัยเชิงประชากรสงผลตอระดับความสําคัญตอแนวทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบานจัดสรร ใหความสําคัญกับแนวทางการออกแบบแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญ

ทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยสรุปไดตามตารางดังตอไปนี้ 

 

ตารางท่ี 5.1 

 

สรุปผลการทดสอบสมมติฐานปจจัยเชิงประชากร 

ปจจัยเชิงประชากร ดานการวางผังแมบท ดานทัศนียภาพ ดานงานระบบตาง ๆ  

สถานภาพ      

ระดับการศึกษา    

อาชีพ     

รายไดรวมของครอบครัว       

จํานวนสมาชิกในครอบครัว     

อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยู

ในครอบครัว  
   

ประเภททาวนเฮาส      

อายุโครงการ      

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ      

หมายเหตุ.  ปจจัยท่ีใหความสําคัญแตกตางกัน อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ปจจัยประชากรสงผลตอระดับความสําคัญดานการวางผังแมบทในโครงการ 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัว จํานวนสมาชิกใน

ครอบครัว อายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยในครอบครัว และอายุโครงการ ตางกัน ใหความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  

ประชากรสงผลตอระดับความสําคัญดานทัศนียภาพภายในโครงการ พบวา กลุม

ตัวอยางท่ีมี ระดับการศึกษา จํานวนสมาชิกในครอบครัว อายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยในครอบครัว 

ประเภทท่ีอยูอาศัยทาวนเฮาส และจํานวนบานพักอาศัยในโครงการ ตางกัน ใหความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ แตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ประชากรสงผลตอระดับความสําคัญดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

พบวา กลุมตัวอยางท่ีมี ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดรวมของครอบครัว จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

อายุบุตรคนเล็กท่ีอาศัยในครอบครัว ประเภทท่ีอยูอาศัยทาวนเฮาส และอายุโครงการ ตางกัน ให

ความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 

5.1.3 สรุปความสําคัญของดานตาง ๆ ในโครงการตอแนวทางการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการของแตละกลุมระดับราคา 

โดยพิจารณาท้ัง 3 ดาน ไดแกดานการวางผังแมบทโครงการดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการและดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ โดยการอางอิงจากตารางผลการวิเคราะห

ขอมูลการสํารวจลักษณะทางกายภาพตอแนวทางการออกแบบผังแมบทและองคประกอบตาง ๆ 

ภายในโครงการหมูบานจัดสรร ของตารางจากบทท่ี 4 สามารถสรุปไดดังตอไปนี้ 

5.1.3.1 ดานการวางผังแมบทในโครงการ  

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 5.2 สรุปความสําคัญดานการวางผังแมบทใน

โครงการท่ีเปนลําดับท่ี 1 ของแตละระดับกลุมราคาของประเภทบานเดี่ยวและประเภททาวนเฮาส 

สามารถสรุปไดท้ังหมด 4 ปจจัย ไดแก (1) ขนาดความใหญและเล็กของแปลงอยูอาศัย โดยมีกลุม

ระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา A1 และ C1 (2) ตําแหนงแปลง

บานภายในโครงการ โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา B1 

และ D2 (3) รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร อาทิเชน กลุมหรือเรียงยาวโดยมีกลุมระดับราคาท่ีให

ความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา D1 B2 C2 และ D2 (4) ความหนาแนนของแปลง

อยูอาศัยในโครงการ โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา A0 

และ A2 
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รายละเอียด 

ระดับราคาประเภทบานเดีย่ว (ลานบาท) ระดับราคาประเภททาวนเฮาส (ลานบาท) 

A1 B1 C1 D1 A0 A2 B2 C2 D2 

(2.01-

3.00) 

(3.01-

5.00) 

(5.01-

10.00) 
(>10.00) (>2.00) 

(2.01-

3.00) 

(3.01-

5.00) 

(5.01-

10.00) 
(>10.00) 

ดานวางผังแมบทภายในโครงการ  

ขนาดความใหญ เล็ก

ของแปลงอยูอาศัย 
                

ตําแหนงแปลงบาน

ภายในโครงการ  
                

รูปแบบการจัดแปลง

จัดสรร อาทิเชน แบบ

กลุมหรือเรียงยาว 

              

ความหนาแนนของ

แปลงอยูอาศัยใน

โครงการ  

                

ดานทัศนียภาพภายในโครงการ  

รูปแบบเสาไฟฟา อาทิ

เชน บนดิน ใตดิน 
                 

มีทะเลสาบในโครงการ               

มีเสาไฟฟาแรงสูง                

ประเภทถังเก็บน้ํา

สํารอง 
                 

ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ  

รูปแบบระบบรักษา

ความปลอดภยั  
            

ระบบรักษาความ

ปลอดภัยแบบ 2 ชั้น  
               

 

ตารางท่ี 5.2 

 

สรุปความสําคัญของปจจัยท่ีเปนลําดับท่ี 1 ของแตละระดับราคาของประเภทบานเดี่ยวและประเภท

ทาวนเฮาส 
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ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.34 และตารางท่ี 4.35 จากปจจัย

ท้ังหมดของประเภทบานเดี่ยว และประเภททาวนเฮาสท้ัง 2 ประเภทนั้น สามารถสรุปแยกเปนแตละ

ปจจัยตอกลุมระดับราคา นั้นสามารถสรุปแนวคิดไดดังตอไปนี้ 

(1) ปจจัยตําแหนงของทําเลแปลงท่ีอยูอาศัย และขนาดความใหญ เล็ก

ของแปลงอยูอาศัย เม่ือเปรียบเทียบตามกลุมประเภทบานเดี่ยวนั้น มีความสําคัญมากและเทากันท้ัง 2 

ปจจัย และมาเปนลําดับท่ี 1 ของดานการวางผังแมบทในโครงการ ซ่ึงปจจัยของตําแหนงของทําเล

แปลงท่ีอยูอาศัย หากเม่ือพิจารณาท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส จะเห็นวากลุมบานระดับราคา

ต่ํา A1 B1 C1 D1 และ A0 A2 B2 C2 D2 ในระดับราคาสูง จะมีคารอยละท่ีสูงข้ึนเรื่อย ๆ ตามลําดับ 

ซ่ึงสามารถสังเคราะหขอมูลไดวากลุมบาน ระดับราคาต่ําสนใจพ้ืนท่ีสวนกลางมากกวาระดับราคาสูง 

แตในทางกลับกันระดับราคาสูงมีความตองการเรื่องของความสะดวกสบายในการเขาถึง และใน

ประเภททาวนเฮาสพบวาระดับ A0 ตองการแปลงท่ีอยูอาศัยอยูบริเวณสวนกลางโครงการ โดยในกลุม

ระดับราคา A2-C2 ตองการอยูบริเวณหนาโครงการ และบานเดี่ยวในกลุมระดับ D1 ตองการอยู

บริเวณกลางโครงการเชนเดียวกับกลุมทาวนเฮาสระดับ A0 และ A2 ซ่ึงอาจพิจารณาไดวา รูปแบบ

ของทาวนเฮาสในการจัดวางแปลงท่ีอยูอาศัยมักจะถูกวางเปนเรียงแถวนั้น ทําใหผูอยูอาศัยประเภท

ทาวนเฮาสจะมีความตองการเรื่องของตําแหนงท่ีตองการความเปนสวนตัว จึงทําใหระดับราคา D2 จึง

ใหผลท่ีตองการอยูบริเวณสวนกลางของโครงการ  

(2) รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการ จากการพิจารณาพบวา ทุก

กลุมระดับราคาของบานเดี่ยว มีความตองการในการจัดวางผังแบบกลุมท่ีดูเปนชุมชน ซ่ึงแตกตางกับ

ประเภททาวนเฮาสท่ีมีความตองการรูปแบบการวางผังแบบเรียงเปนแนวยาว โดยสามารถยอมรับได

กับรูปแบบและลักษณะดังกลาว นั่นหมายความวาหากมีการวางผังทาวนเฮาสใหเปนแบบกลุมจะไมมี

ผลตอความตองการของผูซ้ือทาวนเฮาส  

(3) ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสร พบวาเกือบทุกประเภทและระดับกลุม

ราคา โดยสวนใหญอยากใหอาคารสโมสรตั้งอยูบริเวณดานหนาโครงการหรือกลางโครงการ และไมได

ตองการใหอาคารสโมสรอยูบริเวณทายโครงการ ยกเวนบานเดี่ยว กลุม B1 ตองการกลางโครงการ 

และทาวเฮาสกลุม C2-D2 ตองการหนาโครงการ 

(4) ปจจัยตําแหนงอาคารนิติบุคคล จากการพิจารณาพบวาประเภทบาน

เดี่ยวและประเภททาวนเฮาสทุกกลุมระดับราคา มีความตองการตําแหนงอาคารนิติบุคคลใหอยูหนา

หรือกลางโครงการ ก็ได และไมตองการใหอยูบริเวณทายโครงการ 

(5) ขนาดความกวางของถนนในโครงการ การพิจารณาพบวาขนาดความ

กวางของถนนโครงการท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคา มีความตองการ
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ความกวางของถนนในโครงการใหเปนไปตามกฎหมายกําหนด ซ่ึงไมไดใหความสําคัญกับขนาดถนนท่ี

ใหญข้ึน 

(6) ปจจัยทิศทางการหันหนาบาน จากการพิจารณาพบวา ประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาสทุกกลุมระดับราคามีความตองการทิศทางหันหนาบานหันไปทางดานทิศเหนือ

เปนทางเลือกหลัก และจะเลือกทิศใตทางเลือกรอง 

(7) ปจจัยตําแหนงการวางฝากทอระบายน้ํา จากการพิจารณาพบวาท้ัง

ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส มีความตองการใหฝาทอระบายน้ําอยูบนตําแหนงผิวถนน หรือ

ทางเดินเทาก็ได 

(8) ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการจากการพิจารณาพบวาท้ัง

ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกระดับกลุมราคา มีความตองการสวนสวนกลางใหอยูกลาง

พ้ืนท่ีโครงการ นั้นหมายความวาผูอยูอาศัยภายในโครงการตองการท่ีจะสามารถเขาถึงพ้ืนท่ีสวน

สวนกลางไดสะดวกสบาย ระหวางท่ีพักอาศัยและสวนสวนกลาง 

(9) การออกแบบรูปทรงองคประกอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสวนกลาง จากการ

พิจารณาพบวาท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคา จะเลือกใหรูปทรงพ้ืนท่ี

สวนกลางเปนรูปทรงอิสระและรูปทรงสี่เหลี่ยมโดยเปนทางเลือกหลัก โดยทางเลือกลองจะเลือกเปน

รูปทรงวงกลม และไมตองการใหพ้ืนท่ีสวนกลางเปนลูกสงคางหมูและสามเหลี่ยมเพราะพ้ืนท่ีจะเกิดมุม

แคบเปนเศษใชงานไมไดเต็มประสิทธิภาพ 

(10) ขนาดพ้ืนท่ีสวนสวนกลางทุกกลุมระดับราคาท้ังประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาสมีความตองการขนาดพ้ืนท่ีสวนกลาง มีขนาดกลางท่ีเหมาะสม มีขนาดท่ีไมใหญหรือ

เล็กจนเกินไป ซ่ึงถาหากสวนสวนกลางใหญเกินไปนั้น จะทําใหการจัดการในการบํารุงรักษาภายใน

โครงการมีคาใชจายท่ีสูง และหากสวนสวนกลางมีขนาดเล็กจะไมสามารถใชประโยชนของพ้ืนท่ีได

อยางมีประสิทธิภาพ 

(11) รูปแบบถนน จากการพิจารณาของประเภทบานเดี่ยวและประเภท

ทาวนเฮาส จากขอมูลพบวาบานเดี่ยวระดับราคา A1 และทาวนโฮมระดับราคา A0 และ A2 จะเห็น

วาระดับราคาต่ํามีความตองการใหถนนเปนแบบกางปลา สวนบานเดี่ยวและทาวนโฮมระดับราคา B1-

D1 และ B2-D2 ในระดับราคากลางสูงนั้นมีความตองการถนนใหเปนแบบวงรอบเปนแบบวงเวียนและ

เปนรูปทรงอิสระ 

(12) รูปแบบทางเทาริมถนนท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุก

กลุมระดับราคามีความตองการท้ังรูปแบบทางเทาริมถนนท่ีเปนไมพุมริมถนนกอนแลวจึงเปนทางเทา

หรือทางเทาติดริมถนนกอนแลวจึงเปนไมพุม หรือรวมกันไดท้ัง 2 รูปแบบ 
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(13) รูปแบบขนาดสวนหยอมโชวหนาโครงการท้ังประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส ในทุกกลุมระดับราคามีความตองการสวนหยอมโชวท่ีเปนขนาดกลาง และจากการ

พิจารณาจะเห็นผูอยูอาศัยเห็นวาหากสวนดังกลาวมีขนาดใหญเกินไปจะทําใหราคาในการดูแลรักษา

สูง และถาสวนหยอมมีขนาดเล็กเกินไปก็อาจจะดูไมสวยงาม 

(14) รูปแบบลักษณะสวนสวนกลางท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส

ของทุกกลุมระดับราคามีความตองการใหสวนสวนกลางรวมเปนพ้ืนใหญพ้ืนเดียวเปนทางเลือกหลัก 

โดยทางเลือกรองจะเลือกเปนแบบกระจายไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ 

(15) การออกแบบระบบสัญจรทางเทาและถนน จะเห็นไดวาประเภท

บานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคา มีความตองการใหพ้ืนท่ีในของระบบการสัญจรใน

โครงการ ท่ีสามารถใชงานไดทุกเพศ ทุกวัย รวมถึงคนพิการ โดยเปนทางเลือกหลัก โดยมีทางเลือก

รอง เปนเรื่องของการใชวัสดุท่ีดูดีหรือออกแบบใหพ้ืนท่ีมีความหลากหลายสําหรับการใชงานประเภท

ตาง ๆ ในพ้ืนท่ีเดียวกัน 

(16) สิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีควรมี ในสโมสร จากการพิจารณา

พบวาประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคามีความตองสระวายน้ําและหองออก

กําลังกายท่ีเปนความตองการหลัก โดยมีทางเลือกรองตองการ ท่ีจอดรถ และท่ีจอดรถจักรยาน 

รวมถึงรานคาและสวัสดิการท่ีควรมีในสโมสร 

5.1.3.2 ดานทัศนียภาพภายในโครงการ  

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 5.2 สรุปความสําคัญดานการวางผังแมบทใน

โครงการท่ีเปนลําดับท่ี 1 ของแตละระดับกลุมราคาของประเภทบานเดี่ยวและประเภททาวนเฮาส 

สามารถสรุปไดท้ังหมด 4 ปจจัย ไดแก (1) รูปแบบเสาไฟฟาภายในโครงการ อาทิเชน บนดิน ใตดิน 

โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา A1 (2) มีทะเลสาบ

ภายในโครงการ โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา B1 C1 

C2 และ D2 (3) ไมมีเสาไฟฟาแรงสูงภายในโครงการ โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัย

ดังกลาว คือ กลุมระดับราคา D1 A2 B2 และ C2 (4) ประเภทถังเก็บน้ําสํารองโครงการโดยประเภท

บานเดี่ยว โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา A0 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.34 และตารางท่ี 4.35 จากปจจัย

ท้ังหมดของประเภทบานเดี่ยว และประเภททาวนเฮาสท้ัง 2 ประเภทนั้น สามารถสรุปแยกเปนแตละ

ปจจัยตอกลุมระดับราคา นั้นสามารถสรุปแนวคิดไดดังตอไปนี้ 
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(1) รูปแบบสไตลสวน จะพบวาบานเดี่ยวของทุกกลุมระดับราคามีความ

ตองการรูปแบบสไตลสวนในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันอยู 4 รูปแบบสไตลสวน คือ สวนแนวธรรมชาติก่ึง

ดิบชื้น สวนแนวดอกไม สวนประดิษฐ และสวนสมัยใหม สวนของประเภททาวนเฮาส ของทุกระดับรา

คามีความตองการสวนสมัยใหมเปนทางเลือกหลัก โดยทางเลือกรองจะเลือกเปนสวนแนวธรรมชาติ 

ก่ึงดิบชื้นและสวนดอกไม 

(2) ซุมทางเขาโครงการ จากการพิจารณาจะพบวาประเภทบานเดี่ยวและ

ประเภททาวนเฮาสในกลุมราคา A0-C เปนระดับราคาต่ําจนถึงระดับราคาปานกลางมีความตองการ

ซุมทางเขาโครงการแบบมีซุมลอด โดยอาจจะ พิจารณาเปนทางเลือกหลัก และแบบไมมีซุมลอด

พิจารณาเปนทางเลือกรองได ซ่ึงตางจากกลุม D ระดับราคาสูงท่ีตองการซุมทางเขาโครงการแบบไมมี

ซุมลอด 

(3) ประเภทพรรณไมในโครงการ จากการพิจารณาจะพบวาท้ังประเภท

บานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคามีความตองการพรรณไม เปนแบบตนไมดอกนานา

พันธุ และตนไมใบซ่ึงจะเปนแบบใดก็ได 

(4) รูปแบบการติดตั้งระบบไฟฟาและโทรศัพทของประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส ในทุกกลุมระดับราคาพบวามีความตองการการติดตั้งระบบไฟฟาและโทรศัพทใหลงใตดิน

ท้ังหมด เพ่ือทัศนียภาพท่ีสวยงามของโครงการ 

(5) พืชพรรณท่ีใชบนเกาะกลางถนน จากการพิจารณาพบวาท้ังประเภท

บานเดี่ยวและทาวนเฮาส ของทุกกลุมระดับราคามีความตองการพืชพรรณ ท่ีใชบนเกาะกลางถนนเปน

ไมพุมท่ีเปนไมใบโดยเปนทางเลือกหลัก โดยทางเลือกรองนั้นจะเปนไมดอก  

(6) ประเภทถังเก็บน้ําสํารอง จากการพิจารณาพบวาท้ังประเภทบาน

เดี่ยวและประเภททาวนเฮาส ของทุกกลุมระดับราคามีความตองการถังเก็บน้ําสํารองใหลงใตดิน เพ่ือ

ทัศนียภาพท่ีสวยงามของโครงการ 

(7) ลักษณะถนนทางเขาหลักโครงการ จากการพิจารณาท้ังประเภทบาน

เดี่ยวและของทุกกลุมระดับราคา จะพบวามีความตองการถนนทางเขาหลักในโครงการแบบไมมีเกาะ

กลางถนน โดยหากเปนแบบมีเกาะกลางถนนนั้นจะเลือกเปนทางเลือกรอง เนื่องจากตองการความ

สะดวกและโลงในการใชถนนหลักสัญจร สวนประเภททาวนเฮาสมีความตองการถนนทางเขาหลักใน

โครงการแบบมีเกาะกลางถนน โดยหากเปนแบบไมมีเกาะกลางถนนนั้นจะเลือกเปนทางเลือกรอง 

เนื่องจากตองการโครงการมีสีเขียวของตนไมและแบงสัดสวนของการสัญจรอยางชัดเจน 

(8) อาณาเขตระหวางบาน จากการพิจารณาพบวาท้ังประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาสของทุกกลุมระดับราคามีความตองการใหอาณาเขตระหวางบานเปนพ้ืนท่ีพ้ืนเดียวกัน
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เพ่ือใหดูโปรงโลงสบายและทําใหพ้ืนท่ีโครงการดูกวางข้ึน โดยมีทางเลือกรองของอาณาเขตระหวาง

บานท่ีใหเปนสัดสวนโดยมีรั้วทึบสูงกวาระดับสายตา 

(9) การวัสดุท่ีใชในพ้ืนท่ีสวนกลางจะพบวาท้ังประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาสมีความตองการวัสดุท่ีใชเปนแบบผสมผสานหลากหลายชนิดในพ้ืนท่ีสวนกลางและจะเลือก

แบบปูนเปลือยคอนกรีตกระเบื้องปูตาง ๆ เปนทางเลือกรอง 

5.1.3.3 ดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ  

เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 5.2 สรุปความสําคัญดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการท่ีเปนลําดับท่ี 1 ของประเภทบานเดี่ยว และประเภททาวนเฮาส ของแตละระดับราคา

จะใหความสําคัญในลําดับท่ี 1 อยูท้ังหมด 2 ปจจัย ไดแก (1) รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย อาทิ

เชน ปอมยาม กลองวงจรปด เขาและออกโครงการโดยใชคียการด โดยมีกลุมระดับราคาท่ีให

ความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา A1 C1 A0 A2 C2 และ D2 (2) ระบบรักษาความ

ปลอดภัยแบบ 2 ชั้น โดยมีกลุมระดับราคาท่ีใหความสําคัญกับปจจัยดังกลาว คือ กลุมระดับราคา  B1 

D1 และ B2 

ท้ังนี้เม่ือพิจารณาจากตารางท่ี 4.34 และตารางท่ี 4.35 จากปจจัย

ท้ังหมดของประเภทบานเดี่ยว และประเภททาวนเฮาสท้ัง 2 ประเภทนั้น สามารถสรุปแยกเปนแตละ

ปจจัยตอกลุมระดับราคา นั้นสามารถสรุปแนวคิดไดดังตอไปนี้ 

(1) รูปแบบความปลอดภัย จากการพิจารณาพบวา ท้ังประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาสในทุกระดับกลุมราคามีคารอยละท่ีคอนขางกระจายไปยังปจจัยตาง ๆ ซ่ึงจะเห็นไดวา

ท้ัง 2 ประเภทและทุกกลุมระดับราคา ใหความสําคัญของรูปแบบความปลอดภัยมาก โดยจะตองการ

ปอมรปภ. กลองวงจรปดและระบบคียการด  

(2) รูปแบบประตูสําหรับทางเขาและออกโครงการ จากการพิจารณา

พบวา ท้ัง 2 ประเภทและระดับราคา โดยในระดับราคาต่ําจะมีความตองการ เปนแบบไมกระดก แต

ในกลุมระดับปานกลางและราคาสูง ตองการเปนแบบประตูบานพับเปดและปด หรือบานเลื่อนสไลด

ออกดานขางก็ได โดยสามารถตีหมายความไดวา บานประตูสามารถตกแตงลวดลายเพ่ิมความหรูหรา

ใหกับทางเขาและออกโครงการได โดยในระดับราคาสูงนั้นตองการ โดยไมติดเรื่องรูปแบบการใชงาน

ไมวาจะเปนแบบประตูบานพับแบบเปดและปด หรือแบบลอเลื่อนสไลดออกดานขาง ซ่ึงตางจากไม

กระดกท่ีไมสามารถตกแตงบานประตูทางเขาออกไดทําหนาท่ีเพียงแคก้ันทางเขาออกเทานั้น 
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5.1.4 สรุปขอมูลระหวางผูประกอบการและผูอยูอาศัยภายในโครงการหมูบาน

จัดสรร ตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาส 

เม่ือนําขอมูลท้ังสองลักษณะมาวิเคราะหความเหมือนและความตางระหวาง

ผูประกอบการและผูอยูอาศัยภายในโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมีความตองการตอการอยูอาศัยโดยแบง

ออกเปนปจจัย 3 ปจจัย สามารถสรุปไดดังนี้ 

5.1.4.1 ดานการวางผังแมบทโครงการ  

ในการวางตําแหนงทําเลของท่ีอยูอาศัย ผูอยูอาศัยท้ังประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ในระดับราคาท่ีต่ําจะมีความตองการอยูในตําแหนงบริเวณสวนของกลางของโครงการ 

และระดับปานกลางถึงราคาแพงมีความตองการอยูบริเวณสวนดานหนาหรือตนซอยของโครงการซ่ึง

สัมพันธกับ การสัมภาษณผูประกอบการไปในแนวทางเดียวกัน โดยในการออกแบบวางผังแบบกลุม 

สวนใหญบานเดี่ยวตองการ โดยการจัดวางผังแบบดังกลาวสามารถสรางมูลคาโครงการไดสูง แตการ

จัดวางผังแบบกลุมนั้นประเภททาวนเฮาสจะจัดวางไดยากกวาบานเดี่ยวจึงไมจําเปนตองจัดวางผังกลุม

และเปนไปตามการสัมภาษณผูประกอบการ การจัดตั้งอาคารสโมสรและ สระวายน้ําสวนกลางผูอยู

อาศัยท้ัง 2 ประเภทมีความตองการอาคารสโมสรและสระวายน้ําสวนกลาง ท้ังบานเดี่ยวและ

ทาวนเฮาสในสัดสวนท่ีใกลเคียงกันของทุกระดับราคา ซ่ึงความตองการดังกลาวไมสอดคลองกับ

ผูประกอบการบางราย ท่ีใหความเห็นวาระดับราคาต่ําไมจําเปนตองมี และการจัดตั้งตําแหนงอาคาร

นิติบุคคลนั้นผูประกอบการใหความเห็นวาอาคารนิติบุคคลควรอยูตําแหนงเดียวกับอาคารสโมสรหรือ

สวนสวนกลางจากการสํารวจผูอยูอาศัยในโครงการมีความสอดคลองในเรื่องของตําแหนงท่ีตั้งดังกลาว 

ขนาดความกวางของถนนผูอยูอาศัยใหความเห็นวาถนนของโครงการควรเปนไปตามกฎหมายกําหนด

โดยไมจําเปนตองมีขนาดถนนท่ีใหญกวาปกติ ซ่ึงขอดังกลาวไมสอดคลองกับการสัมภาษณ

ผูประกอบการท่ีใหความเห็นวาระดับราคาสูงควรมีขนาดถนนท่ีใหญกวากฎหมายกําหนด ทิศทางการ

หันหนาบานผูอยูอาศัยโดยสวนใหญท้ังบานเดี่ยวและทาวนเฮาสมีความตองการหันหนาบานไปทางทิศ

เหนือ แตหากวิเคราะหผลภาพรวมของความตองการวางทิศหันหนาบานนั้น จะพบวาทิศใตและทิศ

ตะวันออกมีความตองการท่ีใกลเคียงกัน นั้นหมายความวาการหันทิศหนาบานในลําดับรองลงมาจาก

ทิศเหนือ จะเปนทิศใตหรือทิศตะวันออกก็ได ซ่ึงผูประกอบการใหความคิดเห็นวาในการวางผังบาน

ควรหันหนาบานไปทางทิศเหนือหรือทิศใตเทานั้น โดยไมไดกลาวถึงความสําคัญท่ีใกลเคียงกันของทิศ

ตะวันออกแตอยางใด ในสวนเกณฑการกําหนดขนาดพ้ืนท่ีสวนสวนกลางและตําแหนงของสวน
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สวนกลาง ความตองการของผูอยูอาศัยมีความสอดคลองกับแนวความคิดของผูประกอบการจากการ

สัมภาษณ ท่ีควรอยูบริเวณสวนกลางของโครงการเพ่ือประโยชนในการใชสอยและการเขาถึง  

5.1.4.2 ปจจัยทางดานทัศนียภาพภายในโครงการ  

โดยเรื่องของรูปแบบสไตลสวนในโครงการผูอยูอาศัยในโครงการโดยเฉลี่ย

ท้ัง 2 ประเภท มีความตองการรูปแบบสวนใหญสมัยใหม โดยสอดคลองกับแนวความคิดของ

ผูประกอบการในการจัดรูปแบบสไตลสวนโครงการสวนใหญในปจจุบัน รูปแบบของซุมทางเขา

โครงการผูอยูอาศัยมีความตองการซุมทางเขาโครงการท่ีแตกตางกันออกไปแบบคละ ของท้ังสอง

ประเภทโครงการและระดับราคา โดยผูประกอบการมีมาตรฐานโครงการอยูแลวในเรื่องดังกลาว ซ่ึง

อาจไมสอดคลองในบางระดับราคากับความตองการผูอยูอาศัยในโครงการ การติดตั้งระบบไฟฟาและ

โทรศัพทในโครงการ ความตองการของผูอยูอาศัยในโครงการท่ีตองการแบบใตดินในทุกระดับราคา 

ซ่ึงการพัฒนาโครงการท่ีมีระดับราคาท่ีแตกตางกัน ผูประกอบการพัฒนาโครงการในระดับราคาตํ่า 

อาจติดเรื่องของงบประมาณในการพัฒนาโครงการ ซ่ึงทําใหบางระดับราคาอาจไมสอดคลองกันได 

5.1.4.3 ปจจัยดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

ประกอบการสวนใหญ ใหความสําคัญ เรื่องของความปลอดภัยมาเปน

อันดับหนึ่งซ่ึงเรื่องดังกลาวคอนขางสอดคลอง โดยการจัดลําดับและการใหคะแนนสูงสุดของผูอยู

อาศัยในโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท 

5.1.5 สรุปขอมูลเสนอแนะสําหรับแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ

หมูบานจัดสรร ประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 

ความสําคัญในการออกแบบผังแมบทโครงการ คือ การออกแบบวางผังแมบท

อยางไรใหผูใชสอยหรือผูอยูอาศัยภายในโครงการมีความปลอดภัยท้ังชีวิตและทรัพยสิน ซ่ึงนับเปนสิ่ง

สําคัญ โดยการออกแบบวางท้ังแมบทโครงการไมไดพิจารณาเพียงดานใดดานหนึ่งหรือแตภายใน

โครงการเทานั้น แตจําเปนตองพิจารณาถึงบริบทรอบ ๆ พ้ืนท่ีโครงการและลักษณะของทําเลท่ีตั้ง

โครงการ จากนั้นนําขอมูลและองคประกอบตาง ๆ จากการสํารวจ มาใชรวมในการออกแบบภาพรวม

ของผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร  

5.1.5.1 แนวทางดานการวางผังแมบทโครงการ 

ในการกําหนดเรื่องปจจัยการวางตําแหนงทําเลแปลงท่ีอยูอาศัยใน

โครงการหมูจัดสรร พบวา ประเภทบานเดี่ยวระดับราคาต่ํานั้น จะมีความตองการอยูบริเวณสวนกลาง

ของโครงการ ซ่ึงแตกตางกับระดับราคากลางถึงสูง ท่ีจะตองอยูใกลทางเขาออกโครงการเพ่ือความ

สะดวกสบาย ซ่ึงแตกตางจากประเภททาวนเฮาส ท่ีระดับราคากลางตองการอยูบริเวณหนาโครงการ
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และระดับราคาสูงตองการอยูบริเวณกลางสวนกลางของพ้ืนท่ีโครงการ โดยทาวนเฮาสหากอยูบริเวณ

กลางโครงการจะไดรับความสะดวกสบายเนื่องจากจะใกลสวนมากกวาหนาโครงการ อีกท้ังประเภท

บานเดี่ยวจะตองการเรื่องของการเขาถึงไดงาย มีความสะดวกสบายในการเขาออก แตประเภท

ทาวนเฮาสจะมองเรื่องของการอยูอาศัยใกลสิ่งอํานวยความสะดวกภายในโครงการมากกวา และ

รูปแบบการจัดวางผังแบบกลุมหรือแบบแนวยาวนั้น ประเภทบานเดี่ยวตองการรูปแบบกลุม และ

ทาวนเฮาสตองการรูปแบบแนวยาว โดยหากวางผังทาวนเฮาสใหเปนแบบกลุมก็จะไมตอบสนองตอ

ความตองการของผูอยูอาศัยเพราะไมไดใหความสําคัญ โดยตําแหนงอาคารสโมสรและอาคารนิติ

บุคคล สามารถวางผังใหอยูหนาหรือกลางพ้ืนท่ีโครงการโครงการก็ได หรือสามารถออกแบบใหอยูใน

ตําแหนงและพ้ืนท่ีเดียวกันได ในสวนความกวางของถนนนั้นไมมีความจําเปนท่ีจะตองออกแบบให

ถนนใหญหรือกวางข้ึนกวาปกติของกฎหมาย เพราะไมไดสงผลตอความตองการของผูอยูอาศัยเลย อีก

ท้ังอาจเสียพ้ืนท่ีและเปลืองงบประมาณสําหรับพัฒนาโครงการ เรื่องของการวางผังทิศทางการหันหนา

บานของแปลงอยูอาศัยนั้น โดยมีความตองการใหหันทางดานทิศเหนือ ทิศใตและทิศตะวันออก 

ตามลําดับในการพิจารณา ท้ังนี้หากการวางผังแปลงอยูอาศัยไมสามารถหลีกเลี่ยงทิศตะวันตกได หรือ

หากไมสามารถหลีกการวางผังแปลงบานหันทิศตะวันตกอาจแกไขไดโดยใชพรรณไมชวยในการบัง

แดดใหรมเงา หรือจัดวางผังใหหนาบานเปนสวนสวนกลางแทนเพ่ือชวยสรางมูลคาและทดแทนขอเสีย

ในสวนดังกลาว ตําแหนงการวางฝาทอระบายน้ําสามารถวางไดท้ังสองตําแหนงคือบนผิวถนนหรือบน

ทางเทาก็ไดโดยตองออกแบบใหกลมกลืนกับพ้ืนท่ี ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการนั้นควรอยู

บริเวณสวนกลางของโครงการเพ่ือท่ีจะสามารถเขาถึงไดงายทุกแปลงอยูอาศัยและใชงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ การออกแบบรูปทรงของพ้ืนท่ีสวนกลางเนนเรื่องของรูปทรงอิสระ รูปทรงสี่เหลี่ยมหรือ

วงกลมแทนไดท้ังนี้ควรพิจารณาบริบทของพ้ืนท่ีประกอบ การวางผังสวนสวนกลางควรออกแบบให

เปนผืนใหญพ้ืนเดียวกันเพ่ือการใชงานไดเต็มท่ีและหลากหลาย อีกท้ังยังงายตอดูแลรักษาและการ

จัดการพ้ืนท่ี โดยสวนสวนกลางและสวนหยอมของโครงการนั้น ควรมีท่ีเหมาะสมไมใหญหรือเล็ก

จนเกินไปของทุกประเภทโครงการและทุกระดับราคา หากออกแบบวางผังสวนสวนกลางใหญ

จนเกินไป จะสรางภาระคาใชจายและการจัดการพ้ืนท่ีในโครงการ  

5.1.5.2 แนวทางดานทัศนียภาพภายในโครงการ 

แนวทางดานทัศนียภาพภายในโครงการ ในบางโครงการไดใสใจเรื่องของ

รูปแบบสไตลสวนคอนขางมา ท้ังนี้ในการออกแบบสวนแตละแบบนั้นสไตลสวนท่ีจะจัดทําตองสัมพันธ

กับการใชวัสดุพืชพรรณ และตองพิจารณาตามแนวคิดในการวางรูปแบบโครงการท้ังทางดาน

สถาปตยกรรมและภูมิสถาปตยกรรมอยางกลมกลืนกันท้ังโครงการ สวนระบบสัญจรถนนท้ังบานเดี่ยว

และทาวนเฮาสไมควรออกแบบใหดูซับซอนไมสะดวกตอการสัญจร อีกท้ังไมควรออกแบบใหเปน
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เสนตรงยาวจนเกินไปเพราะอาจมีการใชความเร็วได ซ่ึงสามารถใชวนเวียนในการชะลอความเร็วของ

รถภายในโครงการ หรืออาจออกแบบใหถนนเปนทางซิกแซกเปนระยะ ๆ ในการชะลอความเร็วรถได 

ในสวนของการออกแบบทางเทาริมถนนควรสรางชีวิตชีวาไมดูแหงแลงจนเกินไป โดยอาจเปนแบบไม

พุมสลับไปมาระหวางทางเทาเพ่ือแทรกพ้ืนท่ีสีเขียวและสรางความรมรื่นบนทางเทาและทางสัญจรใน

พ้ืนท่ีโครงการ ซ่ึงสวนนี้ควรจําเปนตองคํานึงถึงลักษณะการใชงานท่ีสามารถใชงานไดกับทุกเพศทุกวัย

และรวมทางลาดท่ีอํานวยความสะดวกสําหรับคนพิการ การออกแบบสระวายน้ําและพ้ืนท่ีรอบ ๆ สระ

วายน้ํา นั้นนับเปนจุดขายของโครงการไดเปนอยางดีอาจมีการสรางลูกเลนตาง ๆ แทรกความรมรื่นใน

บางสวน และวางผังลานวางเตียงสนามบางสวนใหเพ่ือรับทิศตะวันตกสําหรับผูท่ีชอบอาบแดด โดย

พ้ืนท่ีสระวายน้ําอาจเปนวิวใหกับหองออกกําลังกายไดเปนอยางดีและลงตัว ในการเดินสายระบบ

ไฟฟา หากเปนโครงการท่ีไมสามารถฝงลงใตดินได จะตองวางผังท้ังหมอแปลงไฟฟาแรงสูงและแนว

สายไฟฟาของโครงการใหอยูในพ้ืนท่ีดูปลอดภัยตอผูอยูอาศัยในโครงการ โดยใหหางจากแปลงอยู

อาศัย โดยองคประกอบท้ังหมดท้ังนี้อาจจะตองสัมพันธและคํานึงถึงงบประมาณในการพัฒนา

โครงการของแตละระดับราคาประกอบกับ ซ่ึงความตองการอาจจะขัดแยงกับระดับราคาได  

5.1.5.2 แนวทางงานระบบตาง ๆ ในโครงการ 

สวนของงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการในเรื่องของรูปแบบความ

ปลอดภัยจะเปนสวนสําคัญท่ีผูอยูอาศัยในโครงการใหความสําคัญเปนอยางมากในการเลือกโครงการ 

โดยการออกแบบนั้นจําเปนตองออกแบบใหเกิดความรูสึกท่ีปลอดภัยตอชีวิตและทรัพยสินของผูอยู

อาศัยภายในโครงการ นอกจากรูปแบบตาง ๆ ท่ีนํามาใชภายในโครงการ อาทิเชน ปอมรักษาความ

ปลอดภัย กลองวงจรปด ระบบแจงเตือนภัย ระบบคียการด รั้วแบบตาง ๆ ซ่ึงสิ่งตาง ๆ นี้เปนแคสวน

หนึ่งชวยในเรื่องของรูปแบบความปลอดภัย โดยการออกแบบเรื่องดังกลาวจําเปนตองคํานึงถึงบริบท

ขางเคียงวาโครงการติดกับพ้ืนท่ีใด มีลักษณะเปนอยางไร ตองออกแบบพ้ืนท่ีคาดวาจะเปนอันตราย

มากท่ีสุดใหดูปลอดภัยมากกวาเดิมหรือมากท่ีสุด อาทิเชน ออกแบบใหถนนวิ่งชิดแนวขอบรอบ

โครงการ ก็จะชวยใหตัวแปลงอยูอาศัยไมชิดรั้วโครงการท่ีติดกับพ้ืนท่ีขางเคียงของบุคคลอ่ืนจะทําให

รูสึกปลอดภัยได 

ท้ังนี้การนําขอมูลจากผลวิจัยไปใชอาจพิจารณาถึงความเปนไปไดในการ

พัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภทท่ีอยูอาศัย เพ่ือการจัดผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร

ท้ังประเภทบานเดี่ยวและทาวนเฮาสของทุกระดับราคาเปนชุมชนหรือโครงการท่ีนาอยูอาศัย และมี

ประสิทธิภาพเกิดประโยชนสูงสุดในการใชท่ีดิน 
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5.2 การอภิปรายผลการศึกษา 

 

5.2.1 อภิปรายผลปจจัยสวนบุคคล 

เพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได จํานวนสมาชิกในครัวเรือน 

และลักษณะประเภทท่ีอยูอาศัย มีผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรร

ของแตละระดับราคา ซ่ึงสอดคลองกับแนวความคิดท่ีอยูอาศัยแตละประเภทท่ีตองพิจารณาปจจัยใน

การแบงระดับราคาของฉัตรยาพร เสมอใจ (2550) ท่ีไดกลาวถึงปจจัย สวนบุคคลท่ีตางกันเปนสิ่ง

สําคัญท่ีสงผลใหกระบวนการอยูอาศัยไมวาจะเปนปจจัยดานวัฒนธรรม ปจจัยทางสังคม ท่ีไดรับผล

จากลักษณะสวนบุคคลทางดานตาง ๆ ในการเลือกโครงการหมูบานจัดสรรท่ีพิจารณา จากหนาท่ีของ

โครงการ  ลักษณะทางกายภาพของโครงการ ระดับราคาคุณภาพและบริการของโครงการ การเปนท่ี

ยอมรับของสังคม และจิตวิทยาความเชื่อม่ันของผูเลือกโครงการ  

5.2.2 อภิปรายผลดานการวางผังแมบทโครงการ 

โครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท พบวา ความตองการของผูอยูอาศัยใน

โครงการมีความตองการการจัดวางตําแหนงพ้ืนท่ีการใชงานประเภทตาง ๆ ใหตอบสนองการใชงานได

ดี สามารถเขาถึงพ้ืนท่ีไดสะดวก สอดคลองกับทฤษฎีของ เดชา บุญคํ้า (2552) ประโยชนของการ

ออกแบบวางผังแมบทจะชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการติดตอเชื่อมโยงใชสอยผังทําใหเกิดความ

สะดวกสบายในทุก ๆ ดาน และเรื่องระบบการสัญจรโครงขายภายในโครงการสอดคลองกับทฤษฎี

ของจรัสพิมพ บุญญานันต (2554) ท่ีใหความสําคัญของการวางผังการใชท่ีดิน การจัดวางตําแหนง

พ้ืนท่ีตาง ๆ ภายในชุมชนท่ีตองเชื่อมโยงกันระหวางพ้ืนท่ี มีการจัดวางตําแหนงพ้ืนท่ีตาง ๆ ใหเกิด

ความสัมพันธกันของแตละพ้ืนท่ีอยางมีประสิทธิภาพ มีระบบการสัญจรท่ีมีประสิทธิภาพ ขนาด

ตําแหนงตาง ๆ ขององคประกอบภายในโครงการ หมูบานจัดสรร และหลักการจัดวาง แปลงจัดสรร

ท่ีดินท่ีสอดคลองกับทฤษฎีของ Macsai and other (1976) ของการจัดวางผังของกลุมแปลงอาศัยใน

ลักษณะตาง ๆ จะชวยใหเกิดความเปนสวนตัวท่ีแตกตางกันออกไป ซ่ึงตองพิจารณาตามลักษณะทาง

กายภาพของพ้ืนท่ีโครงการ  

5.2.3 อภิปรายผลดานทัศนียภาพในโครงการ  

ตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรผูอยูอาศัยท้ัง 2 

ประเภท ผูอยูอาศัยภายในโครงการไดใหความสําคัญดานสุนทรียภาพของ ความสวยงามของมุมมอง

โครงการภายในโครงการและมองออกและจากภายนอกโครงการ และมีความตองการใหโครงการเกิด

ความกลมกลืนของการอยูอาศัย พรรณไมรมรื่นดูเปนธรรมชาติ สรางบรรยากาศท่ีดีใหกับโครงการ 

สอดคลองกับการศึกษาของเดชา บุญคํ้า (2552) ท่ีไดกลาวถึงประโยชนของการออกแบบวางผังแมบท
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โครงการวาจะชวยทําใหเกิดความกลมกลืนและความสวยงามท้ังมุมมองจากภายในและภายนอก

โครงการ 

5.2.4 อภิปรายผลดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 

หมูบานจัดสรรท่ีมีผลตอแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการไดให

ความสําคัญในเรื่องของความปลอดภัยภายในโครงการ ของรูปแบบตาง ๆ ระบบรักษาความปลอดภัย 

การมีระบบรักษาความปลอดภัยแบบ 2 ชั้นจะสรางความม่ันใจและมีความรูสึกปลอดภัยตอชีวิตและ

ทรัพยสินใหกับโครงการอยูอาศัยท่ีอาจเก่ียวเนื่องกับระดับราคาในการจัดทําเรื่องดังกลาว ซ่ึงท่ี

สอดคลองกับการศึกษาของผกาแกว มาลีลอย (2557) วาปจจัยดานความปลอดภัยมีความสําคัญตอ

แนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ 

 

5.3 ขอจํากัดในงานวิจัย 

 

5.3.1 ในการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามนั้น เปนการถายทอดผานตัวอักษร ซ่ึงอาจทํา

ใหกลุมตัวอยางไมสามารถนึกภาพตามได 

5.3.2 เนื่องจากการเก็บแบบสอบถามจากผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร ซ่ึงโดย

สวนใหญอาจยึดติดกับรูปแบบโครงการท่ีตนเองอาศัยอยู ทําใหการตอบแบบสอบถามเอนเอียงไปทาง

โครงการท่ีอาศัยอยูในปจจุบัน 

 

5.4 ขอเสนอแนะในงานวิจัย 

 

5.4.1 ขอเสนอแนะจากการวิจัยครั้งนี้ 

จากการศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ ประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นําไปสูขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งนี้ 

ดังตอไปนี้ 

5.4.1.1 นักลงทุนรายใหม ผูประกอบการรายใหม นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย และ

นักการตลาด สามารถนําขอมูลท่ีไดจากการศึกษาไปเปนแนวทางในพิจารณาการกําหนดงบประมาณ 

และพิจารณาในการสรางจุดขายภายในพ้ืนท่ีโครงการ เพ่ือใหเกิดความสอดคลองกับความตองการ

ของผูท่ีจะตัดสินใจซ้ือโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท ท้ังนี้การพิจารณาความสอดคลองของแต

ระดับราคาในการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมีความตองการท่ีแตกตางกัน อาจจําเปนตอง

คํานึงถึงงบประมาณท่ีตั้งไวสําหรับการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร 
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5.4.1.2 สถาปนิก ภูมิสถาปนิก และนักออกแบบพัฒนาโครงการ สามารถนําผล

ขอมูลท่ีไดจากการศึกษาวิจัยในดานตาง ๆ และองคประกอบของแนวทางการออกแบบวางผังแมบท

โครงการโครงการหมูบานจัดสรรท้ัง 2 ประเภท สามารถท่ีจะเลือกนําไปใชและพิจารณาถึงขอดีและ

ขอเสียรวมกับการคํานึงถึงภูมิลักษณ และบริบทโครงการของแตละทําเลท่ีตั้งในการออกแบบวางผัง

แมบทโครงการหมูบานจัดสรร เพ่ือใหความสอดคลองตอการออกแบบวางผังแมบทโครงการท้ัง

ลักษณะทางกายภาพและความตองการของผูท่ีตัดสินใจซ้ือโครงการหมูบานจัดสรร ของแตละประเภท

และระดับราคา 

5.4.2 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 

จากการศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการ ประเภทบานเดี่ยว

และทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล นําไปสูขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งตอไป 

ดังตอไปนี้ 

5.4.2.1 ศึกษาแนวทางการออกแบบวางผังสําหรับโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

แนวสูง ท่ีสงผลตอการตัดสินใจซ้ือ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยศึกษาแตละระดับราคา 

เ พ่ือท่ีจะทราบถึงความตองการของปจจัยและองคประกอบตาง  ๆ ของโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแนวสูงอีกดานหนึ่ง 

5.4.2.2 ศึกษาปจจัยของผูประกอบการท่ีสงผลตอการวางผังแมบทโครงการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยแนวราบ ของแตละประเภทและแตละระดับราคา เพ่ือจะไดเห็นการพิจารณาปจจัย

ตาง ๆ ของผูประกอบการ สําหรับการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยแนวราบ 
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ภาคผนวก ก 

ตารางสรุปเนื้อหาสรุปงานวิจัยที่เกี่ยวของ 

 

สรุปขอมูลผลการทบทวนวรรณกรรมท่ีไดทําการศึกษามาเพ่ือนําขอมูลท่ีไดจากการ

การศึกษา เพ่ือนําไปเปนแนวทางในการออกแบบสรางแบบสอบถามและแบบสอบถามสัมภาษณกลุม

ตัวอยางเปาหมายตอไปโดยมีเนื้อหาท่ีสรุปทบทวนวรรณกรรมเปนตาราง  

 

ตารางสรุปเนื้อหาสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 
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พัสตราภรณ ทิพ

ยโสธร (2552) 

อัครัช อารัมภ

วิโรจน (2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

นฤมล สกลสอน

(2554) 

 

อัครัช อารัมภ

วิโรจน (2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

อัครัช อารัมภ

วิโรจน (2556) 

ผ ก า แ ก ว  ม า ลี

ลอย (2557) 

นฤมล สกลสอน, 

(2554) 

2) ประเภท

โครงการหมูบาน

จัดสรรแตละ

ประเภท 

เฉลิมพล หุดากร, 

(2554) 

สุทธิ ชูวิจิตร (2555) 

เฉลิมพล หุดากร, 

(2554) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวิจิตร 

(2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวิจิตร 

(2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวิจิตร 

(2555) 
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ตารางสรุปเนื้อหาสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. จาก ผูวิจัยจัดทํา. 

 

 

 

 

  

ตัวแปรงาน

วิทยานิพนธ 
นิยาม องคประกอบ 

ความสัมพันธ

ระหวางตัว 

แปรตนและ 

ตัวแปรตาม 

วิธีวัดคาตัวแปร 

3) ระดับราคา

หมูบานจัดสรร 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

ปวีณา ฉายศรี, (2557) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

4) ผังแมบท

โครงการหมูบาน

จัดสรร เชน 

- การวางผังแมบท

โครงการ 

- รูปแบบของการ

ออกแบบผังแมบท

ในความตองการ 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน (2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

5) แปลงจัดสรร

ที่ดิน เชน 

- รูปแบบการ

จัดสรรผังบริเวณ

แปลงขาย 

- ทิศทางการวาง

แปลงขายที่

เหมาะสม 

- สัดสวนพื้นที่ขาย

ตอพื้นที่โครงการ 

เฉลิมพล หุดากร(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน (2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

นฤมล สกลสอน 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 
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ตารางสรุปเนื้อหาสรุปงานวิจัยท่ีเก่ียวของ (ตอ) 

หมายเหตุ. จาก ผูวิจัยจัดทํา. 

  

ตัวแปรงาน

วิทยานิพนธ 
นิยาม องคประกอบ 

ความสัมพันธ

ระหวางตัว 

แปรตนและ 

ตัวแปรตาม 

วิธีวัดคาตัวแปร 

6) รูปแบบพื้นที่สวนกลาง 

เชน 

- ลักษณะรูปแบบ

กิจกรรมตาง ๆ ในพื้นที่

สวนกลางโครงการ 

- ลักษณะความ

เหมาะสมของพื้นที่สวน

ตาง ๆ ในโครงการของ

พื้นที่สวนกลาง 

- ลักษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่สวนกลาง 

- วัสดุที่ใชสัมพันธกับ

ระดับโครงการ 

พัสตราภรณ ทิพ

ยโสธร (2552) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

อัครัช อารัมภวิโรจน 

(2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

ป วี ณ า  ฉ า ย ศ รี 

(2557) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

พัสตราภรณ ทิพ

ยโสธร (2552) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

อัครัช อารัมภวิโรจน 

(2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

 

พัสตราภรณ ทิพ

ยโสธร (2552) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

อัครัช อารัมภวิโรจน 

(2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

 

พัสตราภรณ ทิพ

ยโสธร (2552) 

เฉลิมพล หุดากร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

อัครัช อารัมภวิโรจน 

(2556) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

ป วี ณ า  ฉ า ย ศ รี 

(2557) 

 

 

7) ดานการพัฒนา

โครงการของ

ผูประกอบการหรือ

สถาปนิกผูออกแบบวาง

ผังแมบทโครงการหมูบาน

จัดสรร 

- แนวคิดในการออกแบบ

โครงการ 

- รูปแบบการออกแบบ

วางผังแมบท 

- ลักษณะทางกายภาพ

พื้นที่สวนกลาง 

- จํานวนและการจัดสรร

พื้นที่ขายและสวนกลาง 

- บริบทของพื้นที่

โครงการ 

 

เฉลิมพล หุดากร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

ผกาแกว  มาลีลอย

(2557) 

ปวีณา ฉายศรี(2557) 

น ฤ ม ล  ส ก ล ส อ น , 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

เฉ ลิมพล  หุ ดาก ร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร(2555) 

ผกาแกว มาลีลอย 

(2557) 

น ฤ ม ล  ส ก ล ส อ น

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ(2555) 

 

เ ฉ ลิ ม พ ล  หุ ด า ก ร 

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

ผกาแกว  มาลีลอย 

(2557) 

น ฤ ม ล  ส ก ล ส อ น 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 

 

เฉลิมพล หุดากร

(2554) 

สุทธิ ชูวจิิตร (2555) 

ผกาแกว มาลีลอย

(2557) 

นฤมล สกลสอน, 

(2554) 

มัณฑกานต ยิ่งวิลาศ

ประเสริฐ (2555) 
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ภาคผนวก ข 

แบบสอบถาม 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12121โทรศัพท 0-2986-9434, 0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067  

http://www.arch.tu.ac.th e-mail: info@arch.tu.ac.th 

แบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการและแนวทางพัฒนาโครงการอยางย่ังยืนของผูบริโภค 

 

คําช้ีแจงในการตอบแบบสอบถาม 

    แบบสอบถามฉบับนี้เปนแบบสอบถามท่ีเก่ียวกับขอมูลความความตองการท่ีอยูอาศัย 

และการใหความสําคัญกับแนวทางการออกแบบวางผังแมบทโครงการและแนวทางพัฒนาโครงการ

อยางยั่งยืนโดยแบบสอบถามมีท้ังหมด 5 สวนดังนี้ 

สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

สวนท่ี 2 องคประกอบในการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลาง 

สวนท่ี 3 แนวทางพัฒนาโครงการอยางยั่งยืนท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 

สวนท่ี 4 ความตองการลักษณะทางกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรร 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ผูวิจัยขอรับรองวาใชขอมูลท่ีไดเพ่ือการศึกษาเทานั้น และจะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ แก

บุคคลภายนอก และขอขอบคุณผูตอบแบบสอบถามท่ีไดใหขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม ท้ังนี้

ขอมูลท่ีไดรับจะเปนประโยชนแกวงการวิชาการตอไป 

 

นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ และนายชาครสุทธิวงศพันธ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

E-mail: warindesigns@gmail.com 

  

 

 

http://www.arch.tu.ac.th/
mailto:info@arch.tu.ac.th
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สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

คําช้ีแจง: กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดตามความเปนจริง 

1.1 เพศ ☐ชาย              ☐หญิง 

1.2 อายุ ☐ต่ํากวา 20ป   ☐20-30 ป   ☐31-40 ป   ☐41-50 ป    

☐51-60 ป       ☐มากกวา 60 ป 

1.3 สถานภาพ☐โสด     ☐สมรส   ☐สมรสไมจดทะเบียน ☐หยา/หมาย  

1.4 ระดับการศึกษา☐ประถมศกึษา  ☐มัธยมศึกษา   ☐อนุปริญญาหรือเทียบเทา   ☐ปริญญาตร ี

☐ปริญญาโท     ☐ปริญญาเอก 

1.5 อาชีพ☐ คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/เจาของกิจการ☐ พนักงานบริษัทเอกชน 

☐ รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ ☐ พอบาน/แมบาน  

☐ รับจาง/เกษตรกร ☐ เกษียณอาย ุ

☐อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)...................................   

1.6 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

☐ต่ํากวา 40,000 บาท ☐40,001-60,000 บาท☐60,001-100,000 บาท  

☐100,001-200,000 บาท☐มากกวา 200,000 บาท 

1.7 จํานวนสมาชิกในครอบครัวท่ีอาศัยบานเดียวกับทาน (รวมตัวทาน) 

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

1.8 อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว (ถาไมมีใหขามไปขอตอไป) 

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

1.9 ระดับราคาของท่ีอยูอาศัยปจจุบัน 

☐ต่ํากวา 2 ลานบาท☐2.01-3.00 ลานบาท☐3.01-5.00 ลานบาท 

☐5.01-10.00 ลานบาท☐มากกวา 10.00 ลานบาท 

1.10 ประเภทการอยูอาศัย☐บานเดี่ยว ☐ทาวนเฮาส 

1.11อายุโครงการ ☐1 ป ☐2 ป ☐3 ป☐4 ป☐มากกวา 4 ป 

1.12ยานท่ีต้ังโครงการ☐ในเมือง☐ชานเมือง 

1.13 จํานวนบานพักอาศัยในโครงการท่ีทานอยูอาศัย  

☐ไมเกิน 99 หลัง      ☐100-299 หลัง         ☐ 300-499      ☐ หลัง 500 หลังข้ึนไป 
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สวนท่ี 2 องคประกอบท่ีสําคัญในการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลาง 

 คําช้ีแจง: กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดตามความเปนจริง 

5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก  3 = ปานกลาง  2 = นอย  1 = นอยท่ีสุด  0 = ไมมคีวามตองการ 

 

แนวทางการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลาง 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 0 

2.1 รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร เชน แบบกลุมบาน หรือแบบเรียงตอกันเปนแถว

ยาว 
      

2.2 ตําแหนงท่ีตั้งอาคารสโมสรในโครงการ       

2.3 มีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ       

2.4 มีทางนํ้าขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ       

2.5 มีทะเลสาบในโครงการ       

2.6 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ        

2.7 ตําแหนงระบบบําบัดนํ้าเสยี       

2.8 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา       

2.9 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย       

2.10 ตําแหนงของฝาทอระบายนํ้า เชน อยูตําแหนงบนผิวถนนหรืออยูตําแหนงบน

ทางเดินเทา 
      

2.11 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการ       

2.12 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศยั เชน เหนือ ใต ออก ตก       

2.13 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัยในโครงการ       

2.14 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยูอาศัย       

2.15 รูปแบบสไตลโครงการและซุมปอมปายทางเขาโครงการ       

2.16 รูปแบบสไตลสวนภายในโครงการ       

2.17 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ       

2.18 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการ เชน ใหญ กลาง เล็ก       

2.19 ลักษณะของสวนหยอมในโครงการ       

2.20 ตําแหนงสวนในโครงการ       

2.21 จํานวนความหนาแนนของตนไมในสวน       

2.22 ประเภทพรรณไมในโครงการ เชน ไมดอก ไมใบ หรือไมผล       

2.23 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรือถนนเสนโคงไปมา       

2.24 รูปแบบของเกาะกลางถนนในโครงการ       

2.25 รูปแบบของตนไมริมถนน       
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สวนท่ี 3 แนวทางพัฒนาโครงการอยางย่ังยืนท่ีมีอิทธิพลตอการซ้ือ 

คําช้ีแจง: กรุณาใสเครื่องหมาย  ใน  หรือเติมขอความในชองวางท่ีกําหนดตามความเปนจริง 

5 = มากท่ีสดุ  4 = มาก  3 = ปานกลาง    2 = นอย  1 = นอยท่ีสุด  0 = ไมมคีวามตองการ 

 

แนวทางการวางผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลาง 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 0 

2.26 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดนิ ใตดิน       

2.27 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ       

2.28 นํ้าพุหนาโครงการ       

2.29 ประตมิากรรม       

2.30 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองท่ีติดโครงการ       

2.31 วัสดุตกแตงพ้ืนท่ีสวนกลาง       

2.32 อุปกรณออกกําลังกายในอาคารสโมสร       

2.33 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภัย       

2.34 ความสูงรั้วโครงการ       

2.35 รูปแบบประตูรั้วทางเขาโครงการ เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเลื่อน

ดานขาง 
      

2.36 ระบบรักษาความปลอดภยัแบบ 2 ช้ัน       

2.37 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทาเสนตรง ทางเทาสลับสวน       

2.38 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก หรือตนไม       

2.39 ประเภทถังเก็บนํ้าสํารอง เชน ตั้งบนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอย       

การวางผังแมบทโครงการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 0 

3.1 พ้ืนท่ีตั้งโครงการไมอยูในเขตแนวรับนํ้า       

3.2 พ้ืนท่ีตั้งโครงการไมทําลายแหลงระบบนิเวศสําคญัทางธรรมชาต ิ       

3.3 มีระบบสาธารณปูโภคอยูในพ้ืนท่ีอยูแลวเชน ไฟฟา นํ้าประปา ระบบโทรศัพท 

ถนน 
      

3.4 มีขนสงมวลชนประเภทรถประจําทาง ไดแก รถเมล-รถบัส รถตู และรถสอง

แถว ท่ีผานหรือเขาถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร 
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การวางผังแมบทโครงการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 0 

3.5 มีขนสงมวลชนระบบราง ไดแก รถไฟ รถไฟฟา  

รถไฟฟาใตดิน ท่ีผานหรือเขาถึงโครงการในรัศมี 1,000 เมตร 
      

3.6 มีขนสงมวลชนระบบทางนํ้า ไดแก เรือดวน เรือเมล ท่ีผานหรือเขาถึงโครงการ

ในรัศมี 1,000 เมตร 
      

3.7 สถานศึกษา เชน โรงเรียน วิทยาลัย และมหาวิทยาลัยรัศมี 1,000 เมตรจาก

โครงการ 
      

3.8มีสถานบริการสุขภาพ เชน โรงพยาบาล สถานีอนามยั คลินิกแพทย และคลินิก

ทันตกรรมอยูในรัศมี 1,000 เมตรจากโครงการหมูบานจดัสรร 
      

3.9 พ้ืนท่ีสําหรับลานตลาด รานคาสะดวกซื้อ หรือ รานคาอ่ืน ๆ เชน รานซักรีด 

ภายในชุมชนอยางนอย 1 รานตอ 500 หลังคาเรือน หรือ 150 ตร.ม. ตอ 500 

หลังคาเรือนในโครงการหมูบานจดัสรร 

      

3.10 ลานกีฬา ศูนยกีฬา หรือ พ้ืนท่ีนันทนาการ อยางนอย 150 ตร.ม. ตอ 500 

หลังคาเรือนในโครงการหมูบานจดัสรร 
      

3.11 ศูนยชุมชน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีใหบริการสวนกลาง ประกอบดวยสํานักงานนิติบุคคล 

หองสมุด หองคอมพิวเตอร หองออกกําลังกาย หองสันทนาการ และพ้ืนท่ีติดตั้ง

ATM เปนตนในกรณีท่ีโครงการมหีนวยพักอาศัยมากกวา 500 หลังคาเรือนใน

โครงการหมูบานจัดสรร 

      

3.12 สถานรับเลี้ยงเด็ก ในกรณีท่ีโครงการมีหนวยพักอาศยัมากกวา 1,000 หนวย

พักอาศัย 
      

3.13 ระบบทางจักรยาน (bicycle network) ทางจักรยานภายในโครงการหมูบาน

จัดสรร 
      

3.14 ทางเทาในโครงการท่ีมีความกวางอยางนอยกวาขนาด 2 เมตร        

3.15 โครงขายถนนกางปลา และวงเวียนกลับรถ (cul-de-sac ) 

 
 

      

3.16 รั้วบานแบบโปรงของโครงการหมูบานจดัสรร       

3.17 การจัดสรรแปลงปลูกพืชผักสวนครัวในโครงการ (community garden)       

3.18 ไมยืนตนรับประทานได (edible landscape)       

3.19 อาคารสวนกลาง เปนอาคารประหยดัพลังงานเพ่ือสิ่งแวดลอม       
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การวางผังแมบทโครงการท่ีมีอิทธิพลตอการตัดสินใจซ้ือ 
ระดับความสําคัญ 

5 4 3 2 1 0 

3.20 วัสดุท่ีใชในพ้ืนท่ีสวนกลางตองไมเก็บความรอนและไมระบายความรอนใช

แลลใชวัสดุท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (light-colored hardscape) 
      

3.21 การออกแบบเพ่ือคนท้ังมวล (universal design) เปนการออกแบบพ้ืนท่ีใช

สอยภายในโครงการใหการใชงานท่ี เด็ก คนชรา และคนพิการ สารมารถใชงานได

สะดวก 

      

3.22 การปรับปรุงอาคารท่ีมีอยูเดมิกอนแลวในพ้ืนท่ีโครงการ (ถามี) กอนการ

กอสรางโครงการนํามาปรับปรุงใหสามารถใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพอีกครั้ง 
      

3.23 การวางแผนการอนุรักษสิ่งกอสรางท่ีมีคณุคาทางประวัติศาสตรในบริเวณ

โครงการ 

(ถามี) ในพ้ืนท่ีโครงการ 

      

3.24 การใชพลังงานทดแทนเชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงานลม พลังงานนํ้า       

3.25 การใชวัสดุท่ีเหลือใชหรือวัสดุรีไซเคลิมามาใชเปนวัสดุกอสรางพ้ืนท่ีสวนกลาง       

3.26 มีการจัดการขยะในโครงการท่ีดีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม       

3.27 ดานการบริหารโครงการหมูบานจัดสรรโดยคํานึงถึงสิ่งแวดลอมเชน การทํา

ความสะอาดอยางเปนมติรกับสิ่งแวดลอม  การกําจดัแมลงและสัตวรบกวนใน

อาคารแบบไมใชสารพิษ และ การจัดการแมลงและสตัวรบกวนในสวนแบบไมใช

สารพิษ  

      

3.28 บริหารพ้ืนท่ีจอดรถเพ่ืออนุรกัษพลังงานเชน การใชรถยนตโดยสารรวมกัน

โดยมีการจัดการท่ีจอดรถตางหากอยางชัดเจน 
      

3.29 มีการมีท่ีปรึกษาของโครงการเปนผูเช่ียวชาญดานการอนุรักษพลังงาน       

3.30 การการออกแบบและวางแผนการปองกันภัยธรรมชาติ (นํ้าทวม แผนดินไหว 

ดินทรุด) 
      

3.31 การจัดประติมากรรมหรืองานศิลปะท่ีสงเสรมิบรรยากาศท่ีดีในชุมชน และ 

และการจัดเตรียมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดกิจกรรมทองถ่ินภายในชุมชน 
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สวนท่ี 4 ความตองการลักษณะทางกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรร 

คําชี้แจง โปรดทําเคร่ืองหมาย √ ใน □ หรือเติมขอความในชวงวางที่กําหนดตามความเปนจริง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

4.1 รูปแบบการวางผังและบริบทโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐การวางแบบกลุม   ☐การวางแบบเรยีงเปนแนวยาว 

 

 

 

 

 

 

☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.2 ตําแหนงท่ีต้ังอาคารสโมสรท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐บริเวณหนาโครงการซึ่งทุกคนท่ีเขามาในโครงการจะเห็น 

☐ดานหนาโครงการและเปดใหบุคคลภายนอกใชบริการเพ่ือเก็บคาบริการ 

☐บริเวณสวนกลางโครงการเพ่ือใหทุกคนเขาถึง 

☐บริเวณดานทายโครงการ   

☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.3 ตําแหนงทําเลของแปลงอยูอาศัยท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐บริเวณหนาโครงการ ☐บริเวณสวนกลางโครงการ 

☐บริเวณทายโครงการ ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.4 ตําแหนงของฝาทอระบายน้ําทานตองการมากท่ีสุด 

☐อยูตําแหนงบนผิวถนน ☐อยูตําแหนงบนทางเดินเทา 

☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.5 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐บริเวณหนาโครงการ ☐บริเวณสวนกลางโครงการ 

☐บริเวณทายโครงการ ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.6 ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐บริเวณหนาโครงการ ☐บริเวณสวนกลางโครงการ 

☐บริเวณทายโครงการ ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 
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4.7 การออกแบบรูปทรงองคประกอบตาง ๆ ในพ้ืนท่ีสวนกลาง ควรมีรูปทรงแบบใด 

☐รูปทรงอิสระ  ☐สี่เหลี่ยม                 ☐วงกลม    

☐คางหม ู  ☐ สามเหลี่ยม              ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.8 ทิศทางการหันหนาบานท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐ทิศเหนือ  ☐ทิศใต 

☐ทิศตะวันออก ☐ทิศตะวันตก 

4.9 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐ขนาดใหญอลังการ ☐ขนาดกลาง 

☐ขนาดเล็ก  ☐ไมจาํเปนตองม ี

4.10 ขนาดพ้ืนท่ีสวนในโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐ขนาดใหญอลังการ ☐ขนาดกลาง 

☐ขนาดเล็ก  ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.11 รูปแบบสไตลสวนท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐สวนแนวธรรมชาติ ก่ึงดิบช้ืน - เนนความชอุม เขียวขจี ชุมช้ืน มีเสนสายแบบอิสระ  

☐สวนแนวดอกไม - เนนไมดอกสีสัน สดใส มเีสนพลิ้วไหว เชนสวนอังกฤษ  

☐สวนประดิษฐ - เนนไมตัดแตงทรงเรขาคณิต เลนลวดลาย ดูหรหูรา เชน สวนฝรั่งเศส  

☐สวนสมัยใหม - เนนไมตดัแตงทรงเลขาคณิต ตดัทอนรายละเอียด เรียบ ๆ งาย ๆ  

☐สวนญี่ปุน - เนนสวนหิน สวนกรวด แฝงปรัชญา สงบน่ิง อิงธรรมะนอย ๆ  

☐สวนแบบจีน - เนนการใชหิน บอนํ้า ตนไม สะพาน ศาลา เพ่ือจําลองและแฝง ปรัชญา  

☐สวนแบบพ้ืนท่ีชุมนํ้า เนนการเลียนแบบระบบนิเวศทางแหลงนํ้าไมนํ้า ทางเดินไม 

4.12 ทางเขาโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐ทางเขาแบบไมมีซุม  ☐ทางเขาแบบมีซุมลอด 

 

 

 

 

 

 

☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ .................  

4.13 รูปแบบการวางสวนสวนกลางภายในโครงการท่ีทานตองการมากท่ีสุด 

☐แบบรวมเปนผืนใหญเดียวกัน ☐แบบกระจายเปนผืนเล็กไปตามพ้ืนท่ีตาง ๆ 
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4.14 ประเภทพรรณไมในโครงการท่ีทานชอบมากท่ีสุด 

☐ตนไมดอกนานาพันธุ  ☐ตนไมใบ 

☐ตนไมมีกลิ่นหอม  ☐ตนไมท่ีใหผลกินได 

4.15 การออกแบบระบบทางสัญจร ทางเทา ถนน ทานใหความสําคัญกับปจจัยใดเปนหลกั  

(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

☐ความหลากหลาย การผสมผสานของทางสําหรับการใชงานประเภทตาง ๆ ในบริเวณเดยีวกัน 

☐ความตอเน่ือง    ☐การใชงานเหมาะสมไดทุกเพศ วัย และคนพิการ 

☐ผังเปนระเบียบไมวกวน    ☐วัสดุท่ีดี เอ้ือประโยชนตอการใชงาน 

☐ความสวยงาม ความหรูหรา        ☐อ่ืน ๆ (โปรดระบุ)........................................ 

4.16 รูปแบบถนนท่ีทานชอบมากท่ีสุด 

☐ถนนตามแนวตรง ☐ถนนหลักถนนยอย ☐ถนนแบบตาราง 

 

 

 

☐ถนนวงเวียน ☐ถนนอิสระ 

4.17 ลักษณะถนนทางเขาหลักในโครงการ 

☐มีเกาะกลางถนน ☐ไมมีเกาะกลางถนน 

4.18 การติดต้ังระบบไฟฟา และโทรศัพทควรมีรูปแบบใด 

☐บนดิน  ☐ใตดิน 

4.19 ขนาดความกวางของถนนในโครงการ 

☐ตามท่ีกฎหมายกําหนด ☐มากกวาท่ีกฎหมายกําหนด 

4.20 ดานสิ่งอํานวยความสะดวกอ่ืน ๆ ท่ีควรมีในสโมสร(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

☐สระวายนํ้า ☐ฟตเนส ☐หองชมภาพยนตร  ☐หองสมุด  

☐หองจัดเลีย้ง หองประชุม ☐ท่ีจอดรถ ท่ีจอดจักรยาน      ☐รานคา และสวัสดิการ 
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4.21 รูปแบบความปลอดภัยควรมีการใชระบบใดบาง(ตอบไดมากกวา 1 ขอ) 

☐ปอมรปภ.  ☐กลองวงจรปด 

☐ระบบแจงเตือนภัย ☐ระบบคยีการด 

☐รั้วลูกศร  

☐จุดตรวจท่ี รปภ.ตองมาลงเวลาท่ัวโครงการ (Scan Guard) 

☐ระบบลําแสงหลังรั้วโครงการเพ่ือตรวจจับผูบุกรุก 

4.22 รูปแบบประตูสําหรับทางเขาและออกโครงการ 

☐บานพับเปดและปด  ☐ไมกระดก 

☐บานลอเลื่อนสไลดออกดานขาง ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.23 รูปแบบทางเทาริมถนน 

☐พุมไมริมถนนกอนแลวจึงเปนทางเทา     ☐ทางเทาติดริมถนนกอนแลวจึงเปนพุมไม 

☐พุมไมและทางเทาสลับไปมารมิถนน ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.24 หากมีเกาะกลางถนนทานอยากใหเกาะกลางถนนมีการใชพรรณไมประเภทใด 

☐ไมพุมท่ีเปนไมใบ  ☐ไมดอก  ☐ไมยืนตน  

☐ไมจาํเปนตองมี   ☐อ่ืนๆ โปรดระบุ ................. 

4.25 ประเภทถังเก็บน้ําสํารองของโครงการ 

☐ตั้งบนดิน  ☐ฝงใตดิน   ☐แบบหอคอย  

☐ไมจาํเปนตองมี   ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

4.26 อาณาเขตระหวางบานควรมีลักษณะใด  

☐เปนสดัสวน รั้วทึบสูงกวาระดบัสายตา ☐ เปนพ้ืนท่ีใหเปนผืนเดียวกัน 

☐มีแนวแบงขอบเขตบานใชรั้วทึบไมสูงมาก    ☐ มีแนวแบงขอบเขตบาน ทําเปนรั้วโปรง 

4.27 วัสดุท่ีใชทําพ้ืนท่ีใชในพ้ืนท่ีสวนกลาง ควรเปนวัสดุประเภทใดมากท่ีสุด 

☐เหล็ก โลหะ                  ☐พลาสติก    

☐ไมจริง ไมเทียม               ☐วัสดุ รีไซเคิล 

☐ปูนเปลือย คอนกรีต กระเบ้ืองปูตาง ๆ    ☐วัสดุพิเศษ นํ้าซมึผานได 

☐ผสมผสานหลาย ๆ ชนิด                     ☐อ่ืน ๆ โปรดระบุ ................. 

สวนท่ี 5 ขอเสนอแนะและความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

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

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

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

***ขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งสาํหรับความรวมมือและเสียสละเวลาในการใหขอมลู*** 
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ภาคผนวก ค 

แบบสัมภาษณ 

 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

Faculty of Architecture and Planning, Thammasat University 

อาคารคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยรังสิต อําเภอคลองหลวง 

จังหวัดปทุมธานี 12121โทรศัพท 0-2986-9434,  0-2986-9605-6 โทรสาร 0-2986-8067  

http://www.arch.tu.ac.th e-mail: info@arch.tu.ac.th 

 
แบบสัมภาษณ 

เรียน 

เนื่องดวยนายวรินทร กุลินทรประเสริฐ นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมพัฒนา

อสังหาริมทรัพยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรกําลังทํา

วิทยานิพนธหัวขอ แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภท

บานเดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีความจําเปนตองเก็บขอมูล 

เก่ียวกับการจัดทําผังโครงการหมูบานจัดสรรจากผูประกอบการระดับผูพัฒนาโครงการธุรกิจ

อสังหาริมทรัพย ข้ึนไป (business development) หรือผูออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรรท่ีมี

ประสบการณในการกําหนดรูปแบบของผังแมบทของโครงการหมูบานจัดสรร 

คณะฯ เล็งเห็นวาทานเปนผูมีประสบการณสามารถถายทอดความรูอันเปนประโยชนตอ

การทําวิทยานิพนธหัวขอดังกลาวไดเปนอยางดีจึงขอความอนุเคราะหทานเพ่ือการพิจารณาอนุญาตให 

นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ ไดนัดเวลาและสถานท่ีเพ่ือเขาพบและสัมภาษณท้ังนี้ไดแนบคําถามมา

ใหทานไดพิจารณาดวยและขอขอบคุณลวงหนามา ณ โอกาสนี้ 

ผูวิจัยขอรับรองวาใชขอมูลท่ีไดเพ่ือการศึกษาเทานั้น และจะไมเปดเผยขอมูลใด ๆ แก

บุคคลภายนอก และขอขอบคุณผูตอบแบบสัมภาษณท่ีไดใหขอมูลท่ีเปนประโยชน ท้ังนี้ขอมูลท่ีไดรับ

จะเปนประโยชนแกวงการวิชาการตอไป 

 

นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ 

นักศึกษาปริญญาโทสาขาวิชานวัตกรรมการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

E-mail:warindesigns@gmail.com 

 

 

 

 

http://www.arch.tu.ac.th/
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สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูประกอบการระดับผูพัฒนาโครงการธุรกิจอสังหาริมทรัพย ขึ้นไป 

(business development) หรือผูออกแบบวางผังโครงการหมูบานจัดสรร 

ตําแหนง หนาที่ ............................................................................................................................................... 

บริษัทพัฒนาโครงการ .....................................................................................................................................

ประสบการณหรือเก่ียวของกับนโยบายการจัดผังโครงการหมูบานจัดสรรมาเปนระยะเวลา...........................ป 

 

สวนที่ 2 การวางผังแมบทในการพัฒนาโครงการ 

2.1 การจัดผังโครงการบานจัดสรรของทานมีความแตกตางกับผังโครงการที่จัดโดยผูออกแบบคนอ่ืน ๆ 

หรือไมอยางไร 

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

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

2.2 การวางผังแมบทหมูบานจัดสรรโครงการตามระดับราคา ในการพัฒนาโครงการประเภทบานเดี่ยว และ

ทาวนเฮาสมีความแตกตางกันหรือไมอยางไร 

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

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

2.3 สัดสวนการแบงพื้นที่จัดสรรโครงการตามระดับราคา ในการพัฒนาโครงการประเภทบานเดี่ยว และ

ทาวนเฮาส มีความแตกตางกันหรือไม และควรมีสัดสวนการแบงจํานวนรอยละของพื้นที่จําหนาย และ

สวนสาธารณะอยางไรบาง 

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

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

2.4 การเพิ่มพื้นที่ของบานหลังริมสุดหรือแปลงพิเศษในพื้นที่ทําเลดี ควรเพิ่มจากหลังปกติเปนสัดสวนเทาไร 

มีความแตกตางของระดับราคา ในประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสหรือไมอยางไร 

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

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

2.5 ทานมีแนวคิดในการกําหนดขนาดของถนนในพื้นที่โครงการอยางไร มีความแตกตางของระดับราคา ใน

ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสหรือไมอยางไร 

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

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

2.6 ทานมีแนวคิดอยางไรในการตัดสินใจสรางอาคารสโมสรภายในโครงการ วาควรกอสรางหรือไม และมี

การพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

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

................................................................................................................................................................ 
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2.7 สวนสาธารณะสวนกลางมีเกณฑหรือหลักการในการกําหนดขนาดและตําแหนงที่ตั้งภายในโครงการ

หมูบานจัดสร โดยมีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของ

หรือไมอยางไร 

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

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

2.8 การมีสวนหยอมกระจายตามพื้นที่ตาง ๆ มีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว 

และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม อยางไร 

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

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

2.9 ในการวางตําแหนงของแปลงขายตามราคาขาย หรือขนาดเล็กและใหญของโครงการหมูบานจัดสรร มี

แนวคิดในการวางตําแหนงแตละโซนอยางไรและมีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว 

และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม อยางไร 

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

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

 

สวนที่ 3 ลักษณะของที่ดินและแปลงจัดสรรที่ดินเพ่ือการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร 

3.1 ทานมีแนวคิดในการจัดผังแมบทโครงการหมูบานจัดสรรตองคํานึงถึงองคประกอบใดเปนสําคัญบาง

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

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

 

สวนที่ 4 รูปแบบพ้ืนที่สวนกลาง 

4.1 ทานมีแนวคิดรูปแบบของพื้นที่กิจกรรมภายในโครงการเปนอยางไรควรมีกิจกรรมอะไรบาง มีการ

พิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม อยางไร 

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

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

4.2 ทานมีแนวคิดอยางไรในการตัดสินใจสรางสระวายน้ําสวนกลางภายในโครงการ วาควรกอสรางหรือไม 

และมีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

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

................................................................................................................................................................ 
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4.3 ทานมีแนวคิดอยางไรในการกอสรางซุมปอมปายภายในโครงการ วาควรกอสรางรูปแบบใด และมีการ

พิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

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

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

4.4 ทานมีแนวคิดอยางไรในการจัดทาํรูปแบบทางเทา และแนวราง-ทอระบายน้ําภายในโครงการ วาควรเปน

รูปแบบใด และมีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของ

หรือไมอยางไร 

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

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

4.5 ทานมีแนวคิดอยางไรในการจัดทําอาคารนิติบุคคลภายในโครงการ วาควรอยูตําแหนงใดและควรเปน

รูปแบบใด และมีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของ

หรือไมอยางไร 

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

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

 

***ขอบพระคุณทานเปนอยางยิง่สําหรับความรวมมือและเสียสละเวลาในการใหขอมูล*** 
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ภาคผนวก ง 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มตีอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑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 อาชีพ 1 1 1 3 3 1 

6 1.6 รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 1 1 1 3 3 1 

7 

 

1.7 จํานวนสมาชกิในครอบครัวที่อาศัย 

บานเดียวกับทาน 
1 1 1 3 3 1 

8 

 

1.8 อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยูใน 

ครอบครัว 
1 1 1 3 3 1 

9 1.9 ระดับราคาของที่อยูอาศัยปจจุบัน 1 1 1 3 3 1 

10 1.10 ประเภทการอยูอาศัย 1 1 1 3 3 1 

11 1.11อายโุครงการ  1 1 1 3 3 1 

12 1.12ยานที่ต้ังโครงการ 1 1 1 3 3 1 

13 

 

1.13 จํานวนบานพักอาศัยในโครงการที ่

ทานอยูอาศัย  
1 1 1 3 3 1 

14 2.1 การใชประโยชนของพื้นที่รอบ

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

15 2.2 รูปแบบการจัดแปลงจัดสรร  1 1 1 3 3 1 

16 2.3 ตําแหนงที่ต้ังอาคารสโมสรใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

17 2.4 มีเสาไฟฟาแรงสูง ตัดผานโครงการ 1 1 1 3 3 1 

18 2.5 มีทางน้ําขนาดเล็ก ตัดผานโครงการ 1 1 1 3 3 1 

19 2.6 มีทะเลสาบในโครงการ 1 1 1 3 3 1 

20 2.7 ตําแหนงแปลงบานภายในโครงการ  1 1 1 3 3 1 

21 2.8 ตําแหนงระบบบําบัดน้ําเสีย 1 1 1 3 3 1 

22 2.9 ตําแหนงหมอแปลงไฟฟา 1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

23 2.10 ทางเขาโครงการถูกหลักฮวงจุย 1 1 1 3 3 1 

24 2.11 ตําแหนงของฝาทอระบายน้ํา  1 1 1 3 3 1 

25 
2.12 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

26 2.13 ทิศทางการวางแปลงอยูอาศัย  1 1 1 3 3 1 

27 2.14 ความหนาแนนของแปลงอยูอาศัย 1 1 1 3 3 1 

28 
2.15 ขนาดความใหญ เล็กของแปลงอยู

อาศัย 
1 1 1 3 3 1 

29 
2.16 รูปแบบสไตลสวนและซุมปอมปาย

ทางเขาโครงการ 
1 1 1 3 3 1 

30 
2.17 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการ 

1 1 1 3 3 1 

31 2.18 ขนาดพื้นที่สวนในโครงการ  1 1 1 3 3 1 

32 2.19 สวนหยอมในโครงการ 1 1 1 3 3 1 

33 2.20 ตําแหนงสวนในโครงการ 1 1 1 3 3 1 

34 
2.21 จํานวนความหนาแนนของตนไมใน

สวน 
1 1 1 3 3 1 

35 2.22 ประเภทพรรณไมในโครงการ 1 1 1 3 3 1 

36 
2.23 รูปแบบถนน เชน ถนนเสนตรงหรือ

ถนนเสนโคงไปมา 
1 1 1 3 3 1 

37 
2.24 รูปแบบของเกาะกลางถนนใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

38 2.25 รูปแบบของตนไมริมถนน 1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

38 
2.26 รูปแบบเสาไฟฟา เชน บนดิน ใต

ดิน 
1 1 1 3 3 1 

39 
2.27 ขนาดความกวางของถนนใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

40 2.28 น้ําพุหนาโครงการ 1 1 1 3 3 1 

41 2.29 ประติมากรรม 1 1 1 3 3 1 

42 
2.30 ทะเลสาบในโครงการ หรือคลองที่

ติดโครงการ 
1 1 1 3 3 1 

43 2.31 วัสดุตกแตงพื้นที่สวนกลาง 1 1 1 3 3 1 

44 
2.32 อุปกรณออกกาํลังกายในอาคาร

สโมสร 
1 1 1 3 3 1 

45 
2.33 รูปแบบระบบรักษาความปลอดภยั 

1 1 1 3 3 1 

46 2.34 ความสูงร้ัวโครงการ 1 1 1 3 3 1 

47 

2.35 รูปแบบประตูร้ัวทางเขาโครงการ 

เชน บานเปดปด ไมกระดก บานเล่ือน

ดานขาง 

1 1 1 3 3 1 

48 
2.36 ระบบรักษาความปลอดภยัแบบ 2 

ชั้น 
1 1 1 3 3 1 

49 
2.37 รูปแบบทางเทา เชน ทางเทา

เสนตรง ทางเทาสลับสวน 
1 1 1 3 3 1 

50 
2.38 รูปแบบเกาะกลางไมพุม ไมดอก 

หรือตนไม 
1 1 1 3 3 1 

51 
2.39 ประเภทถังเก็บน้ําสํารอง เชน ต้ัง

บนดิน ใตดิน หรือแบบหอคอย 
1 1 1 3 3 1 

52 
3.1 รูปแบบการวางผังและบริบท

โครงการที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

53 
3.2 ตําแหนงที่ต้ังอาคารสโมสรที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

54 
3.3 ตําแหนงทําเลของแปลงอยูอาศัยที่

ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

55 
3.4 ตําแหนงของฝาทอระบายน้าํทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

56 
3.5 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการ

ที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

57 
3.6 ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการ

ที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

58 
3.2 ตําแหนงที่ต้ังอาคารสโมสรที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

59 
3.3 ตําแหนงทําเลของแปลงอยูอาศัยที่

ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

60 
3.4 ตําแหนงของฝาทอระบายน้าํทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

61 
3.5 ตําแหนงอาคารนิติบุคคลในโครงการ

ที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

62 
3.6 ตําแหนงของสวนสวนกลางโครงการ

ที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

63 

3.7 การออกแบบรูปทรง องคประกอบ

ตาง ๆ ในพื้นที่สวนกลาง ควรมีรูปแบบ

ใด 

1 1 1 3 3 1 

64 
3.8 ทิศทางการหันหนาบานที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

65 

3.9 การออกแบบรูปทรงองคประกอบ

ตาง ๆ ในพื้นที่สวนกลาง ควรมีรูปทรง

แบบใด 

1 1 1 3 3 1 

66 
3.10 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการที่

ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

67 
3.11 ขนาดพื้นที่สวนในโครงการที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มตีอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

48 3.8 ทิศทางการหันหนาบานที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

49 3.9 การออกแบบรูปทรงองคประกอบ

ตาง ๆ ในพื้นที่สวนกลาง ควรมีรูปทรง

แบบใด 

1 1 1 3 3 1 

50 3.10 ขนาดสวนหยอมหนาโครงการที่

ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

51 3.11 ขนาดพื้นที่สวนในโครงการที่ทาน

ตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

52 3.12 รูปแบบสไตลสวนที่ทานตองการ

มากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

53 3.13 ลักษณะถนนทางเขาหลักใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

54 3.14 ทางเขาโครงการที่ทานตองการมาก

ที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

55 3.15 รูปแบบการวางสวนสวนกลาง

ภายในโครงการที่ทานตองการมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

56 3.16 ประเภทพรรณไมในโครงการท่ีทาน

ชอบมากที่สุด 
1 1 1 3 3 1 

57 3.17 การออกแบบระบบทางสัญจร ทาง

เทา ถนน ทานใหความสําคัญกับปจจัยใด

เปนหลัก 

1 1 1 3 3 1 

58 3.18 การติดต้ังระบบไฟฟา และ

โทรศัพทควรมีรูปแบบใด 
1 1 1 3 3 1 

59 3.19 ขนาดความกวางของถนนใน

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

60 3.20 ดานส่ิงอํานวยความสะดวกอื่น ๆ ที่

ควรมีในสโมสร 
1 1 1 3 3 1 

  

 

 



216 

ภาคผนวก ง (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสอบถาม 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

. 

ลําดับ คําถาม 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 

3 

ΣR n IOC=
∑R
n

 

61 3.21 รูปแบบถนนที่ทานชอบมากที่สุด 1 1 1 3 3 1 

62 3.22 รูปแบบความปลอดภัยควรมกีารใช

ระบบใดบาง 
1 1 1 3 3 1 

63 3.23 รูปแบบประตูสําหรับทางเขาและ

ออกโครงการ 
1 1 1 3 3 1 

64 3.24 รูปแบบทางเทาริมถนน 1 1 1 3 3 1 

65 3.25 หากมีเกาะกลางถนนทานอยากให

เกาะกลางถนนมกีารใชพรรณไมประเภท

ใด 

1 1 1 3 3 1 

66 3.26 ประเภทถังเก็บน้ําสํารองของ

โครงการ 
1 1 1 3 3 1 

67 3.27 อาณาเขตระหวางบานควรมี

ลักษณะใด  
1 1 1 3 3 1 

68 3.28 วัสดุที่ใชทําพื้นที่ใชในพื้นที่

สวนกลาง ควรเปนวัสดุประเภทใดมาก

ที่สุด 

1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก จ 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มตีอแบบสัมภาษณ 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

บทสัมภาษณ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 3 
ΣR n IOC=

∑R
n

 

สวนท่ี 1 การวางผังแมบทในการพัฒนา

โครงการ 

1.1 การจัดผังโครงการบานจัดสรรของ

ทานมีความแตกตางกับผังโครงการท่ีจัด

โดยผูออกแบบคนอ่ืน ๆ หรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1 .2 การวางผั งแมบทหมูบ านจัดสรร

โครงการตามระดับราคา ในการพัฒนา

โ ค ร ง ก า ร ป ร ะ เ ภ ทบ า น เ ดี่ ย ว  แ ล ะ

ทาวน เฮาสมีความแตกตางกันหรือไม

อยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1.3 สัดสวนการแบงพ้ืนท่ีจัดสรรโครงการ

ตามระดับราคา ในการพัฒนาโครงการ

ประเภทบานเดี่ยว และทาวนเฮาส มีความ

แตกตางกันหรือไม และควรมีสัดสวนการ

แบงจํานวนรอยละของพ้ืนท่ีจําหนาย และ

สวนสาธารณะอยางไรบาง 

1 1 1 3 3 1 

1.4 การเพ่ิมพ้ืนท่ีของบานหลังริมสุดหรือ

แปลงพิเศษในพ้ืนท่ีทําเลดี ควรเพ่ิมจาก

หลั งปกติ เปนสัดส วน เท า ไ ร  มี ความ

แตกตางของระดับราคา ในประเภทบาน

เดี่ยว และทาวนเฮาสหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1.5 ทานมีแนวคิดในการกําหนดขนาดของ

ถนนในพ้ืนท่ีโครงการอยางไร มีความ

แตกตางของระดับราคา ในประเภทบาน

เดี่ยว และทาวนเฮาสหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก จ (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มีตอแบบสัมภาษณ 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 
  

บทสัมภาษณ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 3 
ΣR n IOC=

∑R
n

 

1.6 ทานมีแนวคิดอยางไรในการตัดสินใจ

สรางอาคารสโมสรภายในโครงการ วาควร

กอสรางหรือไม และมีการพิจารณาตาม

ระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว 

และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1.7 สวนสาธารณะสวนกลางมีเกณฑหรือ

หลักการในการกําหนดขนาดและตําแหนง

ท่ีตั้งภายในโครงการหมูบานจัดสร โดยมี

การพิจารณาตามระดับราคาโครงการ 

ประเภทบานเดีย่ว และทาวนเฮาสมา

เก่ียวของหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1.8 การมีสวนหยอมกระจายตามพ้ืนท่ี

สวนตาง ๆ มีการพิจารณาตามระดับราคา

โครงการ ประเภทบานเดี่ยว และ

ทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม อยางไร 

1 1 1 3 3 1 

1.9 ในการวางตําแหนงของแปลงขายตาม

ราคาขาย หรือขนาดเล็กและใหญของ

โครงการหมูบานจัดสรร มีแนวคิดในการ

วางตําแหนงแตละโซนอยางไรและมีการ

พิจารณาตามระดับราคาโครงการ 

ประเภทบานเดีย่ว และทาวนเฮาสมา

เก่ียวของหรือไม อยางไร 

1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก จ (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOC ที่มตีอแบบสัมภาษณ 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

บทสัมภาษณ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 3 
ΣR n IOC=

∑R
n

 

สวนท่ี 2 ลักษณะของท่ีดินและแปลง

จัดสรรท่ีดินเพ่ือการพัฒนาโครงการ

หมูบานจัดสรร 

2.1 ทานมีแนวคิดในการจัดผังแมบท

โครงการหมูบานจัดสรรตองคํานึงถึง

องคประกอบใดเปนสาํคัญบาง 

1 1 1 3 3 1 

สวนท่ี 3 รูปแบบพ้ืนท่ีสวนกลาง 

3.1 ทานมีแนวคิดรูปแบบของพ้ืนท่ี

กิจกรรมภายในโครงการเปนอยางไรควรมี

กิจกรรมอะไรบาง มีการพิจารณาตาม

ระดับราคาโครงการ ประเภทบานเดี่ยว 

และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

3.2 ทานมีแนวคิดอยางไรในการตดัสินใจ

สรางสระวายนํ้าสวนกลางภายในโครงการ 

วาควรกอสรางหรือไม และมีการพิจารณา

ตามระดับราคาโครงการ ประเภทบาน

เดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม

อยางไร 

1 1 1 3 3 1 

3.3 ทานมีแนวคิดอยางไรในการกอสราง

ซุมปอมปายภายในโครงการ วาควร

กอสรางรูปแบบใด และมีการพิจารณา

ตามระดับราคาโครงการ ประเภทบาน

เดี่ยว และทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไม

อยางไร 

1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก จ (ตอ) 

ตารางสรุปประมวลผล IOCที่มีตอแบบสัมภาษณ 

แนวทางการออกแบบผังแมบทสําหรับโครงการหมูบานจัดสรรขนาดกลางประเภทบาน

เดี่ยวและทาวนเฮาส ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
 

 

  

บทสัมภาษณ 
ผู 

เชี่ยวชาญ 1 

ผู 

เชี่ยวชาญ 2 

ผู 

เชี่ยวชาญ 3 
ΣR n IOC=

∑R
n

 

3.4 ทานมีแนวคิดอยางไรในการจดัทํา

รูปแบบทางเทา และแนวราง-ทอระบาย

นํ้าภายในโครงการ วาควรเปนรูปแบบใด 

และมีการพิจารณาตามระดับราคา

โครงการ ประเภทบานเดี่ยว และ

ทาวนเฮาสมาเก่ียวของหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 

3.5 ทานมีแนวคิดอยางไรในการจดัทํา

อาคารนิติบุคคลภายในโครงการ วาควร

อยูตําแหนงใดและควรเปนรูปแบบใด และ

มีการพิจารณาตามระดับราคาโครงการ 

ประเภทบานเดีย่ว และทาวนเฮาสมา

เก่ียวของหรือไมอยางไร 

1 1 1 3 3 1 
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ภาคผนวก ฉ 

การทดสอบสมมติฐาน 

 

สําหรับสถิติท่ีใชในการวิเคราะหใชคา t เพ่ือทดสอบความแตกตางคาเฉลี่ยของกลุม

ตัวอยาง 2 กลุมท่ีเปนอิสระตอกัน (Independent t-test) และใชการทดสอบความแปรปรวนทาง

เดียว (One-way Analysis of Variance; ANOVA) ท่ีระดับความเชื่อม่ัน รอยละ 95.00 โดยจะ

ปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) ก็ตอเม่ือคา Sig มีคานอยกวา 0.05 ผลการทดสอบดังแสดงในตาราง 
 

1. เพศ 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามเพศ 

ดาน 

เพศ 

t-test Sig ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

โครงการ 

3.17 0.609 3.14 0.621 0.430 0.667 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามเพศ 

ดาน 

เพศ 

t-test Sig ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพ

ภายในโครงการ 

3.33 0.818 3.30 0.791 0.452 0.651 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนก

ตามเพศ 

ดาน 

เพศ 

t-test Sig ชาย หญิง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง 

ๆ ภายในโครงการ 

3.09 0.636 3.06 0.741 0.500 0.422 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

2.อายุ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผัง แมบทภายในโครงการ จําแนกตาม

อายุ 

ดาน 

อายุ 

F-

test 
Sig 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ

ตอดานการ

วางผัง

แมบท

โครงการ 

3.21 0.663 3.16 0.611 3.14 0.581 3.19 0.647 3.02 0.753 0.364 0.873 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอายุ 

ดาน 

อายุ 

F-

test 
Sig 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ

ตอดาน

ทัศนียภาพ

ภายใน

โครงการ 

3.37 0.837 3.35 0.820 3.24 0.782 3.34 0.879 3.28 0.781 0.485 0.787 

 

 



223 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

อายุ 

ดาน 

อายุ 

F-test Sig 

21-30 ป 31-40 ป 41-50 ป 51-60 ป มากกวา 60 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ

ตอดาน

ทัศนียภาพ

ภายใน

โครงการ 

3.14 0.729 3.05 0.690 3.03 0.634 3.18 0.691 2.88 0.798 0.875 0.498 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

3. สถานภาพ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามสถานภาพ 

 

ดาน 

 

สถานภาพ 

F-
test 

Sig 
โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน หยา/หมาย 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐา

น 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

คา 
เฉล่ีย 

คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ
ดานการวางผังแมบท
โครงการ 

3.12 0.615 3.23 0.615 3.25 0.493 2.87 0.616 
3.22

4 
0.023** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

  

 

 



224 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของสถานภาพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
 
�̅�𝑥 

โสด สมรส สมรสไมจดทะเบียน หยา/หมาย 

3.12 3.23 3.25 2.87 

โสด - 

    สมรส 3.23 

  

 0.36** 

  

  

 (0.005) 

สมรสไมจดทะเบียน 3.25 

   

0.38** 

(0.032) 

หยา/หมาย 2.87 

    หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตาม

สถานภาพ 

ดาน 

สถานภาพ 

F-test Sig 
โสด สมรส 

สมรสไมจด

ทะเบียน 
หยา/หมาย 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพ

ภายในโครงการ 

3.28 0.813 3.35 0.814 3.48 0.771 3.22 0.730 
0.62

3 

0.60

0 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

สถานภาพ 

ดาน 

สถานภาพ 

F-test Sig 
โสด สมรส 

สมรสไมจด

ทะเบียน 
หยา/หมาย 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานการวางผัง

แมบทโครงการ 

3.06 0.713 3.12 0.660 3.17 0.596 2.79 0.675 2.019 0.111 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

4. ระดับการศึกษา 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-

test 
Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปรญิญาหรอื

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความสําคัญ

ตอดานการ

วางผัง

แมบท

โครงการ 

2.91 0.433 3.14 0.401 3.16 0.644 3.23 0.598 3.64 0.496 3.66 0.006** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 
อนุปริญญา

หรือเทียบเทา 
ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

2.91 3.14 3.16 3.23 3.64 

มัธยมศึกษา 2.91 

  

0.50** 

(0.012) 

0.41** 

(0.042) 

0.73** 

(0.001) 

อนุปริญญาหรือเทียบเทา 3.14      

ปริญญาตรี 3.16 

   

 0.23** 

(0.027) 

ปริญญาโท 3.23 

   

 0.32** 

(0.004) 

ปริญญาเอก 3.64      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามระดับ

การศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-

test 
Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปรญิญาหรอื

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ 

สําคัญตอ

ดาน 

ทัศนียภาพ 

2.94 0.731 3.08 0.602 3.35 0.814 3.35 0.786 3.97 0.771 2.79 0.003** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

  

 

 



227 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี
ปริญญาโท 

ปริญญา

เอก 

2.94 3.08 3.35 3.35 3.97 

มัธยมศึกษา 2.94 

 

0.14** 

(0.006) 

0.41** 

(0.015) 

0.41** 

(0.017) 

1.03** 

(0.000) 

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 3.08    

 

 

ปริญญาตร ี 3.35 

   

 0.62** 

(0.003) 

ปริญญาโท 3.35 

   

 0.62** 

(0.005) 

ปริญญาเอก 3.97      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

ระดับการศึกษา 

ดาน 

ระดับการศึกษา 

F-

test 
Sig 

มัธยมศึกษา 
อนุปรญิญาหรอื

เทียบเทา 
ปริญญาตร ี ปริญญาโท ปริญญาเอก 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ

ความ 

สําคัญตอ

ดานงาน

ระบบ 

ตาง ๆ 

ภายใน

โครงการ 

2.94 0.731 3.08 0.602 3.35 0.814 3.35 0.786 3.97 0.771 2.79 
0.003

** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของระดับการศึกษาเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

มัธยมศึกษา 

อนุปริญญา

หรือ

เทียบเทา 

ปริญญา

ตร ี

ปริญญา

โท 

ปริญญา

เอก 

2.96 3.06 3.08 3.26 3.71 

มัธยมศึกษา 2.96 

  

0.12** 

(0.003) 

0.30** 

(0.005) 

0.75** 

(0.002) 

อนุปริญญาหรือ

เทียบเทา 3.06    

 

 

ปริญญาตร ี 3.08      

ปริญญาโท 3.26      

ปริญญาเอก 3.71      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 



 

5. อาชีพ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

 

ดาน 

อาชีพ 

F-test Sig 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พอบาน/แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 
เกษียณอาย ุ อื่น ๆ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐา

น 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

ระดับความสําคัญตอแนวทางการ

ออกแบบผังแมบทภายในโครงการ 

3.1

3 
0.646 3.12 0.536 3.31 0.700 3.16 0.384 2.91 0.167 2.56 0.636 3.42 0.457 2.744 0.013** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของกจิการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/

แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 
เกษียณอายุ อื่น ๆ 

3.13 3.12 3.31 3.16 2.91 2.56 3.42 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/

เจาของกจิการ 

3.13 

  

0.18** 

(0.025)  

 0.57** 

(0.016) 

 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 3.12 

  

0.19**  

 0.56**  

  

  

(0.018)   (0.017)  

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

3.31 

   

 

 0.75** 

(0.002) 

 

พอบาน/แมบาน 3.16 

    

   

รับจาง/เกษตรกร 2.91        

เกษียณอายุ 2.56 

    

  0.86** 

(0.004) 

อื่น ๆ 3.42        

 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 



 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

ดาน 

อาชีพ 

F-test Sig 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/

เจาของกิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พอบาน/แมบาน รับจาง/เกษตรกร เกษียณอายุ อื่น ๆ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

3.27 0.861 3.33 0.755 3.44 0.849 3.07 0.687 2.96 0.508 2.75 0.353 3.27 0.730 1.348 0.234 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามอาชีพ 

 

ดาน 

อาชีพ 

F-test Sig 

คาขาย/ธุรกิจสวนตัว/

เจาของกิจการ 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 
พอบาน/แมบาน รับจาง/เกษตรกร เกษียณอายุ อื่น ๆ 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

คา 

เฉลี่ย 

คาเบี่ยง 

เบนมาตร 

ฐาน 

ระดับความสําคัญตองาน

ระบบตาง ๆ ในโครงการ 

3.07 0.624 2.96 0.634 3.31 0.790 2.66 0.774 2.86 0.304 2.57 0.838 3.52 0.550 4.595 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอาชีพเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square 

Difference) 

ระดับความสําคัญ

ตอดานงานระบบ

ตาง ๆ ภายใน

โครงการ 

 
�̅�𝑥 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/

เจาของ

กิจการ 

พนักงาน

บริษัท 

เอกชน 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 

พอบาน/

แมบาน 

รับจาง/

เกษตรกร 

เกษียณ 

อาย ุ
อื่น ๆ 

3.07 2.96 3.31 2.66 2.86 2.57 3.52 

คาขาย/ธุรกิจ

สวนตัว/เจาของ

กิจการ 

3.07   
0.24** 

(0.009) 
   

0.21** 

(0.042) 

พนักงาน

บริษัทเอกชน 2.96   
0.35** 

(0.000) 
   

0.56** 

(0.011) 

รับราชการ/

รัฐวิสาหกิจ 3.31    
0.65** 

(0.014) 
 

0.74** 

(0.005) 
 

พอบาน/แมบาน 
2.66       

0.86** 

(0.010) 

รับจาง/เกษตรกร 
2.86       

0.66** 

(0.046) 

เกษียณอาย ุ
2.57       

0.95** 

(0.004) 

อื่น ๆ 
3.52        

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 



 

6. รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

ดาน 

รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

F-test Sig 
ตํ่ากวา 40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท มากกวา 200,000 บาท 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน
การวางผังแมบท 

3.18 0.578 3.13 0.628 3.16 0.649 3.28 0.633 3.07 0.570 1.387 0.237 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

ดาน 

รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

F-test Sig ตํ่ากวา 40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท มากกวา 200,000 บาท 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทโครงการ 
3.28 0.736 3.30 0.711 3.34 0.867 3.48 0.842 3.19 0.799 1.560 0.184 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามรายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

ดาน 

รายไดรวมของครอบครัวตอเดือน 

F-test Sig ตํ่ากวา 40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท มากกวา 200,000 บาท 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน

งานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ 

3.08 0.747 3.18 0.663 3.09 0.736 3.25 0.639 2.87 0.607 4.480 0.001** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของรายไดรวมของครอบครัวเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

ตํ่ากวา 40,000 บาท 40,001-60,000 บาท 60,001-100,000 บาท 100,001-200,000 บาท มากกวา 200,000 บาท 

3.08 3.18 3.09 3.25 2.87 

ตํ่ากวา 40,000 บาท 3.08      

40,001-60,000 บาท 3.18     0.31** (0.003) 

60,001-100,000 บาท 3.09     0.22** (0.016) 

100,001-200,000 บาท 3.25     0.38** (0.000) 

มากกวา 200,000 บาท 2.87      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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7. จํานวนสมาชิกในครอบครัว 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

F-test Sig 1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนขึ้นไป 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 

3.21 0.627 3.23 0.594 3.04 0.602 3.38 0.637 4.53 0.050 4.532 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.21 3.23 3.04 3.38 4.53 

1 คน 3.21     1.32** (0.011)  

2-4 คน 3.23   0.19** (0.002)  1.30** (0.003) 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) (ตอ) 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.21 3.23 3.04 3.38 4.53 

5-7 คน 3.04     1.49** (0.001) 

8-10 คน 3.38     1.15** (0.016) 

11 คนขึ้นไป 4.53      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

F-test Sig 1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนขึ้นไป 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

3.55 0.773 3.40 0.765 3.12 0.793 3.56 0.942 4.75 0.353 6.663 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.55 3.40 3.12 3.56 4.75 

1 คน 3.55   0.43** (0.012)  1.20** (0.037) 

2-4 คน 3.40   0.28** (0.001)  1.35** (0.016) 

5-7 คน 3.12     1.63** (0.004) 

8-10 คน 3.56      

11 คนขึ้นไป 4.75      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามจํานวนสมาชิกในครอบครัว 

ดาน 

จํานวนสมาชกิในครอบครัว 

F-test Sig 1 คน 2-4 คน 5-7 คน 8-10 คน 11 คนขึ้นไป 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

3.35 0.736 3.14 0.668 2.92 0.638 3.42 0.711 4.52 0.000 5.884 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของจํานวนสมาชิกในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.35 3.14 2.92 3.42 4.52 

1 คน 3.35     1.17** (0.017) 

2-4 คน 3.14   0.22** (0.001)  1.38** (0.004) 

5-7 คน 2.92    0.50** (0.035) 1.60** (0.001) 

8-10 คน 3.42     1.10** (0.038) 

11 คนขึ้นไป 4.52      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

8. อายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 
<3 ป 3-6 ป 7-12 ป 13-15 ป 16-18 ป > 18 ป 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานการวางผังแมบท 
3.26 0.500 3.19 0.528 3.21 0.575 3.58 0.778 2.92 0.557 3.37 0.700 4.810 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  238 

 

 



 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบท

ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.26 3.19 3.21 3.58 2.92 3.37 

<3 ป 3.26    0.32** (0.041) 0.34* (0.041)  

3-6 ป 3.19    0.39** (0.004)   

7-12 ป 3.21    0.37** (0.014)   

13-15 ป 3.58     0.66** (0.000)  

16-18 ป 2.92       

> 18 ป 3.37       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 
<3 ป 3-6 ป 7-12 ป 13-15 ป 16-18 ป > 18 ป 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานทัศนียภาพ 
3.33 0.793 3.17 0.714 3.52 0.649 3.89 0.972 3.11 0.757 3.53 0.857 4.654 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.33 3.17 3.52 3.89 3.11 3.53 

<3 ป 3.33    0.56** (0.005)   

3-6 ป 3.17   0.35** (0.045) 0.72** (0.000)   

7-12 ป 3.52     0.41** (0.047)  

13-15 ป 3.89     0.78** (0.000)  

16-18 ป 3.11       

> 18 ป 3.53       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว 

ดาน 

อายุของบุตรคนเล็กที่ยังอาศัยอยูในครอบครัว 

F-test Sig 
<3 ป 3-6 ป 7-12 ป 13-15 ป 16-18 ป > 18 ป 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คา 

เฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ 

สําคัญตอดาน

งานระบบ 

3.22 0.593 3.12 0.515 3.27 0.615 3.32 0.931 2.75 0.658 3.42 0.857 4.316 0.000** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอายุของบุตรคนเล็กท่ียังอาศัยอยูในครอบครัว เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference)  

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบ 

ตาง ๆ ภายในโครงการ 
 
�̅�𝑥 

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

3.22 3.12 3.27 3.32 2.75 3.42 

<3 ป 3.22     0.47** (0.010)  

3-6 ป 3.12     0.37** (0.022)  

7-12 ป 3.27     0.52** (0.003)  

13-15 ป 3.32     0.57** (0.001)  

16-18 ป 2.75      0.67** (0.001) 

> 18 ป 3.42       

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.0 

 

9. ประเภทบานเด่ียว 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามประเภทบานเดี่ยว 

ดาน 

ประเภทบานเด่ียว 

F-test Sig 
2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ 3.15 0.531 3.26 0.660 3.20 0.680 3.32 0.541 0.735 0.532 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามประเภทบานเดี่ยว 

ดาน 

ประเภทบานเด่ียว 

F-test Sig 
2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพภายในโครงการ 3.30 0.713 3.55 0.772 3.28 0.921 3.45 0.849 1.490 0.218 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามประเภทบานเดี่ยว 

ดาน 

ประเภทบานเด่ียว 

F-test Sig 
2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 3.06 0.596 3.30 0.692 3.15 0.715 3.03 0.528 2.132 0.097 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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10. ประเภททาวนเฮาส 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

ดาน 

ประเภททาวนเฮาส 

F-test Sig 
< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ. >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานการ

วางผังแมบทภายในโครงการ 
3.10 0.554 3.15 0.695 2.99 0.561 2.92 0.520 2.92 0.421 1.282 0.279 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

ดาน 

ประเภททาวนเฮาส 

F-test Sig 
< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน

ทัศนียภาพภายในโครงการ 
3.37 0.828 3.38 0.822 3.08 0.704 2.90 0.683 2.85 0.508 4.028 0.004** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

3.37 3.38 3.08 2.90 2.85 

< 2.00 ลานบาท. 3.37    0.47** (0.005) 0.52** (0.022) 

2.01-3.00 ลานบาท. 3.38    0.48** (0.002) 0.53** (0.014) 

3.01-5.00 ลานบาท. 3.08      

5.01-10.00 ลานบาท. 2.90      

>10.00 ลานบาท. 2.85      

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตามประเภททาวนเฮาส 

ดาน 

ประเภททาวนเฮาส 

F-test Sig 
< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงาน

ระบบตาง ๆ ภายในโครงการ 
3.13 0.820 3.07 0.757 2.85 0.665 2.77 0.511 2.66 0.321 2.791 0.028** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

 
�̅�𝑥 

< 2.00 ลบ. 2.01-3.00 ลบ. 3.01-5.00 ลบ. 5.01-10.00 ลบ >10.00 ลบ. 

3.13 3.07 2.85 2.77 2.66 

< 2.00 ลบ. 3.13    0.36** (0.019) 0.47** (0.023) 

2.01-3.00 ลบ. 3.07    0.30** (0.028) 0.41** (0.035) 

3.01-5.00 ลบ. 2.85      

5.01-10.00 ลบ 2.77      

>10.00 ลบ. 2.66      

 

ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของประเภททาวนเฮาสเปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference)  

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

11. อายุโครงการ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตาม

อายุโครงการ  

ดาน 

อายุโครงการ  

F-test Sig 

1 ป 2 ป 3 ป 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉลี่ย 

คา

เบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญ

ตอดานการวางผัง

แมบทภายใน

โครงการ 

3.04 0.588 3.07 0.629 3.23 0.604 3.940 0.020** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอายุโครงการ เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

1 ป 2 ป 3 ป 

3.04 3.07 3.23 

1 ป 3.04 

  

0.19** 

(0.040) 

2 ป 3.07 

  

0.16** 

(0.019) 

3 ป 3.23    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามอายุ

โครงการ  

ดาน 

อายุโครงการ  

F-test Sig 

1 ป 2 ป 3 ป 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

3.16 0.779 3.31 0.783 3.35 0.821 1.162 0.314 

หมายเหตุ. มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

อายุโครงการ  

ดาน 

อายุโครงการ  

F-test Sig 

1 ป 2 ป 3 ป 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

2.98 0.590 2.93 0.688 3.17 0.689 5.667 0.004** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของอายุโครงการ เปนรายคู โดยใชวิธีของ LSD (Least 

Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

1 ป 2 ป 3 ป 

2.98 2.93 3.17 

1 ป 2.98    

2 ป 2.93 

  

0.24** 

(0.001) 

3 ป 3.17    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 

12. ยานท่ีตั้งโครงการ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทภายในโครงการ จําแนกตาม

ยานท่ีตั้งโครงการ  

ดาน 

ยานที่ต้ังโครงการ 

t-test Sig ในเมือง ชานเมือง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานการวางผัง

แมบทภายในโครงการ 

3.18 0.624 3.14 0.783 0.665 0.507 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการจําแนกตามยานท่ีตั้ง

โครงการ  

ดาน 

ยานที่ต้ังโครงการ 

t-test Sig ในเมือง ชานเมือง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพ

ภายในโครงการ 

3.36 0.783 3.28 0.819 1.079 0.281 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

ยานท่ีตั้งโครงการ  

ดาน 

ยานที่ต้ังโครงการ 

t-test Sig ในเมือง ชานเมือง 

คาเฉล่ีย 
คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 
คาเฉล่ีย 

คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง 

ๆ ภายในโครงการ 

3.10 0.683 3.05 0.685 0.778 0.437 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

13. จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานการวางผังแมบทโครงการ จําแนกตามจํานวน

บานพักอาศัยในโครงการ 

ดาน 

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

F-test Sig 

ไมเกิน 99 หลัง       100-299 หลัง          300-499 หลัง       

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอดาน

การวางผังแมบทภายใน

โครงการ 

3.18 0.678 3.11 0.542 3.19 0.669 0.778 0.460 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานทัศนียภาพภายในโครงการ จําแนกตามจํานวน

บานพักอาศัยในโครงการ 

ดาน 

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

F-test Sig 

ไมเกิน 99 หลัง       100-299 หลัง          300-499 หลัง       

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานทัศนียภาพภายใน

โครงการ 

3.38 0.832 3.19 0.773 3.39 0.788 3.108 0.046** 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  
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ตารางทดสอบความแตกตางคาเฉล่ียของจํานวนบานพักอาศัยในโครงการเปนรายคู โดยใชวิธีของ 

LSD (Least Square Difference) 

ระดับความสําคัญตอดานทัศนยีภาพภายใน

โครงการ 
 
�̅�𝑥 

ไมเกิน 99 หลัง       100-299 หลัง          300-499 หลัง       

3.38 3.19 3.39 

ไมเกิน 99 หลัง       3.38 

 

0.18** 

(0.034) 

 

100-299 หลัง          3.19    

300-499 หลัง       3.39    

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางการเปรียบเทียบระดับความสําคัญตอดานงานระบบตาง ๆ ภายในโครงการ จําแนกตาม

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

ปดาน 

จํานวนบานพักอาศัยในโครงการ 

F-test Sig 

ไมเกิน 99 หลัง       100-299 หลัง          300-499 หลัง       

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

คาเฉล่ีย 

คา

เบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความสําคัญตอ

ดานงานระบบตาง ๆ 

ภายในโครงการ 

3.12 0.759 3.00 0.604 3.12 0.710 1.601 0.203 

หมายเหตุ. **มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



253 

ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ภาคผนวก ช 

บทความวิชาการ (ตอ) 
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ประวัติผูเขียน 

 

ชื่อ นายวรินทร กุลินทรประเสริฐ 

วันเดือนปเกิด 

วุฒิการศึกษา 

1 พฤศจิกายน 2523 

ปการศึกษา 2547 : ปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตร

บัณฑิต (ภูมิสถาปตยกรรม) มหาวิทยาลัยแมโจ 

ตําแหนง Assistant Vice President / Project Landscape 

Architect 

D I DESIGNS CORPORATION LIMITED / MQDC 

(DTGO GROUP) 

 

ผลงานทางวิชาการ 

 

วรินทร กุลินทรประเสริฐ, และ กองกูณฑ โตชัยวัฒน. (พฤษภาคม 2559). ปจจัยการออกแบบพ้ืนท่ี

สวนกลางท่ีมีอิทธิพลในการตัดสินใจซ้ือหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล.

การประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ ประจําป 2559, มหาวิทยาลัยรังสิต, 

กรุงเทพฯ. 

 

ประสบการณทํางาน ป พ.ศ. 2548-2552 Landscape Architect 

Creative Kingdom Chiangmai Thailand 

ป พ.ศ. 2552-2553 Landscape Architect 

Creative Kingdom Beijing China 

ป พ.ศ. 2553 ถึงปจจุบัน Assistant Vice President 

and Project Landscape Architect , D I DESIGNS 

CORPORATION LIMITED Bangkok Thailand 
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