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 วิภัสสร  ธิติเลิศเดชา : พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด.  อาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ   : อ.ดร.สินีนาถ   
ศุกลรัตนเมธี.  129 หน้า. 
 
 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เพื่อท าความเข้าใจและหาแนวทางการปรับปรุง
พื้นที่ส่วนกลางให้มีลักษณะส่งเสริมต่อการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้อยู่อาศัย โดยใช้การ
เปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน (Hierarchy) เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ผลการวิจัยได้
ชัดเจนมากที่สุด 
 ขั้นตอนการวิจัยแบ่งเป็น 5 ขั้นตอนหลัก คือ 1) ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็น
ข้อมูลที่เกี่ยวกับชุมชน พฤติกรรมมนุษย์ พื้นที่ส่วนกลาง และข้อมูลที่เกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัด
ความรู้สึกความเป็นชุมชน 2) ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งานและก าหนดพื้นที่ศึกษา โดยมีการเลือกพื้นที่ศึกษา
ในย่านพื้นที่ศึกษาเดียวกันเพื่อพยายามควบคุมตัวแปรอื่นๆให้ใกล้เคียงกัน 3) เก็บข้อมูลจากการ
ส ารวจภาคสนาม และสัมภาษณ์กลุ่มผู้ใช้งานในพื้นที่ศึกษาโดยแบบสอบถาม 4) วิเคราะห์ ประเมินผล 
และประมวลผลข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ 5) สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 ผลการวิจัยพบว่า พื้นที่ส่วนกลางที่มีการเกิดกิจกรรมทางสังคมมากที่สุดคือ พื้นที่รับรอง
แขก รองลงมาคือ พื้นที่ทางเดิน สวนลอยฟ้า ห้องออกก าลังกาย และสระว่ายน้ า ตามล าดับ ซึ่งยัง
พบว่าพื้นที่สวนกลางบริเวณสวยลอยฟ้ามีความถี่ในการใช้งานพื้นที่น้อยที่สุด โดยผลการวิจัยด้าน
ความรู้สึกความเป็นชุมชนพบว่า ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดไม่ได้มีความเป็นชุมชนที่สูง
ชัดเจนมากนัก รวมถึงมีระดับการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้านที่ต่ ากว่าด้านอื่นๆ  
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 VIPHASSORN THITILERTDECHA : HUMAN BEHAVIOR IN USING COMMUNAL AREA 
AND  A  SENSE  OF  COMMUNITY  IN  CODOMINIUMS.  INDEPENDENT  STUDY  ADVISOR :   
DR. SINEENART SUKOLRATANAMETEE.  129 pp. 
 
 This research aims to investigate environmental factors that affect sense of 
community among condominium residents and human behavior in using communal area 
in order to better understand and to improve its physical design that help promoting 
social interaction among condominium residents. 
 The research is divided into five main stapes; 1) reviewing literatures including 
theory of sense of community and the relationship between people and place, 2) defining 
study area by selecting site in the same study area to try to control other variables that are 
similar, 3) collecting data from field surveys and interviewing condominium residents using 
questionnaires, 4) analyzing data using statistical methods, and 5) drawing conclusions and 
proposing some recommendations. 
 The results indicates that condominiums’ public areas with highest social 
activities are reception area, common area, roof garden, exercise room, and swimming 
pool, respectively and found that roof garden area possesses a minimum frequency of 
use.  In terms of sense of community measurements, the result shows a moderate level 
of sense of community among condominium residents and social interaction is the lowest 
among the three dimensions of sense of community.        
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 การค้นคว้าอิสระฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีด้วยความช่วยเหลือจากบุคคลหลายๆ 
ท่าน ผู้เขียนขอกราบขอบพระคุณท่าน อาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกลรัตนเมธี เป็นอย่างสูงที่ท่านได้กรุณา
สละเวลาอันมีค่ารับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนให้ค าปรึกษาแนะน า เสนอ
แนวคิด และชี้แนะแนวทางแก้ไขปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ในการท าการค้นคว้าอิสระมาโดยตลอด 
และขอขอบพระคุณท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร ประธานกรรมการสอบการ
ค้นคว้าอิสระ ท่านอาจารย์ รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยสิทธิ์ ด่านกิตติกุล และอาจารย์ ดร.สินีนาถ ศุกล
รัตนเมธี ที่กรุณาสละเวลามาเป็นกรรมการสอบการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนให้ความคิดเห็นและ
ค าแนะน าอันเป็นประโยชน์ต่อการท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้จนส าเร็จลงได้ด้วยดี 
 ขอขอบพระคุณบิดามารดา ผู้เป็นที่รักยิ่ง อันเป็นทั้งผู้ให้ก าเนิด ให้การอบรมส่งเสียเลี้ยง
ดู ให้ก าลังใจ และให้การสนับสนุนในทุกๆด้านแก่ผู้เขียน รวมถึงพี่สาวและพี่ชายสุดที่รักที่คอยเป็น
ก าลังใจให้ผู้เขียนมีความมานะพยายามในการจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มาโดยตลอดจนเสร็จ
สมบูรณ์และส าเร็จการศึกษา 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจิโรจน์ อนามบุตร อาจารย์สุพิชฌาย์ เมืองศรี 
และอาจารย์ทุกท่านในภาควิชาการออกแบบชุมชน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ซึ่งได้ให้ค าปรึกษา แนะน า และค าปรึกษาอันเป็นประโยชน์อย่างมากในขณะที่ศึกษาในระดับปริญญา
โทและจัดท าการค้นคว้าอิสระ ตลอดจนถามไถ่ความคืบหน้าของการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เรื่อยมา
 ขอขอบคุณ คุณนวีภาพ ทักษยศ และพี่ๆเพื่อนๆทุกคนที่ได้ศึกษาในระดับปริญญาโท 
สาขาภูมิสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร มาด้วยกัน ที่ท าให้
การศึกษาในระดับปริญญาโทของผู้เขียนเป็นไปอย่างราบรื่น และสนุกสนาน อีกทั้งยังคอยเป็นก าลังใจ 
รับฟัง และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในระหว่างการจัดท าการค้นคว้าอิสระฉบับนี้เสมอมา
 ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวัฒน์ อ่อนลมูล ที่ให้ค าปรึกษา แนะน า และ
ช่วยเหลือเกี่ยวกับเอกสารและปัญหาต่างๆ มาโดยตลอด 
  ขอขอบคุณ คุณไททวีป ตีระพงษ์ไพบูลย์ พี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาวธรรมศาสตร์ และเพื่อนๆ
ราชินีทุกท่านที่คอยให้ก าลังใจ ให้การสนับสนุน และคอยถามไถ่อยู่เสมอ และขอขอบคุณ ทุกๆ ท่านที่
ได้ให้การสนับสนุน ความช่วยเหลือ และให้ก าลังใจเป็นอย่างดีต่อผู้เขียนซึ่งมิได้เอ่ยนามมา ณ ที่นี้ด้วย  
 สุดท้ายนี้ หากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้มีคุณค่าและเกิดประโยชน์ในการปรับปรุงพื้นที่
ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดและสามารถท าให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ต่อไปน้ัน 
ผู้เขียนจักยิ่งดีเป็นอย่างยิ่ง และหากมีข้อบกพร่องประการใดๆจากการค้นคว้าอิสระฉบับนี้ ผู้เขียนขอ
น้อมรับไว้แต่เพียงผู้เดียว และขออภัยไว้ ณ ที่นี้ด้วย 
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