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54058313: สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดลอ้ม 
ค าส าคัญ:  เมืองสีเขียว / ตัวแปร / การคัดกรอง 

วรรณวิไล วะยะลุน: การทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง
ในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย. อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์: อ.ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์. 232 หน้า. 
 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัจจัยจากทฤษฎี แนวคิดและวิจัยที่เกี่ยวข้อง    
กับการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม เพื่อคัดกรองหาตัวแปรที่เหมาะสมในการเป็นดรรชนีวัดความ
เขียวของเมือง ส าหรับสร้างแบบจ าลองที่ใช้ในการประเมินชุมชนเมืองในประเทศไทย โดยท าการรวบรวม
ข้อมูลเก่ียวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวในหลายมิติ ทั้งในด้านกรอบแนวคิด ทฤษฎี ผลงานวิจัยและกรณีศึกษา
ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 แนวคิด คือ แนวคิดเมืองสีเขียว แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แนวคิด        
การออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  ผลการจัดล าดับ
ความส าคัญของเมือง ดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา 
เทศบาลเมืองแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม่ รวม 149 ตัวแปร 

กระบวนการวิจัยประกอบไปด้วย ขั้นตอนการคัดกรองตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการสร้าง
แบบจ าลอง จ านวน 26 ตัวแปร จ านวน 6 กลุ่ม ประกอบไปด้วย กลุ่มด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม คมนาคม
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน เศรษฐกิจและสังคม ผลตัวแปรที่ได้ในขั้นตอนนี้มีความส าคัญต่อการสร้าง
แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่ได้ผ่านกา รคัดกรองที่ครอบคลุมองค์ประกอบส าคัญ            
ของการพัฒนาเมืองสีเขียวอย่างครบถ้วน โดยมีเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้ การเปรียบเทียบระดับความส าคัญ    
ของตัวแปรขั้นต้นด้วยวิธีการนับจ านวนแนวคิดที่ใช้ตัวแปรนั้น ความเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย       
ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ และตัวแปรที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาเมือง    
สีเขียว 

ขั้นตอนการน าพื้นที่ศึกษามาทดลองในแบบจ าลองจ านวน 2 ทางเลือก ท าการสังเคราะห์
มาตรการวัดของตัวแปรให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่เมืองในพื้นที่ศึกษา เพื่อท าการประ เมินทางเลือก
แบบจ าลองที่มีความเหมาะสมที่สุดโดยมีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) แบบจ าลองวัดดรรชนี
ความเขียวของเมืองที่ได้มีความส าคัญในการใช้ประเมินความเขียวของเมือง ท าให้ทราบว่าตัวแปรกลุ่มใด   
เป็นจุดแข็งหรือจุดอ่อนในพื้นที่เมือง เพื่อสามารถใช้แบบจ าลองเป็นข้อมูลพื้นฐานในการส่งเสริมตัวแปร     
ที่เป็นจุดแข็ง และปรับปรุงพัฒนาตัวแปรที่เมืองยังอ่อนด้อย หน่วยงานที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมือง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถน าแบบจ าลองไปใช้เป็นแนวทางและเครื่องมือการพัฒนาเมือง เพื่อน าไปสู่
เป้าหมายของการพัฒนาเมืองสีเขียว 
 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                                 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา........................................                                                               ปีการศึกษา 2557 
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54058313: URBAN AND ENVIRONMENTAL PLANNING 
KEY WORD:  GREEN CITY / INDEX / FACTOR EXTRACTION 

WANWILAI WAYALUN: GREEN CITY INDEX FOR URBAN ENVIRONMENTAL PLANNING OF 
THAI CITIES IN LOWER NORTHERN REGION. THESIS ADVISOR : THANA CHIRAPIWAT, Ph.D. 232 pp. 
 

The main objective of this research was to study, analyze, and evaluate variables 
mentioned in theories, concepts, and research that are related to urban planning for Green City. 
The result of the process is a set of variables used to construct a Green City Index that is reliable 
and applicable for evaluating cities in Thailand.  

Eleven theories, concepts and research works involving Green City development 
planning were studied.They were green city, sustainable development, design with nature, 
compact city, smart growth, urban ranking, Asia's Green City Index, and 4 research works on green 
city evaluation of Rachaburi, Amphawa, Klaeng, and Chiang Mai. 

There were 2 major stages in the analysis of the variables. The first stage was to 
study those 11 concepts and collect all varibles into a collection.This process resulted to a total 
of 149 variables. The second stage was to extract only significant variables related to Green City 
for the development of the Green City Index for cities in Thailand. The stage involved 2-steps 
extraction - 1. by the author, 2. by experts.  

The extraction by the author processed all 149 variables through 4 sets of criteria - 
1. Level of importance by measuring the number of appearances of the variable in the 11 
concepts, 2. applicability to cities in Thailand, 3. availability of the data in Thailand, 4. level of 
relationship to the research's green city definition. The variables resulted from this step were 
reviewed by the experts in the fields of urban planning, environmental planning,sustainable 
development, and green building.  

There are a total of 26 variables in the final set of variables to be applied in the 
suggested Green City Index evaluation model. They are classified into 6 groups including 7 
physical variables, 6 environmental variables, 8 transportation variables, 3 infrastructure variables, 
2 Energy variables and 4 Economics and social  variables. The Green City Index model calculates 
the variables into (Percentage) indices for its applicability for evaluation of Green City of cities in 
Thailand. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงได้ด้วยความกรุณาจาก อาจารย์ ดร.ธนะ จีระพิวัฒน์ ที่คอยให้
ค าปรึกษาทั้งทางด้านวิชาการและการด าเนินงาน แนะน าแนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการท างาน
ให้กับผู้วิจัยให้สามารถจัดท าวิทยานิพนธ์ให้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ขอขอบพระคุณไว้เป็นอย่างสูง 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารย์สิทธิพร ภิรมย์รื่น อาจารย์วิชัย บุญวาส และผู้ช่วยศาสตราจารย์      
พรพจน์ สุขเกษม   ที่คอยให้ความช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาทางด้านกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องและ
กระบวนการออกแบบวิจัยอันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการจัดท าวิทยานิพนธ์และการน าไปประยุกต์ใช้ใน
อนาคต 

ขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย์ ดร.สุวัฒนา ธาดานิติ  ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ์                  
อาจารย์สุรีพรรณ สุพรรณสมบูรณ์ ผู้ให้ทุนสนับสนุนการเรียนระดับปริญญามหาบัณฑิต ขอขอบพระคุณไว้
เป็นอย่างสูง รวมไปถึงกรมโยธาธิการและผังเมืองและหน่วยงานต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ
เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูลในการด าเนินงานวิทยานิพนธ์นี้ลุล่วงสมบูรณ์ 

ขอขอบคุณเพื่อนรุ่น 6 สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมที่คอยให้ความ
ช่วยเหลือในทุกด้าน ตลอดในช่วงการศึกษา รุ่นพี่และรุ่นน้องในภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง
และขอขอบคุณบุคคลท่านอื่นอีกมากมายที่อยู่เบื้องหลังความส าเร็จในครั้งนี้ สุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณผู้เป็น
บิดามารดา ตลอดจนกัลยานิมิตรทุกคนที่คอยให้ก าลังใจและให้การสนับสนุนที่ดีเสมอ 

ผู้วิจัยหวังว่าวิทยานิพนธ์ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจ ด้านการวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมและผู้ใฝ่ในความรู้เก่ียวกับแนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียว 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ช 
 

สารบัญ 
  หน้า 
บทคัดย่อภาษาไทย ....................................................................................................................................  ง 
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ ..............................................................................................................................  จ 
กิตติกรรมประกาศ.....................................................................................................................................  ฉ 
สารบัญตาราง ............................................................................................................................................  ฎ 
สารบัญภาพ ...............................................................................................................................................  ฒ 
สารบัญแผนที ่............................................................................................................................................  ด 
สารบัญแผนภูม ิ..........................................................................................................................................  ต 
บทที ่
 1 บทน า .............................................................................................................................................  1 
 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา...............................................................................  1 
 ความมุ่งหมายและวัตถุประสงคข์องการวิจัย ........................................................................  3 
 กระบวนการวิจัย ...................................................................................................................  3 
 วิธีการวิจัย.............................................................................................................................  4 
 ขอบเขตการวิจัย ...................................................................................................................  5 
 ข้อตกลงเบื้องต้นของการศึกษา ............................................................................................  5 
 นิยามศัพทท์ี่ใช้ในการวิจัย .....................................................................................................  6 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจยั ..........................................................................................  7 
 การน าเสนอผลการวิจัย ........................................................................................................  7 
 2 การศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง ..................................................  8 
 แนวคิดเมืองสีเขียว ...............................................................................................................  8 
 การให้ความหมาย ........................................................................................................  9 
 ความเป็นมาของแนวคิดเมืองสีเขียว ............................................................................  12 
 เกณฑ์มาตรฐานพืน้ทีส่ีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทย ..............................................  13 
 องค์ความรู้ ทฤษฎีแนวคิดที่สนบัสนนุ ..................................................................................  16 
 แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable development) ..........................  16 
 แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with nature) ........................................  19 
 แนวคิดเมืองกระชับ (Compact city) .........................................................................  20 
 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) ..................................................  22 
 เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง ............................................................................  23 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ซ 
 

บทที่                                                                                                                    หน้า  
ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล 
กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี   

 กรมโยธาธิการและผังเมือง ..........................................................................................  24 
ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล 
กลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ 

    กรมโยธาธิการและผังเมือง ..........................................................................................  26 
 ดรรชนีวัดความเปน็เมืองสีเขียวในเอเชีย (Green city index ....................................  28 
 กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง ...........................................................................................................  31 
 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร ี.............................................................................  31 
 เทศบาลต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ...............................................................  33 
 เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง .....................................................................  34 
 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ .......................................................................  35 
 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ .........................................................................................  36 
 สรุปเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง .....................................  39 
 3 การออกแบบวิจัยดรรชนีความเขียวของเมือง ...............................................................................  44 
 สรุปกรอบแนวความคิดทฤษฎ ี..............................................................................................  44 
 การออกแบบกระบวนการวิจัย .............................................................................................  45 
 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ........................................................................................................  47 
 หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ..........................................................................  47 
 การแบ่งกลุ่มพื้นที่ศึกษา ...............................................................................................  47 
 การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ...............................................................................................  48 
 การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ ........................................................................................................  51 
 เกณฑ์การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ .....................................................................................  51 
 วิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ ...........................................................................  53 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย .......................................................................................................  53 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ..............................................................................................  53 
 การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ...........................................................................  56 
 วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อสร้างแบบจ าลอง.....................................................................  56 
 วิธีวิเคราะห์ข้อมูล .................................................................................................................  57 
 4 แบบจ าลองวัดความเขียวของเมือง ................................................................................................  58 
 การรวบรวมตัวแปรที่เก่ียวข้อง .............................................................................................  58 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฌ 
 

บทที่                                                                                                                    หน้า  
 ตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว (Green City) .............................................................  59 
 ตัวแปรจากแนวคิดการพฒันาอย่างยั่งยนื (Sustainable Development) ...............  60 
 ตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) .....................  61 
 ตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชบั (Compact city) ......................................................  61 
 ตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) ...............................  62 
 ตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง .......................................................  63 
 ตัวแปรจากดรรชนีวดัความเขียวของเมืองในเอเชีย .....................................................  64 
 ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุร)ี ....................................  66 
 ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม .......................  67 
 ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ..............................  67 
 ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ...............................  68 
 กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย .................................................................................  68 
 การแบ่งกลุ่มตัวแปรเปน็กลุ่มตัวแปรคุณภาพและปริมาณ ..........................................  70 
 การเปรียบเทียบตัวแปรระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธนีบัแนวคิดที่ใชต้ัวแปร..  72 
 การคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย .............................................  81 
 ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกบัการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุตยิภูมิ ................................  85 
 สรุปตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง ..............................................................................................  89 
 5 การทดสอบเปรียบเทียบแบบจ าลอง .............................................................................................  92 
 กระบวนการคัดเลือกพื้นที่แบบจ าลอง .................................................................................  93 
 กระบวนการคัดเลือก ...................................................................................................  93 
 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดลอง ...................................................................................  94 
 การคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง .........................................................................  96 
 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที ่............................................................................................................  99 
 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง .....................................................................  99 
 ข้อมูลสรุปพื้นที่ที่ใช้ในการคัดเลอืก ..............................................................................  107 
 ลักษณะโดยสรุปของพื้นที่วิจัย .....................................................................................  111 
 ทางเลือกแบบจ าลอง ............................................................................................................  132 
 การน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษา .........................................................................................  133 
 ทางเลือกแบบจ าลอง ...................................................................................................  139 
 การวิเคราะห์ผลการทดลอง ..................................................................................................  146 
 ผลการน าเข้าข้อมูลตัวแปร แบบจ าลอง 1 ...................................................................  147 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ญ 
 

บทที่                                                                                                                    หน้า  
 ผลการน าเข้าข้อมูลตัวแปร แบบจ าลอง 2 ..................................................................  149 
 การสรุปผลกลุ่มคะแนนตัวแปร ....................................................................................  155 
 การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ .................................................................................................  170 
 รายละเอียดทั่วไปของแบบสอบถาม ............................................................................  170 
 สรุปการประเมินผลจากแบบสอบถาม .........................................................................  171 
6  การอภิปรายผลของการวิจัย ..........................................................................................................  179 
 การอภิปรายผลและสรุปผลการวิเคราะห์ .............................................................................  179 
 การคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ......................................................................................  179 
 พื้นที่วิจัย ......................................................................................................................  181 
 ผลการทดลอง ..............................................................................................................  182 
 สาระส าคัญของการวิจัย .......................................................................................................  183 
 จุดเด่นในการใช้ข้อมูลทุติยภูม ิ.....................................................................................  183 
 การเป็นดรรชนชีี้วัดที่ด ี................................................................................................  183 
 จุดอ่อนของแบบจ าลอง ...............................................................................................  184 
 ผลวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่วจิัย .............................................................  184 
 ข้อเสนอแนะ .........................................................................................................................  187 
 การประยุกต์ใช้ในการวางผงัชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม .......................................  187 
 สรุปแบบจ าลองวดัดรรชนีความเขียวของเมือง ...........................................................  187 
 มิติของแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง ...........................................................  192 
 แนวโน้มการพัฒนาเมืองสีเขียวในปัจจบุัน...................................................................  193 
 7 บทสรุป ..........................................................................................................................................  194 
 สรุปสาระส าคัญของการวิจัย ................................................................................................  194 
 ข้อจ ากัดของการวิจัย ............................................................................................................  196 
 ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยขัน้ต่อไป ..................................................................................  196 
รายการอ้างอิง ...........................................................................................................................................  197 
ภาคผนวก ..................................................................................................................................................  200 

ภาคผนวก ก รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรและการให้ค่าคะแนนกลุ่มตัวแปรกายภาพ 
  ตัวแปรที่ 1/2/3 .......................................................................................................   201 
 ภาคผนวก ข รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรและการให้ค่าคะแนนกลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพ 
 ตัวแปรที่ 6/7/8/21/22/26 ....................................................................................  209 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฎ 
 

บทที่                                                                                                                    หน้า  
 ภาคผนวก ค รายละเอียดการจดัเก็บข้อมูลตัวแปรและการให้ค่าคะแนน  
  ตัวแปรที่ 9 พื้นทีส่ีเขียว .........................................................................................  218         
 ภาคผนวก ง รายละเอียดการจดัเก็บข้อมูลตัวแปรและการให้คะแนน 
 ตัวแปรที่ 17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ ......................................................................  221 
 ภาคผนวก จ แบบสอบถามส าหรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ...................................................  223 
ประวัติผู้วิจยั ..............................................................................................................................................  232 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฏ 
 

สารบัญตาราง 
ตารางที ่                                                                                                                หน้า  
 1 สัดส่วนพื้นทีส่ีเขียวในองค์ประกอบของเมืองสีเขียวในอุดมคติ  ..............................................   11 
 2  มาตรฐานพื้นทีส่ีเขียวขั้นต่ าที่เสนอแนะส าหรับประเทศไทย ...................................................  15  
 3 สรุปแนวคิดการพฒันาเมืองอย่างยั่งยืน ...................................................................................   19 
 4  ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 2 ............  24 
 5 ค่าคะแนนล าดบัความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด 10 ล าดับแรก ..........................   25  
 6 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 1 ............  26   
 7  ค่าคะแนนล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด 10 ล าดับแรก ...........................  27  
 8 สรุปองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง.....................................................  43   
 9 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษา ...............................................................................  47  
 10  กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย ......................................................................................................   49 
 11 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่วิจัย ..................................................................................  51   
 12  การสรุปตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว จ านวน 18 ตัวแปร ...................................................  60  
 13 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน 13 ตัวแปร ..................................  60   
 14 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ จ านวน 5 ตัวแปร ..............................  61   
 15 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชับ จ านวน 10 ตัวแปร ..................................................  62   
 16  การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด จ านวน 11 ตัวแปร ...........................  62 
 17 การสรุปตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวน 36 ตัวแปร ......................  63   
 18 การสรุปตัวแปรจากดัชนีความเขียวของเมืองในเอเชีย จ านวน 29 ตัวแปร ............................  65   
 19 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี จ านวน 6 ตัวแปร ..............................  66   
 20 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา จ านวน 6 ตัวแปร ............................  67  
 21  การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 9 ตัวแปร ......................  67  
 22 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 6 ตัวแปร ...........................  68   
 23  สรุปตัวแปรข้ันตน้ในการสรา้งแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ...............................  69  
 24 ตัวแปรเชิงคุณภาพจากทั้ง 11 แนวคิด ....................................................................................  70   
 25 ตัวแปรเชิงปริมาณจากทั้ง 11 แนวคิด .....................................................................................  71   
 26 ตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร ..............................................................  74   
 27 ตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร ...............................................................  77   
 28 ตัวแปรที่ผ่านคัดกรองหาความซ้ าของตัวแปรจ านวน 44 ตัวแปร ...........................................  79  
 29  ตัวแปรที่ผ่านคัดกรองหาความซ้ าของตัวแปรมากที่สุด 4 และ 5 แนวคิด ..............................  81  
 30 การคัดกรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย ................................  83   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฐ 
 

ตารางที ่                                                                                                                หน้า  
 31  ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจบุันของเทศบาล .....................................................  85  
 32 ข้อมูลตัวแปรที่มีการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานในปัจจุบนั ....................................................  87   
 33 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่วิจัยแบบองค์รวม ...............................................................................  97   
 34 มูลค่าผลติภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ราคาประจ าป)ี ปี 2550-2553 ....................  102  
 35 มูลค่าผลติภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ราคาประจ าป)ี ปี 2550-2553 ....................  102   
 36 จ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2500-2553 ............................................  103   
 37 จ านวนประชากรเมืองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2500-2553 ....................................  104   
 38 ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือตอนลา่ง ........................................  104   
 39 เปรียบเทียบระบบคมนาคมในพืน้ที่ภาคเหนือตอนล่าง ...........................................................  107   
 40 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลนครพิษณุโลก ...............................................................................  112   
 41 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลนครนครสวรรค์ .............................................................................  116   
 42 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ..........................................................................  120   
 43 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองพิจิตร ....................................................................................  124   
 44 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์................................................................................  128   
 45 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลทั้ง 5 แห่ง .....................................................................................  131   
 46 ตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยผู้วิจัย จ านวน 26 ตัวแป ............................................  132   
 47 แหล่งที่มาของข้อมูลตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร .............................................................................  133   
 48 สรุปกระบวนการน าเข้าข้อมูลตัวแปร ......................................................................................  138   
 49 ข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง แบบจ าลอง 1 ........................................................  139   
 50 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 8  การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบจ าลอง 1 ...................  141   
 51 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว แบบจ าลอง 1 .................................................  141   
 52 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสยีของชุมชน แบบจ าลอง 1 .......................  142   
 53 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร แบบจ าลอง 1 ..........................  142   
 54 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที ่8 การบริการจัดการสิ่งแวดล้อม แบบจ าลอง 2.....................  144   
 55 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว แบบจ าลอง 2 .................................................  145   
 56 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสยีของชุมชน แบบจ าลอง 2 .......................  146   
 57 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร แบบจ าลอง 2 ..........................  146   
 58 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นทีท่ดลอง แบบจ าลอง 1 .....................................................................  147   
 59 ค่าคะแนนตามกลุ่มตัวแปร แบบจ าลอง 1 ...............................................................................  148   
 60 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นทีท่ดลอง แบบจ าลอง 2 .....................................................................  149   
 61 สรุปผลคะแนนตัวแปรในพืน้ที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 .............................................................  153   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฑ 
 

ตารางที ่                                                                                                                หน้า  
 62 ค่าคะแนนตามกลุ่มตัวแปร แบบจ าลอง 2 ...............................................................................  154   
 63 ผลคะแนนกลุ่มตัวแปร ทั้ง 6 กลุ่ม แบบจ าลอง 1 ...................................................................  155   
 64 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ แบบจ าลอง 1 ...................................................................................  155   
 65 ผลคะแนนกลุ่มสิง่แวดล้อม แบบจ าลอง 1 ..............................................................................  157   
 66 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม แบบจ าลอง 1 ..................................................................................  158   
 67 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน แบบจ าลอง 1 .....................................................................  159   
 68 ผลคะแนนกลุ่มพลงังาน แบบจ าลอง 1 ...................................................................................  160   
 69 คะแนนกลุ่มเศรษฐกิจสังคม แบบจ าลอง 1 .............................................................................  161   
 70 ผลคะแนนกลุ่มตัวแปรทั้ง 6 กลุ่ม แบบจ าลอง 2 ....................................................................  162   
 71 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ แบบจ าลอง 2 ...................................................................................  163   
 72 ผลคะแนนกลุ่มสิง่แวดล้อม แบบจ าลอง 2 ..............................................................................  164   
 73 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม แบบจ าลอง 2 ..................................................................................  165   
 74 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน แบบจ าลอง 2 .....................................................................  166   
 75 ผลคะแนนกลุ่มพลงังาน แบบจ าลอง 2 ...................................................................................  167   
 76 คะแนนกลุ่มเศรษฐกิจสังคม แบบจ าลอง 2 .............................................................................  169   
 77 ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน .......................................................................................................  170   
 78 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้เชี่ยวชาญ ..............................................................................  171   
 79 ความส าคัญของเมืองสีเขียวในกระแสการพัฒนาเมืองในปัจจบุัน ...........................................  172   
 80 ตัวอย่างของเมืองที่มีศักยภาพในการพัฒนาเปน็เมืองสีเขียว ...................................................  172   
 81 ตัวแปรในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง .....................................................  173   
 82 การต่อยอดการพัฒนาจากผลการทดลองการวิจัย ..................................................................  173   
 83 ตัวแปรในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง .....................................................  174   
 84 ความคิดเห็นต่อตัวแปรของผู้เชี่ยวชาญ ...................................................................................  175   
 85 ความคิดเห็นต่อแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือกของผู้เชี่ยวชาญ ....................................................  177   
 86 การเปรียบเทียบคะแนนแบบจ าลองทั้ง 2 แบบจ าลอง ...........................................................  177   
 87 ผลวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่วจิัย 5 พื้นที่ ............................................................  185   
 88 แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ..............................................................................  188   
 89 ตัวอย่างตารางผลดรรชนีความเขียวของเมือง .........................................................................  192   
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ฒ 
 

สารบัญภาพ 
ภาพที ่                                                                                                                  หน้า 
 1 ความส าคัญของการวิจัย ..........................................................................................................  2 
 2 ภาพประกอบแนวคิดสีเขียว ....................................................................................................  9   
 3 การปล่อยก๊าซและความหนาแน่นของเมืองที่ส่งผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม ...........................  13 
 4 ภาพประกอบเมืองและประชากร ............................................................................................  14 
 5 ภาพรวมของแนวคิดเมอืงสีเขียว ..............................................................................................  16 
 6 Mapping information according to subjects .................................................................  19 
 7 A critical look at the compact city modelและตัวอย่างของเมืองกระชับ .....................  21 
 8 แนวคิดของเมืองกระชับ รัศมีการให้บริการสาธารณะของเมืองและการน าแนวคิด 

เมืองกระชับไปใช้ในเมืองแมนฮตัตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา .........................................  22  
 9  การเกิดและการขยายตัวของเมืองออกไปโดยไม่มีทีส่ิ้นสดุ (Urban Sprawl) ย่อมส่ง 

ผลกระทบกบัสิ่งแวดล้อมของเมืองนั้น ตัวอย่างของเมือง the City of Winnipeg  
(ซ้าย) เมืองแคลิฟอร์เนีย (ขวา) .....................................................................................  23  

 10 ที่ตั้งของ 22 เมืองหลักในทวีปเอเชีย .......................................................................................  29   
 11  ผลการวัดดรรชนีความเขียวของกรุงเทพมหานครเทียบกับ 22 เมือง .....................................  30  
 12 ภาพรวมเขตเทศบาลเมืองราชบรุี ............................................................................................  32   
 13 ภาพรวมของเทศบาลต าบลอัมพวา .........................................................................................  33  
 14  ภาพรวมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง ....................................................................................  35  
 15 ภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ .........................................................................................  36   
 16  ภาพรวมของเมืองมาสดาร ์.......................................................................................................  37  
 17 ภาพรวมของเมืองใหม่ Tianjin-Sino-Singapore Tianjin Eco-city .....................................  38   
 18 ภาพรวมของเมืองโลโกรญโญ ่(Logrono Montecorvo Eco City,SPAIN) ...........................  38  
 19  ภาพรวมของเมือง Treasure Island,USA ..............................................................................  39  
 20 องค์ประกอบของการพัฒนาเมืองสีเขียว .................................................................................  41   
 21  มิติของความเป็นเมืองสีเขียว ...................................................................................................  42  
 22 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎ ี..........................................................................................................  45  
 23 การออกแบบกระบวนการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมือง .....................................................  46  
 24  สรุปตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร .......................................................  75  
 25 สรุปตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร ........................................................  79   
 26  สรุปตัวแปรที่คัดกรองจากความเหมาะสมของบริบทของเมืองไทย .........................................  84  
 27 กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ....................................................................................  91   

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ณ 
 

ภาพที่                                                                                                                   หน้า 
 28 ล าดับการด าเนนิการก่อนน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษา...................................................................  93  
 29 กระบวนการคัดเลือกพื้นที่วิจัย ................................................................................................  93  
 30 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง ............................................................................  95   
 31  สัดส่วนร้อยละจ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2550-2553 .....................  103  
 32 ลักษณะและการตั้งถิ่นฐานของเทศบาลนครพิษณุโลก ............................................................  112   
 33  ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลนครพิษณโุลก .....................................................................  113  
 34 ลักษณะและการตั้งถิ่นฐานเทศบาลนครนครสวรรค์ ................................................................  115   
 35  ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลนครนครสวรรค์ ..................................................................  117  
 36 สถานทีส่ าคัญใกล้เคียงเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ...................................................................  119  
 37 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ...............................................................  121  
 38 สถานทีส่ าคัญใกล้เคียงและลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมอืงพิจิตร ..............................  123  
 39 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองพิจิตร .........................................................................  125   
 40 ลักษณะและการตั้งถิ่นฐานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ...................................................................  127  
 41 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ .....................................................................  129   
 42 วิธีการวัดค่าของตัวแปร 26 ตัวแปร ........................................................................................  136  
 43 เงื่อนไขในกระบวนการคัดกรองตัวแปร ...................................................................................  181  
 44 ล าดับความส าคัญของเมือง ......................................................................................................  182  
 45 กระบวนการสรา้งและออกแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ...................................  183  
 46  องค์ความรู้ของดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่ศึกษา .......................................................  193  
  
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ด 
 

สารบัญแผนที ่
แผนที่ที ่                                                                                                                หน้า 
 1 การแบ่งเขตกลุ่มจังหวัดตามการบริหารงานแบบบูรณาการ....................................................  50 
 2 ที่ตั้งเทศบาลที่ผา่นการคัดเลือก 5 เทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ...................................  98   
 3 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ...........................................................................................  100 
 4 ที่ตั้งเทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด ...................................................................  110 
 5 ที่ตั้งเทศบาลนครพิษณโุลก ......................................................................................................  114 
 6 ที่ตั้งเทศบาลนครสวรรค ์..........................................................................................................  118 
 7 ที่ตั้งเทศบาลเมืองก าแพงเพชร.................................................................................................  122 
 8 ที่ตั้งเทศบาลเมืองพิจิตร ...........................................................................................................  127 
 9 ที่ตั้งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ......................................................................................................  130 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



ต 
 

สารบัญแผนภูม ิ
แผนภูมิที ่                                                                                                              หน้า 
 1 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ แบบจ าลอง 1 ...................................................................................  156 
 2 ผลคะแนนกลุ่มสิง่แวดล้อม แบบจ าลอง 1 ..............................................................................  157   
 3 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม แบบจ าลอง 1 ..................................................................................  158 
 4 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน แบบจ าลอง 1 .....................................................................  159 
 5 ผลคะแนนกลุ่มพลงังาน แบบจ าลอง 1 ...................................................................................  160 
 6 ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจ แบบจ าลอง 1 .................................................................................  161 
 7 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ แบบจ าลอง ......................................................................................  163 
 8 ผลคะแนนกลุ่มสิง่แวดล้อม แบบจ าลอง 2 ..............................................................................  164 
 9 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม แบบจ าลอง 2 ..................................................................................  166 
 10 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพืน้ฐาน แบบจ าลอง 2 .....................................................................  167 
 11 ผลคะแนนกลุ่มพลงังาน แบบจ าลอง 2 ...................................................................................  168 
 12 ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจสังคม แบบจ าลอง 2 ........................................................................  169 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



1 

 
 

บทที ่1 
บทน ำ 

 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในภาคเหนือ

ตอนล่างประเทศไทย ” เป็นการศึกษาเกี่ยวกับเมืองสีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในปัจจุบันทั้งใน
ต่างประเทศและในประเทศ  โดยมีการศึกษาแนวคิดเมืองสีเขียว และแนวคิด ทฤษฎีที่ เกี่ยวข้อง               
มีความสัมพันธ์กับแนวคิด เมืองสี เขียว  คือ  แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่า งยั่ งยืน  (Sustainable 
Development) การออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) และ
การเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) รวมไปถึงศึกษาผลการวัดความเป็นเมืองสีเขียวของหน่วยงาน
ต่างๆ ประเด็นที่ศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีและผลการวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง        
เพื่อน ามาเป็นกรอบในการศึกษา เพื่อสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง โดยท าการศึกษาและ
รวบรวมตัวแปรที่ได้มาจาก ทฤษฎี กรณีศึกษา งานวิจัย และตัวแปรจากพื้นที่ศึกษาเพื่อน าไปสู่กระบวนการ
คัดกรองตัวแปรเพื่อสร้างแบบจ าลองที่ใช้ทดสอบกับพื้นที่ศึกษาในการวิเคราะห์ประเมินค่าความเป็นเมือง   
สีเขียว 

การสร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง เพื่อน ามาสู่การทดลองวัดความ
เป็นเมืองสีเขียวเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง ผลของการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองจะน าไปสู่การ
ค้นพบระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง สามารถใช้เป็นแนวทางคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมของเมือง
ไม่ให้เสื่อมโทรม ลงต่ ากว่ามาตรฐาน จะเป็นการบ่งชี้ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

การพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ประกอบไปด้วยการพัฒนาในหลายด้านให้มีความเชื่อมโยงกัน    
ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาด้านเศรษฐกิจ สังคม โครงข่ายคมนาคมขนส่ง การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม พื้นที่ศิลปวัฒนธรรม รวมไปถึงการพัฒนาด้านกายภาพ การพัฒนาเมืองนั้นจึงจ าเป็นต้องมีกรอบ
การพัฒนาหรือการวางแผนการพัฒนา เพื่อให้การพัฒนา เมืองนั้นมีเป้าหมาย ในปัจจุบันสิ่งแวดล้อม          
มีความส าคัญอย่างยิ่งในการตระหนักถึง โดยเฉพาะแนวทางการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน เนื่องจากการพัฒนา
เมืองในช่วงเวลาที่ผ่านมา  เกิดปัญหาทางกายภาพ จากการพัฒนาและผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมมากมาย 
ปัญหาทางกายภาพ เช่น ปัญหาการเติบโตของเมืองอย่างกระจัดกระจาย การจราจรติดขัด ความเสื่อมโทรม
ของระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ รวมทั้งปัญหาทางสิ่งแวดล้อม เช่น มลภาวะทางอากาศ มลภาวะ
ทางเสียง การปนเปื้อนสารเคมี การบุกรุกพื้นที่ป่าหรือพื้นที่รักษาสภาพแวดล้อม การเกิดภาวะโลกร้อน เป็น
ต้น 
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ดังนั้น กระแสในการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน จึงเน้นการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนและเอาใจใส่       
ในสิ่งแวดล้อมมากข้ึน ไม่เน้นการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ มีความทันสมัยด้วยเทคโนโลยีเพียงด้าน
เดียว แต่เน้นการพัฒนาเมืองที่ให้ความส าคัญด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศเพิ่มมากข้ึน รวมไปถึงการพัฒนา
เมืองที่ความสมดุลด้านนิเวศ   ความสมดุลด้านสิ่งแวดล้อมกับจ านวนประชากร เพื่อความเป็นเมืองน่าอยู่   
ที่ยั่งยืนมากกว่าการพัฒนาเมือง ให้มีขนาดใหญ่ที่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานและพื้นที่เมืองสิ้นเปลือง
มากข้ึน  

จึงน ามาสู่กรอบแนวคิดที่ ว่ าในการพัฒนาเมืองนั้น จ า เป็นต้อง ศึกษาข้อมูลพื้นฐาน           
ด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองว่าระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองเป็นอย่างไร การเปรียบเทียบและประเมิน
ระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม ของเมือง คุณภาพสิ่งแวดล้อมของเมือง ว่าเอื้อต่อแนวทางการพัฒนาเมือง 
อย่างยั่งยืนในอนาคตหรือไม่  เพื่อเป็นแนวทางและพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญในการพัฒนาเมืองใน
สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ของเมืองนั้น 

ดังนั้น การวัดดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) หรือการวัดระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมในเมืองจึงเป็นเรื่องที่ส าคัญในสภาวการณ์ของการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและ เพื่อเป้าหมาย   
การจัดการการรักษาสิ่งแวดล้อมเมืองในปัจจุบัน รวมไปถึงตรวจสอบเป้าหมายและผลลัพธ์ของการพัฒนา
เมือง ในมิติด้านการปกป้องสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองว่าอยู่ในระดับใด
หากเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและการจัดการของเมืองอื่นๆ  ซึ่งผลจากการวัดดรรชนีความเขียวของ
เมือง สามารถใช้เป็นแนวทางคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมไม่ให้เสื่อมโทรมลงต่ ากว่ามาตรฐาน ท าให้ทราบถึง
ข้อมูลดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่ศึกษา  เพื่อน าไปสู่การเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมือง
สีเขียวอย่างยั่งยืนและจะเป็นการบ่งชี้ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเมืองต่อไปในอนาคต รวมไปถึง
เป้าหมายสูงสุด คือ ประชาชนได้อยู่อาศยัในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมดีและคุณภาพชีวิตที่ดี 

 

 
ภาพที่ 1 ความส าคัญของการวจิัย 

(โดยผู้วิจยั) 
 

แนวทาง 
การพัฒนาเมือง 

ระดับความเขียว 
ของเมือง 

เมืองใหม่ 
เมืองปัจจุบัน 

เมืองทรุดโทรม 
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2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์กำรวิจัย 

2.1 ควำมมุ่งหมำย เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศ
ไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมไปถึงแนวทางคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมของเมืองไม่ให้
เสื่อมโทรม  จากการพัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการอยู่อาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดล้อม
ที่ดี 

2.2 วัตถุประสงค์ 
2.2.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน

โดยเฉพาะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง 
2.2.2 เพื่อศึกษาดรรชนีความเขียวของเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองใน

ต่างประเทศ 
2.2.3 เพื่อสร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) 

และน าไปทดลองใช้วัด “ระดับความเขียว” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ประเทศไทย 
 
3. กระบวนกำรวิจัย 

กระบวนการวิจัยของการศึกษาในครั้งนี้ ประกอบด้วยกระบวนการ 6 ขั้นตอนหลัก คือ      
การเสนอโครงการและร่างโครงการวิจัย การศึกษาทฤษฎี แนวคิด หลักการ งานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง            
การออกแบบวิจัย สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา การด าเนินการวิจัย สรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และ
สรุปผลการศึกษา ซึ่งมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอน ดังนี้  

3.1 กำรเสนอโครงกำรและร่ำงเค้ำโครงกำรวิจัย การก าหนดหัวข้อเรื่องและชื่อเรื่องที่สนใจ 
คือ เรื่องเมืองสีเขียวและสิ่งแวดล้อมของเมือง จึงน ามาสู่ การร่างเค้าโครงและเสนอขออนุมัติโครงการ  
ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย 

3.2 กำรศึกษำแนวคิด ทฤษฎี หลักกำร งำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง เป็นขั้นตอนการศึกษาทฤษฎี 
แนวคิด หลักการ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม         
ทั้งแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เช่น เกณฑ์การวัดความเป็นเมืองสีเขียวของหน่วยงาน องค์กร
ต่างๆ ผลจากดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียจัดท าโดยหน่วยองค์ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ 

3.3 กำรออกแบบกำรวิจัย เพื่อเป็นการก าหนดกรอบแนวความคิด ทฤษฎี และแนวทางใน
การด าเนินการวิจัยที่เหมาะสม เพื่อเป็นการสร้างข้อก าหนดในการศึกษา ประกอบด้วย การสรุปกรอบ
แนวคิด ทฤษฎี กระบวนการวิจัยภาคสนาม การคัดเลือกพื้นที่วิจัยการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ ขั้นตอนการ
เก็บรวบรวมข้อมูล วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
และการสรุปวิจัย 

3.4 กำรสร้ำงแบบจ ำลองวัดควำมเขียวของเมือง จากการสร้างเงื่อนไขการน าเข้าตัวแปรจาก
การวิเคราะห์ สังเคราะห์และท าการรวบรวมตัวแปร จากการศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและ
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กรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง  เพื่อน ามาเป็นฐานข้อมูลในการคัดกรองตัวแปรในการน าเข้าแบบจ าลองวัดความเขียว
ของเมือง (Green City Index) โดยการสร้างแบบจ าลอง 2 ทางเลือกที่มีหน่วยการวัดที่เชื่อถือได้และ
แตกต่างกัน จึงน าเข้าฐานข้อมูลของตัวแปรเดียวกันและท าการเปรียบเทียบจุดเด่นจุดอ่อนของแบบจ าลอง 
เพื่อให้ได้แบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเมืองมากที่สุด 

3.5 กำรศึกษำสภำพทั่วไปของพื้นที่ศึกษำ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่ศึกษา   
ในด้านกายภาพ  ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากรและแรงงาน ระบบเมืองและการ
ตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคม เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลและค่าคะแนนดิบของตัวแปรในการ
วิเคราะห์และจัดล าดับค่าคะแนนของตัวแปรก่อนน าเข้าแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง  

3.6 กำรด ำเนินกำรวิจัย ท าการด าเนินการกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย เพื่อน าไปสู่
การสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) โดยสร้างทางเลือกของแบบจ าลอง  
เพื่อประเมินทางเลือกของแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมที่สุด และน าผลทางเลือกแบบจ าลองให้ผู้เชี่ยวชาญ
ให้ความคิดเห็นต่อตัวแปรและทางเลือกที่มีความเหมาะสม เพื่อใช้เป็นแบบจ าลองในการทดลองวัดดรรชนี
ความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่วิจัย 

3.7 สรุปผลกำรวิเครำะห์  อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลวิเคราะห์ที่ได้จาก
การวิจัย สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย และท าการอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยหรือไม่  รวมไปถึงข้อเสนอแนะด้านการวางแผนชุมชนเมือง                 
และสภาพแวดล้อม เพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 

3.8 บทสรุป เป็นกระบวนการขั้นสุดท้ายของการวิจัย ประกอบไปด้วยการสรุปสาระส าคัญ
ทั้งหมดของการวิจัย รวมไปถึงข้อจ ากัดในการวิจัย ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยในขั้นต่อไป 
 
4. วิธีกำรวิจัย (Methodology of Research) 

วิธีการวิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ เป็นการด าเนินการวิจัยจากการทดลองเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมือง เพื่อวัดความเป็นเมืองสีเขียวด้วยการสร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียว
ของเมือง (Green City Index) โดยวิธีด าเนินการวิจัยมีรายละเอียดดังนี้ 

4.1 การศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง ใช้วิธีการศึกษาเอกสาร 
ต าราวิชาการและงานวิจัยที่เก่ียวข้องกับความเขียวของเมือง 11 แนวคิด 

4.2 การด าเนินการวิจัยในพื้นที่วิจัย ใช้วิธีการทดลองด้วยการน าเข้าตัวแปรในแบบจ าลอง
วัดความเขียวของเมือง (Green City Index) จ านวน 2 ทางเลือก 

4.3 การวิเคราะห์ การใช้สถิติเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน สัดส่วน ข้อก าหนด หลักการ
และเหตุผล 
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5. ขอบเขตกำรวิจัย 
5.1 ของเขตด้ำนพื้นที่ 

พื้นที่ศึกษาครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด ประกอบไปด้วย จังหวัด
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ อุตรดิตถ์ สุโขทัย และอุทัยธานี พื้นที่ วิจัยในการ
ทดลองแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง จะท าการคัดเลือกพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง    
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด 

5.2 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
5.2.1 ข้อมูลด้านแนวคิด ทฤษฎี หลักการ งานวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับ 

การวิจัย คือ แนวคิดเกี่ยวกับเมืองสีเขียว โดยเฉพาะด้านสิ่งแวดล้อม โดยเน้นประเด็นหลักในการศึกษา
ทบทวนเป้าหมาย วัตถุประสงค์ของงานวิจัย วิธีและผลการวิจัย เพื่อน ามาประกอบในการวิจัยในการสร้าง
ดรรชนีความเขียวของเมือง และสรุปความเป็นเมืองสีเขียวว่ามีมิติและองค์ประกอบอย่างไร  

5.2.2 ข้อมูลสภาพทั่วไปของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง จะท าการศึกษาในระดับพื้นที่
ภาคเหนือตอนล่างเพื่อสร้างความเข้าใจพื้นที่เมืองภาคเหนือตอนล่างในภาพรวม ให้ทราบถึงบทบาท 
ศักยภาพ ข้อจ ากัดของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง รวมไปถึงการศึกษาแผนงาน นโยบายยุทธศาสตร์ส าคัญ     
ที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเมืองและสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
และสภาพทั่วไปของพื้นที่วิจัย ได้แก่ พื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่ผ่านการคัดเลือก ท าการศึกษา
ข้อมูลโดยสรุปเพือ่เป็นฐานข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร 

5.2.3 การคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย จากการรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการ
พัฒนาเมืองสีเขียวจาก 11 แนวคิดที่เก่ียวข้อง 

5.2.4 การทดลองน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปรของพื้นที่วิจัย เพื่อท าการทดสอบ
แบบจ าลองความเขียวของเมืองทั้ง 2 ทางเลือก สรุปผลและอภิปรายผลจากผลการทดลองแบบจ าลอง     
ทั้ง 2 ทางเลือก การวิเคราะห์และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

5.2.5 การเสนอแนะแนวทางการพัฒนาเมืองสี เขียวตามผลการทดลองและ        
การประยุกต์ใช้แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวที่เหมาะสมกับบริบทของเมือง  การเสนอแนะในการวิจัย  
คร้ังต่อไปและการเสนอแนะด้านการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 

 
6. ข้อตกลงเบื้องต้นของกำรศึกษำ 

6.1 ด้ำนพื้นที่ศึกษำ  
เนื่องด้วยการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเพื่อสร้างดรรชนีความเขียวของเมือง ต้องมีการ

เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะทางกายภาพและขนาดของเมืองใกล้เคียงกัน รวมไปถึงจ านวนเมืองที่น ามาเป็น
พื้นที่ศึกษามากกว่า 1 เมือง จึงท าให้ขอบเขตหรือพื้นที่ศึกษามีขนาดใหญ่และเป็นลักษณะของกลุ่มจังหวัด 
แต่ทั้งนี้ขอบเขตในด้านเนื้อหาที่ผู้วิจัยให้ความสนใจ คือ ขอบเขตความเป็นเมืองเท่านั้นและเป็นพื้นที่อยู่ใน
ความดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยระบุอย่างชัดเจนในขอบเขตด้านพื้นที่ คือ การเลือกศึกษา
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พื้นที่เทศบาลที่อยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองและเป็นศูนย์กลางหลักของจังหวัดในทุกด้าน ในพื้นที่ภาคเหนือ
ตอนล่างเท่านั้นไม่ใช่พื้นที่ทั้งภาคเหนือตอนล่าง 

6.2 ฐำนข้อมูลเรื่องเทศบำลนครและเทศบำลเมืองในพื้นที่ภำคเหนือตอนล่ำง 
เนื่องจากระบบการบริหารการปกครองของไทย มีการยกฐานะหรือเปลี่ยนฐานะ

เทศบาลต่างๆ ทุกปี อาจท าให้ผู้ที่ได้อ่านรายงานการวิจัยคร้ังนี้อาจเกิดความคลาดเคลื่อนของข้อมูลเทศบาล
นครและเทศบาลเมือง ผู้วิจัยจึงขอใช้ข้อมูลเทศบาลนครและเทศบาลเมืองในปี พ.ศ.2553 เป็นปีฐานในการ
วิจัย เนื่องจากในอนาคตจังหวัดทั้ง 9 จังหวดัในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างอาจมีการเปลี่ยนฐานะเทศบาลเมือง
เป็นเทศบาลนคร หรือเทศบาลต าบลเปลี่ยนฐานะเป็นเทศบาลเมืองในอนาคต 

6.3 พื้นที่ศึกษำมีขนำดใหญ่  
เพราะพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองตั้งอยู่แบบกระจายตัวในพื้นที่ภาคเหนือ

ตอนล่างจ าเป็นต้องใช้แผนที่ประกอบการวิจัย เพื่อให้การวิจัยมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น จึงต้องมีการใช้แผนที่
ประกอบเนื้อหาของการวิจัยเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมีหลายงานหน่วยงานในการจัดเก็บข้อมูลด้านสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์เพื่อใช้ในการจัดท าแผนที่ ไม่ว่าจะเป็นกรมแผนที่ทหาร กรมโยธาธิการและผังเมือง กรมพัฒนา
ที่ดิน การวิจัยคร้ังนี้ผู้วิจัยได้ใช้ฐานข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดินในการน ามาจัดท าเป็นแผนที่ประกอบการวิจัย 
 
7. นิยำมศัพท์ที่ใช้ในกำรวิจัย 

ในการศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการวิจัย ผู้ วิจัยได้เก็บ
รวบรวมข้อมูลและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเมืองสีเขียว ซึ่งจากการศึกษารวบรวมข้อมูลจะพบค าส าคัญ   
“เมืองสีเขียว” หรือ “เมืองนิเวศ” หรือบางแหล่งข้อมูลจะใช้ค าว่า  “ความเขียวของเมือง”  รวมไปถึงค าว่า 
“เมืองประหยัดพลังงาน”   แต่ในการศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยจะใช้ค าว่า แนวคิดเมืองสีเขียว เป็นแนวความคิด
หลักของการวิจัยและจะมีองค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิดที่สนับสนุน คือ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
(Sustainable Development) การออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) แนวคิดเมืองกระชับ 
(Compact City) และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) รวมไปถึงการศึกษา ค้นคว้า 
ข้อมูลเกี่ยวกับสาเหตุ ปัจจัยที่ท าให้เกิดปรากฏการณ์ตื่นตัวทางด้านการใส่ใจสภาพแวดล้อมมากขึ้น ซึ่งมี
ผู้เชี่ยวชาญได้ให้ความหมายและนิยามการเกิดปรากฏการณ์ด้านนี้มากมาย เช่น ปรากฏการณ์เมืองสีเขียว 
เมืองประหยัดพลังงาน แนวทางการสร้างเมืองสีเขียวและโครงการน าร่องเมืองสีเขียวของเทศบาลต่างๆ ใน
เมืองไทยหรือการวางผังออกแบบเมืองสีเขียว 

7.1 ดรรชนีควำมเขียวของเมือง  
หมายถึง ค่าความเขียวของเมือง ที่ได้จากการทดลองน าเข้าข้อมูลตัวแปรในแบบจ าลอง 

โดยมีกระบวนการคัดกรองตัวแปรที่ได้มาจาก ตัวแปรจากทฤษฎี กรณีศึกษา การรวบรวม ศึกษาและ
วิเคราะห์ทั้ง 11 แนวคิด การคัดเลือกพื้นที่วิจัยที่มีความเหมาะสม และผลการทดลองแสดงค่าคะแนนของแต่ละ
เมืองออกมาเป็นตัวเลขและจัดเรียงข้อมูลตามสถิติ 
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7.2 พื้นที่วิจัย  
หมายถึง พื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างใน 9 จังหวัด 

โดยท าการคัดเลือกพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมืองที่มีความเหมาะสม เพื่อเป็นพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง       
7.3 ควำมเป็นเมืองสีเขียว  

 เมืองสีเขียว หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียว มีการลดการใช้พลังงาน การใช้พลังงาน
ทดแทน  การพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม พื้นที่สีเขียวในเมือง
และนอกเมือง นอกเหนือจากค าว่า เมืองสีเขียว มีการใช้ค าที่มีความหมายใกล้เคียงหรือคล้ายคลึงในเอกสาร
วิชาการ เอกสารเผยแพร่ เช่น เมืองนิเวศ เมืองประหยัดพลังงาน เมืองเขียว ปรากฏการณ์เมืองเขียว เป็นต้น  

7.4 บริบทเมืองของประเทศไทย  
บริบทเมืองของประเทศไทย หมายถึง สภาพแวดล้อมของเมืองไทย บริบทโดยรอบของ

สภาพเมืองในประเทศไทย ว่ามีความสัมพันธ์หรือส่งผลอย่างไรกับการพัฒนาเมืองสีเขียว โดยในการศึกษา
คร้ังนี้อ้างอิงถึงบริบทของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเท่านั้น โดยความหมายที่แคบลงคือ พื้นที่เทศบาล 
เพราะเป็นพื้นที่วิจัย เพื่อเป็นการก าหนดขอบเขตของการศึกษา การน าบริบทเมืองของประเทศไทยมาใช้ใน
การศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการคัดกรองตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา
เมืองสีเขียวที่มีความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย 
 
8. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรวิจัย 

8.1 ได้เรียนรู้และตระหนักถึงองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง   
อย่างยั่งยืนโดยเฉพาะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง มาเป็นแนวทางการพัฒนา
เมืองในปัจจุบัน  

8.2 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองและการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองในต่างประเทศ เพื่อสามารถน ามาปรับใช้เปรียบเทียบและแยกแยะความแตกต่างและ
ข้อจ ากัดในการน ามาก าหนดการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

8.3 ได้สร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) 
สามารถทดลองวัด “ระดับความเขียว” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 

 
9. กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 

9.1 รายงานขนาด A4 รูปแบบตามมาตรฐานของบัณฑิตวทิยาลัย มหาวิทยาลยัศิลปากร 
โดยมี ตารางแผนภูมิ รูปภาพ และแผนที่ประกอบในรายงาน  

9.2 ไฟล์ PDF บรรจุในแผ่น CD   
9.3 เอกสารเพื่อการเผยแพร่ในรูปบทความวิชาการ เพื่อน าเสนอในการประชุมวชิาการ 

หรือวารสารวิชาการ 
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บทที่ 2 
การศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

 
ในการศึกษาบทนี้ประกอบไปด้วย แนวคิดเมืองสีเขียว เก่ียวกับการให้ความหมาย ความเป็นมา 

การให้ค านิยามในหลายความหมาย องค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิดที่สนับสนุน ประกอบไปด้วย แนวคิด       
การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) 
แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท า
ฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร อุทัยธานี กลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ และสุโขทัย โดยกรมโยธาธิการและผังเมืองและดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย 

กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องประกอบไปด้วยกรณีศึกษาภายในประเทศ การศึกษาตัวอย่างของ
เทศบาลสีเขียว คือ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลต าบลแกลง และเทศบาลนคร
เชียงใหม่ กรณีศึกษาต่างประเทศ คือ การศึกษาพื้นที่เมืองใหม่ที่สร้างขึ้ นจากแนวความคิดพื้นที่สีเขียว 
ประกอบไปด้วย 4 เมือง คือ เมืองมาสดาร์ (Masdar City,UAE) เมืองใหม่ Tianjin (Sino-Singapore 
Tianjin Eco-City) เมืองโลโกรโญ (Logrono Montecorvo Eco City,SPAIN) และเมือง Treasure 
Island,USA 
 

1. แนวคิดเมืองสีเขียว 

การวางแผนและออกแบบเมืองที่ถือว่าเป็น เมืองสีเขียว หรือเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน        
ที่ก าลังเป็นปรากฏการณ์การพัฒนาเมืองที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบันนั้น ไม่ได้มองธรรมชาติเป็นเพียงต้นไม้ 
แหล่งน้ าและสวนสาธารณะเท่านั้น แต่มองว่าธรรมชาติของเมืองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมชีวิตชาวเมือง 
เช่น อากาศที่หายใจ อุณหภูมิของอากาศรอบตัว พื้นดินในเมืองน้ าฝน น้ าใช้  สัตว์ในเมือง ฯลฯ          
(นิลุบล คล่องเวสสะ, 2551: 1) ระบบเหล่านี้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมืองและค้ าจุนความยั่งยืน
ของคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตามด้วยกระแสขาดแคลนพลังงานและภาวะโลกร้อน ท าให้นักออกแบบกายภาพ
จ านวนหนึ่งให้ความส าคัญกับค าว่าเมืองสีเขียว (Green City) และการพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การประหยัด
พลังงานและการบรรเทาภาวะโลกร้อนเป็นหลัก 

โดยมักค านึงถึงการใช้ทรัพยากรน้อย ปล่อยของเสียออกมาน้อย และสร้างผลกระทบต่อระบบ
ธรรมชาติน้อย แนวทางปฏิบัติในเชิงกายภาพของเมืองสีเขียว จึงมักประกอบไปด้วยการใช้พลังงานทดแทน 
การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน การพยายามลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ในเมือง การท าหลังคาเขียว (garden roof) การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง         
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(green network) การท าเกษตรกรรมในเมืองและการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสุดท้ายการใช้ระบบระบายน้ าฝน
อย่างยั่งยืน เป็นต้น 

แนวคิดเมืองสีเขียวที่จะกล่าวในการวิจัยครั้งนี้ จึงเป็นการรวบรวมแนวคิดหรือวิธีการในการ
พัฒนาเมืองทั้งขนาดเล็ก เมืองขนาดใหญ่ เมืองเก่าและเมืองที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ เพื่อพัฒนาให้เป็นเมือง      
สีเขียว โดยอาจมีการใช้ชื่อเรียก หรือการให้ความหมายที่แตกต่างกันในรายละเอียด แต่เพื่อเป้าหมายเดียวกัน 
คือ เพื่อความเป็นเมืองสีเขียวที่ใส่ใจสภาพแวดล้อมของเมืองมากข้ึน 

 
ภาพที่ 2 ภาพประกอบแนวคิดสีเขียว 
ที่มา: Observer, URBAN REVIEW (how do we judge the green quotient of a city?), 
accessed June 5, 2014, available from http://urban-review.com/how-do-we-judge-the-
green-quotient-of-a-city/  
 

1.1 การให้ความหมาย 
1.1.1 เมืองนิเวศ 

ระบบนิเวศ (Eco System) เป็นโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งมีชีวิตต่างๆ 
กับบริเวณแวดล้อมที่สิ่งมีชีวิตเหล่านี้ด ารงชีวิตอยู่ ระบบนิเวศหนึ่งนั้นประกอบด้วยบริเวณที่สิ่งมีชีวิตด ารงอยู่
และกลุ่มประชากรที่มีชีวิตอยู่ในบริเวณดังกล่าวดังนั้น เมืองนิเวศ (Eco City) จึงหมายถึงเมืองที่สัมพันธ์กับ
ระบบนิเวศของเมืองนั้น   ได้แก่ สิ่งแวดล้อม ระบบหมุนเวียนพลังงานตามธรรมชาติ เป็นต้น เมืองนิเวศต้อง
มีการพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติม เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง พลังนิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้นมาใหม่ 

การวางผังออกแบบกายภาพของเมืองเพียงอย่างเดียวไม่สามารถสร้างเมือง
นิเวศ (Eco City)  ได้ส่วนส าคัญที่สุดในการสร้างเมืองนิเวศ (Eco City) คือ ความเข้าใจและการยอมรับในวิถี
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของชาวเมือง การสร้างเมืองนิเวศจึงต้องสร้างกายภาพไปพร้อมๆ กับการสร้างคน 
การบูรณาการระหว่างกายภาพ สังคม เศรษฐกิจ ที่ตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมจะเป็นสิ่งสร้าง
ความส าเร็จให้กับเมืองนิเวศ (Eco City) 

เมืองนิเวศ (Eco City) เป็นตัวอย่างของการพัฒนาที่เน้นการให้ความส าคัญ
ระหว่างการพัฒนาควบคู่ไปการค านึงถึงสิ่งแวดล้อมทั้งนี้เพื่อน าไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ประกอบไปด้วย 

1. สังคมที่เน้นฐานการรีไซเคิล (Recycling-based society)  
2. การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Eco-business)  
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3. ใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Environmentally sound 

technology)  
4. การอนุรักษ์พลังงาน (Energy conservative)  
5. การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ (Zero-emission)  
6. หลักการ 3R คือ Reduce Reuse Recycle  

1.1.2 เมืองสีเขียวในอุดมคติ 
ในปัจจุบันประเทศต่างๆ ในโลกต่างพากันเรียกร้องและรณรงค์ให้สร้างเมือง  

สีเขียวที่สมบูรณ์ด้วยระบบนิเวศที่ยั่งยืนกันมากขึ้น เนื่องจากผลที่มีมลภาวะทางอากาศสูงที่ส่งผลเสียต่อ
ระบบธรรมชาติโดยรวม  เช่น ฤดูกาลแปรปรวนที่มีผลต่อผลิตผลอาหารของโลก นอกจากนี้ยังท าให้ฤดูกาล 
มรสุม ลมพายุที่เกิดข้ึนมีความรุนแรงมากขึ้นและมีความถี่มากขึ้น ฤดูแล้งมาเร็วขึ้น ดังนั้น หลายประเทศใน
ทวีปยุโรปจึงพากันเรียกร้องให้ลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่ท าให้ภาวะเรือนกระจก
เปลี่ยนไป โดยการให้แต่ละประเทศร่วมลงนามแผนการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ สู่ชั้นบรรยากาศ
ให้น้อยลงและเพิ่มพื้นที่ดูดกลืนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์กลับสู่พื้นดินให้มากข้ึน 

ดังนั้น แนวคิดการสร้างเมืองสีเขียวในอุดมคติ จึงเป็นมาตรการที่ส าคัญในการ
รณรงค์ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวของเมืองให้มากขึ้น โดยการก าหนดสัดส่วนของการใช้พื้นที่ในเมืองต้องมี
องค์ประกอบที่เหมาะสมของพื้นที่สีเขียว ตัวอย่างเช่น 

ทางสีเขียว เนื่องจากการสร้างถนนในปัจจุบันให้ความส าคัญแก่พื้นผิวจราจร
เป็นหลัก เพื่อให้การสัญจรมีความคล่องตัวโดยไม่ให้ความส าคัญกับคนเดินเท้า ส่งผลให้พื้นที่ถนน เป็นแหล่ง
ปลดปล่อยมลภาวะที่สูงที่สุดในเมืองในการเป็นเมืองสีเขียวจึงควรเป็นเมืองที่ส่งเสริมการสัญจรที่ลดการใช้
เชื้อเพลิง โดยให้ความส าคัญกับทางเดินเท้าและผิวจราจรสองข้างทางให้มากขึ้น การเพิ่มต้นไม้บริเวณเกาะ
กลางถนนและบริเวณไหล่ถนนหรือทางเท้า ยังท าให้เกิดร่มเงา ดังนั้นสัดส่วนของพื้นที่ผิวจราจรที่ไม่มีต้นไม้
ปกคลุมควรมีร้อยละ 60-70 และพื้นที่สีเขียวซึ่งนับรวมพื้นที่เรือนยอดของต้นไม้ปกคลุมทางเท้าและผิว
จราจรควรมีร้อยละ 30-40 ส่วนริ้วสีเขียว (greenway) ที่เป็นแม่น้ าล าคลอง ก็ควรเก็บรักษาต้นไม้ธรรมชาติ
ที่ขึ้นอยู่ริมแม่น้ าให้ได้มากที่สุดไม่ว่าจะเป็นต้นไม้ใหญ่ ไม้เลื้อยและไม้คลุมดิน 

วัดสีเขียว วัดโดยทั่วไปท าหน้าที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนที่ให้ความสงบร่มเย็น 
เพื่อให้ผู้คนที่ได้เข้ามาพักผ่อนทางใจและมีโอกาสรับรู้พระธรรม เพื่อน าไปใช้เป็นหลักในการด าเนินชีวิตต่อไป 
ดังนั้น วัดที่ดีจึงควรมีบรรยากาศที่สงบร่มเย็นด้วยพื้นที่สีเขียวของต้นไม้ใหญ่ ส่วนสิ่งก่อสร้างควรมีที่เท่า
จ าเป็น คือ อุโบสถหรือวิหารขนาดที่เหมาะสม สัดส่วนของพื้นที่อาคารควรมีร้อยละ 20-40 ส่วนพื้นที่สีเขียว
ซึ่งรวมเขตฆราวาสและป่าช้า ควรอยู่ช่วงร้อยละ 60-80  

โรงเรียนสี เขียว การเรียนรู้ที่ จะท า ให้ เกิดความรู้คู่ปัญญา ต้องการ
สภาพแวดล้อมที่ดี สงบ ร่มรื่น และเย็นสบายด้วยธรรมชาติ ดังนั้น โรงเรียนสีเขียวจึงเป็นพื้นที่ที่เน้น
ธรรมชาติ  ประกอบไปด้วย ต้นไม้ยืนต้น โดยมีพื้นที่ก่อสร้างเท่าที่จ าเป็นเท่านั้น อาคารต่างๆ ควรใช้อย่าง
เต็มประสิทธิภาพและใช้พื้นที่โรงเรียนที่เหลือให้เป็นพื้นที่สเีขียวตามธรรมชาต ิควรให้สัดส่วนของพื้นที่อาคาร
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เพียงร้อยละ 40-50 และอีกร้อยละ 50-60 ให้เป็นพื้นที่ธรรมชาติที่ใช้งานได้ตามเอนกประสงค์ เช่น พื้นที่
ปฏิบัติการ ศูนย์การเรียนรู้ ลานกีฬา เป็นต้น 

ส านักงานสีเขียว คือ สถานประกอบการ อาคารสาธารณูปการต่างๆ ที่เป็น
ส่วนราชการและเอกชน เช่น โรงพยาบาล ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์ หอประชุม ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ชีวิตอยู่ในตัว
อาคาร แต่ยังมีความจ าเป็นต้องใช้พื้นที่นอกอาคารบ้าง เช่น พื้นที่จอดรถ พื้นที่พักผ่อน พื้นที่ขายอาหาร 
รวมถึงพื้นที่บริการอื่นๆ บริเวณส านักงานควรเป็นพื้นที่ร่มรื่นด้วยรุกขชาติที่ท าให้อากาศบริสุทธิ์ สร้าง
สภาพแวดล้อมที่ดีและยังช่วยประหยัดการใช้เครื่องปรับอากาศอีกด้วย นอกจากนี้ยังช่วยกรองเสียงและฝุ่น
ละอองจากพื้นที่โดยรอบ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานได้อยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สงบร่มรื่นและปลอดโปร่ง สัดส่วน
พื้นที่อาคารต่อพื้นที่สีเขียวควรเป็นพื้นที่อาคารร้อยละ 50-70 และเป็นพื้นที่สีเขียวร้อยละ 30-50 

บ้านสีเขียว บ้านพักอาศัยควรมีบริเวณที่ร่มรื่นและสงบ มีต้นไม้ใหญ่ปกคลุม 
เต็มไปด้วยบรรยากาศธรรมชาติ สัดส่วนของบ้านสีเขียวควรมีร้อยละ 30-40 และพื้นที่สีเขียวร้อยละ 60-70  
 
ตารางที่ 1 สัดส่วนพื้นที่สีเขียวในองค์ประกอบของเมืองสีเขียวในอุดมคติ 

องค์ประกอบ พ้ืนที่รวม (%) พ้ืนที่ก่อสร้าง (%) พ้ืนที่สีเขียว (%) 
ทางสีเขียว 100 60-70 30-40 
วัดสีเขียว 100 20-40 60-80 
โรงเรียนสีเขียว 100 40-50 50-60 
ส านักงานสีเขียว 100 50-70 30-50 
บ้านสีเขียว 100 30-40 60-70 

ที่มา: ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, “โครงการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้าน
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง จัดโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2551), 30. 
 

1.1.3 เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
เมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ที่เรียกว่าเป็นเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น 

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจะต้องอยู่ในอัตราที่กระบวนการธรรมชาติจะซ่อมแซมทดแทนตัวเองได้ ค าว่า รอยเท้า
นิเวศ (ecological footprint) จึงถูกน ามาใช้เปรียบเทียบ เพื่อให้เห็นภาพอัตราการสร้างความสูญเสียให้กับ
สิ่งแวดล้อมของประเทศต่างๆ หากตัวเลขของรอยเท้านิเวศมากเกินไป หมายความว่า ควรมีการปรับวิถีชีวิต
หรือเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการลดรอยเท้านิเวศให้เล็กลง 

การวางแผนและออกแบบเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองสีเขียว เมืองที่มีการพัฒนาที่
ยั่งยืน มักค านึงถึงการใช้ทรัพยากรให้น้อย ปล่อยของเสียออกมาให้น้อย และสร้างผลกระทบต่อระบบ
ธรรมชาติให้น้อย แนวทางปฏิบัติในเชิงกายภาพของเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงมักประกอบไปด้วย 

   ส
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การใช้พลังงานทดแทน ซึ่งหมายถึงการใช้พลังงานที่มีอยู่ทั่วไปตามธรรมชาติ

และทดแทนได้อย่างไม่จ ากัด เช่น พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานกระแสน้ า พลังงานความร้อน
จากใต้ผิวโลก พลังงานจากกระบวนการชีวภาพ เช่น ก๊าซชีวภาพ เป็นต้น 

การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน ได้แก่ การจัดท าให้ระบบขนส่งมวลชน 
เป็นระบบที่สะดวกมากที่สุดส าหรับชาวเมือง และส่งเสริมการสัญจรที่ไม่ใช่เครื่องยนต์ เช่น การเดิน การใช้
รถจักรยาน บางเมืองถึงกับออกแบบให้การเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัวเป็นการเดินทางที่สะดวกน้อยที่สุด 
การประหยัดพลังงานในส่วนนี้มักใช้ประกอบกับการวางผังให้ชาวเมือง  ไม่ต้องเดินทางระยะไกลในการท า
กิจกรรมต่างๆ 

การพยายามลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ ด้วยการจัดท าสภาพแวดล้อมทาง
กายภาพของเมืองหรือชุมชนให้ได้รับสภาพอากาศใกล้เคียงกับสภาวะน่าสบายของมนุษย์ เช่น การปลูกต้น
ให้ร่มเงาแก่ลานและผนังอาคาร การออกแบบให้มีการระบายอากาศตามธรรมชาติที่ดี  

การท าหลังคาเขียว (Garden Roof) ได้แก่ การปลูกพืชคลุมพื้นที่หลังคา 
เนื่องจากหลังคาเป็นส่วนของอาคารที่รับแดดมากที่สุด จึงเป็นส่วนที่เพิ่มอุณหภูมิให้กับสภาพอากาศใกล้
หลังคานั้น เมืองใหญ่ในหลายเมืองต่างตระหนักถึงปัญหานี้ จึงสนับสนุนให้อาคารในเมืองสร้างที่ใส่ดินและ
ปลูกพืช คลุมพื้นที่หลังคา ซึ่งเป็นที่พิสูจน์แล้วว่าสามารถลดอุณหภูมิในบริเวณกลุ่มอาคารได้จริง ปัจจุบันนี้ 
การท าหลังคาเขียวจึงเป็นสิ่งที่พบเห็นได้ทั่วไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศญี่ปุ่น เยอรมนี และหลาย
ประเทศในยุโรป 

การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง (Green Network) ได้แก่ การท าพื้นที่ที่มีพืช
พรรณและผิวดินที่น้ าซึมผ่านได้ให้มีความต่อเนื่องภายในเมือง ก่อนหน้านี้เครือข่ายพื้นที่สีเขียวอาจมีความ
มุ่งหวังเพื่อบรรยากาศและความสวยงามของเมือง แต่ปัจจุบันพบว่าการสร้างเครือข่ายสีเขียวมีส่วนช่วยเอื้อให้
พืชและสัตว์ในพื้นที่โดยรอบมีระบบที่ดีมากขึ้น และจัดท าทางข้ามส าหรับสัตว์ในจุดที่จ าเป็น 

การท าเกษตรกรรมในเมือง การพยายามกลับมาใช้พื้นที่ในเมืองให้เกิด
ประโยชน์ในเชิงเกษตร ซึ่งนอกจากจะเพิ่มพื้นที่สีเขียวแล้ว ยังช่วยลดการใช้น้ ามันในการขนส่งผลิต ผล
ทางการเกษตรทางไกลและชาวเมืองสามารถจัดหาวัตถุดิบส าหรับท าอาหารประจ าวัน และเป็นอาหารสด   
ที่ดีต่อสุขภาพ 

การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน ในอดีตมักออกแบบระบบระบายน้ าฝน 
โดยการรวบรวมน้ าลงสู่ระบบท่อและน าออกไปทิ้งทันทีที่ฝนตกลงมาในพื้นที่โครงการ ปัจจุบันการออกแบบ
ระบายน้ าฝนมักใช้แนวคิด การเพิ่มการไหลพื้นผิวเป็นศูนย์โดยการเก็บน้ าไว้บางส่วน ออกแบบให้มีการซึมลง
ไปบนพื้นดินบางส่วนให้คงเหลือส่วนที่จะไหลออกพื้นที่โครงการในอัตราที่ต่ าที่สุด 

1.2 ความเป็นมาของแนวคิดเมืองสีเขียว 
ปัญหาภาวะโลกร้อนที่ทั่วโลกก าลังประสบกันอยู่ในทุกวันนี้ มีต้นเหตุส าคัญมาจากเมือง          

และการบริโภคของเมือง เนื่องจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อิงกับอุตสาหกรรมเป็นหลัก โดยมีเมืองเป็น
ฐานการผลิตที่ส าคัญท าให้ภายหลังจากยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม เป็นต้นมา ชุมชนเมืองมีการขยายตัวขึ้น  
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อย่างรวดเร็ว เพื่อเป็นฐานรองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรม และภายในเวลาไม่กี่ชั่วอายุคน ชุมชนเมือง
ได้กลายเป็นศูนย์รวมของปัญหาต่างๆ มากมาย และกลายเป็นตัวการส าคัญในการสร้างความเสียหายให้กับ
สภาพแวดล้อมอย่างมหาศาล ทั้งจากการบริโภคพลังงานอย่างเกินพอดีของคนในเมือง การรุกล้ าพื้นที่
ธรรมชาติและท าลายระบบนิเวศทางธรรมชาติ การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศ เหล่านี้ล้วนเป็น
ปัจจัยที่ส่งผลให้สถานการณ์ยิ่งเลวร้ายขึ้นทุกขณะ  
 

 
ภาพที่ 3 การปล่อยก๊าซและความหนาแนน่ของเมืองที่ส่งผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม 
ที่มา: ThelastKGB, โลกปล่อยก๊าซเรือนกระจกลดลงมากที่สุดในรอบ 40 ปี, เข้าถึงเมื่อ 15 มีนาคม, 
2013, เข้าถึงได้จาก http://www.oknation.net/blog/inter/2009/10/06/entry/  
 

“เมือง” จึงเปรียบเสมือนศูนย์กลางของการสร้างปัญหา ดังนั้น หากการจะแก้ปัญหา
ภาวะโลกร้อนที่สาเหตุและต้นตอของปัญหาที่แท้จริง ทางออกที่ตรงประเด็นที่สุดเห็นจะเป็นการจัดการ    
กับเมืองและการบริโภคของเมือง หรือควรมีการตระหนักถึงการออกแบบวางผังเมืองที่ค านึงถึงสิ่งแวดล้อม 
ให้มากข้ึนในอนาคต เพื่อเป็นการลดการสร้างปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการขาดการวางแผนที่ดี 

จากสถานการณ์ดังกล่าวท าให้เมืองทั่วโลกต่างพากันน าแนวคิดเร่ืองสิ่งแวดล้อมมาใช้ใน
การพัฒนาเมืองในหลายมิติ โดยเฉพาะการสร้างชุมชนเมืองขนาดใหญ่จนเกิดเป็น “ปรากฏการณ์เมืองสีเขียว” 
ขึ้นในทั่วทุกมุมโลก (จักรสิน น้อยไร่ภูมิ, 2552: 73) ซึ่งจะสังเกตได้ว่าโครงการวางแผนพัฒนาเมือง 
โดยเฉพาะเมืองที่เกิดขึ้นใหม่ทั่วโลก นับตั้งแต่ภาวะโลกร้อนกลายเป็นประเด็นที่ได้รับการสนใจในช่วงไม่กี่ปี 
เกือบทุกโครงการจะต้องมีการกล่าวอ้างถึงประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเสมอหรือการออกแบบวางผังเมืองที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม 

1.3 เกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่เหมาะสมกับประเทศไทย 
ขนาดพื้นที่สีเขียวที่ยั่งยืนต่อประชากร (Green space percapita) เป็นปัจจัยที่ส าคัญ

ประการหนึ่งที่ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศที่ยั่งยืน องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานพื้นที่
สีเขียวยั่งยืนไว้  9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน เมืองใหญ่หลายเมืองหลายประเทศก าลังพัฒนา 
โดยเฉพาะในทวีปเอเชีย พยายามใช้เกณฑ์นี้เป็นมาตรฐานเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น  
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ภาพที่ 4 ภาพประกอบเมืองและประชากร 

(โดยผู้วิจัย) 
 
เมืองกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 10 ตารางเมตร         

ต่อประชากร 1 คนเมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 9 ตารางเมตร  
ต่อประชากร 1 คน เมืองกวางโจว ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ก าหนดให้มีพื้นที่สีเขียว 9.44  ตาราง
เมตรต่อประชากร 1 คน โดยเฉพาะเมืองกวางโจวได้รับรางวัลถึง 2 รางวัลในปี 2002 ในฐานะเมืองที่มีพื้นที่
สีเขียวที่เหมาะสมและเป็นเมืองน่าอยู่เกณฑ์มาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่ใช้กันแพร่หลายในเมืองขนาดกลางถึง
ขนาดเล็กของประเทศสหรัฐอเมริกา คือ เกณฑ์ของ The National Recreation and  Park Association 
ก าหนดไว้ให้มีพื้นที่สีเขียวที่ 40 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน  

องค์กรสหประชาชาติ (UN United Nation) ก าหนดว่าพื้นที่สีเขียวในเมืองทั่วไปที่ไม่ใช่
เมืองมหานครหรือเมืองขนาดใหญ่ควรมีเกณฑ์อย่างต่ า 50 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน โดยผนวกการ
จัดการพื้นที่ริมแหล่งน้ าธรรมชาติและพื้นที่สีเขียวเข้าไว้ด้วยกัน 

เกณฑ์มาตรฐานดังกล่าวข้างต้น เป็นเกณฑ์ที่ก าหนดตามความเหมาะสมของพื้นที่เมือง 
ซึ่งถือว่าเป็นเกณฑ์ขั้นต่ า เนื่องจากตามแนวความคิดอุดมคติของนักวิชาการในสหรัฐอเมริกานั้น ขนาดพื้นที่สี
เขียวในเมืองควรมีร้อยละ 50 ขึน้ไปของพื้นที่เมืองทั้งหมด เพื่อให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศอย่างยั่งยืน 
ในปี 2005 เมืองที่ได้รับรางวัล Top Ten Green City in the US บางเมืองมีขนาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่
ธรรมชาติสูงถึงสองเท่าของพื้นที่เมือง ข้อมูลแสดงให้เห็นว่าพื้นที่สีเขียวสามารถระบบนิเวศที่ยั่งยืนแก่เมืองได้
นั้นต้องมีขนาดใหญ่เพียงพอส าหรับประเทศไทยนั้น เกณฑ์ในอุดมคติคงสูงเกินกว่าจะปฏิบัติจริง เนื่องจากมี
ขนาดพื้นที่ประเทศค่อนข้างเล็ก ดังนั้น เกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ าจากองค์กรต่างๆ ตามที่กล่าวมาข้างต้นจึงมี
ความเป็นไปได้สูงที่จะน ามาประยุกต์ใช้กับกรณีเมืองต่างๆ ของประเทศไทย เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและ
สภาพแวดล้อมของเมืองให้เทียบเคียงกับเมืองชั้นน าได้ 

มาตรฐานพื้นที่สีเขียวที่เสนอแนะส าหรับประเทศไทยในตารางที่ 2 ได้แบ่งตามขนาด
เมือง เพื่อให้พื้นที่สีเขียวมีขนาดที่สอดคล้องกับจ านวนประชากร โดยให้เมืองขนาดเล็กมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุด 
เพื่ออนุรักษ์เมือง ทั้งนี้ควรค านึงว่าพื้นที่สีเขียวในการศึกษาวิจัยไม่ได้จ ากัดอยู่เฉพาะพื้นที่สวนสาธารณะ
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เท่านั้น แต่รวมหมายถึงพื้นที่ธรรมชาติ พื้นที่ริมน้ า พื้นที่สีเขียวริมถนน และพื้นที่สีเขียวในเขตที่ดินของ
ราชการหรือที่ดินสาธารณะที่ประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 
 
ตารางที่ 2 มาตรฐานพื้นที่สีเขียวขั้นต่ าที่เสนอแนะส าหรับประเทศไทย 

ขนาดเมือง 
พ้ืนที่สีเขียว 

(ตารางเมตร/คน) 
มหานคร (กทม. เมืองภูมิภาค พัทยา) ประชากร 100,000 คน ขึ้นไป 9 
เมืองขนาดใหญ่ ประชากรระหว่าง  50,001-100,000  คน 10-14 
เมืองขนาดกลาง ประชากรระหว่าง  10,001-50,000  คน 15-20 

เมืองขนาดเล็ก ประชากรต่ ากว่า  10,000  คน 21-40 

หมายเหตุ: ขนาดของเมืองจ าแนกตามมาตรฐานนานาชาติ 
ที่มา: ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, “โครงการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้าน
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง จัดโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2551), 32. 
 

จากการรวบรวมปัจจัยหรือองค์ประกอบที่แนวคิดเมืองสีเขียวได้อ้างอิงถึง เพื่อน าไปสู่
การพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต เมืองสีเขียวที่หมายความถึงเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน และการลดการเกิดมลภาวะ สามารถสรุปประเด็นของการพัฒนาเมืองสีเขียว
ออกเป็น 3 แบบคือ การพัฒนาพื้นที่เมืองเดิมให้มีความเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต การสร้างเมืองใหม่ให้
เป็นไปในกรอบแนวคิดของเมืองสีเขียวและการสร้างกรอบเมืองสีเขียวในอุดมคติ โดยสามารถคัดกรอง     
ตัวแปร ดังนี้ การรีไซเคิล การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ ทางสีเขียว วัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว 
ส านักงานสีเขียว บ้านสีเขียว การใช้พลังงานทดแทน การสนับสนุนการใช้ระบบขนส่งมวลชน การลดการ
พึ่งพาเครื่องปรับอากาศ การท าหลังคาเขียว การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง การท าเกษตรในเมือง การใช้
ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 

และจากการให้นิยามปรากฏการณ์เมืองสีเขียวและเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม    
รวมไปถึงการเป็นเมืองสีเขียวในอุดมคติที่ทางผู้เชี่ยวชาญได้ให้ค านิยามไว้นั้น ผนวกกับหลักการออกแบบของ
แนวความคิดชุมชนเมืองยุคใหม่ ท าให้ผู้วิจัยได้ตระหนักถึงปรากฏการณ์การพัฒนาเมืองที่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมของเมืองต่างๆ ทั่วโลกและย้อนค านึงถึงแนวทางและเป้าหมายของการพัฒนาเมืองในประเทศ
ไทยอย่างมีความรู้เข้าใจพื้นฐานมากขึ้นและตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อการ
พัฒนาเมืองในระยะยาว นอกจากการศึกษารวบรวมวิเคราะห์ค านิยามของการเกิดขึ้นของเมืองสีเขียวแล้วนั้น 
ผู้วิจัยยังได้ท าการศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิดที่เก่ียวกับความเขียวของเมืองและจะได้น าแนวคิด ทฤษฎี
ที่เก่ียวข้องเหล่านี้มาประมวลผลและสรุปผลที่ได้จากแนวคิดน าไปสู่กระบวนการออกแบบวิจัยต่อไป 
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ภาพที่ 5 ภาพรวมของแนวคิดเมืองสีเขียว 

(โดยผู้วิจยั) 

 
2. องค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิดที่สนับสนุน 

องค์ความรู้ ทฤษฎี แนวคิด ที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษารวบรวมและเล็งเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษาวิจัย ประกอบไปด้วย แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) แนวคิดการ
ออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) และแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) ซึ่งแนวคิดแต่ละ
ด้านมีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี้ 

2.1 แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) 
ความหมายของค าว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) สามารถ

แยกความหมายได้สองค า คือ การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในทางที่เจริญขึ้น (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 779) เมื่อพูดถึงเรื่องการพัฒนาควรท าความเข้าใจว่าโดยทั่วไป การพัฒนา 
(Development) มี 2 ความหมาย 

ประการแรก ความหมายอย่างแคบ การพัฒนา หมายถึง การประดิษฐ์คิดค้นหรือริเริ่ม
ท าสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาและน ามาใช้เป็นคร้ังแรก เช่น การคิดค้นเครื่องยนต์กลไก การประดิษฐ์เครื่องมือเครื่องใช้
ต่างๆ ของมนุษย์    

ประการที่สอง ความหมายอย่างกว้าง การพัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่
ดีขึน้ของระบบต่างๆ ในสังคมที่ได้รับการยอมรับจากคนในสังคมนั้นๆ ส่วนค าว่า “ยั่งยืน” หมายถึง การยืน
ยงอยู่คงนาน คงทน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 2542: 897) 

เมื่อน าสองค ามารวมกัน การพัฒนาอย่างยั่งยืนมีความหมายถึง “การเปลี่ยนแปลง
ในทางที่เจริญขึ้นโดยเป็นการเปลี่ยนแปลงที่อยู่คงนาน คงทนหรือเปลี่ยนแปลงค่อนข้างถาวร” การพัฒนาที่

ความเป็นมา

เกณฑ์มาตรฐาน
ที่เหมาะสมกับเมืองไทย

แนวคิดเมืองสีเขียว

ความหมาย

เมืองนิเวศ
เมืองสีเขียวในอุดมคติ
เมืองท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

เมืองที่ประสบปัญหา
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ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สนองตอบต่อความต้องการของคนในรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท าให้คนรุ่นต่อไปใน
อนาคตต้องประนีประนอม ยอมลดทอนความสามารถในการที่จะตอบสนองความต้องการของตนเอง” 

การพัฒนาที่ยั่งยืน หมายถึง มีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือท าให้เกิดเป็นองค์รวม 
หมายความว่า องค์ประกอบทั้งหลายที่เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะดุลยภาพ คือ 
การท าให้กิจกรรมมนุษย์สอดคล้องกับเกณฑ์ของธรรมชาติ 

ตามนิยามของการประชุมสหประชาชาติเกี่ยวกับสิ่ งแวดล้อมและการพัฒนา          
(UN Conference on Environment and Development-UNCED) เดือนมิถุนายน พ.ศ.2535 ที่เมือง    
รีโอเดอจาเนโร ประเทศบราซิล ก าหนดแผนปฏิบัติการที่ 21 ของแผนปฏิบัติการโลก (Agenda21,Global 
Action Plan) เรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนในมิติด้านต่างๆ คือ มิติด้านสังคม เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมใน
ด้านการรักษาและการจัดการทรัพยากรนั้นและได้ให้นิยามค าว่า “การพัฒนาอย่างยั่งยืน” หมายถึง การ
พัฒนาที่บรรลุความต้องการในการด ารงชีวิตของมนุษย์ในปัจจุบันต้องไม่ท าให้ความสามารถในการที่จะบรรลุ
ความต้องการในการด ารงชีวิตของอนุชนในอนาคตลดลง   (Sustainable Development is 
Development that meets the needs of the present without compromising the ability of 
future generations to meet their own needs) 

การพัฒนาที่ยั่งยืนนั้นกล่าวถึงสภาวะที่มนษุย์และธรรมชาติด ารงอยู่ด้วยกันบนโลกอย่าง
ยั่งยืนต่อไปในอนาคตซึ่งเป็นทางเลือก (Alternative Paradigm) ของการพัฒนาทางกายภาพสังคมและ
เศรษฐกิจที่ใช้อยู่อย่างกว้างขวางทั่วไปจะสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง  การ
ท าลายระบบนิเวศมลพิษ  ความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมและคุณภาพชีวิตที่เสื่อมโทรม 

สาระส าคัญของการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้แก่ 
1. กลวิธีในการพัฒนาชุมชนเมืองอย่างยั่งยืนจะต้องเป็นแผนระยะยาว เช่น 20, 50, 

100 ปีขึ้นไป 
2. จะต้องใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมในธรรมชาติ 
3. ต้องเป็นความเชื่อมโยงที่ซับซ้อนของประเด็นที่ต่างกันทฤษฎีและสาขาที่แตกต่างกัน  
แนวทางการพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่ยั่งยืน 
1. การใช้ประโยชน์ที่ดินที่มีประสิทธิภาพ เน้นเมืองที่กระชับ 
2. เน้นการเข้าถึงง่าย สะดวก การใช้รถยนต์ที่น้อยลง 
3. มลพิษและของเสียลดลง เน้นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 
4. การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ 
5. มีที่อยู่อาศัยที่ดี ถูกสุขลักษณะและอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี 
6. สังคมที่มีสุขภาพดี 
7. ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 
8. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
9. อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
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แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ยังได้มีการศึกษารูปทรงชุมชนเมืองแบบยั่งยืน การ

จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองประหยัดพลังงานนั้น (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, 2551: 25) สิ่งที่ควร
ค านึงถึงคือ รูปทรงของชุมชนเมืองแบบยั่งยืน ที่จะน าไปสู่การเป็นเมืองประหยัดพลังงานนั้นเป็นอย่างไร 
ดังนั้น องค์ประกอบของรูปทรงชุมชนเมืองแบบยั่งยืน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจ เช่น ความ
หนาแน่นของประชากร รูปแบบภายนอกของอาคาร การเชื่อมต่อของระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน ดังนั้น ความหมายของรูปทรงชุมชนเมืองแบบยั่งยืน
นั้น น่าจะรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน ความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน 
สถานที่พักผ่อน รวมไปถึงการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคล หรือสถานที่สาธารณะต่างๆ  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบ
โดยตรงกับการสัญจรแบบยั่งยืน ซึ่งการที่จะสร้างรูปทรงเมืองแบบยั่งยืนได้ ควรค านึงถึงองค์ประกอบของ
รูปทรงเมือง  

2.1.1 ความหนาแน่นของประชากรในชุมชนเมืองต่างๆ ควรมีความหนาแน่น        
ที่เพียงพอส าหรับการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน และสามารถหาจุดคุ้มทุนในการพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
เหล่านั้น ผลที่ตามมาคือ ประชากรจะมีสิ่งอ านวยความสะดวกมากขึ้นและสามารถใช้บริการเหล่านั้นได้
ประโยชน์สูงสุด โดยการอยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่เมืองส่งผลให้โอกาสในการเดินทางโดยรถยนต์ก็จะน้อยลงซึ่ง
ส่งผลดีต่อสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 

2.1.2 การใช้ประโยชน์แบบผสมผสาน เป็นองค์ประกอบหนึ่งของรูปทรงเมืองแบบ
ยั่งยืน เพราะสามารถลดความต้องการในการเดินทางได้ เนื่องจากมีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพื้นที่
เมืองอยู่แล้ว ดังนั้น ความหนาแน่นของประชากรและการใช้ประโยชน์แบบผสมผสานจะส่งผลให้การใช้งาน
ของระบบขนส่งมวลชนได้ประสิทธิภาพมากข้ึน  

2.1.3 สรุปได้ว่าแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน เป็นแนวคิดที่สะท้อนการพัฒนา
ในมิติรูปธรรมและนามธรรมของการพัฒนาเมืองและยังมีความสัมพันธ์กับแนวคิดการพัฒนาเมืองในมิติอื่นที่
จะกล่าวต่อไป 

โดยสรุปประเด็นของแนวคิดการพัฒนาได้ 2 แบบ คือ มีการกล่าวถึงตัวแปร ที่น าไปสู่
การพัฒนาอย่างยั่งยืน และตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว  ดังนี้ เป็นการวางแผนระยะ
ยาว ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมืองกระชับ การใช้รถยนต์ที่น้อยลง มลพิษและของ
เสียลดลงเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ ที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่
ดี สังคมที่มีสุขภาพที่ดี ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การมีส่วนร่วมของชุมชน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความหนาแน่นของประชากร และการใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน 
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ตารางที่ 3 สรุปแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

รูปธรรม นามธรรม 

• เป็นแผนระยะยาว 
• มีความเช่ือมโยง 
• ระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน 
• การมีส่วนร่วม 
• อนุรักษ์ภูมิปัญญา 
• วัฒนธรรมท้องถิ่น 

• รูปทรงของชุมชนเมือง 
• ความหนาแน่น 
• การใช้ประโยชน์ท่ีดิน 
• การใช้ประโยชน์อาคาร 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 
 

2.2 แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) 
เอียน แมคฮานก์ (Ian McHarg) เสนอมุมมองแบบนิเวศวิทยาซึ่งคือการอยู่ร่วมกันของ

มนุษย์กับธรรมชาติในหนังสือการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) ปี ค.ศ.1969 แนวความคิด
พื้นฐานของเอียน แมค ฮานก์ เชื่อว่าสถานที่แต่ละแห่งคือผลรวมของกระบวนการ  ทางประวัติศาสตร์ 
กายภาพและชีววิทยา กระบวนการเหล่านี้มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา พื้นที่แต่ละแห่งมีความเหมาะสม
โดยธรรมชาติ ส าหรับการใช้ที่ดินเฉพาะอย่างและพื้นที่บางแห่งสามารถมีการใช้ที่ดินหลายประเภทที่มี ความ
สอดคล้องกันร่วมกันได้ (Land use evaluation method) คือวิธีการประเมินการใช้งานที่เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดและเพิ่มพูนคุณค่าทางสังคม  หัวข้อที่จะท า
การประเมินครอบคลุมเนื้อหา ธรณีวิทยา อุทกวิทยา ดิน นิเวศวิทยาของพืชสัตว์ป่าและคุณค่าอื่นๆ ที่ชุมชน
แต่ละแห่งให้ความส าคัญ 

 

 
ภาพที่ 6 Mapping information according to subjects 
ที่มา: L.McHarg IAN. Design with Nature (New York: Published for the American Museum of 
Nature History Doubleday, 1971). 107. 
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แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติได้กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มนุษย์และ

ธรรมชาติด ารงอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เน้นการประเมินการใช้ งานที่เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดโดยสามารถคัดกรองตัวแปรได้ ดังนี้ 
ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน นิเวศวิทยาของพืชและสัตว์ป่า 

จากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาตินี้ยิ่งท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบกับเมืองในระยะยาว และสามารถน าประเด็นหลักในแนวคิด คือ 
ลักษณะทางธรณีวิทยา อุทกวิทยา ดิน นิเวศวิทยาของพืชสัตว์ป่าและคุณค่าด้านอื่นๆ  ไปปรับหรือประยุกต์
ในการน ามาเป็นปัจจัยในการน าไปออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง เพราะแต่ละเมืองมี
ลักษณะแตกต่างกัน สามารถอธิบายได้ถึงลักษณะการตั้งถิ่นฐาน บทบาท การกระจายตัวของเมืองได้ 

2.3 แนวคิดเมืองกระชับ  (Compact City) 
แนวคิดเมืองกระชับ มีวัตถุประสงค์และเหตุผลจากสภาพปัญหาของรูปแบบการพัฒนา

เมืองสมัยใหม่ในคริสศตวรรษที่ 20 ที่การพัฒนาเมืองในยุคนั้นเป็นบ่อนท าลายสภาพแวดล้อม ผลาญ
ทรัพยากรที่หาทดแทนไม่ได้ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สิ้นเปลืองและกระจัดกระจาย เช่น การทุ่มเท
งบประมาณในการสร้างถนน เพื่อรองรับรถยนต์ส่วนตัวอย่างมากมายเป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เกิดแหล่ง
เสื่อมโทรม เพิ่มความแออัด สร้างมลภาวะ รวมไปถึงมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม สังคมและท าให้รูปทรง
กายภาพของเมืองบิดเบี้ยวไป จึงมีการตั้งสมมุติฐานที่ว่าเมืองควรมีรูปทรงที่กระชับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้ 

ข้อดีของเมืองกระชับ สามารถสรุปได้ดังนี้ 
ประหยัดเวลาเดินทาง ค่าก่อสร้าง พลังงาน และประหยัดการใช้ที่ดิน เพราะเมือง

กระชับใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มที่ ขณะที่เมืองที่สร้างอย่างกระจัดกระจายจะใช้พื้นที่มากกว่า 
การน าผู้คนมาอยู่รวมกันอย่างใกล้ชิด ย่อมก่อให้เกิดกิจกรรมทางสังคมที่หลากหลาย

มากขึ้น การให้บริการต่างๆ เป็นไปอย่างทั่วถึงและคุ้มค่าการใช้จ่าย ชีวิตสังคมเมืองสะดวกสบายและ
ปลอดภัยมากข้ึน 

ช่วยอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสร้างความสมดุลให้กับระบบนิเวศ เพราะเป็นการ
คืนพื้นที่ให้กับธรรมชาติมากขึ้น เมืองมีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้นเพราะอยู่ใกล้ชิดธรรมชาติและปราศจาก
มลภาวะ 

อย่างไรก็ตามแนวความคิดเมืองกระชับ ยังถูกกล่าวถึงในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด   
(Smart Growth) ด้วยเช่นกัน รวมไปถึงยังถูกกล่าวถึงในการออกแบบอาคารและชุมชนแบบกระชับ 
ประโยชน์ของแนวคิดเมืองกระชับ จะช่วยปกป้องการแผ่ขยายอาคารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ให้รุกล้ า
พื้นที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์หรือพื้นที่ต้องสงวนรักษา (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2555: 5)  
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ภาพที่ 7  A critical look at the compact city model และตัวอย่างของเมืองกระชับ 
ที่มา: The Compact City, Cities of Our Environment, accessed May 25, 2014, available from 
http://gehlcitiesforpeople.dk/2010/08/11/a-critical-look-at-the-compact-city-model/ 
 

การด าเนินการวางผังและออกแบบ ชุมชนหรือกลุ่มอาคารตามเกณฑ์ ต้องด าเนินการ
ตามแนวทาง Form-Based-Code ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 

1. การวางผังกลุ่มอาคารในพื้นที่อาคารสถาปัตยกรรมที่ชุมชนใช้ประโยชน์ในปัจจุบัน 
ซึ่งการกระชับอาคารจะต้องค านึงถึงการเข้ากันได้ของรูปทรง การใช้ประโยชน์และภูมิทัศน์โดยรวมของพื้นที่  

2. การวางผังกลุ่มอาคารและชุมชนในพื้นที่ต่อเนื่องกับแหล่งโบราณสถาน แหล่ง
โบราณคดี พื้นที่ภูมิทัศน์ ประวัติศาสตร์ รวมถึงพื้นที่งดงามตามธรรมชาติ ซึ่งผู้ออกแบบต้องค านึงระยะ
มุมมอง มลทัศน์ทางสายตาและผลกระทบด้านสภาพแวดล้อม มุมมองความกระชับของกลุ่มอาคารตามแบบ 
Form-Based-Code ที่ต้องค านึงถึงอาคารส าคัญทางประวัติศาสตร์หรือพื้นที่ภูมิทัศน์ประวัติศาสตร์ 

ผลการศึกษาแสดงให้เห็นว่าชุมชนไม่ได้มองเห็นความส าคัญของการลงทนุพัฒนาพื้นที่ที่
กระชับ (compact) ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์ในระยะยาว ได้แก่ การลดต้นทุนการก่อสร้างและดูแลรักษา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก แต่รัฐบาลท้องถิ่นหรือชุมชนกลับมองเห็นความจ าเป็นในการ
ลงทุนโครงสร้างถนนให้แผ่ขยายพื้นที่ให้กว้างไกลออกไป โดยเข้าใจว่าเป็นการพัฒนาอย่างยั่งยืน รัฐบาล
ท้องถิ่นในหลายที่และชุมชนยังได้น างบประมาณที่มาจากภาษี ไปลงทุนก่อสร้างโรงเรียน ศูนย์บริการ
สาธารณสุข ห้องสมุด และบริการสาธารณะในพื้นที่ที่ห่างไกลจากชุมชนอันเนื่องมาจากต้นทุนค่าที่ดินที่ถูก
กว่า หรือได้รับบริจาคที่ดินจากผู้ที่มีอ านาจในพื้นที่  ผลจากลงทุนในลักษณะดังกล่าวท าให้ประชาชนใน
ชุมชนไม่สามารถใช้ประโยชน์ในการเข้าถึงบริการด้วยการเดินและใช้จักรยานได้ เนื่องจากมีระยะทางที่ไกล
ออกไป จึงเป็นเหตุของการเพิ่มภาระค่าใช้จ่ายระยะยาวแก่ชุมชนในการบ ารุงรักษาถนนที่ได้ก่อสร้างเกินกว่า
ความจ าเป็นและประชาชนต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการ กรณีดังกล่าวได้แสดงให้เห็นว่า การ
น างบประมาณที่ได้จากการปันผลจากการลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพย์นั้น รัฐบาลท้องถิ่นหรือชุมชนควร
น าไปลงทุนในพื้นที่ที่มีความกระชับและไม่ก่อให้เกิดภาระในการดูแลรักษาในระยะยาว 
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ภาพที่ 8 แนวคิดของเมืองกระชับ รัศมีการให้บริการสาธารณะของเมืองและการน าแนวคิดเมืองกระชับ     

ไปใช้ในเมืองแมนฮัตตนั มหานครนิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 
ที่มา: Dantzig George B. and Thomas L.Saaty, CompactCity: a plan for a liveable urban 
Environment (the United State of America: W.H. Freeman and Company Printed, 1973), 41, 86. 
 

สรุปแนวคิดเมืองกระชับเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม โดยสรุป
ของแนวคิดเมืองกระชับได้พยายามอ้างถึงข้อดีและประโยชน์ที่เมืองจะได้รับจากมิติต่างๆ  ประโยชน์ของ
แนวคิดเมืองกระชับจะช่วยปกป้องการแผ่ขยายอาคารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้รุกล้ าพื้นที่ควรค่าแก่
อนุรักษ์ หรือพื้นที่ต้องสงวนรักษาจากข้อดีของแนวคิดเมืองกระชับสามารถคัดกรองเป็นตัวแปรได้ ดังนี้ 
ความงามของสภาพแวดล้อม การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของประชากร สภาพอากาศที่
เหมาะสม ค่าครองชีพไม่แพง การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม การลดมลภาวะ การก าจัดขยะ การก าจัด
อุบัติเหตุรถยนต์ การป้องกันวินาศกรรม และการลดการเกิดภัยพิบัติ 

2.4 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) 
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด คือ การพัฒนาเมืองโดยรวมศูนย์ความเจริญอยู่

ภายในเมือง เพื่อป้องกันปัญหาการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่ชานเมือง (Urban Sprawl) ซึ่งพื้นที่ sprawl 
ไม่สามารถสร้างใจกลางชุมชนให้งดงามและไม่สามารถสร้างสาธารณูปโภค สาธารณูปการที่มีความคุ้มค่าได้ 
ที่มาของแนวความคิดนี้ จึงเกิดจากปัญหาการเติบโตอย่างกระจัดกระจาย ปัญหาการจราจรติดขัด ปัญหา
ความโดดเดี่ยวทางสังคม ปัญหาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคม ปัญหาความเสื่อมโทรมของระบบ
สาธารณูปโภคและปัญหาสิ่งแวดล้อม จึงน ามาสู่การน าแนวความคิดนี้ไปเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาพื้นที่
เมือง ซึ่งเป็นเครือข่ายแนวคิดนี้ของเมืองหลายเมืองทั่วโลก 

แนวคิดนี้จะมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ คุณภาพชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม
สุขภาพที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่ง  อย่างไรก็ตามแนวคิดนี้ยังได้รับการต่อเติมให้ร่วมสมัย ด้วยการพูด
ถึงการประหยัดพลังงานการแก้ปัญหาโลกร้อนการมีส่วนร่วมของประชาชน  
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หลักการ 10 ประการส าคัญของแนวคิดนี้คือ การสร้างโอกาสที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย 

การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน  การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่        
การตัดสินใจพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่า การใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การรักษาสภาพแวดล้อมที่
ดี การมีทางเลือกการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย การพัฒนาชุมชนที่มีอยู่แล้ว (ไม่ใช่สร้างชุมชนใหม่) และ
การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่นเกินไป โดยตัวแปรที่ได้ คือ บัญญัติของแนวคิดการ
เติบโตอย่างชาญฉลาดทั้ง 10 ประการ 
 

 
ภาพที่ 9 การเกิดการขยายตัวของเมืองออกไปโดยไม่มีที่สิ้นสุด (Urban Sprawl) ย่อมส่งผลกระทบ             

กับสิ่งแวดล้อมของเมืองนั้น ตัวอย่างเมือง the City of Winnipeg (ซ้าย) เมืองแคลิฟอร์เนีย (ขวา) 
ที่มา: DON VALLEY BRICKWORKS PARK, Urban Sprawl, accessed March 15, 2013,  available 
from https://neath.wordpress.com/2006/08/03/don-valley-brickworks-park/ 
 
3. เอกสารการศึกษาและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ผลการ
จัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูลกลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  
สุโขทัย และอุตรดิตถ์ และดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย ซึ่งเอกสารการศึกษาและงานวิจัยเหล่านี้ มี
ข้อแตกต่างกันสองประเด็น กล่าวคือ หนึ่งผลการจัดล าดับความส าคัญของเมืองมีปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมเป็น
องค์ประกอบหนึ่งในหลายองค์ประกอบ (เช่น ด้านที่ตั้ง รายได้ โครงสร้างพื้นฐาน ประชากร เป็นต้น) ในการ
วิเคราะห์เพื่อหาแนวทางในการพัฒนาเมือง แต่ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียเป็นการน าปัจจัยด้าน
สิ่งแวดล้อมทั้งหมดมาจัดล าดับความส าคัญของเมืองในเอเชีย เพื่อให้ทราบดรรชนีความเขียวของเมือง  

ท าให้ผู้วิจัยเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนในแนวทางการพัฒนาเมืองทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศในการน าปัจจัยหรือตัวแปรส าคัญมาเป็นตัวก าหนดแนวทางการพัฒนาเมืองในปัจจุบันที่ค านึงถึง
การใส่ใจสภาพแวดล้อมมากข้ึนในปัจจุบัน น ามาเป็นองค์ประกอบในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ที่ผู้วิจัยต้องการ
บูรณาการแนวคิดและวิธีการที่เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ได้ประสิทธิภาพและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อม
ของเมืองและจะต้องค านึงถึงบริบทของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย ซึ่งจากความ
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แตกต่างของเอกสารการศึกษาทั้งหมดนี้ ผู้วิจัยจะได้น ามาสรุปผลการศึกษาอีกครั้งเพื่อน าไปสู่การก าหนดตัว
แปรและปัจจัยที่เหมาะสมกับเมืองที่สุดต่อไป  

3.1 ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล   
กลุ่มจังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 การจัดล าดับความส าคัญของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่ 2 เป็นการแบ่งระดับความส าคัญของเมืองในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงล าดับความส าคัญ บทบาท 
และหน้าที่ของชุมชนเมือง ซึ่งในการศึกษาและวิเคราะห์สามารถจ าแนกตัวชี้วัดได้เป็น 7 ด้าน จ านวน 31 ตัวแปร 
ในการวิเคราะห์ตัวแปรเพื่อจัดล าดับความส าคัญของเมืองได้น าตัวชี้วัด 7 ด้าน จ านวน  31 ตัวแปร ไปหา  
ค่ามาตรฐาน (Z-Score) ของทั้ง 31 ตัวแปร เนื่องจากแต่ละตัวแปรมีหน่วยที่แตกต่างกันและน าค่ามาตรฐาน
ที่ได้ไปคูณกับค่าน้ าหนักของตัวแปร ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าคะแนนที่ใช้ชี้วัดล าดับความส าคัญของเมือง   
 
ตารางที่  4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 2 

ประเภทตัวชี้วัด ตัวแปร 
1. ด้านประชากร ประชากร  

ความหนาแน่น  
รายได้  

2. ด้านคมนาคมขนส่ง ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  
ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก  
สถานีรถไฟ 
สนามบินพาณิชย์  
สถานีขนส่งผู้โดยสาร  

3. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน แม่น้ าสายหลัก  
แหล่งผลิตน้ าประปา  
โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

4. ด้านเศรษฐกิจ สถานีปั๊มน้ ามัน  
สถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  
ตลาดสด  
ธนาคาร  
โรงแรม  
ศูนย์การค้า/ร้านค้า/โรงภาพยนตร์  

5. ด้านแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์  
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ศูนย์ OTOP  
พิพิธภัณฑ์/ศูนย์วัฒนธรรม 
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ตารางที่  4 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 2 

ประเภทตัวชี้วัด ตัวแปร 
สวนสาธารณะ  
สนามกีฬา  

6. ด้านการศึกษา อาชีวศึกษา 
อุดมศึกษา 
ห้องสมุดประชาชน  

 โรงพยาบาลศูนย์ 
7. ด้านการแพทย์และสาธารณสุข โรงพยาบาล  

คลินิคเอกชน  

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักผังประเทศและผังภาค, โครงการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี. (กรุงเทพมหานคร: ไอแอมปริ้นติ้ง, 2554), 75. 
 
ตารางที่ 5 ค่าคะแนนล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด 10 ล าดับแรก 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล คะแนน 
1 นครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์ เทศบาลนครนครสวรรค์ 211.90 
2 พิจิตร เมืองพิจิตร เทศบาลเมืองพิจิตร 76.01 
3 ก าแพงเพชร เมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 73.15 
4 อุทัยธานี เมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 65.48 
5 นครสวรรค์ ตาคล ี เทศบาลเมืองตาคล ี 48.70 
6 พิจิตร ตะพานหิน เทศบาลเมืองตะพานหิน 36.35 
7 พิจิตร บางมูลนาก เทศบาลเมืองบางมูลนาก 32.27 
8 นครสวรรค์ พยุหะคีรี เทศบาลต าบลพยุหะ 25.19 
9 นครสวรรค์ ชุมแสง เทศบาลเมืองชุมแสง 16.49 
10 นครสวรรค์ ตากฟ้า เทศบาลต าบลตากฟ้า 10.58 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักผังประเทศและผังภาค, โครงการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี. (กรุงเทพมหานคร: ไอแอมปริ้นติ้ง, 2554), 85. 
 

สรุปผลการศึกษาจะเห็นว่าเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ได้ค่าคะแนน     
ในการจัดล าดับความส าคัญ คือ ล าดับที่ 1 คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ ล าดับที่ 2 คือ เทศบาลเมืองพิจิตร 
ล าดับที่ 3 เทศบาลเมืองก าแพงเพชรและล าดับที่ 4 คือ เทศบาลเมืองอุทัยธานี ซึ่งล าดับความส าคัญของ
เมืองเหล่านี้จะถูกตั้งสังเกตไว้ว่าเมื่อเมืองเหล่านี้ถูกน ามาทดลองในแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองใน
การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ค่าคะแนนและล าดับเมืองที่มีความเป็นเมืองสีเขียวจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ซึ่งจากผลการศึกษาการจัดล าดับความส าคัญของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี จะเห็นได้ว่ามีการน าปัจจัยที่เก่ียวกับสิง่แวดล้อมมาเป็น
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ตัวแปรมาประกอบในการหาล าดับความส าคัญเช่นกัน แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่ถูก
น าไปอยู่ในกลุ่มปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ          
ด้านประชากรและคมนาคมขนส่ง  ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่
การสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองต่อไป 

3.2 ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง โครงการวิเคราะห์และจัดท าฐานข้อมูล   
กลุ่มจังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์  สุโขทัย และอุตรดิตถ์ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

การจัดล าดับความส าคัญของชุมชนเมือง ในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างกลุ่มที่ 1เป็นการแบ่งระดับความส าคัญของการพัฒนาเมืองในแต่ละพื้นที่ เพื่อให้ทราบถึงล าดับ
ความส าคัญ บทบาท และหน้าที่ของชุมชนเมือง  ซึ่งในการศึกษาและวิเคราะห์จะแบ่งออกเป็นระดับ
ความส าคัญของเมืองอนุภาคกลุ่มจังหวัด ในการวิเคราะห์ตัวแปรเพื่อจัดล าดับความส าคัญของเมืองได้น า
ตัวชี้วัด 6 ด้าน จ านวน 31 ตัวแปร ไปหาค่ามาตรฐาน (Z-Score) ของทั้ง 30 ตัวแปรเนื่องจากแต่ละตัวแปร
มีหน่วยที่แตกต่างกันและน าค่ามาตรฐานที่ได้ไปคูณกับค่าน้ าหนักของตัวแปร ได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น         
ค่าคะแนนที่ใช้ชี้วัดล าดับความส าคัญของเมือง  
 
ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 1 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวแปร 
1.ด้านการบริหาร ประชากร 

ความหนาแน่น  
รายได้  

2.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 
ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก  
สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
แม่น้ าสายหลัก  
คลอง  
อ่างเก็บน้ า  
โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน  
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

3.ด้านเศรษฐกิจ สถานีปั๊มน้ ามัน 
สถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  
ศูนย์การค้า/ร้านค้า/โรงภาพยนตร์  
ตลาดสด  
โรงแรม  
ธนาคาร  

 4.ด้านแหล่งท่องเท่ียวและนันทนาการ สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ 
สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
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ตารางที่ 6 ตัวแปรที่ใช้ในการวิเคราะห์หาล าดับความส าคัญของเมืองในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด 1 
ประเภทตัวชี้วัด ตัวแปร 

สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
ศูนย์ OTOP  
สวนสาธารณะ  
สนามกีฬา  

5.ด้านการศึกษา โรงเรียนมัธยมศึกษา 
  อาชีวศึกษา 
  อุดมศึกษา 
  ห้องสมุดประชาชน 
6.ด้านสาธารณสุข โรงพยาบาล 
  สถานีอนามัย 
  ศูนย์บริการสาธารณสุข 
  คลินิคเอกชน 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักผังประเทศและผังภาค, โครงการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์. (กรุงเทพมหานคร: ไอแอมปริ้นติ้ง, 2554), 105. 
 

ตารางที่ 7 ค่าคะแนนล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด 10 ล าดับแรก 

ล าดับ จังหวัด อ าเภอ เทศบาล ค่าคะแนน 
1 พิษณุโลก เมืองพิษณุโลก เทศบาลนครพิษณุโลก 241.67 
2 ตาก เมืองตาก เทศบาลเมืองตาก 76.53 
3 เพชรบูรณ์ เมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 67.79 
4 สุโขทัย เมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 62.92 
5 ตาก แม่สอด เทศบาลนครแม่สอด 62.40 
6 อุตรดิตถ ์ เมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 57.83 
7 เพชรบูรณ์ หล่มสัก เทศบาลเมืองหล่มสัก 47.55 
8 สุโขทัย สวรรคโลก เทศบาลเมืองสวรรคโลก 40.45 
9 เพชรบูรณ์ หนองไผ ่ เทศบาลต าบลหนองไผ ่ 31.49 
10 สุโขทัย ศรีส าโรง เทศบาลต าบลศรีส าโรง 24.95 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักผังประเทศและผังภาค, โครงการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์. (กรุงเทพมหานคร: ไอแอมปริ้นติ้ง, 2554), 115. 
 

สรุปผลการศึกษาจะเห็นว่าเมืองในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1  ได้ค่า
คะแนนการจัดล าดับความส าคัญ คือ ล าดับที่ 1 คือ เทศบาลพิษณุโลก ล าดับที่ 2 คือ เทศบาลเมืองตาก 
ล าดับที่ 3 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ล าดับที่ 4 คือ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี ล าดับที่ 5 เทศบาลนครแม่สอด 
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และล าดับที่ 6 คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ซึ่งล าดับความส าคัญของเมืองเหล่านี้จะถูกตั้งสังเกตไว้ว่าเมื่อเมือง
เหล่านี้ถูกน ามาทดลองในแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองในการวิจัยครั้งนี้ ค่าคะแนนและล าดับเมือง
ที่มีความเป็นเมืองสีเขียวจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่ 

ซึ่งจากผลการศึกษาการจัดล าดับความส าคัญของชุมชนเมืองในระดับอนุภาคกลุ่ม
จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และอุตรดิตถ์ จะเห็นได้ว่ามีการน าปัจจัยที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม   
มาเป็นตัวแปรมาในการหาล าดับความส าคัญเช่นกัน แต่ไม่ได้เป็นปัจจัยที่แยกออกมาอย่างชัดเจน แต่ถูก
น าไปอยู่ในกลุ่มปัจจัยด้านต่างๆ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านแหล่งท่องเที่ยวและนันทนาการ ด้าน
ประชากรและคมนาคมขนส่ง ซึ่งปัจจัยต่างๆ เหล่านี้จะน ามาเป็นส่วนหนึ่งในการวิเคราะห์ เพื่อน าไปสู่การ
สร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองต่อไป 

3.3 ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย (Green City Index) 
จากการศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสีเขียวของเมือง เช่น ผล

จากดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย จัดท าโดยหน่วยองค์ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ ( Economist 
intelligence Unit - EIU) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและผลลัพธ์ของ 22 เมืองหลักในทวีปเอเชียใน
การปกป้องสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียตรวจสอบผลการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน 8 หมวดของ 22 เมืองหลัก ได้แก่  

1. พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (energy and CO2)   
2. การใช้ที่ดินและอาคารต่างๆ (land use and buildings)  
3. การขนส่ง (transport)  
4. ขยะ (waste)  
5. น้ า (water)  
6. สุขาภิบาล (sanitation)  
7. คุณภาพอากาศ 
8. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Air quality and environmental governance) 
การเพิ่มขึ้นของการเป็นชุมชนเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างสาธารณูปโภค 

เพราะจ านวนคนที่มากขึ้นย่อมมีความต้องการใช้พลังงาน น้ าสะอาด การขนส่ง และที่อยู่อาศัย ที่มีการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่าที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
ประมาณการณ์จากการไหลบ่าของผู้คนไว้ว่า เมืองต่างๆ ในเอเชียจ าเป็นต้องสร้างบ้านพักเพิ่มขึ้นอีก 20,000 หลัง 
และต้องมีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีก 250 กิโลเมตร รวมถึงต้องมีการจัดหาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการ
ขนส่งและการจัดหาน้ าดื่มที่สะอาดเพิ่มมากข้ึนอีก 6 ล้านลิตรในแต่ละวัน  

การศึกษาดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย วิเคราะห์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของเมืองหลัก 22 เมืองในทวีปเอเชีย พบว่า ประเทศสิงคโปร์เป็นมหานครที่มีความเป็นสีเขียวมากที่สุดของ
เอเชีย ซึ่งเป็นผลจากดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย โดยซีเมนส์ได้มอบหมายให้หน่วยองค์ความรู้   
นักเศรษฐศาสตร์  (Economist Intelligence Unit —EIU) เป็นผู้จัดท า ซึ่งใช้เวลาหลายเดือนที่ผ่านมา
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ท าการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและผลลัพธ์ของ 22 เมืองหลักในทวีปเอเชียในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและ
ภูมิอากาศ  
 

 
ภาพที่ 10 ที่ตั้งของ 22 เมืองหลักในทวีปเอเชีย 
ที่มา: Siemens, Asian Green City Index. Summary report, accessed March 15, 2012,  
available from http://www.siemen.com/entry/cc/en/greencityindex.html. 
 

โดยประเทศสิงคโปร์มีความโดดเด่นมากในการมีเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมที่น่าท้าทาย
และมุ่งมั่นพยายามด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้บรรลุผลความส าเร็จตามเป้าหมาย โดยเมืองอื่นๆ 
ในทวีปเอเชียก็เช่นกัน การรับรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมและแนวทางของการปกป้องภูมิอากาศก าลังเพิ่มบทบาท
ส าคัญ ไม่น่าแปลกใจที่เมืองโอซาก้า โตเกียว โยโกฮามา โซล ไทเป และฮ่องกงได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน
ระดับที่สูงกว่าเกณฑ์เฉลี่ย (above average) จากการศึกษาในภาพรวมทั้งหมด ในขณะที่กรุงเทพมหานคร
อยู่ในกลุ่มระดับปานกลาง เช่นเดียวกับนครปักกิ่ง กรุงเดลลี กวางเจา จาการ์ต้า กัวลาลัมเปอร์ นานจิง เซี่ยงไฮ้ 
และหวู่ฮั่น ทั้งนี้ คะแนนที่ดีที่สุดที่เมืองกรุงเทพมหานคร ได้รับอยู่ในหมวดคุณภาพอากาศ (Air quality) 
และระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental governance) โดยอยู่ในระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ย 

จากผลการศึกษาแผนปฏิบัติการของกรุงเทพมหานคร เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงด้าน
ภูมิอากาศมีการริเร่ิมใน 5 เรื่องที่เด่นชัดเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งได้แก่ การขยายระบบ
ขนส่งมวลชน การกระตุ้นการใช้พลังงานหมุนเวียน การปรับปรุงการใช้พลังงานและการใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพในอาคารการพัฒนาเร่ืองการบ าบัดขยะมูลฝอยและน้ าเสียอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการเพิ่ม
พื้นที่สวนสาธารณะ นอกจากนี้ ยังมีบทบาทในโครงการ “Cool ASEAN, Green Capitals” ซึ่งริเริ่มโดย
สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน (Association of South East Asian Nations 
– ASEAN) ในการจัดการแก้ปัญหา การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศซึ่งธนาคารโลกให้การสนับสนุน 
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การย้ายถิ่นฐานจากชนบทอย่างต่อเนื่องในทวีปเอเชียไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์

มนุษย์ตามข้อมูลของหน่วยงานด้านประชากรขององค์การสหประชาชาติ (United Nations Population Division) 
สัดส่วนของชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ เพิ่มมากขึ้นใน 20 ปีที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นราว 1 ใน 3 จนถึง
ร้อยละ 40 เพียงเฉพาะใน 5 ปีที่ผ่านมาเท่านั้นจ านวนผู้ที่อาศัยในเมืองในเอเชียเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 
คนต่อวัน ซึ่งจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายๆ ปีข้างหน้า เฉพาะในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
ประเทศเดียว ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีประชากรมากกว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ       
กว่า 200 เมืองภายในปี พ.ศ. 2568  โดยในขณะนี้มีไม่ถึง 90 เมืองที่มีจ านวนประชากรมากกว่า 1 ล้านคน
อาศัยอยู่ในขณะที่ในทวีปยุโรปนั้นมี 25 เมือง 

การเพิ่มขึ้นของการเป็นชุมชนเมืองส่งผลกระทบอย่างมากต่อโครงสร้างสาธารณูปโภค         
เพราะจ านวนคนที่มากขึ้นย่อมมีความต้องการใช้พลังงาน น้ าสะอาด การขนส่ง และที่อยู่อาศัยที่มีการใช้
พลังงานอย่างคุ้มค่า ที่เพิ่มขึ้นตามไปด้วย ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank) 
ประมาณการณ์จากการไหลบ่าของผู้คนว่า เมืองต่างๆ ในเอเชียจ าเป็นต้องสร้างบ้านพักเพิ่มขึ้นอีก 20,000 หลัง 
และต้องมีการสร้างถนนเพิ่มขึ้นอีก 250 กิโลเมตร รวมถึงต้องมีการจัดหาโครงสร้างสาธารณูปโภคด้านการ
ขนส่งและการจัดหาน้ าดื่มที่สะอาดเพิ่มมากขึ้นอีก 6 ล้านลิตรในแต่ละวัน นอกจากนี้ เมืองต่างๆ คือตัวการ
หลักในการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เป็นอันตรายเนื่องจากเป็นเครื่องจักรในการขับเคลื่อนการเติบโต
ในอนาคต โดยมีความต้องการใช้พลังงานถึงร้อยละ 75 ของการใช้พลังงานของโลก และผู้คนในเมืองได้
ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ถึงร้อยละ 80 “ยุทธการเพื่อต่อต้านการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ เกิดขึ้นใน
เมืองต่างๆ รวมถึงในเอเชียที่มีการขยายตัวของเมืองอย่างมากซึ่งมากกว่าที่ไหนในโลก โดยเมืองที่มีความเป็นสีเขียว
เท่านั้นที่จะท าให้ชีวิตน่าอยู่ขึ้นในระยะยาว”  

 

 
ภาพที่ 11 ผลการวัดดรรชนีความเขียวของกรุงเทพมหานครเทียบกับ 22 เมือง 
ที่มา: Siemens, Asian Green City Index. Summary report, accessed March 15, 2012,  
available from http://www.siemen.com/entry/cc/en/greencityindex.html. 
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โดยสรุปตัวแปรจากดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย ได้แก่ ร้อยละการปล่อย CO2 

การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP นโยบายพลังงานสะอาด นโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ความหนาแน่นประชากร นโยบายเกี่ยวกับอาคารสีเขียว นโยบาย
เก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี นโยบายเก่ียวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง 
นโยบายเกี่ยวกับการลดความแออัด การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย สัดส่วนของเสียต่อประชากร 
นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย นโยบายเก่ียวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ สัดส่วนการใช้
น้ าต่อประชากร การรั่วไหลของระบบน้ า นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของแหล่งน้ า 
การเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร การจัดการน้ าเสีย นโยบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ระดับความเข้มข้น
ของไนโตรเจนไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ระดับความเข้มข้นของอนุภาค
แขวนลอย นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 
กระบวนการมีส่วนร่วม 
 
4. กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 

กรณีศึกษาที่เก่ียวข้องในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ผู้วิจัยได้พยายามรวบรวมข้อมูลกรณีศึกษาทั้ง
ในและต่างประเทศ เพื่อท าการเปรียบเทียบการพัฒนาเป็นเมืองสีเขียว ว่ามีความแตกต่างทางกระบวนการ 
แนวคิดหรือแนวทางในการพัฒนาเมืองสีเขียวหรือไม่ เพื่อที่จะสามารถน าประเด็นและแนวทางในการสร้าง
เมืองสีเขียวของกรณีศึกษาไปเป็นตัวแปรในการออกแบบแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองต่อไป  

กรณีศึกษาในประเทศ ประกอบด้วย เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาล
ต าบลแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม่ กรณีศึกษาในต่างประเทศ ประกอบด้วยเมืองมาสดาร์ (Masdar 
City,UAE) เมืองใหม่ Tianjin (Sino-Singapore Tianjin Eco-city) เมืองโลโกรโญ (Logrono 
Montecorvo Eco City,SPAIN) และ เมือง Treasure Island,USA โดยกรณีศึกษาในต่างประเทศและ
กรณีศึกษาในประเทศ มีรายละเอียด ดังนี้ 

4.1 เทศบาลเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี 
เทศบาลเมืองราชบุรี ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของประเทศไทย ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 110 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบลุ่มติดแม่น้ าแม่กลองที่อุดมสมบูรณ์ทางด้าน    
ทิศตะวันออก เส้นทางสายหลักคือถนนเพชรเกษมทางด้านเหนือของเมืองและมีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 
1010 ทางด้านทิศใต้ ท าให้เมืองมีลักษณะเป็นรูปไข่ เพราะมีถนนรอบเมือง และมีเส้นทางรถไฟสายใต้ผ่าน
พื้นที่เมืองและจากการที่เมืองมีการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ าแม่กลอง พื้นที่ศูนย์กลางย่านการค้าและบริการของ
เมืองจึงหนาแน่นบริเวณริมน้ าแม่กลองและกระจายตัวไปยังทิศตะวันตก เทศบาลเมืองราชุบรีมีพื้นที่
ครอบคลุมต าบลหน้าเมืองทั้งต าบล ส่วนในภาพรวมของจังหวัดราชบุรีเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชผลไม้เศรษฐกิจ
นานาชนิด สินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดราชบุรี คือ โอ่งมังกรราชบุรี  

เทศบาลเมืองราชบุรี มีเนื้อที่ 8.70 ตารางกิโลเมตร มีประชากรในทะเบียนราษฎร์ 
38,149 คน (3 ธันวาคม 2548) มีอาคารจ านวน 13,584 หลัง ความหนาแน่นประชากร 4,375 คนต่อตาราง
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กิโลเมตร มีชุมชนทั้งหมด 21 แห่ง และมีวัด 10 แห่ง เทศบาลเมืองราชบุรีมีพื้นที่สีเขียวไม่มากนัก            
มีสวนหย่อมของเทศบาลจ านวน  4 แห่ง ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ าแม่กลองยังมีพื้นที่สีเขียว ยกเว้นบริเวณตลาด
หน้าเมือง นอกจากนี้ในบริเวณวัดมหาธาตุวรวิหาร วัดเกาะนัมมทาปทวลัญธาราม สุสานจีน พื้นที่ริมคลองฝรั่ง และ
พื้นที่ริมทางรถไฟที่มีศักยภาพในการพัฒนาเป็นพื้นที่สีเขียว (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, 2551: 25) 

 

 
ภาพที่ 12 ภาพรวมเขตเทศบาลเมืองราชบุรี 
ที่มา: จังหวัดราชบุรี เทศบาลเมืองราชบุรี, เข้าถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2554, เข้าถึงได้จาก
http://th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดราชบุรี. 
 

เทศบาลเมืองราชบุรี มีพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลเมืองราชบุรีตามที่ได้กล่าว
มาข้างต้น   มีขนาดรวมกันประมาณ 284,929 ตารางกิโลเมตร ซึ่งรวมพื้นที่คลอง ถนน พื้นที่โล่งวัดในวัด 
โรงเรียน ส านักงานและพื้นที่เกษตรกรรม โดยค านวณจากภาพถ่ายดาวเทียม Quick Bird-2 เมื่อวันที่ 13 
มีนาคม พ.ศ.2549 

หากคิดสัดส่วนเทียบกับจ านวนประชากร 38,149 คน ในเขตเทศบาล พบว่ามีสัดส่วน
ขนาดพื้นที่สีเขียวประมาณ 7 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ต่ ากว่ามาตรฐาน เมื่อ
เทียบกับเกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลกที่ก าหนดให้เมืองมีพื้นที่สีเขียวขั้นต่ า 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
ในภาพรวมเขตเทศบาลเมืองราชบุรี มีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ไม่เพียงพอ เนื่องจากยัง
ขาดพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความร่มรื่นด้วยต้นไม้ใหญ่ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าไปประกอบ
กิจกรรมนันทนาการได้สะดวก  ปัจจุบันมีเพียงวัดเกาะนัมมทาปทวลญัธาราม และวัดมหาธาตุวรวิหารเท่านัน้
ที่มีพืชพรรณที่หลากหลาย นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังขาดการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบและยังขาดพื้นที่สี
เขียวที่ใช้เป็นแนวกันชนระหว่างเมืองกับพื้นที่เกษตรกรรมนอกเมือง  

ตัวแปรที่ได้จากเทศบาลเมืองราชบุรี เป็นตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่สีเขียวเท่านั้น 
แต่ทั้งนี้ถือว่าครอบคลุมในการพัฒนาเมืองสีเขียวที่ใส่ใจต่อสภาพแวดลอ้มของเมืองเช่นกัน ตัวแปรที่เก่ียวข้อง
ได้แก่ พื้นที่เมือง จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร สัดส่วนพื้นที่สีเขียว จ านวนวัด และจ านวน
โรงเรียน 
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4.2 เทศบาลต าบลอัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 

เทศบาลต าบลอัมพวา ตั้งอยู่ริมแม่น้ าแม่กลองก่อนที่แม่น้ าแม่กลองจะไหลออกอ่าวไทย 
เมืองมีการตั้งถิ่นฐานริมแม่น้ าแม่กลองอย่างหนาแน่น โดยพื้นที่ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสมุทรสงคราม คือ 
ตลาดน้ าอัมพวา 

เทศบาลต าบลอัมพวา มีเนื้อที่ 2.5 ตารางกิโลเมตร มีประชากรจ านวน 5 ,764 คน                 
(วันที่ 3 ธันวาคม 2548) เป็นเมืองศูนย์กลางการปกครองขนาดเล็กและเป็นศูนย์กลางการเกษตร ซึ่งเป็นสวน
ผลไม้ผสมยกร่อง ซึ่งมีผลไม้หลักคือ มะพร้าว มะม่วง ส้มโอ ลิ้นจี่ กล้วย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีอุทยาน ร.2   
ซึ่งปลูกต้นไม้ในวรรณคดีไทยที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยทรงพระราชนิพนธ์ ได้แก่ อิเหนา 
ภายใต้การบริหารจัดการของมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยในพระบรม
ราชูปถัมภ์ และสวนผลไม้ผสมของมูลนิธิชัยพัฒนาอยู่ในเขตเทศบาล ส่วนพื้นที่ริมแม่น้ าและคลองอัมพวา    
มีต้นจากและต้นล าพูอยู่ริมตลิ่ง รวมทั้งไม้กระถางที่ชาวบ้านปลูกเรียงรายบริเวณหน้าบ้านและทางเท้า 
นอกจากนี้ยังมีวัด 4 แห่ง  และโรงเรียนเทศบาล 4 แห่ง ที่ว่าการอ าเภอและศูนย์ราชการขนาดเล็ก           
(ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, 2551: 35) 

เทศบาลต าบลอัมพวา มีพื้นที่สีเขียวสาธารณะในเขตเทศบาลต าบลอัมพวา ดังที่ได้
กล่าวมาข้างต้น มีขนาดพื้นที่รวมกันประมาณ 1,865,681.75 ตารางเมตร (ค านวณจากภาพถ่ายดาวเทียม 
Quick Bird-2 เมื่อวันที่ 20กุมภาพันธ์ พ.ศ.2548) ซึ่งรวมพื้นที่คลอง ถนน พื้นที่โล่งวัดในวัด โรงเรียน 
ส านักงานและพื้นที่เกษตรกรรม คิดสัดส่วนเทียบกับจ านวนประชากร 5,764 คน ในเขตเทศบาลแล้ว พบว่า
มีสัดส่วนขนาดพื้นที่สีเขียวประมาณ 353 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน ซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี เมื่อเทียบ
กับเกณฑ์ขององค์กรอนามัยโลกที่ก าหนดให้เมืองมีพื้นที่สีเขียว  ขั้นต่ า 9 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 
เนื่องจากเทศบาลต าบลอัมพวาเป็นเมืองที่มีลักษณะพิเศษ คือ มีพื้นที่เกษตรกรรมเป็นจ านวนมาก ใน
ภาพรวมเขตเทศบาลต าบลอัมพวามีพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ที่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ คือ พื้นที่สวนเกษตร แต่
ยังขาดพื้นที่สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่มีความร่มรื่นด้วยไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ ปัจจุบันมีเพียงอุทยาน ร.2 
เท่านั้นที่มีพืชพรรณที่หลากหลาย นอกจากนี้พื้นที่สีเขียวยังขาดการเชื่อมต่อกันอย่างเป็นระบบ และยังขาด
พื้นที่สีเขียวที่ใช้เป็นแนวกันชนระหว่างเมืองกับพื้นที่เกษตรกรรมนอกเมือง 

 

 
ภาพที่ 13 ภาพรวมของเทศบาลต าบลอัมพวา 
ที่มา: จังหวัดสมุทรสงคราม เทศบาลต าบลอัมพวา, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://www.ohomylife.com/www.thaigoodview.com.  
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ตัวแปรที่ได้จากเทศบาลต าบลอัมพวา เป็นตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่สีเขียว

เท่านั้น ได้แก่ พื้นที่เมือง จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร สัดส่วนพื้นที่สีเขียว จ านวนวัด และ
จ านวนโรงเรียน 

4.3 เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง ประกาศตัวเป็นต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ าของ

เมืองไทยโดยยึดหลักการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและพัฒนาพื้นที่รกร้างว่างเปล่าให้เกิดประโยชน์ท าให้บ้านเมือง    
น่าอยู่ ช่วยเพิ่มออกซิเจนให้ชุมชน ท าให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้นซึ่งได้พัฒนาพื้นที่เปิดโล่งเรื่ อยมาตั้งแต่    
ปี พ.ศ.2546  ท าให้ปัจจุบันเทศบาลต าบลเมืองแกลงมีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อหัวประชากรสูงกว่าค่าเฉลี่ยของ
ทั้งประเทศและยังใช้วิธีการแยกขยะและรีไซเคิลจนสามารถลดปริมาณขยะจาก 7 ล้านกิโลกรัมเมื่อ ปี พ.ศ.
2549 ให้เหลือประมาณ 6 ล้านกิโลกรัม ปี พ.ศ.2552 

การปรับสภาพให้เมืองแกลงกลายเป็นเมืองคาร์บอนต่ า  เริ่มต้นด้วยการจัดการระบบ
ขนส่ง “ขสมก.” หรือ “ขนส่งเมืองแกลง” ที่ให้บริการฟรีแก่ประชาชนโดยจัดให้มีรถรางบริการรับ – ส่ง  ผู้สูงอายุ
และประชาชนไปออกก าลังกายที่สนามกีฬาและสวนสาธารณะ รวมทั้งให้บริการรับส่งนักเรียนทุกวัน เพื่อลด
การใช้รถยนต์ส่วนตัว  อีกทั้งยังท าถนนบายพาสเพื่อย่นระยะการเดินทาง  และเชิญชวนให้ประชาชนหันมา
ใช้จักรยานเดินทางในระยะใกล้ แทน  ซึ่ งระบบนี้ส่ งผลให้ เมืองแกลงสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงวันละ 200 กิโลกรัม 

รวมไปถึงการจัดการขยะด้วยการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนั่นก็คือ ครัวเรือน  และใช้หลักคิด
การน าของเสียกลับมาใช้ประโยชน์  ซึ่งเริม่จากการคัดแยกขยะและจัดให้มีบริการขยะรีไซเคิล  นอกจากนี้ยัง
รณรงค์ให้ติดตั้งถังดักจับไขมัน กากขยะ เช่น เศษอาหาร  ก่อนปล่อยลงแหล่งน้ าเพื่อป้องกันน้ าเสีย ซึ่ง
เทศบาลจะรับซื้อไขมันจากบ่อดัก  น ามาท าเป็นแท่งไขมันอัดก้อนเพื่อน าไปท าเป็นเชื้อเพลิง  ส่วนเศษอาหาร
จะน าไปผสมเป็นอาหารสัตว์  กิ่งไม้และใบไม้จะถูกบดน าไปเป็นอาหารของไส้เดือนและท าปุ๋ยหมัก  ส าหรับ
พลาสติก  กระดาษ   กล่องนม จากโรงเรียนจะขายต่อไปให้โรงงานรีไซเคิลน าไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น   
ที่เป็นประโยชน์ได้อีกครั้งต่อไป  จากวิธีการดังกล่าวท าให้เทศบาลเมืองแกลงมีรายได้จากการขายปุ๋ยมูล
สัตว์ น้ าจุลินทรีย์และก้อนไขมัน  อีกทั้งยังสามารถลดปริมาณขยะได้ปีละ 23,800 ตันและขยะที่เก็บมานั้น
น ามาผลิตเป็นก๊าซชีวภาพทดแทนแก๊สหุงต้มและผลิตเชื้อเพลิงได้อีกด้วย  ซึ่งถือว่าเป็นการลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ 5,700 ตันต่อปี ระบบนี้ส่งผลให้เทศบาลเมืองแกลงสามารถลดการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ถึงวันละ 200 กิโลกรัม  

ตัวแปรที่ ได้นี้ เป็นตัวแปรที่ เป็นตัวชี้ วัดการพัฒนาเมืองสี เขียวลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ของเมืองแกลง ได้แก่ สัดส่วนและปริมาณของคาร์บอน พื้นที่สีเขียว การคัดแยกขยะ 
การรีไซเคิลขยะ สัดส่วนปริมาณขยะ บริการรถรับส่งนักเรียน การรณรงค์การใช้จักรยาน การท าเกษตรใน
พื้นที่เมือง การเอาใจใส่แหล่งน้ า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



35 

 

 
ภาพที่ 14 ภาพรวมของเทศบาลต าบลเมืองแกลง 
ที่มา: จังหวัดระยอง เทศบาลต าบลเมืองแกลง, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://www.muangklang.com/maprayong/index.html 
 

4.4 เทศบาลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ชุมชนเมืองตั้งอยู่บนที่ราบ

ลุ่มแม่น้ าปิงและมีภูเขาสูงอยู่ล้อมรอบ ชุมชนดั้งเดิมหรือบริเวณเมืองเก่าตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ าปิง 
ต่อมาเมื่อชุมชนได้พัฒนาให้มีความเจริญขึ้น จึงมีการขยายตัวข้ามแม่น้ าปิงมาทางฝั่งตะวันออกและภาย
หลังจากการที่มีการตัดถนนอ้อมเมือง ชุมชนได้พัฒนาออกไปหลายทิศทางตามเส้นทางคมนาคม สภาพที่
แท้จริงของชุมชนเมืองนครเชียงใหม่ในปัจจุบันไม่ได้อยู่เฉพาะในเขตเทศบาลเท่านั้นแต่ขยายตัวออกไปตาม
บริเวณชานเมืองโดยรอบ 

เทศบาลนครเชียงใหม่ มีพื้นที่ 40.216 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 14 ต าบล 
ประชากรทั้งสิ้น  141,361 คน แยกออกเป็นชาย จ านวน 66,036 คน และหญิงจ านวน 75,325 คน (ข้อมูล 
พ.ศ.2553) จ านวนบ้าน 78,138 หลังคาเรือน นอกจากนี้ เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองศูนย์กลางของ
ภาคเหนือและเป็นศูนย์กลางแหล่งท่องเที่ยว ท าให้มีประชากรแฝงในพื้นที่จ านวนมาก ประกอบไปด้วย 
นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว ประชากรวัยแรงงาน แรงงานต่างด้าว เป็นต้น 

นอกจากนี้เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น าร่องโครงการ “Green city development” 
ตามหลักปรัชญาเมืองสีเขียว ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเป็นหน่วยประสานการด าเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ภาค
ส่วนต่างๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยหลักส าคัญจะกล่าวถึง
ประโยชน์ของพืชพรรณในเมือง คุณภาพอากาศและป่าในเมือง การขจัดมลพิษทางอากาศ โดยการใช้พืช
พรรณ ความสามารถของต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มและการจัดการป่าไม้ในเมือง เป็นต้น  โดยสาระส าคัญที่ท าให้
เทศบาลนครเชียงใหม่ได้เป็นพื้นที่น าร่องของการพัฒนาเมืองด้านการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองที่ยั่งยืน เพราะ
เป็นเมืองในภูมิภาคอาเซียนที่มีประชากรมากกว่า 20,000 คน โดยมีตัวชี้วัดที่ส าคัญคือ ด้านอากาศ ด้านน้ า 
ด้านขยะ และพื้นที่สีเขียว เพื่อเป็นมาตรการกระตุ่นให้เมืองต่างๆ ด าเนินงานตามกรอบและตัวชี้วัดที่ก าหนด 
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ภาพที่ 15 ภาพรวมของเทศบาลนครเชียงใหม่ 
ที่มา: จังหวัดเชียงใหม ่เทศบาลนครเชียงใหม่, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://www.cmcity.go.th/index2008.php 
 

โดยตัวแปรที่ได้จากประเด็นการจัดการสิ่งแวดลอ้มของเทศบาลนครเชียงใหม่  คือ พื้นที่
เมือง จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร สัดส่วนพื้นที่สีเขียว จ านวนวัด และจ านวนโรงเรียน 

4.5 กรณีศึกษาจากต่างประเทศ 
ซึ่งนอกจากผลการศึกษาดรรชนีความเขียวของเมืองในเอเชีย ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวม

รายงานการศึกษาที่เกี่ยวกับเมืองสีเขียวเพิ่มเติม ที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับเมืองสีเขียว คือ เกี่ยวกับ
ปรากฏการณ์เมืองสีเขียวที่ได้ท าการศึกษารวบรวมเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นมาตามแนวความคิดเมืองสีเขียว 
เพื่อรักษาคุณค่าของสิ่งแวดล้อมในเมือง เมืองใหม่สีเขียว มีดังนี้  

4.5.1 เมืองมาสดาร์ (Masdar City,UAE)  
เมืองมาสดาร์ตั้งอยู่ ณ กรุงอาบูดาบี เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรต (UAE) 

จุดเด่นที่ท าให้เมืองนี้ได้รับความสนใจไปทั่วโลก คือ การเป็นเมืองที่ไม่ใช่พลังงานจากคาร์บอนทั้งสิ้น       
ด้วยความมุ่งมั่นที่จะเป็น The World’s first Carbon-neutral,zero-waste city ให้ได้ ท าให้เมืองไม่มีการ
ปล่อยของเสียและสารเรือนกระจกออกสู่สิ่งแวดล้อม 

เมืองมาสดาร์เป็นพื้นที่ทะเลทรายขนาด 6 ตารางกิโลเมตร ชานกรุงอาบูดาบี  
จะกลายเป็นเมืองมาสดาร์ (Masdar City) เมืองที่สะอาดที่สุดของโลกและยังเป็นเมืองที่พัฒนาอย่างยั่งยืนอีก
ด้วย เพราะใช้พลังงานทดแทนที่สะอาดและพลังงานหมุนเวียน เมืองมาสดาร์ยังปลอดรถยนต์ส่วนตัว แต่
ผู้คนในเมืองประมาณ 50,000 คน จะใช้ระบบขนส่งสาธารณะที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ท าให้เมืองแห่งอนาคตนี้
ไร้คาร์บอนอย่างสิ้นเชิง (บัณฑิต คงอินทร์, 2551: 1) 

การสร้างเมืองมาสดาร์ คือผลลัพธ์ของการแสวงหาแนวทางการแก้ไข
วิกฤตการณ์พลังงาน วิกฤตการณ์การเปลี่ยนแปลงของอากาศจากภาวะโลกร้อน และเป็นการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์อย่างยั่งยืนอีกด้วย แนวคิดในการสร้างเมืองมาสดาร์ของคณะผู้บริหารกรุงอาบูดาบี ได้รับ
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การสนับสนุนจากองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (WWF) องค์การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชั้นน าโลก ตามโครงการ 
One Planet Living programme ซึ่งมีหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืน 10 ประการ อาทิ คาร์บอนเป็นศูนย์ 
ขยะและของเสียเป็นศูนย์ การใช้น้ าอย่างยั่งยืนและการขนส่งอย่างยั่งยืน เป็นต้น 
 

    
ภาพที่ 16 ภาพรวมของเมืองมาสดาร ์
ที่มา: Masdar city, Zero-west city,  accessed March 15, 2013, available from 
http://masdarcity.ae/en/48/resource-centre/image-gallery/ 
 

4.5.2 เมืองใหม่ Tianjin (Sino-Singapore Tianjin Eco-city)  
เมืองใหม่นี้ตั้งอยู่ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โครงการนี้เป็นผลผลิตจาก

ความร่วมมือกันระหว่างรัฐบาลของสองประเทศทางด้านเศรษฐกิจของเอเชียคือประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนและสิงคโปร์ และได้รับการพัฒนาโดย Tianjin Institute of Urban Planning and Design 
ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมกับ Urban Redevelopment Authority (URA) จากประเทศ
สิงคโปร์ ที่ร่วมกันพัฒนาพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือของจีน ซึ่งแต่เดิมเป็นพื้นที่ที่มีสภาพดินเค็ม  
ไม่เหมาะสมแก่การเพาะปลูก พื้นที่โครงการ Tianjin Eco-City จะอยู่ห่างจากศูนย์กลางของเมือง Tianjin 
เดิมประมาณ 40 กิโลเมตร และห่างจากกรุงปักกิ่งประมาณ 150 กิโลเมตร เมืองใหม่ที่สร้างขึ้นนี้จะมีขนาด
ประมาณ 30 ตารางกิโลเมตร ส าหรับรองรับประชากรได้ถึง 350,000 คน ภายในเมืองประกอบด้วยที่อยู่
อาศัยแหล่งงานและแหล่งธุรกิจใจกลางเมืองที่เรียกว่า Eco-Business Park 

โครงการนี้ได้ใช้โครงการเมืองใหม่ตงถาน (Dongtan) เป็นต้นแบบในการสร้างให้
เมืองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พลังงานที่ใช้ในเมืองจะมาจากหลายแหล่งทั้งพลังงานจากลม แสงอาทิตย์ และ
ความร้อนจากดิน (Geothermal) ซึ่งทั้งหมดล้วนแล้วแต่เป็นพลังงานสะอาดทั้งสิ้น นอกจากนี้ยังมีระบบ
หมุนเวียนน้ าที่มีประสิทธิภาพกว่า 60% ของน้ าที่ใช้สามารถหมุนเวียนน ากลับมาใช้ใหม่ได้ น้ าที่ใช้ใน
โครงการจะมาจากทั้งน้ าฝนและการท าน้ าทะเลให้เป็นน้ าจืด อาคารทุกๆ หลังภายในเมืองนี้จะได้รับการ
ออกแบบให้มีการประหยัดพลังงาน มีการใช้กระจกสองชั้นรวมทั้งใช้วัสดุที่ช่วยประหยัดพลังงานและไม่
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ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม ภายในเมืองจะถูกแบ่งออกเป็นชุมชนย่อยๆ โดยที่ในแต่ละชุมชนนั้นจะมีสิ่ง
อ านวยความสะดวกที่จ าเป็นอย่างครบครัน ทั้งร้านค้า โรงเรียน คลีนิก  

รวมทั้งสวนสาธารณะและพื้นที่พักผ่อนหย่อนใจ ซึ่งทั้งหมดถูกออกแบบให้
สามารถเข้าถึงได้ง่ายโดยการเดินเท้าและทางจักรยาน เพื่อลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ระบบขนส่งมวลชนหลัก
ของเมืองนี้จะเป็นในรูปแบบของรถไฟฟ้าแบบ Light Rail Transit (LRT) ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายด้วยการ
เดนิเท้าจากทุกจุดในเมือง (จักรสิน น้อยไร่ภูมิ, 2551: 15) 

 

 
ภาพที่ 17 ภาพรวมของเมืองใหม่ Tianjin-Sino-Singapore Tianjin Eco-city 
ที่มา: Singapore city, Eco-city,  accessed March 15, 2013, available from 
http://adisakcivil.blogspot.com/2010/03/eco-city-phenomena-3.html 
 

4.5.3 เมืองโลโกรโญ (Logrono montecorvo eco city,SPAIN)  
เมืองโลโกรโญ ประเทศสเปน ตั้งอยู่บนพื้นที่เนินเขาสองลูก โครงการเมืองใหม่นี้

เกิดจากการที่รัฐบาลต้องการพัฒนาส่วนต่อขยายของเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวจึงได้จัดการประกวดแบบ
นานาชาติ ภายในเมืองประกอบไปด้วยอาคารพักอาศัยจ านวน 3 ,000 หลัง ประกอบไปด้วย อาคาร
สาธารณะ โรงเรียน ร้านค้าและพื้นที่นันทนาการ อาคารทั้งหมดถูกจัดวางให้คดเคี้ยวเป็นแนวยาวเกาะไปตาม
ไปตามแนวของเนินเขาทั้งสองลูก มีการน าพลังงานลมและพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ 
 

 
ภาพที่ 18 ภาพรวมของเมืองโลโกรโญ (Logrono montecorvo eco city,SPAIN) 
ที่มา: Spain, Eco-city,  accessed March 15, 2013, available from 
http://ongarc19.blogspot.com/ 
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4.5.4 เมือง Treasure Island,USA  

ที่ตั้งโครงการตั้งอยู่บนเกาะที่มีชื่อว่า Treasure Island   เป็นเกาะที่ถูกสร้าง
ขึ้นมา บริเวณอ่าวซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา เมืองซานฟรานซิสโกมีโครงการที่จะพัฒนาเกาะ
แห่งนี้เป็นเมืองสีเขียว เมืองแห่งนี้สามารถรองรับประชากร 13,500 คน ประกอบด้วย พื้นที่อยู่อาศัย แหล่ง
งานและแหล่งธุรกิจอย่างครบครัน พลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้บนเกาะ มาจากพลังงานธรรมชาติ คือ พลังงาน
แสงอาทิตย์ ลม ก๊าชชีวภาพ รวมทั้งพลังงานจากน้ าขึ้นน้ าลง ทางด้านการวางผังชุมชนจะมุ่งเน้นให้เกิดการ
ประหยัดพลังงาน 
 

 
ภาพที่ 19 ภาพรวมของเมือง Treasure Island,USA 
ที่มา: Treasure Island city, Eco-city, accessed March 15, 2013, available from www.google.com/picture 
 
5. สรุปเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง  

แนวคิดเมืองสีเขียวเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นหลังจากการออกแบบเมืองส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อม
มากขึ้น  การวางแผนและออกแบบเมืองที่ถือว่าเป็นเมืองสีเขียว หรือเมืองที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืน ก าลังเป็น
ปรากฏการณ์การพัฒนาเมืองที่ได้รับการยอมรับในปัจจุบัน ไม่ได้มองธรรมชาติเป็นเพียงต้นไม้ แหล่งน้ า และ
สวนสาธารณะเท่านั้น แต่มองว่าธรรมชาติของเมืองเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่แวดล้อมชีวิตชาวเมือง เช่น อากาศที่
หายใจ อุณหภูมิของอากาศรอบตัว พื้นดินที่ชาวเมืองเหยียบย่ าสัญจร น้ าฝน น้ าใช้ สัตว์ในเมือง ฯลฯ ระบบ
เหล่านี้เป็นระบบส่งเสริมคุณภาพชีวิตชาวเมืองและค้ าจุนความยั่งยืนของคุณภาพชีวิตอย่างไรก็ตาม       
ด้วยกระแสขาดแคลนพลังงานและภาวะโลกร้อน  ท าให้นักออกแบบกายภาพจ านวนหนึ่งให้ความส าคัญกับ
ค าว่าเมืองสีเขียว (Green City) และการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยการประหยัดพลังงานและการบรรเทาภาวะโลก
ร้อนเป็นหลักดังนั้น ข้อคิดที่ได้จากแนวคิดเมืองสีเขียว คือ สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งส าคัญมากของเมืองเป็นส่วน
หนึ่งของทุกองค์ประกอบของเมือง 

แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การศึกษารูปทรงชุมชน
แบบยั่งยืนในการที่จะพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองประหยัดพลังงานนั้น สิ่งที่ควรค านึงถึงคือ รูปทรงของชุมชน
เมืองแบบยั่งยืนที่จะน าไปสู่การเป็นเมืองประหยัดพลังงาน ดังนั้น องค์ประกอบของรูปทรงชุมชนเมืองแบบ
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ยั่งยืน จึงเป็นสิ่งส าคัญที่ต้องท าความเข้าใจ เช่น ความหนาแน่นของประชากร รูปแบบภายนอกของอาคาร 
การเชื่อมต่อของระบบขนส่งรูปแบบต่างๆ การใช้ประโยชน์ที่ดิน การใช้ประโยชน์อาคารแบบผสมผสาน 
ดังนั้น ความหมายของรูปทรงชุมชนเมืองแบบยั่งยืน จะรวมไปถึงความสัมพันธ์ระหว่างการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ความสัมพันธ์กับที่อยู่อาศัย สถานที่ท างาน สถานที่พักผ่อน รวมไปถึงการเข้าถึงพื้นที่ส่วนบุคคล หรือสถานที่
สาธารณะต่างๆ  สิ่งเหล่านี้ส่งผลกระทบโดยตรงกับการสัญจรแบบยั่งยืน ซึ่งการที่จะสร้างรูปทรงเมืองแบบ
ยั่งยืนได้ ควรค านึงถึงองค์ประกอบของรูปทรงเมืองแบบ คือ ความหนาแน่นของประชากร และการใช้
ประโยชน์แบบผสมผสาน ดังนั้น ปัจจัยเรื่องประชากร ความหนาแน่นประชากร โครงสร้างการสัญจร     
เป็นปัจจัยส าคัญและส่งผลต่อด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง  

แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ (Design with Nature) มีวิธีการประเมินการใช้งาน        
ที่เหมาะสมตามธรรมชาติของพื้นที่ที่จะน าไปสู่การใช้ประโยชน์อย่างคุ้มค่าที่สุดและเพิ่มพูนคุณค่าทางสังคม 
คือ ธรณีวิทยา อุทกวิทยา ดิน นิเวศวิทยาของพืช สัตว์ป่าและคุณค่าอื่นๆ ที่ชุมชนแต่ละแห่งให้ความส าคัญ
ซึ่งจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาตินี้ ยิ่งท าให้ผู้วิจัยตระหนักถึงความส าคัญของสิ่งแวดล้อมทาง
ธรรมชาติที่จะส่งผลกระทบกับเมืองในระยะยาว และสามารถน าประเด็นหลักในแนวคิดนี้ ไปปรับหรือ
ประยุกต์ในการน ามาเป็นตัวแปรในการวัดความเขียวของเมืองต่อไป 

แนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) มีวัตถุประสงค์และเหตุผลจากสภาพปัญหาของรูปแบบ
การพัฒนาเมืองสมัยใหม่ในคริสตศตวรรษที่ 20 ที่การพัฒนาเมืองในยุคนั้น เป็นบ่อนท าลายสภาพแวดล้อม 
ผลาญทรัพยากรที่หาทดแทนไม่ได้ การใช้ประโยชน์ที่ดินที่สิ้นเปลืองและกระจัดกระจาย เช่น การทุ่มเท
งบประมาณในการสร้างถนน เพื่อรองรับรถยนต์ส่วนตัวอย่างมากมาย เป็นการสิ้นเปลืองพลังงาน เกิดแหล่ง
เสื่อมโทรม เพิ่มความแออัด สร้างมลภาวะ รวมไปถึงมีผลกระทบต่อวัฒนธรรม สังคม และท าให้ รูปทรง
กายภาพของเมืองบิดเบี้ยว จึงมีการตั้งสมมุติฐานที่ว่า เมืองควรมีรูปทรงที่กระชับเพื่อแก้ปัญหาเหล่านี้  
อย่างไรก็ตามแนวความคิดเมืองกระชับ ยังถูกกล่าวถึงในแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart growth) 
รวมไปถึงการออกแบบอาคารและชุมชนแบบกระชับ คือ กล่าวถึงประโยชน์ของแนวคิดเมืองกระชับ คือ จะ
ช่วยปกป้องการแผ่ขยายอาคารและกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ไม่ให้รุกล้ าพื้นที่ควรค่าแก่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ต้อง
สงวนรักษา (ฐาปนา บุณยประวิตร, 2555: 14)  

การด าเนินการวางผังและออกแบบชุมชนหรือกลุ่มอาคารตามเกณฑ์ ต้องด าเนินการตาม
แนวทาง Form-Base-Code จากการที่ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดเมืองกระชับและการศึกษาบทความ  
การพัฒนาเมืองที่ได้น าแนวคิดเมืองกระชับไปพัฒนาต่อนั้น สรุปประเด็นได้ว่า ควรมีการน าปัจจัยด้านการ
เกาะกลุ่มของอาคารสาธารณะ ไม่ว่าจะเป็นสถานพยาบาล โรงเรียน วัด พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด อาคาร
สาธารณะของเมือง หอประชุม โรงแรม ร้านอาหาร อาคารห้างร้าน ฯลฯ ที่มีการเข้าใช้ประโยชน์และท า
กิจกรรมของประชากรในเมืองเป็นจ านวนมากและสม่ าเสมอ  ควรมีการเกาะกลุ่มกัน เพื่อเป็นการใช้
ประโยชน์ที่ผสมผสานและเพื่อตอบสนองแนวคิดการเป็นเมืองกระชับ 

แนวความคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) แนวคิดมีองค์ประกอบเกี่ยวกับ 
คุณภาพชีวิตของชุมชน เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมสุขภาพ ที่อยู่อาศัยและการคมนาคมขนส่ง  แนวคิดนี้ยังได้รับ
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การต่อเติมให้ดูร่วมสมัยด้วยการพูดถึงการประหยัดพลังงานการแก้ปัญหาโลกร้อนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนหลักการ 10 ประการส าคัญของแนวคิดนี้คือ การสร้างโอกาสที่อยู่อาศัยที่หลากหลายการสร้าง
ชุมชนที่เดินถึงกันได้ การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชนการสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ การตัดสินใ จ
พัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่าการใช้ที่ดินแบบผสมผสาน การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีการมี
ทางเลือกการคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย การพัฒนาชุมชนที่มีอยู่แล้ว  (ไม่ใช่สร้างชุมชนใหม่) และการ
ออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่นเกินไป 

 

 
ภาพที่ 20 องค์ประกอบของการพัฒนาเมืองสีเขียว  

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

 
6. สรุปความเป็นเมืองสีเขียว 

จากการศึกษาและรวบรวมเนื้อหา องค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง 
สามารถสรุปได้ว่าแนวคิดเมืองสีเขียวและแนวคิดที่มาสนับสนุนทั้ง 4 แนวคิด คือ แนวคิดการพัฒนาเมือง
อย่างยั่งยืน (Sustainable Development) การออกแบบเมืองกระชับ (Compact City) การออกแบบกับ
ธรรมชาติ (Design with Nature) และการเติบโตอย่างชาญฉลาด (Smart Growth) รวมไปถึงเอกสารและ
กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องล้วนมีความสัมพันธ์และส่งผลต่อกันอย่างต่อเนื่องส่งเสริมกันและกัน ผู้วิจัยจึงได้สรุป
ความเป็นเมืองสีเขียวจากการทบทวน ดังนี้ 

ความเป็นเมืองสี เขียว หมายถึง การพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมของเมืองอย่างถ่องแท้ โดยจัดการค าอธิบายของ 3 มิติ มีรายละเอียดดังนี้ 

6.1 มิติที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม 
ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึง การพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมของเมือง

อย่างมีความรู้และความเข้าใจ ประกอบไปด้วย ระบบนิเวศวิทยา พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ พลังงาน ขยะ 

การพัฒนาเมืองสีเขียว
(GREEN CITY)

การใช้พ้ืนท่ี

คุณค่าสิ่งแวดล้อม

คุณภาพชีวิตคน

ระยะยาว ยั่งยืน

ไม้ยืนต้น
พืชพรรณท้องถิ่น

การบ ารุงรักษา
อย่างต่อเนื่อง

ระบบนิเวศ

พื้นท่ีโล่งในเมือง
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น้ า คุณภาพอากาศ และของเสีย เป็นต้น โดยในการออกแบบและพัฒนาเมืองสีเขียวต้องมีองค์ประกอบ
เหล่านี้และให้ความส าคัญเป็นมิติดับแรกสุด  

6.2 มิติที่ 2 กายภาพและโครงสร้างของเมือง 
 ด้านกายภาพและโครงสร้างของเมือง หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรค านึงและต้อง
มีความรู้ความเข้าใจลักษณะกายภาพและโครงสร้างของเมือง ประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิประเทศ โครงข่าย
คมนาคม การออกแบบวางผัง อาคารและสิ่งก่อสร้าง และโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น 

6.3 มิติที่ 3 อัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม 
 ด้านอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรค านึงและต้องมี
ความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม ประกอบไปด้วย บทบาทของเมือง เศรษฐกิจเมือง 
สภาพแวดล้อมสังคม และประชากร เป็นต้น 

ทั้งนี้องค์ประกอบทั้ง 3 มิติของความเป็นเมืองสีเขียวที่ดีนั้น ยังมีองค์ประกอบย่อยหรือข้อ
ค านึงถึงรายละเอียดที่แตกต่างของพื้นที่เมืองในแต่ละแห่ง ทั้งปัจจัยในเรื่องของขนาดเมือง ลักษณะที่ตั้ง 
แผนและนโยบายการพัฒนาในระดับภาค ดังนั้น ในองค์ประกอบแยกย่อยในระดับพื้นที่เมือง ต้องมีการปรับ
รายละเอียดและลักษณะของข้อมูลเป็นรายเมืองต่อไป 

 
ภาพที่ 21 มิติของความเป็นเมืองสีเขียว 

(จากการศึกษาของผู้วิจัย) 

มิติด้าน
การจัดการส่ิงแวดล้อม

มิติด้านอัตลักษณ์ 
เศรษฐกิจสังคม

ความเป็นเมืองสีเขียว

มิติด้านกายภาพและ
โครงสร้างของเมือง

• ลักษณะภูมิประเทศ
• โครงข่ายคมนาคม
• การออกแบบวางผัง
• อาคารและสิ่งก่อสร้าง
• โครงสร้างพื้นฐาน
• ฯลฯ

• บทบาทของเมือง
• เศรษฐกิจเมือง
• สภาพแวดล้อมสังคม
• ประชากร
• ฯลฯ

• พลังงาน
• ขยะ
• น้ า
• คุณภาพอากาศ
• ของเสีย
• ฯลฯ

• ระบบนิเวศวิทยา
• พ้ืนที่สีเขียว
• สวนสาธารณะ
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จากการสรุปความหมายของความเป็นเมืองสีเขียวที่ดีของผู้วิจัยและการทบทวนผลของ

การศึกษาองค์ความรู้ทั้ง 11 แนวคิดนั้น จะเห็นได้ว่ามีเพียงแนวคิดล าดับที่ 6 ที่มีความครอบคลุมความเป็น
เมืองสีเขียวที่ดีใน 3 มิติ แต่ทั้งนี้เป้าหมายของผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง มุ่งเน้นการวัดล าดับศักดิ์
ของเมืองเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นหลักและตัวแปรเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมเมืองมีจ านวน 2 ตัวแปรเท่านั้น     
ส่วนแนวความคิดอื่นนั้นจะครอบคลุมเพียง 2 มิติหรือมิติเดียว คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ดังนั้น จึงสอดคล้องกับ
การให้ความหมายความเป็นเมืองสีเขียวที่ดีของผู้วิจัยในการทบทวนองค์ความรู้เบื้องต้น ก่อนการทดลองและ
สร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

เพราะจากการสรุปความหมายของความเป็นเมืองสีเขียว จะเป็นกรอบในการวิจัยและคัด
กรองตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการน าเข้าแบบทดลองวัดดรรชนีความเขียวต่อไป ว่าควรเป็นตัวแปรที่มี
ครบทั้ง 3 มิติที่เป็นองค์ประกอบความเป็นเมืองสีเขียว 

 
ตารางที่ 8 สรุปองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง 

ที ่
แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร 

และกรณีศึกษาท่ีเกี่ยวข้อง 

มิต ิ
การจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

มิต ิ 
กายภาพ 

และโครงสร้าง 

มิต ิ
อัตลักษณ์ 

เศรษฐกิจสังคม 
1 แนวคิดเมืองสเีขียว      

2 แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน     

3 การออกแบบกับธรรมชาต ิ     

4 แนวคิดเมืองกระชับ      
5 แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด      
6 ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง       
7 ดัชนีความเขียวของเมืองในเอเชีย      

8 เทศบาลเมืองราชบุร ี     

9 เทศบาลต าบลอัมพวา     

10 เทศบาลต าบลเมืองแกลง     

11 เทศบาลนครเชียงใหม ่     

(โดยผู้วิจยั) 
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บทที่  3 
การออกแบบการวิจัย 

 
ในบทนี้จะเป็นการออกแบบการวิจัย ระเบียบวิธีวิจัยและการออกแบบวิจัยที่แสดงถึง

รายละเอียดของแต่ละขั้นตอนมากขึ้น เพื่อสามารถออกแบบวิจัยดรรชนีความเขียวของเมือง ด้วยการสร้าง
แบบจ าลอง เพื่อด าเนินการทดลองในการค้นหาค าตอบในการวิจัยที่ผู้ วิจัยต้องการค้นพบ โดยข้อมูลต่างๆ   
ที่จะน ามาเป็นฐานข้อมูลในการคัดกรองตัวแปรในการสร้างแบบจ าลอง เป็นข้อมูลทุติยภูมิ เพื่อให้ได้ข้อ
ค้นพบที่เป็นข้อมูลเชิงตัวเลข สถิติที่สามารถท าการเปรียบเทียบได้  เนื้อหาในบทนี้จะประกอบไปด้วย      
การสรุปกรอบแนวคิด การออกแบบกระบวนการวิจัย การคัดเลือกพื้นที่ศึกษา การคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล วิธีวิเคราะห์ข้อมูล  

 
1. สรุปกรอบแนวความคิด  

จากการรวบรวม ศึกษา แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องจากบทที่ 2  สามารถสรุปแนวคิดหลัก คือ 
แนวคิดเมือง  สีเขียว และกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุน คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน แนวคิด
การออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงผลการ
จัดล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด ดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย เทศบาลเมือง
ราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลต าบลเมืองแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม่ สามารถสรุปความเป็น
เมืองสีเขียวได้ คือ  

ความเป็นเมืองสี เขียว หมายถึง การพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและ
สภาพแวดล้อมของเมืองอย่างถ่องแท้ โดยความเป็นเมืองสีเขียวต้องมีองค์ประกอบ 3 มิติ ได้แก่ มิติการ
จัดการสิ่งแวดล้อม หมายถึงการพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงด้านสิ่งแวดล้อมของเมืองอย่างมีความรู้และความ
เข้าใจ ประกอบไปด้วย ระบบนิเวศวิทยา พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ พลังงาน ขยะ น้ า คุณภาพอากาศ และ
ของเสีย เป็นต้น มิติกายภาพและโครงสร้างของเมือง หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรค านึงและต้องมี
ความรู้ความเข้าใจลักษณะกายภาพและโครงสร้างของเมือง ประกอบไปด้วย ลักษณะภูมิประเทศ โครงข่าย
คมนาคม การออกแบบวางผัง อาคารและสิ่งก่อสร้างและโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น และมิติด้านอัตลักษณ์ 
เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง การพัฒนาเมืองสีเขียวที่ควรค านึงและต้องมีความรู้ความเข้าใจอัตลักษณ์ 
เศรษฐกิจสังคม ประกอบไปด้วย บทบาทของเมือง เศรษฐกิจเมือง สภาพแวดล้อมสังคม และประชากร เป็นต้น 
สามารถวัดผลความเป็นเมืองสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม 
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ภาพที่ 22 สรุปกรอบแนวคิดทฤษฎี 

(โดยผู้วิจัย) 
 
2. การออกแบบกระบวนการวิจัย 

จากการเสนอโครงการและร่างเค้าโครงการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการ
สิ่งแวดล้อม และการศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วย แนวคิดหลัก    
คือ แนวคิดเมืองสีเขียวและแนวคิดสนับสนุน คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน  การออกแบบกับ
ธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  จึงน ามาสู่การออกแบบวิจัย
ประกอบด้วย 

ขั้นตอนที่ 1 การก าหนดกรอบการวิจัยที่ได้มาจากการสรุปกรอบทฤษฎี แนวคิด 
ขั้นตอนที่ 2 การรวบรวมตัวแปรจากแนวคิดทั้งหมด 11 แนวคิด เพื่อน าไปสู่กระบวนการ    

คัดกรองตัวแปร จ านวน 4 เงื่อนไข  
ขั้นตอนที่ 3 การทดลองน าเข้าตัวแปรในพื้นที่วิจัย โดยต้องมีกระบวนการคัดเลือกพื้นที่วิจัยที่มี

ความเหมาะสม เพื่อทดสอบแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือก โดยตัวแปรที่น าเข้าแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือกต้อง
เป็นข้อมูลทุติยภูมิเดียวกัน 

ขั้นตอนที่ 4 การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญต่อกระบวนการน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร     
ในแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวทั้ง 2 ทางเลือก เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแบบจ าลองวัด
ดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีความเหมาะสมที่สุดกับบริบทของเมืองไทย 

ขั้นตอนที่ 5 สรุปผลการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในแบบจ าลองวัดดรรชนีความ
เขียวของเมือง อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการสรุปผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัย สรุปสิ่งที่ค้นพบจาก
การวิจัย และท าการอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยว่าสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการ
วิจัยหรือไม่ รวมไปถึงข้อเสนอแนะด้านการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม เพราะมีความส าคัญอย่าง
ยิ่งในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 
 

แนวโน้มการพัฒนาเมือง
ในป จจุบัน

• เมืองเติบโตตามแผน
• เมืองเติบโตตามธรรมชาติ
• เมืองท่ีมีป ญหา

บูรณาการแนวคิด
การพัฒนาเมืองสีเขียว
จ านวน 11 แนวคิด

ความ ป น ม อ สี  ียว
• มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม
• มิติกายภาพและโครงสร้าง
• มิติอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม

ความส าคั  อ การวิจัย

ความเป็นเมืองสีเขียว
อยู่ในระดับใด?
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ภาพที่ 23 การออกแบบกระบวนการวิจัยวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

(โดยผู้วิจัย) 
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3. การคัด ล อกพ น้ที่วิจัย 

3.1 หลัก กณฑ์ในการคัด ล อกพ ้นที่วิจัย 
หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกพื้นที่วิจัยเพื่อเป็นพื้นที่ในการน ามาทดลองวัดดรรชนีความ

เขียวของเมืองในครั้งนี้ ต้องมีจ านวนมากกว่า 1 เมือง เพื่อสามารถท าการศึกษาเปรียบเทียบทางสถิติได้   
เพื่อความสมบูรณ์ของงานวิจัยและมีความน่าเชื่อถือมากที่สุดและประเด็นที่ส าคัญคือ พื้นที่วิจัยเหล่านี้ต้องมี
พื้นที่ ขนาดเมือง ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะทางสังคม วัฒนธรรม ภาษา ที่ใกล้เคียงกัน เพื่อความ
สอดคล้องของข้อมูลที่จะน ามาก าหนดเป็นป จจัยและตัวแปรในอนาคต ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือก
พื้นที่ศึกษา สามารถสรุปได้ดังนี้ 
 
ตารางที่ 9 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่วิจัย 
ปัจจัย ประ ด็น 
1.ด้านที่ตั้ง ลักษณะภูมิประเทศ 
 ลักษณะภูมิอากาศ 
 ท าเลที่ตั้ง พ้ืนท่ีและขนาดของเมือง 
2.ด้านความเป็นเมือง ด้านโครงสร้างของเมือง 
 โครงข่ายคมนาคมขนส่งของเมือง 
 บทบาท ศักยภาพ ลักษณะความเป็นเมือง 
 ขอบเขตการปกครอง 
 ความเชื่อมโยงของเมือง 
3.ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
 มลภาวะต่างๆ 
 ป ญหาด้านสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 
4.ด้านมิติทางสังคม กลุ่มเมืองที่มีลักษณะทางวัฒนธรรมร่วมกัน 
 ภาษาพูด วัฒนธรรมประเพณี ความเชื่อ 
 กลุ่มเมืองอิทธิพล 
5.ด้านอื่นๆ แผน นโยบายที่เกี่ยวข้อง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

3.2 การแบ่ กลุ่มพ ้นที่วิจัย 
การเลือกพื้นที่ศึกษาในการวิจัย ผู้วิจัยมีกรอบแนวทางในการคัดเลือก คือ เป็นพื้ นที่        

ที่มีความเป็นเมืองอย่างชัดเจน โดยใช้หลักการของระบบบริหารการปกครอง มาเป็นกรอบของค าว่าเมือง 
พื้นที่ศึกษาต้องมีจ านวนมากกว่า 1 เมือง เนื่องจากการศึกษาวิจัย ต้องมีการศึกษาเปรียบเทียบเมืองไม่ต่ ากว่า      
3 เมืองด้วยกันและเมืองเหล่านั้น ต้องตั้งอยู่ในพื้นที่เขตอิทธิพลหรือมีความเชื่อมโยงกันในด้านของกายภาพ 
เศรษฐกิจ สังคมในมิติเดียวกัน เพื่อเป็นการวัดค่าต่างๆ บนพื้นฐานที่เท่าเทียมกันและเนื่องด้วยข้อจ ากัด
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ทางด้านระยะเวลาในการศึกษาวิจัย จึงได้ก าหนดพื้นที่ศึกษาให้แคบลง คือพื้นที่เมืองที่เป็นพื้นที่ศูนย์กลาง
ของจังหวัดเท่านั้น โดยอ้างอิงจากการแบ่งเขตการปกครองของการปกครองส่วนท้องถิ่น คือ พื้นที่เทศบาลนครและ
เทศบาลเมือง เพราะมีความสอดคล้องกับกับข้อมูลพื้นฐานที่มีการจัดเก็บตามขอบเขตการปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

3.3 การคัด ล อกพ ้นที่วิจัย 
3.3.1 การคัด ล อกพ ้นที่วิจัย 

การคัดเลือกพื้นที่ศึกษาว่ากลุ่มเมืองหรือกลุ่มจังหวัดใดมีความเหมาะสมในการ
น ามาเป็นพื้นที่ศึกษาในการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง โดยผู้วิจัยสามารถลงพื้นที่เก็บข้อมูล
ภาคสนามในระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย เป็นพื้นที่ที่สามารถเก็บรวบรวมข้อมูลทุติภูมิได้ครบถ้วนและต้อง
เป็นพื้นที่ที่มีความน่าสนใจ ทั้งประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและแนวโน้มในการพัฒนาเมืองในอนาคต ผู้วิจัยได้ตั้ง
เป้าพื้นที่กลุ่มจังหวัดที่แบ่งตามการบริหารราชการแบบบูรณาการแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มทั่วประเทศ 
และท าการคัดเลือกกลุ่มจังหวัดที่ผู้วิจัยมีความสนใจและสามารถด าเนินการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ การเก็บ
ภาพและข้อมูลภาคสนามในระยะเวลาที่ด าเนินการวิจัย   

จากการแบ่งกลุ่มจังหวัดเป็น 18 กลุ่มทั่วประเทศนั้น กลุ่มจังหวัดที่มีความ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่ศึกษาคือ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วย 
9 จังหวัด คือจังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร แล ะ
อุทัยธานี เนื่องจากมีบทบาท ศักยภาพและความเหมาะสมในการเป็นพื้นที่ต้นแบบในการน ามาทดลอง       
มีองค์ประกอบครบตามหลักเกณฑ์ที่ผู้วิจัยได้ท าการก าหนดขึ้นคือ ด้านที่ตั้ ง ด้านความเป็นเมือง           
ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านมิติทางสังคม กลุ่มพื้นที่ศึกษาที่ผู้วิจัยได้ก าหนดเกณฑ์และแบ่งพื้นที่ศึกษาจะศึกษาใน
พื้นที่เมืองศูนย์กลางของจังหวัดเท่านั้น ซึ่งรายละเอียดในการจัดเก็บข้อมูลของพื้นที่ศึกษาทั้งในภาพรวมของ
กลุ่มจังหวัดพื้นที่เทศบาลนครและพื้นที่เทศบาลเมือง  

3.3.2 การคัด ล อกพ ้นที่ ทศบาล พ ่อท าการทดลอ  
การคัดเลือกพื้นที่เพื่อน ามาทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ผู้วิจัยจะเลือก

พื้นที่เทศบาลที่อยู่ในพื้นที่ศูนย์กลางเมืองของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ กลุ่มเทศบาลนครและเทศบาล
เมือง ซึ่งประกอบไปด้วย 9 เทศบาล ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมือง
พิจิตร เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
เทศบาลเมืองตาก และเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ โดยเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ศึกษานั้น จะต้องประกอบไปด้วย 
เกณฑ์ด้านพื้นที่ หมายถึง มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกัน เกณฑ์ด้านบทบาทของเมือง มีบทบาทความเป็นเมือง
เดียวกัน เช่น เมืองท่องเที่ยว เมืองเกษตรกรรม เมืองการค้า เมืองอนุรักษ์ เป็นต้น เกณฑ์ด้านประชากร      
มีขนาดจ านวนประชากรใกล้เคียงกันและมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมร่วมกัน เป็นต้น  
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ตารางที่ 10 กลุ่มจังหวัดในประเทศไทย 

กลุ่ม ช ่อกลุ่มจั หวัด ประกอบด้วยจั หวัด จั หวัดศูนย์ 
1 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1 นนทบุรี ปทุมธาน ีพระนครศรีอยุธยา  

และสระบุรี 
พระนครศรีอยุธยา 

2 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2 ชัยนาท ลพบุรี สิงห์บุรี และอ่างทอง ลพบุรี 
3 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง ฉะเชิงเทรา นครนายก ปราจีนบุรี 

 สมุทรปราการ และสระแก้ว 
ฉะเชิงเทรา 

4 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 กาญจนบุรี นครปฐม ราชบุรี และสุพรรณบุรี นครปฐม 
5 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 2 ประจวบคีรีขันธ์ เพชรบุรี สมุทรสงคราม 

และสมุทรสาคร 
เพชรบุรี 

6 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ่งอ่าวไทย ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง และสุราษฎร์
ธาน ี

สุราษฎร์ธานี 

7 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝ ่งอันดามัน กระบี่ ตรัง พังงา ภูเก็ต และระนอง ภูเก็ต 
8 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน นราธิวาส ป ตตานี ยะลา สงขลา และสตูล สงขลา 
9 กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก จันทบุรี ชลบุรี ตราด และระยอง ชลบุรี 
10 กลุ่มจังหวัดภาค 

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1 
เลย หนองคาย บึงกาฬ หนองบัวล าภู  
และอุดรธานี 

อุดรธานี 

11 กลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 

นครพนม มุกดาหาร และสกลนคร สกลนคร 

12 กลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง 

กาฬสินธุ์  ขอนแก่น มหาสารคาม และ
ร้อยเอ็ด 

ขอนแก่น 

13 กลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 

นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ และสุรินทร์ นครราชสีมา 

14 กลุ่มจังหวัดภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 

ยโสธร ศรีสะเกษ อ านาจเจริญ  
และอุบลราชธานี 

อุบลราชธานี 

15 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล าปาง และล าพูน เชียงใหม่ 
16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชียงราย น่าน พะเยา และแพร่ เชียงราย 
17 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย  

และอุตรดิตถ์ 
พิษณุโลก 

18 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ก าแพงเพชร นครสวรรค์  พิจิ ตร  และ
อุทัยธาน ี

นครสวรรค์ 

ที่มา: กรมโยธาธิการและผังเมือง, ส านักผังประเทศและผังภาค, โคร การวา และจัดท าผั อนุภาคกลุ่ม
จั หวัดตาก พิษณุโลก  พชรบูรณ์ สุโ ทัย และอุตรดิตถ์. กรุงเทพมหานคร: ไอแอมปริ้นติ้ง, 2554 
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แผนที่ที่ 1 การแบ่งกลุ่มจังหวัดตามการบริหารงานแบบบูรณาการ  
ที่มา: แผนทีป่ระเทศไทย, การแบ่ กลุ่มจั หวัด, เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2554, เข้าถึงได้จาก 
http://www.google.com/picture 
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ตารางที่ 11 หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคัดเลือกพื้นที่วิจัย 
 กณฑ์  ม อ  รายละ อียด 
1.ขนาดพื้นท่ี ระดับเทศบาลนคร 15-20 ตารางกิโลเมตร 
 ระดับเทศบาลเมือง 10-15 ตารางกิโลเมตร 
2.ประชากร ระดับเทศบาลนคร มากกว่า 35,000 คน 
 ระดับเทศบาลเมือง 20,000 – 35,000 คน 
3.ความหนาแน่นประชากร/พื้นที่ ระดับเทศบาลนคร ไม่ต่ ากว่า 2,500 คน/ตารางกิโลเมตร 
 ระดับเทศบาลเมือง ไม่ต่ ากว่า 1,500 คน/ตารางกิโลเมตร 
4.บทบาทของเมือง ระดับเทศบาลนคร เป็นเมืองระดับศูนย์กลางอนุภาค 
 ระดับเทศบาลเมือง บทบาทเมืองเป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

(โดยผู้วิจัย) 
 

4. การคัด ล อกผู้ ชี่ยวชา  
4.1  กณฑ์การคัด ล อกผู้ ชี่ยวชา  

ในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้  ผู้ เชี่ยวชาญที่ผู้ วิจัยให้ความส าคัญ ประกอบไปด้วย
ผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายอาชีพและมีบทบาททางด้านวิชาการที่เกี่ยวกับการวางแผน เมืองและ
สภาพแวดล้อม โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญนั้นจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ความสามารถ 
ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา เนื่องจากในการวางแผนพัฒนาเมืองต้องอาศัยความร่วมมือจาก
ผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา   

ท าการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญจากสาขาความเชี่ยวชาญต่างๆ ได้แก่ ด้านการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม ด้านการคมนาคมและขนส่ง ด้านการเศรษฐศาสตร์เมืองและประชากรและด้านการ
จัดการสิ่งแวดล้อม โดยเกณฑ์ที่ผู้วิจัยจะน ามาพิจารณาและวิเคราะห์คุณสมบัติที่เหมาะสมของผู้เชี่ยวชาญแต่
ละด้าน คือ  

4.1.1 ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม 
1. เป็ นผู้ ที่ จบกา รศึ กษาด้ านการ วา งผั ง เมื อ ง  กา รว า งผั งภ าคจาก

สถาบันการศึกษาที่ เป็นที่ยอมรับในระดับปริญญามหาบัณฑิต ดุษฎีบัณฑิต  และเป็นผู้มีคุณวุฒิ              
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

2. เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การวางผังภาค 
ท างานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม การใช้ประโยชน์
ที่ดินเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

3. มีผลงานทางวิชาการ โครงการ บทความ เอกสารทางวิชาการด้านการวางผัง
เมืองการวางแผนพัฒนาเมืองที่ได้รับการเผยแพร่และมีความน่าเชื่อถือของเอกสารเผยแพร่ 
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4.1.2 ผู้เชี่ยวชาญด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน 

1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านคมนาคมขนสง่ วิศวกรรมจราจร หรือสาขาวิชาอื่นที่
เก่ียวข้อง จากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับปริญญามหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต และเป็นผู้มีคุณวุฒิ
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

2. เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง โดยเฉพาะด้านคมนาคมขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งประกอบด้วยการคมนาคมขนส่งทางบกทางน้ าและทางอากาศ
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลด้านคมนาคมขนส่งรวมทั้งความเชื่อมโยงของโครงข่ายแต่ละระบบคาดการณ์ปริมาณ
การขนส่งสินค้ารวมทั้งมูลค่าสินค้าน าเข้าและส่งออก เพื่อน ามาใช้วิเคราะห์ด้านความต้องการของระบบ
คมนาคมขนส่งโลจิสติกส์ และ Supply Chain รวมไปถึงการคาดการณ์และวิเคราะห์ความต้องการด้าน
โครงสร้างพื้นฐานของเมือง 

3. ท างานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง การวางผังเมืองและ
สภาพแวดล้อมเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

4. มีผลงานทางวิชาการ โครงการ บทความ เอกสารทางวิชาการที่เกี่ยวกับการ
วางแผนพัฒนาด้านคมนาคมขนส่งและโลจิสติกส์ ที่ได้รับการเผยแพร่และมีความน่าเชื่อถือของเอกสาร
เผยแพร ่

4.1.3 ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และประชากร 
1. เป็นผู้ที่จบการศึกษาด้านเศรษฐศาสตร์หรือประชากรศาสตร์ หรือสาขาวิชาที่

เกี่ยวข้องจากสถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับปริญญามหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต และเป็นผู้มีคุณวุฒิ 
ต าแหน่งทางวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

2. เป็นผู้ที่เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม คาดการณ์การ
ขยายตัวและการเปลี่ยนแปลงของประชากร สามารถประมาณการตามความต้องการของบริการสาธารณะ 
สาธารณูปโภคในอนาคตจากการเพิ่มของกลุ่มประชากรความสัมพันธ์ระหว่างอาชีพแรงงานแหล่งงาน และ
ความต้องการในอนาคต 

3. ท างานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมือง โดยใช้กลุ่มประชากร 
การคาดการณ์ประชากรเป็นตัวแปรหรือการศึกษาเก่ียวกับประชากรเพื่อการพัฒนาเมืองเป็นระยะเวลาไม่ต่ า
กว่า 10 ปี 

4. มีผลงานทางวิชาการ โครงการ บทความ เอกสารทางวิชาการด้าน
ประชากรศาสตร์การคาดการณ์ประชากรที่ได้รับการเผยแพร่และมีความน่าเชื่อถือของเอกสารเผยแพร่ 

4.1.4 ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม 
1. เป็นผู้ที่ จบการศึกษาด้านสิ่ งแวดล้อมหรือสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องจาก

สถาบันการศึกษาที่เป็นที่ยอมรับในระดับปริญญามหาบัณฑิตดุษฎีบัณฑิต และเป็นผู้มีคุณวุฒิต าแหน่งทาง
วิชาการเป็นที่ยอมรับ 
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2. เป็นผู้ที่ เชี่ยวชาญด้านการสิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบและการ

เปลี่ยนแปลงทางด้านสิ่งแวดล้อมทั้งก่อนและหลังก าหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการศึกษาและวิเคราะห์
ศักยภาพของพื้นที่ และแนวทางเลือกของการฟื้นฟูและพัฒนา 

3. ท างานศึกษาวิจัยที่ เกี่ยวกับการสิ่ งแวดล้อม การประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม การศึกษาและจัดท าแผนการด าเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมเป็นระยะเวลาไม่ต่ ากว่า 10 ปี 

4. มีผลงานทางวิชาการ โครงการ บทความ เอกสารทางวิชาการด้าน
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับการเผยแพร่และมีความน่าเชื่อถือของเอกสารเผยแพร่ 

4.2 วิธีการรวบรวม ้อมูลจากผู้ ชี่ยวชา  
วิธีการรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญในการวิจัยในครั้งนี้ คือ การท าแบบสอบถาม

เก่ียวกับผลการทดลองจากการน าเข้าตัวแปรทั้ง 2 ทางเลือกที่ผ่านการน าเข้าข้อมูลของพื้นที่ศึกษาแล้ว เพื่อ
ต้องการข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของความเหมาะสมของแบบจ าลอง          ค่า
คะแนน ผลลัพธ์ของตัวแปรในแต่ละด้านว่าในแต่ละทางเลือกมีความเหมาะสมหรือไม่ มีข้อดี ข้อเสียอย่างไร 
เพื่อร่วมประเมินทางเลือกที่มีความเหมาะสมที่สุด สามารถสรุปผลการทดลองที่ เกิดขึ้นได้ที่ได้ผ่าน
กระบวนการทางวิจัยที่มีความน่าเชื่อถือและน าไปใช้อ้างอิงทางวิชาการ ดังนี้ 

4.2.1 การสรุปความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้เชี่ยวชาญ ที่จะต้องมีผู้ เชี่ยวชาญ
ครอบคลุมทางด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ด้านการคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐานและ
ด้านเศรษฐศาสตร์และประชากร 

4.2.2 การประเมินเชิงคุณภาพ ด้วยการตั้งค าถามเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวใน
ป จจุบันและประเด็นค าถามที่อยู่ในกรอบการวิจัยของความเป็นเมืองสีเขียว และค าถามเกี่ยวกับการสร้าง
ทางเลือกแบบจ าลองและความคิดเห็นต่อแบบจ าลองที่มีความเหมาะสม เป็นการเจาะลึกประเด็นต่างๆ      
ที่ผู้วิจัยสนใจ มีทั้งการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการ การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก และการสนทนาประกอบการท าแบบสอบถาม 

4.2.3 การประเมินเชิงปริมาณ ด้วยการประเมินความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อตัวแปร
ที่ได้จากการกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย 
 
5.  คร ่อ ม อที่ใช้ในการวิจัย 

5.1  คร ่อ ม อที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมืองในครั้งนี้ ประกอบไปด้วย  
5.1.1 กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย 

กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย โดยท าการแบ่งกลุ่มตัวแปรที่ได้มาจาก
วิเคราะห์และรวบรวมจากทฤษฎีและกรณีศึกษาที่เก่ียวข้อง เนื่องจากตัวแปรมีความหลากหลาย บางตัวแปร
เป็นเพียงองค์ประกอบของแนวคิด บางตัวแปรเป็นตัวแปรจากผลการวิจัยมีหน่วยวัดที่ชัดเจน บางตัวแปร
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เป็นตัวแปรในเชิงคุณภาพหรือตัวแปรเชิงปริมาณ เป็นต้น  จึงต้องมีกระบวนการในการคัดกรอง            
เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีความเหมาะสมที่สุดในการสร้างดรรชนีวัดความเขียวของเมือง  ดังนี้  

เงื่อนไขที่ 1 การแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิง
ปริมาณ  เพื่อแบ่งกลุ่มตัวแปร เพื่อให้ง่ายต่อการคัดกรองตัวแปรในเงื่อนไขต่อไป  

เงื่อนไขที่ 2 การเปรียบเทียบตัวแปร ระดับความส าคัญของตัวแปร ด้วยวิธีนับ
แนวคิดที่ใช้ตัวแปร เพื่อท าการจัดกลุ่มตัวแปรที่อยู่ในกลุ่มหรือหมวดเดียวกัน 

เงื่อนไขที่ 3 การคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย 
เพื่อ  คัดกรองความเหมาะสมในเรื่องของเงื่อนไข ระยะเวลา สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับพื้นที่ศึกษาใน
อนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง  

เงื่อนไขที่ 4 ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ โดย
การเปรียบเทียบการจัดเก็บข้อมูลของหน่วยงานระดับภาค จังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ที่ส าคัญที่สุด คือ มีการเชื่อมโยงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว เพื่อน ามาสู่สรุปตัวแปร   
ที่มีความเหมาะสมในการสร้างดรรชนีวัดความเขียวของเมือง เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปรแล้วนั้น 
จึงน ามาสู่การสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเมืองต่อไปโดย
ที่ตัวแปรที่ได้มาต้องน ามาสร้างหน่วยการวัดที่แตกต่างกัน จ านวน 2 ทางเลือกและท าการทดสอบหน่วยการ
วัดที่มีความเหมาะสมที่สุดในการสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง  

5.1.2 แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 
การสร้างทางเลือกแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง เป็นกระบวนการ

ในการสร้างแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกับบริบทของเมือง มีความสอดคล้องกับฐานข้อมูล ชุดข้อมูล 
วิธีการน าเข้าข้อมูล  เพื่อผลที่ได้จากการน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษามีความถูกต้องชัดเจน สามารถท าการ
เปรียบเทียบข้อดี ข้อเสียของทั้ง 2 ทางเลือกที่ผ่านการน าเข้าข้อมูลเดียวกัน เพื่อน าไปสู่การสรุปผลการ
ทดลอง โดยทางเลือกแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือกมีลักษณะดังนี้    

หน่วยการวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) จะวิเคราะห์ตัว
แปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองทั้งหมด ไปหาค่ามาตรฐาน (Z - Score) ของตัวแปร เนื่องจากแต่ละตัวแปร
มีหน่วยที่แตกต่างกันและน าค่ามาตรฐานที่ได้ไปคูณกับค่าน้ าหนักของตัวแปร (ต้องมีการให้ค่าน้ าหนักตัวแปร
ทั้งหมดก่อน) เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่าคะแนนที่ใช้ชี้วัดดรรชนี ความเขียวของเมือง แสดงค่าคะแนนของ
แต่ละเมืองในรูปแบบตารางคะแนนที่ได้จะถูกน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์ X กับค่าเฉลี่ย    และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน SD คะแนนที่เก็บรวบรวมมาได้โดยทั่วไปจะถูกเรียกว่าคะแนนดิบ (raw score) พิจารณาถึงความ
เบี่ยงเบนของคะแนนกับค่าเฉลี่ย  x = X -     ซึ่งค่า x   จะเรียกว่าคะแนนเบี่ยงเบน (Deviation Score) 
และมีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD หารคะแนนเบี่ยงเบนด้วยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
จะเรียกว่าคะแนนมาตรฐาน (Standard Score) จะแสดงโดยใช้สัญลักษณ์ z 
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คะแนนมาตรฐานนี้มีค่าเฉลี่ยเป็น 0 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็น 1 
 

 
หน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) การให้ค่าคะแนนและค่าน้ าหนัก 

ของแต่ละตัวแปร เป็นวิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยใช้การให้ค่าคะแนนและค่าน้ าหนักของแต่ละตัว
แปร โดยต้องมีการหาค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ใช้ข้อมูลทุกค่ามาท าการค านวณหาขนาดของค่าเฉลี่ย เนื่องจากมี
การน าข้อมูลทุกค่ามาค านวณตามหลักคณิตศาสตร์จึงสามารถใช้ในการวิเคราะห์สถิติขั้นสูงได้  โดยในการให้
ค่าน้ าหนักในแต่ละตัวแปรนั้นจะท าการเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานต่างๆ ที่ได้ท าการศึกษารวบรวมมา 

5.1.3 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จะแบ่งออกเป็นวิธีการรวบรวมข้อมูลจากผู้เชี่ยวชาญ

แบ่งออกเป็น  2 ส่วนด้วยกัน คือ แบบสอบถามและการให้ผู้เชี่ยวชาญเสนอข้อคิดเห็น โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 2  ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นในเรื่องของ “แบบจ าลอง

ดรรชนีความเขียวของเมือง” (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นต่อผลตัวแปรในการวิจัย (วิธีประเมินแบบปริมาณ) 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อแบบจ าลอง 2 ทางเลือก 
โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ 
การประเมินวิธีแบบคุณภาพ โดยในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพจะใช้การ 

ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า โดยวิธีการประเมินแบบคุณภาพ เป็นลักษณะของค าถามปลายเปิด เมื่อน า
ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญมาท าการสรุปและประเมินแบบคุณภาพ มีวิธีการประเมินดังนี้ 

ในทุกค าถามถ้าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไปในทิศทางเดียวกันมากกว่าครึ่งของ
จ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ตอบค าถาม ถือว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะนั้น มีประเด็นที่น่าสนใจและควรน ามา
พิจารณาเป็นป จจัยส าคัญในการสร้างแบบจ าลองวัดความเขียวของเมือง 

ในทุกค าถามถ้าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็นไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยที่ความ
คิดเห็นและข้อเสนอแนะเหล่านั้น ไม่ถึงครึ่งของจ านวนผู้เชี่ยวชาญที่ตอบค าถาม ให้ถือว่า ข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะนั้น มีประเด็นที่ยังไม่น่าสนใจและไม่ควรน ามาพิจารณาเป็นป จจัยส าคัญในการสร้างแบบจ าลอง
วัดความเขียวของเมือง 

การประเมินวิธีแบบปริมาณในการวิเคราะห์และประเมินเนื้อหาแบบสอบถาม  
จะท าการวิเคราะห์ด้วยสถิติพรรณนา ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน โดยวิธีการ
ประเมินแบบปริมาณนั้น จัดว่าเป็นลักษณะของค าถามปลายปิด เมื่อน าข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นจาก
ผู้เชี่ยวชาญมาท าการสรุปและประเมินแบบปริมาณ โดยมีวิธีการประเมินดังนี้ในทุกค าถามถ้าผู้เชี่ยวชาญมี
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ความคิดเห็นดีหรือดีมาก ถือว่าข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ มีประเด็นที่น่าสนใจและควรน ามาพิจารณาเป็น
ส าคัญในการสร้างแบบจ าลองวัดความเขียวของเมือง 

5.2 การทดสอบ คร ่อ ม อที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมือง คือ กระบวนการคัดกรองตัวแปร

โดยผู้วิจัย ทางเลือกแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองและแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ สามารถสรุปได้
ดังนี้ 

5.2.1 กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ท าการทดสอบตัวแปรด้วยการ
เปรียบเทียบกับองค์ประกอบของความเป็นเมืองสีเขียวทั้ง 3 มิติ ที่ได้จากการสรุปองค์ความรู้ในบทที่ 2 ว่าตัวแปร
ที่ผ่านการคัดกรองนั้น มีความครอบคลุมความเป็นเมืองสีเขียวหรือไม่  8คือ มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม      
มิติกายภาพและโครงสร้างเมือง และมิติอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม 

5.2.2 แบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) เป็นเครื่องมือหลัก
ที่ใช้ในการวิจัย การทดสอบแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ด้วยการน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษาและ
การสร้างทางเลือกแบบจ าลอง การให้ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญต่อแบบจ าลองและตัวแปร เพื่อประเมิน
วิธีการสร้างแบบจ าลองและเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดและท าการปรับปรุงแก้ไข เพื่อเป็นแบบจ าลองที่มีความ
เหมาะสมมากที่สุด จึงน าไปทดลองวัดในพื้นที่ทดลอง ด าเนินการทดลองต่อไป 

5.2.3 แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ ท าการทดสอบเปรียบเทียบกับผลการทดลองที่ได้   
การเปรียบเทียบระหว่างความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญในกลุ่มว่ามีข้อคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่ 
 
6. วิธีการ ก็บรวบรวม ้อมูล 

6.1  ้อมูลปฐมภูมิ 
การวิจัยในครั้งนี้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ ประกอบไปด้วย การส ารวจ

ภาคสนามพื้นที่ศึกษา การเก็บข้อมูลจากภาพถ่ายทางอากาศของพื้นที่ศึกษาจากสื่อออนไลน์ การบันทึกรูป
ถ่ายของพื้นที่ศึกษา การจดบันทึก และจากการสัมภาษณ์ผู้ เชี่ยวชาญเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อคิดเห็นและ
ข้อเสนอแนะ 

6.2  ้อมูลทุติยภูมิ 
การวิจัยครั้งนี้ วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ ประกอบไปด้วย การรวบรวมข้อมูล        

จากเอกสาร รายงานการศึกษาต่างๆ และแหล่งข้อมูลออนไลน์ ที่ได้มีการศึกษารวบรวม รวมถึงข้อมูลด้าน
สารสนเทศภูมิศาสตร์ของพื้นที่ศึกษา เป็นข้อมูลย้อนหลัง 5-10 ปีและข้อมูลปีป จจุบันที่ก าลังด าเนินการวิจัย 
ปี พ.ศ.2555 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



57 

 
7. วิธีวิ คราะห์ ้อมูล 

 การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นขั้นตอนที่ส าคัญในกระบวนการวิจัย วิธีหลักที่ใช้ในการวิจัย
ประกอบไปด้วย 

7.1 การวิ คราะห์ ้อมูล ชิ ปริมาณ 
โดยใช้สถิติ โดยแยกออกเป็น 2 แบบ ดังนี้ 
7.1.1 สถิติพรรณนา เป็นสถิติที่ใช้สรุปบรรยายคุณสมบัติของประชากร หรือ

ลักษณะของตัวแปร   ที่เก็บรวบรวม ด าเนินการด้วยเทคนิคการวิเคราะห์เนื้อหาและการวิเคราะห์ด้วยสถิติ
พรรณนา  

7.1.2 สถิติวิ เคราะห์  เป็นวิธีทางสถิติที่น ามาใช้ เพื่อพิสูจน์และทดสอบ
แบบจ าลองวัดความเขียวของเมือง ได้แก่ จ านวน ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติทดสอบความ
แตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ย 

7.2 การวิ คราะห์ ้อมูล ชิ คุณภาพ 
 การตรวจสอบข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพ จะใช้วิธีการการตรวจสอบข้อมูลแบบ

สามเส้า ได้แก่ การตรวจสอบสามเส้า ด้านข้อมูล โดยพิจารณาแหล่งเวลา  แหล่งสถานที่และแหล่งบุคคล   
ที่แตกต่างกัน   กล่าวคือ ถ้าข้อมูลต่างเวลากันจะเหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลต่างสถานที่จะเหมือนกันหรือไม่ 
และถ้าบุคคลผู้ให้ข้อมูลเปลี่ยนไปข้อมูลจะเหมือนเดิมหรือไม่  การตรวจสอบสามเส้าด้วยผู้วิจัย โดยการ
เปลี่ยนผู้สังเกตหรือสัมภาษณ์ การตรวจสอบสามเส้าด้วยวิธีรวบรวมข้อมูล โดยวิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่างๆ 
กันเพื่อรวบรวมข้อมูลในเร่ืองเดียวกัน 

ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพมักจะไม่ใช้สถิติช่วยในการ
วิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิด ทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยประกอบไปด้วย 2 วิธี คือ 

7.2.1 การวิเคราะห์ด้วยการตีความ ซึ่งได้จากการสังเกตและการสัมภาษณ์ที่ได้
จดบันทึกไว้จากสิ่งที่เป็นรูปธรรมหรือปรากฏการณ์ที่มองเห็น โดยผู้วิจัยได้เห็นหลายเหตุการณ์และได้ท าการ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้าแล้ว ข้อมูลที่ไม่ต้องการจะถูกก าจัดออกไปได้ หลังจากนั้นท าการสร้างข้อสรุป
แบบอุปมัย โดยการเขียนเป็นประโยคหรือข้อความตามกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่ได้ท าการศึกษา 

7.2.2  การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร 
ในการวิเคราะห์เอกสาร ผู้วิจัยต้องค านึงถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลแบบสอบถาม โดยการ
วิเคราะห์ข้อมูลทั้งสองแบบจะเป็นข้อความแบบบรรยาย ไม่มีแบบส าเร็จตายตัว ขึ้นอยู่กับประเด็นที่จะ
วิเคราะห์ โดยสามารถน าผลของการวิจัยเชิงคุณภาพไปใช้ในการเตรียมการหรือการสรุปแบบสอบถามวิจัย
เชิงปริมาณได้ และสามารถใช้ข้อมูลตัวเลขจากการวิจัยเชิงปริมาณมาเสริมการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพได้ 
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บทที ่ 4 
แบบจ ำลองวัดควำมเขียวของเมือง 

 
โดยในเนื้อหาในบทที่ 3 ได้กล่าวถึงการออกแบบการวิจัยว่าการออกแบบกระบวนการวิจัยเพื่อ

สร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ประกอบด้วย 5 ขั้นตอน คือ การก าหนดกรอบการวิจัย      
ที่ได้มาจากการสรุปกรอบทฤษฎี แนวคิด การรวบรวมตัวแปรจากแนวคิดทั้งหมด 11 แนวคิด การทดลอง
น าเข้าตัวแปรในพื้นที่วิจัย การประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญต่อกระบวนการน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร     
ในแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวทั้ง 2 ทางเลือก เพื่อการประเมินและวิเคราะห์ให้ได้มาซึ่งแบบจ าลองวัด
ดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีความเหมาะสมที่สุดกับบริบทของเมืองไทย และสรุปผลการทดลองวัดดรรชนี
ความเขียวของเมืองในแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ เป็นการ
สรุปผลวิเคราะห์ที่ได้จากการวิจัย สรุปสิ่งที่ค้นพบจากการวิจัย และท าการอภิปรายผลที่ได้จากการวิจัยว่า
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัยหรือไม่ รวมไปถึงข้อเสนอแนะด้านการวางแผน
ชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม เพราะมีความส าคัญอย่างยิ่งในการวางแผนพัฒนาเมืองในอนาคต 

เนื้อหาในบทที่ 4 แบบจ าลองวัดความเขียวของเมือง ประกอบไปด้วยหัวข้อ ผลการรวบรวม  
ตัวแปรที่เก่ียวข้อง กระบวนการวิเคราะห์ ทางเลือกและการวิเคราะห์ทางเลือกแบบจ าลอง และแบบจ าลอง
วัดความเขียวของเมือง  
 
1. ผลกำรรวบรวมตัวแปรที่เกี่ยวข้อง 

จากการศึกษา รวบรวม องค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง จากบทที่ 2 
แนวคิดหลัก คือ แนวคิดเมืองสีเขียว และกรอบแนวคิด ทฤษฎี ที่สนับสนุน คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืน แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ และแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด รวมไป
ถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง คือ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 
และดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย กรณีศึกษาทั้ง 4 เมือง คือ เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา 
เทศบาลเมืองแกลง และเทศบาลนครเชียงใหม่ ทั้งหมดนี้ล้วนมีการกล่าวถึงปัจจัยหรือสิ่งส าคัญที่จะน าไปสู่
การพัฒนาเป็นเมืองสีเขียว ทั้งการกล่าวถึงโดยอ้อม เช่น เมืองที่มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน ธรรมชาติของเมือง
ไม่ใช่เป็นเพียงต้นไม้ แหล่งน้ า และสวนสาธารณะเท่านั้นแต่ธรรมชาติของเมืองยังหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่าง    
ที่แวดล้อมชีวิตชาวเมือง เช่น อากาศที่หายใจ อุณหภูมิของอากาศรอบตัว พื้นดินในเมือง น้ าฝน น้ าใช้ สัตว์  
ในเมือง ฯลฯ  (นิลุบล คล่องเวสสะ, 2551: 1) และเมืองนิเวศที่พิจารณาการพึ่งแหล่งพลังงานเพิ่มเติม     
เช่น น้ ามันเชื้อเพลิง พลังงานนิวเคลียร์ เป็นระบบนิเวศที่มนุษย์สร้างขึ้ นมาใหม่ซึ่งหมายความถึงการใช้
พลังงานทดแทนหรือการกล่าวถึงโดยตรง เช่น รูปแบบของเมืองที่ส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่ง ยืนจะต้อง
ประกอบด้วยการค านึงถึงความหนาแน่นประชากร การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน เป็นต้น ซึ่งจากการ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



59 

 
รวบรวมข้อมูลปัจจัยองค์ประกอบส าคัญเพื่อน าไปสู่การพัฒนาเมืองสีเขียว ผู้วิจัยจึงได้ท าการสรุปค าส าคัญ
เหล่านั้นเพื่อน ามาสู่การเป็นตัวแปรที่ได้จากการศึกษาองค์ความรู้ จากบทที่ 2 เพื่อที่จะสามารถน ามาสู่
กระบวนการสรุปตัวแปรที่เก่ียวข้องส าหรับการออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง ซึ่งจากการ
สรุปตัวแปรที่เก่ียวข้องทั้งหมดจ านวน 149 ตัวแปรดังนี้ 

ตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว   จ านวน 18 ตัวแปร 
ตัวแปรจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน  จ านวน 13 ตัวแปร 
ตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ จ านวน 5 ตัวแปร 
ตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชับ   จ านวน 10 ตัวแปร 
ตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด จ านวน 11 ตัวแปร 
ตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวน 36 ตัวแปร 
ตัวแปรจากดรรชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย จ านวน 29 ตัวแปร 
ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี จ านวน 6 ตัวแปร 
ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา จ านวน 6 ตัวแปร 
ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 6 ตัวแปร 
ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 6 ตัวแปร 
ตัวแปรทั้งหมดข้างต้นประกอบด้วย ตัวแปรที่มีหน่วยการวัดชัดเจน ได้แก่ ผลการจัดล าดับ

ความส าคัญของเมือง ผลดรรชนีความเขียวของเมืองในเอเชีย และตัวแปรที่ได้ท าการรวบรวมจากแนวคิด
ต่างๆ ที่กล่าวถึงองค์ประกอบ หรือโครงสร้างของเมืองสีเขียวว่าควรจะประกอบด้วยด้านใด ซึ่งไม่ระบุหน่วย
การวัดไว้และจ าเป็นต้องก าหนดหน่วยการวัดตัวแปรภายหลังส าหรับตัวแปรที่ผ่านการคัดกรอง                
มีรายละเอียดดังนี้ 

1.1 ตัวแปรจำกแนวคิดเมืองสีเขียว (Green City) 
จากการรวบรวมปัจจัยหรือองค์ประกอบที่แนวคิดเมืองสีเขียวได้อ้างอิงถึง เพื่อน าไปสู่

การพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต เมืองสีเขียวที่หมายความถึงเมืองที่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน 
การใช้พลังงานทดแทน และการลดการเกิดมลภาวะ สามารถสรุปประเด็นของการพัฒนาเมืองสีเขียว
ออกเป็น 3 แบบคือ การพัฒนาพื้นที่เมืองเดิมให้มีความเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต การสร้างเมืองใหม่ให้
เป็นไปในกรอบแนวคิดของเมืองสีเขียวและการสร้างกรอบเมืองสีเขียวในอุดมคติ โดยสามารถคัดกรอง     
ตัวแปรได้ดังนี้ 
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ตารางที่ 12 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว จ านวน 18 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 การรีไซเคิล - 
2 การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 
3 การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม - 
4 การอนุรักษ์พลังงาน - 
5 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ - 
6 ทางสีเขียว - 
7 วัดสีเขียว แห่ง 
8 โรงเรียนสีเขียว แห่ง 
9 ส านักงานสีเขียว แห่ง 
10 บ้านสีเขียว หลัง 
11 การใช้พลังงานทดแทน แบบ 
12 การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน - 
13 ลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ - 
14 การท าหลังคาเขียว หลัง 
15 การท าพ้ืนท่ีธรรมชาติต่อเนื่อง - 
16 การท าเกษตรในเมือง - 
17 การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน - 
18 ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร ตร.ม./ประชากร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.2 ตัวแปรจำกแนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน (Sustainable Development) 
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มนุษย์และธรรมชาติ

ด ารงอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต โดยสรุปประเด็นของแนวคิดการพัฒนาได้ 2 แบบ คือ  
มีการกล่าวถึงตัวแปรที่น าไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและตัวแปรที่เกิดขึ้นหลังจากมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้ว  
ดังนี้  
 
ตารางที่ 13 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน 13 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 เป็นการวางแผนระยะยาว - 
2 ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม - 
3 การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบเมืองกระชับ - 
4 การใช้รถยนต์ที่น้อยลง - 

   ส
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ตารางที่ 13 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน จ านวน 13 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
5 มลพิษและของเสียลดลงเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ - 
6 การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ - 
7 ที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมท่ีดี - 
8 สังคมที่มีสุขภาพท่ีดี - 
9 ระบบเศรษฐกิจท่ียั่งยืน - 
10 การมีส่วนร่วมของชุมชน - 
11 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น - 
12 ความหนาแน่นของประชากร - 
13 การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน - 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.3 ตัวแปรจำกแนวคิดกำรออกแบบกับธรรมชำติ (Design with Nature) 
แนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ ได้กล่าวถึงปัจจัยหรือองค์ประกอบที่มนุษย์และ

ธรรมชาติด ารงอยู่บนโลกมนุษย์ได้อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต เน้นการประเมินการใช้งานที่เหมาะสมตาม
ธรรมชาติของพื้นที่ เพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์พื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุด โดยสามารถคัดกรองตัวแปรได้ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 14 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ จ านวน 5 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 ลักษณะทางธรณีวิทยา - 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา - 
3 ลักษณะดิน - 
4 นิเวศวิทยาของพืช - 
5 สัตว์ป่า - 

(โดยผู้วิจัย) 
 
1.4 ตัวแปรจำกแนวคิดเมืองกระชับ (Compact City) 

แนวคิดเมืองกระชับ มีความเกี่ยวเนื่องและเชื่อมโยงกับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
การเติบโตอย่างชาญฉลาดและแนวคิดเมืองสีเขียว สามารถกล่าวได้ว่าแนวคิดเมืองกระชับเป็นพื้นฐานในการ
พัฒนาเมืองที่ค านึงถึงสภาพแวดล้อม โดยสรุปของแนวคิดเมืองกระชับได้พยายามอ้างถึงข้อดีและประโยชน์ที่
เมืองจะได้รับจากมิติต่างๆ ประโยชน์ของแนวคิดเมืองกระชับ จะช่วยปกป้องการแผ่ขยายอาคารและ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจไม่ให้รุกล้ าพื้นที่ควรค่าแก่อนุรักษ์ หรือพื้นที่ต้องสงวนรักษาจากข้อดีของแนวคิดเมือง
กระชับ สามารถคัดกรองเป็นตัวแปรได้ ดังนี้ 

(ต่อ) 
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ตารางที่ 15 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชับ จ านวน 10 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 ความงามของสภาพแวดล้อม - 

2 การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของประชากร - 

3 สภาพอากาศที่เหมาะสม องศาเซลเซียส 
4 ค่าครองชีพไม่แพง - 
5 การอนุรักษ์พ้ืนท่ีเกษตรกรรม ตร.ม. 

6 การลดมลภาวะ - 

7 การก าจัดขยะ - 
8 การก าจัดอุบัติเหตุรถยนต์ ครั้ง 
9 การป้องกันวินาศกรรม - 
10 การลดการเกิดภัยพิบัติ ครั้ง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.5 ตัวแปรจำกแนวคิดกำรเติบโตอย่ำงชำญฉลำด (Smart Growth) 
แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด เป็นแนวคิดที่เกิดจากการพัฒนาเมืองอย่างไร้ทิศทาง 

เกิดการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดไปสู่พื้นที่ชานเมือง (Urban Sprawl) โดยตัวแปรที่ได้ คือ บัญญัติของแนวคิด
การเติบโตอย่างชาญฉลาด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 16 การสรุปตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด จ านวน 11 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ - 
2 การสร้างที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย ประเภท 
3 การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ - 
4 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน - 
5 การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ - 
6 การตัดสินพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่า - 
7 การใช้ประโยชน์ท่ีดินแบบผสมผสาน ประเภท 
8 การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี - 
9 การมีทางเลือกคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย ประเภท 
10 การพัฒนาชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว - 
11 การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่นเกินไป - 

(โดยผู้วิจัย) 
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1.6 ตัวแปรจำกผลกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเมือง 

โครงการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง เป็น
โครงการวางผังนโยบายการพัฒนาในระดับอนุภาคกลุ่มจังหวัด โดยพื้นที่ศึกษาในการวิจัยครั้งนี้ คือ พื้นที่
ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบด้วย 9 จังหวัด คือ จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิ ตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี โดยการวางและจัดท าผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดเป็นการวางผัง
พัฒนาในด้านต่างๆ คือ ด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พื้นที่เสี่ยงภัย การบริหารจัดการ
น้ า การใช้ประโยชน์ที่ดิน คมนาคมขนส่ง ประชากร โครงสร้างพื้นฐาน การบริการสังคม เศรษฐกิจ และ
ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน โดยการจัดล าดับความส าคัญของเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด อยู่ในเนื้อหา
การศึกษาด้านระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน 

โดยผลการจัดล าดับเมืองในอนุภาคกลุ่มจังหวัด จะเกิดจากการน าตัวชี้วัดในแต่ละตัวแปร 
ไปหาค่ามาตรฐาน (Z–Score) ของทุกตัวแปร และเป็นตัวแปรที่มีข้อมูลทุติยภูมิในพื้นที่ศึกษา โดยมี
รายละเอียดดังนี้ กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย และ
อุตรดิต มีจ านวน 31 ตัวแปร  กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร 
และอุทัยธานีมี จ านวน 31 ตัวแปร 

โดยส่วนใหญ่ตัวแปรที่น ามาใช้นั้น เป็นตัวแปรที่เหมือนกันในสองกลุ่มจังหวัด เนื่องด้วย
มีลักษณะทางกายภาพและลักษณะทางข้อมูลที่ใกล้เคียงกัน แต่จะมีตัวแปร 5 ตัวแปรที่ไม่ได้กล่าวถึงของ
กลุ่มพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 คือ คลอง อ่างเก็บน้ า  โรงเรียนมัธยมศึกษา โรงพยาบาลศูนย์ และ
สถานีอนามัย ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรที่ครอบคลุมทั้งสองกลุ่มจังหวัดรวมเป็น 36 ตัวแปร 
 
ตารางที่ 17 การสรุปตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวน  36 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 ประชากร คน 
2 ความหนาแน่น คน/ตร.ม. 
3 รายได้ บาท 
4 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  สาย 
5 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก  สาย 
6 สถานีรถไฟ แห่ง 
7 สนามบินพาณิชย์ แห่ง 
8 สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่ง 
9 แม่น้ าสายหลัก สาย 
10 คลอง สาย 
11 อ่างเก็บน้ า แห่ง 
12 แหล่งผลิตน้ าประปา แห่ง 
13 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน แห่ง 
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ตารางที่ 17 การสรุปตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวน  36 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
14 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย แห่ง 
15 สถานีป๊ัมน้ ามัน แห่ง 
16 สถานีป๊ัม LPG/NGV/CNG  แห่ง 
17 ตลาดสด แห่ง 
18 ธนาคาร แห่ง 
19 โรงแรม แห่ง 
20 ศูนย์การค้า/ร้านค้า/โรงภาพยนตร์ แห่ง 
21 สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ แห่ง 
22 สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม แห่ง 
23 สถานท่ีท่องเที่ยวเชิงนิเวศ แห่ง 
24 ศูนย์ OTOP  แห่ง 
25 พิพิธภัณฑ์/ศูนย์วัฒนธรรม แห่ง 
26 สวนสาธารณะ แห่ง 
27 สนามกีฬา แห่ง 
28 โรงเรียนมัธยมศึกษา แห่ง 
29 สถาบันอาชีวศึกษา แห่ง 
30 สถาบันอุดมศึกษา แห่ง 
31 ห้องสมุดประชาชน แห่ง 
32 โรงพยาบาลศูนย์ แห่ง 
33 โรงพยาบาล แห่ง 
34 คลินิคเอกชน แห่ง 
35 ศูนย์บริการสาธารณสุข แห่ง 
36 สถานีอนามัย แห่ง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.7 ตัวแปรจำกดรรชนีวัดควำมเขียวของเมืองในเอเชีย  
การศึกษาเอกสารและรายงานที่เกี่ยวข้องกับการวัดความสีเขียวของเมือง เช่น ผลจาก

ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย จัดท าโดยหน่วยองค์ความรู้นักเศรษฐศาสตร์ (Economist 
Intelligence Unit - EIU) ได้ท าการศึกษาวิเคราะห์เป้าหมายและผลลัพธ์ของ 22 เมืองหลักในทวีปเอเชีย 
ในการปกป้องสิ่งแวดล้อมและภูมิอากาศ ดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียตรวจสอบผลการด าเนินการ
ด้านสิ่งแวดล้อมใน 8 หมวดของ 22 เมืองหลัก  ประกอบไปด้วย พลังงานและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
(energy and CO2) การใช้ที่ดินและอาคารต่างๆ (land use and buildings) การขนส่ง (transport) ขยะ 

(ต่อ) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 

 
(waste) น้ า (water) สุขาภิบาล (sanitation) คุณภาพอากาศการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (air quality and 
environmental governance) 

การศึกษาดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียวิเคราะห์ความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม
ของเมืองหลัก 22 เมืองในทวีปเอเชีย พบว่า ประเทศสิงคโปร์ เป็นมหานครที่มีความเป็นสีเขียวมากที่สุดของ
เอเชีย ซึ่งเป็นผลจากดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย การย้ายถิ่นฐานจากชนบทอย่างต่อเนื่องในเอเชีย
ไม่เคยเกิดขึ้นในประวัติศาสตร์มนุษย์ ตามข้อมูลของหน่วยงานด้านประชากรขององค์การสหประชาชาติ 
(United Nations PopulationDivision) สัดส่วนของชาวเอเชียที่อาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ เพิ่มมากขึ้นใน 20 ปี   
ที่ผ่านมาโดยเพิ่มขึ้นราว 1 ใน 3 จนถึงร้อยละ 40 เพียงเฉพาะใน 5 ปีที่ผ่านมา จ านวนผู้ที่อาศัยในเมืองใน
เอเชียเพิ่มขึ้นประมาณ 100,000 คนต่อวัน ซึ่งจะยังคงเป็นเช่นนี้ต่อไปอีกหลายๆ ปีข้างหน้า เฉพาะใน
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนประเทศเดียว ผู้เชี่ยวชาญได้คาดการณ์ไว้ว่าจะมีประชากรมากกว่า 1 ล้าน
คนอาศัยอยู่ในเมืองต่างๆ กว่า 200 เมือง ปี พ.ศ. 2568 โดยในขณะนี้มีไม่ถึง 90 เมืองที่มีจ านวนประชากร
มากกว่า 1 ล้านคนอาศัยอยู่ 
 
ตารางที่ 18 การสรุปตัวแปรจากดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย จ านวน  29 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 ร้อยละการปล่อย CO2 ร้อยละ 
2 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ร้อยละ 
3 นโยบายพลังงานสะอาด - 
4 นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ - 
5 สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ตรม./คน 
6 ความหนาแน่นประชากร คน/ตร.ม. 
7 นโยบายเกี่ยวกับอาคารสีเขียว - 
8 นโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ท่ีดิน - 
9 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนท่ีดี - 
10 นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง - 
11 นโยบายเกี่ยวกับการลดความแออัด - 
12 การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย - 
13 สัดส่วนของเสียต่อประชากร ลบ.ม./คน 
14 นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย - 
15 นโยบายเกี่ยวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ - 
16 สัดส่วนการใช้น้ าต่อประชากร ลบ.ม./คน 
17 การรั่วไหลของระบบน้ า - 
18 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า - 

19 นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของแหล่งน้ า - 
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ตารางที่ 18 การสรุปตัวแปรจากดัชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย จ านวน  29 ตัวแปร (ต่อ) 

20 การเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร - 
21 การจัดการน้ าเสีย - 
22 นโยบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล - 
23 ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ ร้อยละ 
24 ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ร้อยละ 
25 ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย ร้อยละ 
26 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ - 
27 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - 
28 การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม - 
29 กระบวนการมีส่วนร่วม - 

(โดยผู้วิจัย) 
 
1.8 ตัวแปรจำกกรณีศึกษำ : เทศบำลเมืองรำชบุรี จังหวัดรำชบุรี 

เทศบาลเมืองราชบุรี เป็นเทศบาลหนึ่งใน 8 เมืองต้นแบบของโครงการจัดท าแผนการ
จัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะผู้วิจัย โดย
การศึกษาสถานะพื้นสีเขียวในเมืองตัวอย่าง มีการประเมินจากองค์ประกอบของพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ถนน     
สีเขียว วัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ส านักงานสีเขียว และบ้านสีเขียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน สัดส่วนของ
พื้นที่ดาดแข็ง ลานดิน หญ้า ไม้พุ่ม (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์และคณะ, 2551: 33) ซึ่งตัวแปรที่ได้จาก
เทศบาลเมืองราชบุรี เป็นตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่มีความส าคัญและประเด็นที่
น่าสนใจ ผู้วิจัยจึงน ามาเป็นตัวแปร ดังนี้ 

 
ตารางที่ 19 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี จ านวน 6 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 พื้นที่เมือง ตร.ม. 
2 จ านวนประชากร คน 
3 ความหนาแน่นประชากร คน/ตร.ม. 
4 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว ตร.ม./คน 
5 จ านวนวัด แห่ง 
6 จ านวนโรงเรียน แห่ง 

ที่มา: ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ และคณะ, “โครงการจัดท าแผนการจัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้าน
ระบบนิเวศอย่างยั่งยืน” (เอกสารประกอบการประชุมวิชาการด้านการวางแผนภาคและเมือง จัดโดย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2551), 34. 
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1.9 ตัวแปรจำกกรณีศึกษำ : เทศบำลต ำบลอัมพวำ จังหวัดสมุทรสงครำม 

เทศบาลต าบลอัมพวา เป็นเทศบาลหนึ่งใน 8 เมืองต้นแบบของโครงการจัดท าแผนการ
จัดการพื้นที่สีเขียวที่สมบูรณ์ทางด้านระบบนิเวศอย่างยั่งยืน โดยรองศาสตราจารย์ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์ 
ภาควิชาการวางแผนภาคและเมือง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะผู้วิจัย โดย
การศึกษาสถานะพื้นสีเขียว ในเมืองตัวอย่าง มีการประเมินจากองค์ประกอบของพื้นที่สีเขียว ได้แก่ ถนนสี
เขียว วัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ส านักงานสีเขียว และบ้านสีเขียว โดยมีเกณฑ์การให้คะแนน สัดส่วนของ
พื้นที่ดาดแข็ง ลานดิน หญ้า ไม้พุ่ม (ศิริวรรณ ศิลาพัชรนันท์และคณะ, 2551: 35) ซึ่งตัวแปรที่ได้จากเทศบาล
ต าบลอัมพวา เป็นตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดเฉพาะพื้นที่สีเขียวเท่านั้น แต่มีความส าคัญจึงน ามาเป็นตัวแปร ดังนี้ 

 

ตารางที่ 20 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา จ านวน 6 ตัวแปร 
ที่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 พื้นที่เมือง ตร.ม. 
2 จ านวนประชากร คน 
3 ความหนาแน่นประชากร คน/ตร.ม. 
4 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว ตร.ม./คน 
5 จ านวนวัด แห่ง 
6 จ านวนโรงเรียน แห่ง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.10 ตัวแปรจำกกรณีศึกษำ : เทศบำลต ำบลเมืองแกลง จังหวัดระยอง 
เทศบาลต าบลเมืองแกลง เป็นเทศบาลที่มีแนวทางในการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองสีเขียว 

โดยใช้ค าว่า “เกษตรเมือง” เพื่อปรับเปลี่ยนเมืองแกลงจากเมืองอุตสาหกรรมเป็นเมืองคาร์บอนต่ า ซึ่งตัวแปร
ที่ได้นี้ เป็นตัวแปรที่เป็นตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองสีเขียวลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของเมือง สามารถ
สรุปตัวแปร ดังนี้ 

 
ตารางที่ 21 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวน 9 ตัวแปร 

ท่ี ตัวแปร หน่วยวัด 
1 สัดส่วนและปริมาณของคาร์บอน ร้อยละ 
2 พื้นท่ีสีเขียว ตร.ม. 
3 การคัดแยกขยะ - 
4 การรีไซเคิลขยะ - 
5 สัดส่วนปริมาณขยะ ลบ.ม./คน 
6 บริการรถรับส่งนักเรียน ครั้ง 
7 การรณรงค์การใช้จักรยาน - 
8 การท าเกษตรในพื้นท่ีเมือง แห่ง 
9 การเอาใจใส่แหล่งน้ า - 

(โดยผู้วิจัย) 
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1.11 ตัวแปรจำกกรณีศึกษำ : เทศบำลนครเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

 เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นพื้นที่น าร่องโครงการ “Green City Development”     
ตามหลักปรัชญาเมืองสีเขียว ของส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ยังเป็นหน่วยประสานการด าเนินโครงการฯ ในระดับพื้นที่ เพื่อเพิ่มศักยภาพแก่ภาค
ส่วนต่างๆ ในการเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากประสบการณ์การพัฒนาเมืองสีเขียว โดยกล่าวถึงประโยชน์ของ
พืชพรรณในเมือง คุณภาพอากาศและป่าในเมือง การขจัดมลพิษทางอากาศโดยการใช้พืชพรรณ 
ความสามารถของต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มและการจัดการป่าไม้ในเมือง เป็นต้น 
 
ตารางที่ 22 การสรุปตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ จ านวน 6 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร หน่วยวัด 
1 พื้นที่เมือง ตร.ม. 
2 จ านวนประชากร คน 
3 ความหนาแน่นประชากร คน/ตร.ม. 
4 สัดส่วนพ้ืนท่ีสีเขียว ตร.ม./คน 
5 จ านวนวัด แห่ง 
6 จ านวนโรงเรียน แห่ง 

ที่มา: ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้ม, พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่ำงยั่งยืน,
เข้าถึงเมื่อ 21 ตุลาคม 2553, เข้าถึงได้จาก
http://www.onep.go.th/library/index.php?option=com_content&view=article&id=36:-urban-
green-&catid=9:2012-01-10-01-49-23&Itemid=14 
 

2. กระบวนกำรคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย 
จากการสรุป รวบรวมและวิเคราะห์ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับเมืองสี เขียว จากแนวคิด ทฤษฎี 

งานวิจัยและกรณีศึกษาต่างๆ ได้ทั้งหมด 149 ตัวแปร ซึ่งข้อมูลนี้ยังเป็นข้อมูลตัวแปรที่ยังไม่ได้จัดเรียงกลุ่ม
หรือผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปร ดังนั้น ผู้วิจัยจึงน าข้อมูลทั้งหมดมาสรุปเป็นตาราง เพื่อให้เห็นภาพรวม
ของตัวแปรทั้งหมด จะน าไปสู่กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ที่ประกอบไปด้วย  

การแบ่งกลุ่มตัวแปรออกเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณ   
การเปรียบเทียบระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีนับแนวคิดที่ใช้ตัวแปรนั้น 
การคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทของเมืองของประเทศไทย 
ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 
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ตารางที่ 23 สรุปตัวแปรข้ันต้นในการสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

แนวคิดเมืองสีเขียว แนวคิดกำรพัฒนำอย่ำงยั่งยืน กำรออกแบบกับธรรมชำติ 

การรีไซเคิล เป็นการวางแผนระยะยาว ลักษณะทางธรณีวิทยา 
การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม ลักษณะทางอุทกวิทยา 
การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมืองกระชับ ลักษณะดิน 
การอนุรักษ์พลังงาน การใช้รถยนต์ที่น้อยลง นิเวศวิทยาของพืช 

การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ 
มลพิษและของเสียลดลงเน้นการใช้ทรัพยากร
ที่มีประสิทธิภาพ 

สัตว์ป่า 

ทางสีเขียว การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ แนวคิดเมืองกระชับ 
วัดสีเขียว ที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี ความงามของสภาพแวดล้อม 
โรงเรียนสีเขียว สังคมที่มีสุขภาพที่ดี การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของประชากร 
ส านักงานสีเขียว ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน สภาพอากาศที่เหมาะสม 
บ้านสีเขียว การมีส่วนร่วมของชุมชน ค่าครองชีพไม่แพง 
การใช้พลังงานทดแทน อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม 
การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน ความหนาแน่นของประชากร การลดมลภาวะ 
ลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การก าจัดขยะ 
การท าหลังคาเขียว ผลกำรจัดล ำดับควำมส ำคัญของเมือง การก าจัดอุบัติเหตุรถยนต์ 
การท าพ้ืนที่ธรรมชาติต่อเนื่อง ประชากร การป้องกันวินาศกรรม 
การท าเกษตรในเมือง ความหนาแน่น การลดการเกิดภัยพิบัติ 
การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน รายได้ ดรรชนีควำมเขียวของเมืองในเอเชีย 
ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  ร้อยละการปล่อย CO2 

แนวคิดกำรเติบโตอย่ำงชำญฉลำด ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก  การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP 
เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ สถานีรถไฟ นโยบายพลังงานสะอาด 
การสร้างที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย สนามบินพาณิชย ์ นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ 
การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ สถานีขนส่งผู้โดยสาร สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน แม่น้ าสายหลัก ความหนาแน่นประชากร 

การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ คลอง นโยบายเกี่ยวกับอาคารสีเขียว 
การตัดสินพัฒนาท่ีคาดการณ์ได้เป็นธรรมและ
คุ้มค่า 

อ่างเก็บน้ า นโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 

การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน แหล่งผลิตน้ าประปา โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี 
การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง 
การมีทางเลือกคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย สถานีก าจัดขยะมูลฝอย นโยบายเกี่ยวกับการลดความแออัด 
การพัฒนาชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว สถานีปั๊มน้ ามัน การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย 
การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่
หนาแน่นเกินไป 

สถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  สัดส่วนของเสียต่อประชากร 

เทศบำลเมืองรำชบุรี ตลาดสด นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย 
พื้นที่เมือง ธนาคาร นโยบายเกี่ยวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ 
จ านวนประชากร โรงแรม สัดส่วนการใช้น้ าต่อประชากร 
ความหนาแน่นประชากร ศูนย์การค้า/ร้านค้า/โรงภาพยนตร์ การรั่วไหลของระบบน้ า 
สัดส่วนพื้นที่สีเขียว สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 
จ านวนวัด สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม นโยบายเกี่ยวกับความย่ังยืนของแหล่งน้ า 
จ านวนโรงเรียน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร 

เทศบำลต ำบลอัมพวำ ศูนย์ OTOP  การจัดการน้ าเสีย 
พื้นที่เมือง พิพิธภัณฑ์/ศูนย์วัฒนธรรม นโยบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล 
จ านวนประชากร สวนสาธารณะ ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ 
ความหนาแน่นประชากร สนามกีฬา ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 
สัดส่วนพื้นที่สีเขียว โรงเรียนมัธยมศึกษา ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย 

   ส
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ตารางที่ 23 สรุปตัวแปรข้ันต้นในการสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง (ต่อ) 

จ านวนวัด สถาบันอาชีวศึกษา นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ 
จ านวนโรงเรียน สถาบันอุดมศึกษา การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 

เทศบำลเมืองแกลง ห้องสมุดประชาชน การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม 
สัดส่วนและปริมาณของคาร์บอน  กระบวนการมีส่วนร่วม 
พื้นที่สีเขียว  เทศบาลนครเชียงใหม่ 
การคัดแยกขยะ  พื้นที่เมือง 
การรีไซเคิลขยะ  จ านวนประชากร 

สัดส่วนปริมาณขยะ  ความหนาแน่นประชากร 

บริการรถรับส่งนักเรียน  สัดส่วนพื้นที่สีเขียว 
การรณรงค์การใช้จักรยาน  จ านวนวัด 
การท าเกษตรในพื้นที่เมือง  จ านวนโรงเรียน 
การเอาใจใส่แหล่งน้ า   

(โดยผู้วิจัย) 
 

2.1 กำรแบ่งกลุ่มตัวแปรเป็นกลุ่มตัวแปรคุณภำพและปริมำณ 
จากข้อมูลตัวแปร 149 ตัวแปรจาก 11 แนวคิดสามารถแยกออกมาเป็นตัวแปร       

เชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณ ผู้วิจัยได้น าตัวแปรมาจัดเรียงในรูปแบบตารางเพื่อความเข้าใจง่าย  
จากการแยกตัวแปรออกเป็น 2 กลุ่ม คือ ตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณ 

พบว่า กลุ่ม   ตัวแปรเชิงคุณภาพ มี 54 ตัวแปร ตัวแปรเชิงปริมาณมี 95 ตัวแปร ไม่มีแนวคิดใดเป็นกลุ่ม   
ตัวแปรเชิงคุณภาพทั้งหมด   แต่มีกลุ่มตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณทั้งหมด คือ ผลการจัดล าดับ
ความส าคัญของเมือง เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลเมืองราชบุรี และเทศบาลนครเชียงใหม่ นอกนั้นแนวคิด
จะมีทั้งตัวแปรที่เป็นเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ 
 
ตารางที่ 24 ตัวแปรเชิงคุณภาพจากทั้ง 11 แนวคิด 

ท่ี ตัวแปรเชิงคุณภำพ จำกแนวคิด ท่ี ตัวแปรเชิงคุณภำพ จำกแนวคิด 
1 การรีไซเคิล แนวคิดเมืองสีเขียว 28 การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
2 การอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดเมืองสีเขียว 29 การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ การเติบโตอย่างชาญฉลาด 

3 
การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน 

แนวคิดเมืองสีเขียว 30 
การตัดสินพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและ
คุ้มค่า 

การเติบโตอย่างชาญฉลาด 

4 ลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ แนวคิดเมืองสีเขียว 31 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี การเติบโตอย่างชาญฉลาด 
5 การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน แนวคิดเมืองสีเขียว 32 การพัฒนาชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว การเติบโตอย่างชาญฉลาด 

6 เป็นการวางแผนระยะยาว การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 33 
การออกแบบอาคารที่ มีประสิทธิภาพแต่ไ ม่
หนาแน่นเกินไป 

การเติบโตอย่างชาญฉลาด 

7 ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 34 นโยบายพลังงานสะอาด ดรรชนีความเขียวของเมือง 
8 การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมืองกระชับ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 35 นโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ดรรชนีความเขียวของเมือง 
9 การใช้รถยนต์ที่น้อยลง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 36 นโยบายเก่ียวกับอาคารสีเขียว ดรรชนีความเขียวของเมือง 

10 
มลพิ ษแล ะข อง เ สี ย ล ดล ง เน้ นกา ร ใ ช้
ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
37 

นโยบายเก่ียวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน 
ดรรชนีความเขียวของเมือง 

11 การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 38 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี ดรรชนีความเขียวของเมือง 
12 ที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 39 นโยบายเก่ียวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง ดรรชนีความเขียวของเมือง 
13 สังคมที่มีสุขภาพที่ดี การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 40 นโยบายเก่ียวกับการลดความแออัด ดรรชนีความเขียวของเมือง 
14 ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 41 นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 

15 การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 42 
นโยบายเก่ียวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้
ใหม่ 

ดรรชนีความเขียวของเมือง 
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ตารางที่ 24 ตัวแปรเชิงคุณภาพจากทั้ง 11 แนวคิด (ต่อ) 

ท่ี ตัวแปรเชิงคุณภำพ จำกแนวคิด ท่ี ตัวแปรเชิงคุณภำพ จำกแนวคิด 
16 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 43 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 
17 ความงามของสภาพแวดล้อม แนวคิดเมืองกระชับ 44 นโยบายเก่ียวกับความยั่งยืนของแหล่งน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 

18 
การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของ
ประชากร 

แนวคิดเมืองกระชับ 45 การจัดการน้ าเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 

19 สภาพอากาศที่เหมาะสม แนวคิดเมืองกระชับ 46 นโยบายเก่ียวกับระบบสุขาภิบาล ดรรชนีความเขียวของเมือง 
20 ค่าครองชีพไม่แพง แนวคิดเมืองกระชับ 47 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพอากาศ ดรรชนีความเขียวของเมือง 
21 การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม แนวคิดเมืองกระชับ 48 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดรรชนีความเขียวของเมือง 
22 การก าจัดอุบัติเหตุรถยนต์ แนวคิดเมืองกระชับ 49 การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดรรชนีความเขียวของเมือง 
23 การป้องกันวินาศกรรม แนวคิดเมืองกระชับ 50 กระบวนการมีส่วนร่วม ดรรชนีความเขียวของเมือง 
24 การลดการเกิดภัยพิบัติ แนวคิดเมืองกระชับ 51 บริการรถรับส่งนักเรียน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
25 เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ การเติบโตอย่างชาญฉลาด 52 การรณรงค์การใช้จักรยาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
26 การสร้างที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย การเติบโตอย่างชาญฉลาด 53 การท าเกษตรในพื้นที่เมือง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
27 การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ การเติบโตอย่างชาญฉลาด 54 การเอาใจใส่แหล่งน้ า เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

(โดยผู้วิจัย) 
 
ตารางที่ 25  ตัวแปรเชิงปริมาณจากทั้ง 11 แนวคิด 

ที่ ตัวแปรเชิงปริมำณ จำกแนวคิด ที่ ตัวแปรเชิงปริมำณ จำกแนวคิด 

1 
การด า เนิ นธุ ร กิจที่ เ ป็น มิตร กับ
สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเมืองสีเขียว 49 พิพิธภัณฑ์/ศูนยว์ัฒนธรรม ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

2 
การใช้ เทคโนโลยีที่ เ ป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

แนวคิดเมืองสีเขียว 50 สวนสาธารณะ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

3 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ แนวคิดเมืองสีเขียว 51 สนามกีฬา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
4 ทางสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 52 โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
5 วัดสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 53 สถาบันอาชีวศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
6 โรงเรียนสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 54 สถาบันอุดมศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
7 ส านักงานสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 55 ห้องสมุดประชาชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
8 บ้านสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 56 โรงพยาบาลศูนย์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
9 การใช้พลังงานทดแทน แนวคิดเมืองสีเขียว 57 โรงพยาบาล ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
10 การท าหลังคาเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 58 คลินิคเอกชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
11 การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง แนวคิดเมืองสีเขียว 59 ศูนย์บริการสาธารณสุข ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
12 การท าเกษตรในเมือง แนวคิดเมืองสีเขียว 60 สถานีอนามัย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
13 ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร แนวคิดเมืองสีเขียว 61 ร้อยละการปล่อย CO2 ดรรชนีความเขียวของเมือง 
14 ความหนาแน่นของประชากร การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 62 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ดรรชนีความเขียวของเมือง 
15 การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 63 สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 
16 ลักษณะทางธรณีวิทยา การออกแบบกับธรรมชาติ 64 ความหนาแน่นประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 
17 ลักษณะทางอุทกวิทยา การออกแบบกับธรรมชาติ 65 การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 
18 ลักษณะดิน การออกแบบกับธรรมชาติ 66 สัดส่วนของเสียต่อประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 
19 นิเวศวิทยาของพืช การออกแบบกับธรรมชาติ 67 สัดส่วนการใช้น้ าต่อประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 
20 สัตว์ป่า การออกแบบกับธรรมชาติ 68 การรั่วไหลของระบบน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 
21 การลดมลภาวะ แนวคิดเมืองกระชับ 69 การเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 
22 การก าจัดขยะ แนวคิดเมืองกระชับ 70 ความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ ดรรชนีความเขียวของเมือง 
23 การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบผสมผสาน แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 71 ความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ดรรชนีความเขียวของเมือง 

24 
การมีทางเลือกคมนาคมขนส่งที่
หลากหลาย 

แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
72 

ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย ดรรชนีความเขียวของเมือง 

25 ประชากร ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 73 พื้นที่เมือง เทศบาลเมืองราชบุรี 
26 ความหนาแน่น ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 74 จ านวนประชากร เทศบาลเมืองราชบุรี 
27 รายได้ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 75 ความหนาแน่นประชากร เทศบาลเมืองราชบุรี 
28 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 76 สัดส่วนพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองราชบุรี 
29 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 77 จ านวนวัด เทศบาลเมืองราชบุรี 
30 สถานีรถไฟ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 78 จ านวนโรงเรียน เทศบาลเมืองราชบุรี 
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ตารางที่ 25  ตัวแปรเชิงปริมาณจากทั้ง 11 แนวคิด (ต่อ) 

ที่ ตัวแปรเชิงปริมำณ จำกแนวคิด ที่ ตัวแปรเชิงปริมำณ จำกแนวคิด 
31 สนามบินพาณิชย์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 79 พื้นท่ีเมือง เทศบาลต าบลอัมพวา 
32 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 80 จ านวนประชากร เทศบาลต าบลอัมพวา 
33 แม่น้ าสายหลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 81 ความหนาแน่นประชากร เทศบาลต าบลอัมพวา 
34 คลอง ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 82 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียว เทศบาลต าบลอัมพวา 
35 อ่างเก็บน้ า ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 83 จ านวนวัด เทศบาลต าบลอัมพวา 
36 แหล่งผลิตน้ าประปา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 84 จ านวนโรงเรียน เทศบาลต าบลอัมพวา 

37 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 85 
สั ด ส่ ว น แ ล ะ ป ริ ม า ณ ข อ ง
คาร์บอน 

เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

38 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 86 พื้นท่ีสีเขียว เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
39 สถานีปั๊มน้ ามัน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 87 การคัดแยกขยะ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
40 สถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 88 การรีไซเคิลขยะ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
41 ตลาดสด ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 89 สัดส่วนปริมาณขยะ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
42 ธนาคาร ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 90 พื้นท่ีเมือง เทศบาลนครเชียงใหม่ 
43 โรงแรม ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 91 จ านวนประชากร เทศบาลนครเชียงใหม่ 
44 ศูนย์การค้า/ร้านค้า/โรงภาพยนตร์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 92 ความหนาแน่นประชากร เทศบาลนครเชียงใหม่ 
45 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 93 สัดส่วนพื้นท่ีสีเขียว เทศบาลนครเชียงใหม่ 
46 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 94 จ านวนวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ 
47 สถานท่ีท่องเท่ียวเชิงนิเวศ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 95 จ านวนโรงเรียน เทศบาลนครเชียงใหม่ 
48 ศูนย ์OTOP  ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง    

(โดยผู้วิจัย) 
 

2.2 กำรเปรียบเทียบตัวแปรระดับควำมส ำคัญของตัวแปรด้วยวิธีนับแนวคิดที่ใช้ตัวแปร 
หลังจากที่ท าการคัดกรองตัวแปรออกมาเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ จ านวน 54 ตัวแปร 

และตัวแปรเชิงปริมาณจ านวน 95 ตัวแปร ล าดับต่อมาผู้วิจัยจะหาระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีการ
นับแนวคิดที่ใช้ตัวแปรนั้น หรือการดูจ านวนตัวแปรที่มีความซ้ าหรือมีความหมายไปในทางเดียวกัน โดยแยก
ออกมาเป็นการคัดกรองตัวแปรเชิงคุณภาพ และตัวแปรเชิงปริมาณ โดยท าการเรียบเรียงในรูปแบบตาราง  

2.2.1 ตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 
ตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่ไม่ซ้ า มี 1 ตัว

แปร คือ ตัวแปรการวางแผนระยะยาว จากแนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน และตัวแปรที่มีความซ้ า หรือมี
ความหมายสอดคล้อง ใกล้เคียงกัน หรือเป็นไปในทิศทางเดียวกันของข้อมูลจากจ านวน 53 ตัวแปร สามารถ
น ามาจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความซ้ าหรือมีความหมายไปในทางเดียวกันได้จ านวน 11 ตัวแปร ซึ่งสามารถอธิบาย
แต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวแปรเกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งตัวแปรที่ถูกจัดให้อยู่
ในกลุ่มเดียวกัน คือ การลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ นโยบายพลังงานสะอาด การรีไซเคิล และนโยบาย
เกี่ยวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ ซึ่งตัวแปรในกลุ่มนี้มีตัวแปรที่มาจากแนวคิดเมืองสีเขียวที่เป็น
แนวคิดหลักจ านวน 3 ตัวแปร  

กลุ่มที่ 2 ตัวแปรเกี่ยวกับเมืองกระชับ มีการกล่าวถึงการใช้ประโยชน์ที่ดินและ
รูปแบบของเมืองกระชับ หรือนโยบายที่ส่งเสริมให้เมืองมีความกระชับมากข้ึน ได้แก่ ตัวแปรการใช้ประโยชน์
ที่ดินแบบเมืองกระชับ เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ การออกแบบอาคารที่มีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่น
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เกินไป นโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน นโยบายเกี่ยวกับการลดความแออัด การสร้างที่อยู่อาศัย      
ที่หลากหลายและนโยบายเก่ียวกับอาคารสีเขียว 

กลุ่มที่ 3 ตัวแปรเกี่ยวกับด้านคมนาคมขนส่งในเชิงคุณภาพ ประกอบไปด้วย   
ตัวแปรการใช้รถยนต์ที่น้อยลง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของ
เมือง บริการรถรับส่งนักเรียน การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้า
เมืองของประชากร การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้และการรณรงค์การใช้จักรยาน โดยตัวแปรที่มาจากแนวคิด
เมืองสีเขียวที่เป็นแนวคิดหลักคือ การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน 

กลุ่มที่ 4 ตัวแปรเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ประกอบไปด้วย ตัวแปรระบบเศรษฐกิจ     
ที่ยั่งยืน  ค่าครองชีพไม่แพง และการตัดสินพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่า 

กลุ่มที่ 5 ตัวแปรเกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อน าไปสู่การเป็น
สังคมที่มีสุขภาพดี โดยแนวคิดที่อ้างถึงตัวแปรนี้ คือ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด แนวคิดการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนและดรรชนีวัดความเขียวของเมือง 

กลุ่มที่ 6 ตัวแปรเกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ ประกอบไปด้วย  
ตัวแปรอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การพัฒนาชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว และการสร้างอัตลักษณ์ของ
ท้องที่ 

กลุ่มที่ 7 ตัวแปรเกี่ยวกับพื้นที่เกษตร คือ ตัวแปรการอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม 
การท าเกษตรในพื้นที่เมือง โดยแนวคิดเมืองสีเขียวก็สนับสนุนให้มีการท าเกษตรในเมือง 

กลุ่มที่ 8 ตัวแปรเกี่ยวกับอากาศ ได้แก่ ตัวแปรนโยบายเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาวะอากาศนโยบายเก่ียวกับคุณภาพอากาศ และสภาพอากาศที่เหมาะสม 

กลุ่มที่ 9 ตัวแปรเกี่ยวกับความปลอดภัย ได้แก่ ตัวแปรการก าจัดอุบัติเหตุรถยนต์ 
การป้องกันวินาศกรรม และการลดการเกิดภัยพิบัติ 

กลุ่มที่ 10 ตัวแปรเกี่ยวกับน้ าในมิติต่างๆ ได้แก่ ตัวแปรนโยบายเก่ียวกับคุณภาพ
น้ า นโยบายเกี่ยวกับความยั่งยืนของแหล่งน้ า การเอาใจใส่แหล่งน้ า การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน 
การจัดการน้ าเสีย นโยบายเก่ียวกับระบบสุขาภิบาล นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย และมลพิษ
และของเสีย ลดลงเน้นการใช้ทรัพยากรที่มีประสิทธิภาพ โดยการใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืนเป็น     
ตัวแปรหนึ่งของแนวคิดเมืองสีเขียว 

กลุ่มที่ 11 ตัวแปรเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ ประกอบด้วยตัวแปรการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ
ความงามของสภาพแวดล้อม การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดีและที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี 
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ตารางที่  26 ตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 

 
หมายเหตุ :           ตัวแปรที่ถูกพูดถึงในแนวคิดเมืองสีเขียว 
(โดยผู้วิจัย) 

 
จากตารางสามารถสรุปได้ว่า จากการผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปร         

ในขั้นตอนนี้ ท าให้ตัวแปรเขิงคุณภาพ มีจ านวนตัวแปร 6 ตัวแปรที่มาจากแนวคิดเมืองสีเขียว คือ ตัวแปร
การอนุรักษ์พลังงาน การลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ การรีไซเคิล การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน 
การท าเกษตรในเมือง และการใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน จากจ านวนเชิงคุณภาพทั้งหมด 54 ตัวแปร 
ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยการวิเคราะหจ์ านวนตัวแปรที่มีความซ้ าหรือมีความหมายไปในทางเดียวกันโดย
มีแนวคิดเมืองสีเขียวอยู่ใน 3 กลุ่มด้วยกัน ท าให้ตัวแปรที่ไม่ซ้ าและซ้ า คัดกรองเหลือจ านวน 12 ตัวแปร 
ประกอบด้วย ตัวแปรการวางแผนระยะยาว พลังงาน เมืองกระชับ คมนาคมขนส่ง เศรษฐกิจ กระบวนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน เอกลักษณ์ วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ พื้นที่เกษตร อากาศ ความปลอดภัย น้ า แล ะ
สภาพแวดล้อม 

 

ที่ ตัวแปรที่ไม่ซ้ า มาจากแนวคิด ที่ ตัวแปรที่ซ้ า มาจากแนวคิด 
1 การวางแผนระยะยาว การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 6 

  
  

อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถ่ิน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ที่ ตัวแปรที่ซ้ า มาจากแนวคิด การพัฒนาชุมชนเดิมที่มีอยู่แล้ว แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

1 
  
  
  
  

การอนุรักษ์พลังงาน แนวคิดเมืองสีเขียว การสร้างอัตลักษณ์ของท้องที่ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
ลดการพึ่งพาเครื่องปรับอากาศ แนวคิดเมืองสีเขียว 7 

  
  

การอนุรักษ์พื้นที่เกษตรกรรม แนวคิดเมืองกระชับ 
นโยบายพลังงานสะอาด ดรรชนีความเขียวของเมือง การท าเกษตรในพื้นที่เมือง เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
การรีไซเคิล แนวคิดเมืองสีเขียว การท าเกษตรในเมือง แนวคิดเมืองสีเขียว 

นโยบายเกี่ยวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ ดรรชนีความเขียวของเมือง 8 
  
  

นโยบายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศ ดรรชนีความเขียวของเมือง 

2 
  
  
  
  
  
  

การใช้ประโยชน์ที่ดินแบบเมืองกระชับ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพอากาศ ดรรชนีความเขียวของเมือง 
เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด สภาพอากาศที่เหมาะสม แนวคิดเมืองกระชับ 
การออกแบบอาคารท่ีมีประสิทธิภาพแต่ไม่หนาแน่นเกินไป แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 9 

  
  

การก าจัดอุบัติเหตุรถยนต์ แนวคิดเมืองกระชับ 
นโยบายเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ที่ดิน ดรรชนีความเขียวของเมือง การป้องกันวินาศกรรม แนวคิดเมืองกระชับ 
นโยบายเกี่ยวกับการลดความแออัด ดรรชนีความเขียวของเมือง การลดการเกิดภัยพิบัติ แนวคิดเมืองกระชับ 
การสร้างที่อยู่อาศัยที่หลากหลาย แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

10 
  
  
  
  
  
  

นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 
นโยบายเกี่ยวกับอาคารสีเขียว ดรรชนีความเขียวของเมือง นโยบายเกี่ยวกับความย่ังยืนของแหล่งน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 

3 
  
  
  
  
  
  
  

การใช้รถยนต์ที่น้อยลง การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การเอาใจใส่แหล่งน้ า เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี ดรรชนีความเขียวของเมือง การใช้ระบบระบายน้ าฝนอย่างยั่งยืน แนวคิดเมืองสีเขียว 
นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง ดรรชนีความเขียวของเมือง การจัดการน้ าเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 
บริการรถรับส่งนักเรียน เทศบาลต าบลเมืองแกลง นโยบายเกี่ยวกับระบบสุขาภิบาล ดรรชนีความเขียวของเมือง 
การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน แนวคิดเมืองสีเขียว นโยบายการเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 

การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของประชากร 
แนวคิดเมืองกระชับ 

มลพิษและของเสียลดลงเน้นการใช้ทรัพยากรที่มี
ประสิทธิภาพ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

11 
  
  
  
  

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ดรรชนีความเขียวของเมือง 
การรณรงค์การใช้จักรยาน เทศบาลต าบลเมืองแกลง การติดตามด้านสิ่งแวดล้อม ดรรชนีความเขียวของเมือง 

4 
  
  

ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ต้องใส่ใจสภาพแวดล้อม การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
ค่าครองชีพไม่แพง แนวคิดเมืองกระชับ การฟื้นฟูระบบธรรมชาติ การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

การตัดสินพัฒนาที่คาดการณ์ได้เป็นธรรมและคุ้มค่า แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ความงามของสภาพแวดล้อม แนวคิดเมืองกระชับ 

5 
  
  
  

การมีส่วนร่วมของชุมชน การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 
การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด ที่อยู่อาศัยที่ดีและสภาพแวดล้อมที่ดี การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
กระบวนการมีส่วนร่วม ดรรชนีความเขียวของเมือง 

 
 สังคมที่มีสุขภาพที่ดี การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
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ภาพที่  24 สรุปตัวแปรเชิงคุณภาพที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

2.2.2 ตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 
ตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร พบว่า ตัวแปรที่ไม่ซ้ า    

มี 13 ตัวแปร คือการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน นิเวศวิทยาของพืช  
สัตว์ป่า รายได้ ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ระดับความ
เข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ และระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ และ เหลือตัวแปร 82 ตัว
แปร สามารถน ามาจัดกลุ่มตัวแปรที่มีความซ้ าหรือมีความหมายไปในทางเดียวกันได้จ านวน 14 ตัวแปร     
ซึ่งสามารถอธิบายแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

กลุ่มที่ 1 ตัวแปรเกี่ยวกับวัด โดยแนวคิดที่มีการกล่าวถึงวัด จ านวนวัดและการ
ส่งเสริม  การพัฒนาวัดให้เป็นวัดสีเขียว ได้แก่ แนวคิดเมืองสีเขียวกรณีศึกษา 3 เมือง คือ เทศบาลเมือง
ราชบุรี เทศบาลต าบลอัมพวา และเทศบาลนครเชียงใหม่  

กลุ่มที่ 2 ตัวแปรเกี่ยวกับสถาบันการศึกษา มีการกล่าวถึงสถาบันการศึกษาใน
หลายแนวคิด โดยมีความเห็นสอดคล้องไปในทางเดียวกันคือ ส่งเสริมพื้นที่สถาบันการศึกษาให้เป็นพื้นที่สี
เขียวของเมือง แนวคิดที่กล่าวถึงตัวแปรนี้ ได้แก่ แนวคิดเมืองสีเขียว ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาลต าบลอัมพวา 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ
54 ตัวแปร

ตัวแปรท่ีไม่ซ้ าแนวคิด ตัวแปรท่ีซ้ าแนวคิด
1.การวางแผนระยะยาว 1. เกี่ยวกับพลังงาน การอนุรักษพ์ลังงาน

2. เกี่ยวกับเมืองกระชับ 
3. เกี่ยวกับด้านคมนาคมขนส่งในเชิงคุณภาพ 
4. เกี่ยวกับเศรษฐกิจ
5. เกี่ยวกับกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน 
6. เกี่ยวกับเอกลักษณ์วัฒนธรรมท้องถิ่นต่างๆ 
7. เกี่ยวกับพ้ืนท่ีเกษตร 
8. เกี่ยวกับอากาศ
9. การเกิดอุบัติเหตุ
10.เกี่ยวกับน้ าในมิติต่างๆ 
11.เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมในด้านต่างๆ  

1 ตัวแปร 11 กลุ่มตัวแปร

ตัวแปรเชิงคุณภาพ
12 ตัวแปร

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



76 

 
กลุ่มที่ 3 ตัวแปรเกี่ยวกับอาคารสีเขียว ซึ่งมีการใช้งานอาคารหลายประเภท 

ผู้วิจัยจึงจัดกลุ่มให้มาอยู่ในกลุ่มเดียวกันคือ กลุ่มอาคารสีเขียว เพื่อให้เกิดกลุ่มเดียวกันในการจ ากัดความของ
ตัวแปรว่า ถ้าอาคารใดมีการส่งเสริมหรือประกาศแน่ชัดในการเป็นอาคารสีเขียว หรือสามารถส่งเสริมให้เป็น
กลุ่มอาคารเขียวได้ในอนาคต ได้แก่ ตัวแปร ส านักงานสีเขียว โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาล คลินิกเอกชน 
ศูนย์บริการสาธารณสุข สถานีอนามัย บ้าน  สีเขียว และการท าหลังคาเขียว 

กลุ่มที่ 4 ตัวแปรเกี่ยวกับพื้นที่สีเขียวของเมือง ซึ่งในหลายแนวคิดมีการ
กล่าวถึงพื้นที่สีเขียวของเมือง แต่มีการให้ค านิยามหรือสถานที่แตกต่างกัน แต่มีความหมายไปในทิศทาง
เดียวกัน คือ การส่งเสริมให้มีพื้นที่สีเขียวในเมือง ได้แก่ ตัวแปรการท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง พื้นที่สีเขียว 
สวนสาธารณะ สนามกีฬา สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

กลุ่มที่ 5 ตัวแปรเกี่ยวกับพลังงาน ได้แก่ ตัวแปรการใช้พลังงานทดแทน สถานี
ปั๊มน้ ามัน และสถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  

กลุ่มที่ 6 ตัวแปรเกี่ยวกับขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร โดยมีความสัมพันธ์
กับตัวแปรในกลุ่มที่ 4 เพราะตัวแปรในกลุ่มนี้จะเป็นการคิดสัดส่วนพื้นที่สีเขียวต่อประชากรในเมืองนั้น โดย
แนวคิดที่กล่าวถึงตัวแปรนี้ ได้แก่ แนวคิดเมืองสีเขียว ดัชนีความเขียวของเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาล
นครเชียงใหม่ และเทศบาลต าบลอัมพวา 

กลุ่มที่ 7 ตัวแปรเกี่ยวกับความหนาแน่นประชากรในเมือง โดยมีการกล่าวถึง
พื้นที่เมืองในบางแนวคิด โดยรวมแล้วผู้วิจัยจึงจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกัน เพราะแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์
ของจ านวนประชากรและขนาดพื้นที่ของเมืองที่ส่งผลถึงกัน โดยแนวคิดที่กล่าวถึงตัวแปรนี้ ได้แก่ การพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง ดัชนีความเขียวของเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี 
เทศบาลนครเชียงใหม่ เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลนครเชียงใหม่ และเทศบาลต าบล
อัมพวา 

กลุ่มที่ 8 ตัวแปรเกี่ยวกับของเสียที่มาจากประชากร ได้แก่ ตัวแปรสัดส่วนของ
เสียต่อประชากร สัดส่วนปริมาณขยะ ดัชนีความเขียวของเมือง และเทศบาลต าบลเมืองแกลง 

กลุ่มที่ 9 ตัวแปรเกี่ยวกับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ได้แก่ ร้อยละการปล่อย 
CO2 สัดส่วนและปริมาณของคาร์บอนและการลดมลภาวะ ดัชนีความเขียวของเมือง เทศบาลต าบลเมืองแก
ลง และแนวคิดเมืองกระชับ 

กลุ่มที่ 10 ตัวแปรเกี่ยวกับน้ าเสียในด้านต่างๆ ได้แก่ ตัวแปรโรงบ าบัดน้ าเสีย
ชุมชน สัดส่วนการใช้น้ าต่อประชากรและการรั่วไหลของระบบน้ า ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมืองและ
ดัชนีความเขียวของเมือง 

กลุ่มที่ 11 ตัวแปรเกี่ยวกับขยะในด้านต่างๆ ได้แก่ ตัวแปรการก าจัดขยะ 
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย การคัดแยกขยะและการรีไซเคิลขยะ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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กลุ่มที่ 12 ตัวแปรเกี่ยวกับคมนาคมขนส่ง โดยตัวแปรกลุ่มนี้ประกอบไปด้วย 

การมีทางเลือกคมนาคมขนส่งที่หลากหลาย ทางสีเขียว ทางหลวงแผ่นดิน  3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 
หลัก สนามบินพาณิชย์สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร มีความแตกต่างจากตัวแปรกลุ่มอื่น เนื่องจากผู้วิจัย
เห็นว่าตัวแปรทุกตัวในกลุ่มคมนาคมขนส่ง  ล้วนมีแต่ตัวแปรที่มีความส าคัญต่อความเป็นเมืองสีเขียว ไม่
สามารถจัดกลุ่มเดียวกันเหลือเพียง 1 ตัวแปรได้ เพราะมีผลต่อการวัดความเป็นเมืองสีเขียวทุกตัวแปร 

กลุ่มที่ 13 ตัวแปรเกี่ยวกับจ านวนประชากร โดยแนวคิดที่สนับสนุนตัวแปร 
ประกอบด้วย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง เทศบาลเมืองราชบุรี เทศบาลนครเชียงใหม่และเทศบาล
ต าบลอัมพวา 

กลุ่มที่ 14 ตัวแปรเกี่ยวกับแม่น้ า และพื้นที่เกี่ยวกับน้ าต่างๆ คือ แม่น้ าสาย
หลัก คลอง อ่างเก็บน้ า แหล่งผลิตน้ าประปา และการเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร 
 
ตารางที่ 27 ตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 

ล ำดับ ตัวแปรท่ีไม่ซ้ ำ มำจำกแนวคิด ล ำดับ ตัวแปรท่ีซ้ ำ มำจำกแนวคิด 

1 
ก า ร ด า เ นิ น ธุ ร กิ จ ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม แนวคิดเมืองสีเขียว 

6 
  
  
  
  

ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
แนวคิดเมืองสีเขียว 

2 
ก า ร ใ ช้ เ ท ค โ น โ ล ยี ที่ เ ป็ น มิ ต ร กั บ
สิ่งแวดล้อม แนวคิดเมืองสีเขียว 

สัดส่วนของพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
ดรรชนีความเขียวของเมือง 

3 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ แนวคิดเมืองสีเขียว สัดส่วนพื้นที่สีเขียว เทศบาลเมืองราชบุรี 
4 ลักษณะทางธรณีวิทยา การออกแบบกับธรรมชาติ สัดส่วนพื้นที่สีเขียว เทศบาลนครเชียงใหม่ 
5 ลักษณะทางอุทกวิทยา การออกแบบกับธรรมชาติ สัดส่วนพื้นที่สีเขียว เทศบาลต าบลอัมพวา 

6 ลักษณะดิน การออกแบบกับธรรมชาติ 

7 
  
  
  
  
  
  
  
  

ความหนาแน่นของประชากร การพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

7 นิเวศวิทยาของพืช การออกแบบกับธรรมชาติ ความหนาแน่น ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

8 สัตว์ป่า การออกแบบกับธรรมชาติ ความหนาแน่นประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 

9 รายได ้ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง ความหนาแน่นประชากร เทศบาลเมืองราชบุรี 

10 ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย ดรรชนีความเขียวของเมือง ความหนาแน่นประชากร เทศบาลนครเชียงใหม่ 

11 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ดรรชนีความเขียวของเมือง ความหนาแน่นประชากร เทศบาลต าบลอัมพวา 

12 
ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนได
ออกไซด ์ ดรรชนีความเขียวของเมือง 

พื้นที่เมือง 
เทศบาลเมืองราชบุรี 

13 
ระดับความ เ ข้ม ข้นของซัล เฟอร์ ได
ออกไซด ์ ดรรชนีความเขียวของเมือง 

พื้นที่เมือง 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 

กลุ่ม ตัวแปรท่ีซ้ ำ มำจำกแนวคิด พื้นที่เมือง เทศบาลต าบลอัมพวา 

1 
  
  
  

วัดสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 8 
  

สัดส่วนของเสียต่อประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 

จ านวนวัด เทศบาลเมืองราชบุรี สัดส่วนปริมาณขยะ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

จ านวนวัด เทศบาลต าบลอัมพวา 9 
  
  

ร้อยละการปล่อย CO2 ดรรชนีความเขียวของเมือง 
จ านวนวัด เทศบาลนครเชียงใหม่ สัดส่วนและปริมาณของคาร์บอน เทศบาลต าบลเมืองแกลง 

2 
  
  
  
  
  
  
  

โรงเรียนสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว การลดมลภาวะ แนวคิดเมืองกระชับ 

จ านวนโรงเรียน เทศบาลเมืองราชบุรี 10 
  
  

โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

จ านวนโรงเรียน เทศบาลนครเชียงใหม่ สัดส่วนการใช้น้ าต่อประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 

จ านวนโรงเรียน เทศบาลต าบลอัมพวา การรั่วไหลของระบบน้ า ดรรชนีความเขียวของเมือง 

โรงเรียนมัธยมศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
11 
  
  
  
  

การก าจัดขยะ แนวคิดเมืองกระชับ 

สถาบันอาชีวศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง สถานีก าจัดขยะมูลฝอย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

สถาบันอุดมศึกษา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง การเก็บรวบรวมและก าจัดของเสีย ดรรชนีความเขียวของเมือง 

ห้องสมุดประชาชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง การคัดแยกขยะ เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
3 ส านักงานสีเขียว แนวคิดเมืองสเีขียว การรีไซเคิลขยะ เทศบาลต าบลเมอืงแกลง 

โรงพยาบาลศูนย์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
12 

ก า ร มี ท า ง เ ลื อ ก ค ม น า ค ม ที่
หลากหลาย 

แนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 27 ตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร (ต่อ) 

ล ำดับ ตัวแปรท่ีไม่ซ้ ำ มำจำกแนวคิด ล ำดับ ตัวแปรท่ีซ้ ำ มำจำกแนวคิด 

 3 
 
  
  
  
  

โรงพยาบาล ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
 12 
 
  
  
  
  

ทางสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว 

คลินิคเอกชน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

ศูนย์บริการสาธารณสุข ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

สถานีอนามัย ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง สนามบินพาณิชย์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

บ้านสีเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว สถานีรถไฟ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

การท าหลังคาเขียว แนวคิดเมืองสีเขียว สถานีขนส่งผู้โดยสาร ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

4 
  
  
  
  
  
  

การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง แนวคิดเมืองสีเขียว 
13 
  
  
  

ประชากร ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

พื้นที่สีเขียว เทศบาลต าบลเมืองแกลง จ านวนประชากร เทศบาลเมืองราชบุรี 

สวนสาธารณะ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวนประชากร เทศบาลนครเชียงใหม่ 

สนามกีฬา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง จ านวนประชากร เทศบาลต าบลอัมพวา 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
14 
  
  
  
  
  

แม่น้ าสายหลัก ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง คลอง ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

สถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง อ่างเก็บน้ า ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

5 
  
  

การใช้พลังงานทดแทน แนวคิดเมืองสีเขียว แหล่งผลิตน้ าประปา ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 

สถานีปั๊มน้ ามัน ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง การเข้าถึงแหล่งน้ าของประชากร ดรรชนีความเขียวของเมือง 

สถานีปั๊ม LPG/NGV/CNG  ผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง     

หมายเหตุ :           ตัวแปรที่ถูกพูดถึงในแนวคิดเมืองสีเขียว 
(โดยผู้วิจัย) 
 

จากตารางสามารถสรุปได้ว่าจากการผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปร       
ในขั้นตอนนี้ ท าให้ตัวแปรเชิงปริมาณมีจ านวนตัวแปรที่ไม่ซ้ าจ านวน 13 ตัวแปรและตัวแปรที่ซ้ าจ านวน  82 
ตัวแปร โดยน าตัวแปรที่ซ้ ามาผ่านกระบวนการคัดกรอง โดยการวิเคราะห์จ านวนตัวแปรที่มีความซ้ าหรือมี
ความหมายไปในทางเดียวกันท าให้มีการจัดกลุ่มตัวแปร เหลือจ านวน 14 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปร
เกี่ยวกับวัดสีเขียว สถาบันการศึกษา อาคารสีเขียว พื้นที่  สีเขียว พลังงาน ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
ความหนาแน่นประชากร ของเสียที่มาจากประชากร ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  น้ าเสีย ขยะ คมนาคมขนส่ง 
โดยในกลุ่มคมนาคมขนส่งนั้น ผู้วิจัยเห็นว่าตัวแปรทุกตั วในกลุ่มคมนาคมขนส่ง ล้วนเป็นตัวแปรที่มี
ความส าคัญต่อความเป็นเมืองสีเขียว  คือ ทางสีเขียว ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลักทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 
สนามบินพาณิชย์ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จึงไม่สามารถยุบรวมให้เหลือเพียงหนึ่งตัวแปรได้ จึงท า
ให้ตัวแปรเชิงปริมาณที่ผ่านการคัดกรองการซ้ าของตัวแปรจาก 14 ตัวแปรเป็น 19 ตัวแปร (เพิ่ม 5 ตัวแปร
จากด้านคมนาคมขนส่ง) รวมตัวแปรเชิงปริมาณที่ไม่ซ้ า 13 ตัวแปรและตัวแปรที่ซ้ า 19 ตัวแปรเป็นตัวแปร
เชิงปริมาณทั้งหมด 32 ตัวแปรด้วยกัน 

โดยตัวแปรเชิงปริมาณทั้ง 32 ตัวแปรมีจ านวน 12 ตัวแปรที่มาจากแนวคิด
เมืองสีเขียว  คือ การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม    
การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ วัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว ส านักงานสีเขียว บ้านสีเขียว การท าหลังคาเขียว    
การท าพื้นที่ธรรมชาติต่อเนื่อง การใช้พลังงานทดแทน ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อจ านวนประชากร และทางสีเขียว 
จากจ านวนตัวแปรเชิงปริมาณทั้งหมด 32 ตัวแปร 
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ภาพที่ 25 สรุปตัวแปรเชิงปริมาณที่คัดกรองหาความซ้ าของตัวแปร 

(โดยผู้วิจัย)  
    

สามารถสรุปได้ว่า แนวคิดเมืองสีเขียว เป็นแนวคิดที่มีตัวแปรเชิงคุณภาพและตัว
แปรในเชิงปริมาณ ดังนั้น กระบวนการคัดกรองข้ันต่อไปก็ต้องประกอบด้วยตัวแปรทั้ง 2 ส่วนนี้ จะตัดส่วนใด
ส่วนหนึ่งทิ้งไปไม่ได้ ผู้วิจัยจึงน าตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองจากข้ันตอนนี้ ประกอบไปด้วย ตัวแปรเชิง
คุณภาพจ านวน 12 ตัวแปร และตัวแปรเชิงปริมาณจ านวน 32 ตัวแปร มาจัดเรียงในรูปแบบตาราง โดยที่ยัง
อ้างอิงว่าตัวแปรในแต่ละตัวแปรนั้นเกิดจากแนวคิดใด โดยการใช้หมายเลขก ากับตัวแปรแต่ละตัว เพื่อท าให้
ตารางมีความกระชับขึ้น เพื่อสามารถน าตารางที่ 26 ไปผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัยในขั้นตอน
ต่อไป 

 
ตารางที่ 28 ตัวแปรที่ผ่านคัดกรองหาความซ้ าของตัวแปรจ านวน 44 ตัวแปร 

ล ำดับ ตัวแปรเชิงคุณภำพ มำจำกแนวคิด 
1 เป็นการวางแผนระยะยาว 2 
2 การอนุรักษ์พลังงาน 1,7 
3 เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ 2,5,7 
4 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี 2,4,5,7,10 
5 ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2,4,5 
6 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,5,7 
7 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,5 
8 การท าเกษตรในเมือง 1,4,10 
9 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 
10 สภาพอากาศที่เหมาะสม 4,7 
11 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 
12 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2,7 

ตัวแปรเชิงปริมาณ
95 ตัวแปร

ตัวแปรท่ีไม่ซ้ าแนวคิด ตัวแปรท่ีซ้ าแนวคิด

13 ตัวแปร 19 กลุ่มตัวแปร

1.การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2.การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

3.การปล่อยของเสียเป็นศูนย์

4.ลักษณะทางธรณีวิทยา

5.ลักษณะทางอุทกวิทยา

6.ลักษณะดิน

7.นิเวศวิทยาของพืช

8.สัตว์ป่า

9.รายได้

10.ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย

11.การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP
12.ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์

13.ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์

13 กลุ่มตัวแปร

6 กลุ่มตัวแปร
แยกกลุ่มคมนาคม

ตัวแปรเชิงปริมาณ
32 ตัวแปร
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ตารางที่ 28 ตัวแปรที่ผ่านคัดกรองหาความซ้ าของตัวแปรจ านวน 44 ตัวแปร (ต่อ) 

ล ำดับ ตัวแปรเชิงปริมำณ มำจำกแนวคิด 
1 การด าเนินธุรกิจท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 1 
2 การใช้เทคโนโลยีท่ีเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 1 
3 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ 1 
4 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 
5 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 
6 ลักษณะดิน 3 
7 นิเวศวิทยาของพืช 3 
8 สัตว์ป่า 3 
9 รายได ้ 6 
10 ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย 7 
11 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP 7 
12 ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ 7 
13 ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 7 
14 วัดสีเขียว 1,8,9,11 
15 จ านวนโรงเรียน 1,6,8,9,11 
16 กลุ่มอาคารสีเขียว 1,6 
17 พื้นท่ีสีเขียว 1,6,10 
18 การใช้พลังงานทดแทน 1,6 
19 ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร 1,6,8,9,11 
20 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 
21 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 
22 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,7,10 
23 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 6,7 
24 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 
25 ทางสีเขียว 1 
26 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 
27 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 6 
28 สนามบินพาณิชย์ 6 
29 สถานีรถไฟ 6 
30 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 
31 จ านวนประชากร 6,8,9,11 
32 แม่น้ าสายหลัก 6,7 

หมายเหตุ :           ตัวแปรที่ถูกพูดถึงในแนวคิดเมืองสีเขียว 
(โดยผู้วิจัย) 
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จากตารางที่ 28 ตัวแปรทั้ง 44 ตัวแปร สามารถอธิบายได้ดังนี้ ตัวแปรที่มีความ

น่าสนใจ  คือ ตัวแปรที่มาจากแนวคิดที่มากกว่า 1 แนวคิด แสดงว่ามีความซ้ าหรือมีความหมายไปในทาง
เดียวกันมีประเด็นที่น่าสนใจว่าท าไมในหลายแนวคิดจงึมุ่งประเด็นว่าตัวแปรนี้เปน็ตัวแปรส าคัญในการพัฒนา
เมือง หรือการส่งเสริม   เพื่อความเป็นเมืองสีเขียว ตัวแปรในกลุ่มนี้ที่มีจ านวนซ้ าของแนวคิดมากที่สุด ได้แก่ 

 
ตารางที่ 29  ตัวแปรที่ผ่านคัดกรองหาความซ้ าของตัวแปรมากที่สุด 4 และ 5 แนวคิด 

ล ำดับ ตัวแปร มำจำกแนวคิด 
1 จ านวนโรงเรียน 1,6,8,9,11 
2 ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร 1,6,8,9,11 
3 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนท่ีดี 2,4,5,7,10 
4 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 
5 จ านวนประชากร 6,8,9,11 
6 วัดสีเขียว 1,8,9,11 
7 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 
8 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 

(โดยผู้วิจัย) 
 
ซึ่งตัวแปรทั้ง 8 ตัวแปรนี้นับว่าเป็นตัวแปรที่ไม่สามารถตัดทิ้งไปโดยไม่ใส่ใจไม่ได้ 

เนื่องจากเป็นตัวแปรที่มีแนวคิด 4-5 แนวคิดอ้างถึง เอ่ยถึง หรือการกล่าวถึงว่ามีความส าคัญในการส่งเสริม
การพัฒนาเมืองสีเขียว ประกอบไปด้วย ตัวแปรจ านวนโรงเรียน ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร โครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนที่ดี  ความหนาแน่นประชากร จ านวนประชากร วัดสีเขียว สถานีก าจัดขยะมูลฝอย และ
นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 

ส่วนตัวแปรอีกประเภทหนึ่งที่มีความน่าสนใจในประเด็นของการร่วมกัน การซ้ า
กันของแนวคิด คือ กลุ่มตัวแปรที่มีความซ้ ากับแนวคิดหลัก คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองสีเขียว ได้แก่ ตัวแปร
การอนุรักษ์พลังงาน การท าเกษตรในเมือง นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า วัดสีเขียว จ านวนโรงเรียน        
กลุ่มอาคารสีเขียว พื้นที่สีเขียว การใช้พลังงานทดแทน และขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 

ส่วนตัวแปรล าดับที่ 25-30 นั้นเป็นตัวแปรในกลุ่มของคมนาคมขนส่ง ที่ผู้วิจัย
เห็นว่าทุกตัวแปรนั้นล้วนมีความส าคัญและส่งผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาเมืองสีเขียว จึงต้องน าตัวแปร
เหล่านี้มาพิจารณาทุกตัว คือ ทางสีเขียว ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก สนามบิน
พาณิชย์ สถานีรถไฟ และสถานีขนส่งผู้โดยสาร 

2.3 กำรคัดกรองจำกควำมเหมำะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย 
หลังจากการท าการคัดกรองโดยดูความซ้ าของตัวแปรจากจ านวน 149 ตัวแปร ถูกคัด

ให้เหลือเพียง 44 ตัวแปร โดยมีตัวแปรเชิงคุณภาพ 12 ตัวแปร และตัวแปรในเชิงปริมาณ จ านวน 32 ตัวแปร 
ขั้นตอนต่อมาคือ การคัดกรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย การน าบริบทเมือง
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ของประเทศไทยมาใช้ในการศึกษาและวิจัยในครั้งนี้ เพื่อเป็นขั้นตอนหนึ่งในกระบวนการคัดกรองตัวแปร    
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองสีเขียว ที่มีความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย  

ตัวแปรที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับบริบทของเมืองในประเทศไทย 
หรือพื้นที่เทศบาล คือ ตัวแปรการวางแผนในระยะยาว เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ สภาพอากาศ           
ที่เหมาะสม การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
ของพืชสัตว์ป่า และระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในแต่ละตัวแปร
ดังนี้ 

2.3.1 ตัวแปรการวางแผนในระยะยาว โดยอ้างอิงจากบริบทของเมืองไทยที่การ
วางแผนจะมีทั้งการวางแผนระยะสั้น เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เป็นแผนในทุกระยะ 5 ปี 
แผนพัฒนาจังหวัด และแผนระยะยาว เช่น การวางผังประเทศและผังภาค ผังอนุภาค ผังแม่บท จะเป็นการ
วางแผนระยะยาว 20-30 ปี โดยเฉพาะแผนพัฒนาของเทศบาลในพื้นที่ศึกษา ที่ถือว่าเป็นองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่นที่มีแผนการพัฒนาทุกระยะ 5 ปี ดังนั้น ตัวแปร ที่น ามาสร้างแบบจ าลองนี้ไม่ควรเป็นการ
วางแผนในระยะยาว 

2.3.2 ตัวแปรเป็นรูปแบบของเมืองกระชับ โดยตัวแปรนี้เป็นตัวแปรในเชิงคุณภาพ  
ที่มีความซ้ าซ้อนกับตัวแปรในเชิงปริมาณหลายตัวแปร ที่อ้างอิงว่าเป็นส่วนประกอบที่ท าให้เมืองพัฒนาเป็น
รูปแบบของเมืองกระชับอยู่แล้ว ได้แก่ ตัวแปรโครงข่ายคมนาคมที่ดี การท าเกษตรในเมือง จ านวนวัดสีเขียว 
โรงเรียนสีเขียว ส านักงานสีเขียว  สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร เป็นต้น สิ่งเหล่านี้สะท้อนถึงการกระจุก
ตัวของโครงสร้างพื้นฐานของเมือง ความกระชับของเมืองได้อย่างชัดเจน 

2.3.3 ตัวแปรสภาพอากาศที่เหมาะสมโดยบริบท ลักษณะภูมิประเทศและพื้นที่ตั้ง
ของเมืองไทย สภาพภูมิอากาศไม่แตกต่างกันมากนัก และพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจะมี ลักษณะอากาศ       
จะแตกต่างกันระหว่างช่วงฤดูฝนกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน  ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือ  
ที่พัดผ่านพื้นที่สลับกันไปในช่วงรอบปี ซึ่งโดยเฉลี่ยอุณหภูมิไม่แตกต่างกันมากนัก โดยสถิติภูมิอากาศของ
ประเทศไทยในคาบ 30 ปี (พ.ศ.2525 – 2554) ของกรมอุตุนิยมวิทยา ซึ่งผู้วิจัยถือว่าพื้นที่เมืองมีสภาพ
ภูมิอากาศที่เหมาะสม 

2.3.4 ตัวแปรการด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขอบเขตการวิจัย
ในครั้งนี้ เน้นการศึกษาวิจัยในระดับเมืองและเน้นการพัฒนาเมืองในภาพรวม รวมไปถึงการกระบวนการ   
ในการออกแบบว่าจะมีการศึกษาและรวบรวมข้อมูลในระดับเมืองเท่านั้น ไม่ได้ลงลึกเก็บรายละเอียดของ
ข้อมูลด้านธุรกิจของภาคเอกชน 

2.3.5 ตัวแปรการใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เนื่องจากขอบเขตการวิจัย
ในครั้งนี้ เน้นการวิจัยในระดับเมืองและเน้นการพัฒนาเมืองในภาพรวม และอ้างอิงบริบทเมืองในประเทศ
ไทย ยังมีการน าเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมาปรับใช้ในการพัฒนาเมืองค่อนข้างน้อยและอยู่ใน
วงจ ากัดของการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 
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2.3.6 ตัวแปรนิเวศวิทยาของพืช เนื่องจากการวิจัยในครั้งนี้ เป็นการศึกษาการ

พัฒนาเมืองเป็นหลัก บริบทพื้นที่ศึกษาจึงเป็นพื้นที่เมืองมากกว่าพื้นที่ชนบทหรือ พื้นที่โดยรอบ ดังนั้น       
ตัวแปรนิเวศวิทยาของพืชจึงไม่ใช่ประเด็นหลักของการศึกษาการพัฒนาเมือง เพื่อน าไปสู่การเป็นเมืองสีเขียว 

2.3.7 ตัวแปรสัตว์ป่า มีความสัมพันธ์ของเหตุผลกับตัวแปรนิเวศวิทยาของพืช ว่าการ
วิจัยในครั้งนี้เป็นการศึกษาการพัฒนาเมืองเป็นหลัก บริบทพื้นที่ศึกษาจึงเป็นพื้นที่เมืองมากกว่าพื้นที่ชนบท
หรือพื้นที่โดยรอบ ดังนั้น ตัวแปรสัตว์ป่าจึงไม่ใช้ประเด็นหลักของการศึกษาการพัฒนาเมืองเพื่อน าไปสู่การ
เป็นเมืองสีเขียว 

2.3.8 ตัวแปรระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย ตัวแปรระดับความเข้มข้น
ของอนุภาคแขวนลอย เมื่อเปรียบเทียบกับบริบทเมืองของการวิจัยในครั้งนี้ ไม่ใช่ตัวแปรหลักของการศึกษา
พัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อม 
 
ตารางที่ 30 การคัดกรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย 

ที่ ตัวแปร แนวคิด ที่ ตัวแปร แนวคิด 

1 เป็นการวางแผนระยะยาว 2 1 การอนุรักษ์พลังงาน 1,7 

2 การอนุรักษ์พลังงาน 1,7 2 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี 2,4,5,7,10 

3 เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ 2,5,7 3 ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2,4,5 

4 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี 2,4,5,7,10 4 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,5,7 

5 ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2,4,5 5 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,5 

6 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,5,7 6 การท าเกษตรในเมือง 1,4,10 

7 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,5 7 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 

8 การท าเกษตรในเมือง 1,4,10 8 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 

9 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 9 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2,7 

10 สภาพอากาศที่เหมาะสม 4,7 10 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ 1 

11 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 11 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 

12 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2,7 12 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 

13 การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 13 ลักษณะดิน 3 

14 การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 1 14 รายได้ 6 

15 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ 1 15 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP 7 

16 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 16 ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ 7 

17 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 17 ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 7 

18 ลักษณะดิน 3 18 วัดสีเขียว 1,8,9,11 

19 นิเวศวิทยาของพืช 3 19 จ านวนโรงเรียน 1,6,8,9,11 

20 สัตว์ป่า 3 20 ส านักงานสีเขียว 1,6 

21 รายได้ 6 21 พ้ืนที่สีเขียว 1,6,10 

22 ระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย 7 22 การใช้พลังงานทดแทน 1,6 

23 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP 7 23 ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 1,6,8,9,11 

24 ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ 7 24 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 

25 ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 7 25 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 

26 วัดสีเขียว 1,8,9,11 26 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,7,10 

27 จ านวนโรงเรียน 1,6,8,9,11 27 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 6,7 

28 ส านักงานสีเขียว 1,6 28 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 

29 พ้ืนที่สีเขียว 1,6,10 29 ทางสีเขียว 1 
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ตารางที่ 30 การคัดกรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย (ต่อ) 

ที่ ตัวแปร แนวคิด ที่ ตัวแปร แนวคิด 

30 การใช้พลังงานทดแทน 1,6 30 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 

31 ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 1,6,8,9,11 31 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 6 

32 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 32 สนามบินพาณิชย์ 6 

33 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 33 สถานีรถไฟ 6 

34 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,7,10 34 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 

35 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 6,7 35 จ านวนประชากร 6,8,9,11 

36 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 36 แม่น้ าสายหลัก 6,7 

37 ทางสีเขียว 1 
 

    

38 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 
 

    

39 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 6 
 

    

40 สนามบินพาณิชย์ 6 
 

    

41 สถานีรถไฟ 6 
 

    

42 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 
 

    

43 จ านวนประชากร 6,8,9,11 
 

    

44 แม่น้ าสายหลัก 6,7 
 

    

หมายเหตุ :           ตัวแปรที่ถูกคัดกรองออกไป          
  ตัวแปรที่ถูกคัดกรองออกไปจากข้อสังเกตเพิ่มเติม 
(โดยผู้วิจัย) 
 
 

มีข้อสังเกตว่า เมื่อผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัยมาถึงขั้นตอนนี้แล้ว      
ตัวแปรที่ได้จากการซ้ าของแนวคิดมากกว่า 4-5 แนวคิดยังคงมีความส าคัญและเปน็ตัวแปรที่มีความนา่เชื่อถือ
มากยิ่งขึ้น 

ข้อสังเกตเพิ่มเติม คือ ตัวแปรที่ 2 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี ที่ผ่านกระบวนการ
คัดกรองจากตัวแปรเชิงคุณภาพที่กล่าวถึงภาพรวมของนโยบายด้านคมนาคมขนส่ง การส่งเสริมให้ประชาชน
ใช้รถยนต์น้อยลง นโยบายเกี่ยวกับระบบขนส่งมวลชนของเมือง การสนับสนุนให้ใช้ระบบขนส่งมวลชน
บริการรถรับส่งนักเรียน  การประหยัดค่าใช้จ่ายการเดินทางเข้าเมืองของประชากร การสร้างชุมชนที่เดินถึง
กันได้ และการรณรงค์การใช้จักรยานนั้นจึงสามารถวัดได้ เมื่อขยายตัวแปรออกมาเป็นข้อ คือ ตัวแปรที่ 29-34 
ดังนั้นในขั้นตอนต่อไป ผู้วิจัยตัดตัวแปรที่ 2 โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดีออกไป 
 

 
ภาพที่ 26 สรุปตัวแปรที่คัดกรองจากความเหมาะสมของบริบทของเมืองไทย 

(โดยผู้วิจัย) 

ตัวแปรเชิงคุณภาพ
12 ตัวแปร

ตัวแปรเชิงปริมาณ
32 ตัวแปร

ตัวแปรที่ผ่านการคัดกรอง
35 ตัวแปร
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จากกระบวนการคัดกรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย  

ท าให้ตัวแปร ที่ผ่านการคัดกรองเหลือจ านวน 35 ตัวแปร จาก 44 ตัวแปร (การคัดกรองเพื่อหาความซ้ าของ
ตัวแปร) เพื่อน าตัวแปรทั้ง 35 ตัวแปรนี้ไปผ่านกระบวนการคัดกรองโดยผู้วิจัยขั้นต่อไป คือ การเป็นตัวแปรที่
มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 
 

2.4 ตัวแปรที่มีควำมสอดคล้องกับกำรจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 
หลังจากการท าการคัดกรองโดยดูความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทยของ 

ตัวแปรแล้วจากจ านวน 44 ตัวแปร ถูกคัดให้เหลือ 35 ตัวแปร ซึ่งล าดับของกระบวนการคัดกรองตัวแปรใน
ขั้นต่อมา คือ ความสอดคล้องของตัวแปรกับการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ โดยผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมข้อมูลการ
จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่เทศบาล โดยกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นและรวบรวมการจัดเก็บ
ข้อมูลทุติภูมิของหน่วยงานต่างๆ น ามาเปรียบเทียบกับตัวแปรทั้ง 35 ตัวแปร ว่ามีตัวแปรใดบ้างที่มีความ
สอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูล ดังนี้ 
 
ตารางที่ 31  ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันของเทศบาล 

ข้อมูลทีม่ีกำรรวบรวม รำยละเอียด 

ข้อมูลสภาพทั่วไป 
  
  
  
  

ข้อมูลขององค์กร 
โครงสร้างส่วนราชการ 
ลักษณะที่ตั้ง 
กลุ่มทางสังคม 
ประชากร 

ข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานและสาธารณูปโภค 
  
  
  
  
  
  

ถนนในพ้ืนท่ี 
สะพาน 
แหล่งน้ า 
การโทรคมนาคม/สื่อสาร 
การประปา 
การไฟฟ้า 
ลักษณะการใช้ที่ดิน 

ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ 
  
  
  
  
  
  

สถานธนานุบาล 
โรงฆ่าสัตว์ 
รายได้หลักของประชากร 
พืชเศรษฐกิจของพื้นที ่
การพาณิชยกรรมและบริการ 
สถานประกอบการ 
การท่องเที่ยว 
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ตารางที่ 31  ข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บข้อมูลในปัจจุบันของเทศบาล (ต่อ) 

ข้อมูลทีม่ีกำรรวบรวม รำยละเอียด 

ข้อมูลด้านสังคม 
  
  
  
  

ศาสนสถาน 
จ านวนผู้นับถือศาสนา 
จ านวนสถานศึกษาในพ้ืนท่ี 
การกีฬานันทนาการและการพักผ่อน 
จ านวนผู้พิการ 

ข้อมูลด้านสาธารณสุข 
  
  
  

จ านวนโรงพยาบาล 
สถานีอนามัย 
ศูนย์บริการสาธารณสุข 
บุคลากรทางการแพทย์ 

ข้อมูลด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
  
  
  

จ านวนเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติการ 
จ านวนรถดับเพลิง 
จ านวนรถบรรทุกน้ า 
รถกระเช้า/รถกู้ภัยอื่นๆ 

ข้อมูลด้านสิ่งแวดล้อม 
  
  
  
  

น้ าเสีย 
ขยะทั่วไป 
ขยะมูลฝอยติดเฃื้อ 
ขยะอันตรายจากชุมชน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ข้อมูลด้านการเงินการคลัง 
  

การจัดเก็บภาษีท้องถิ่น 
กองทุนหมู่บ้าน 

ข้อมูลอื่นๆ 
  
  

ช่ือโครงการพิเศษ/โครงการพระราชด าริ 
การส่งเสริมอาชีพชุมชน OTOP 
ปัญหาหลักของท้องถิ่น 

หมายเหตุ :               การจัดเก็บข้อมูลของตัวแปรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(โดยผู้วิจัย) 
 

 จากตารางการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิที่มีในปัจจุบันของเทศบาล ของกรมส่งเสริม
การปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ผู้วิจัยจะน ามาเป็นข้อมูลเบื้องต้นในการคัดกรองตัวแปรในขั้นตอนนี้ ว่าในการ
จัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิโดยกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีการจัดเก็บข้อมูลเฉพาะของแต่ละ
เทศบาลทั่วประเทศนั้น มีข้อมูลใดที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลทุติยภูมิในการน าไปปรับใช้กับตัวแปรในการวิจัย 
โดยในตารางที่ 31  ผู้วิจัยได้ท าการเรียบเรียงว่ามีข้อมูลทุติยภูมิที่สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานของตัวแปร
ที่ผ่านการคัดกรอง ประกอบไปด้วย ลักษณะที่ตั้ง  ประชากร แหล่งน้ า ศาสนสถาน จ านวนสถานศึกษา 
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จ านวนโรงพยาบาล สถานีอนามัย ศูนย์บริการสาธารณสุข น้ าเสีย ขยะทั่วไป ขยะมูลฝอยติดเชื้อ และขยะ
อันตรายจากชุมชน  

นอกจากนี้น าตัวแปรทั้ง 35 ตัวแปรที่ผ่านการคัดกรองมาเปรียบเทียบ ผู้วิจัยเพิ่มเติม
ข้อมูลการจัดเก็บข้อมูลตัวแปรเหล่านี้ว่ามาจากหน่วยงานใดบ้าง และเป็นการเก็บความละเอียดของข้อมูลใน
ระดับใด เพื่อท าการคัดกรองตัวแปรที่มีความเหมาะสมกับฐานข้อมูลทุติยภูมิที่มีการจัดเก็บมากที่สุด  
 
ตารางที่ 32 ข้อมูลตัวแปรที่มีการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานในปัจจุบัน 

ที่ ตัวแปร แนวคิด หน่วยงำน หมำยเหต ุ

1 การอนุรักษ์พลังงาน 1,7 กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน 
เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลในระดับ
จังหวัด/ภาค 

2 ระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน 2,4,5 สศช.  
3 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2,5,7 สศช.  
4 อนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,5  ส านักงานจังหวัด   
5 การท าเกษตรในเมือง 1,4,10 

 
  

6 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 
ส านักงานนโยบายและแผน 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม/กรม
ส่งเสริมการเกษตร/เทศบาล 

  

7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 
เทศบาล/กรมบรรเทาและป้องกันสาธารณ
ภัย 

  

8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2,7 กรมทรัพยากรน้ า   
9 การปล่อยของเสียเป็นศูนย์ 1 สผ. เป็นการจัดเก็บ

ข้อมูลในระดับ
จังหวัด/ภาค 

10 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 กรมทรัพยากรธรณีวิทยา 

11 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 กรมทรัพยากรธรณีวิทยา/   
12 ลักษณะดิน 3 กรมทรัพยากรธรณีวิทยา   
13 รายได ้ 6 เทศบาล/ส านักงานสถิติแห่งชาติ   
14 การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP 7   

15 
ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนได
ออกไซด์ 

7   

16 ระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ 7   
17 วัดสีเขียว 1,8,9,11 เทศบาล   
18 จ านวนโรงเรียน 1,6,8,9,11 เทศบาล   
19 ส านักงานสีเขียว 1,6 

 
  

20 พื้นที่สีเขียว 1,6,10 เทศบาล/กรมโยธาธิการและผังเมือง   
21 การใช้พลังงานทดแทน 1,6 กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน   
22 ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 1,6,8,9,11 เทศบาล/กรมโยธาธิการและผังเมือง   
23 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 เทศบาล   
24 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 เทศบาล   
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ตารางที่ 32 ข้อมูลตัวแปรที่มีการจัดเก็บข้อมูลโดยหน่วยงานในปัจจุบัน (ต่อ) 

ที่ ตัวแปร แนวคิด หน่วยงำน หมำยเหต ุ
25 การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 4,7,10 กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน   
26 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 6,7 เทศบาล   
27 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 เทศบาล   
28 ทางสีเขียว 1 เทศบาล   
29 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 เทศบาล/แผนที่   
30 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 6 เทศบาล/แผนที่   
31 สนามบินพาณิชย์ 6 เทศบาล   
32 สถานีรถไฟ 6 เทศบาล   
33 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 เทศบาล   
34 จ านวนประชากร 6,8,9,11 เทศบาล   
35 แม่น้ าสายหลัก 6,7 เทศบาล/แผนที่/ภาพถ่ายทางอากาศ   

หมายเหตุ :             ตัวแปรที่คัดกรองทิ้ง                 
(โดยผู้วิจัย) 
 

จากตารางตัวแปรผู้วิจัยเห็นว่า กระบวนการในการจัดเก็บ หรือขนาด ความละเอียด
ของชั้นข้อมูลไม่สอดคล้อง กับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในปัจจุบัน คือ   
ตัวแปรระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้พลังงานต่อหน่วยของ 
GDP ระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ และระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ อธิบาย
เหตุและผล ดังนี้ 

2.4.1 ตัวแปรระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืน เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพที่มีความหมายกว้าง
เป็นอย่างมาก   และเมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจที่ยั่งยืนนั้น พบว่าส่วนใหญ่จะมีการ
รวบรวมข้อมูลในภาพกว้างและเป็นข้อมูลในระดับมหภาค  

2.4.2 ตัวแปรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น เป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ 
ที่มีความหมายกว้างมากและเมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น 
พบว่า ส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมข้อมูลในภาพกว้างและเป็นข้อมูลในระดับมหภาค/ภาค/จังหวัด จึงจะเห็น
ภาพกว้างและความสัมพันธ์ของภูมิปัญญาและวัฒนธรรม  

2.4.3 ตัวแปรการใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP เป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่มี
ความหมายกว้างมาก  และเมื่อผู้วิจัยรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP นั้น พบว่า 
ส่วนใหญ่จะมีการรวบรวมข้อมูลในภาพกว้างและเป็นข้อมูลในระดับมหภาค/ภาค/จังหวัด จึงจะเห็นภาพ
กว้างและความสัมพันธ์  

2.4.4 ตัวแปรระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณทีม่ี
ความละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งจากขอบเขตการศึกษาและวิ จัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้นั้น     
ไม่สามารถด าเนินการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวแปรนี้ในระยะเวลาการศึกษาที่จ ากัดได้และการจากศึกษา

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



89 

 
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงไม่มีการเผยแพร่ 

2.4.5 การท าเกษตรในเมือง เป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิ
ของหน่วยงานใด 

2.4.6 ตัวแปรระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นตัวแปรเชิงปริมาณที่มี
ความละเอียดของการจัดเก็บข้อมูลเป็นอย่างมาก ซึ่งจากขอบเขตการศึกษาและวิจัยที่ผู้วิจัยได้ตั้งไว้นั้น          
ไม่สามารถด าเนินการศึกษาและจัดเก็บข้อมูลตัวแปรนี้ในระยะเวลาการศึกษาที่จ ากัดได้และการจากศึกษา
ข้อมูลที่มีการจัดเก็บของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กรมพัฒนาพลังงานและอนุรักษ์พลังงาน กรมโรงงาน 
กระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น ข้อมูลเกี่ยวกับระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ เป็นการจัดเก็บ
ข้อมูลที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง 

2.4.7 ส านักงานสีเขียว ตัวแปรเชิงปริมาณที่ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของ
หน่วยงานใดในพื้นที่วิจัยในระดับเทศบาลนครและเทศบาลเมือง 
 
3. สรุปตัวแปรที่ใช้ในแบบจ ำลอง 

จากขั้นตอนกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัยทั้ง 4 ขั้นตอน ท าให้สามารถคัดกรอง      
ตัวแปรที่มีความเหมาะสมในการสร้างดรรชนีวัดความเขียวของเมืองในเบื้องต้น จ านวน 26 ตัวแปร เพื่อใน
ขั้นตอนต่อไปจะน าตัวแปรเหล่านี้ไปผ่านการคัดกรองโดยผู้เชี่ยวชาญเพื่อเป็นบทสรุปตัวแปรที่มีความ
เหมาะสมในการสร้างดรรชนีวัดความเขียวของเมืองต่อไป โดยสามารถสรุปขั้นตอนและกระบวนการในการ
คัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ดังนี้ 

จากตัวแปรที่ผู้วิจัยได้ท าการรวบรวมมาจาก 11 แนวคิดหลัก และท าการเปรียบเทียบตัวแปร    
โดยวิเคราะห์ระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีนับแนวคิดที่ใช้ตัวแปรนั้น  เป็นการวิเคราะห์ความซ้ าของ
แนวคิด โดยตัวแปรเชิงคุณภาพมีตัวแปรที่ไม่ซ้ า จ านวน 1 ตัวแปร และตัวแปรที่ซ้ าจ านวน 53 ตัวแปร 
สามารถน ามาจัดกลุ่มใหม่ได้เป็น 12 ตัวแปร ตัวแปรเชิงปริมาณมีตัวแปรที่ไม่ซ้ า จ านวน 13 ตัวแปร และ  
ตัวแปรที่ซ้ าจ านวน 82 ตัวแปร สามารถน ามาจัดกลุ่มใหม่ได้เป็น 19 ตัวแปร จึงรวมเป็นตัวแปรทั้งหมดที่ผ่าน
กระบวนการคัดกรองนี้คือ ตัวแปรเชิงคุณภาพ 12 ตัวแปรและตัวแปรเชิงปริมาณ จ านวน 32 ตัวแปร เหลือ
ตัวแปร รวมทั้งสิ้น 44 ตัวแปรในขั้นตอนนี้ 

น าตัวแปร 44 ตัวแปรมาท าการคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทเมืองของประเทศไทย  
โดยตัวแปรที่ไม่ตรงกับบริบทของเมืองไทยจ านวน 8 ตัวแปร ประกอบไปด้วย ตัวแปรการวางแผนในระยะ
ยาว เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ สภาพอากาศที่เหมาะสม การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้
เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยาของพืช สัตว์ป่าและระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย 
ท าให้เหลือตัวแปรที่ผ่านการคัดกรองคือ 36 ตัวแปร แต่ทั้งนี้ตัวแปรระบบโครงข่ายขนส่งมวลชนที่ดีมีความ
ซ้ ากับตัวแปรด้านคมนาคมขนส่ง จึงท าการตัดออกท าให้เหลือตัวแปรจ านวน 35 ตัวแปรในขั้นตอนนี้ 
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น าตัวแปร 35 ตัวแปรมาวิเคราะห์ถึงความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิใน

พื้นที่ศึกษา โดยมีตัวแปรที่ไม่ตรงกับข้อมูลทุติยภูมิจ านวน 11 ตัวแปร ประกอบด้วย ตัวแปรระบบเศรษฐกิจ
ที่ยั่งยืน การอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การใช้พลังงานต่อหน่วยของ GDP ระดับความเข้มข้น
ของไนโตรเจนไดออกไซด์ การท าเกษตรในเมือง ส านักงานสีเขียว ทางสีเขียว การปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ 
และระดับความเข้มข้นของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ท าให้เหลือตัวแปรจ านวน 26 ตัวแปรในขั้นตอนนี้  

 1. ลักษณะทางธรณีวิทยา  2. ลักษณะทางอุทกวิทยา 
 3. ลักษณะดิน   4. วัดสีเขียว  

 5. โรงเรียนสีเขียว   6. การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
 7. นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า  8. การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
 9. พื้นที่สีเขียว   10. ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร 
 11. แม่น้ าสายหลัก   12. ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 
 13. ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก  14. สนามบินพาณิชย์ 
 15. สถานีรถไฟ   16. สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
 17. การลดการเกิดอุบัติเหตุ  18. สัดส่วนปริมาณขยะ 
 19. โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน  20. สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

 21. การอนุรักษ์พลังงาน  22. การใช้พลังงานทดแทน 
 23. จ านวนประชากร   24. ความหนาแน่นประชากร 
 25. รายได้    26. การมีส่วนร่วมของชุมชน 
จากกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ทั้ง 4 ขั้นตอน สามารถเขียนเป็นแผนภูมิแสดง 

กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัยได้ดังนี้ 
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ภาพที่ 27 กระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย 

(โดยผู้วิจยั) 
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บทที่ 5 
การทดสอบเปรียบเทียบแบบจ าลอง 

 
การทดสอบเปรียบเทียบแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองจะเป็นเนื้อหาต่อเนื่องจาก

บทที่ 4 กระบวนการคัดกรองตัวแปร โดยเมื่อผู้วิจัยได้ท าการคัดกรองตัวแปรจ านวน 149 ตัวแปรจาก
แนวคิดหลักจนเหลือ 26 ตัวแปร เพื่อน าไปเข้าแบบจ าลองโดยก่อนที่จะน าตัวแปรเข้าสู่แบบจ าลองนั้นต้องมี
กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ส าหรับทดสอบแบบจ าลองและการมีทางเลือกแบบจ าลอง จ านวน 2 ทางเลือก 
โดยเนื้อหาในบทที่ 5 การทดสอบเปรียบเทียบแบบจ าลอง ประกอบด้วยกระบวนการคัดเลือกพื้นที่
แบบจ าลองข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ ทางเลือกแบบจ าลอง และการวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยในแต่ละหัวข้อ
จะด าเนินการดังนี้ 

กระบวนการคัดเลือกพื้นที่วิจัยจะประกอบไปด้วย เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดลองที่มีการ
อธิบายขั้นตอนจากการรวบรวมข้อมูลของเมืองในระดับภาคเหนือตอนล่าง 2 กลุ่มจังหวัด คือ กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2 ประกอบด้วย จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ 
อุตรดิตถ์ สุโขทัย นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานีและสรุปข้อมูลพื้นที่ที่ใช้ในการคัดเลือกใน   
9 จังหวัด คือ พื้นที่เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง จ านวน 16 แห่ง โดยพิจารณาเฉพาะเทศบาลนคร/เทศบาล
เมืองที่ตั้งอยู่ในอ าเภอเมือง มีความเป็นศูนย์กลางจังหวัดคัดเหลือ 9 แห่ง จึงน ามาสู่กระบวนการคัดเลือก
พื้นที่วิจัย ด้วยกระบวนการคัดกรองพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองแบบองค์รวมได้พื้นที่วิจัย จ านวน 5 แห่ง 

ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่จึงประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการศึกษา ได้แก่ ข้อมูล
ทั่วไปของภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วยข้อมูลกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ 
ประชากรและแรงงาน ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐานและคมนาคม ข้อมูลสรุปพื้นที่ที่ใช้ใน
การคัดเลือกทั้ง 9 เทศบาล และลักษณะโดยสรุปของพื้นที่วิจัย ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ทางเลือกแบบจ าลองจะท าการสรุปข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโดย
ผู้วิจัย จ านวน 26 ตัวแปร และการน าเข้าข้อมูลพื้นที่วิจัย โดยจะท าการอธิบายขั้นตอนและรายละเอียด
วิธีการน าเข้าตัวแปร 26 ตัวแปรที่แตกต่างกันใน 2 ทางเลือกแบบจ าลอง คือ แบบจ าลองที่มีหน่วยวัดเป็นค่า
ดรรชนีมาตรฐานและแบบจ าลองที่มีหน่วยวัดเป็นค่าร้อยละ โดยมีการยกตัวอย่างวิธีหารหาค่าคะแนนใน   
แต่ละทางเลือก 

การวิเคราะห์ผลการทดลอง โดยท าการสรุปข้อมูลตัวแปร ค่าคะแนนที่ได้จากแบบจ าลองทั้ง   
2 แบบ และท าการอภิปรายเร่ืองผลคะแนนที่ได้จากการทดลองและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ  
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ภาพที่ 28 ล าดับการด าเนินการกอ่นน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

(โดยผู้วิจยั) 
 

1. กระบวนการคัดเลือกพื้นที่แบบจ าลอง 
กระบวนการคัดเลือกพื้นที่แบบจ าลอง ประกอบไปด้วยกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ในภาพรวม

ของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างลงมาสู่พื้นที่ในระดับกลุ่มจังหวัด จังหวัด และพื้นที่เทศบาลและการน าเสนอ
เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดลอง เพื่อเป็นการอธิบายขั้นตอนและกระบวนการที่ได้มาซึ่งพื้นที่ทดสอบ
แบบจ าลองในพื้นที่วิจัยอย่างเป็นขั้นตอน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

1.1 กระบวนการคัดเลือก 
กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ทดลอง เป็นกระบวนการต่อเนื่องจากกระบวนการคัดกรอง

ตัวแปรโดยผู้วิจัย โดยในกระบวนการคัดเลือกจะประกอบไปด้วย เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ ข้อมูลสรุปพื้นที่ที่
ใช้ในการคัดเลือก กระบวนการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง และลักษณะโดยสรุปของพื้นที่ทดสอบ
แบบจ าลอง 

 

 
ภาพที่ 29 กระบวนการคัดเลือกพื้นที่วิจัย 

(โดยผู้วิจยั) 

ตัวแปรที่ผ่านการคัดกรอง
2  ตัวแปร

แนวโน้มการพั นาเมือง
ในป จจุบัน

การสร้างแบบจ าลอง
ผลการน าเข้าข้อมูล

ตัวแปรของพื้นที่ศึกษา

ทางเลือกท่ี  

ทางเลือกท่ี 2

ข้อมูลทุติภูมิ
พื้นท่ีศึกษา   เทศบาล

การคัดเลือก
พื้นท่ีศึกษา   เทศบาล

การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
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1.2 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดลอง 

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่  จังหวัดตาก พิษณุโลก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ 
นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี รวม 9 จังหวัด โดยมีจ านวนเทศบาลนครและเทศบาลเมือง
ทั้งสิ้น 16 แห่ง  ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ปี.พ.ศ.2553 ได้แก ่

กลุ่มเทศบาลนคร 
1. เทศบาลนครพิษณุโลก 
2. เทศบาลนครนครสวรรค์ 
3. เทศบาลนครแม่สอด 
กลุ่มเทศบาลเมือง 
1. เทศบาลเมืองตาก  7. เทศบาลเมืองตาคลี 
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 8. เทศบาลเมืองชุมแสง 
3. เทศบาลเมืองหล่มสัก  9. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
4. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 10. เทศบาลเมืองพิจิตร 
5. เทศบาลเมืองสวรรคโลก 11. เทศบาลเมืองตะพานหิน 
6. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  12. เทศบาลเมืองบางมูลนาก 
13. เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
โดยกรอบการวิจัยและข้อตกลงเบื้องต้นของการศึกษาของผู้วิจัยที่ได้ก าหนดขอบเขต

การศึกษาพื้นที่เมือง คือ การเลือกพื้นที่เทศบาลที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อ าเภอเมืองเท่านั้น เพราะเป็นศูนย์กลางเมือง
หลักของจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ดังนั้น จากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ในเบื้องต้นท าให้มีพื้นที่
เทศบาลผ่านเกณฑ์จากจ านวน 9 จังหวัด คือ พื้นที่ 9 เทศบาล ดังนี้  เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร 

โดยยึดถือความเป็นเมืองตามส านักบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย        
คือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของไทย ที่ประกอบไปด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เทศบาล 
(เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล) และองค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.) มีรายละเอียด ดังนี้ 

1.2.1 กลุ่มเทศบาลนคร 
โดยเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลนคร จะต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 

คือ เป็นท้องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต่ 50,000 คนขึ้นไป อ้างอิงจากหน่วยงานการบริหารราชการท้องถิ่น 
ประชาชนอาศัยอยู่หนาแน่น  ไม่ต่ าว่า 3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร และมีรายได้พอที่จะปฏิบัติตามที่
กฎหมายก าหนดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค์ 

1.2.2 กลุ่มเทศบาลเมือง 
โดยเกณฑ์ในการจัดตั้งเทศบาลนคร จะต้องประกอบไปด้วยลักษณะดังต่อไปนี้ 

คือ ท้องถิ่นเป็นที่ตั้งของศาลากลางจังหวัดทุกแห่ง อ้างอิงจากหน่วยงานการบริหารราชการท้องถิ่น ให้ยก
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ฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้ โดยไม่ต้องค านึงถึงหลักเกณฑ์อื่นประกอบ ส าหรับท้องถิ่นที่ ไม่ใช่ที่ตั้งของศาลา
กลางจังหวัดจะยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองได้จะเป็นท้องถิ่นที่มีพลเมืองตั้งแต่ 10,000 คนขึ้นไป ประชาชน
อาศัยอยู่หนาแน่นไม่ต่ าว่า 3,000 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรเมตร และมีรายได้พอที่จะปฏิบัติตามที่กฎหมาย
ก าหนด ได้แก่ เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองอุทัยธานี 

โดยพื้นที่ในกลุ่มเทศบาลนครทั้ง 2 แห่งนั้น เทศบาลนครพิษณุโลกและ
เทศบาลนครนครสวรรค์ผ่านการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองด้วยข้อจ ากัดของเกณฑ์ เพราะมีเพียง 2 
แห่ง 

 

 
ภาพที่ 30 เกณฑ์การคดัเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง  

(โดยผู้วิจยั) 
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1.3 การคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 

ในขั้นตอนนี้มีพื้นที่เทศบาลที่น าเข้ากระบวนการคัดเลือกจ านวน 7 เทศบาล ได้แก่ 
เทศบาลเมืองตาก เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมือง

ก าแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองอุทัยธาน ีโดยกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง
เป็นแบบองค์รวม โดยการพิจารณาเกณฑ์ทั้งหมดพร้อมกัน ประกอบไปด้วย เกณฑ์ขนาดพื้นที่ เกณฑ์จ านวน
ประชากร เกณฑ์ความหนาแน่นประชากร/พื้นที่ และเกณฑ์บทบาทของเมือง หมายความว่าจะน าเข้าข้อมูล
เทศบาลทั้ง 7 เทศบาล และวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันและเทศบาลที่ผ่านกระบวนการนี้ต้อง
ผ่านเกณฑ์อย่างน้อยที่สุด 3 เกณฑ์ในทั้งหมด 4 เกณฑ์ สามารถอธิบายเกณฑ์ทั้ง 4 ด้าน ดังนี้ 

1.3.1 เกณฑ์ขนาดพื้นที่ 
ขนาดของพื้นที่ของเมืองตามการบริหารราชการท้องถิ่นนั้น ไม่ได้ให้นิยามของ

ขนาดพื้นที่ของเมืองว่ามีขนาดเล็กหรือใหญ่ (อบจ./เทศบาลนคร/เทศบาลเมือง/เทศบาลต าบล/อบต.) แต่ดู
ความสัมพันธ์ระหว่างขนาดพื้นที่และความหนาแน่นของประชากรของเมือง จึงเห็นได้ว่าเกณฑ์ด้านขนาด
พื้นที่ของเมืองจึงมีความส าคัญเช่นเดียวกัน โดยผู้วิจัยได้แบ่งขนาดพื้นที่ระดับเทศบาลนคร คือ   -20 ตาราง
กิโลเมตร และระดับเทศบาลเมือง คือ  0-   ตารางกิโลเมตร เทศบาลที่มีขนาดพื้นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
ได้แก่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร 

1.3.2 เกณฑ์จ านวนประชากร 
จ านวนประชากรเป็นป จจัยที่ส าคัญป จจัยหนึ่งในการบ่งชี้ความเป็น เมือง   

โดยผู้วิจัยได้ก าหนดจ านวนประชากรในระดับเทศบาลนคร คือ ประชากรมากกว่า 35,000 คน และระดับ
เทศบาลเมือง ประชากรระหว่าง 20,000 – 35,000 คน ในพื้นที่ทั้ง 7 เทศบาลที่มีจ านวนประชากรใกล้เคียง
กันมากที่สุด ได้แก่ เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาล
เมืองพิจิตร 

1.3.3 เกณฑ์ความหนาแน่นประชากร/พื้นที่ 
นอกจากจ านวนประชากรเป็นป จจัยที่ส าคัญป จจัยหนึ่งในการบ่งชี้ความเป็น

เมือง ความหนาแน่นของประชากรเมืองยังมีความส าคัญ โดยผู้วิจัยได้ก าหนดความหนาแน่นประชากรใน
ระดับเทศบาลนคร คือ ไม่ต่ ากว่า 2,500 คน/ตารางกิโลเมตร และระดับเทศบาลเมือง ไม่ต่ ากว่า  , 00 คน/
ตารางกิโลเมตร ในพื้นที่ทั้ง 7 เทศบาลที่มีความหนาแน่นประชากร/พื้นที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด ได้แก่ 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  และเทศบาลเมืองตาก 

1.3.4 เกณฑ์บทบาทของเมือง 
จากรายงานการวางผังอนุภาคกลุ่มจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง       

โดยส านักผังประเทศและผังภาค กรมโยธาธิการและผังเมือง สามารถสรุปบทบาทของเมืองทั้ง 7 เทศบาล 
โดยเกณฑ์ชี้วัดในด้านบทบาทความเป็นเมืองนี้ เพื่อท าให้ทราบถึงบทบาทของเมืองทั้ง 9 เทศบาลและ
พิจารณาเมืองที่มีบทบาทความส าคัญในระดับเดียวกัน หรือใกล้เคียงกันที่สุด โดยบทบาทของการพั นา
เมืองที่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน คือ บทบาททางด้านการเกษตร ได้แก่ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมือง
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ก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร และข้อมูลพื้นที่และประชากรเมืองจากส านักบริหารการทะเบียน กรม
ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

จากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ ทั้ง 4 ด้าน สามารถน ามาสรุปเป็นตารางเพื่อท า
การเปรียบเทียบข้อมูลของเกณฑ์ในกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองและท าการพิจารณาพื้นที่
เมืองทั้ง 7 เมือง ว่าเมืองที่มีความสอดคล้องของข้อมูลด้านขนาดพื้นที่ ประชากรและความหนาแน่น      
และบทบาทของเมืองไปในทิศทางเดียวกันมีรายละเอียด ดังนี้ 

 
ตารางที่ 33 เกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่วิจัยแบบองค์รวม 

ที่ ชื่อ 
พื้นที่ 

(ตร.กม.) 

ความ 
หนาแน่น 

(คน/ตร.กม.) 

ประชากร 
(คน) 

บทบาทของเมือง 

1 เทศบาลเมืองตาก 7.27 2,478.40 18,018 เมืองการค้าและบริการ 

2 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ 8.60 2,612.56 22,468 เมืองบริการการท่องเท่ียวทางธรรมชาติ 

3 
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี 3.50 4,596.86 16,089 เมืองบริการการท่องเท่ียว 

เชิงประวัติศาสตร์ 

4 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 13.49 2,519.27 33,985 เมืองเกษตรกรรม 

5 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 14.90 1,944.77 28,977 เมืองเกษตรกรรม แปรรูปการเกษตร 

6 เทศบาลเมืองพิจิตร 12.02 1,883.86 22,644 เมืองเกษตรกรรม 

7 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 8.10 1,931.46 15,838 เมืองบริการการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ 

หมายเหตุ :               การเกาะกลุ่มค่าคะแนนและบทบาทเมืองที่ไปในทิศทางเดียวกัน 
 

จากตารางเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองแบบองค์รวม แต่ ละ
เทศบาลมีค่าผล ดังนี้ 

1. เทศบาลเมืองตาก    ได้  1/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
2. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์   ได้  2/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  ได้  0/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
4. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์    ได้  4/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
5. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้  3/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
6. เทศบาลเมืองพิจิตร    ได้  3/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
7. เทศบาลเมืองอุทัยธานี  ได้  0/4  ของเกณฑ์การคัดเลือก 
ดังนั้น สามารถสรุปได้ว่า กลุ่มเทศบาลที่ผ่านการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบ

แบบจ าลอง ประกอบไปด้วย เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร  
และรวมกับกลุ่มเทศบาลนคร 2 แห่ง คือ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์  
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แผนที่ที่ 2 ที่ตั้งเทศบาลที่ผ่านการคัดเลือก 5 เทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 
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2. ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ 

2.1 ข้อมูลทั่วไปของพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษาของการวิจัยในคร้ังนี้ เป็นการรวบรวมข้อมูลสภาพทั่วไปของ

พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างจะแบ่งการรวบรวมออกเป็น 2 ลักษณะ คือ ข้อมูลในระดับพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง           
(จังหวัดพิษณุโลก ตาก เพชรบูรณ์ สุโขทัย อุตรดิตถ์ นครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตร และอุทัยธานี) ประกอบ
ไปด้วยข้อมูลด้านกายภาพ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ ประชากรและแรงงาน ระบบเมือง
และการตั้งถิ่นฐาน โครงสร้างพื้นฐาน และระบบคมนาคมขนส่ง เพื่อให้เห็นภาพรวมของการพั นาและการ
วางผังเป็นกลุ่มจังหวัดและข้อมูลในระดับพื้นที่ศึกษา (เทศบาลนครและเทศบาลเมือง จ านวน   แห่ง) โดยมี
รายละเอียดของการศึกษา ดังนี้ 

2.1.1 ด้านกายภาพ 
ที่ตั้งและอาณาเขตติดต่อกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม 

ตามการแบ่งเขตการปกครองของส านักบริหารราชการจังหวัด กระทรวงมหาดไทย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างกลุ่มที่ 1 ประกอบด้วย 5 จังหวัด คือ จังหวัดพิษณุโลก สุโขทัย ตาก เพชรบูรณ์ และอุตรดิตถ์ มีเนื้อ
ที่ประมาณ 54,325.604 ตารางกิโลเมตร และกลุ่มภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ประกอบด้วย 4 จังหวัด คือ 
จังหวัดนครสวรรค์ ก าแพงเพชร พิจิตรและอุทัยธานี เนื้อที่ประมาณ 29,072 ตารางกิโลเมตร กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดและประเทศใกล้เคียง ดังนี้ ทิศเหนือติดต่อกับ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง แพร่ น่าน  ทิศใต้ติดต่อกับ จังหวัดกาญจนบุรี ชัยนาท ลพบุรี ทิศ
ตะวันออกติดต่อกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จังหวัดชัยภูมิและจังหวัดเลย ทิศตะวันตกติดต่อ
กับ สหภาพพม่า และจังหวัดกาญจนบุรี 

สภาพภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่มีลักษณะภูมิประเทศแบบแอ่งที่ราบกว้างใหญ่ 
โดยมีแนวทิวเขาทอดตัวอยู่ทั้งด้านทิศตะวันตกและทิศตะวันออก แอ่งที่ราบใหญ่ในพื้นที่เป็นที่ราบที่เกิดจาก
การทับถมของตะกอนที่แม่น้ าใหญ่ จากทางทิศเหนือ คือ แม่น้ าปิง แม่น้ ายม แม่น้ าน่าน และคลองหรือแม่น้ า
ต่างๆ ที่เกิดจากทิวเขาถนนธงชัย เป็นแม่น้ าสายที่มีความยาวและเป็นธารน้ าขนาดใหญ่ กับคลองหรือธารน้ า 
สายสั้นที่เกิดจากทิวเขาเพชรบูรณ์ตะวันตก ไหลลงสู่ที่ราบลุ่มแม่น้ าปงิ ที่ราบลุ่มแม่น้ ายม และที่ราบลุ่มแม่น้ า
น่าน  ซึ่งเป็นที่ราบใหญ่อยู่ทางตอนบนของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ ส่วนที่ราบลุ่มน้ าเจ้าพระยาซึ่งอยู่
ตอนล่างของบึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ จนถึงที่ราบจังหวัดอุทัยธานีนั้นเป็นที่ราบที่เกิดจากการพั นา
ตะกอนมาทับถมโดยแม่น้ าเจ้าพระยาและล าน้ าแม่วงก์ หรือแม่น้ า สะแกกรัง เนื่องจากสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่ม
น้ าของแม่น้ าสายต่างๆ  บริเวณที่ราบใหญ่ของพื้นที่ มีบึงซึ่งเป็นแหล่งน้ าธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่ 2 แห่ง คือ 
บึงบอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค์ กับบึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร  
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แผนที่ที ่3 กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

(โดยผู้วิจัย) 
 

ลักษณะภูมิอากาศ โดยทั่วไปมีภูมิอากาศแบบสะวันนา (Tropical savanna)  
คือลักษณะอากาศแบบร้อนชื้นจะแตกต่างกันระหว่างช่วงฤดูฝนกับฤดูแล้งอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามอิทธิพล
ของมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดผ่านพื้นที่สลับกันไปในช่วงรอบปี ซึ่งอยู่ในเขตร้อนและตั้งอยู่ในพื้นที่ราบ 
ดังนั้นในช่วงฤดูฝนมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดผ่านมาจากทะเลอันดามันน าเมฆฝนมานั้น  ฝนจึงตกชุก
ในพื้นที่รับลมของทิวเขาถนนธงชัยในช่วงฤดูแล้งและฤดูหนาว มีลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือพัดพาน าความ
เย็นและอากาศแห้งมาจากตอนใต้ของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อากาศเย็นพัดผ่านทิวเขาเพชรบูรณ์
ตะวันตกแล้วจมตัวลงบริเวณที่ราบของพื้นที่  

สภาพภูมิอากาศแบ่งเป็น 3 ฤดู ประกอบด้วย ฤดูร้อนเร่ิมประมาณปลายเดือน
มีนาคม   ถึงเดือนเมษายน ฤดูฝนเริ่มประมาณกลางเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม และฤดูหนาวเริ่ม
ประมาณเดือนพฤศจิกายนถึงกลางเดือนมีนาคม และปริมาณน้ าฝนเฉลี่ยเท่ากับ 1,338 มิลลิเมตรต่อปี 
จ านวนวันที่ฝนตก 118 วัน และปริมาณฝนสูงสุด 87 มิลลิเมตร 
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2.1.2 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

ทรัพยากรดินภาคเหนือตอนล่างมีทรัพยากรดินที่มีลักษณะเด่น คือ มีการ
พั นาของดินไม่มากนักและยังคงมีธาตุอาหารที่เป็นประโยชน์ต่อพืชอยู่ในปริมาณค่อนข้างสูง จึงเป็นดินที่มี
ศักยภาพทางการเกษตรค่อนข้างสูง  

ทรัพยากรน้ า แหล่งน้ าผิวดิน ลุ่มน้ าที่ส าคัญในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง         
มีจ านวน 6 ลุ่มน้ า ได้แก่ ลุ่มน้ าปิง วัง ยม น่าน ลุ่มน้ าป่าสัก และลุ่มน้ าสาละวิน ลุ่มน้ าเหล่านี้มีความส าคัญ
ต่อการเกษตรและการอุปโภค บริโภค แหล่งน้ าใต้ดิน แหล่งน้ าบาดาลในภาคเหนือที่ให้น้ ามาก ได้แก่ แหล่ง
น้ าบาดาลที่เป็นหินร่วน ในภาคเหนือตอนล่างครอบคลุมพื้นที่บริเวณที่ราบลุ่มของแม่น้ ายมและแม่น้ าน่าน 
จากจังหวัดอุตรดิตถ์ถึงตอนเหนือของจังหวัดนครสวรรค์ 

ทรัพยากรป่าไม้ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 1 มีป่าไม้ประกอบด้วย ป่า
เบญจพรรณ ป่าดงดิบ และ ป่าแดง ไม้มีค่าทางเศรษฐกิจที่พบมากคือ ไม้สักและไม้เบญจพรรณ จากข้อมูล
สถิติแห่งชาติรวบรวมข้อมูลพื้นที่ป่าระหว่างปี พ.ศ. 2534 - 2541 แสดงให้เห็นว่า พื้นที่ป่าของกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง 1 มีแนวโน้มลดลงแต่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมากในปี 2543 และในช่วงปี พ.ศ. 2547 กลับมี
แนวโน้มลดลงอีกและมีพื้นที่ป่ารวมทั้งหมด 117,225 ตารางกิโลเมตร  จังหวัดตากเป็นจังหวัดมีป่าไม้อยู่เป็น
จ านวนมาก และมีความอุดมสมบูรณ์สูง มีพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติประมาณ 12,110 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่
ป่าอยู่ประมาณร้อยละ 73 ของพื้นที่จังหวัด และมีพื้นที่อนุรักษ์หลายแห่ง จังหวัดตากถือได้ว่าเป็นจังหวัดใน
ภาคเหนือที่มีพื้นที่ป่าไม้มากที่สุด ส าหรับประเภทป่าสงวนที่มีพื้นที่มากที่สุดในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างกลุ่มที่ 2 คือ ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยมีเนื้อที่ 6,021.13 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 50.14    
ของพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ทั้งหมด พบกระจายตัวอยู่ทาง
ตะวันตกของพื้นที่ในอ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอโกสัมพีนคร อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอคลองลาน 
อ าเภอปางศิลาทอง อ าเภอคลองขลุง อ าเภอขาณุวรลักษบุรี จังหวัดก าแพงเพชร อ าเภอแม่วงก์ อ าเภอแม่เปิน 
จังหวัดนครสวรรค์ อ าเภอลานสัก อ าเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี 

อุทยานแห่งชาติ (National Park) ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีจ านวน
ทั้งสิ้น  0 แห่ง ได้แก่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน จังหวัดก าแพงเพชร อุทยานแห่งชาติคลองวังเจ้า จังหวัด
ก าแพงเพชร อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ อุทยานแห่งชาติเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยาน
แห่งชาติทุ่งแสลงหลวง จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติน้ าตกพาเจริญ จังหวัดตาก อุทยาน
แห่งชาติน้ าหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์  อุทยานแห่งชาติภูหินร่อง
กล้า จังหวัดพิษณุโลก-เพชรบูรณ์ และอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

2.1.3 ด้านเศรษฐกิจ 
มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง

กลุ่มที่ 1 (ราคาตลาด) ประจ าปี 2553 เท่ากับ 274,743 ล้านบาท สูงกว่ามูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 อยู่เล็กน้อย หากพิจารณาเปรียบเทียบสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่   กับมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 และมูลค่าผลิตภัณฑ์

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



102 

 
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ราคาประจ าปี 2  3) พบว่าสัดส่วนมูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือ
ตอนล่างกลุ่มที่ 1 มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน ในขณะที่มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือกลุ่มที่ 2 กลับมีแนวโน้ม
ลดลง ข้อมูลจากการธนาคารแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ.2  4 

 
ตารางที่ 34 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ราคาประจ าปี) ปี 2550-2553 
หน่วย : ล้านบาท 

พ้ืนที ่
มูลค่าผลิตภัณฑ์ 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   203,451 231,565 238,229 274,743 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 192,339 215,963 217,494 247,533 
ภาคเหนือตอนล่าง 395,790 447,528 455,723 522,276 
ภาคเหนือ 755,821 833,399 850,530 963,834 

ที่มา: การธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมลูเศรษฐกจิภาคเหนือ 2554, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2555,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/North/EconConditions/NREconReport/
Pages/NREconReport.aspx 
 

รายได้เฉลี่ยต่อหัว รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างสูงกว่า
ภาคเหนือและมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โดยในปี 2550 รายได้เฉลี่ยตัวหัวของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างเท่ากับ 
63,273 บาท เปรียบเทียบกับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของภาคเหนือเท่ากับ 62,791 บาท หรือสูงกว่า 482 บาท
อย่างไรก็ตามในปี 2553 ผลต่างของรายได้เฉลี่ยระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกับภาคเหนือเพิ่มขึ้น
เป็น 3,314 บาท เมื่อเปรียบเทียบรายได้เฉลี่ยต่อหัวระหว่างกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่   กับกลุ่ม
จังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 พบว่ารายได้เฉลี่ยต่อหัวของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่ 2 สูงกว่ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 แต่ทั้งนี้ผลแตกต่างระหว่างรายได้เฉลี่ยต่อหัว
ระหว่างกลุ่มที่   และกลุ่มที่ 2 ค่อนข้างคงที่ในช่วงระหว่างปี 2550 ถึงปี 2553 ข้อมูลจากการธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ปีพ.ศ.2  4 

 

ตารางที่  35 มูลค่าผลิตภัณฑ์กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง (ราคาประจ าปี) ปี 2  0-2  3 
หน่วย : ล้านบาท 

พ้ืนที ่
รายได้เฉลี่ยต่อหัว 

ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   58,282 66,023 67,618 77,652 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 69,577 77,829 78,095 88,573 
ภาคเหนือตอนล่าง 63,273 71,238 72,243 82,472 
ภาคเหนือ 62,791 69,958 70,105 79,158 

ที่มา: การธนาคารแห่งประเทศไทย, ข้อมลูเศรษฐกจิภาคเหนือ 2554, เข้าถึงเมื่อ 1 มกราคม 2555,  เข้าถึงได้จาก 

http://www.bot.or.th/Thai/EconomicConditions/Thai/North/EconConditions/NREconReport/
Pages/NREconReport.aspx 
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2.1.4 ด้านประชากรและแรงงาน 

ในปี 2553 จ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ประมาณ 
3.43 ล้านคน  โดยจ านวนประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 1 มีสัดส่วนสูงกว่าประชากรใน
กลุ่มจังหวัดหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 เล็กน้อยคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 56 และ 44 ตามล าดับ 
และสัดส่วนของประชากรในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างคิดเป็นประมาณร้อยละ 52 ของจ านวนประชากร
ในภาคเหนือ 
 
ตารางที่ 3  จ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2500-2553 
หน่วย : คน 

พื้นที่ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   3,440,720 3,446,578 3,426,112 3,435,853 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 2,681,392 2,682,150 2,680,778 2,681,237 
ภาคเหนือตอนล่าง 6,122,112 6,125,728 6,106,890 6,117,090 
ภาคเหนือ 11,871,934 11,878,641 11,770,233 11,788,410 

หน่วย : ร้อยละ 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   56.2 56.2 56.1 56.2 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 43.8 43.8 43.9 43.8 
ภาคเหนือตอนล่าง 100.0 100.0 100.0 100.0 
ภาคเหนือตอนล่าง/ภาคเหนือ 51.6 51.6 51.9 51.9 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, ข้อมูลประชากร 2550-2553, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dopa.go.th/index.php/2012-06-16-12-35-04/102-people-service 
 

 
ภาพที่ 31 สัดส่วนร้อยละจ านวนประชากรกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2  0-2  3 
ที่มา: ส านักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวดัภาคเหนือตอนลา่ง1, ข้อมูลภาคเหนือตอนล่าง, เข้าถึงเมือ่ 10 มกราคม 
2555,  เข้าถึงได้จาก http://www.osmnorth-s1.moi.go.th/ 
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ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีจ านวนเพิ่มขึ้นจากประมาณ 6 แสนคนใน  

ปี 2549 เป็น 7.6 แสนคน ในปี 2552 หรือคิดเป็นร้อยละ 22 ของประชากรทั้งหมด แต่ยังต่ ากว่าสัดส่วนของ
ประชากรที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองของภาคเหนือที่ประมาณร้อยละ 26 
 
ตารางที่ 37 จ านวนประชากรเมืองกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ปี 2500-2553 
หน่วย : คน 

พ้ืนที่ ปี 2550 ปี 2551 ปี 2552 ปี 2553 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   609,316 646,675 701,145 765,023 
กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 2 480,672 531,964 538,017 599,587 
ภาคเหนือตอนล่าง 1,089,988 1,178,639 1,239,162 1,364,610 
ภาคเหนือ 2,321,745 2,420,944 2,590,136 3,121,112 

ที่มา: กระทรวงมหาดไทย กรมการปกครอง, ข้อมูลประชากร 2550-2553, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.dopa.go.th/index.php/2012-06-16-12-35-04/102-people-service 
 

2.1.5 ด้านระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐาน 
ระบบเมืองและการตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด ท าการ

รวบรวมข้อมูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อบจ./เทศบาล/อบต.) ดังนี้ 
 

ตารางที่ 38  ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

ที ่ จังหวัด 
จ านวน (แห่ง) รวม 

(แห่ง) อบจ. ทน. ทม. ทต. อบต. 
1 ก าแพงเพชร  1 - 3 21 65 90 
2 ตาก 1 1 1 17 49 69 
3 นครสวรรค์ 1 1 2 18 121 143 
4 พิจิตร 1 - 3 25 73 102 
5 พิษณุโลก 1 1 1 22 78 103 
6 เพชรบูรณ์ 1 - 3 21 103 128 
7 สุโขทัย 1 - 2 18 70 91 
8 อุตรดิตถ์ 1 - 1 25 53 80 
9 อุทัยธาน ี 1 - 1 13 49 64 
 รวม 9 3 17 180 661 870 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ข้อมูลจ านวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม
2555,  เข้าถึงได้จาก http://www.dla.go.th/work/abt/ 
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จากข้อมูลพบว่าจังหวัดนครสวรรค์มีองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นมากที่สุด   

คือ 143 แห่ง  และจังหวัดอุทัยธานี มีองค์กรส่วนปกครองท้องถิ่นน้อยที่สุด คือ 64 แห่ง และรูปแบบการตั้ง
ถิ่นฐานของเมืองที่อ้างอิงจากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการตั้งถิ่นฐาน มี 3 รูปแบบดังนี้  

รูปแบบที่ 1 การตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม (Cluster Settlement) คือรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานแบบดั้งเดิมในรูปแบบที่เป็นไปตามธรรมชาติ ลักษณะที่โดดเด่นของการตั้งถิ่นฐานในรูปแบบนี้ 
ได้แก่ การตั้งบ้านเรือนรวมกันเป็นกลุ่มๆ บนพื้นที่เกษตรกรรมของตนเอง ตามแหล่งน้ า และพื้นที่เพาะปลูก
ที่อุดมสมบูรณ์ หรือกระจุกตัวตามเนิน โคก บางท้องที่เรียกว่า โพน โนน หรือตามเส้นทางคมนาคม ตัวอย่าง
เมืองที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบรวมกลุ่ม ได้แก่ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

รูปแบบที่ 2 การตั้งถิ่นฐานแบบกระจัดกระจาย (Scattered Settlement) 
การตั้งถิ่นฐานของบ้านเรือนที่ตั้งอยู่กระจัดกระจายกัน ถ้าเป็นหมู่บ้านอาจมีจ านวนหลังคาเรือนน้อยมาก 
โดยมากจะตั้งกระจัดกระจายไปตามไร่นา สวน เป็นต้น มีศูนย์บริการชุมชน ได้แก่ วัด โรงเรียน สถานีอนามัย ห่าง
จากที่พักอาศัย ลักษณะรูปแบบ เกิดจากสภาพสังคมที่ชอบอยู่โดดเดี่ยว พวกที่จับจองที่บุกรุกที่ดิน เพื่อความ
สะดวกในการประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม เป็นต้น ตัวอย่างเมืองที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบกระจัด
กระจาย ได้แก่ เทศบาลนครพิษณุโลก 

รูปแบบที่ 3 การตั้งถิ่นฐานแบบแนวเส้นตรง (Line Settlement) เป็นรูปแบบ
การตั้งถิ่นฐานของอาคารบ้านเรือนตามแนวพื้นที่ริมน้ าหรือชายฝ ่งทะเล หรือตามแนวเส้นทางคมนาคม 
โดยเฉพาะตามแนวทางหลวงแผ่นดินและการตั้งถิ่นฐานเป็นชุมชนริมคลอง ซึ่งการตั้งถิ่นฐานตามเส้นทาง
คมนาคมทางน้ าพบมากบริเวณล าน้ าสายส าคัญต่างๆ ตัวอย่างเมืองที่มีรูปแบบการตั้งถิ่นฐานแบบแนว
เส้นตรง ได้แก่ เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์

 
2.1.6 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่ อสาร เทค โน โลย ีส าร สน เทศ              
และการสื่อสาร (Information communication technology : ICT) มีความส าคัญและความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งในยุคป จจุบัน เป็นเครื่องช่วยอ านวยความสะดวกในด้านต่างๆ อย่างมาก รวมทั้งช่วยในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพโดยการรวบรวมข้อมูลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร แบ่งเป็น 3 ด้าน ได้แก่ การใช้คอมพิวเตอร์  การใช้อินเทอร์เน็ตและการมีโทรศัพท์มือถือ ซึ่งใน
ป จจุบัน ด้วยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการสื่อสาร ทุกเมืองสามารถเข้าถึงการสื่อสารไร้สายและการ
ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ได้เป็นอย่างดี  

ด้านไฟฟ้า ภายในพื้นที่แม้จะไม่มีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ แต่พื้นที่
ใกล้เคียงมีแหล่งผลิตพลังงานไฟฟ้าขนาดใหญ่ ถึง 2 แห่ง คือ เขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก และเขื่อนสิริกิติ์ 
จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งทั้งสองแห่งเป็นแหล่งผลิตไฟฟ้าพลังน้ า ซึ่งมีก าลังผลิต 779.2 และ  00 เมกะวัตต์ 
ตามล าดับ  
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ด้านประปา น้ าประปาที่ผลิตเพื่อใช้อุปโภคและบริโภคได้ทั้งจากแหล่งน้ าผิว

ดินและแหล่งน้ าใต้ดินหรือน้ าบาดาล ภาพรวมทุกจังหวัดมีก าลังการผลิตน้ าประปา ที่ใช้เฉลี่ยเท่ากับ 12,048 
ลูกบาศก์เมตรต่อวัน และแบ่งประเภทผู้ใช้น้ าเป็น   ประเภท โดยผู้ใช้น้ าประเภทที่อยู่อาศัยมีจ านวนมาก
ที่สุด รองลงมาเป็นผู้ใช้น้ าประเภทธุรกิจขนาดเล็กล าดับสามเป็นผู้ใช้น้ าประเภทธุรกิจขนาดใหญ่ล าดับ 4 เป็น
ผู้ใช้น้ าประเภทราชการ ล าดับ   เป็นผู้ใช้น้ าประเภทอุตสาหกรรม ล าดับสุดท้ายเป็นผู้ใช้น้ าประเภท
รัฐวิสาหกิจ  โดยในพื้นที่เมืองที่ศึกษา มีแหล่งน้ าประปาเพื่อการอุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ  

ด้านการก าจัดของเสียและกากของเสีย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง พบว่ามีการ
จัดการขยะมูลฝอยโดยการฝ งกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล (Sanitary Landfill : SL) จ านวน 13  แห่ง คือ 
เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองตาคลี เทศบาลต าบลท่าตะโก เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาล
เมืองพิจิตร เทศบาลเมือง  บางมูลนาก  เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองแม่สอด เทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี เทศบาลเมืองสวรรคโลก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชน ในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง โดยมี
ระบบรวบรวมและบ าบัดน้ าเสียชุมชนรวมทั้งหมดเพียง 11 แห่ง คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมือง
ชุมแสง  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองสลกบาตร เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองตะพานหิน  
เทศบาลเมืองอุทัยธานี เทศบาลเมืองแม่สอด เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลต าบลวัดโบสถ์และเทศบาล
เมืองสุโขทัยธานี 

สาธารณูปการ ประกอบด้วยการรวบรวมข้อมูลด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยจากการศึกษาข้อมูลทั้ง 3 ด้านพบว่าในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง มีความพร้อมใน
การให้บริการอย่างทั่วถึงครอบคลุมพื้นที่ในทุกอ าเภอ โดยยังมีศูนย์กลางด้านการศึกษา สาธารณสุข และ
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจในพื้นที่ศูนย์กลางจังหวัดทั้ง 9 จังหวัดของพื้นที่ 

2.1.7 ด้านระบบคมนาคม 
ระบบทางหลวงในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างประกอบด้วยโครงข่าย

ทางหลวงสายหลัก  (ทางหลวงแผ่นดิน 2 หลัก และทางหลวงแผ่นดินเลข 3 หลัก) และทางหลวงสายรอง 
(ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4 หลัก) ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   (ถนนพหลโยธิน) เป็นทางหลวงขนาด   
4 ช่องทาง เชื่อมจังหวัดชัยนาทและจังหวัดลพบุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 เชื่อมพื้นที่ฝ ่งทิศตะวันตก
กับทิศตะวันออก เส้นทางจากจังหวัดตาก สุโขทัย พิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น เป็นต้น ทางหลวงแผ่นดิน
หมายเลข    เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องทาง  เชื่อมต่อจังหวัดสิงห์บุรี ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   7 เป็น
ทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจร  เชื่อมจังหวัดพิษณุโลก จังหวัดนครสวรรค์  ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  0  
เป็นทางหลวงขนาด 4 ช่องจราจรมีเกาะกลาง  แบ่งทิศทางการสัญจร เริ่มต้นจากถนนพหลโยธิน จากอ าเภอ
เมืองก าแพงเพชร ผ่านอ าเภอพรานกระต่าย อ าเภอคีรีมาศ อ าเภอเมืองสุโขทัย อ าเภอศรีส าโรง อ าเภอ
สวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย จากนั้นมีทางแยกไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ 
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ระบบรางหรือทางรถไฟ พื้นที่อนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มี

เส้นทางรถไฟสายเหนือผ่านจังหวัดนครสวรรค์ และพิจิตร ซึ่งเป็นเส้นทางสายส าคัญของการขนส่งคนและ
สินค้าในพื้นที่เชื่อมโยงพื้นที่ภาคเหนือตอนบนและพื้นที่ภาคกลาง 

การขนส่งทางอากาศ พื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ประกอบไปด้วยท่าอากาศยาน 
ดังนี้ ท่าอากาศยานตาก หรือสนามบินตาก อ าเภอเมืองตาก จังหวัดตาก ท่าอากาศยานแม่สอด อ าเภอแม่
สอด จังหวัดตาก ท่าอากาศยานสุโขทัย อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย ท่าอากาศยานพิษณุโลก อ าเภอ
เมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ อ าเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ สนามบินทาง
ทหาร คือ สนามบินตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 

การขนส่งทางน้ า  การคมนาคมโดยทางเรือไม่ เป็นที่นิยมในป จจุบัน          
การเดินทางเรือจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง   สามารถใช้ได้ 2 สาย คือแม่น้ าน่าน และแม่น้ ายม แต่
ใช้ได้เฉพาะฤดูฝนเท่านั้น ทั้งนี้การเดินทางทางเรือ  ในภาคเหนือมีแม่น้ าปิงเป็นแม่น้ าสายส าคัญ ซึ่งไหลจาก
เทือกเขาผีป นน้ าในพื้นที่อ าเภอเชียงดาว ผ่านจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดล าพูน ไปบรรจบกับแม่น้ าวังที่บ้าน
ปากวัง อ าเภอบ้านตาก จังหวัดตากผ่านจังหวัดก าแพงเพชร ไปบรรจบกับแม่น้ าน่าน แม่น้ ายมที่ปากน้ าโพ 
ต าบลแควใหญ่ อ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ (แม่น้ าน่านกับแม่น้ ายมบรรจบกันที่อ าเภอชุมแสง 
จังหวัดนครสวรรค์) เป็นต้นน้ าแม่น้ าเจ้าพระยา ไหลลงอ่าวไทยที่ปากน้ า จังหวัดสมุทรปราการ แต่ในป จจุบัน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างทั้ง 9 จังหวัด ใช้การขนส่งทางบอก (ระบบถนนและระบบราง) เป็นการขนส่งหลัก 
ท าให้การขนส่งทางน้ าลดบทบาทลงเป็นอย่างมาก 

 
ตารางที่ 39  เปรียบเทียบระบบคมนาคมในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 
ที ่ จังหวัด ระบบ

ถนน 
ระบบราง ทางอากาศ ทางน้ า 

1 ตาก สาย 1 ไม่ม ี ท่าอากาศยานตาก 
ท่าอากาศยานแม่สอด 

ไม่มี 

2 พิษณุโลก สาย 11 11 สถาน*ี ท่าอากาศยานพิษณุโลก เฉพาะฤดูน้ าหลาก 
3 สุโขทัย สาย 12 3 สถาน*ี ท่าอากาศยานสุโขทัย เฉพาะฤดูน้ าหลาก 
4 เพชรบูรณ์ สาย 21 ไม่ม ี ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ ไม่มี 
5 อุตรดิตถ์ สาย 11 12 สถาน*ี ไม่มี ไม่มี 
6 นครสวรรค์ สาย 1,32 19 สถานี* สนามบินทางทหาร เฉพาะฤดูน้ าหลาก 
7 ก าแพงเพชร สาย 1 ไม่ม ี ไม่มี ไม่มี 
8 พิจิตร สาย 11 10 สถาน*ี ไม่มี เฉพาะฤดูน้ าหลาก 
9 อุทัยธาน ี สาย 1,32 ไม่ม ี ไม่มี เฉพาะฤดูน้ าหลาก 

ที่มา: การรถไฟแห่งประเทศไทย, ข้อมูลจากฝ่ายการเดินรถ, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://www.trafficsrt.com/home/pdf/North-go.pdf 
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2.2 ข้อมูลสรุปพื้นที่ที่ใช้ในการคัดเลือก 

จากเกณฑ์การคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง ในขั้นตอนนี้ท าให้เหลือพื้นที่ที่ใช้ในการ
คัดเลือก  จ านวน 9 เทศบาล โดยมีข้อมูลโดยสรุปดังนี้ 

2.2.1 เทศบาลนครพิษณุโลก 
มีขนาดพื้นที่ 18.26 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 76,601 คน ความ

หนาแน่น 3,975.96 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 33,174 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ 
ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 13,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 90.00 ตัน/วัน  มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เมืองที่มีภูมิทัศน์
สวยงาม ประชาชนมีความสุข บทบาทของเทศบาลนครพิษณุโลก คือ เมืองศูนย์กลางอนุภาคกลุ่มจังหวัด 
ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน 

2.2.2 เทศบาลนครนครสวรรค์ 
มีขนาดพื้นที่ 27.87 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 88,042 คน ความ

หนาแน่น 3,159 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 38,672 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ 
ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 36,221 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 105.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ คนสุขภาพดี 
การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง บทบาทของเทศบาลนคร
นครสวรรค์ คือ เมืองศูนย์กลางอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 ประตูสู่ภาคเหนือ 

2.2.3 เทศบาลเมืองตาก 
มีขนาดพื้นที่ 7.27 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 18,018 คน ความ

หนาแน่น 2,478 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 7,055 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ 
ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 550ลูกบาศก์เมตร/
วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 25.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เมืองน่าอยู่  สู่ประชาคม
อาเซียน เรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ บริหารงานธรรมาภิบาล บทบาทของเทศบาลเมืองตาก คือ เมืองการค้าและ
บริการ 

2.2.4 เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์  
มีขนาดพื้นที่ 8.60 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 22,468 คน ความ

หนาแน่น 2,612 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 11,080 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน      
ณ ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น (ไม่มีข้อมูล
จัดเก็บ) และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 40.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เพชรบูรณ์ เมืองอยู่
สบาย บทบาทของเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ คือ เมืองบริการการท่องเที่ยวทางธรรมชาติ 

2.2.5 เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี  
มีขนาดพื้นที่ 3.50 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 16,089 คน ความ

หนาแน่น 4,596 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 6,651 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน        
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ณ ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 2,700 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 36.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เมืองน่าอยู่ คู่การ
พั นา อาสาบริการ และบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ บทบาทของเทศบาลเมืองสุโขทัยธานี คือ เมืองบริการ
การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ 

2.2.6 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
มีขนาดพื้นที่ 13.49 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 88,042 คน ความ

หนาแน่น 3,159 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 7,055 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ 
ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 8,500 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 35.00 ตัน/วัน   มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ 
คู่ธรรมาภิบาล สู่บริการเป็นเลิศ บทบาทของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ คือ เมืองเกษตรกรรม 

2.2.7 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
มีขนาดพื้นที่ 14.90 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 28,977 คน 

ความหนาแน่น 1,944 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 13,690 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน 
ณ ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 4,000ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 35.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่อง
ประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล บทบาทของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร คือ 
เมืองเกษตรกรรม  แปรรูปการเกษตร 

2.2.8 เทศบาลเมืองพิจิตร  
มีขนาดพื้นที่ 12.02 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 22,644 คน 

ความหนาแน่น 1,883 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 11,588 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน 
ณ ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น 3,000 ลูกบาศก์
เมตร/วัน และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 12.02 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เมืองพิจิตรน่าอยู่ 
บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ บทบาทของเทศบาลเมืองพิจิตร คือ 
เมืองเกษตรกรรม 

2.2.9 เทศบาลเมืองอุทัยธานี 
มีขนาดพื้นที่ 8.10 ตารางกิโลเมตร และมีจ านวนประชากร 15,838 คน ความ

หนาแน่น 1,955 คนต่อตารางกิโลเมตร ครัวเรือน จ านวน 9,051 ครัวเรือน ข้อมูลประชากรและบ้าน ณ 
ธันวาคม 2555 จากกรมการปกครอง ส านักบริหารการทะเบียน ปริมาณน้ าเสียที่เกิดขึ้น (ไม่มีข้อมูลจัดเก็บ) 
และปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 1.00 ตัน/วัน มีวิสัยทัศน์ในการพั นาเมือง คือ เป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่
ศิลปวั นธรรม เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ที่งามล้ าและก้าวน าสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืนและบทบาท
ของเทศบาลเมืองอุทัยธานี คือ เมืองบริการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
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แผนที่ที่ 4 ที่ตั้งเทศบาลในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง 9 จังหวัด 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 
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2.3 ลักษณะโดยสรุปของพื้นที่วิจัย 

หลังจากผ่านกระบวนการคัดเลือกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง จากจ านวนเทศบาลทั้งหมด            
16 เทศบาล เหลือ 9 เทศบาลและในที่สุดได้พื้นที่ทดสอบจ านวน 5 เทศบาล โดยมีลักษณะโดยสรุปของพื้นที่ 
ดังนี้ 

2.3.1 เทศบาลนครพิษณุโลก 
เทศบาลนครพิษณุโลก เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัดพิษณุโลก อยู่ห่าง

จากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 8 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ  8.2  ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะการตั้ง
ถิ่นฐานของเมืองตั้งอยู่บนพื้นที่ราบลุ่มสองฝ ่งแม่น้ าน่านทางด้านทิศตะวันตกของเมืองและขยายตัวไปทาง 
ทิศตะวันออก โดยมีเส้นทางหลัก คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  2 และเส้นทางรถไฟสายเหนือพาดผ่าน
พื้นที่ตอนกลางของเมือง โดยเมืองพิษณุโลกนั้นมีการตั้งถิ่นมาเป็นระยะเวลายาวนาน ถือเป็นเมืองที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ป จจุบันเมืองพิษณุโลกมีการขยายตัวเป็นอย่างมากไม่ได้จ ากัดแต่ในขอบเขต
เทศบาลนครพิษณุโลกเท่านั้นแต่กระจัดกระจายตามเส้นทางคมนาคมออกไป 

สถานที่ส าคัญที่อยู่ในพื้นที่เทศบาลนครพิษณุโลก คือ  วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
วรมหาวิหาร พิพิธภัณฑ์ชาวแพ/พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี พุทธมณฑลพิษณุโลก นอกจากนี้สถานที่ส าคัญที่อยู่
ใกล้เคียง คือ พระราชวังจันทร์ ตั้งอยู่ติดกับค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช กองทัพภาคที่ 3 ทางด้านทิศ
ตะวันตกของแม่น้ าน่าน รวมไปถึงพื้นที่สี่แยกอินโดจีน ที่มีการพั นาพื้นที่รองรับการเป็นเส้นทางเศรษฐกิจ
ในอนาคต 

เทศบาลนครพิษณุโลก เดิมประกาศเป็นสุขาภิบาลเมืองพิษณุโลก เมื่อปี พ .ศ. 
2548 และได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลเมืองพิษณุโลกเมื่อวันที่  10 ธันวาคม พ.ศ. 2478 หลังจากได้มี
พระราชบัญญัติจัดระเบียบบริหารราชการอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 มีพื้นที่การปกครอง 5.85 ตาราง
กิโลเมตร ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนแปลงขยายเขตเทศบาล ตามประกาศพระราชกฤษฎีกาเมื่อวันที่  2  
ธันวาคม พ.ศ. 2  2 โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 
2512 ขยายเขตจากเดิม 5.85 ตารางกิโลเมตรเพิ่มขึ้นเป็น 18.26 ตารางกิโลเมตร ป จจุบันมีฐานะเป็น
เทศบาลนครพิษณุโลก ตามพระราชกฤษฎีกายกฐานะเทศบาลเมือง เป็นเทศบาลนคร ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 
พ.ศ. 2542 ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 116 ตอนที่ 14 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2542 

โดยมีที่มาของข้อมูลบทบาทของเมืองจากโครงการวางและจัดท าผังอนุภาค
กลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
วิสัยทัศน์ การจัดเก็บปริมาณน้ าเสีย ปริมาณขยะและสถานที่ส าคัญของเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 32 ลักษณะและการตั้งถิ่นฐานเทศบาลนครพิษณุโลก 
ที่มา: จังหวัดพิษณโุลก เมืองพิษณุโลก, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถงึได้จาก
http://www.oknation.net/blog/opel/page   
 
ตารางที่ 40  ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลนครพิษณุโลก 

ด้าน รายละเอียด 
บทบาทของเมือง เมืองศูนย์กลางอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่   

ศูนย์กลางบริการสี่แยกอินโดจีน 
วิสัยทัศน์ เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข 
รายได้ของเทศบาล 581,660,393.25 บาท 
ขนาดพื้นท่ี 18.26 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 77,601 คน 
ความหนาแน่นประชากร 4,249 คนต่อตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 6 แห่ง 
จ านวนโรงเรียน 6 แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะเท่านั้น) 
จ านวนวัด 12 แห่ง 
คมนาคมขนส่งทางบก เส้นทางหลักทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 12 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร มี จ านวน   แห่ง 
สนามบิน มีท่าอากาศยานพิษณุโลก 
สถานีรถไฟ มี1 แห่ง 
ปริมาณน้ าเสีย 13,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 90.00 ตันต่อวัน 
สถานท่ีส าคัญ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร 
 พิพิธภัณฑ์ชาวแพ/พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทวี 
 พุทธมณฑลพิษณุโลก 

(โดยผู้วิจยั) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 33 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลนครพิษณโุลก 

(โดยผู้วิจัย) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ที่ 5 ที่ตั้งเทศบาลนครพิษณุโลก 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3.2 เทศบาลนครนครสวรรค์ 

เทศบาลนครนครสวรรค์ หรือเมืองปากน้ าโพ เป็นประตูสู่พื้นที่ภาคเหนือ   
โดยเทศบาลนครนครสวรรค์เป็นพื้นที่ศูนย์กลางเมืองของจังหวัดนครสวรรค์อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร 
ประมาณ 240 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 27.87 ตารางกิโลเมตร โดยลักษณะการตั้งถิ่นฐานของเมืองตั้งอยู่
บนพื้นที่ราบลุ่มริมแม่น้ าเจ้าพระยาที่ไหลผ่านพื้นที่เมืองทางด้านล่างของเมืองและมีภูมิประเทศเป็นเนินเขา
ทางด้านบนและด้านซ้ายของพื้นที่เมือง โดยมีเส้นทางหลักของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   และ
เส้นทางรถไฟสายเหนือพาดผ่านพื้นที่บริเวณทิศตะวันออก ป จจุบันเมืองนครสวรรค์มีการขยายตัวเป็นอย่าง
มากและไม่ได้จ ากัดแต่ในขอบเขตเทศบาลนครสวรรค์เท่านั้น แต่กระจัดกระจายตามเส้นทางคมนาคมออกไป 

โดยสถานที่ส าคัญของเมือง ได้แก่ วัดคีรีวงศ์ อุทยานสวรรค์ และบึงบอระเพ็ด  
ซึ่งเป็นบึงธรรมชาติขนาดใหญ่อยู่นอกเขตเทศบาลนครนครสวรรค์ไปทางทิศตะวันออก 

 

 

  
 

ภาพที่ 34 ลักษณะและการตั้งถิน่ฐานเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ที่มา: จังหวัดนครสวรรค์ เมืองนครสวรรค์, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงไดจ้าก
http://www.panoramio.com/ 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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เทศบาลนครนครสวรรค์ เป็นการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นในรูปแบบ

เทศบาลในเขตอ าเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ เดิมเป็นเทศบาลเมืองนครสวรรค์ ต่อมาได้ยก
ฐานะเป็นเทศบาลนครนครสวรรค์ เมื่อปี พ.ศ.2538 มีพื้นที่ครอบคลุมต าบลปากน้ าโพทั้งต าบล ต าบล
นครสวรรค์ตกเฉพาะหมู่ที่ 1,4,5,9 และ 10 ต าบลนครสวรรค์ออก เฉพาะหมู่ที่ 1,4,5,6 และ 7 ต าบลวัดไทร
เฉพาะหมู่ที่ 10,11,12 และ 13 และต าบลแควใหญ่เฉพาะหมู่ที่ 4 7 และ 10 มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 27.87 ตาราง
กิโลเมตร เป็นที่ตั้งของห้างร้านต่างๆ รวมทั้งสถานที่ราชการส าคัญหลายแห่งของจังหวัดนครสวรรค์ 

โดยมีที่มาของข้อมูลบทบาทของเมืองจากโครงการวางและจัดท าผังอนุภาค
กลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
วิสัยทัศน์ การจัดเก็บปริมาณน้ าเสีย ปริมาณขยะและสถานที่ส าคัญของเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 4  ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ด้าน รายละเอียด 
บทบาทของเมือง เมืองศูนย์กลางอนุภาคกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่างกลุ่มที่ 2 

ประตูสู่ภาคเหนือ 
วิสัยทัศน์ คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่  

ชูเศรษฐกิจพอเพียง 
รายได้ของเทศบาล 215,737,213 บาท 
ขนาดพื้นท่ี 27.87 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 87,722 คน 
ความหนาแน่นประชากร 3,147คนต่อตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 4 แห่ง 
จ านวนโรงเรียน 6แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะเท่านั้น) 
จ านวนวัด 14 แห่ง 
คมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร มี จ านวน   แห่ง 
สนามบิน มีท่าอากาศยานนครสวรรค์ 
สถานีรถไฟ มี 
ปริมาณน้ าเสีย 36,221 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 105.00 ตันต่อวัน 
สถานท่ีส าคัญ วัดคีรีวงศ์ 
 บึงบอระเพ็ด 
 อุทยานสวรรค์ 

(โดยผู้วิจยั) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B9%8C
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ภาพที่  3   ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลนครนครสวรรค์ 

(โดยผู้วิจัย) 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



118 

 

แผนที่ที่ 6 ที่ตั้งเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3.3 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

เทศบาลเมืองก าแพงเพชรหรือเมืองชากังราว เป็นเมืองเก่าที่มีความส าคัญทาง
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวารวดี อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 3 8 กิโลเมตร ลักษณะการตั้งถิ่น
ฐานของเมืองอยู่บนที่ราบลุ่มสองฝ ่งแม่น้ าปิง โดยศูนย์กลางเมืองในป จจุบันอยู่ทางทิศตะวันออกของแม่น้ าปิง 
โดยในอดีตเมืองมีการตั้งถิ่นฐานอยู่ฝ ่งซ้ายของแม่น้ าปิง คือ เมืองนครชุม ทางด้านฝ ่งขวาของแม่น้ าปิงเป็น
แนวก าแพงเมืองเก่า หรือเมืองชากังราวป จจุบันเป็นที่ตั้งของอุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและได้รับการ
ยกย่องให้เป็นเมืองมรดกโลก เส้นทางสายหลักของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข   (ถนนสายเอเชีย) 
และเมืองตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของถนนสายนี้ ป จจุบันเมืองก าแพงเพชรมีการขยายตัวเป็นอย่างมาก
ทางด้านทิศใต้ของเขตเมืองเก่า และไม่ได้จ ากัดแต่ในขอบเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชรเท่านั้น แต่กระจัด
กระจายตามเส้นทางคมนาคมและพื้นที่ริมแม่น้ าปิง สถานที่ส าคัญที่อยู่ ใกล้พื้นที่ของเทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร คือ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชรและพื้นที่เมืองเก่านครชุม  

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้จัดตั้งขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาล
เมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม พุทธศักราช 2479 ต่อมาในปี พ.ศ.2480 ในสมัย
พระภักดีดินแดนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดก าแพงเพชร ได้รื้อถอนรับรองเจ้านายชั้นผู้ใหญ่ ซึ่งมีสภาพช ารุด
ทรุดโทรม มาตั้งที่หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดในสมัยนั้น จังหวัดมุ่งหมายให้เป็นเรือนรับรองเจ้านายชั้น
ผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาที่มาตรวจราชการ ในจังหวัดก าแพงเพชรแต่เมื่อได้ตั้งเทศบาลขึ้นไม่มีที่ท าการ ผู้ว่า
ราชการจังหวัดจึงให้เทศบาลยืมเป็นส านักงานเทศบาลจนถึงพุทธศักราช 2489 กระทรวงมหาดไทยได้อนุมัติ
ให้จังหวัดก่อสร้างศาลากลางหลังใหม่ขึ้น เพราะศาลากลางหลังเก่าเป็นไม้ทรงไทยชั้นเดียว หลังคามุง
กระเบื้อง ช ารุดทรุดโทรมคับแคบไม่สง่างาม ศาลากลางหลังใหม่เป็นตึกคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น           
ค่าก่อสร้างประมาณ 1 ล้าน 2 แสนบาท แล้วเสร็จเมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. 2492 

 

  
ภาพที่ 3  สถานที่ส าคัญใกล้เคียงเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ที่มา: จังหวัดก าแพงเพชร  เมืองก าแพงเพชร, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://nanmicho.blogspot.com/2010_05_01_ 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยมีที่มาของข้อมูลบทบาทของเมืองจากโครงการวางและจัดท าผังอนุภาค

กลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
วิสัยทัศน์ การจัดเก็บปริมาณน้ าเสีย ปริมาณขยะและสถานที่ส าคัญของเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 42 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
ด้าน รายละเอียด 
บทบาทของเมือง เมืองเกษตรกรรม แปรรูปการเกษตร 
วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ ฟูเฟื่องประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าว

ไกล 
รายได้ของเทศบาล 183,406,268.02 บาท 
ขนาดพื้นท่ี 14.90 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 28,977 คน 
ความหนาแน่นประชากร 1,944 คนต่อตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 10 แห่ง 
จ านวนโรงเรียน 3 แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะเท่านั้น) 
จ านวนวัด 6 แห่ง 
คมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร มี จ านวน   แห่ง 
สนามบิน ไม่มีสนามบินพาณิชย์ 
สถานีรถไฟ มี 
ปริมาณน้ าเสีย 4,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 35 ตันต่อวัน 
สถานท่ีส าคัญ อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 
 สวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน 
 วัดมหาธาตุ 

(โดยผู้วิจัย) 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



121 

 
 

 
 
 

 
 
ภาพที่ 37 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ที่ 7 ที่ตั้งเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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2.3.4 เทศบาลเมืองพิจิตร 

เทศบาลเมืองพิจิตรเป็นเมืองขนาดเล็ก อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 
3 0 กิโลเมตร โดยเมืองมีการตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบลุ่มสองฝ ่งแม่น้ าน่าน โดยจังหวัดเป็นเมืองที่มีการตั้งถิ่น
ฐานมาตั้งแต่อดีต โดยปรากฏร่องรอยซากเมืองเดิมที่ต าบลเมืองเก่าเดิมชื่อเมืองลูกหลวง เมืองโอฆะบุรี เมือง
ชัยบวร และเมืองปากยม โดยสถานที่ส าคัญที่อยู่ใกล้เคียงพื้นที่เทศบาลเมืองพิจิตร คือ สวนสาธารณะบึงสีไฟ 
ตลาดวังกรด เป็นต้น 

เทศบาลเมืองพิจิตร เดิมเป็นที่ตั้งศาลากลางจังหวัดพิจิตร ต่อมาในปี พ.ศ.
2479  ได้มีพระราชกฤษฎีกา  ยกฐานะขึ้นเป็นเทศบาลเมืองพิจิตร เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ.2479     
มีเนื้อที่เขตเทศบาล จ านวน 1.88 ตารางกิโลเมตร ได้ท าการก่อสร้างส านักงานเทศบาลขึ้นเป็นอาคารไม้ชั้น
เดียวในงบประมาณ 6,000 บาทถ้วน ต่อมาในปี พ.ศ.2499 ได้มีพระราชกฤษฎีกาลงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.
2499 เปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมืองพิจิตรขึ้นอีก 1.29 ตารางกิโลเมตร รวมกับเขตเทศบาลเดิมเป็นเนื้อที่ 
3.17 ตารางกิโลเมตร ซึ่งได้ขอกู้เงินกองทุนส่งเสริมกิจการ เทศบาล (ก.ส.ท.) เพื่อก่อสร้างอาคารเทศบาล
เมืองพิจิตรเพิ่มเติมใหม่ในวงเงิน 100,000 บาท และ  ในปี พ.ศ.2512 ได้มีพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลง
เขตเทศบาลเมืองพิจิตรเป็น 12.017 ตารางกิโลเมตร ตามพระราชกฤษฎีกาเปลี่ยนแปลงเขตเทศบาลเมือง
พิจิตร จังหวัดพิจิตร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา   เล่มที่ 86 ตอนที่ 117 ลงวันที่ 30 
ธันวาคม พ.ศ.2512 

 

 
ภาพที่ 38 สถานที่ส าคัญใกล้เคียงและลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองพิจิตร 
ที่มา: จังหวัดพิจิตร เมืองพิจิตร, เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถึงได้จาก 
http://gonorththailand.com/th/blogs/view/336 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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โดยมีที่มาของข้อมูลบทบาทของเมืองจากโครงการวางและจัดท าผังอนุภาค

กลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
วิสัยทัศน์ การจัดเก็บปริมาณน้ าเสีย ปริมาณขยะและสถานที่ส าคัญของเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางที่ 43 ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองพิจิตร 
ด้าน รายละเอียด 
บทบาทของเมือง เมืองเกษตรกรรม  
วิสัยทัศน์ เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ  

บริการมีประสิทธิผล ประชาชนพอใจ 
รายได้ของเทศบาล 108,375,408.98 บาท 
ขนาดพื้นท่ี 12.02ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 22,644 คน 
ความหนาแน่นประชากร 1,883 คนต่อตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 6 แห่ง 
จ านวนโรงเรียน 2แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะเท่านั้น) 
จ านวนวัด 2 แห่ง 
คมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 113 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร มี จ านวน   แห่ง 
สนามบิน ไม่มีสนามบินพาณิชย์ 
สถานีรถไฟ มี 
ปริมาณน้ าเสีย 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 12.02 ตันต่อวัน 
สถานท่ีส าคัญ สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 

(โดยผู้วิจัย) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 39 ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองพิจิตร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ที่ 8 ที่ตั้งเทศบาลเมืองพิจิตร 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



127 

 
2.3.5 เทศบาลอุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เป็นเมืองขนาดเล็กที่มีการตั้งถิ่นฐานบนที่ราบริมฝ ่ง
แม่น้ าน่าน ทางทิศตะวันตกของแม่น้ า โดยย่านศูนย์กลางเมืองและความเจริญของชุมชนอยู่ฝ ่งขวาของแม่น้ า
น่าน เส้นทางสายส าคัญของเมือง คือ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข  04  และเป็นเมืองที่มีเส้นทางรถไฟผ่าน 
คือ สถานีรถไฟศิลาอาสน์และสถานีรถไฟอุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้รับการสถาปนาเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 
พ.ศ.2478 โดย  มีพระราชกฤษฎีกายกฐานะจากสุขาภิบาลอุตรดิตถ์ ซึ่งในขณะนั้นขึ้นอยู่กับมณฑลพิษณุโลก 
มาเป็น "เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์"  มีพื้นที่รับผิดชอบ 2.03 ตารางกิโลเมตร ส านักงานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ครั้งแรกเป็นอาคารไม้ชั้นเดียว อยู่ข้าง โรงเรียนอุตรดิตถ์ดรุณี ต่อมา พ.ศ.2505 ได้ย้ายมาอยู่ที่ถนนประชา
นิมิตร อันเป็นที่ตั้งในป จจุบัน และเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2516 ได้มีพระราชกฤษฎีกาขยายเขตเมืองเพิ่ม     
มีพื้นที่รับผิดชอบ 13.49 ตารางกิโลเมตร  

 

 

 
 
ภาพที่ 40 ลักษณะและการตั้งถิน่ฐานเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
ที่มา: จังหวัดอุตรดิตถ ์เมืองอุตรดิตถ,์ เข้าถึงเมื่อ 10 มกราคม 2555, เข้าถงึไดจ้าก www.utdclub.com 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง

http://www.utdclub.com/forum/forum.php?mod=viewthread&tid=14584
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โดยมีที่มาของข้อมูลบทบาทของเมืองจากโครงการวางและจัดท าผังอนุภาค

กลุ่มจังหวัดของกรมโยธาธิการและผังเมือง ข้อมูลประชากรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูล
วิสัยทัศน์ การจัดเก็บปริมาณน้ าเสีย ปริมาณขยะและสถานที่ส าคัญของเมืองจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางที่  44  ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ ์
ด้าน รายละเอียด 
บทบาทของเมือง เมืองเกษตรกรรม  
วิสัยทัศน์ อุตรดิตถ์เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมาภิบาล สู่บริการเป็นเลิศ 
รายได้ของเทศบาล 201,428,818.71 บาท 
ขนาดพื้นท่ี 13.49 ตารางกิโลเมตร 
ประชากร 33,985 คน 
ความหนาแน่นประชากร 2,519 คนต่อตารางกิโลเมตร 
พื้นที่สีเขียว สวนสาธารณะ 3 แห่ง 
จ านวนโรงเรียน 9แห่ง (สถาบันอุดมศึกษาและอาชีวะเท่านั้น) 
จ านวนวัด 4 แห่ง 
คมนาคมขนส่งทางบก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 102 
สถานีขนส่งผู้โดยสาร มี จ านวน   แห่ง 
สนามบิน ไม่มีสนามบินพาณิชย์ 
สถานีรถไฟ มี 
ปริมาณน้ าเสีย 8,500 ลูกบาศก์เมตรต่อวัน 
ปริมาณขยะที่เกิดขึ้น 35 ตันต่อวัน 
สถานท่ีส าคัญ วัดธรรมาธิปไตย 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ภาพที่ 4  ลักษณะทางกายภาพของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

(โดยผู้วิจัย) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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แผนที่ที่ 9  ที่ตั้งเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 

ท่ีมา : กรมพั นาท่ีดิน 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 45  ข้อมูลโดยสรุปของเทศบาลทั้ง 5 แห่ง 

ด้าน 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง 
พิจิตร 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

บทบาทของเมอืง เมืองศนูย์กลาง
อนุภาคกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่  ศูนย์กลาง
บริการสีแ่ยกอินโดจีน 

เมืองศนูย์กลาง
อนุภาคกลุ่มจังหวัด
ภาคเหนือตอนล่าง
กลุ่มที่ 2 
ประตูสู่ภาคเหนือ 

เมืองเกษตรกรรม 
แปรรูปการเกษตร 

เมืองเกษตรกรรม  เมืองเกษตรกรรม  

วิสัยทัศน ์ เมืองที่มีภมูิทัศน์
สวยงาม ประชาชนมี
ความสุข 

คนสุขภาพด ี
 การศกึษาได ้
มาตรฐาน  
รักษ์สิ่งแวดลอ้ม  
เป็นเมอืงน่าอยู่  
ชูเศรษฐกิจพอเพียง 

เมืองน่าอยู่  
ฟูเฟื่องประเพณี 
เข้าถึงเทคโนโลยี 
 เศรษฐกิจก้าว 
หน้า การศึกษาก้าว
ไกล 

เมืองพจิิตรน่าอยู่ 
บริหารจัดการมี
ประสิทธภิาพ 
 บริการมี
ประสิทธผิล 
 ประชาชนพอใจ 

อุตรดิตถ ์
เมืองน่าอยู่  
คู่ธรรมาภิบาล  
สู่บริการเป็นเลิศ 

รายได้ (ล้านบาท) 581 215 183 108 201 

ขนาดพืน้ที่ (ตร.
กม.) 

18.26 27.87 14.90 12.02 13.49 

ประชากร (คน) 77,601 87,722 คน 28,977 22,644 33,985 
ความหนาแน่น 4,249 คน/ตร.กม. 3,147 คน/ตร.กม. 1,944 คน/ตร.กม. 1,883 คน/ตร.กม. 2,519 คน/ตร.กม. 

พื้นที่สเีขียว (สวน) 6 แห่ง 4 แห่ง 10 แห่ง 6 แห่ง 3 แห่ง 

โรงเรียน 
(อุดมศึกษาอาชีวะ
เท่านั้น) 

6 แห่ง 6 แห่ง 3 แห่ง 2 แห่ง 9 แห่ง 

จ านวนวัด 12 แห่ง 14 แห่ง 6 แห่ง 2 แห่ง 4 แห่ง 

 (ทางหลวงแผน่ดิน) หมายเลข 12 หมายเลข 1 หมายเลข 101 หมายเลข 113 หมายเลข 102 

สถานีขนส่ง
ผู้โดยสาร  

  แห่ง   แห่ง   แห่ง   แห่ง   แห่ง 

สนามบิน มีท่าอากาศยาน มีท่าอากาศยาน ไม่มี ไม่มี ไม่มี 

สถานีรถไฟ มี 1 แห่ง ม ี  แห่ง ไม่ม ี มี   แห่ง มี 2 แห่ง 

ปริมาณน้ าเสีย 
(ลบ.ม.ต่อวนั) 

13,000 36,221 4,000 3,000 8,500 

ปริมาณขยะ  90.00 ตัน/วัน 105.00 ตัน/วัน 35 ตัน/วนั 12.02 ตัน/วัน 35 ตัน/วนั 

สถานที่ส าคัญ วัดพระศร ี
รัตนมหาธาต 
วรมหาวิหาร 

วัดคีรีวงศ ์ อุทยาน 
ประวัติศาสตร ์
ก าแพงเพชร 

สวนเฉลิมพระ 
เกียรติ ร.9 

วัด 
ธรรมาธิปไตย 

 พิพิธภัณฑ์ชาวแพ/
พิพิธภัณฑ์บ้านจ่าทว ี

บึงบอระเพ็ด สวนสาธารณะสริิจิต
อุทยาน 

  

 พุทธมณฑลพิษณโุลก อุทยานสวรรค ์ วัดมหาธาต ุ   

(โดยผู้วิจัย) 
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3. ทางเลือกแบบจ าลอง 

หลังจากตัวแปรผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ต่อมาจึงได้จัดกลุ่มตัวแปร ก่อน
น าไปสู่กระบวนการสร้างทางเลือกและการวิเคราะห์แบบจ าลอง และเพิ่มเติมเนื้อหาแหล่งที่มาของข้อมูล
ทุติยภูมิในแต่ละตัวแปรจากการรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 4  ตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยผู้วิจัย จ านวน 2  ตัวแปร 
กลุ่ม ที ่ ตัวแปร หน่วย แหล่งที่มาของข้อมูล 

กายภาพ 
 
 
 
 

  ลักษณะทางธรณีวิทยา - ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา - ข้อมลูสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

3 ลักษณะดิน - ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) 

4 วัดสีเขียว แห่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Googlemaps 

  จ านวนโรงเรียน แห่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Googlemaps 

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

  การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

2 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

3 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

4 พื้นที่สีเขียว ตรม. ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ / Googlemaps 

  ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร ตรม./คน ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ์/ Googlemaps 

  แม่น้ าสายหลัก แห่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ /Googlemaps 

คมนาคม 
ขนส่ง 
 
 

  ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก เส้น Googlemaps/เทศบาลพื้นที่ทดลอง 

2 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก เส้น Googlemaps/เทศบาลพื้นที่ทดลอง 

3 สนามบินพาณิชย์ แห่ง Googlemaps/เทศบาลพื้นที่ทดลอง 

4 สถานีรถไฟ แห่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)/เทศบาล 

  สถานีขนส่งผู้โดยสาร แห่ง ข้อมูลสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) /เทศบาล 

  การลดการเกิดอุบัติเหตุ - ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตtุhairsc.com 

โครงสร้าง 
พื้นฐาน 
 

  สัดส่วนปริมาณขยะ ลบ.ม./คน ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

2 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน แห่ง ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

3 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย แห่ง ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

พลังงาน   การอนุรักษ์พลังงาน - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

2 การใช้พลังงานทดแทน - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

เศรษฐกิจ 
และสังคม 
 
 

  จ านวนประชากร คน กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล 

2 ความหนาแน่นประชากร คน/ตร.ม. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล 

3 รายได้ บาท กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น/เทศบาล 

4 การมีส่วนร่วมของชุมชน - ข้อมูลระดับเทศบาล : พื้นที่ทดลอง 

(โดยผู้วิจยั)  
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3.1 การน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษา 

ในการน าเข้าข้อมูลพื้นที่ศึกษาทั้ง 5 เทศบาล (เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาลเมืองพิจิตร เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์) มีแหล่งที่มาของข้อมูล
จากหลายหน่วยงาน   ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพราะแต่ละหน่วยงาน
มีการจัดเก็บข้อมูลที่แตกต่างกันจึงได้ท าการสรุปแหล่งที่มาของข้อมูลตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร และรายละเอียด
ของข้อมูลตัวแปรที่จะน าเข้าในทางเลือกแบบจ าลอง  

โดยเนื่องจากตัวแปรมีจ านวน 26 ตัวแปร โดยผู้วิจัยขอใช้วิธีการเรียงล าดับตัวแปร  
จากการอ้างอิงในตารางที่ 47 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน ยกตัวอย่างเช่น 

ตัวแปรที่ 1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 
ตัวแปรที่ 2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 
ตัวแปรที่ 3 ลักษณะดิน 
ตัวแปรที่ 4 วัดสีเขียว 
จนถึงตัวแปรที่ 26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
ตารางที่ 47  แหล่งที่มาของข้อมูลตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล 
1 ลักษณะทางธรณีวิทยา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการแบ่งยุคหิน

ออกเป็น 4 ยุคด้วยกัน คือ หินมหายุคพรีแคมเบรียนหินมหายุคพาลีโอโซอิกหิน
มหายุคมีโนโซอิกและหินมหายุคซีโนโซอิก วิธีการน าเข้าข้อมูล คือ การให้ค่า
น้ าหนักของลักษณะทางธรณีวิทยาท่ีเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นท่ีเมืองมาก
ท่ีสุด (รายละเอียดของหินแต่ละยุคและการให้ค่าน้ าหนักคะแนนแสดงใน
ภาคผนวก) 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการแบ่งลักษณะชั้น
น้ าใต้ดินออกเป็น 5 ช่วงด้วยกัน คือ ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา ชั้นหินอุ้มน้ า
ตะกอนตะพักน้ ายุคใหม่ ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคเก่า ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอน
เศษหินเชิงเขา ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปร วิธีการน าเข้าข้อมูล คือ การให้ค่าน้ าหนักของ
ลักษณะทางอุทกวิทยาท่ีเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นท่ีเมืองมากที่สุด  
(รายละเอียดของชั้นหินและการให้ค่าน้ าหนักคะแนนแสดงในภาคผนวก) 

3 ลักษณะดิน เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) โดยมีการแบ่งการใช้
ประโยชน์ในแต่ละกลุ่มชุดดิน ดังน้ี พื้นท่ีควรสงวนไว้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร พื้นท่ีควร
อนุรักษ์ไว้เป็นป่า/ทุ่งหญ้าธรรมชาติ พื้นท่ีเหมาะส าหรับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
พื้นท่ีเหมาะส าหรับท านาพ้ืนท่ีอื่นๆ และแหล่งน้ า วิธีการน าเข้าข้อมูล คือ การให้ค่า
น้ าหนักของลักษณะดินท่ีเหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นท่ีเมืองมากท่ีสุด 
(รายละเอียดของการใช้ประโยชน์และการให้ค่าน้ าหนักคะแนนแสดงในภาคผนวก) 

4 วัดสีเขียว เป็นการเก็บข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  
5 โรงเรียนสีเขียว เป็นการเก็บข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS)  

   ส
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ตารางที่ 47  แหล่งที่มาของข้อมูลตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูล 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 

เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 

เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 
8 การบริหารจัดการ 

สิ่งแวดล้อม 
การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 
เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 

9 พื้นท่ีสีเขียว ตัวแปรน้ีเป็นตัวแปรท่ีมีการจัดเก็บข้อมูลน้อย ท าให้แต่ละเทศบาลไม่ได้มาจาก
ฐานข้อมูลกลุ่มเดียวกัน คือ 
เทศบาลนครพิษณุโลก ได้จาก รายงานประจ าปี 2554 ของเทศบาล 
เทศบาลนครนครสวรรค์ได้จาก 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร ได้จาก 
เทศบาลเมืองพิจิตรได้จาก พื้นท่ีสีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน (สผ.) 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ได้จาก Googlemaps.พื้นท่ีสวนสาธารณะ 

10 ขนาดพื้นท่ีสีเขียว/ประชากร เป็นการค านวณหาสัดส่วนขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากรในพื้นท่ีเทศบาล 
11 แม่น้ าสายหลัก ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
13 ทางหลวงแผ่นดิน  -2 หลัก ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
14 สนามบินพาณิชย์ ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
15 สถานีรถไฟ ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร ข้อมูลทางสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) และแผนท่ีจาก Googlemaps. 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุthairsc.com ในภาคผนวก 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ ข้อมูลปริมาณขยะ (ลูกบาศก์เมตรต่อวัน) 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน ข้อมูลจากเทศบาล 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย ข้อมูลจากเทศบาล 
21 การอนุรักษ์พลังงาน การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 

เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 
22 การใช้พลังงาน การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 

เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 
23 จ านวนประชากร จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ข้อมูลปี 2555 
24 ความหนาแน่นประชากร สัดส่วนจ านวนประชากรปีฐานต่อพื้นท่ีรวมเทศบาล 
25 รายได ้ ข้อมูลรายได้รวมของเทศบาลในแต่ละปี 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน การศึกษายุทธศาสตร์การพั นาของเทศบาลว่าได้ค านึงถึงตัวแปรน้ีหรือไม่ อย่างไร 

เพราะเป็นตัวแปรในเชิงปริมาณ (ภาคผนวก ข) 

(โดยผู้วิจัย) 
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ก่อนจะมีการน าเข้าข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองทั้ง 5 เทศบาล ผู้วิจัยสรุป

กระบวนการท าวิจัย ที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเข้าใจของภาพรวมของวิจัย เนื่องจากมีแหล่งข้อมูลและข้อมูล
ประกอบการวิจัยเป็นจ านวนมาก โดยผู้วิจัยได้ท าการสรุปข้อมูลจ านวนตัวแปร 26 ตัวแปร แนวคิด ทฤษฎีที่
อ้างอิง การเก็บข้อมูลของตัวแปร วิธีการวัดค่าคะแนนของตัวแปร และการให้ค่าน้ าหนัก มีรายละเอียด ดังนี้ 

3.1.1 จ านวนตัวแปร เป็นตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองโดยผู้วิจัยจากจ านวน 
149 ตัวแปร เหลือจ านวน 26 ตัวแปร 

3.1.2 แนวคิด ทฤษฎีที่อ้างอิง เป็นการสรุปอีกครั้งว่า ตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัด
กรองโดยผู้วิจัย  มาจากแนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้องกับการพั นาเมืองสีเขียว 

3.1.3 การเก็บข้อมูลของตัวแปร ท าการสรุปข้อมูลว่าแต่ละตัวแปรที่การเก็บข้อมูล
จากหน่วยงานใดบ้าง โดยในบางตัวแปรยังไม่มีการเก็บข้อมูลจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง ผู้วิจัยต้องท า
การรวบรวมข้อมูลจากข้อมูลทุติยภูมิและจากหน่วยงานเพิ่มเติม เช่น ข้อมูลตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว              
(ดูรายละเอียดในภาคผนวก ค) 

3.1.4 การให้ค่าน้ าหนัก โดยการให้ค่าน้ าหนักของตัวแปรอ้างอิงจากดัชนีวัดความ
เขียวของเมืองในเอเชีย โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

กลุ่มกายภาพ  ค่าน้ าหนัก 10 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม  ค่าน้ าหนัก 15 
กลุ่มคมนาคม  ค่าน้ าหนัก 10 
กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ค่าน้ าหนัก 5 
กลุ่มพลังงาน  ค่าน้ าหนัก 5 
กลุ่มเศรษฐกิจสังคม ค่าน้ าหนัก   

3.1.5 วิธีการวัดค่าของตัวแปร เพื่ออธิบายการได้มาซึ่งค่าคะแนนในตัวแปรนั้นๆ 
เพราะในบางตัวแปรไม่สามารถน าเข้าค่าคะแนนดิบได้ในทันที โดยผู้วิจัยได้แยกวิธีการวัดค่าตัวแปรได้เป็น   
4 แบบ ดังนี้ 
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ภาพที่ 42 วิธีการวัดค่าของตัวแปร 2  ตัวแปร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบ ซึ่งเป็นข้อมูลในพื้นที่
ทดสอบแบบจ าลองว่ามีสถานที่แห่งนั้นหรือไม่ ได้แก่ สถานีรถไฟ สนามบินพาณิชย์ แม่น้ า ทางหลวงแผ่นดิน 
สถานีขนส่ง โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน และสถานีก าจัดขยะมูลฝอย  โดยวัดค่าของตัวแปรดังนี้ 

วิธีการวัดค่าของตัวแปร   
ระดับ 0 คือ ไม่มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ระดับ 1  คือ มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ระดับ 2  คือ มีข้อมูลมากกว่า   แห่งในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
หมายเหตุ : สีม่วง 
ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่าคะแนนดิบได้ทันที 
ทางเลือกที่ 2 ใช้วิธีการวัดนี้ 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 11/12/13/14/15/16/19/20 
ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบเป็นกลุ่มตัวแปร    

ที่อ้างอิงในยุทธศาสตร์การพั นาเทศบาลนั้นๆ แต่การที่ผู้วิจัยไม่ได้ให้ค่า 0 เนื่องจากถึงแม้ไม่มีการกล่าวถึงใน
ยุทธศาสตร์การพั นาโดยตรง แต่อาจมีการกล่าวถึงในหัวข้อหลัก หรืออาจกล่าวถึง  ในภาพรวม (ดูรายละเอียด
ภาคผนวก ข) 

วิธีการวัดค่าของตัวแปร   
ระดับ 1  คือ ไม่มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองโดยตรง  
ระดับ 2  คือ มีการกล่าวถึงข้อมูลตัวแปรโดยตรง 

ตัวแปร 2  ตัวแปร การให้ค่าน้ าหนัก

วิธีการวัดค่า

มาจาก    แนวคิด

เก็บข้อมูลทุติยภูมิ

ข้อมูลเชิงปริมาณ มี/ไม่ข้อมูล
11/12/13/14/15/16/19/20

ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี/ไม่ข้อมูล
6/7/8/21/22/26

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
การแบ่งช่วงระดับค่าคะแนน 
1/2/3/17

ข้อมูลเชิงปริมาณ 
เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยพื้นท่ี
4/5/9/10/18/23/24/2   ส
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หมายเหตุ : สีฟ้า 
ทางเลือกที่ 1 และทางเลือกที่ 2 ใช้วิธีการวัดนี้ 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 6/7/8/21/22/26 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การแบ่งช่วงระดับค่าคะแนน ในพื้นที่ทดสอบวิธีการวัด
ค่าของตัวแปร  ใช้วิธีการแบ่งช่วงระดับคะแนน ที่สามารถแปลงค่าคะแนนดิบเป็นค่าร้อยละ 

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
หมายเหตุ : สีเขียว 
ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่าคะแนนดิบได้ทันที ยกเว้นตัวแปรที่ 17 
ทางเลือกที่ 2 ใช้วิธีการวัดนี้ 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 1/2/3/17 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทดสอบ เนื่องจากข้อมูล
ของตัวแปร มีความแตกต่างกันเป็นอย่างมาก จึงน าค่าเฉลี่ยของข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองมาท าการ
แปลงค่าคะแนนก่อนน าเข้าแบบจ าลอง 

วิธีการวัดค่าของตัวแปร   
ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
หมายเหตุ : สีส้ม 
ทางเลือกที่ 1 ใช้ค่าคะแนนดิบได้ทันที 
ทางเลือกที่ 2 ใช้วิธีการวัดนี้ 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 4/5/9/10/18/23/24/25 
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ตารางที่ 48  สรุปกระบวนการน าเข้าข้อมูลตัวแปร 

ที่ ตัวแปร 
แนวคิด 
ทฤษฎี 

ที่อ้างอิง 

การเก็บข้อมูล 
ของตัวแปร 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก 
(50) 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
3 ลักษณะดิน 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
4 วัดสีเขียว 1,8,9,11 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
5 โรงเรียนสีเขียว 1,6,8,9,11 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์   
8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2,7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
9 พื้นที่สีเขียว 1,6,10 มากกว่า   แหล่ง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด   
10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 1,6,8,9,11 มากกว่า   แหล่ง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 3 
11 แม่น้ าสายหลัก 6/7 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด   
13 ทางหลวงแผ่นดิน  -2 หลัก 6 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
14 สนามบินพาณิชย์ 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง   
15 สถานีรถไฟ 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 ศูนย์อุบัติเหตุไทย ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุ 2 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 ข้อมูลเทศบาล ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด   
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 6,7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 1/7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 3 
22 การใช้พลังงาน  /7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
23 จ านวนประชากร 6,8,9,11 กรมส่งเสริมการปกครอง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด   
24 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 กรมส่งเสริมการปกครอง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
25 รายได้ 6 ข้อมูลเทศบาล ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด   
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2/ /7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์   

 

 ข้อมูลเชิงปริมาณ มี/ไม่ข้อมูล   ข้อมูลเชิงปริมาณ การแบ่งช่วงระดับค่าคะแนน  
    

 ข้อมูลเชิงคุณภาพ มี/ไม่ข้อมูล  ข้อมูลเชิงปริมาณ เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยพื้นที่ 

กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่อ้างอิง  
1.ตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว   2.ตัวแปรจากแนวคิดการพั นาอย่างยั่งยืน 
3.ตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ  4.ตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชับ 
5.ตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  6.ตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
7.ตัวแปรจากดรรชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย 8.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี 
9.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา  10.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
11.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ 

 (โดยผู้วิจัย) 
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3.2 ทางเลือกแบบจ าลอง 

ทางเลือกแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในการศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ประกอบ
ไปด้วย 2 ทางเลือกเพื่อใช้ในการทดสอบตัวแปรที่ผ่านการคัดกรอง เพื่อสามารถเปรียบเทียบวิธีการและผล
ค่าคะแนนที่ได้ เพื่อเลือกแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกับบริบทการวิจัยการทดลองวัดดรรชนีความเขียว
ของเมืองมากที่สุด  

3.2.1 แบบจ าลอง 1 หน่วยการวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) 
จะวิเคราะห์ตัวแปรที่ผ่านกระบวนการคัดกรองทั้งหมด ไปหาค่ามาตรฐาน   

(Z - Score) ของตัวแปร เนื่องจากแต่ละตัวแปรมีหน่วยที่แตกต่างกันและน าค่ามาตรฐานที่ได้ไปคูณกับค่า
น้ าหนัก  ของตัวแปร (ซึ่งแสดงว่าต้องมีการให้ค่าน้ าหนักตัวแปรทั้งหมดก่อน) เมื่อได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นค่า
คะแนนที่ใช้ชี้วัดดรรชนีความเขียวของเมือง แสดงค่าคะแนนของแต่ละเมืองในรูปแบบตาราง การกล่าวถึง
คะแนนหรือการวัดในรูปแบบทั่วไป ซึ่งคะแนนที่ได้จะถูกน าเสนอโดยใช้สัญลักษณ์ X กับค่าเฉลี่ย  และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน SD คะแนนที่เก็บรวบรวมมาได้โดยทั่วไปจะถูกเรียกว่าคะแนนดิบ (raw score) 
พิจารณาถึงความเบี่ยงเบนของคะแนนกับค่าเฉลี่ย 

 
ตารางที่ 49 ข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง แบบจ าลอง 1 

ที่ กลุ่ม ตัวแปร 
เทศบาล

นคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาล
เมือง 

อุตรดิตถ์ 

เทศบาล
เมือง 

ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมือง 
พิจิตร 

  กายภาพ *ลักษณะทางธรณีวิทยา 15 20 15 15 15 
2 ภายภาพ *ลักษณะทางอุทกวิทยา 10 6 10 6 10 
3 ภายภาพ *ลักษณะดิน 6 9 6 8 10 
4 ภายภาพ วัดสีเขียว 12 14 9 6 2 
  ภายภาพ โรงเรียนสีเขียว 6 6 4 3 2 
  สิ่งแวดล้อม การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 1 1 2 2 2 
7 สิ่งแวดล้อม นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 1 1 1 1 
8 สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2 2 1 2 2 
9 สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 290,530 503,669.30 52,057.37 1,167,813 1,098,300 

 0 สิ่งแวดล้อม ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 4.00 5.74 1.53 40.30 48.50 
   สิ่งแวดล้อม แม่น้ าสายหลัก 1 3 1 1 1 
 2 คมนาคม ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 5 3 5 4 4 
 3 คมนาคม ทางหลวงแผ่นดิน  -2 หลัก 2 2 1 1 1 
 4 คมนาคม สนามบินพาณิชย์ 1 0 0 0 0 
   คมนาคม สถานีรถไฟ 1 1 3 0 1 
   คมนาคม สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 1 1 1 1 
 7 คมนาคม การลดการเกิดอุบัติเหตุ 2 2 2 1 1 
 8 โครงสร้างพื้นฐาน สัดส่วนปริมาณขยะ 1.23 1.20 1.03 1.20 0.80 
 9 โครงสร้างพื้นฐาน โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 1 1 0 1 1 
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ตารางที่ 49 ข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง แบบจ าลอง 1 (ต่อ) 

ที่ กลุ่ม ตัวแปร 
เทศบาล

นคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาล
เมือง 

อุตรดิตถ์ 

เทศบาล
เมือง 

ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมือง 
พิจิตร 

20 โครงสร้างพื้นฐาน สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 1 1 1 0 1 
2  พลังงาน **การอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1 1 1 
22 พลังงาน **การใช้พลังงาน 1 2 1 1 1 
23 เศรษฐกิจสังคม จ านวนประชากร 72,601 87,722 33,985 28,977 22,644 
24 เศรษฐกิจสังคม ความหนาแน่นประชากร 3,976 3,147 2,519 1,945 1,884 
2  เศรษฐกิจสังคม รายได้ 581,660,39

3 
215,737,21

3 
201,428,818 183,406,26

8 
108,375,40

8 

2  เศรษฐกิจสังคม **การมีส่วนร่วมของชุมชน 2 2 2 1 1 
(โดยผู้วิจัย) 
 

โดยเมื่อท าการทดลองโดยน าค่าคะแนนดิบของทุกตัวแปรไปหาค่าเฉลี่ย 
(Average) ของทั้ง    เทศบาล และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STDEV) และในการแปลงค่าคะแนนดิบให้อยู่บน
ฐานเดียวกันโดย การน าค่าคะแนนดิบ ลบด้วยค่าเฉลี่ย (Average) และหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(STDEV) และน าผลคะแนนที่ได้ไปคูณกับค่าน้ าหนักตัวแปรที่ได้ก าหนดไว้แล้วในเบื้องต้น จะเป็นค่าคะแนน
ในการวัดค่าคะแนนตัวแปรนั้นๆ  
 
 
  ค่าคะแนนมาตรฐาน   = ค่าคะแนนดิบ - ค่าเฉลี่ย (Average)    x ค่าน้ าหนัก 

      ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (STDEV) 
 
 

ตัวอย่างการหาค่าตัวแปรจากตัวแปรที่มีความแตกต่างของจ านวนตัวเลขเป็น
อย่างมาก เช่น ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 8 ด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแปร 
เชิงคุณภาพ ค่าคะแนนได้มาจากข้อมูลแผนยุทธศาสตร์ของแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และท าการ
กรอกค่าคะแนนดิบลงไปในตารางและน าค่าคะแนนดิบลบด้วยค่าเฉลี่ย และหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และน าผลที่ได้คูณด้วยค่าน้ าหนักของตัวแปร 
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ตารางที่ 50 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แบบจ าลอง 1 

เทศบาล 
ค่าน้ าหนัก   2 ค่าคะแนนดิบ –Average 

STDEV 
ผลที่ได้ x ค่าน้ าหนัก 

ค่าคะแนนดิบ 
เทศบาลนครพิษณุโลก 2 2.685 5.369 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 2 2.685 5.369 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 1 0.447 0.895 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 2 2.685 5.369 
เทศบาลเมืองพิจิตร 2 2.685 5.369 
 Average          1.80 

   STDEV           0.447 
  (โดยผู้วิจัย) 

 
ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว ที่เป็นตัวแปรเชิง

ปริมาณ คะแนนได้มาจากข้อมูลของแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 5 และท าการกรอกค่าคะแนนดิบลง
ไปในตารางและน าค่าคะแนนดิบลบด้วยค่าเฉลี่ย และหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้คูณด้วย
ค่าน้ าหนักของตัวแปรนั้น  
 
ตารางที่ 51 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว แบบจ าลอง 1 

เทศบาล 
ค่าน้ าหนัก   5 ค่าคะแนนดิบ –Average 

STDEV 
ผลที่ได้ x ค่าน้ าหนัก 

ค่าคะแนนดิบ 

เทศบาลนครพิษณุโลก 290,530 -0.67 -3.36 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 503,669.30 -0.24 -1.20 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 52,057.37 -1.16 -5.78 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 1,167,813.05 1.11 5.53 
เทศบาลเมืองพิจิตร 1,098,300 0.96 4.82 
 Average  622473.94 

   STDEV    688862.73 
  (โดยผู้วิจัย) 

 
ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน ที่เป็น

ตัวแปรเชิงปริมาณ  ค่าคะแนนได้มาจากยุทธศาสตร์การพั นาของแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และ
ท าการกรอกค่าคะแนนดิบลงไปในตารางและน าค่าคะแนนดิบลบด้วยค่าเฉลี่ย และหารด้วยค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน และน าผลที่ได้คูณด้วยค่าน้ าหนักของตัวแปรนั้น  
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ตารางที่  2 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน แบบจ าลอง 1 

เทศบาล 
ค่าน้ าหนัก   2 ค่าคะแนนดิบ –Average 

STDEV 
ผลที่ได้ x ค่าน้ าหนัก 

ค่าคะแนนดิบ 

เทศบาลนครพิษณุโลก 1 0.447 0.895 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 1 0.447 0.895 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 0 -1.79 -3.58 
เทศบาลเมอืงก าแพงเพชร 1 0.447 0.895 
เทศบาลเมืองพิจิตร 1 0.447 0.895 
 Average          0.80 

   STDEV           0.447 
  (โดยผู้วิจัย) 

 
ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นของประชากร     

ที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ ค่าคะแนนได้มาจากข้อมูลแต่ละเทศบาล จากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

ข้อมูลปี 2555 ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และท าการกรอกค่าคะแนนดิบลงไปในตารางและน าค่าคะแนนดิบลบ
ด้วยค่าเฉลี่ย และหารด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และน าผลที่ได้คูณด้วยค่าน้ าหนักของตัวแปรนั้น  

 
ตารางที่ 53 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร แบบจ าลอง 1 

เทศบาล 
ค่าน้ าหนัก   2 ค่าคะแนนดิบ –Average 

STDEV 
ผลที่ได้ x ค่าน้ าหนัก 

ค่าคะแนนดิบ 

เทศบาลนครพิษณุโลก 3,976 1.457 2.914 
เทศบาลนครนครสวรรค์ 3,147 0.515 1.029 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 2,519 -0.199 -0.398 
เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 1,945 -0.852 -1.703 
เทศบาลเมืองพิจิตร 1,884 -0.921 -1.842 
 Average     2694.20 

   STDEV       879.838 
  (โดยผู้วิจัย) 

 
3.2.2 ทางเลือกที่ 2 หน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 

ทางเลือกที่ 2 เป็นวิธีการวิเคราะห์ความเหมาะสม โดยใช้การให้ค่าคะแนน
และค่าน้ าหนักของแต่ละตัวแปร โดยต้องมีการก าหนดช่วงคะแนนจากตัวแปรๆ ละ 2-4 ช่วงคะแนนเพื่อท า
การให้ค่าน้ าหนักในแต่ละช่วงค่าคะแนนโดยที่วิธีการให้ค่าคะแนนตามที่ได้กล่าวไว้แล้วเป็น 4 แบบ ดังนี้ 
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ข้อมูลเชิงปริมาณ แบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบ วิธีการวัดค่าของตัวแปร 

ดังนี้ 
ระดับ 0 คือ ไม่มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ระดับ 1  คือ มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ระดับ 2  คือ มีข้อมูลมากกว่า   แห่งในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 11/12/1314/15/16/19/20 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ แบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบวิธีการวัดค่าของตัวแปร 
ดังนี้   

ระดับ 1  คือ ไม่มีข้อมูลนี้ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองโดยตรง  
ระดับ 2  คือ มีการกล่าวถึงข้อมูลตัวแปรโดยตรง 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 6/7/8/21/22/26 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้การแบ่งช่วงระดับค่าคะแนน ในพื้นที่ทดสอบวิธีการวัด
ค่าของตัวแปร ดังนี้ 

ใช้วิธีการแบ่งช่วงระดับคะแนน ที่สามารถแปลงค่าคะแนนดิบเป็นค่า
ร้อยละ ประกอบไปด้วย 

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 1/2/3/17 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทดสอบวิธีการวัดค่าของตัว
แปร ดังนี้ 

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
ตัวแปรที่ใช้วิธีนี้ได้แก่ : ตัวแปรที่ 4/5/9/10/18/23/24 

ข้อสังเกต  
 . ค่าน้ าหนัก คือ ค่าที่ให้ความส าคัญของป จจัยในแต่ละองค์ประกอบ  
2. คะแนน = ค่าน้ าหนัก x ระดับ 
3. ระดับ คือ ระดับของผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อมตามแผนพั นา 
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ตัวอย่างการหาค่าตัวแปรจากตัวแปรที่มีความแตกต่างของจ านวนตัวเลขเป็น

อย่างมาก เช่น ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่เป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพ ค่าคะแนนได้มาจากแผนของแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และเนื่องจากเป็นตัวแปรเชิง
คุณภาพท าให้ช่วงคะแนนมีเพียง 2 ช่วง คือ มี หรือไม่มีในแผนยุทธศาสตร์การพั นาของแต่ละเทศบาล โดย 

มีข้อมูลในยุทธศาสตร์  เท่ากับ ระดับ 2 
ไม่มีข้อมูลในยุทธศาสตร์  เท่ากับ ระดับ 1 
และน าค่าระดับคูณกับค่าน้ าหนัก จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าคะแนน 

 
ตารางที่ 54 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม แบบจ าลอง 2 

ตัวแปร 
ค่า 

น้ าหนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล 
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

การบริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

2           

ระดับ 2  
มีในยุทธศาสตร์ 

 2 4 2 4 - - 2 4 2 4 

ระดับ 1  
ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

 - - - - 1 2 - - - - 

(โดยผู้วิจัย) 
 

ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียวที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณ 
ค่าคะแนนได้มาจากข้อมูลแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และเนื่องจากเป็นตัวแปรเชิงปริมาณท าให้
ช่วงคะแนนมี 3 ช่วง คือ  

พื้นที่น้อยกว่า  00,000  ตร.ม. เท่ากับ ระดับ 1 
พื้นที่  00,00 - ,000,000  ตร.ม. เท่ากับ ระดับ 2 
พื้นที่มากกว่า  ,000,00    ตร.ม. เท่ากับ ระดับ 3 
และน าค่าระดับคูณกับค่าน้ าหนัก จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าคะแนน   
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ตารางที่ 55 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว แบบจ าลอง 2 

ตัวแปร 
ค่า

น้ าหนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล 
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

พื้นที่สเีขียว 5           

ระดับ 1  
น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 

 1 5 1 5 1 5 - - - - 

ระดับ 2 
 เท่ากับค่าเฉลี่ย 

 - - - - - - - - - - 

ระดับ 3 
 มากกว่าค่าเฉลี่ย 

 - - - - - - - - 3 15 

ระดับ 4   
มีค่ามากที่สุดใน
กลุ่ม 

 - - - - - - 4 20   

(โดยผู้วิจัย) 
 

ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน ที่เป็น
ตัวแปรเชิงปริมาณค่าคะแนนได้มาจากข้อมูลแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และเนื่องจากเป็นตัวแปร
เชิงปริมาณท าให้ช่วงคะแนนมี 2 ช่วง คือ มี หรือไม่มีในที่ตั้งของแต่ละเทศบาล  

มีในที่ตั้งของแต่ละเทศบาล เท่ากับ ระดับ 2 
หรือไม่มีในที่ตั้งของแต่ละเทศบาล เท่ากับ ระดับ 0 
และน าค่าระดับคูณกับค่าน้ าหนัก  จะได้ผลลัพธ์เป็นค่าคะแนน   

 

ตารางที่ 56 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน แบบจ าลอง 2 

ตัวแปร 
ค่า

น้ าหนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล 
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

โรงบ า บัดน้ า เสีย
ของชุมชน 

2           

ระดับ 0 
เท่ากับ ไม่มีข้อมูล  

 - - - - 0 0 - - - - 

ระดับ 1 
เท่ากับ มีข้อมูล  

 1 2 1 2 - - 1 2 1 2 

ระดับ 2 เท่ากับ 
มีข้อมูลมากกว่า 1 

 - - - - - - - - - - 

 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 

   ส
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ตัวอย่างการหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร ที่เป็นตัว

แปรเชิงปริมาณค่าคะแนนได้มาจากข้อมูลแต่ละเทศบาล ค่าน้ าหนักที่ให้ คือ 2 และน าค่าระดับคูณกับค่า
น้ าหนัก  

น้อยกว่า 2,000 คน เท่ากับ ระดับ 3 
2,00 -3,000 คน เท่ากับ ระดับ 2 
มากกว่า 3,00  คน เท่ากับ ระดับ 1 
 

ตารางที่ 57 การหาค่าคะแนนของตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร แบบจ าลอง 2 

ตัวแปร 
ค่า

น้ าหนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล 
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

ค ว า ม ห น า แ น่ น
ประชากร 

2 - - - - - - - - - - 

น้อยกว่า  00,000 - - - - - - - 3 6 3 6 

500,001-
1,000,000 

- - - - - 2 4 - - - - 

มากกว่า 
1,000,001 

- 1 2 1 2 - - 3 15 3 15 

(โดยผู้วิจัย) 
 
4. การวิเคราะห์ผลการทดลอง 

หัวข้อการวิเคราะห์ผลการทดลอง ประกอบไปด้วย ผลการน าเข้าข้อมูลตัวแปรทั้ง 2 ทางเลือก 
การสรุปผลคะแนนทั้ง 2 ทางเลือก การสรุปผลกลุ่มตัวแปร และการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ โดยก่อนจะท า
การวิเคราะห์ผลการทดลองที่ได้นั้น ผู้วิจัยได้ท าการจัดกลุ่มตัวแปร   ตัวแปรให้เป็นหมวดหมู่ จ านวน   ด้าน
ดังนี้ 

ด้านกายภาพ  ได้แก่ ลักษณะธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน วัดสีเขียว และ
โรงเรียนสีเขียว รวม   ตัวแปร 

ด้านสิ่งแวดล้อม ได้แก่ การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การบริหาร
จัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร และแม่น้ าสายหลัก รวม   ตัวแปร 

ด้านคมนาคม  ได้แก่ ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน  -2 หลัก สนามบิน
พาณิชย์ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และการลดการเกิดอุบัติเหตุ รวม   ตัวแปร 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ สัดส่วนปริมาณขยะ โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน และสถานีก าจัด
ขยะมูลฝอย รวม 3 ตัวแปร 

ด้านพลังงาน ได้แก่ การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน รวม 2 ตัวแปร 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ด้านเศรษฐกิจและสังคม ได้แก่ จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร รายได้ และการมี

ส่วนร่วมของชุมชน รวม 4 ตัวแปร 
4.1 ผลการน าเข้าข้อมูลตัวแปร แบบจ าลอง 1 

4.1.1 ค่าคะแนนที่ได้จากแบบจ าลอง แบบจ าลอง 1  
ผลเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน มีดังนี้ ล าดับที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์ 37.09 

คะแนน ล าดับที่ 2 เทศบาลนครพิษณุโลก 33.72 คะแนน ล าดับที่ 3 เทศบาลเมืองพิจิตร 28.01 คะแนน
ล าดับที่ 4 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  17.46 คะแนน และล าดับที่ 5 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  12.89 
คะแนน 

 

ตารางที่ 58 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 1 

ท่ี ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา -0.894 3.578 -0.894 -0.894 -0.894 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 1.461 -2.191 1.461 -2.191 1.461 
3 ลักษณะดิน -2.012 1.342 -2.012 0.224 2.459 
4 วัดสีเขียว 1.4241 2.2618 0.1675 -1.0890 -2.7644 
5 โรงเรียนสีเขียว 2.012 2.012 -0.224 -1.342 -2.459 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 1.460 1.460 5.109 5.109 5.109 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 5.369 5.369 0.895 5.369 5.369 
9 พื้นที่สีเขียว -3.364 -1.204 -5.781 5.527 4.823 
10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร -2.135 -1.903 -2.464 2.705 3.799 
11 แม่น้ าสายหลัก -0.895 3.579 -0.895 -0.895 -0.895 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 1.460 -2.190 1.460 -0.365 -0.365 
13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 2.190 2.190 -1.460 -1.460 -1.460 
14 สนามบินพาณิชย์ 1.790 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 
15 สถานีรถไฟ -0.365 -0.365 3.288 -2.192 -0.365 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 12.528 12.528 17.002 12.528 17.002 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 0.7735 0.6077 -0.3315 0.6077 -1.6022 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 0.8949 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 0.8949 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0 0 
22 การใช้พลังงาน 3.579 8.054 3.579 3.579 3.579 
23 จ านวนประชากร 0.806 1.326 -0.523 -0.695 -0.913 
24 ความหนาแน่นประชากร 2.914 1.029 -0.398 -1.703 -1.842 
25 รายได้ 1.744 -0.228 -0.306 -0.403 -0.807 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.087 -1.512 -1.652 -1.830 -2.568 

 รวมคะแนน 33.720 37.086 12.888 17.460 28.009 

(โดยผู้วิจัย) 

   ส
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4.1.2 การอภิปรายเร่ืองผลคะแนน 

เมื่อพิจารณาผลคะแนนเป็นกลุ่มตัวแปรทั้ง 6 กลุ่ม คือ กลุ่มกายภาพ      
กลุ่มสิ่งแวดล้อม กลุ่มคมนาคม กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน กลุ่มพลังงาน และกลุ่มเศรษฐกิจสังคม พบว่า  

1) ด้านกายภาพเทศบาลนครนครสวรรค์ ได้ค่าคะแนนมากที่สุด คือ 7.003 
คะแนน 

2) ด้านสิ่งแวดล้อมเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองพิจิตร 
คือ 18.205รองลงมา คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 17.816 คะแนน เทศบาลนครนครสวรรค์ 7.302 
คะแนน โดยเทศบาลที่ได้ค่าคะแนนน้อยที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ -3.136 คะแนน 

3) ด้านคมนาคมเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 
19.842 คะแนน และเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 8.064 

4) ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนคร
พิษณุโลก 2.563 คะแนน และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ -3.016 

5) ด้านพลังงานเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ 
8.054 คะแนน และเทศบาลที่เหลือมีคะแนนเท่ากัน คือ 3.579 คะแนน 

6) ด้านเศรษฐกิจสังคมเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนคร
พิษณุโลก 7.551 คะแนน และเทศบาลเมืองพิจิตร มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ -6.130 
 
ตารางที่ 59 ค่าคะแนนตามกลุ่มตัวแปร แบบจ าลอง 1 

กลุ่มตัวแปร น้ าหนัก 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

ด้านกายภาพ 10 1.990 7.003 -1.502 -5.292 -2.198 

ด้านสิ่งแวดล้อม 15 0.435 7.302 -3.136 17.816 18.205 

ด้านคมนาคม 10 17.602 11.715 19.842 8.064 14.365 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 2.563 2.397 -3.016 -2.077 0.187 

ด้านพลังงาน 5 3.579 8.054 3.579 3.579 3.579 

ด้านเศรษฐกิจสังคม 5 7.551 0.615 -2.879 -4.631 -6.130 
รวมคะแนน 50 33.720 37.087 12.888 17.460 28.009 

(โดยผู้วิจัย) 
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4.2 ผลการน าเข้าข้อมูลตัวแปร แบบจ าลอง 2 

4.2.1 ค่าคะแนนที่ได้จากแบบจ าลอง แบบจ าลอง 2  
ล าดับที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์  84.00 คะแนนล าดับที่ 1 เทศบาลนคร

พิษณุโลก 84.00 คะแนนล าดับที่ 2 เทศบาลเมืองพิจิตร 75.00 คะแนน ล าดับที่ 2 เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 75.00 คะแนน ล าดับที่ 3 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 61.00 คะแนน 
 
ตารางที่ 60 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 

ตัวแปร 
ค่า 
น้ า 

หนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

กลุ่มกายภาพ 10 
          

ลักษณะทางธรณีวิทยา 2 
          

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
 

- - - - - - - - - - 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 

 
2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 

ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
 

- - - - - - - - - - 

ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 
          

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
 

- - - - - - - - - - 

ลักษณะดิน 2 
          

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
 

- - - - - - - - - - 

วัดสีเขียว 2 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - 1 2 1 2 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

3 6 - - 3 6 - - - - 

ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

- - 4 8 - - - - - - 

โรงเรียนสีเขียว 2 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

4 8 4 8 - - - - - - 
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ตารางที่ 60 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่า 
น้ า 

หนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

ด้านสิ่งแวดล้อม 15 
          

การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีด ี 2 
          

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - - - 2 4 2 4 2 4 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

1 2 1 2 - - - - - - 

นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 
          

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2 
          

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

2 4 2 4 - - 2 4 2 4 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - - - 1 2 - - - - 

พื้นที่สีเขียว 5 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

1 5 1 5 1 5 - - - - 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - 3 15 

ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

- - - - - - 4 20 
  

ขนาดพ้ืนที่สีเขียว/ประชากร 3 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

1 3 1 3 1 3 - - - - 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - 3 9 - - 

ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

- - - - - - 
  

4 12 

แม่น้ าสายหลัก 2 
          

ระดับ 0  เท่ากับ ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 เท่ากับ มีข้อมูล  
 

1 2 - - 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - 2 4 - - - - - - 

ด้านคมนาคม 10 
          

ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 1 - - - - - - - - - - 

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 2 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

- - - - 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

2 4 2 4 - - - - - - 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง
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ตารางที่ 60 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่า 
น้ า 

หนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ   ระดับ คะแนน 
ระดั
บ 

สนามบินพาณิชย์ 1 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - 0 0 0 0 0 0 0 0 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

1 1 - - - - - - - - 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - - - - - - - - - 

สถานีรถไฟ 2 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - 0 0 - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

1 2 1 2 - - - - 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - - - 2 4 - - - - 

สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - - - - - - - - - 

การลดการเกิดอุบัติเหตุ 2 
          

ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
 

- - - - - - 1 2 1 2 

ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
 

2 4 2 4 2 4 - - - - 

ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
 

- - - - - - - - - - 

โครงสร้างพื้นฐาน 5 
          

สัดส่วนปริมาณขยะ 1 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - 1 1 - - 1 1 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - 3 3 - - 3 3 - - 

ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

4 4 - - - - - - - - 

โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 2 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - 0 0 - - - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

1 2 1 2 - - 1 2 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - - - - - - - - - 

สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 
          

ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
 

- - - - - - 0 0 - - 

ระดับ 1 มีข้อมูล  
 

1 2 1 2 1 2 - - 1 2 

ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
 

- - - - - - - - - - 

 
 

   ส
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ตารางที่ 60 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 (ต่อ) 

ตัวแปร 
ค่า 
น้ า 

หนัก 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

ด้านพลังงาน 5 
          

การอนุรักษ์พลังงาน 3 - - - - - - - - - - 

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

การใช้พลังงาน 2 
          

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - 2 4 - - - - - - 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

1 2 - - 1 2 1 2 1 2 

เศรษฐกิจสังคม 5 
          

จ านวนประชากร 1 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - 1 1 1 1 1 1 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

3 3 - - - - - - - - 

ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

- - 4 4 - - - - - - 

ความหนาแน่นประชากร 2 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - 1 2 1 2 1 2 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - 3 6 - - - - - - 

ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

4 8 - - - - - - - - 

รายได้ 1 
          

ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - 1 1 1 1 1 1 1 1 

ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
 

- - - - - - - - - - 

ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
 

4 4 - - - - - - - - 

การมีส่วนร่วมของชุมชน 1 
          

ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
 

2 2 2 2 2 2 - - - - 

ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 
 

- - - - - - 1 1 1 1 

รวม 50 
 

84 
 

84 
 

61 
 

75 
 

75 

(โดยผู้วิจัย) 
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ตารางที่ 61 สรุปผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง แบบจ าลอง 2 

ที ่ ตัวแปร 
เทศบาล 

นคร
พิษณุโลก 

เทศบาล 
นคร

นครสวรรค ์

เทศบาล 
เมือง

อุตรดิตถ ์

เทศบาล 
เมือง

ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมือง 
พิจิตร 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 4 4 4 4 4 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 2 2 2 2 
3 ลักษณะดิน 2 2 2 2 2 
4 วัดสีเขียว 6 8 6 2 2 
5 โรงเรียนสีเขียว 8 8 2 2 2 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 2 2 2 4 2 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 1 1 1 1 
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 4 4 1 2 2 
9 พื้นที่สีเขียว 5 5 1 5 4 
10 ขนาดพื้นท่ีสีเขียว/ประชากร 3 3 1 3 3 
11 แม่น้ าสายหลัก 2 4 1 2 1 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 2 2 2 2 2 
13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 4 2 4 1 2 
14 สนามบินพาณิชย์ 1 0 0 0 0 
15 สถานีรถไฟ 2 1 2 2 4 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 1 2 1 2 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 2 4 2 4 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 4 3 3 1 1 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 2 1 2 0 0 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 1 2 1 2 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 3 1 3 1 3 
22 การใช้พลังงาน 2 2 4 1 2 
23 จ านวนประชากร 3 4 4 1 1 
24 ความหนาแน่นประชากร 8 3 6 1 2 
25 รายได้ 4 1 1 1 1 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2 2 2 2 2 
 รวมคะแนน 84   84   61 

(โดยผู้วิจัย) 
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4.2.2 การอภิปรายเร่ืองผลคะแนน 

ด้านกายภาพ เทศบาลนครนครสวรรค์และเทศบาลนครพิษณุโลก ได้ค่า
คะแนนมากที่สุด คือ  22 คะแนน 

ด้านสิ่งแวดล้อม เทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  
คือ 40 รองลงมา คือ เทศบาลเมืองพิจิตร  38 คะแนน เทศบาลนครนครสวรรค์ 19 คะแนน  โดยเทศบาลที่
ได้ค่าคะแนนน้อยที่สุดด้านสิ่งแวดล้อม คือ เทศบาลนครพิษณุโลก และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  17 คะแนน 

ด้านคมนาคม เทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนครพิษณุโลก      
15 คะแนน   และเทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 8 

ด้านโครงสร้างพื้นฐานเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนคร
พิษณุโลก 8 คะแนน และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 3 คะแนน 

ด้านพลังงานเทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนครนครสวรรค์       
7 คะแนน  และเทศบาลที่เหลือมีคะแนนเท่ากัน คือ 5 คะแนน 

ด้านเศรษฐกิจสังคม เทศบาลที่ได้คะแนนมากที่สุด คือ เทศบาลนครพิษณุโลก 
17 คะแนน และเทศบาลเมืองก าแพงเพชรและเทศบาลเมืองพิจิตร มีค่าคะแนนน้อยที่สุด คือ 5 คะแนน โดย
ช่องคะแนนที่ป้ายสีไว้ คือ เมืองที่มีค่าคะแนนกลุ่มตัวแปรเกินครึ่งของคะแนนเต็ม 

 
ตารางที่  2 ค่าคะแนนตามกลุ่มตัวแปร แบบจ าลอง 2 

กลุ่มตัวแปร น้ าหนัก 
คะแนน 
รวม 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

ด้านกายภาพ 10 40 22 24 16 12 12 

ด้านสิ่งแวดล้อม 15 4  17 19 17 40 38 

ด้านคมนาคม 10 2  15 14 14 8 10 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5  2 8 7 3 5 5 

ด้านพลังงาน 5  0 5 7 5 5 5 

ด้านเศรษฐกิจสังคม 5  8 17 13  6 5  5 

รวมคะแนน 50 150 84 84 61 75 75 

(โดยผู้วิจัย) 
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4.3 การสรุปผลกลุ่มคะแนนตัวแปร 

4.3.1 แบบจ าลองที่ 1 มหีน่วยวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) 
มีการอภิปรายผลค่าคะแนนทั้ง 6 กลุ่มตัวแปรไปแล้ว ในหัวข้อนี้ผู้วิจัยจึงท า

การพิจารณาลงไปในรายละเอียดย่อยของแต่ละกลุ่มตัวแปรว่า มีตัวแปรใดที่แสดงค่าคะแนนที่มีลักษณะเด่น 
หรือลักษณะด้อยจากค่าคะแนนภาพรวมในกลุ่มตัวแปรนั้น โดยจะพิจารณาจาก กลุ่มตัวแปรกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม คมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และเศรษฐกิจสังคมตามล าดับ 

 
ตารางที่ 63 ผลคะแนนกลุ่มตัวแปร ทั้ง 6  กลุ่ม แบบจ าลอง 1 

กลุ่มตัวแปร น้ าหนัก 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

ด้านกายภาพ 10 1.990 7.003 -1.502 -5.292 -2.198 

ด้านสิ่งแวดล้อม 15 0.435 7.302 -3.136 17.816 18.205 

ด้านคมนาคม 10 17.602 11.715 19.842 8.064 14.365 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 2.563 2.397 -3.016 -2.077 0.187 

ด้านพลังงาน 5 3.579 8.054 3.579 3.579 3.579 

ด้านเศรษฐกิจสังคม 5 7.551 0.615 -2.879 -4.631 -6.130 
รวมคะแนน 50 33.720 37.087 12.888 17.460 28.009 

(โดยผู้วิจัย) 
 
ตารางที่   4  ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ  แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

  กลุ่มกายภาพ คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
1 ลักษณะทางธรณีวิทยา -0.894 3.578 -0.894 -0.894 -0.894 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 1.461 -2.191 1.461 -2.191 1.461 

3 ลักษณะดิน -2.012 1.342 -2.012 0.224 2.459 

4 วัดสีเขียว 1.4241 2.2618 0.1675 -1.0890 -2.7644 

5 โรงเรียนสีเขียว 2.012 2.012 -0.224 -1.342 -2.459 

  รวม 1.990 7.003 -1.502 -5.292 -2.198 

(โดยผู้วิจัย) 
 
 ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มกายภาพ ตัวแปรที่ 1 ลักษณะทางอุทกธรณีวิทยาที่มีลักษณะ
เด่นของค่าคะแนน คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ ส่วนในตัวแปรที่ 4 วัดสีเขียว และตัวแปรที่ 5 โรงเรียนสีเขียว 
เทศบาลเมืองพิจิตรมีค่าคะแนนดิบต่ าที่สุดในกลุ่ม คือ มีจ านวนวัด 2 แห่ง (ค่าเฉลี่ย 8.60) จ านวนโรงเรียนสี
เขียว 2 แห่ง (ค่าเฉลี่ย 4.20) ท าให้ผลคะแนนมีความแตกต่าง ไม่เกาะกลุ่มคะแนนกับเทศบาลอื่น 
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แผนภูมิที่ 1 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ  แบบจ าลอง 1 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 

 ตัวแปรที่ 1 ลักษณะทางธรณีวิทยา ตัวแปรที่ 2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 
ตัวแปรที่ 3 ลักษณะดิน   ตัวแปรที่ 4 วัดสีเขียว 
ตัวแปรที่ 5 โรงเรียนสีเขียว 

 
ตารางที่ 65 ผลคะแนนกลุ่มสิ่งแวดล้อม  แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

  กลุ่มสิ่งแวดล้อม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 1.460 1.460 5.109 5.109 5.109 

7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 5.369 5.369 0.895 5.369 5.369 

9 พื้นที่สีเขียว -3.364 -1.204 -5.781 5.527 4.823 

10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร -2.135 -1.903 -2.464 2.705 3.799 

11 แม่น้ าสายหลัก -0.895 3.579 -0.895 -0.895 -0.895 

  รวม 0.435 7.302 -3.136 17.816 18.205 

(โดยผู้วิจัย) 
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แผนภูมิที่ 2 ผลคะแนนกลุ่มสิ่งแวดล้อม  แบบจ าลอง 1 
(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  ตัวแปรที่ 7 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 
ตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว 
ตัวแปรที่ 10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร  ตัวแปรที่ 11 แม่น้ าสายหลัก 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มสิ่งแวดล้อม ตัวแปรที่ 7 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ าจากการ

แปลงข้อมูลพื้นที่ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า ทุกเทศบาลได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ท าให้ไม่มีค่าความ
แตกต่าง ของค่าเฉลี่ย ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นค่าคะแนนของตัวแปรนี้ได้ ส่วนตัวแปรที่  6 การรักษา
สภาพแวดล้อมที่ดีและตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ทุกเทศบาลมีค่าคะแนนที่เกาะกลุ่มกัน   

มีความโดดเด่นของข้อมูลตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว เนื่องจากค่าคะแนนดิบของพื้นที่สี
เขียวของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีจ านวนน้อยที่สุดของพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองทั้งหมด รวมไปถึงขนาดพื้นที่
สีเขียว/ประชากร เท่ากับ 1.53 ตารางเมตร/ประชากร 1 คน  ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับมาตรฐานพื้นที่สีเขียว
ขั้นต่ าที่เสนอแนะส าหรับประเทศไทยขององค์การอนามัยโลก ส าหรับเมืองขนาดกลาง คือ 15-20 ตารางเมตรต่อ
ประชากร 1 คน   
 ส่วนตัวแปรที่ 11 แม่น้ าสายหลัก เทศบาลนครนครสวรรค์ มีความโดดเด่นของค่า
คะแนนมากที่สุด เพราะมีจ านวนแม่น้ ามากที่สุด คือ 3 สาย 
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ตารางที่ 66 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

  กลุ่มคมนาคม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 1.460 -2.190 1.460 -0.365 -0.365 

13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 2.190 2.190 -1.460 -1.460 -1.460 

14 สนามบินพาณิชย์ 1.790 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 

15 สถานีรถไฟ -0.365 -0.365 3.288 -2.192 -0.365 

16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 

17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 12.528 12.528 17.002 12.528 17.002 

  รวม 17.602 11.715 19.842 8.064 14.365 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 
แผนภูมิที่ 3 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม  แบบจ าลอง 1 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  ตัวแปรที่ 13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 
ตัวแปรที่ 14 สนามบินพาณิชย์   ตัวแปรที่ 15 สถานีรถไฟ 
ตัวแปรที่ 16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร  ตัวแปรที่ 17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มคมนาคม ตัวแปรที่ 16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร จากการแปลง

ข้อมูลพื้นที่ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลองพบว่า ทุกเทศบาลได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ท าให้ไม่มีค่าความ

-5.000

0.000

5.000

10.000

15.000

20.000

   ่                  1 

           ิ      

                   

                 ิถ  

                      

             ิ ิ  

12      13     14     15     16     17 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



159 

 
แตกต่างของค่าเฉลี่ย    ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นค่าคะแนนของตัวแปรนี้ได้ ส่วนตัวแปรที่ 17 การลดการ
เกิดอุบัติเหตุ น าข้อมูลสถิติอุบัติแปลงค่าเป็นอัตราส่วนร้อยละ ผลคือ ทุกเทศบาลมีค่าคะแนนที่เกาะกลุ่มกัน 

   
ตารางที่  7 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

  กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 0.7735 0.6077 -0.3315 0.6077 -1.6022 

19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 0.8949 

20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 0.8949 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 

  รวม 2.563 2.397 -3.016 -2.077 0.187 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 
แผนภูมิที่ 4 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม  แบบจ าลอง 1 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 18 สัดส่วนปริมาณขยะ 
ตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 
ตัวแปรที่ 20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 
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ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ตัวแปรที่ 18 สัดส่วนปริมาณขยะ จากการ

แปลงข้อมูลพื้นที่ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า เทศบาลเมืองพิจิตร มีสัดส่วนปริมาณขยะต่อคนน้อย
ที่สุด คือ 0.8  ตัน/วัน/คน ส่วนตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่มีโรงบ าบัด
น้ าเสียในพื้นที่ ท าให้ค่าคะแนนแตกต่างจากกลุ่ม และตัวแปรที่ 20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรไม่มีสถานีก าจัดขยะ มูลฝอยในพื้นที่ ท าให้ค่าคะแนนแตกต่างจากกลุ่ม ซึ่งถ้าในอนาคต เทศบาล
เมืองอุตรดิตถ์และเทศบาลเมืองก าแพงเพชรมีการสร้างสถานีก าจัดขยะมูลฝอยและโรงบ าบัดน้ าเสียของ
ชุมชน จะท าให้ 2 เทศบาลในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองนี้มีค่าคะแนนในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มมากขึ้น  
จะท าให้ค่าคะแนนในการวัดความเขียวของเมืองเพิ่มมากข้ึน 

 

ตารางที่  8  ผลคะแนนกลุ่มพลังงาน  แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

  กลุ่มพลังงาน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0 0 

22 การใช้พลังงาน 3.579 8.054 3.579 3.579 3.579 

  รวม 8.706 12.849 -2.453 -0.574 3.954 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 
แผนภูมิที่ 5 ผลคะแนนกลุ่มพลงังาน  แบบจ าลอง 1 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 21 การอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวแปรที่ 22 การใช้พลังงาน 
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ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มพลังงาน ตัวแปรที่ 21 การอนุรักษ์พลังงาน จากการแปลง

ข้อมูลพื้นที่ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า ทุกเทศบาลได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ท าให้ไม่มีค่าความ
แตกต่างของค่าเฉลี่ยไม่สามารถแปลงออกมาเป็นค่าคะแนนของตัวแปร ส่วนตัวแปรที่ 22 การใช้พลังงาน  
ทุกเทศบาลมีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 1 ยกเว้นเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 ท าให้มีค่า
คะแนนสูงที่สุด 

 
ตารางที่ 69 ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจ แบบจ าลอง 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

  กลุ่มเศรษฐกิจสังคม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
23 จ านวนประชากร 0.806 1.326 -0.523 -0.695 -0.913 

24 ความหนาแน่นประชากร 2.914 1.029 -0.398 -1.703 -1.842 

25 รายได้ 1.744 -0.228 -0.306 -0.403 -0.807 

26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.087 -1.512 -1.652 -1.830 -2.568 

  รวม 19.836 21.518 -1.753 -1.626 1.404 

(โดยผู้วิจัย) 
 

 
แผนภูมิที่ 6 ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจ  แบบจ าลอง 1 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหต ุ: ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 23 จ านวนประชากร ตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร 
ตัวแปรที่ 25 รายได้  ตัวแปรที่ 26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มเศรษฐกิจสังคม ตัวแปรที่ 23 จ านวนประชากร ค่าคะแนน 

กราฟ  แสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มระหว่างความเป็นเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้อย่างเด่นชัด 
สอดคล้องกับข้อเท็จจริง และน ามาสู่ตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นของประชากร ที่กราฟได้แสดงถึงความ
หนาแน่นของประชากรระหว่างความหนาแน่นสูงที่สุด คือ เทศบาลนครพิษณุโลก 3 ,97  คนต่อตารางเมตร 
และเทศบาลที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชรและเทศบาลเมือง
พิจิตร คือ 1,945 คนต่อตารางเมตรและ 1,884 คนต่อตารางเมตรตามล าดับ ตัวแปรที่ 25 รายได้ แสดงให้
เห็นข้อมูลที่ชัดเจนว่าเทศบาลนครพิษณุโลก มีรายได้สูงที่สุด และทุกเทศบาลควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนให้มากข้ึน 

 
4.3.2 แบบจ าลองที่ 2 มีค่าวัดเป็นค่าคะแนนร้อยละ (Percentage) 

ในบทที่ 5 ได้มีการอภิปรายผลค่าคะแนนทั้ง 6 กลุ่มตัวแปร ในหัวข้อนี้ผู้วิจัย
ท าการพิจารณาลงไปในรายละเอียดย่อยของแต่ละกลุ่มตัวแปรว่า มีตัวแปรใดที่แสดงค่าคะแนนที่มีลักษณะ
เด่น หรือลักษณะด้อย จากค่าคะแนนภาพรวมในกลุ่มตัวแปรนั้น โดยจะพิจารณาจาก กลุ่มตัวแปรกายภาพ 
สิ่งแวดล้อม คมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน และเศรษฐกิจสังคมตามล าดับ คะแนนเต็ม   0 คะแนน 

 
ตารางที่  70 ผลคะแนนกลุ่มตัวแปร ทั้ง 6  กลุ่ม แบบจ าลอง 2 

กลุ่มตัวแปร น้ าหนัก 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

ด้านกายภาพ 10 22 22 16 12 12 

ด้านสิ่งแวดล้อม 15 17 19 17 40 38 

ด้านคมนาคม 10 15 14 14 8 10 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 8 7 3 5 5 

ด้านพลังงาน 5 5 7 5 5 5 

ด้านเศรษฐกิจสังคม 5 17 13  6 5  61 

รวมคะแนน 50 84 84 61 75 75 

(โดยผู้วิจัย) 
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ตารางที่ 71 ผลคะแนนกลุ่มกายภาพ  แบบจ าลอง 2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

กลุ่มกายภาพ  คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 4 2 4 4 4 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 2 2 2 2 

3 ลักษณะดิน 2 2 2 2 2 

4 วัดสีเขียว 6 8 6 2 2 

5 โรงเรียนสีเขียว 8 8 2 2 2 

  รวมคะแนน 22 22 16 12 12 

(โดยผู้วิจัย) 
 

ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มกายภาพ ตัวแปรที่ 1/2/3 มีความเกาะกลุ่มของค่าคะแนนที่
ได้จากการ แปลงค่าคะแนนดิบเป็นอัตราส่วนร้อยละ  

ตัวแปรที่ 4 วัดสีเขียว และตัวแปรที่ 5 โรงเรียนสีเขียว แสดงข้อเท็จจริงของข้อมูลได้
อย่างเด่นชัดว่า  มีความแตกต่างในด้านของจ านวน (แห่ง) 

 

 
แผนภูมิที่ 7 ผลคะแนนกลุ่มภายภาพ  แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 1 ลักษณะทางธรณีวิทยาตัวแปรที่ 2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 
ตัวแปรที่ 3 ลักษณะดิน  ตัวแปรที่ 4 วัดสีเขียว ตัวแปรที่ 5 โรงเรียนสีเขียว 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

   ่    ภ          1 

           ิ      

                   

                 ิถ  

                      

             ิ ิ  

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



164 

 
ตารางที่ 72 ผลคะแนนกลุ่มสิ่งแวดล้อม  แบบจ าลอง 2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 
กลุ่มสิ่งแวดล้อม 

6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 2 2 4 4 4 

7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 1 1 1 1 

8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 4 4 2 4 4 

9 พื้นที่สีเขียว 5 5 5 20 15 

10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 3 3 3 9 12 

11 แม่น้ าสายหลัก 2 4 2 2 2 

  รวมคะแนน 17 19 17 40 38 

(โดยผู้วิจัย) 
 
 

 
แผนภูมิที่ 8 ผลคะแนนกลุ่มสิ่งแวดล้อม  แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  ตัวแปรที่ 7 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 
ตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม  ตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว 
ตัวแปรที่ 10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร  ตัวแปรที่ 11 แม่น้ าสายหลัก 
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ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มสิ่งแวดล้อม ตัวแปรที่ 7 นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ าจากการ

แปลงข้อมูลพื้นที่ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า ทุกเทศบาลได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ท าให้ทุกเทศบาลมี
ค่าคะแนนเท่ากัน ส่วนตัวแปรที่ 6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี และตัวแปรที่ 8 การบริหารจัดการ
สิ่งแวดล้อม ทุกเทศบาลมีค่าคะแนนที่เกาะกลุ่มกัน   

และมีความโดดเด่นของข้อมูลตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว เนื่องจากค่าคะแนนดิบของ
พื้นที่สีเขียวของเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีจ านวนน้อยที่สุดของพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองทั้งหมด รวมไปถึง
ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร เท่ากับ 1.53 ตารางเมตร/ประชากร 1 คน  ซึ่งน้อยเมื่อเทียบกับมาตรฐานพื้นที่
สีเขียวขั้นต่ าที่เสนอแนะส าหรับประเทศไทยขององค์การอนามัยโลก ส าหรับเมืองขนาดกลาง คือ 15-20 
ตารางเมตร/ประชากร 1 คน  แต่เมื่ออยู่ในแบบจ าลองที่ 2 เทียบอัตราส่วนค่าเฉลี่ย ท าให้เทศบาลนคร
พิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีค่าคะแนนเท่ากัน แต่ที่มีค่าคะแนนสูงที่สุด 
คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร มีพื้นที่สีเขียว  1,167,813.05 ตารางเมตร หรือ 40.30 คนต่อประชากร 1 คน 
ซึ่งเกินค่ามาตรฐานที่องค์การอนามัยโลกก าหนด 
 ส่วนตัวแปรที่ 11 แม่น้ าสายหลัก เทศบาลนครนครสวรรค์ มีความโดดเด่นของค่า
คะแนนมากที่สุด เพราะมีจ านวนแม่น้ ามากที่สุด คือ  3 สาย 
 
ตารางที่ 73 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม  แบบจ าลอง 2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

กลุ่มคมนาคม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 2 2 2 2 2 

13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 4 4 2 2 2 

14 สนามบินพาณิชย์ 1 0 0 0 0 

15 สถานีรถไฟ 2 2 4 0 2 

16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 2 2 2 2 

17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 4 4 2 2 

  รวมคะแนน 15 14 14 8 10 

(โดยผู้วิจัย) 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



166 

 

 
แผนภูมิที่ 9 ผลคะแนนกลุ่มคมนาคม  แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  ตัวแปรที่ 13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 
ตัวแปรที่ 14 สนามบินพาณิชย์   ตัวแปรที่ 15 สถานีรถไฟ 
ตัวแปรที่ 16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร  ตัวแปรที่ 17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มคมนาคม ตัวแปรที่ 14 สนามบินพาณิชย์ มีแห่งเดียวใน

เทศบาลนครพิษณุโลก และสถิติการเกิดอุบัติเหตุมีค่าคะแนนค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับตัวแปรอื่นในกลุ่ม
เดียวกัน 
 
ตารางที่ 74 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน  แบบจ าลอง 2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

กลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

18 สัดส่วนปริมาณขยะ 4 3 1 3 1 

19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 2 2 0 2 2 

20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 2 2 0 2 

  รวมคะแนน 8 7 3 5 5 

(โดยผู้วิจัย) 
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แผนภูมิที่ 10 ผลคะแนนกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 18 สัดส่วนปริมาณขยะ  ตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 
ตัวแปรที่ 20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน ตัวแปรที่ 18 สัดส่วนปริมาณขยะ จากการ

แปลงข้อมูลพื้นที่ศึกษาทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า เทศบาลเมืองพิจิตร มีสัดส่วนปริมาณขยะต่อคน
น้อยที่สุด คือ 0.8  ตัน/วัน/คน ส่วนตัวแปรที่ 19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ไม่มีใน
พื้นที่ ท าให้ค่าคะแนนโดดจากกลุ่ม และตัวแปรที่ 20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย เทศบาลเมืองก าแพงเพชรไม่มี
ในพื้นที่ ท าให้ค่าคะแนนโดดจากกลุ่ม    

 
ตารางที่ 75 ผลคะแนนกลุ่มพลังงาน  แบบจ าลอง  2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

กลุ่มพลังงาน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

21 การอนุรักษ์พลังงาน 3 3 3 3 3 

22 การใช้พลังงาน 2 4 2 2 2 

  รวมคะแนน 5 7 5 5 5 

(โดยผู้วิจัย) 
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แผนภูมิที่ 11 ผลคะแนนกลุ่มพลังงาน  แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 21 การอนุรักษ์พลังงาน 
ตัวแปรที่ 22 การใช้พลังงาน 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มพลังงาน ตัวแปรที่ 21 การอนุรักษ์ จากการแปลงข้อมูลพื้นที่

ทดสอบเพื่อน าเข้าแบบจ าลอง พบว่า ทุกเทศบาลได้ค่าคะแนนเท่ากับ 1 ท าให้ไม่มีค่าความแตกต่างของ
ค่าเฉลี่ย ไม่สามารถแปลงออกมาเป็นค่าคะแนนของตัวแปรนี้ได้ ส่วนตัวแปรที่ 22 การใช้พลังงาน ทุก
เทศบาลมีค่าคะแนนเท่ากัน คือ 1 ยกเว้นเทศบาลนครนครสวรรค์ ที่มีค่าคะแนนเท่ากับ 2 ท าให้มีค่าคะแนน
สูงที่สุด 
 
ตารางที่ 7  ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจสังคม  แบบจ าลอง 2 

ที่ 
ตัวแปร 

เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

กลุ่มเศรษฐกิจสังคม คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน คะแนน 

23 จ านวนประชากร 3 4 1 1 1 

24 ความหนาแน่นประชากร 8 6 2 2 2 

25 รายได้ 4 1 1 1 1 

26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2 2 2 1 1 

  รวมคะแนน 17 13 6 5 5 

(โดยผู้วิจัย) 
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แผนภูมิที่ 12 ผลคะแนนกลุ่มเศรษฐกิจสังคม  แบบจ าลอง 2 

(โดยผู้วิจัย) 
หมายเหตุ : ตัวแปรเรียงล าดับจากซ้ายไปขวาดังนี้ 
ตัวแปรที่ 23 จ านวนประชากร  ตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นประชากร 
ตัวแปรที่ 25 รายได้   ตัวแปรที่ 26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 

 
ค่าคะแนนตัวแปรในกลุ่มเศรษฐกิจสังคม ตัวแปรที่ 23 จ านวนประชากร ค่าคะแนน 

กราฟแสดงให้เห็นถึงการแบ่งกลุ่มระหว่างความเป็นเทศบาลนครและเทศบาลเมืองได้อย่างเด่นชัด สอดคล้อง
กับข้อเท็จจริง และน ามาสู่ตัวแปรที่ 24 ความหนาแน่นของประชากร ที่กราฟได้แสดงถึงความหนาแน่นของ
ประชากรระหว่างความหนาแน่นสูงที่สุด คือ เทศบาลนครพิษณุโลก 3,97  คนต่อตารางเมตร และเทศบาล
ที่มีความหนาแน่นของประชากรน้อยที่สุด คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชรและเทศบาลเมืองพิจิตร คือ 1,945 
คนต่อตารางเมตรและ 1,884 คนต่อตารางเมตรตามล าดับ ตัวแปรที่ 25 รายได้ แสดงให้เห็นข้อมูลที่ชัดเจน
ว่าเทศบาลนครพิษณุโลกมีรายได้สูงที่สุด และทุกเทศบาลควรส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนให้มากข้ึน 
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5. การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 

5.1 รายละเอียดทั่วไปของแบบสอบถาม 
การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจะเป็นกระบวนการที่มีความส าคัญในการท าวิจัยเรื่อง 

ดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เพื่อ
ต้องการความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ  

5.1.1 ส่วนที่   ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
5.1.2 ส่วนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในเรื่องของ “แบบจ าลอง

ดรรชนีความเขียวของเมือง” (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) มีทั้งหมด   ข้อด้วยกัน 
5.1.3 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อตัวแปรในการวิจัย (วิธีประเมินแบบปริมาณ) 
5.1.4 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อแบบจ าลอง 2 ทางเลือก (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) 
ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน ประกอบไปด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง ผู้เชี่ยวชาญ          

ด้านคมนาคมขนส่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสิ่งแวดล้อม       
และผู้เชี่ยวชาญด้านกายภาพ ดังนี้ 
 
ตารางที่ 77  ผู้เชี่ยวชาญในการประเมิน 
ที ่ ชื่อ-สกลุ ด้าน สถานะปัจจุบัน 
  รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส ผู้เชี่ยวชาญด้านคมนาคมส่ง อาจารย์ประจ าคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
2 นายปรีดา หุตะจูฑะ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง ผู้จัดการแผนกผังเมืองและออกแบบ

ชุมชนเมือง บริษัท โชติจินดา มู เชล 
คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

3 นายเทอดเกียรติ ศกัดิ์ค าดวง ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง สถาปนิกอาวุโส สถาบัน AOT  
ที่ตั้งสุวรรณภูมิ 

4 นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางผังเมือง ผู้เช่ียวชาญแผนกผังเมืองและออกแบบ
ชุมชนเมือง  
บริษัท สแปน คอนซัลแตนท์ จ ากัด 

  นายวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ ผู้เชี่ยวชาญด้านภูมิศาสตร์ 
และสิ่งแวดล้อม 

ข้าราชการบ านาญมหาวิทยาลัยราชภัฎ
พระนคร ผู้เช่ียวชาญแผนกผังเมืองและ
ออกแบบชุมชนเมือง บริษัท ธูว์  
บราเธอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จ ากัด 

 

(โดยผู้วิจัย) 
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5.2 สรุปการประเมินผลจากแบบสอบถาม 

5.2.1 ส่วนที่   ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ผู้เชี่ยวชาญที่ได้ด าเนินการท าการแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน   คน เป็น

ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางผังเมืองและสภาพแวดล้อม ด้านคมนาคมขนส่งและโครงสร้างพื้นฐาน ด้าน
เศรษฐศาสตร์และประชากรศาสตร์ ด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีประสบการณ์ท างานด้านวิชาชีพการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อมไม่ต่ ากว่า 10 ปี มีสัดส่วนความเชี่ยวชาญของผู้เชี่ยวชาญ ดังนี้ 

 
ตารางที่ 78 ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ด้านการวางผังเมือง
และสภาพแวดล้อม 

ด้านคมนาคม 
และโครงสร้าง

พื้นฐาน 

ด้านเศรษฐศาสตร์
และประชากร 

ด้านการจัดการ
สิ่งแวดล้อม 

รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส      

นายปรีดา หุตะจูฑะ      

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง      

นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์       

รศ.วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ       
 

(โดยผู้วิจัย) 
 

5.2.2 ส่วนที่ 2 ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) 
จากการท าแบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ จากค าถามทั้ง   ข้อ โดยการเก็บ

รวบรวมข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ ได้ใช้การท าแบบสอบถามจากผู้เชี่ยวชาญ และผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบ
ข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล ส าหรับการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยเชิงคุณภาพจะไม่ใช้สถิติช่วยในการ
วิเคราะห์ แต่จะใช้แนวคิดทฤษฎีเป็นกรอบในการวิเคราะห์ โดยมีหลักที่ใช้ คือ  

การวิเคราะห์โดยการตีความ ซึ่งได้มาจากการท าแบบสอบถามที่ได้มีการจด
บันทึกไว้เป็นรูปธรรม โดยต้องมีการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (พิจารณาแหล่งข้อมูล แหล่งสถานที่ และ
แหล่งบุคคลที่แตกต่างกัน) และการวิเคราะห์เนื้อหา ซึ่งได้จากการศึกษาเอกสาร โดยการวิเคราะห์ผู้วิจัยต้อง
นึกถึงบริบทหรือสภาพแวดล้อมของข้อมูลเอกสารที่น ามาวิเคราะห์ประกอบ  

โดยการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามเชิงปริมาณนี้ จะเป็นการวิเคราะห์แบบ
ข้อความบรรยายไม่มีสูตรส าเร็จตายตัว ขึ้นอยู่กับประเด็นเนื้อหาที่จะวิเคราะห์และการเลือกผู้เชี่ยวชาญใน
การท าแบบสอบถาม สามารถสรุปความคิดเห็นผู้เชี่ยวชาญจากการท าแบบสอบถาม ดังนี้ 

ค าถามที่ 1 เมืองสีเขียวมีความส าคัญหรือไม่ในกระแสการพั นาเมืองใน
ป จจุบัน ผู้เชี่ยวชาญทุกคนให้ความส าคัญต่อการพั นาเมืองสีเขียวในป จจุบันเป็นอย่างมาก โดยสามารถแบ่ง
งอกเป็น 2 กลุ่มใหญ่คือ เห็นด้วยและมีข้อเสนอแนะในการพั นาในเชิงคุณภาพ ในด้านของนโยบายและ
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คุณภาพของการลงมือพั นาเมือง และข้อเสนอแนะในเชิงปริมาณ สามารถวัดได้ ในระดับปฏิบัติการและ
การมีโครงสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน 

 
ตารางที่ 79 ความส าคัญของเมืองสีเขียวในกระแสการพั นาเมืองในป จจุบัน 

ผู้เชี่ยวชาญ มีความส าคัญ 
เชิง 

คุณภาพ 
เชิง

ปริมาณ 
รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส การพั นาเมืองในป จจุบัน ท าให้เกิดพื้นท่ีเสื่อมโทรม (Gray 

city) เปลี่ยนแปลงเมืองทรุดโทรมด้วยแนวคิดเมืองสีเขียว 
   

นายปรีดา หุตะจูฑะ มีความแตกต่างในด้านการใช้ค า เพื่อผลประโยชน์ แต่ยังไม่มี
การลงมือปฏิบัติ ต้องส่งเสริมให้ระดับประชาชนท่ัวไปมีความ
เข้าใจอย่างแท้จริง 

   

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง เพื่อคุณภาพชีวิตท่ีดี และความจริงจังในระดับปฏิบัติการ     
นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ แนวคิดการพั นาเมืองสีเขียวช่วยลดป ญหาสิ่งแวดล้อม    

นายวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ แนวคิดเมืองสีเขียวต้องมีระบบโครงสร้างพื้นฐานท่ีสมบูรณ์    

(โดยผู้วิจัย) 
 

ค าถามที่ 2 ยกตัวอย่างเมืองที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและศักยภาพในการ
พั นาเป็นเมืองสีเขียวในประเทศไทย ผู้เชี่ยวชาญได้ท าการยกตัวอย่างเมืองที่มีศักยภาพในการพั นาเป็น
เมืองสีเขียว แยกออกเป็น 3 กลุ่ม คือ เมืองในต่างประเทศ เมืองในประเทศไทย และเมืองที่อยู่ในพื้นที่ศึกษา
อยู่แล้ว คือ เทศบาลนครพิษณุโลก นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับเมืองที่เข้าข่ายการพั นา คือ เมือง
ที่มีพื้นที่โล่งสีเขียว (Green space)   มีการตั้งถิ่นฐานที่ไม่กระจัดกระจายจนเกินไป มีโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบขนส่งมวลชนที่ดี ซึ่งเกณฑ์ต่างๆ เหล่านี้ล้วนถูกพูดถึงในแนวคิด ทฤษฎี    แนวคิด ที่ผู้วิจัยได้ท าการ
รวบรวมในบทที่ 2 
 
ตารางที่ 80 ตัวอย่างของเมืองที่มีศักยภาพในการพั นาเป็นเมืองสีเขียว 

ผู้เชี่ยวชาญ เมืองต่างประเทศ เมืองไทย เมืองในพื้นที่ศึกษา 
รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส เมืองท่ีมี Green Space มีพ้ืนท่ีเพาะปลูกพอสมควร (Food Sustainability)  

มีการตั้งถิ่นฐานแบบยังไม่กระจัดกระจายมากเกินไป โครงสร้างพื้นฐานด้านการเดินทาง
และขนส่งที่ดี 

นายปรีดา หุตะจูฑะ สิงคโปร์ - - 
นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง - เมืองเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน 

ภูเก็ต ระนอง พังงา สงขลา 
- 

นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ - เทศบาลเมืองตาก - 
นายวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ - - เทศบาลนครพิษณุโลก 

(โดยผู้วิจัย) 
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ค าถามที่ 3 จ าเป็นหรือไม่ที่ป จจัยในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียว

ของเมืองต้องประกอบไปด้วยตัวแปรเชิงปริมาณและตัวแปรเชิงคุณภาพผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความคิดเห็นไป
ในทิศทางเดียวกัน คือ ตัวแปรที่มีความเหมาะสมต้องประกอบไปด้วยตัวแปรเชิงคุณปริมาณและเชิงปริมาณ 
โดยมีข้อคิดเห็นเสนอแนะคือต้องมีความต่อเนื่องสอดคล้องกัน 

 

ตารางที่ 8  ตัวแปรในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง 

ผู้เชี่ยวชาญ 
มีความจ าเป็น 

ข้อเสนอแนะอ่ืน 
ตัวแปรเชงิปริมาณ ตัวแปรเชงิคุณภาพ 

รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส      

นายปรีดา หุตะจูฑะ     ตัวแปรอื่น/ความต่อเนื่อง 

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง      

นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์      

นายวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ      

(โดยผู้วิจัย) 
 

ค าถามที่ 4 ผลที่เกิดจากการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ท่านคิดว่า
มีประโยชน์หรือไม่ และสามารถน าไปต่อยอดการพั นาเมืองอย่างยั่งยืน ที่ใส่ใจสภาพแวดล้อมหรือไม่ 
อย่างไรผู้เชี่ยวชาญได้ให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประโยชน์ของผลการทดลองว่า มีประโยชน์ต่อการพั นาเมือง 
การบอกสถานภาพของเมือง ศักยภาพของเมือง ผู้เชี่ยวชาญคนที่ 2 และ 3 ยังเสนอแนะเกี่ยวกับแนว
ทางการต่อยอดการพั นาเมืองสีเขียวที่เป็นรูปธรรม คือ การน าผลการทดลองไปเป็นกรอบในการ
ตั้งเป้าหมายของการพั นาเมืองที่ต้องการ หรือการน าไปเป็นองค์ประกอบของการวางผังเมืองรวม เป็นต้น 
โดยข้อควรระวังของผลการทดลอง คือ ค่าถ่วงน้ าหนักของแต่ละตัวแปรว่าอ้างอิงมาจากเกณฑ์ใด 
 

ตารางที่ 82 การต่อยอดการพั นาจากผลการทดลองการวิจัย 

ผู้เช่ียวชาญ 
แนวทางการน าไปต่อยอดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 

แนวทางการต่อยอด ประโยชน ์ ข้อพึงระวัง 
รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส - บอกสถานภาพของเมืองเชิง  

Green City ได้ 
ค่าถ่วงน้ าหนักของ
ป จจัยย่อย 

นายปรีดา หุตะจูฑะ ต้องวางเป้าหมายการพั นาเมืองใน
ทิศทางที่ต้องการร่วมกัน 

ตัวชี้วัดที่มีความเป็นรูปธรรม - 

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง การวางผังเมืองรวม  
(Master Plan) 

ต่อยอดการพั นาเมือง - 

นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ - เป็นการสร้างมาตรฐานที่สามารถ 
ประเมินค่าได้ ท าให้แต่ละเมืองทราบ 
สถานภาพ 

- 

นายวิโรจน์ เอี่ยมเจริญ - มีประโยชน์และน าไปต่อยอดการพั นาได้ ผลคะแนน 
ทางเลือก 

(โดยผู้วิจัย) 
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ค าถามที่ 5 ผลที่เกิดจากการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ท่านคิดว่า

สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือข้อมูลที่จะส่งผลต่อแนวโน้มการพั นาเมืองในอนาคตหรือไม่  
ผู้เชี่ยวชาญทุกคนมีความคิดเห็นสอดคล้องกัน คือ ผลการทดลองดรรชนีความเขียวของเมืองสามารถใช้เป็น
ข้อมูลพื้นฐานของเมืองนั้นๆ ได้ค่อนข้างชัดเจน สามารถท าการเปรียบเทียบข้อมูลระหว่ างเมืองที่มีบทบาท 
ศักยภาพ ขนาดพื้นที่ที่ใกล้เคียงกันได้ แต่มีข้อพึงระวัง คือ การก าหนดตัวแปรให้สอดคล้องกับบริบทขิงเมือง 
ความทันสมัยของข้อมูลทุติยภูมิของเมือง รวมไปถึงการพิจารณาถึงแผนการพั นาโครงการต่างๆ ที่จะ
เกิดขึ้นในการพั นาเมือง เป็นป จจัยที่ต้องร่วมพิจารณา ทั้งนี้ ผลการทดลองต้องสามารถบอกระดับความ
เป็นเมืองสีเขียวของเมือง ได้จากค่าคะแนน ถึงจะสามารถบอกสถานภาพความเป็นเมืองสีเขียวของเมืองได้ 

 

ตารางที่ 83 ตัวแปรในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง 

ผู้เชี่ยวชาญ 
แนวทางการพัฒนาเป็นข้อมูลพื้นฐาน 

ประเด็นหลกั ข้อพึงสังเกต 
รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างเมืองได้ 

ถือเป็นการเปรียบเทียบแบบ Relative 
ถ้าสามารถอธิบายสภาพความ Green ของ
เมืองได้จาก Range ของคะแนนก็จะบอก
สถานภาพ (Degree) ของการเป็น Green 
City ได ้

นายปรีดา หุตะจูฑะ สามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือ
ข้อมูลท่ีจะส่งผลต่อแนวโน้มการพั นา
เมืองในอนาคตได ้

หากแต่ว่าตัวแปรต่างๆ อาจจะต้องมีการ
ปรับเปลี่ยนให้ทันต่อสภาพการของเมืองใน
ระยะเวลาน้ันๆ 

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง น ามาเป็นข้อมูลได้ชัดเจน ต้องมีวิธีการเสนอหรือให้การศึกษา ผู้บริหาร
การพั นาเมืองให้ความส าคัญ เข้าใจวิธีปฏิบัติ 

นายยุทธวิศว์ โกสินทรเสนีย์ น าม า เป็ นข้ อมู ลพื้ นฐ าน เพื่ อ เป็ น
ตัวก าหนดพั นาเมืองในอนาคตได้ 

ก าหนดตัวแปรได้มีความถูกต้องเหมาะสมเข้า
กับบริบทของเมือง 

รศ.วิโรจน์ เอี่ยมเจริญ น าไปเป็นข้อมูลพื้นฐานได ้ ควรพิจารณาศักยภาพและโครงการพั นา
ใหม่ๆ 

(โดยผู้วิจัย) 
 

5.2.3 ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อตัวแปรในการวิจัย (วิธีประเมินแบบปริมาณ) 
จากการก าหนดเกณฑ์ระดับความคิดเห็นจากค่าเฉลี่ย จากการประเมิน

ผู้เชี่ยวชาญ จ านวน   ท่าน (n = 5) โดยมีเกณฑ์ของช่วงคะแนนเป็นดังนี้ 
ตั้งแต่ 3.00 ดีมาก 
2.   – 2.99 ดี 
 .   – 2. 0 พอใช้ 
ต่ ากว่า  . 0 ควรปรับปรุง 

 

mean x       =     (w1x1+w2x2+w3x3+...+wnxn)/n 
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จากการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ พบว่า ตัวแปรที่มีค่าคะแนนต่ ากว่า  . 0 

ควรปรับปรุง คือ ตัวแปรที่ 4 การท าเกษตรในเมือง โดยมีค่าคะแนน คือ  .40 โดยมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
จากผู้เชี่ยวชาญ คือ ควรพิจารณาถึงความคุ้มค่าของการใช้ที่ดินในเขตเมือง  

ตัวแปรที่มีค่าคะแนนมากกว่า 3.00 ขึ้นไป ซึ่งถือเป็นตัวแปรที่ดีมากใน
แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ได้แก่ ลักษณะทางธรณีวิทยา การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี  
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว การลดการเกิดอุบัติเหตุ สัดส่วน
ปริมาณขยะ โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน จ านวนประชากร 
ความหนาแน่นประชากร การมีส่วนร่วมของชุมชน   ตัวแปรที่ผู้เชี่ยวชาญเห็นว่ามีค่าน้ าหนักและค่าคะแนน
น้อยเกินไป คือ ตัวแปรสัดส่วนปริมาณขยะและการมีส่วนร่วมของชุมชน ที่ควรมีการให้ค่าน้ าหนักมากขึ้น 
เพื่อส่งเสริมตัวแปรการพั นาเมืองสีเขียวมากข้ึน 

 
ตารางที่ 84 ความคิดเห็นต่อตัวแปรของผู้เชี่ยวชาญ 

ที ่ ตัวแปร 
ระดับความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 
1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 0 1 1 3.00 เกี่ยวกับการพั นาอย่างยั่งยืน  
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 1 1 1 2.80   
3 ลักษณะดิน 1 2 1 1 2.60   

4 การท าเกษตรในเมือง 0 1 1 2 1.40 ความคุ้มค่าของการใช้ที่ดินในเขตเมือง  

5 วัดสีเขียว 2 2 0 0 2.80   
6 การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 2 3 0 0 3.40   
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 2 3 0 0 3.40   
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 3 2 0 0 3.60   
9 พื้นท่ีสีเขียว 2 3 0 0 3.40 

น่าจะเป็นเรื่องเดียวกัน 
10 ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร 2 2 0 0 2.80 
11 แม่น้ าสายหลัก 1 2 1 1 2.60   
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก  0 2 2 1 2.20   
13 ทางหลวงแผ่นดิน  -2 หลัก  0 2 2 1 2.20   
14 สนามบินพาณิชย์ 1  0 3 1 2.20   
15 สถานีรถไฟ 1 1 2 1 2.40   
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 1 1 2 1 2.40   
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 3  0 1 1 3.00   
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 2 2 1 0 3.20  คะแนนน้อยไป 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน 2 3  0 0 3.40   
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 2 0 0 2.80   
21 การอนุรักษ์พลังงาน 3 2 0 0 3.60   
22 การใช้พลังงานทดแทน 3 2 0 0 3.60   
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ตารางที่ 84 ความคิดเห็นต่อตัวแปรของผู้เชี่ยวชาญ (ต่อ) 

ที ่ ตัวแปร 
ระดับความคิดเห็น ค่า 

เฉลี่ย 
ข้อเสนอแนะ 

4 3 2 1 
23 จ านวนประชากร 1 3 1 0 3.00   
24 ความหนาแน่นประชากร 1 3 1 0 3.00   
25 รายได้ 0  4 0  1 2.60 ไม่เกี่ยวอย่างชัดเจน  
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 4  0    0 3.60  คะแนนน้อยไป 

หมายเหตุ :           ตัวแปรที่อยู่ในเกณฑ์ดีมาก          ตัวแปรที่อยู่ในเกณฑ์ควรปรับปรุง 
(โดยผู้วิจัย) 
 

5.2.4 ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือก (วิธีประเมินแบบ
คุณภาพ) 

ผู้เชี่ยวชาญจ านวน   คนได้ให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับทางเลือกแบบจ าลองทั้ง 2 
แบบ คือ มีหน่วยการวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized index) และมีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage index) โดยข้อคิดเห็นส่วนใหญ่ของผู้เชี่ยวชาญเห็นว่า  

แบบจ าลองที่ 1 เป็นรูปแบบการสร้างแบบจ าลองที่สามารถน าไปใช้ได้จริงใน
สภาวการณ์ป จจุบัน ในกรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการที่จะใช้แบบจ าลองในการวัดดรรชนีความ
เขียวของเมือง แต่ท้องถิ่นเองก็ยังไม่มีความพร้อมทางด้านบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่จะด าเนินการได้
เอง ดังนั้นผู้ที่จะน าเครื่องมือดังกล่าวมาใช้งานจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางที่ทางท้องถิ่นนั้นๆ มอบหมายให้
มาด าเนินการ โดยผู้เชี่ยวชาญก็จะสามารถสรุปผลการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากแบบจ าลองดังกล่าว
สามารถน าเข้าข้อมูลดิบของแต่ละตัวแปรได้ทันที และใช้ระยะเวลาในการน าเข้าตัวแปรที่ไม่มากนัก 

แบบจ าลองที่ 2 เป็นรูปแบบการสร้างแบบจ าลอง ที่ต้องทีการถ่ายทอดความรู้
ความเข้าใจในการวิเคราะห์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ต้องมีการเตรียมความพร้อมทางด้านบุคลากร
ที่มีความรู้ความสามารถที่จะด าเนินการได้เอง และรูปแบบของหน่วยการวัดที่มีค่าเป็นร้อยละก็สามารถ
เข้าใจได้ง่ายกว่า  ประกอบกับข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร ก็เป็นข้อมูลที่ทางท้องถิ่นมี ข้อมูลพื้นฐานและ
สามารถน าเข้าข้อมูลได้โดยทันที 
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ตารางที่ 8  ความคิดเห็นต่อแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือกของผู้เชี่ยวชาญ 

ผู้เชี่ยวชาญ 
ความคิดเห็นต่อแบบจ าลอง 

ทางเลือกที่ 1  
หน่วยการวัดค่ามาตรฐาน 

ทางเลือกที่ 2  
หน่วยการวัดค่าร้อยละ 

รศ.ดร.บุญส่ง สัตโยภาส o  o  
นายปรีดา หุตะจูฑะ   o  

นายเทอดเกียรติ ศักดิ์ค าดวง o    
นายยุทธวิศว ์ โกสินทรเสนีย์ o    
นายวโิรจน์ เอี่ยมเจริญ o    
หมายเหตุ 
o คือ แบบจ าลองไม่มีความเหมาะสมกับบริบทของเมือง 

 คือ ทางเลือกแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมในการพั นาเป็นแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

5.2.5 การวิเคราะห์ทางเลือกแบบจ าลองที่มีความเหมาะสม  
จากการสร้างและออกแบบแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือก ได้แก่แบบจ าลองที่มี

ค่าการวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized index) และแบบจ าลองที่มีค่าการวัดเป็นร้อยละ 
(Percentage) และได้มีการน าเข้าข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 5 เทศบาล และมีผลการทดลองดังที่ผู้วิจัย
ได้อภิปรายไว้ในหัวข้อที่ผ่านมา สามารถสรุปวิเคราะห์ จุดเด่น ข้อดี ข้อเสียของทั้ง 2 ทางเลือก ดังนี้ 

 
ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบคะแนนแบบจ าลองทั้ง 2 แบบจ าลอง 
ที ่ ทางเลือก จุดเด่น ข้อดี ข้อเสีย 
1 มีค่าการวัดเป็น 

ค่าดรรชนีมาตรฐาน 
(Standardized index) 

สามารถน าเข้าข้อมูลดิบ 
ของแต่ละตัวแปรได้ทันที  
เพื่อทดลองแบบจ าลอง 

1.มีความ น่า เชื่ อ ถื อของ
แ บ บ จ า ล อ ง ม า ก ก ว่ า
แบบจ าลองท่ี 2 
2.ระยะเวลาในการน าเข้า
ข้อมูลตัวแปรพื้นท่ีทดสอบ
แบบจ าลองสั้นกว่า  

1.มีกระบวนการทดลองเป็น
ขั้นตอนมากกว่า ได้แก่ การ
น า เข้ าข้อมูลดิบ การหา
ค่าเฉลี่ย (Average)    และ
ค่ า เ บี่ ย ง เ บนมา ตร ฐ า น 
(STDEV) การน าผลคะแนน
ท่ีได้คูณค่าน้ าหนัก จึงเป็น
ผลลัพธ์ของการทดลอง 
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ตารางที่ 8  การเปรียบเทียบคะแนนแบบจ าลองทั้ง 2 แบบจ าลอง (ต่อ) 
ที ่ ทางเลือก จุดเด่น ข้อดี ข้อเสีย 
2 มีค่าการวัดเป็นร้อยละ 

(Percentage) 
1.เมื่ อ ได้ผลการทดลอง
แล้ว สามารถจัดล าดับ
ดรรชนีวัดความเขียวของ
เมื อ ง ได้ ทัน ที  เพราะมี
หน่วยการวัดเป็นค่าร้อย
ละ (Percentage) โดย
อ้างอิงค่าคะแนนเต็มของ
แ บ บ จ า ล อ ง คื อ  150 
คะแนน 
 

1.การน าองค์ความรู้ไปต่อ
ยอด หรือน าไปปรับใช้ได้
ทันที 
2.เมืองทุกเมืองในระบบการ
บ ริ ห า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น 
( เทศบาลนคร/เทศบาล
เ มื อ ง / เ ทศบ า ล ต า บล /
องค์การบริหารส่วนต าบล) 
ท่ีมีการรวบรวมข้อมูลทุติย
ภูมิของ 26 ตัวแปร 
สามารถน าเข้าข้อมูล เพื่อ
ทดลองวัดดรรชนีความ
เขียวของเมืองได้ 

1.ค ว า ม น่ า เ ชื่ อ ถื อ ข อ ง
แ บ บ จ า ล อ ง น้ อ ย ก ว่ า
แบบจ าลองท่ี 1 
2.ใ ช้ ร ะ ย ะ เ ว ล า ใ น ก า ร
ป ร ะ ม ว ล ผ ล ข้ อ มู ล
แบบจ าลองช้ากว่า เพราะ
ก่อนน าเข้าข้อมูล ต้องท า
การจัดล าดับการใช้วิธีวัด
ค่าตัวแปรออกเป็น 4 กลุ่ม
ก่อน และแปลงค่าตัวแปร
ในกลุ่ม ท่ีต้องการค่าเป็น
ร้อยละ 

(โดยผู้วิจัย) 
 

จากการวิเคราะห์จุดเด่น ข้อดี ข้อเสียของแบบจ าลองทั้ง 2 แบบ และการ
ประเมินผลจากผู้เชี่ยวชาญ  ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์เลือกแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมในการเป็น
แบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) เพื่อท าการประเมินระดับการจัดการ
สิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง คือ ทางเลือกที่ 2 ที่มีค่าการวัดเป็นร้อยละ (Percentage) 
ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

โดยเมื่อทราบผลการทดลอง มีค่าคะแนนจากแบบจ าลอง สามารถจัดล าดับ
ดรรชนีวัดความเขียวของเมืองได้ทันที เพราะมีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) โดยอ้างอิงค่า
คะแนนเต็มของแบบจ าลองคือ 150 คะแนน จะสามารถเปรียบเทียบเป็นค่าร้อยละได้ทันทีว่าเมืองมีค่าใน
ระดับใด 

สามารถน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่วิจัยที่มีความน่าสนใจและมีการจัดเก็บ
ข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร 26 ตัวแปร โดยมีกรอบวิธีในการแปลงค่าคะแนนดิบเป็นขั้นตอนในแต่ละตัวแปร 
สามารถเข้าใจได้ง่าย 

ส่วนในการใช้วิธีวัดค่าคะแนน ตัวแปรที่  4/5/9/10/18/23/24 ที่เป็นข้อมูล
เชิงปริมาณ ใช้เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทดสอบสามารถใช้ข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองทั้ง 5 เทศบาล
เป็นต้นแบบและน าเข้าข้อมูลพื้นที่เมืองที่ต้องการทดสอบได้ 

มีความเหมาะสมในการประยุกต์ใช้แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 
มีความเข้าใจได้ง่าย มีความชัดเจน สามารถทดลองวัดความเขียวของเมืองได้ตั้งแต่   เมืองขึ้นไป  
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



179 

 
 

บทที่ 6 
การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 
การสรุปผลการวิเคราะห์ อภิปรายผลและข้อเสนอแนะของการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อ

การจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย หลังจากผ่านกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดย
ผู้วิจัย เพื่อคัดกรองตัวแปรจ านวน 149 ตัวแปรจาก 11 องค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษา           
ที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาเมืองสีเขียว ท าให้ได้ตัวแปรจ านวน 26 ตัวแปรในการน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของพื้นที่
วิจัยในแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง โดยเป็นการน าเข้าข้อมูลใน 2 ทางเลือกที่ มีการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวแปรเดียวกัน ค่าน้ าหนักแต่ละตัวแปรเท่ากัน แต่ใช้วิธีการวัดค่าคะแนนของตัวแปรที่แตกต่างกัน   
ในบทนี้จะเป็นการอภิปรายผลที่ได้จากการทดลองในพื้นที่วิจัย จ านวน 5 เทศบาล  
  
1. การอภิปรายผลและสรุปผลการวิเคราะห์ 

1.1 การคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย 
จากกระบวนการคัดกรองตัวแปร โดย 4 เงื่อนไข ประกอบด้วย เงื่อนไขการแบ่งกลุ่มตัว

แปรเป็นกลุ่มตัวแปรคุณภาพและปริมาณ เงื่อนไขการเปรียบเทียบตัวแปรระดับความส าคัญของตัวแปรด้วย
วิธีนับแนวคิดที่ใช้ตัวแปร เงื่อนไขการคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย และเงื่อนไขตัวแปร
ที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ สามารถอภิปรายได้ดังนี้ 

1.1.1 เงื่อนไขที่ 1 การแบ่งกลุ่มตัวแปรเป็นกลุ่มตัวแปรคุณภาพและปริมาณ  
พบว่า กลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพ มี 54 ตัวแปร ตัวแปรเชิงปริมาณมี 95 ตัวแปร 

ไม่มีแนวคิดใดเป็นกลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพทั้งหมด แต่มีกลุ่มตัวแปรที่เป็นตัวแปรเชิงปริมาณทั้งหมด คือ    
ตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง เทศบาลต าบลอัมพวา เทศบาลเมืองราชบุรี และเทศบาล
นครเชียงใหม่ และจะมีบางตัวแปรที่มีความก้ ากึ่งว่าเป็นทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ แต่ระยะเวลา
ในการเก็บรวบรวมข้อมูลของตัวแปรมีจ ากัด ผู้วิจัยได้ท าการจัดกลุ่มเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ ตัวแปร 
ลดการพึ่งพาของเครื่องปรับอากาศ การลดการเกิดภัยพิบัติ  การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ การใช้รถยนต์ที่
น้อยลง โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี บริการรถรับส่งนักเรียน  การรณรงค์การใช้จักรยาน  และการท า
เกษตรในพื้นที่เมือง 

1.1.2 เงื่อนไขที่ 2 การเปรียบเทียบตัวแปรระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีนับ
แนวคิดที่ใช้ตัวแปร 

มีจุดอ่อนในกระบวนการคัดกรอง คือ บางตัวแปรมีความซ้ าของตัวแปรในการ
จัดกลุ่ม แต่ว่าตัวแปรมีความน่าสนใจและเป็นเรื่องส าคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการ
พัฒนาเมืองสีเขียว แต่ผู้วิจัยต้องท าการคัดกรองออกไป เพราะในเงื่อนไขที่ 4 จะมีข้อจ ากัดในเร่ืองการจัดเก็บ
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ข้อมูลในระดับทุติยภูมิ และการเข้าถึงข้อมูลทุติยภูมิ ไม่มีการจัดเก็บข้อมูลในระดับพื้นที่เมือง ได้แก่ ตัวแปร
นโยบายเก่ียวกับรีไซเคิลและการน ากลับมาใช้ใหม่ นโยบายเก่ียวกับอาคารสีเขียว การสร้างชุมชนที่เดินถึงกัน
ได้ การท าเกษตรในเมือง กลุ่มอาคารสีเขียว สวนสาธารณะ 

แต่จากกระบวนการคัดกรองในเงื่อนไขที่ 2 นี้ ท าให้ทราบผลของตัวแปรที่มี
การใช้แนวคิดร่วมกันมากที่สุดที่ไม่สามารถตัดทิ้งไป ได้แก่ ตัวแปรจ านวนโรงเรียน ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อ
ประชากร โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนที่ดี ความหนาแน่นประชากร จ านวนประชากร วัดสีเขียว สถานี
ก าจัดขยะมูลฝอย และนโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า 

1.1.3 เงื่อนไขที่ 3 การคัดกรองจากความเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย 
ตัวแปรที่ผู้วิจัยเห็นว่าไม่สอดคล้องหรือเหมาะสมกับบริบทของเมืองในประเทศ

ไทยหรือพื้นที่เทศบาล  คือ ตัวแปรการวางแผนในระยะยาว เป็นรูปแบบของเมืองกระชับ สภาพอากาศที่
เหมาะสม การด าเนินธุรกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม นิเวศวิทยา
ของพืช สัตว์ป่า และระดับความเข้มข้นของอนุภาคแขวนลอย 

1.1.4 เงื่อนไขที่ 4 ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 
ในเงื่อนไขนี้ ท าให้สามารถคัดกรองตัวแปรได้ จ านวน 26 ตัวแปร มีบางตัว

แปรที่มีความเหมาะสม มีประเด็นที่น่าสนใจในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนและการพัฒนาเมืองสีเขียว ได้แก่ 
ตัวแปรการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและวัฒนธรรมท้องถิ่น การท าเกษตรในเมือง แต่ผู้วิจัยต้องคัดกรองออกไป 
เพราะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปรเหล่านี้ และผู้ วิจัยมีข้อจ ากัดในเรื่องระยะเวลาในการ
ด าเนินการวิจัย และได้เสนอแนะประเด็นในการด าเนินวิจัยในขั้นต่อไป 

สรุปกระบวนการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัย ผลที่ได้คือคือ ตัวแปรจ านวน 26 
โดยเป็นตัวแปรที่ครอบคลุมการศึกษาองค์ความรู้ ทฤษฎี เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง จ านวน 11 
แนวคิด โดยตัวแปรที่มีความซ้ าของแนวคิดมากที่สุด ได้แก่ ตัวแปรวัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว นโยบาย
เกี่ยวกับคุณภาพน้ า ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร สถานีก าจัดขยะมูลฝอย จ านวนประชากร และความ
หนาแน่นประชากร และตัวแปรที่มีมาจากแนวคิดเมืองสีเขียว (แนวคิดหลักของการวิจัย) มีจ านวน 7 ตัวแปร 
ได้แก่ ตัวแปรวัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี พื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อ
ประชากร การอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงาน  
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ภาพที่ 43 เงื่อนไขในกระบวนการคัดกรองตัวแปร 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.2 พื้นที่วิจัย 
จากค่าคะแนนที่ได้จากผลการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง สามารถอภิปราย

ได้ว่า ผลคะแนนที่ได้แสดงความต่างของขนาดเมือง หรือ ค่าคะแนนแปรผกผันตามขนาดเมือง เพราะกลุ่ม
เทศบาลนคร  มีค่าคะแนนที่เกาะกลุ่มกัน กลุ่มเทศบาลเมืองก็มีค่าคะแนนที่เกาะกลุ่มกัน ค่าคะแนนอาจจะมี
ความแตกต่างกันอย่างเด่นชัดเมื่อพิจารณารายกลุ่มตัวแปร 

ทั้งนี้ในพื้นที่วิจัย ระดับเทศบาลเมือง (ก าแพงเพชร อุตรดิตถ์ และพิจิตร) ที่มีขนาดพื้นที่
ต่อจ านวนประชากร บทบาทเมืองที่มีลักษณะใกล้เคียงกันและพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน บทบาทการเป็น
เมืองเกษตรกรรม  ท าให้ค่าคะแนนที่ได้ค่อนข้างเกาะกลุ่มกัน ท าให้ผู้วิจัยมีประเด็นค าถามว่า ถ้ามีการน าเข้า
ข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองที่มีขนาดพื้นที่/จ านวนประชากรไปในทิศทางเดียวกัน แต่บทบาทของการ
พัฒนาเมืองมีความแตกต่างกัน เช่น ด้านการเกษตร บทบาทด้านการท่องเที่ยว บทบาทด้านการศึกษา หรือ
บทบาทด้านอุตสาหกรรม เมื่อน าเข้าข้อมูลพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองแล้ว ค่าคะแนนรวม ผลการทดลองที่ได้
จะส่งผลต่อการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองหรือไม่  

ไม่ว่าเมืองนั้นจะมีล าดับศักดิ์เป็นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง หรือเทศบาลต าบล เมื่อมี
องค์ประกอบของเมือง มีการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของกลุ่มตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร ต่างมีศักยภาพในการ
พัฒนาเมือง มีมาตรวัดเป็นค่าดรรชนีความเขียวของเมือง เพื่อน าไปสู่ความเป็นเมืองสีเขียวและการพัฒนา
เมืองอย่างยั่งยืนได้เช่นเดียวกัน ไม่จ าเป็นต้องมีการยกฐานะเมืองเป็นเมืองขนาดใหญ่จึงจะพัฒนาเมืองที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อม  

สรุปได้ว่าจากการที่พื้นที่วิจัยมีพื้นที่เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ท าให้ผู้วิจัยมองเห็น
ภาพรวมของการพัฒนาเมือง ตั้งแต่ระดับมหภาคและอนุภาค ท าให้เข้าใจภาพรวมการพัฒนาเมืองในระดับ
ต่างๆ ล้วนมีความสันพันธ์กันอย่างมีมิติและเป็นภาพสะท้อนส่งผลกระทบแก่กัน เมืองภูมิภาค (ระดับเทศบาล) 

             1                                                 
                                           

            2                                             
                             

                                            

            3                                            
                                           

            4                                                          
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เมื่อเป็นเมืองสีเขียวที่มีศักยภาพย่อมส่งผลต่อภาพรวมของขนาดเมืองที่ใหญ่ขึ้น  มีประสิทธิภาพการพัฒนา
เมืองสีเขียวมากขึ้น โดยพื้นที่วิจัยในครั้งนี้ มีล าดับความส าคัญของเมือง คือ เป็นเมืองในระดับภูมิภาค 
ประกอบไปด้วย เทศบาลนครและเทศบาลเมือง ในอนาคตถ้ามีแนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียวระดับเมือง
ภูมิภาค ยังสามารถส่งผลการพัฒนากับพื้นที่เมืองขนาดเล็ก (เมืองระดับชุมชน เช่น เทศบาลต าบล องค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือชุมชนละแวกบ้าน) และส่งผลการพัฒนากับเมืองที่มีขนาดใหญ่ขึ้น คือ เมืองระดับ
ศูนย์กลางภูมิภาคหรือเมืองมหานครได้ 

 

 
ภาพที่ 44 ล าดบัความส าคัญของเมือง 

(โดยผู้วิจัย) 
 

1.3 ผลการทดลอง 
เมื่อมีการคัดกรองตัวแปรโดยผู้วิจัยและมีการน าเข้าข้อมูลตัวแปรในพื้นที่ทดสอบ

แบบจ าลอง ต้องมีการปรับแบบจ าลองเป็นระยะไม่ต่ ากว่า 3 คร้ัง เกิดจากเหตุผลดังนี้ 
ข้อมูลทุติยภูมิตัวแปรของพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองที่น าเข้าในแบบจ าลองยังไม่ครบถ้วน 

หรือการไม่มีการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิของหน่วยงานที่ เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนคร
นครสวรรค์ เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมือง
พิจิตร ผู้วิจัยต้องหาแหล่งข้อมูลจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม ได้แก่ ส านักโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด ส านักงานจังหวัด  ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น 

ข้อมูลตัวแปรของพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองมีที่มาจากแหล่งข้อมูลที่มากกว่า 1 แหล่ง 
ผู้วิจัยต้องการการสรุปข้อมูลหรือแปลงค่าของข้อมูลให้สามารถใช้มาตรวัดเดียวกันก่อนจะน าข้อมูลเข้าใน
แบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือก  

เมืองมหานคร

เมืองภูมิภาค
เมืองภูมิภาค

เมืองภูมิภาค
เมืองภูมิภาค
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ภาพที่ 45 กระบวนการสร้างและออกแบบแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

(โดยผู้วิจัย) 
  
2. สาระส าคัญของการวิจัย 

2.1 จุดเด่นในการใช้ข้อมูลทุติยภูมิ 
จุดเด่นของการวิจัยครั้งนี้ คือ การใช้ข้อมูลทุติภูมิที่มีในพื้นที่ศึกษาเป็นจุดเด่นของการ

น าเข้าข้อมูลแบบจ าลอง เพื่อให้เมือง (หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) สามารถ          
น าแบบจ าลองไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาเมืองได้อย่างรวดเร็ว ไม่จ าเป็นต้องลงพื้นที่วิจัยเพื่อเก็บข้อมูลปฐม
ภูมิหรือทุติยภูมิเพิ่มเติม โดยในกระบวนการคัดกรองตัวแปร ประเด็นนี้จะอยู่ในเงื่อนไขการคัดกรองตัวแปร 
เงื่อนไขที่ 4 ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการจัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ 

ทั้งนี้ข้อมูลตัวแปร 26 ตัวแปร 6 ด้าน คือ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน และด้านเศรษฐกิจสังคม) ยังมีที่มาจากการทบทวน องค์ความรู้ ทฤษฎี 
เอกสารและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียว ถือได้ว่าเป็นตัวแปรที่มีการคัดกรอง
อย่างเป็นขั้นเป็นตอน สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมโยงและความสัมพันธ์ของแนวคิดการพัฒนาเมืองที่มีอยู่
มากมายในปัจจุบันเพื่อเป้าหมายความเป็นเมืองสีเขียว ซึ่งในอนาคตถ้าการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิสามารถ
จัดเก็บและรวบรวมมาจากหน่วยงานหลักเพียงหน่วยงานเดียว หรือเป็นหน่วยงานกลางในการรวบรวมข้อมูล 
รวมไปถึงการปรับข้อมูลให้มีความทันสมัยทันเหตุการณ์ ยิ่งจะท าให้การน าข้อมูลมาใช้ในแบบจ าลองมีความ
แม่นย า ชัดเจน ตรงประเด็นมากข้ึน  

2.2 การเป็นดรรชนีชี้วัดที่ดี 
ความหมายของตัวชี้วัดที่ว่า ตัวชี้วัดจะต้องสามารถให้ค่าหรือบ่งบอกคุณลักษณะของสิ่ง

ที่จะวัดว่า มีปริมาณหรือคุณลักษณะเช่นไร (ส านักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ, 2550: 7) 
จะต้องน าไปตีค่าหรือเปรียบเทียบกับเกณฑ์ มาตรฐาน จึงสามารถทราบได้ว่า สิ่งนั้นมีค่าสูงหรือต่ ากว่า
มาตรฐานหรือไม่ และตัวชี้วัดจะต้องบ่งบอกสถานภาพของสิ่งที่มุ่งวัดเฉพาะช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง ขึ้นอยู่กับ
ระยะที่เก็บรวบรวมข้อมูลมาใช้และการตีความหมาย นอกจากนี้ คุณลักษณะส าคัญของเครื่องชี้วัดที่ดี  
(Important Characteristic of Indicator) ต้องประกอบไปด้วย ความถูกต้องสามารถวัดสิ่งที่ต้องการวัด

การสร้างทางเลือก
แบบจ าลอง

แบบท่ี  

การน าเข้า
ข้อมูลตัวแปร

ผลค่าคะแนนพื้นที่ทดสอบแบบจ าลองแบบท่ี  

ปรับแก้
ครั้งท่ี  

ปรับแก้
ครั้งท่ี  

ปรับแก้
ครั้งท่ี  

ปรับแก้
ครั้งท่ี  

ปรับแก้
ครั้งท่ี  
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จริงๆ (Validity) เป็นภาวะวิสัยและเชื่อถือได้  (Objectivity/Reliability) มีความไวต่อการวัดการ
เปลี่ยนแปลง (Sensitivity) มีความเฉพาะเจาะจงใช้วัดสิ่งที่จะวัดได้  (Specificity) เป็นสากล (Universality) 
เป็นที่ยอมรับ (Acceptability) ง่ายแก่การค านวณ (Simple Calculation) และประหยัดเวลาในการจัดหา  
(Low Cost) แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีหน่วยวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) เป็น
แบบจ าลองที่ง่ายในการท าความเข้าใจทั้งในประเด็นของข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปร ขั้นตอนการแปลงค่า
คะแนน การน าเข้าข้อมูลทั้ง 26 ตัวแปร มีลักษณะเป็นตัวชี้วัดที่ดีตามมาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับ 
นอกจากนี้รูปแบบของแบบจ าลองที่มีหน่วยวัดเป็นค่าร้อยละสามารถเข้าใจได้ง่ายกว่าในการท าความเข้าใจ 
การเปรียบเทียบระหว่างเมือง หรือการเปรียบเทียบระหว่างองค์ประกอบแต่ละด้านของตัวแปร  

2.3 จุดอ่อนของแบบจ าลอง 
2.3.1 การตีความข้อมูลให้เป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ เป็นการตีความของผู้วิจัย

เป็นหลัก ซึ่งในบางตัวแปรสามารถเป็นได้ทั้งตัวแปรเชิงคุณภาพและตัวแปรเชิงปริมาณขึ้นอยู่กับวิธีการจัดเก็บ
ข้อมูลตัวแปรของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ ตัวแปรลดการพึ่งพาของ
เครื่องปรับอากาศ การลดการเกิดภัยพิบัติ การสร้างชุมชนที่เดินถึงกันได้ การใช้รถยนต์ที่น้อยลง โครงข่าย
ระบบขนส่งมวลชนที่ดี บริการรถรับส่งนักเรียน การรณรงค์การใช้จักรยาน และการท าเกษตรในพื้นที่เมือง 

2.3.2 มีข้อจ ากัดในการวัดค่าตัวแปรเชิงคุณภาพ ได้แก่ การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 
นโยบายเก่ียวกับคุณภาพน้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน และการมีส่วน
ร่วมของชุมชน ยังไม่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลในเชิงปริมาณของหน่วยงานต่างๆ ในระดับเมือง ท าให้ในการวัด
ค่าคะแนนของตัวแปรในแบบจ าลอง จ ากัดด้วยการเปรียบเทียบเทียบข้อมูลกับแผนยุทธศาสตร์ของเมืองนั้นๆ 
ว่ามีการกล่าวถึงหรือไม่ 

2.3.3 ระยะเวลาในแปลงค่าคะแนนดิบของข้อมูลทุติยภูมิ  ในแบบจ าลองที่ 2 ที่มี
หน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ส าหรับตัวแปรที่ไม่สามารถน าเข้าข้อมูลคะแนนดิบได้ทันที ต้อง
ใช้เวลาในการแปลงข้อมูล ดังนี้ แบบมีและไม่มีข้อมูลในพื้นที่ทดสอบ การแบ่งช่วงระดับค่าคะแนนในพื้นที่
ทดสอบ เกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ยของพื้นที่ทดสอบ 

2.3.4 การน าเข้าข้อมูลพื้นที่วิจัยน้อยเกินไป ท าให้มีข้อด้อยในการการเปรียบเทียบ 
สรุปหรือ หรือวิเคราะห์เชิงลึกของพื้นที่วิจัย การด าเนินวิจัยครั้งต่อไปต้องมีพื้นที่วิจัยมากกว่า 10 พื้นที่ขึ้นไป  

2.4 ผลวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่วิจัย  
เมื่อผ่านกระบวนการทดลองแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองทั้ง 2 ทางเลือก 

และจากการวิเคราะห์ความเหมาะสมของแบบจ าลองกับบริบทของเมืองในภาคเหนือตอนล่างและความ
คิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญพบว่า แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ 
(Percentage) มีความเหมาะสมมากที่สุด และเมื่อน าข้อมูลจากผลการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง
มาเรียบเรียงเปรียบเทียบระหว่างพื้นที่เมือง 5 เมืองในพื้นที่ศึกษาพบว่าไม่มีเมืองไหนที่มีค่าความเขียวมาก
ที่สุด คือ ระดับที่  4 (ร้อยละ 76-100) คือ มีความเป็นเมืองสีเขียวมาก ที่มีการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจ
สภาพแวดล้อม  
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ตาราง 87 ผลวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่วิจัย 5 พื้นที่ 

ที่ เทศบาล 
ค่า 

คะแนน 
ร้อย
ละ 

ค่า 
ความ
เขียว 

กาย 
ภาพ 

สิ่งแวด 
ล้อม 

คมนา 
คม 

โครง 
สร้าง 

พื้นฐาน 

พลัง 
งาน 

เศรษฐกิจ
สังคม 

1 เทศบาลนครพิษณุโลก 84 56.0        
2 เทศบาลนครนครสวรรค์ 84 56.0        
3 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 61 40.7        
4 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 75 50.0        
5 เทศบาลเมืองพิจิตร 75 50.0        

หมายเหตุ: เกณฑ์ค่าความเขียว 
ระดับ 1 (ร้อยละ0-25) ค่าความเขียวน้อยมาก  ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 (ร้อยละ 26-50) ค่าความเขียวน้อย 
ระดับ 3 (ร้อยละ51-75) ค่าความเขียวปานกลาง มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ 
ระดับ 4 (ร้อยละ76-100) ค่าความเขียวมาก การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม 

(โดยผู้วิจัย) 
 
จากการท าตารางเปรียบเทียบค่าคะแนนความเขียวของเมืองในพื้นที่วิจัย ท าให้ทราบว่า 

เมืองในแต่ละด้าน มีค่าคะแนนมากน้อยอย่างไร ต้องมีการส่งเสริมหรือพัฒนาด้านในให้มากขึ้น เพื่อส่งเสริม
การพัฒนาเมืองสีเขียวในอนาคต โดยผู้วิจัยจะท าการวิเคราะห์อภิปรายผลค่าคะแนนแต่ละกลุ่มดังนี้ 

2.4.1 ค่าคะแนนความเขียวในภาพรวม 
ไม่มีเมืองในพื้นที่วิจัย ในระดับ 4 ค่าความเขียวมาก การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจ

สภาพแวดล้อม โดยมีเมืองอยู่ในระดับ 3 ค่าความเขียวปานกลาง มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ คือ เทศบาล
นครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์ และเมืองในระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย คือ เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชรและเทศบาลเมืองพิจิตร โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ อยู่ในระดับ 2 ค่าความเขียวน้อยมาก    
ควรปรับปรุง 

2.4.2 ค่าคะแนนความเขียวด้านกายภาพ  
ค่าคะแนนความเขียวด้านกายภาพ ประกอบด้วย ตัวแปรลักษณะทาง

ธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน โดยผลที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 1 ค่าความเขียวน้อยมาก   
ควรปรับปรุง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร และระดับ 3  
ค่าความเขียวปานกลาง มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ คือ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์ 
ค่าคะแนนนี้แสดงให้เห็นถึงความเหมาะสมของพื้นที่เมืองในการตั้งถิ่นฐาน มีข้อจ ากัดในการพัฒนาหรือ
ส่งเสริมเมืองในพื้นที่วิจัยให้มีค่าคะแนนเพิ่มมากขึ้นในอนาคต 

2.4.3 ค่าคะแนนความเขียวด้านสิ่งแวดล้อม 
ค่าคะแนนความเขียวด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย ตัวแปรวัดสีเขียว 

โรงเรียนสีเขียว การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 
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พื้นที่สีเขียว ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร  โดยผลที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย คือ 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์ และระดับ 4 ค่าความเขียวมาก 
การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร และเทศบาลเมืองพิจิตร ค่าคะแนนนี้
แสดงให้เห็นถึงลักษณะเด่นของพื้นที่สีเขียวในพื้นที่เมืองและนโยบายในการบริการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง
นั้นๆ ซึ่งจากค่าคะแนนนี้สามารถน าไปเป็นแนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวในหน่วยงาน
ต่างๆ พื้นที่สวนสาธารณะ รวมไปถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อยกระดับ
จากระดับ 2 เป็นระดับ 4 

2.4.4 ค่าคะแนนความเขียวด้านคมนาคม 
ค่าคะแนนความเขียวด้านคมนาคม ประกอบด้วย ตัวแปรแม่น้ าสายหลัก   

ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก สนามบินพาณิชย์ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร 
การลดการเกิดอุบัติเหตุ โดยผลที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 1 ค่าความเขียวน้อยมาก ควรปรับปรุง คือ เทศบาล
เมืองก าแพงเพชร ระดับ 2 ค่าความเขียวน้อยคือ เทศบาลเมืองพิจิตร และระดับ 3 ค่าความเขียวปานกลาง 
มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์  
โดยค่าคะแนนนี้แสดงให้เห็นถึงบทบาทของเมืองและความส าคัญของระบบคมนาคมขนส่ง การเชื่อมโยง
เส้นทางคมนาคมระหว่างจังหวัดและระหว่างภูมิภาค 

2.4.5 ค่าคะแนนความเขียวด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ค่าคะแนนความเขียวด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ตัวแปรสัดส่วน

ปริมาณขยะ โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน สถานีก าจัดขยะมูลฝอย  โดยผลที่ได้แบ่งออกเป็นระดับ 1 ค่าความ
เขียวน้อยมาก ควรปรับปรุง คือ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ ระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย คือ เทศบาลเมืองพิจิตร 
และเทศบาลเมืองก าแพงเพชร และระดับ 3 ค่าความเขียวปานกลาง มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ คือ 
เทศบาลนครพิษณุโลกและเทศบาลนครนครสวรรค์ โดยค่าคะแนนนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมของระบบ
การจัดการของเสียและการบ าบัดของเสียของเมือง โดยเมืองในพื้นที่วิจัยทุกพื้นที่สามารถพัฒนาและส่งเสริม
ให้มีโรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน สถานีก าจัดขยะมูลฝอย ประจ าเมือง รวมไปถึงการรณรงค์การลดปริมาณ
ขยะ การแปรรูปและรีไซเคิลขยะเพื่อน ากลับมาใช้ใหม่ เพื่อยกระดับจากระดับ 1 2 และ 3 เป็นระดับ 4 

2.4.6 ค่าคะแนนความเขียวด้านพลังงาน 
ค่าคะแนนความเขียวด้านพลังงาน ประกอบด้วย ตัวแปรการอนุรักษ์พลังงาน 

การใช้พลังงาน โดยผลที่ได้เท่ากันทุกเมืองคือ ระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย โดยแสดงให้เห็นถึงทุกเมืองมี
ศักยภาพในการส่งเสริมการน าพลังงานในเมืองมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และการส่งเสริมนโยบายพลังงาน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต 

2.4.7 ค่าคะแนนความเขียวด้านเศรษฐกิจและสังคม 
ค่าคะแนนความเขียวด้านเศรษฐกิจและสังคม ประกอบด้วย จ านวนประชากร 

ความหนาแน่นประชากร รายได้ การมีส่วนร่วมของชุมชน โดยผลที่ได้คือ ระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย 
เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองพิจิตร และเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ระดับ 3 ค่าความเขียวปานกลาง 
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มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ คือ เทศบาลนครนครสวรรค์ และเทศบาลเมืองนครพิษณุโลก มีค่าความเขียว
มากที่สุด คือ ระดับที่ 4  ค่าความเป็นเมืองสีเขียวมาก ที่มีการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม  แสดงให้
เห็นถึงโอกาสและศักยภาพของการส่งเสริมเมืองในพื้นที่วิจัยให้ค านึงถึงประชากร อัตราการเติบโตของ
ประชากร ความหนาแน่น ประสิทธิภาพ คุณภาพของประชากร การมีส่วนร่วมของชุมชน และรายได้ เพื่อ
ยกระดับจากระดับ 2 เป็นระดับ 4 

 
3. ข้อเสนอแนะ 

3.1 การประยุกต์ใช้ในการวางผังชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อม 
3.1.1 การประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในอนาคตในการพัฒนาเมือง ควรประกอบไปด้วยมิติ

การจัดการสิ่งแวดล้อม มิติกายภาพและโครงสร้างของเมือง และมิติอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม 
3.1.2 ต้องมีการส่งเสริมการพัฒนาเมืองควบคู่ไปกับการรักษาคุณภาพและส่งเสริม

สิ่งแวดล้อมให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น สามารถวัดผลได้เป็นค่าคะแนน สามารถเปรียบเทียบข้อมูลระหว่างกลุ่ม
เมืองที่เก่ียวข้องได้ เนื่องจากความเป็นเมืองนั้นไม่มีความเป็นปัจเจกหรือแยกตัวโดดเดี่ยว แต่เมืองล้วนมีความ
เก่ียวเนื่อง สัมพันธ์กันระหว่างเมือง มีความยืดหยุ่นและเชื่อมโยงกันเสมอ 

3.1.3 ตัวแปรในกลุ่มสิ่งแวดล้อมและกลุ่มคมนาคมมีความส าคัญเป็นอย่างมากในการ
จัดการสิ่งแวดล้อมภายในเมือง จากผลการทดลองน าเข้าข้อมูลทั้งสองทางเลือก จะเห็นได้ว่าเป็นกลุ่มตัวแปร  
ที่ได้ค่าคะแนนและน้ าหนักค่อนข้างสูง ดังนั้น ในการพัฒนาเมืองต้องมีการค านึงตัวแปรในกลุ่มสิ่งแวดล้อมและ
คมนาคมเป็นล าดับต้นๆ 

3.1.4 ด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญของเมือง ได้แก่ โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน และ
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย ในพื้นที่บางเมืองยังไม่มีการจัดพื้นที่ส าหรับกิจกรรมเหล่านี้ หรือยังใช้ลักษณะร่วมกัน
กับพื้นที่เมืองอื่นในการจัดการท าให้ค่าคะแนนส่วนนี้ของเมืองได้คะแนนน้อยมากหรือไม่มีคะแนน เมื่อน าเข้า
แบบจ าลอง 

3.2 สรุปแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง  
แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง เป็นแบบจ าลองใช้ส าหรับวัดค่าความเป็น

เมืองสีเขียวเป็นกรอบในการพัฒนาเมือง ส าหรับเมืองในระดับเทศบาลต าบล เทศบาลเมือง เทศบาลนคร 
หรือเมืองมหานครขนาดใหญ่ที่มีขอบเขตพื้นที่เมืองที่แน่ชัด มีการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐานที่ส าคัญของเมือง  
เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการน าเข้าแบบจ าลอง โดยผลดรรชนีความเขียวของเมืองที่ได้ ยังแบ่งย่อยออกเป็นค่า
คะแนนย่อยในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม คมนาคม โครงสร้างพื้นฐาน พลังงาน 
และเศรษฐกิจสังคม เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพัฒนาเมือง ส่งเสริมและปรับปรุงตัวแปรหรือข้อมูล
พื้นฐานในด้านที่มีผลคะแนนต่ า เพื่อยกระดับความเป็นเมืองสีเขียวในอนาคต 

3.2.1 สรุปตัวแปรที่ใช้ในแบบจ าลอง ประกอบไปด้วยตัวแปร 26 ตัวแปรใน 6 กลุ่ม
ประกอบด้วย ตัวแปรลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน วัดสีเขียว โรงเรียนสีเขียว 
การักษาสภาพแวดล้อมที่ดี นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ขนาด
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พื้นที่สีเขียวต่อประชากร แม่น้ าสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก สนามบิน
พาณิชย์ สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร  การลดการเกิดอุบัติเหตุ สัดส่วนปริมาณขยะ โรงบ าบัดน้ าเสีย 
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย การอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงาน จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร 
รายได้ และการมีส่วนร่วมของชุมชน  หมายเหตุในพื้นที่ทดลอง บางตัวแปรอาจไม่จ าเป็น ทั้งนี้ให้ดูความ
เหมาะสมและภาพรวมของเมืองทั้งหมดที่จะน าเข้าแบบจ าลองให้เป็นเมืองในระดับเดียวกัน เพื่อความ
สอดคล้องของการจัดเก็บข้อมูลหรือผลค่าคะแนนจากแบบทดลอง 

3.2.2 การรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ  จากหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานหลักที่เก่ียวข้อง ทั้งนี้ในการน าเข้าข้อมูลตัวแปรของเมืองที่น าเข้าควรมาจากฐานข้อมูลเดียวกัน ปี
ที่ท าการจัดเก็บเดียวกัน หน่วยงานเดียวกัน  

3.2.3 วิธีการวัดค่าคะแนนของตัวแปร ในการน าข้อมูลเข้าในแบบจ าลองที่มีหน่วย
การวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) ประกอบไปด้วยการวัดค่า 4 แบบ ดังนี้  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีวัดแบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบ เป็นการแบ่ง
ระดับคะแนน ดังนี้ 0 ไม่มีข้อมูล 1 มีข้อมูล และ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 ข้อมูล 

ข้อมูลเชิงคุณภาพ ใช้วิธีวัดแบบมี/ไม่มีข้อมูล ในพื้นที่ทดสอบ เป็นการแบ่ง
ระดับคะแนน ดังนี้ 0 ไม่มีข้อมูล และ 1 มีข้อมูล  

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการแบ่งอัตราช่วงระดับคะแนนในพื้นที่ทดสอบ ระดับ
คะแนน ดังนี้ ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อย
ละ 51-75 และระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 

ข้อมูลเชิงปริมาณ ใช้วิธีการเกณฑ์อ้างอิงค่าเฉลี่ย (ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด) ในพื้นที่
ทดสอบ ดังนี้ ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย และระดับ 4 มี
ค่ามากที่สุดในกลุ่ม โดยข้อสังเกตของวิธีการวัดค่าคะแนนของตัวแปรกลุ่มนี้ คือ ยิ่งมีการน าเข้าพื้นที่ทดสอบ
ในแบบจ านวนมาก ค่าเฉลี่ยและผลที่ออกมายิ่งมีความสมเหตุสมเหตุ มีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้น 

3.2.4 น าเข้าข้อมูลในแบบจ าลอง 
เมื่อแปลงตัวเลขจากฐานข้อมูลและค่าคะแนนดิบของตัวแปรทั้งหมดเป็น

ตัวเลขแล้วนั้น น าเข้าแบบจ าลองและคูณกับค่าน้ าหนักของแต่ละตัวแปร จะได้ค่าคะแนนความเป็นเมืองสี
เขียวที่มีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) คะแนนเต็ม 150 คะแนนเต็ม 

 
ตารางที่ 88  แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 

ที่ ตัวแปร ค่า
น้ าหนัก 
(50) 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

รายละเอียด 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 2 อัตราช่วงระดับคะแนน ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
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ตารางที่ 88  แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง (ต่อ) 
ที่ ตัวแปร ค่า

น้ าหนัก 
(50) 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

รายละเอียด 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 อัตราช่วงระดับคะแนน ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 

3 ลักษณะดิน 2 อัตราช่วงระดับคะแนน ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 

4 วัดสีเขียว 2 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

5 โรงเรียนสีเขียว 2 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 2 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

9 พื้นที่สีเขียว 5 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 3 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

11 แม่น้ าสายหลัก 2 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 0  เท่ากับ ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 เท่ากับ มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 1 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
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ตารางที่ 88  แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง (ต่อ) 

ที่ ตัวแปร 
ค่า

น้ าหนัก 
(50) 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

รายละเอียด 

13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 2 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

14 สนามบินพาณิชย์ 1 มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

15 สถานีรถไฟ 2 มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 2 ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุ ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 

18 สัดส่วนปริมาณขยะ 1 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 2 มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 
ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  

20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง ระดับ 0  ไม่มีข้อมูล  
ระดับ 1 มีข้อมูล  
ระดับ 2 มีข้อมูลมากกว่า 1 

21 การอนุรักษ์พลังงาน 3 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

22 การใช้พลังงาน 2 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

23 จ านวนประชากร 1 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 
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ตารางที่ 88  แบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง (ต่อ) 

ที่ ตัวแปร 
ค่า

น้ าหนัก 
(50) 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

รายละเอียด 

24 ความหนาแน่นประชากร 2 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4 มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

25 รายได้ 1 ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด ระดับ 1 น้อยกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 2 เท่ากับค่าเฉลี่ย 
ระดับ 3 มากกว่าค่าเฉลี่ย 
ระดับ 4  มีค่ามากที่สุดในกลุ่ม 

26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 1 แผนยุทธศาสตร์ ระดับ 2 มีในยุทธศาสตร์ 
ระดับ 1 ไม่มีในยุทธศาสตร์ 

(โดยผู้วิจัย) 
 

3.2.5 การสร้างตารางวัดดรรชนีความเขียวของเมือง 
เมื่อได้ค่าคะแนนความเป็นเมืองสีเขียวที่มีคะแนนเต็ม 150 คะแนน สามารถ

น าข้อมูลเมืองในพื้นที่ทดสอบลงในตาราง “ผลวัดดรรชนีความเขียวของเมือง” โดยมีพื้นที่วิจัย 5 พื้นที่ 
(เทศบาลนครพิษณุโลก เทศบาลนครนครสวรรค์ เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ เทศบาลเมืองก าแพงเพชร เทศบาล
เมืองพิจิตร) เป็นพื้นที่น าร่อง โดยค่าคะแนนความเขียวของเมือง 150 คะแนนเต็ม ยังสามารถแบ่งออกมา
เป็นค่าคะแนนของเมืองในแต่ละด้าน โดยมีคะแนนในแต่ละด้านดังนี้  

ด้านกายภาพ   คะแนนรวม 40 คะแนน 
ด้านสิ่งแวดล้อม  คะแนนรวม 45 คะแนน 
ด้านคมนาคม  คะแนนรวม 25 คะแนน 
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน คะแนนรวม 12 คะแนน 
ด้านพลังงาน  คะแนนรวม 10 คะแนน 
ด้านเศรษฐกิจสังคม คะแนนรวม 18 คะแนน 
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ตาราง 89 ตัวอย่างตารางผลดรรชนีความเขียวของเมือง 

ที่ เทศบาล 
ค่า 

คะแนน 

ร้อย
ละ 

ค่า 
ความ
เขียว 

กาย 
ภาพ 

สิ่งแวด 
ล้อม 

คมนา 
คม 

โครง 
สร้าง 

พื้นฐาน 

พลัง 
งาน 

เศรษฐกิจ
สังคม 

1 เทศบาลนครพิษณุโลก 84 56.0        
2 เทศบาลนครนครสวรรค์ 84 56.0        
3 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ 61 40.7        
4 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 75 50.0        
5 เทศบาลเมืองพิจิตร 75 50.0        
6           
7           
8           
9           

หมายเหตุ: เกณฑ์ค่าความเขียว 
ระดับ 1 (ร้อยละ0-25) ค่าความเขียวน้อยมาก  ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 (ร้อยละ 26-50) ค่าความเขียวน้อย 
ระดับ 3 (ร้อยละ51-75) ค่าความเขียวปานกลาง มีค่าความเขียวที่ยอมรับได้ 
ระดับ 4 (ร้อยละ76-100) ค่าความเขียวมาก การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม 

(โดยผู้วิจัย) 
 

3.3 มิติของแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง 
แต่ทั้งนี้จากการจัดกลุ่มตัวแปร 6 ด้าน รวม 26 ตัวแปร พบว่ามีความสอดคล้องกับการ

สรุปกรอบแนวคิดของความเป็นเมืองสีเขียวในบทที่ 2 ว่าความเป็นเมืองสีเขียวต้องมีองค์ประกอบ 3 มิติ 
ได้แก่ มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม มิติกายภาพและโครงสร้างของเมือง และมิติด้านอัตลักษณ์ เศรษฐกิจและ
สังคม สามารถวัดผลความเป็นเมืองสีเขียวได้อย่างเป็นรูปธรรม ความเป็นเมืองสีเขียวที่ดี ควรครอบคลุมการ
พัฒนาเมืองในทุกด้านเพราะในแต่ละมิติย่อมส่งผลกระทบถึงกัน แต่ให้ความส าคัญหลักในมิติด้านสิ่งแวดล้อม
ของเมืองเป็นหลัก สามารถเรียบเรียงตัวแปรใหม่ให้อยู่ในในมิติความเป็นเมืองสีเขียว ได้ดังนี้ 

มิติการจัดการสิ่งแวดล้อม คือตัวแปรกลุ่มสิ่งแวดล้อมและพลังงาน ประกอบไปด้วยตัว
แปรการรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว 
ขนาดพื้นที่สีเขียวต่อประชากร การอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน 

มิติกายภาพและโครงสร้างของเมือง คือตัวแปรกลุ่มกายภาพ คมนาคม และโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบไปด้วยตัวแปรลักษณะทางธรณีวิทยา ลักษณะทางอุทกวิทยา ลักษณะดิน วัดสีเขียว 
โรงเรียนสีเขียว แม่น้ าสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก สนามบินพาณิชย์
สถานีรถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร การลดการเกิดอุบัติเหตุ สัดส่วนปริมาณขยะ โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน
และสถานีก าจัดขยะมูลฝอย 
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มิติอัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม คือตัวแปรกลุ่มเศรษฐกิจสังคม ประกอบไปด้วย ตัวแปร
จ านวนประชากร ความหนาแน่นประชากร รายได้และการมีส่วนร่วมของชุมชน 

นอกจากนี้จุดเด่นของแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ที่มีการแบ่งตัวแปร
ออกเป็น 6 ด้านหลัก คือ ด้านกายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน 
และด้านเศรษฐกิจสังคม ท าให้สามารถแปลงแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในการประเมินเฉพาะ
ด้านของการพัฒนาเมือง หรือศักยภาพของเมืองในด้านนั้นๆ ที่ผู้สนใจต้องการวัดระดับได้  เช่น ด้าน
คมนาคม ค่าคะแนนเต็ม 25 คะแนน สามารถน าเข้าข้อมูลทุติยภูมิของตัวแปรทั้ง 7 ตัวแปร ประกอบด้วย
แม่น้ าสายหลัก ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1-2 หลัก สนามบินพาณิชย์ สถานี
รถไฟ สถานีขนส่งผู้โดยสาร และการลดการเกิดอุบัติเหตุ 

3.4 แนวโน้มการพัฒนาเมืองสีเขียวในปัจจุบัน 
กระแสการพัฒนาเมืองในปัจจุบันให้ความส าคัญต่อการวางผังและออกแบบเมืองสีเขียว

มากขึ้น เพราะมีการยอมรับในวงกว้างว่า เป็นการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนที่สุด ส่งผลกระทบหรือปัญหา
เก่ียวกับเมือง มลภาวะ ของเสีย คุณภาพชีวิต คุณภาพสภาพแวดล้อม น้อยกว่าการพัฒนาเมืองที่ผ่านมาใน
อดีต ดรรชนีวัดความเขียวของเมืองยังสะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ ความต่อเนื่องของการพัฒนาเมืองสีเขียว
ได้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด สามารถต่อยอดแนวคิดการวางผัง การออกแบบ และการพัฒนาเมืองได้หลายมิติ  

 

 
ภาพที่ 46 องค์ความรู้ของดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่ศกึษา 

(โดยผู้วิจัย) 
 

ดรรชนีความเขียวของเมือง
GREEN CITY INDEX

กระบวนการ

ต่อยอดแบบจ าลอง

ข้อมูลน าเข้า

พื้นท่ีทดลอง

การต่อยอดการ
พัฒนา
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บทที่ 7 
บทสรุป 

 
บทสรุปการวิจัยดรรชนีความเขียวของเมืองเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองในภาคเหนือ

ตอนล่างประเทศไทย จะประกอบด้วยการสรุปสาระส าคัญของการวิจัย  ข้อจ ากัดของการวิจัยและ
ข้อเสนอแนะส าหรับการท าวิจัยในครั้งต่อไป เป็นการทบทวนกระบวนการวิจัยที่ผ่านมา ผลการทดลองที่
เกิดขึ้น การอภิปรายผลการวิจัยในมิติต่างๆ ว่ามีความสอดคล้องเป็นไปในทิศทางเดียวของความมุ่งหมาย
และวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้หรือไม่ 

 

1.  สรุปสาระส าคัญของการวิจัย 
การวิจัยเรื่องดรรชนีความเขียวของเมือง เพื่อประเมินระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองใน

ภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย บรรลุความมุ่งหมายของการวิจัย คือ เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมืองใน
พื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย เป็นแนวทางในการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน รวมไปถึงแนวทาง
คุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อมของเมืองไม่ให้เสื่อมโทรมจากการพัฒนาเมือง เพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชน
และการอยู่อาศัยในเมืองที่มีสภาพแวดล้อมที่ดีสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัยในคร้ังนี้ คือ  

1.1 เพื่อศึกษาองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืนโดยเฉพาะ
มิติทางด้านสิ่งแวดล้อมและการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง ผู้วิจัยได้ท าการศึกษา รวบรวม สรุปผลขององค์
ความรู้ แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ทั้งสิ้น 11 แนวคิด โดยการศึกษาองค์
ความรู้ แนวคิด ทฤษฎีในครั้งนี้ จึงน าไปสู่การรวบรวมตัวแปรที่น าไปใช้ในแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียว
ของเมืองได้อย่างดี มีการคัดกรองตัวแปรเป็นขั้นตอน เพื่อให้ได้ตัวแปรที่มีความเหมาะสมมากที่สุด          
โดยรวบรวมตัวแปรจ านวน 149 ตัวแปร แบ่งออกเป็นตัวแปรเชิงคุณภาพ จ านวน 54 ตัวแปร และตัวแปร
เชิงปริมาณ จ านวน 95 ตัวแปร โดยตัวแปรทั้งหมดเหล่านี้อยู่ในกรอบหลักของการวิจัย คือ ความเป็นเมือง
เขียว หมายถึง การพัฒนาเมืองที่ค านึงถึงการใส่ใจสิ่งแวดล้อมและสภาพแวดล้อมของเมืองอย่างถ่องแท้ จาก
การศึกษาวิเคราะห์และสรุปความเชื่อมโยงองค์ความรู้ทั้ง 11 แนวคิด พบว่าความเป็นเมืองสีเขียว สามารถ
จ าแนกออกเป็น 3 มิติ ดังนี้ มิติที่ 1 การจัดการสิ่งแวดล้อม มิติที่ 2 กายภาพและโครงสร้างของเมือง มิติที่ 3 
อัตลักษณ์ เศรษฐกิจสังคม โดยทั้ง 11 แนวคิดนั้นไม่มีแนวคิด ทฤษฎีหรือกรณีศึกษาใดที่ครอบคลุมทั้ง 3 มิติ 
ดังนั้น แนวทางการพัฒนาเมืองสีเขียว ควรมาจากองค์ความรู้ที่หลากหลายและครอบคลุม 3 มิติ ทั้งนี้
องค์ประกอบทั้ง 3 มิติของความเป็นเมืองสีเขียวที่ดีนั้น ยังมีองค์ประกอบย่อยหรือข้อค านึงถึงรายละเอียด    
ที่แตกต่างของพื้นที่เมืองในแต่ละแห่ง ทั้งปัจจัยในเรื่องของขนาดเมือง ลักษณะที่ตั้ง แผนและนโยบายการ
พัฒนาในระดับภาค ดังนั้น ในองค์ประกอบแยกย่อยในระดับพื้นที่เมือง ต้องมีการปรับรายละเอียดและ
ลักษณะของข้อมูลเป็นรายเมืองต่อไป 
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1.2 เพื่อศึกษาดรรชนีความเขียวของเมืองและการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในต่างประเทศ 
โดยเฉพาะการศึกษารายงานเร่ือง ผลการวัดดัชนีความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย จัดท าโดยหน่วยองค์ความรู้
นักเศรษฐศาสตร์ (Economist Intelligence Unit - EIU) และเป็นต้นแบบและแนวทางในการคัดกรอง   
ตัวแปร การอ้างอิงวิธีการหาค่าตัวแปร การน าเสนอรายงานที่น่าสนใจ โดยจากกรอบการศึกษาตัวอย่างผล
การวัดดัชนีความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชียในครั้งนี้ ท าให้ผู้วิจัยมีกรอบในการสร้างเงื่อนไขการคัดกรองตัวแปร
โดยผู้วิจัยทั้ง 4 เงื่อนไข ได้แก่ เงื่อนไขที่ 1 การแบ่งกลุ่มตัวแปรเป็นกลุ่มตัวแปรคุณภาพและปริมาณ เงื่อนไข
ที่ 2 การเปรียบเทียบตัวแปรระดับความส าคัญของตัวแปรด้วยวิธีนับแนวคิดที่ใช้ตัวแปร เงื่อนไขที่ 3 การคัด
กรองตัวแปรจากความเหมาะสมกับบริบทของเมืองไทย และเงื่อนไขที่ 4 ตัวแปรที่มีความสอดคล้องกับการ
จัดเก็บข้อมูลในระดับทุติยภูมิ รวมไปถึงการก าหนดค่าน้ าหนักของตัวแปรในแต่ละกลุ่มตัวแปรทั้ง 26 ตัวแปร 
และการศึกษาแนวทาง วิธีการหาค่าตัวแปรและการแปลงค่าคะแนนดิบของตัวแปรให้เหมาะสมกับบริบท
ของเมืองในพื้นที่วิจัย และสามารถเป็นฐานข้อมูลของตัวแปรก่อนน าเข้าแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของ
เมืองต่อไป 

1.3 เพื่อสร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green city index) และ
น าไปทดลอง  ใช้วัด “ระดับความเขียว” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง
ประเทศไทย โดยผู้วิจัยได้ท าการสร้างทางเลือกจ านวน 2 ทางเลือก เพื่อน าเข้าข้อมูลตัวแปร 26 ตัวแปร โดย
อยู่บนพื้นฐานค่าน้ าหนักเดียวกัน ข้อมูลตัวแปรชุดเดียวกัน พื้นที่ทดสอบแบบจ าลองเดียวกันใน 5 เทศบาล 
เพื่อท าการประเมินแบบจ าลองที่มีความเหมาะสมกับบริบทพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทยมาก
ที่สุด และจากการอภิปรายผลของการวิจัย ประกอบด้วย แบบจ าลองที่มีหน่วยเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน 
(Standardized index) และแบบจ าลองที่มีหน่วยเป็นค่าร้อยละ (Percentage)  สรุปได้ว่า แบบจ าลองวัด
ดรรชนีความเขียวของเมืองที่มีการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) มีความเหมาะสมในการเป็นแบบจ าลอง
วัดดรรชนีความเขียวของเมือง เพื่อใช้ส าหรับจัดการสิ่งแวดล้อมของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างของ
ประเทศไทย โดยผลการทดลองวัดดรรชนีความเขียวความเขียวในพื้นที่วิจัย 5 พื้นที่นั้น พบว่าไม่มีเมืองไหน
เลยที่มีค่าความเขียวในระดับ 4 คือมีค่าความเขียวมาก การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม แต่เมื่อผู้วิจัย
ได้น าค่าคะแนนในภาพรวมของแบบจ าลองมาแยกออกเป็นผลคะแนนในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้าน
กายภาพ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคมนาคม ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านพลังงาน และด้านเศรษฐกิจสังคม พบว่า
ค่าคะแนนที่ได้มีค่าระดับแตกต่างของเมือง มีค่าคะแนนตั้งแต่ระดับ 1 ค่าความเขียวน้อยมาก ควรปรับปรุง 
ระดับ 2 ค่าความเขียวน้อย ระดับ 3 ค่าความเขียวปานกลาง และระดับ 4 คือมีค่ าความเขียวมาก         
การพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม โดยเมืองที่อยู่ระดับ 4 คือ เทศบาลเมืองก าแพงเพชรในด้าน
สิ่งแวดล้อม  เทศบาลเมืองพิจิตรในด้านสิ่งแวดล้อม และเทศบาลนครพิษณุโลกในด้านเศรษฐกิจสังคม 

1.4 ผลที่คาดว่าได้รับจากการวิจัย พบว่าผลวัดดรรชนีความเขียวของเมือง สามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลในการพัฒนาเมืองสีเขียวที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม โดยส่งเสริมการพัฒนาตัวแปรในกลุ่มที่มีค่าความ
เขียวน้อย ระดับ 2 และค่าความเขียวน้อยมาก ควรปรับปรุง ระดับ 1 เพื่อให้ผลรวมของผลวัดดรรชนีความ
เขียวของเมืองอยู่ในระดับ 4 คือมีค่าความเขียวมาก เป็นการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจสภาพแวดล้อม นอกจากนี้ยัง
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สามารถเพิ่มฐานข้อมูลของเมืองที่ต้องการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองได้ไม่จ ากัดในอนาคต เพื่อใช้เป็น
ฐานข้อมูลและข้อมูลในการเปรียบเทียบการพัฒนาเมืองในกลุ่มระดับเดียวกัน ได้แก่ ระดับเทศบาลนคร 
ระดับเทศบาลเมือง และระดับเทศบาลต าบล  
 
2. ข้อจ ากัดของการวิจัย 

2.1  การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ จ านวน 5 คน เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องเวลาในการวิจัยและ
ความสะดวกของผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ ไม่สัมพันธ์กับช่วงด าเนินการวิจัย  

2.2 การรวบรวมข้อมูลฐานข้อมูลของเมืองที่น ามาใช้ มาจากการรวบรวมข้อมูลจากการจัดเก็บ
ของหลายหน่วยงาน และบางข้อมูลของตัวแปรยังไม่มีการจัดเก็บ เช่น ข้อมูลพื้นที่สีเขียวของเมือง ซึ่งเป็น
ข้อมูลตัวแปรที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง แต่ยังไม่มีการจัดเก็บจากหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่ง  

2.3 เนื่องจากการวิจัยมีช่วงระยะเวลาจ ากัด แต่ข้อมูลตัวแปรในการคัดกรองและการน าเข้า
แบบจ าลองมีจ านวนมาก จึงท าให้มีข้อจ ากัดในการหาค่าคะแนนของตัวแปรจากหลายหน่วยงาน มาท าการ
เปรียบเทียบกัน เพื่อหาค่าคะแนนตัวแปรที่ความน่าเชื่อมากที่สุด 
 
3. ข้อเสนอแนะส าหรับการวิจัยขั้นต่อไป 

3.1 การพัฒนาให้พื้นที่วิจัยเป็นพื้นที่เมืองน าร่องและการศึกษาติดตามผลการพัฒนาเมืองสี
เขียวในระยะ 5 ปี แล้วท าการทดลองน าเข้าข้อมูลทุติภูมิของตัวแปรใหม่ ว่าค่าคะแนนที่ได้จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างไร 

3.2 การทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองที่อยู่ในระดับเดียวกันและให้มีจ านวนเมืองใน
การน าเข้าข้อมูลแบบจ าลองมีจ านวนมากข้ึน เพราะจะท าให้ค่าคะแนน ผลการทดลอง ที่ได้มีความน่าเชื่อถือ
และอภิปรายผลการทดลองได้มากยิ่งขึ้น เป็นจ านวน 10-20 พื้นที่ อาจจะสามารถระบุกลุ่ม ศักยภาพ
บทบาทที่โดดเด่นของเมือง  

3.3 การท าการศึกษาวิจัยขั้นต่อไปว่าแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของเมืองและค่าคะแนน  
ที่ได้ สามารถน ามาเป็นส่วนหนึ่งของการคาดการณ์การพัฒนาเมืองหรือแนวโน้มการพัฒนาเมืองในระยะ 5-10 ปี 
ได้หรือไม่ด้วยการเก็บข้อมูลของการวิจัยเป็นฐานข้อมูลส าคัญของเมือง 

3.4 การท าการศึกษาเปรียบเทียบและวิเคราะห์ระหว่างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของ
เมือง จ านวน 26 ตัวแปร ใน 6 กลุ่ม และดัชนีวัดความเป็นเมืองสีเขียวในเอเชีย ที่มีการตรวจสอบผลการ
ด าเนินการด้านสิ่งแวดล้อมใน 8 หมวดหลัก โดยใช้ข้อมูลพื้นฐานของพื้นที่วิจัยเดียวกัน ผลการทดลองและ 
ค่าคะแนนที่ได้จะมีความแตกต่างกันหรือไม่ อย่างไร 
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รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนนกลุ่มตัวแปรกายภาพ ตัวแปรที่ 1/2/3 

1. ลักษณะทางธรณีวิทยา 
1.1 หินมหายุคพรีแคมเบรียน หมายถึงหินแปรเกรดสูงจ าพวกหินออร์โทไนส์  (หินแอน

นาเท็กไซต์ หรือหินมิกมาไทต์) หินพาราไนส์ หินชีสต์ หินแคลก์ซิลิเกต และหินอ่อน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
สูง สภาพพื้นที่ปัจจุบันเป็นป่าไม้ ไม่เหมาะที่จะน ามาพัฒนา ควรสงวนรักษาไว้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 

1.2 หินมหายุคพาลีโอโซอิก 
1.2.1 หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนล่าง ประกอบด้วย หินยุคแคมเบรียนถึงหินยุคดีโวเนียน 

หินชั้นเป็นพวกหินทราย หินดินดาน หินคาร์บอเนต และหินแปรเกรดต่ า  
1.2.2 หินมหายุคพาลีโอโซอิกตอนบน  ประกอบด้วย หินยุคคาร์บอนิเฟอรัสถึงหินยุค

เพอร์เมียนหินมหายุค พบแผ่กระจายตัวอยู่เกือบทั่วทุกภูมิภาคของประเทศยกเว้นบริเวณ ที่ราบสูงโคราช
เท่านั้น หินยุคคาร์บอนิเฟอรัส ส่วนใหญ่เป็นพวกหินทรายหินดินดาน และหินโคลนปนกรวด มีหินเชิร์ตและหินปูน
บ้างในขณะที่หินยุคเพอร์เมียนส่วนใหญ่เป็นหินปูนมีหินดินดาน หินทราย 

1.3 หินมหายุคมีโนโซอิก ได้แก่ หินยุคไทรแอสซิก และหินยุคจูแรสซิก ในช่วงยุคไทร
แอสซิกเป็นการสะสมตัวของชั้นหินดินดาน หินปูน และหินทราย ส าหรับหินในช่วงยุคจูแรสซิกนั้นเป็นพวกหิน
ทราย หินทรายแป้งหินดินดาน และหินกรวดมน 

1.4 หินมหายุคซีโนโซอิก ประกอบด้วย หินยุคเทอร์เชียรี และหินยุคควอเทอร์นารี หินมหายุคนี้
เป็นหินที่สะสมตัวบนบก และในทะเลลึกของแอ่งที่จมตัวลงไปในลักษณะเป็นบล็อกกึ่งกราเบน ซึ่งวางตัวอยู่
ในแนวเหนือใต้ ทั้งนี้เนื่องจากอิทธิพลการยกตัว ของแผ่นดินและการเกิดรอยเลื่อนในช่วงที่แผ่นเปลือกโลก
อินเดียเคลื่อนตัวขึ้นมาชนกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซีย เมื่อประมาณ 40-50 ล้านปีที่ผ่านมาชั้นหินประกอบด้วย 
หินทราย หินดินดาน และหินโคลน  
 
การให้ค่าน้ าหนักของลักษณะทางธรณีวิทยาที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นที่เมืองมากที่สุดดังนี้ 

ประเภท 
 

น้ า 
หนัก 

เทศบาลนคร 
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร 
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล 
เมืองพิจิตร 

เทศบาลเมือง 
อุตรดิตถ์ 

ระดับ คะ 
แนน 

ระดับ คะ 
แนน 

ระดับ คะ 
แนน 

ระดับ คะ 
แนน 

ระดับ คะ 
แนน 

หินมหายุคพรีแคมเบรียน 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
หินมหายุคพาลีโอโซอิก 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 
หินมหายุคมีโนโซอิก 3 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 
หินมหายุคซีโนโซอิก 5 3 15 3 15 3 15 3 15 3 15 
รวมคะแนน 11  15  20  15  15  15 
ร้อยละ 100  34.09  45.45  34.09  34.09  34.09 
ข้อสังเกต 
1) ค่าน้ าหนัก คือ ค่าที่ให้ความส าคัญของปัจจัยในแต่ละ
องค์ประกอบ 
2) คะแนน = ค่าน้ าหนัก x ระดับ 

ระดับ 4 ร้อยละ 76-25 หมายถึงมีผลกระทบทางลบน้อยหรือดีมาก 
ระดับ 3 ร้อยละ 51-75 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง 
ระดับ 2 ร้อยละ 26-50 หมายถึง มีผลกระทบมากหรือไม่ดี 
ระดับ 1 ร้อยละ 0-25  หมายถึง ไม่มีผลกระทบในพื้นที่ 
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3) ระดับ คือ ระดับของผลกที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานของเมือง 
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2. ลักษณะทางอุทกวิทยา 

ลักษณะทางอุทกวิทยาแบ่งลักษณะชั้นน้ าใต้ดินออกเป็น 5 ช่วงด้วยกัน คือ ชั้นหินอุ้มน้ า
ตะกอนน้ าพา ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคใหม่ ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคเก่า ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอน
เศษหินเชิงเขา ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปร โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

2.1 ชั้นหินอุ้มน้ าหินร่วน (Unconsolidated Aquifers) หมายถึง น้ าที่อยู่ในชั้นตะกอนที่ยังไม่
มีแรงกระท าให้   อัดกันแน่นท าให้มีช่องว่างให้น้ าอยู่ เช่น ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอน
เศษหินเชิงเขา ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคใหม่ และชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคเก่าจะประกอบด้วย
ตะกอนตะพักลุ่มน้ าหรือตะกอนน้ าพายุคเก่า โดยอัตราการให้น้ าของหินร่วนเกือบทั้งหมดจะอยู่ในเกณฑ์
ตั้งแต่ 1-30 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

2.2 ชั้นหินอุ้มน้ าหินร่วนกึ่งหินแข็ง (Semiconsolidated Aquifers) ประกอบด้วยตะกอน
หินร่วนกึ่งหินแข็ง ส่วนใหญ่พบเป็นหินโคลนสีขาว หินดินดาน หินโคลน และทรายละเอียดสะสมตัวอยู่ในที่
ราบลุ่มน้ าหลากวางตัว  อยู่ ในส่วนที่ราบแอ่งกระทะ และทะเลสาบน้ าจืดเก่า ความลึกของชั้นน้ าบาดาล
อยู่ระหว่าง 30-50 เมตร ความสามารถให้น้ าอยู่ระหว่าง 1- 70 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง 

2.3 ชั้นหินอุ้มน้ าหินแข็ง(Consolidated Aquifers) หมายถึง ชั้นหินที่เป็นแหล่งชั้นหินแข็ง 
ซึ่งน้ าบาดาลถูกกักเก็บในรอยแตกหรือรอยแยกของชั้นหินแข็ง อัตราการให้น้ าของหินแข็ง      จะอยู่ใน
เกณฑ์ตั้งแต่ 1-20 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ซึ่งอัตราการให้น้ าเกือบทั้งหมดในชั้นหินแข็งอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ ามาก 
และสามารถแบ่งชั้นหินอุ้มน้ าหินแข็ง ดังนี้ 

2.3.1 ชั้นน้ าโคราชตอนล่าง (Lower Khorat Aquifer) จะพบน้ าบาดาลในรอยแตกรอยแยก 
และรอยต่อระหว่างชั้นหินกรวดมนสีเทา หินทรายเนื้อเถ้าภูเขาไฟ หินดินดานสีเทาจนถึงสีด า หินโคลน และ
หินปูนโคลนสีเทา กรวดมนสีเทา ความลึกของชั้นน้ าบาดาลโดยทั่วไปประมาณ 15-30 เมตร 

2.3.2 ชั้นน้ าคาร์บอเนต (Permian Carbonate Aquifer) จะพบน้ าบาดาลถูกกักเก็บใน
โพรง รอยแตก   รอยแยก และรอยต่อระหว่างชั้นหินปูนสีเทา หินเชิร์ตสีด า หินดินดานสีเทา หินทรายและ
หินกรวดมนสีเทาขาว ความลึกโดยเฉลี่ยประมาณ 20-40 เมตร 

2.3.3 ชั้นน้ าหินชั้นกึ่งแปร (Permian - Carboniferous Metasediments Aquifer) 
พบน้ าบาดาลในชั้นหินทรายกึ่งหินควอร์ตไซต์ หินดินดานกึ่งหินชนวน และหินกรวดมน พบในรอยแตกและรอย
แยก   ของหินเท่านั้น ความลึกเฉลี่ยประมาณ 10-60 เมตร 

2.3.4 ชั้นหินภูเขาไฟ (Volcanic Aquifer) พบน้ าบาดาลในรอยแตก รอยแยกและ
รอยต่อระหว่างชั้นหิน และบริเวณที่มีการผุพัง ความลึกโดยเฉลี่ย 10-30 เมตร 

2.3.5 ชั้นน้ าหินแกรนิต (Gr : Granitic Aquifer) พบน้ าบาดาลในบริเวณชั้นหินผุและ
รอยแตก รอยแยกของหินแกรนิต แกรโนไดโอไรต์ และไดโอไรต์ ความลึกโดยเฉลี่ย 10-30 เมตร 
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การให้ค่าน้ าหนักของลักษณะทางอุทกวิทยาที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นที่เมืองมากที่สุดดังนี้ 

ประเภท 
 

น้ า 
หนัก 

เทศบาลนคร 
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร 
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 

ชั้นหินอุ้มน้ าตะกอนน้ าพา 3 2 6 0 0 2 6 2 6 2 6 
ช้ันหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคใหม่ 2 2 4 0 0 2 4 0 0 2 4 
ช้ันหินอุ้มน้ าตะกอนตะพักน้ ายุคเก่า 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
ช้ันหินอุ้มน้ าตะกอนเศษหินเชิงเขา 2 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 

ชั้นหินอุ้มน้ าหินแปร 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 
รวมคะแนน 10  10  6  10  6  10 
ร้อยละ 100  25  15  25  15  25 
ข้อสังเกต 
1) ค่าน้ าหนัก คือ ค่าที่ให้ความส าคัญของปัจจัยในแต่ละองค์ประกอบ 
2) คะแนน = ค่าน้ าหนัก x ระดับ 
3) ระดับ คือ ระดับของผลกที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานของเมือง 

ระดับ 4 ร้อยละ 76-25 หมายถึงมีผลกระทบทางลบน้อยหรือดีมาก 
ระดับ 3 ร้อยละ 51-75 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง 
ระดับ 2 ร้อยละ 26-50 หมายถึง มีผลกระทบมากหรือไม่ดี 
ระดับ 1 ร้อยละ 0-25  หมายถึง ไม่มีผลกระทบในพื้นที่ 
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3. ลักษณะดิน 

ทรัพยากรดิน และที่ดิน เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความส าคัญต่อชีวิต ทั้งในด้านการด ารงชีพ 
และความมั่งคั่งตลอดทั้งความคงอยู่ของระบบนิเวศทั้งหลาย แต่ทรัพยากรดิน เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัด 
เสื่อมโทรมได้ง่ายและ มีความแปรผันไปตามลักษณะของพื้นที่ สภาพภูมิอากาศ วัตถุก าเนิดดิน สิ่งมีชีวิตและ
ระยะเวลาในการพัฒนาการเกิดของดินท าให้ดินในแต่ละแห่ง  มีความเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกัน 

จากข้อมูลกลุ่มชุดดินทั้ง 45 ชุดในพื้นที่กลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ข้อมูลจากกรมพัฒนาที่ดิน 
แสดงรายละเอียดของคุณสมบัติดินทางด้านกายภาพ และเคมีดินบางประการ ของแต่ละหน่วยดิน สามารถ
น ามาจัดกลุ่มพื้นที่ เพื่อการปลูกพืช ด าเนินการเกษตรใดๆ ที่สอดคล้องกับคุณสมบัติของดิน รวมไปถึงการใช้
พื้นที่อื่นๆ  ดังนี้ 

3.1 พื้นที่ควรสงวนไว้เป็นป่าต้นน้ าล าธาร 
3.2 พื้นที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็นป่า/ทุ่งหญ้า 
3.3 พื้นที่เหมาะส าหรับพืชไร่ ไม้ผล ไม้ยืนต้น 
3.4 พื้นที่เหมาะส าหรับท านา 
3.5 พื้นที่อื่นๆ เช่น ที่อยู่อาศัย บ่อก้อยกรวด บ่อลูกรัง เป็นต้น 
3.6 แหล่งน้ า 
 

การให้ค่าน้ าหนักของลักษณะดินที่เหมาะสมแก่การตั้งถิ่นฐานเป็นพื้นที่เมืองมากที่สุดดังนี้ 
ประเภท 

 
น้ า 

หนัก 
เทศบาลนคร 
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร 
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาลเมือง
พิจิตร 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ์ 

ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน ระดับ คะแนน 
พื้นที่ควรสงวนไว้เป็นป่า
ต้นน้ าล าธาร 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

พื้นที่ควรอนุรักษ์ไว้เป็น
ป่า/ทุ่งหญ้า 

1 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 

พื้นที่เหมาะส าหรับพืชไร่ 
ไม้ผล ไม้ยนืต้น 

2 2 4 0 0 3 6 2 4 3 6 

พื้นที่เหมาะส าหรับท านา 2 0 0 0 0 2  2 4 2 4 
พื้ น ที่ อื่ น ๆ  เ ช่ น  ที่ อ ยู่
อาศัย บ่อก้อยกรวด บ่อ
ลูกรัง เป็นต้น 

3 0 0 3 9 0 0 0 0 0 0 

แหล่งน้ า 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
รวมคะแนน 10  6  9  6  8  10 
ร้อยละ 100  15  22.5  15  20  25 
ข้อสังเกต 
1) ค่าน้ าหนัก คือ ค่าที่ให้ความส าคัญของปัจจัยในแต่ละ
องค์ประกอบ 
2) คะแนน = ค่าน้ าหนัก x ระดับ 
3) ระดับ คือ ระดับของผลกที่มีต่อการตั้งถิ่นฐานของเมือง 

ระดับ 4 ร้อยละ 76-25 หมายถึงมีผลกระทบทางลบน้อยหรือดีมาก 
ระดับ 3 ร้อยละ 51-75 หมายถึง มีผลกระทบปานกลาง 
ระดับ 2 ร้อยละ 26-50 หมายถึง มีผลกระทบมากหรือไม่ดี 
ระดับ 1 ร้อยละ 0-25  หมายถึง ไม่มีผลกระทบในพื้นที่ 
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ภาคผนวก ข 
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนน 

กลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพ ตัวแปรที่ 6/7/8/21/22/26 
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รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนนกลุ่มตัวแปรเชิงคุณภาพ  
ตัวแปรที่ 6/7/8/21/22/26 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาล 5 เทศบาล 
1.1 เทศบาลนครพิษณุโลก (พ.ศ.2554) 

1.1.1 ยุทธศาสตร์ขยายระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิศาสตร์และการจราจร 
1. รณรงค์สร้างจิตส านึกและสร้างเครือข่ายในการจัดการสิ่งแวดล้อม 
2. ก่อสร้างบ่อสูบน้ าพร้อมบานประตู บริเวณริมฝั่งแม่น้ าน่านฝั่งตะวันตกและ

ฝั่งตะวันออก 
1.1.2 ยุทธศาสตร์ยกระดับการให้บริการสาธารณะหลักประกันสุขภาพและการบริการ 

1. วางท่อเมนประปาในเขตเทศบาล 
2. ประปาพบประชาชน 
3. ประชาสัมพันธ์การช าระภาษี 
4. แถลงข่าวสื่อมวลชน 
5. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของเทศบาล 
6. รณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 
7. แข่งขันกีฬาอนุบาล 
8. การแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนสังกัดเทศบาลและนักเรียนเทศบาล 

ภาคเหนือและระดับประเทศ 
9. ดนตรีเพื่อเยาวชนและประชาชนต้านยาเสพติด 
10. เสริมสร้างสุขภาพและแข่งขันกีฬาชุมชนสัมพันธ์ 

1.1.3 ยุทธศาสตร์ขยายแหล่งการเรียนรู้ยกระดับคุณภาพการศึกษานวัตกรรมและ
ทรัพย์สินทางปัญญา 

1. จัดตั้ง หรือสนับสนุน และส่งเสริมกิจกรรม แหล่งการเรียนรู้ชุมชน 
2. จัดตั้งและส่งเสริมพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนครพิษณุโลก 
3. ส่งเสริมพัฒนาและปรับปรุงศูนย์การเรียนรู้พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
4. พัฒนาหอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก 
5. พัฒนาความเป็นเลิศทางวิชาการนักเรียนเทศบาลนครพิษณุโลก 
6. มอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่ส าเร็จการศึกษาโรงเรียนสังกัดเทศบาลนคร

พิษณุโลก 
7. พัฒนาห้องสมุดโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลก 
8. จัดตั้งและพัฒนาห้องสมุดภายในชุมชน 
9. จัดนิทรรศการทางการศึกษา 
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10. พัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 
11. ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนใน

สังกัดเทศบาล 
12. อยู่ค่ายพักแรมและเดินทางไกลลูกเสือ-ยุวกาชาดโรงเรียนสังกัดเทศบาล

นครพิษณุโลก 
13. จัดงานวันเด็กแห่งชาติ 
14. ส่งเสริมประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา 

1.1.4 ยุทธศาสตร์ส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีสร้างจิตส านึกตาม
แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

1. วันขึ้นปีใหม่ 
2. จัดงานประเพณีลอยกระทง 
3. แข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน 
4. สัปดาห์วันอนุรักษ์มรดกไทย 
5. ส่งเสริมฟื้นฟูประเพณีการแต่งงานตามวัฒนธรรมไทย 
6. ประเพณีสงกรานต์ มหกรรมอาหารและของที่ระลึก 
7. มหกรรมอาหารและของที่ระลึกจังหวัดพิษณุโลก 
8. จัดงานวันเทศบาล 
9. ส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรมประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
10. จัดงานวันครู 
11. แสงธรรมส่องทาง 
12. เสริมสร้างความเข้มแข็งและส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

1.1.5 ยุทธศาสตร์ขยายการพัฒนาทุนทางสังคมการสร้างอาชีพและสวัสดิการให้ชุมชน
มีความเข้มแข็ง 

1. จัดสวัสดิการเบี้ยความพิการ 
2. สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ 
3. สนับสนุนการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุ 
4. เพิ่มศักยภาพผู้สูงอายุและศึกษาดูงาน 
5. จัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ 
6. ฝึกอบรมการบริหารจัดการกองทุนชุมชน 
7. เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช 
8. อาหารกลางวันส าหรับนักเรียนในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 
9. โรงเรียนเทศบาลต้านยาเสพติด 
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1.1.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่มีคุณภาพตามหลักธรรมาภิบาล
การพัฒนาบุคลากร 

1. ทะเบียนราษฎรพบประชาชน 
2. อบรมผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินของเทศบาลนครพิษณุโลก 
3. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของเทศบาลนครพิษณุโลก 
4. เทศบาลพบสื่อมวลชน 
5. เลือกตั้งนายกเทศมนตรีและสมาชิกเทศบาล 
6. จัดตั้งชุมชนใหม่และเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน 
7. อบรมพัฒนาบุคลกรในชุมชนและศึกษาดูงาน 
8. สานสัมพันธ์สายใยชุมชน 
9. สนับสนุนการจัดเวทีประชาชน 
10. จัดท าแผนพัฒนาเทศบาล 
11. พัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากรของเทศบาลและประชาชนที่อยู่ในบริเวณที่ตั้ง

บ่อฝังกลบขยะและสถานีขนถ่ายขยะ 
12. พัฒนาประสิทธิภาพและการบริหารจัดการที่ดี 
13. เสริมสร้างความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหาร 
14. อบรมสัมมนาพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา 
15. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเทศบาล 
16. อบรมพัฒนาบุคลากรและทัศนะศึกษาดูงานของพนักงาน ลูกจ้างประจ า

กองการประปา 
17. ศูนย์บริการส่วนหน้า 
18. บริการด่านหน้าส านักการคลัง 
19. พัฒนาประสิทธิภาพการบริการประชาชนเทศบาลนครพิษณุโลก 

1.2 เทศบาลนครนครสวรรค์ (พ.ศ.2557-2560) 
1.2.1 ยุทธศาสตร์การสร้างมูลค่าเพิ่มทางการเกษตร การค้าและอุตสาหกรรม

การเกษตรที่สมดุล 
1. บริหารและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
2. ส่งเสริมคุณภาพและปริมาณผลผลิตทางการเกษตร 
3. ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมกลุ่มและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
5. ส่งเสริมกลไกทางการค้าและการตลาด 
6. พัฒนาระบบการขนส่งและการกระจายสินค้า 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



214 
 

1.2.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม น าความรู้และเกิด
ความผาสุก 

1. ส่งเสริมสนับสนุนอาชีพและจัดสวัสดิการสังคมแก่ประชาชนอย่างเหมาะสม
และทั่วถึง 

2. พัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
3. ส่งเสริมการจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพรองรับกา รเข้าสู่

ประชาคมอาเซียน 
4. พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพ 
5. ส่งเสริมเครือข่ายในการขับเคลื่อนงานศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาท้องถิ่น 
6. ส่งเสริมให้ประชาชนด ารงชีวิตอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมมีความปลอดภัยใน

ชีวิตและทรัพย์สิน 
1.2.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 

1. พัฒนาและยกระดับแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ 
2. พัฒนาบุคลากรทางการท่องเที่ยวการบริการและความปลอดภัย 
3. ส่งเสริมด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ทางการท่องเที่ยว 

1.2.4 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

1. ส่งเสริมและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 
2. ส่งเสริมสนับสนุนศูนย์เรียนรู้และศูนย์ปราชญ์ชาวบ้าน 
3. สนับสนุนให้ครอบครัว/หมู่บ้าน/ชุมชนและสถาบันการศึกษาทุกระดับมีการ

บริหารจัดการในการประกอบอาชีพตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
1.2.5 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมให้มี

ประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน 
1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติแบบบูรณาการ 
2. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม 
3. ส่งเสริมและพัฒนาพลังงานทดแทน 

1.2.6 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการบริหารบ้านเมืองที่ดี 
1. เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการและการให้บริการประชาชน 
2. ส่งเสริมประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีความเป็นธรรม 
3. ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 
4. ส่งเสริมพัฒนาบุคลากรภาครัฐและส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 
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5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
6. เสรมิสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการปฏิบัติราชการให้เกิดประสิทธิภาพ 
7. เสริมสร้างความสมานฉันท์ให้เกิดขึ้นในสังคมและสร้างความเป็นธรรมและ

ความเข้มแข็งในหมู่บ้านและชุมชน 
1.3 เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

1.3.1 ยุทธศาสตร์โครงสร้างพื้นฐาน 
1. ปรับปรุงถนนในเขตเทศบาลเมืองก าแพงเพชร ให้ประชาชนสามารถใช้

สัญจรไปมาได้อย่างสะดวกและปลอดภัย  
2. ขยายการให้บริการไฟฟ้าสาธารณะให้อย่างทั่วถึง  
3. วางแนวทางในการระบายน้ าฝนเพื่อไม่ ให้ประชาชนเดือดร้อนอัน

เนื่องมาจากน้ าท่วม 
1.3.2 ยุทธศาสตร์ด้านสิ่งแวดล้อม 

1. พัฒนาระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอย ตามหลักมาตรฐานของสุขาภิบาลให้ดี
ยิ่งขึ้น  

2. ดูแลในเรื่องของการลดมลพิษฝุ่นละอองทางอากาศ และลดมลพิษของเสีย
ในชุมชน  

3. ตลอดจนการขยายพื้นที่ปลูกต้นไม้ ไม้ดอก ไม้ประดับเพิ่มมากขึ้น  
1.3.3 ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต 

1. ส่งเสริมในด้านการนันทนาการต่างๆ แก่ประชาชน สงเคราะห์เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม และผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง ให้ด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีความสุข
ตามอัตภาพ  

2. พัฒนาริมฝั่งแม่น้ าปิง ให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจเป็นสถานที่ออกก าลัง
กาย และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 

1.3.4 ยุทธศาสตร์ด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมให้ประชาชนรู้จักการด ารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตาม

แนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
2. ปรับปรุงตลาดให้มีสถานที่จ าหน่ายถูกสุขลักษณะอนามัย จัดหาแหล่ง

ค้าขายเพื่อให้ประชาชนสร้างรายได้เพิ่มมากขึ้น  
3. ให้การสนับสนุนชุมชนในการพัฒนาสินค้าชุมชน ส่งเสริมให้เกิดชุมชนในเขต

เทศบาลเมืองก าแพงเพชร หรือชุมชนอื่นนอกเทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
1.3.5 ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา 

1. ส่งเสริมการศึกษาพื้นฐานให้ได้มาตรฐานยิ่งขึ้น ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ให้สามารถให้บริการกับประชาชนได้อย่างพอเพียง  
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2. จัดให้มีศูนย์การเรียนรู้ในโรงเรียนในชุมชนเพิ่มมากขึ้น และจัดท าโครงการ
การเรียนการสอนหลักสูตรพิเศษ 2 ภาษาโดยเปิดให้เรียนฟรี  

3. จัดให้มีการเรียนการสอนระดับอาชีวะศึกษา แผนกบัญชีการจัดการและ
คอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษา 

1.3.6 ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข 
1. จัดให้มีศนูย์สุขภาพชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เขตเทศบาล  
2. พัฒนาการให้การบริการด้านสุขภาพพลานามัยอย่างทั่วถึง  
3. เฝ้าระวัง ควบคุมดูแลป้องกันโรคระบาดทุกชนิดทุกประเภท  
4. พัฒนาตลาดให้ถูกสุขลักษณะอนามัย และจัดให้มีห้องน้ าที่สะอาดไว้เพื่อให้

การบริการแก่ประชาชน 
1.3.7 นโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ปลุกจิตส านึกของประชาชนทุก

ชุมชน และกลุ่มองค์กรต่าง ๆ ให้รักและหวงแหนในวัฒนธรรมประเพณีซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของชาวเมือง
ก าแพงเพชร โดยร่วมมือร่วมใจกันอนุรักษ์และฟื้นฟูให้วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่ และสืบทอด
ต่อไปอย่างยั่งยืน เช่น งานวันตรุษสงกรานต์ งานบุญผ้าป่าแถวลอยกระทง งานแห่เทียนเข้าพรรษา งานบุญ
มหาสงชาติ งานบุญสาทร งานบุญบาตรข้าวต้ม ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัด
ก าแพงเพชร  

1.3.8 ยุทธศาสตร์ด้านการจราจร ปรับปรุงระบบการจราจรโดยเพิ่มสัญญาณไฟจราจร 
เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ประชาชน ในการใช้ยานพาหนะบนท้องถนน และประสานงานกับกองบังคับ
การต ารวจภูธรจังหวัดก าแพงเพชร และสถานีต ารวจภูธรอ าเภอเมืองก าแพงเพชร ในการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
เพื่อทราบความเคลื่อนไหวของมิจฉาชีพหรือคนร้าย เป็นมาตรการที่ช่วยดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สินให้กับประชาชน เป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่ต ารวจ สามารถเข้าระงับเหตุร้ายได้ทันท่วงที หรือติดตาม
จับกุมคนร้ายได้เมื่อคนร้ายหลบหนี 

1.4 เทศบาลเมืองพิจิตร (พ.ศ.2555-2557) 
1.4.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคม 

1. ก่อสร้าง ปรับปรุง บ ารุงรักษาถนน ทางเท้าท่อระบายน้ า สะพาน   เข่ือน 
2. พัฒนาระบบจราจร 
3. พัฒนาระบบไฟฟ้า 

1.4.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ เพิ่มรายได้ให้
ประชาชน 

1.4.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านท่องเที่ยว 
1. ปรับปรุงสวนสาธารณะ สถานที่พักผ่อนหย่อนใจและภูมิทัศน์ ให้

สวยงาม           
2. ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาล 
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1.4.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบก าจัดขยะ สิ่งปฏิกูลและระบบบ าบัดน้ าเสียให้

ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาล                            
2. รณรงค์และสร้างจิตส านึกด้านสิ่งแวดล้อม 
3. ด้านสุขาภิบาลและสถานที่ 
4. ควบคุมและป้องกันมลพิษ 

1.5 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ (พ.ศ.2550-2554) 
1.5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคมนาคมและสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 

1. ก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ทางระบายน้ าและสะพาน 
2. พัฒนาระบบการจราจร 
3. พัฒนาประสิทธิภาพและขยายพื้นที่การให้บริการประปา 
4. ปรับปรุงและติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ 

1.5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
1. ส่งเสริมอาชีพและเพิ่มรายได้ 
2. ส่งเสริมการท่องเที่ยว 

1.5.3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรมนุษย์และสังคม 
1. ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพ รักษาพยาบาลและบ าบัดฟื้นฟู 
2. ปรับปรุงสุขาภิบาลอาหารและสถานที่ 
3. ส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรมในท้องถิ่น 
4. ส่งเสริมสวัสดิการและนันทนาการ 
5. ส่งเสรมิความเข้มแข็งของชุมชน 
6. รักษาความมั่นคงและสงบเรียบร้อยของสังคม 
7. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแก่ประชาชน 

1.5.4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารการปกครองและการให้บริการแก่
ประชาชน 

1. ปรับปรุงและพัฒนาบุคลากร 
2. ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชน 
3. ปรับปรุงและพัฒนารายได้ 
4. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องมือเคร่ืองใช้และสถานที่ในการปฏิบัติงาน 

1.5.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
1. สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อม  

2. บ าบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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ตารางสรุปค่าคะแนนที่ได้จากยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาล 

ที ่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค ์

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง

ก าแพงเพชร 
เทศบาล

เมืองพิจิตร 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี 1 1 2 2 2 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 1 1 1 1 
8 การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม 2 2 1 2 2 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 1 1 1 1 1 
22 การใช้พลังงาน 1 2 1 1 1 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2 2 2 1 1 
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ภาคผนวก ค 

รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนน 
ตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว 
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รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนน 
ตัวแปรที่ 9 พื้นที่สีเขียว 

1. เทศบาลนครพิษณุโลก 
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงานประจ าปี 2554 เทศบาลนครพิษณุโลก 
รายละเอียด พื้นที่สีเขียวรวม    333,677 ตารางเมตร 

พื้นที่สีเขียวต่อประชากร คือ   4.00      ตารางเมตรต่อ 1 คน 
 พื้นที่สีเขียวในสวนสาธารณะ จ านวน 290,530 ตารางเมตร 

พื้นที่สีเขียวบนเกาะกลางถนน จ านวน  19,860  ตารางเมตร 
พื้นที่สีเขียวในบนไหล่ถนน จ านวน 23,287  ตารางเมตร 
 

2. เทศบาลนครนครสวรรค์ 
แหล่งที่มาของข้อมูล http://sawanpark.blogspot.com/2013/04/blog-post.html 
รายละเอียด พื้นที่สีเขียวรวม 503,669.30 ตารางเมตร 
 พื้นที่สีเขียวต่อประชากร คือ   5.74  ตารางเมตรต่อ 1 คน 
 พื้นที่อุทยานสวรรค์ มีพื้นที่   502,400 ตารางเมตร 

สวนสุขภาพสระจันทร์มีพื้นที่   1,269.32 ตารางเมตร 
 

3. เทศบาลเมืองก าแพงเพชร 
แหล่งที่มาของข้อมูล แผนที่จาก Googlemaps.     
รายละเอียด พื้นที่สีเขียวรวม 1,167,813.05ตารางเมตร 
 พื้นที่สีเขียวต่อประชากร คือ 40.30 ตารางเมตรต่อประชากร 1 คน 

 อุทยานประวัติศาสตร์ก าแพงเพชร 803,200   ตารางเมตร 
 สวนสาธารณะสิริจิตอุทยาน มีพื้นที่  272,000   ตารางเมตร  

เกาะกลางแม่น้ าปิง   59,200.70 ตารางเมตร 
สวนสาธารณะหนองรี   2,965.43   ตารางเมตร 
 

4. เทศบาลเมืองพิจิตร 
แหล่งที่มาของข้อมูล พื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน : เทศบาลเมืองพิจิตร 
 ส านักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
รายละเอียด พื้นที่สีเขียวรวม    1,098,300 ตารางเมตร 
 พื้นที่สีเขียวต่อประชากร คือ   48.50 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
 สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์บึงสีไฟ มีพื้นที่ 150,000 ตารางเมตร  
 สวนสิริกิติติ์บึงสีไฟ มีพื้นที่   67,000  ตารางเมตร 
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 สวนพระพิจิตร มีพื้นที่   8,900 ตารางเมตร 
 สวนกาญจนาภิเษกฯ มีพื้นที่   3,600 ตารางเมตร 
 พื้นที่ชุ่มน้ าระบบปรับปรุงคุณภาพน้ ามีพื้นที่ 68,800 ตารางเมตร 
 พื้นที่ชุ่มน้ าบึงสีไฟ มีพื้นที่   800,000  ตารางเมตร 
 

5. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์  
แหล่งที่มาของข้อมูล แผนที่จาก Googlemaps. 
รายละเอียด พื้นที่สีเขียวรวม    52,057.37 ตารางเมตร 

พื้นที่สีเขียวต่อประชากร คือ   1.53 ตารางเมตรต่อ 1 คน 
 สวนสาธารณะเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์มีเนื้อที่ 18,385.90 ตารางเมตร 
 สวนมหามงคลมีเนื้อที่   20,876.70 ตารางเมตร 
 สวนสุขภาพชุมชน มีเนื้อที่   10,552.78 ตารางเมตร 
 สวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มีเนื้อที่ 2,241.99 ตารางเมตร 
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ภาคผนวก ง 
รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนน 

ตัวแปรที่ 17 การลดการเกิดอบุัติเหต ุ
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รายละเอียดการจัดเก็บข้อมูลตวัแปรและการให้ค่าคะแนน 
ตัวแปรที่ 17 การลดการเกิดอบุัติเหต ุ

1.สถิติการเกิดอุบัติเหตุในพื้นที่  5 เทศบาล 
เป็นการเก็บสถิติข้อมูลของศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุ เป็นการเก็บข้อมูลตั้งแต่ ปี 2553-2556 

เนื่องจากการจัดเก็บข้อมูลทุติยภูมิในรายเทศบาล ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง ผู้วิจัยจึงขอใช้
สถิติข้อมูลการเกิดอุบัติเหตุ (ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุไทย) รายอ าเภอของจังหวัด พื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 
ประกอบด้วย อ าเภอเมืองพิษณุโลก อ าเภอเมืองนครสวรรค์ อ าเภอเมืองก าแพงเพชร อ าเภอเมืองพิจิตร และ
อ าเภอเมืองอุตรดิตถ์ และน าข้อมูล ปี 2553-2556 มาพิจารณาค่าเฉลี่ย 
 
ตารางการเกิดอุบัติเหตุ ปี 2553-2556 ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง 5 เทศบาล 

อ าเภอ ปี 2553 ร้อยละ ปี 2554 ร้อยละ ปี 2555 ร้อยละ ปี 2556 ร้อยละ 

เมืองพิษณุโลก 2,267 49.67 2,736 50.89 2,596 49.04 2,431 51.03 

เมืองนครสวรรค์ 1,667 36.52 2,019 37.56 1,878 35.47 1,652 34.68 

เมืองก าแพงเพชร 1,073 23.51 1,504 27.98 1,490 28.15 1,297 27.23 

เมืองพิจิตร 706 15.47 827 15.38 778 14.70 675 14.17 

เมืองอุตรดิตถ์ 875 19.17 981 18.25 988 18.66 877 18.41 

รวมทั้งประเทศ 4,564 100.00 5,376 100.00 5,294 100.00 4,764 100.00 

 
ตารางการเกิดอุบัติเหตุเป็นค่าร้อยละ ปี 2553-2556 และค่าเฉลี่ย ในพื้นที่ทดสอบแบบจ าลอง  

อ าเภอ ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 ปี 2556 ค่าเฉลี่ย ระดับ 

เมืองพิษณุโลก 49.67 50.89 49.04 51.03 50.16 2 

เมืองนครสวรรค์ 36.52 37.56 35.47 34.68 36.06 2 

เมืองก าแพงเพชร 23.51 27.98 28.15 27.23 26.71 2 

เมืองพจิิตร 15.47 15.38 14.70 14.17 14.93 1 

เมืองอุตรดิตถ์ 19.17 18.25 18.66 18.41 18.62 1 

รวมท้ังประเทศ 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00  
 

ใช้วิธีการแบ่งช่วงระดับคะแนน ที่สามารถแปลงค่าคะแนนดิบเป็นค่าร้อยละ 
ระดับ 1 ค่าคะแนนร้อยละ 0-25 
ระดับ 2 ค่าคะแนนร้อยละ 26-50 
ระดับ 3 ค่าคะแนนร้อยละ 51-75 
ระดับ 4 ค่าคะแนนร้อยละ 76-100 
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ภาคผนวก จ 
แบบสอบถามส าหรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
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แบบสอบถามส าหรับการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ 
การศึกษาวิจัยเรื่อง “ดรรชนีความเขียวของเมืองส าหรับประเมินระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง 
ในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย” 
โดย นางสาววรรณวิไล  วะยะลุน  
เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต  
สาขาวิชาการวางแผนชุมชนเมืองและสภาพแวดล้อมมหาบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง  มหาวิทยาลัยศิลปากร ปีการศึกษา 2555 
 
แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ “ตัวแปรส าหรับสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง” 
ค าชี้แจง :  
1.แบบสอบถามชุดนี้แยกออกเป็น 2 หัวข้อหลัก คือ  
1) ความส าคัญและความเป็นมาของการวิจัย 2) แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ  
2.เป็นแบบสอบถามที่เฉพาะเจาะจงส าหรับผู้เชี่ยวชาญที่มาจากหลากหลายอาชีพและมีบทบาททางด้าน
วิชาการที่เกี่ยวกับการวางแผนเมืองและสภาพแวดล้อม โดยเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้เชี่ยวชาญนั้นยังสามารถ
แบ่งออกเป็นผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขาวิชา  เนื่องจากในการ
วางแผนพัฒนาเมืองต้องมาจากความร่วมมือจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา  
3.แบบสอบถามจะน าไปเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาวิจัย เพื่อการสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนีความเขียวของ
เมืองให้มีความน่าเชื่อถือและเป็นกระบวนการที่มีขั้นตอนเป็นที่ยอมรับ 
  
1.ความส าคัญและความเป็นมาของการวิจัย 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “ดรรชนีความเขียวของเมืองส าหรับประเมินระดับการจัดการสิ่งแวดล้อม
เมืองในภาคเหนือตอนล่างประเทศไทย” เป็นการศึกษาเก่ียวกับเมืองสีเขียว การจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง
ในปัจจุบัน   ในหลายเมือง ทั้งในต่างประเทศและในประเทศ  โดยมีการศึกษาแนวคิดเมืองสีเขียว และ
แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง  มีความสัมพันธ์กับแนวคิดเมืองสีเขียว คือ แนวคิดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน 
การออกแบบกับธรรมชาติ แนวคิด   เมืองกระชับ และการเติบโตอย่างชาญฉลาด รวมไปถึงศึกษาผลการวัด
ความเป็นเมืองสีเขียวของหน่วยงานต่างๆ ถึงประเด็นที่ศึกษาวิจัย วัตถุประสงค์ของการวิจัย วิธีและ
ผลการวิจัยและกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามาเป็นกรอบ ในการศึกษา เพื่อสร้างแบบจ าลองวัดดรรชนี
ความเขียวของเมือง โดยท าการศึกษาและรวบรวมตัวแปรที่ได้มาจาก ทฤษฎี กรณีศึกษา งานวิจัย 
ผู้เชี่ยวชาญ และตัวแปรจากพื้นที่ศึกษาเพื่อน าไปสู่กระบวนการคัดกรองตัวแปรเพื่อสร้างแบบจ าลองที่ใช้
ทดสอบกับพื้นที่ศึกษาในการวิเคราะห์ประเมินค่าความเป็นเมืองสีเขียวต่อไป 

การสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง เพื่อน ามาสู่การทดลองวัดความเป็นเมืองสี
เขียว ส าหรับประเมินระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง ผลของการวัดดรรชนีความเขี ยวของเมืองจะ
น าไปสู่การค้นพบระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง สามารถใช้เป็นแนวทางคุ้มครองป้องกันสิ่งแวดล้อม
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ของเมืองไม่ให้เสื่อมโทรมลงต่ ากว่ามาตรฐาน จะเป็นการบ่งชี้ทิศทางและแนวทางในการพัฒนาเมืองที่ใส่ใจ
สิ่งแวดล้อมมากข้ึน 
 
2. ผลที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 

2.1 ได้เรียนรู้และตระหนักถึงองค์ความรู้ แนวคิด และทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาเมืองอย่าง
ยั่งยืนโดยเฉพาะมิติทางด้านสิ่งแวดล้อม และการจัดการสิ่งแวดล้อมในเมือง มาเป็นแนวทางการพัฒนาเมือง
ในปัจจุบัน  

2.2 เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การวัดดรรชนีความเขียวของเมืองและการจัดการ
สิ่งแวดล้อม    ของเมืองในต่างประเทศ เพื่อสามารถน ามาปรับใช้ เปรียบเทียบและแยกแยะความแตกต่าง
และข้อจ ากัด ในการน ามาก าหนดการวัดดรรชนีความเขียวของเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 

2.3 ได้สร้างและออกแบบแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมือง (Green City Index) 
สามารถทดลองวัด “ระดับความเขียว” เพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อมของเมือง 
 
1.2 กรอบการออกแบบวิจัย 

 
ภาพที่ 1 กรอบการออกแบบวิจัย 
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ตารางที่ 1 สรุปกระบวนการน าเข้าข้อมูลตัวแปร 

ที่ ตัวแปร 
แนวคิด 
ทฤษฎี 

ที่อ้างอิง 

การเก็บข้อมูล 
ของตัวแปร 

วิธีการวัดค่า 
คะแนนของตัวแปร 

ค่าน้ าหนัก 
(50) 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
3 ลักษณะดิน 3 ข้อมูล GIS อัตราช่วงระดับคะแนน 2 
4 วัดสีเขียว 1,8,9,11 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
5 โรงเรียนสีเขียว 1,6,8,9,11 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 1 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1,2,7,10 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 1 
8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 2,7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
9 พื้นที่สีเขียว 1,6,10 มากกว่า 1 แหล่ง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 5 
10 *ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 1,6,8,9,11 มากกว่า 1 แหล่ง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 3 
11 แม่น้ าสายหลัก 6/7 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 6 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 1 
13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 6 ข้อมูล GIS ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
14 สนามบินพาณิชย์ 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 1 
15 สถานีรถไฟ 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 6 ข้อมูล GIS มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 ศูนย์อุบัติเหตุไทย ร้อยละการเกิดอุบัติเหตุ 2 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 7,10 ข้อมูลเทศบาล ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 1 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 6,7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 4,6,7,10 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในพื้นที่เมือง 2 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 1/7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 3 
22 การใช้พลังงาน 1/7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 2 
23 จ านวนประชากร 6,8,9,11 กรมส่งเสริมการปกครอง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 1 
24 ความหนาแน่นประชากร 6,7,8,9,11 กรมส่งเสริมการปกครอง ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 2 
25 รายได้ 6 ข้อมูลเทศบาล ค่าต่ าสุด-ค่าสูงสุด 1 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2/5/7 ข้อมูลเทศบาล มี/ไม่มี ในแผนยุทธศาสตร์ 1 

ที่มา : จากการรวบรวมแหล่งที่มาของข้อมูล 

*ดูรายละเอียดภาพผนวก ค 
กรอบแนวคิด ทฤษฎีที่อ้างอิง  
1.ตัวแปรจากแนวคิดเมืองสีเขียว   2.ตัวแปรจากแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
3.ตัวแปรจากแนวคิดการออกแบบกับธรรมชาติ  4.ตัวแปรจากแนวคิดเมืองกระชับ 
5.ตัวแปรจากแนวคิดการเติบโตอย่างชาญฉลาด  6.ตัวแปรจากผลการจัดล าดับความส าคัญของเมือง 
7.ตัวแปรจากดรรชนีวัดความเขียวของเมืองในเอเชีย 8.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลเมืองราชบุรี 
9.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลอัมพวา  10.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลต าบลเมืองแกลง 
11.ตัวแปรจากกรณีศึกษา : เทศบาลนครเชียงใหม่ 
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ตารางที่ 2 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง ทางเลือกที่ 1 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา -0.894 3.578 -0.894 -0.894 -0.894 

2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 1.461 -2.191 1.461 -2.191 1.461 

3 ลักษณะดิน -2.012 1.342 -2.012 0.224 2.459 

4 วัดสีเขียว 1.4241 2.2618 0.1675 -1.0890 -2.7644 

5 โรงเรียนสีเขียว 2.012 2.012 -0.224 -1.342 -2.459 

6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 1.460 1.460 5.109 5.109 5.109 

7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 

8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 5.369 5.369 0.895 5.369 5.369 

9 พื้นที่สีเขียว -3.364 -1.204 -5.781 5.527 4.823 

10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร -2.135 -1.903 -2.464 2.705 3.799 

11 แม่น้ าสายหลัก -0.895 3.579 -0.895 -0.895 -0.895 

12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 1.460 -2.190 1.460 -0.365 -0.365 

13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 2.190 2.190 -1.460 -1.460 -1.460 

14 สนามบินพาณิชย์ 1.790 -0.447 -0.447 -0.447 -0.447 

15 สถานีรถไฟ -0.365 -0.365 3.288 -2.192 -0.365 

16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 0 0 0 0 0 

17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 12.528 12.528 17.002 12.528 17.002 

18 สัดส่วนปริมาณขยะ 0.7735 0.6077 -0.3315 0.6077 -1.6022 

19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 0.8949 

20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 0.8949 0.8949 0.8949 -3.5794 0.8949 

21 การอนุรักษ์พลังงาน 0 0 0 0 0 

22 การใช้พลังงาน 3.579 8.054 3.579 3.579 3.579 

23 จ านวนประชากร 0.806 1.326 -0.523 -0.695 -0.913 

24 ความหนาแน่นประชากร 2.914 1.029 -0.398 -1.703 -1.842 

25 รายได้ 1.744 -0.228 -0.306 -0.403 -0.807 

26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2.087 -1.512 -1.652 -1.830 -2.568 
 รวมคะแนน 33.720 37.086 12.888 17.460 28.009 

ล าดับที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์  37.09 คะแนน 
ล าดับที่ 2  เทศบาลนครพิษณุโลก  33.72 คะแนน 
ล าดับที่ 3  เทศบาลเมืองพิจิตร  28.01 คะแนน 
ล าดับที่ 4  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  17.46 คะแนน 
ล าดับที่ 5 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   12.89 คะแนน 
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ตารางที่ 3 ผลคะแนนตัวแปรในพื้นที่ทดลอง ทางเลือกที่ 2 

ที่ ตัวแปร 
เทศบาลนคร
พิษณุโลก 

เทศบาลนคร
นครสวรรค์ 

เทศบาลเมือง
อุตรดิตถ ์

เทศบาลเมือง
ก าแพงเพชร 

เทศบาล
เมืองพิจิตร 

1 ลักษณะทางธรณีวิทยา 4 4 4 4 4 
2 ลักษณะทางอุทกวิทยา 2 2 2 2 2 
3 ลักษณะดิน 2 2 2 2 2 
4 วัดสีเขียว 6 8 6 2 2 
5 โรงเรียนสีเขียว 8 8 2 2 2 
6 การรักษาสภาพแวดล้อมที่ดี 2 2 2 4 2 
7 นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า 1 1 1 1 1 
8 การบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม 4 4 1 2 2 
9 พื้นที่สีเขียว 5 5 1 5 4 
10 ขนาดพื้นที่สีเขียว/ประชากร 3 3 1 3 3 
11 แม่น้ าสายหลัก 2 4 1 2 1 
12 ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก 2 2 2 2 2 
13 ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก 4 2 4 1 2 
14 สนามบินพาณิชย์ 1 0 0 0 0 
15 สถานีรถไฟ 2 1 2 2 4 
16 สถานีขนส่งผู้โดยสาร 2 1 2 1 2 
17 การลดการเกิดอุบัติเหตุ 4 2 4 2 4 
18 สัดส่วนปริมาณขยะ 4 3 3 1 1 
19 โรงบ าบัดน้ าเสียของชุมชน 2 1 2 0 0 
20 สถานีก าจัดขยะมูลฝอย 2 1 2 1 2 
21 การอนุรักษ์พลังงาน 3 1 3 1 3 
22 การใช้พลังงาน 2 2 4 1 2 
23 จ านวนประชากร 3 4 4 1 1 
24 ความหนาแน่นประชากร 8 3 6 1 2 
25 รายได้ 4 1 1 1 1 
26 การมีส่วนร่วมของชุมชน 2 2 2 2 2 
 รวมคะแนน 84   84   61 

ล าดับที่ 1 เทศบาลนครนครสวรรค์  84.00 คะแนน 
ล าดับที่ 1  เทศบาลนครพิษณุโลก  84.00 คะแนน 
ล าดับที่ 2  เทศบาลเมืองพิจิตร  75.00 คะแนน 
ล าดับที่ 2  เทศบาลเมืองก าแพงเพชร  75.00 คะแนน 
ล าดับที่ 3 เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์   61.00 คะแนน 
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2.แบบสอบถามผู้เชี่ยวชาญ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้เชี่ยวชาญ 
ชื่อ-สกุล   …………………………………………………………………………………………………………… 

 

ประวัติโดยย่อ  ……………………………………………………………………………………………………………… 

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

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

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

 

ส่วนที่ 2 ผู้เชี่ยวชาญให้ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็น ในเรื่องของ “แบบจ าลองดรรชนีความเขียวของ
เมือง”     (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) 
1.เมืองสีเขียว มีความส าคัญหรือไม่ในกระแสการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
2.ยกตัวอย่างเมืองที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและศักยภาพในการพัฒนาเป็นเมืองสีเขียวในประเทศไทย 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
3.จ าเป็นหรือไม่ที่ปัจจัยในการสร้างแบบจ าลองดรรชนีความเขียวของเมืองต้องประกอบไปด้วยตัวแปรเชิง
ปริมาณ และตัวแปรเชิงคุณภาพ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
4.ผลที่เกิดจากการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ท่านคิดว่ามีประโยชน์หรือไม่ และสามารถน าไปต่อ
ยอดการพัฒนาเมืองอย่างยั่งยืน ที่ใส่ใจสภาพแวดล้อมหรือไม่ อย่างไร 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
5.ผลที่เกิดจากการทดลองวัดดรรชนีความเขียวของเมือง ท่านคิดว่าสามารถน ามาเป็นข้อมูลพื้นฐานหรือ
ข้อมูลที่จะส่งผลต่อแนวโน้มการพัฒนาเมืองในอนาคตหรือไม่ 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
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ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อตัวแปรในการวิจัย (วิธีประเมินแบบปริมาณ) 

กลุ่ม ตัวแปร 
ระดับความคิดเห็น 

ข้อเสนอแนะ 
ดีมาก ดี พอใช้ 

ควร
ปรับปรุง 

กายภาพ 
 
 
 
 

ลักษณะทางธรณีวิทยา           
ลักษณะทางอุทกวิทยา           
ลักษณะดิน           
การท าเกษตรในเมือง           
วัดสีเขียว      
โรงเรียนสีเขียว      

สิ่งแวดล้อม 
 
 
 
 

การรักษาสภาพแวดล้อมท่ีดี           
นโยบายเกี่ยวกับคุณภาพน้ า           
การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม           
พื้นท่ีสีเขียว           
ขนาดพื้นท่ีสีเขียวต่อประชากร           
แม่น้ าสายหลัก           
ทางหลวงแผ่นดิน 3-4 หลัก            
ทางหลวงแผ่นดิน 1-2 หลัก            
สนามบินพาณิชย์           
สถานีรถไฟ           
สถานีขนส่งผู้โดยสาร           
การลดการเกิดอุบัติเหตุ           

โครงสร้างพื้นฐาน 
  

สัดส่วนปริมาณขยะ           
โรงบ าบัดน้ าเสียชุมชน           
สถานีก าจัดขยะมูลฝอย           

พลังงาน 
การอนุรักษ์พลังงาน           
การใช้พลังงานทดแทน           

เศรษฐกิจ 
และสังคม 
   
  

จ านวนประชากร           
ความหนาแน่นประชากร           
รายได้           
การมีส่วนร่วมของชุมชน           

 
ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อแบบจ าลองทั้ง 2 ทางเลือก (วิธีประเมินแบบคุณภาพ) 
1.แบบจ าลอง 1 ที่มีหน่วยการวัดเป็นค่าดรรชนีมาตรฐาน (Standardized Index) 
2.แบบจ าลอง 1 ที่มีหน่วยการวัดเป็นค่าร้อยละ (Percentage) 
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ประวัติผู้วิจัย 
 
ชื่อ – สกุล     วรรณวิไล  วะยะลุน 
ที่อยู่    เลขที่ 126/1 ซอยลาดพร้าว 124  ถนนลาดพร้าว  

แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 
ที่ท างาน    บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตน์ จ ากัด 
    เลขที่ 1473 อาคารโชติจินดา ซอยพัฒนาการ 31/1 ถนนพัฒนาการ 
    แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 

โทรศัพท์.02-318 7235  โทรสาร.02-318 7236 
ประวัติการศึกษา 

พ.ศ. 2539   ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม  
อ าเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 

พ.ศ. 2542                ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม  
อ าเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 

พ.ศ. 2545   ระดับปริญญาตรี สาขาการออกแบบชุมชนเมือง (สถ.ม.) 
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมืองและนฤมิตศิลป์  
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม 

พ.ศ. 2554 ศึกษาต่อระดับปริญญามหาบัณฑิต สาขาการวางแผนชุมชนเมือง 
และสภาพแวดล้อม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการท างาน 
พ.ศ. 2550 - 2556  บริษัท องศา คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
พ.ศ. 2556   บริษัท ฟิวเจอร์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด 
พ.ศ. 2556 - ปัจจุบัน  บริษัท โชติจินดา มูเชล คอนซัลแตน์ จ ากัด 
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