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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาหลักการและแนวคิดการวางผังชุมชนยอยและทัศนคติของผูอยูอาศัยตอ
สภาพแวดลอมทางกายภาพ   โครงการบานเอ้ืออาทรชุมชนเมืองพิษณุโลก   ของการเคหะแหงชาติในดานตาง ๆ  และการ
ใหบริการ โครงสรางพื้นฐานท่ีจําเปนท้ังภายนอกและภายในชุมชนท่ีเหมาะสมสําหรับการอยูอาศัยของชุมชนท่ีนาอยูและย่ังยืน 

การวิจัยน้ีไดเลือกพื้นท่ีวิจัยโครงการบานเอื้ออาทรท่ีไดดําเนินการแลวเสร็จตามเปาหมายในป พ.ศ.  2551 โ ดย
เลือกโครงการบานเอ้ืออาทรพลายชุมพล   โครงการบานเอ้ืออาทรสําหรับขาราชการและลูกจางทหารอากาศ   และโครงการบาน
เอ้ืออาทรบึงพระ 2  เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบสภาพแวดลอมทางกายภาพ โดยวิธีการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามท่ีเก็บรวบ 
รวมมาไดจํานวน 100  ครัวเรือนจาก 3 พื้นท่ีวิจัยในระหวางวันท่ี 14 - 20  กุมภาพันธ 2554 สําหรับเกณฑท่ีใชในการวิเคราะหได
กําหนดระดับคาคะแนนความพึงพอใจของผูอยูอาศัยไว  5 ระดับ คือพอใจมากเทากับ 5 คะแนน และไมพอใจเทากับ  1  คะแนน 

ผลการวิจัยพบวาโครงการบานเอ้ืออาทรท้ัง 3 พื้นท่ีวิจัย โดยรวมกลาวไดวาผูอยูอาศัยมีความพึงพอใจและทัศนคติ 
โดยเฉลี่ยตั้งแตมากไปหานอย  สรุประดับคาคะแนนเฉล่ียดังน้ี 1. สภาพแวดลอมท่ัวไปภายในชุมชน   ดานการวางผังกลุมอาคาร
มีความพึงพอใจปานกลาง  (3.541)   ดานสภาพแวดลอมภายในชุมชนมีความพึงพอใจปานกลาง (3.060)  และ ดานนันทนาการ
ในศูนยชุมชนมีความพึงพอใจนอย (2.822) 2 .  สาธาณูปโภคภายในชุมชนมีความพึงพอใจมาก  (3.896)  สาธารณูปการภายใน
ชุมชนมีความพึงพอใจนอย (1.971) 3 .  สาธารณูปโภคและสาธารณูปการภายในชุมชนตองการเพิ่มเติมมีความตองการมาก 
(4.048)  โดยเรียงจากมากไปหานอย ไดแก 1. ท่ีพักคอยรถรับจาง (4.400)  2 . ท่ีรวมขยะภายในชุมชน (4.370)   3 . ตู ATM  (4.120)  
4 . จักรยานยนตรับจาง  (4.080)  และ  5 . โทรศัพทสาธารณะ (3.270)  ตามลําดับ  และ   4 . สาธารณูปโภค และสาธารณูปการ
ภายนอกชุมชนในรัศมี 5 กิโลเมตร ใหความสําคัญมาก (4.024)  ไดแกตําแหนงท่ีตั้งโครงการ ระบบขนสงสาธารณะ และการ
เช่ือมตอโครงขายถนน   ขอเสนอ แนะสําหรับการวางผังชุมชน ไดแก การเลือกตําแหนงท่ีตั้งควรเชื่อมโยงกับศูนยกลางของเมือง 
สงเสริมการใชพื้นท่ีอยางผสมผสาน  และสรางความมีชีวิตชีวา สนับสนุนใชการสัญจรโดยการเดินเทา   และรถจักรยานเปนหลัก 
ใหเกิดความรูสึกและทัศนคติท่ีดีตอชุมชน และมีความปลอดภัยในการอยูอาศัย 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร  ปการศึกษา 2554                                                                                 
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The Objective of this research was to study the principles and concepts of  
sub-community planning as well as the residents’ perceptions of the physical environment in 
Public Housing Projects in Phisanulok Province of National Housing Authority, and providing the 
necessary infrastructure services both inside and outside community for their livable and 
sustainable. 

The completed three Public Housing Projects in 2008 were selected to be the 
research areas consisting: 1) Public Housing Project in Plai Chumpol District, 2) Public Housing 
for government officials and employees in the Royal Thai Air Force, and 3) Public Housing 
Project in Beng Pra II District with the aims to study and compare physical environment.  The 
researcher used questionnaire for collecting data from 100 households of the three research 
areas during 14-20 February 2011.  Moreover, the residents’ satisfaction was the research 
criteria for analyzing the levels of satisfaction of the five levels by defining level 5 was most 
satisfaction equaling to 5 points and 1 point was unsatisfactory. 

The research finding has been found that mostly residents in the three research 
areas were satisfied with good attitudes and the average was from high to low.  In addition, the 
analysis could be summarized from the average score of satisfaction as following: 1. General 
environment in community 2. Infrastructure in community and 3. Infrastructure and utility outside 
community 

Regarding the general environment in community, the satisfactions of the layout  
of building (3.541) and its environment (3.060) were moderate whereas the satisfaction of 
recreation in their community was low (2.822). In terms of infrastructure, the satisfaction was 
high (3.896) while the satisfaction of utility was low (1.971). However, the demand of 
infrastructure and utility of the residents was high (4.048) by arranging from most to less which 
were: (1) Shelter for waiting vehicles (4.400), (2) Garbage collection within community (4.370), 
ATM machine (4.120), Motorcycle carrier (4.080), and (5) Public telephone (3.270) respectively.  
And for infrastructure and utility outside community within 5 kilometers, they gave more 
important on it and the satisfaction was 4.024, such as the project location, transportation, public 
transportation system, and the link of network road projects that was easy to transport. 

The recommendations for community planning were to select the location for linking 
to the city center, and to integrate the use of space together with to create the cheerfulness in 
the area. Furthermore, community people should pay significant roles on the realization of 
community belonging by promoting bicycle or walking as a main transportation as well as to 
create positive attitudes towards their community and safety in their living. 
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การศึกษารายวิชาการคนควาอิสระในคร้ังนี้ สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จลุลวงไปได 

เนื่องมาจากคําแนะนํา  และคําปรึกษาจากรองศาสตราจารยสิทธิพร  ภิรมยร่ืน  อาจารยที่ปรึกษาการ
คนควาวิจัย   ผูชวยศาสตราจารยพรพจน   สุขเกษม  ประธานสาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมอืง  และ
สภาพแวดลอม  อาจารยดร.สินีนาถ  ศุกลรัตนเมธี  ประธานกรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ 
ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุพักตรา   สุทธสุภา  กรรมการตรวจสอบการคนควาอิสระ  ผูชวย
ศาสตราจารยวิชัย    บุญวาศ  อาจารยดร.ธนะ  จีระพิวัฒน  ที่ไดใหคําปรึกษา และใหความคิดเห็น
ตางๆ อยางดียิ่งตลอดมา  ผูศึกษาขอกราบขอบพระคุณมา  ณ  โอกาสนี้ 

 นอกจากนี้ยังขอขอบคุณผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร ชุมชนเมืองเมืองพิษณุโลก  
และการเคหะแหงชาติ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย  ที่ไดใหความรวมมือ  
และใหขอมูลที่เปนประโยชนในการตอบแบบสอบถาม  และอนุเคราะหขอมูลตางๆที่ใชในการวิจัย
คร้ังนี้เปนอยางดี  

 ขอกราบขอบพระคุณ คณาจารยของมหาวิทยาลัยศิลปากรทุกทาน  เจาหนาที่ทุกทานทั้ง
จากคณะสถาปตยกรรมศาสตร  และบัณฑิตวิทยาลัย  ที่อนุเคราะหใหคําปรึกษา  และอํานวยความ
สะดวกใหเปนอยางดี  ขอบคุณมิตรภาพ และน้ําใจของเพื่อนๆ พี่ นองทุกทาน ที่มีความต้ังใจใน
การศึกษาคนควาคร้ังนี้มาดวยกัน 

 สุดทายนี้ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยศิลปากร ที่ไดใหโอกาสทางการศึกษาและ
ประสิทธิประสาทวิชาความรูใหตลอดระยะเวลาที่ศึกษาในสถาบันแหงนี้ 
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