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 การวิจัยนี้มีจุดมุ่งหมายจะศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เพื่อท าความเข้าใจและหาแนวทางการปรับปรุง
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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  
 
 
 
 
 

 
 

ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง                      บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศิลปากร 
ลายมือช่ือนักศึกษา.......................................       ปีการศึกษา 2557 
ลายมือช่ืออาจารย์ที่ปรึกษาการค้นคว้าอิสระ...................................... 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



 จ 
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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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บทที่ 1 
บทน ำ 

 
1. ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

 ที่อยู่อาศัยในปัจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างไปจากในอดีต กลายเป็นที่อยู่อาศัย

แนวตั้งมากขึ้น ทั้งเรื่องรูปแบบ พื้นที่การใช้งาน ขนาด ที่ตั้ง และอื่นๆ เนื่องจากลักษณะการใช้ชีวิต

ของคนในยุคปัจจุบันที่เปลี่ยนไป เทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้าเพิ่มขึ้น ท าให้รูปแบบการด าเนินชีวิตเริ่ม

เน้นที่ความสะดวกสบายและความรวดเร็วเป็นสิ่งส าคัญ จึงเกิดที่พักอาศัยจ านวนมากในท าเลที่ตั้งที่ติด

กับสิ่ งอ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าบีที เอส รถไฟฟ้าใต้ดิน ร้านอาหาร 

ห้างสรรพสินค้า ส่งผลให้ราคาที่ดินบริเวณนั้นเพิ่มสูงขึ้น อาคารที่พักอาศัยในบริเวณนั้นจึงพยายามใช้

พื้นที่ที่มีอยู่ก่อให้เกิดรายได้สูงที่สุด ส่วนมากพื้นที่เหล่านี้จะสร้างเป็นอาคารสูงเพื่อให้มีพื้นที่การใช้

สอยได้มากที่สุด รวมถึงที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่ในแต่ละชั้นของอาคารจะพยายามสร้างให้มี

จ านวนห้องพักอาศัยให้ได้จ านวนมากที่สุด ส่งผลท าให้ขนาดของห้องพักอาศัยมีพื้นที่การใช้สอยที่

จ ากัด มีพื้นที่ส่วนกลางเพื่อรองรับให้ผู้อยู่อาศัยส าหรับพักผ่อนหรือผ่อนคลายไม่เพียงพอแก่ความ

ต้องการ เนื่องจากพื้นที่ส่วนกลางเป็นพื้นที่ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่เจ้าของโครงการ จากการที่

เจ้าของโครงการพยายามใช้ประโยชน์จากพื้นที่ให้คุ้มค่ามากที่สุดเท่าที่จะท าได้ ยิ่งสามารถรองรับผู้อยู่

อาศัยได้เพิ่มมากขึ้นเท่าไหร่ รายได้ก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้น ท าให้อาคารชุดหลายแห่งขาดพื้นที่ที่

เอื้ออ านวยต่อการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยร่วมกัน ความเป็นที่อยู่อาศัยแบบดั้งเดิมจางหายไป 

คนอยู่บริเวณใกล้เคียงกันเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ไม่รู้จักกัน ไม่มีการทักทายกัน ไม่เกิดกิจกรรมทางสังคม

ร่วมกัน จนกลายเป็นว่าที่อยู่อาศัยที่เป็นศูนย์รวมของครอบครัวหลายๆครอบครัว ขาดสิ่งที่ส าคัญที่สุด

ต่อการอยู่อาศัยร่วมกัน “ความเป็นชุมชนขาดหายไป” 

 ปัจจุบันมีการสร้างที่อยู่อาศัยแนวตั้งเพิ่มขึ้นมากในระยะเวลาไม่นาน โดยมีแนวโน้มว่าใน
อนาคตจะยิ่งมีปริมาณการสร้างเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เกิดการแข่งขันสูงขึ้น ภายหลังมีที่อยู่อาศัย
แนวตั้งประเภทอาคารชุดหลายแห่งเริ่มตระหนักถึงความส าคัญของพื้นที่ส่วนกลาง มีการแบ่งพื้นที่ ใน
การสร้างห้องพักอาศัยบางส่วนสร้างเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่เพิ่มเติมจากพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องมีตาม
กฎหมาย ไม่ว่าจะเป็นสวน, สระว่ายน้ า, ลานกีฬา และพื้นที่พักผ่อนต่างๆ พื้นที่เหล่านี้เป็นปัจจัยส่วน
หลักๆที่สามารถดึงดูดให้คนเลือกซื้อคอนโดมิเนียมนั้นๆได้ เพราะผู้คนต้องการมีที่อยู่อาศัยที่มีความ
สะดวกสบาย ต้องการความเป็นที่อยู่อาศัยที่ใกล้เคียงกับความรู้สึกเหมือนอยู่บ้านมากที่สุด ต้องการมี
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ระดับคุณภาพชีวิตที่ดี ท าให้ผู้คนเริ่มให้ความส าคัญกับพ้ืนที่อยู่อาศัยและรูปแบบการใช้ชีวิตของตนเอง
มากขึ้น แต่ถึงแม้อาคารชุดหลายแห่งจะเริ่มหันมาใส่ใจพื้นที่ส่วนกลางกัน แต่ในความเป็นจริงพื้นที่
ส่วนกลางภายในอาคารชุดที่มีอยู่ในปัจจุบันส่วนมากนั้นกลับไม่สามารถตอบสนองความต้องการของผู้
อยู่อาศัยได้เท่าที่ควร เช่น บางแห่งพื้นที่ส่วนกลางเป็นเพียงพื้นที่สวยงามที่ไม่สามารถใช้งานได้จริง ไม่
มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร พื้นที่ส่วนกลางที่มีอยู่กลายเป็นเพียงพื้นที่ที่มีการสร้างขึ้นตามกฎหมาย ไม่
สามารถท าให้ผู้อยู่อาศัยใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางได้อย่างเต็มที่ ท าให้ความเป็นอยู่ของผู้อยู่อาศัยใน
อาคารชุดยังคงมีวิถีชีวิตแบบต่างคนต่างอยู่เช่นเคย 
 ดังนั้นการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด จะท าให้ทราบถึงลักษณะการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในแต่ละ
พื้นที่ภายในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ซึ่งสามารถเป็นแนวทางในการศึกษาต่อยอดและปรับปรุง
พื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดให้มีลักษณะที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานและ
ความต้องการของผู้อยู่อาศัยมากยิ่งขึ้น รวมถึงการพัฒนาระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยให้เกิด
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนที่มีการช่วยเหลือ ดูแลซึ่งกันและกัน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดให้ดีขึ้นต่อไป 
 

2. ควำมมุ่งหมำยและวัตถุประสงค์ 

 2.1 เพื่อศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัย

ประเภทอาคารชุด  

 2.2 เพื่อศึกษาความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภท

อาคารชุด  

 

3. ค ำถำมในกำรวิจัย 

 3.1 พื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆในที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด มีการเกิดลักษณะ

พฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยอย่างไร  

 3.2 ผู้อยู่อาศัยภายในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ภายในที่อยูอ่าศัยของตนเองมากน้อยเพียงใด 

 

4. ขอบเขตของกำรศึกษำ 

 4.1 ขอบเขตด้านพื้นที่ศึกษา ท าการศึกษาจากพื้นที่ที่เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยใจกลางเมืองที่
มีผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก โดยเลือกอาคารชุดที่อยู่ในย่านพื้นที่ศึกษาในเขตกรุงเทพมหานครที่มี
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ความน่าสนใจ ที่สามารถเป็นตัวแทนของที่อยู่อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันได้ มาศึกษาความเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยแนวตั้งและศึกษาลักษณะพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางของ
ผู้อยู่อาศัย เพื่อน ามาเป็นพ้ืนที่ศึกษาในการประเมินผล 
 4.2 ขอบเขตด้านเนื้อหาการศึกษา ในการวิจัยในครั้งนี้มุ่งเน้นศึกษาพฤติกรรมการใช้งาน
พื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด โดยท าการ
วิเคราะห์และประเมิน ปัจจัยแวดล้อมด้วยการเปรียบเทียบกลุ่มพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน 
(Hierarchy) เพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วน
หนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ให้เห็นถึงลักษณะการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในบริเวณ
ส่วนต่างๆ และระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดได้
ชัดเจนยิ่งขึ้น โดยผลจากการศึกษาครั้งนี้สามารถน ามาเป็นตัวชี้วัด และเปรียบเทียบ เพื่อเป็นแนวทาง
ในการปรับปรุงบริเวณพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานและเกิดการ
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยมากขึ้นต่อไป 

 
5. ขั้นตอนของกำรศึกษำ 

 ในการวิจัยน้ีมีขั้นตอนการด าเนินงาน 5 ขั้นตอนหลักๆดังนี ้

 5.1 ศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิจากเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎี

และแนวคิด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยแบ่งเป็นการศึกษาข้อมูลออกเป็น 2 ส่วน ได้แก ่

      5.1.1 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นชุมชน พฤติกรรมมนุษย์ ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับพื้นที่ และพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
      5.1.2 ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้วัดความรู้สึกความเป็นชุมชน 
 5.2 ก าหนดกลุ่มผู้ใช้งาน (User) ตัวแปรในการวิจัย รวบรวมข้อมูลความต้องการ ปัจจัย
แวดล้อมในแหล่งที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด และก าหนดพื้นที่ศึกษา 
      5.2.1 ก าหนดกลุ่มตัวอย่างผู้อยู่อาศัย (User) โดยมีการก าหนดขอบเขตกลุ่มอายุ 
ระดับรายได้ ลักษณะวิถีชีวิต พื้นที่การใช้งาน ลักษณะความต้องการของรูปแบบที่พักอาศัย แหล่ง
พื้นที่ที่พักอาศัย เพื่อให้สามารถคัดเลือกพื้นที่ศึกษาที่มีลักษณะองค์ประกอบใกล้เคียงกันเพื่อให้ผลการ
วิเคราะห์มีความชัดเจนมากที่สุด 
      5.2.2 ก าหนดย่านพื้นที่ศึกษาและอาคารชุดที่สามารถเป็นตัวแทนของรูปแบบที่อยู่
อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันได้ โดยเลือกจากการแนะน าในหนังสือแนะน าที่พักอาศัยผลส ารวจ
ปริมาณผู้อยู่อาศัยในที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด เวปไซต์ที่เกี่ยวข้องกับแหล่งที่พักอาศัยประเภท
อาคารชุด รวมถึงสื่อประเภทอื่นๆ โดยเลือกอาคารชุดที่อยู่ในย่านพื้นที่ศึกษาเดียวกัน มีองค์ประกอบ
โดยรอบใกล้เคียงกันเช่น ระดับรายได้ของผู้อยู่อาศัย บริบทแวดล้อมรอบข้าง สิ่งอ านวยความสะดวก
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ต่างๆ โดยเลือกย่านพื้นที่ศึกษามา 4 แห่ง แล้วจึงคัดเลือกย่านพื้นที่ศึกษาเหลือเพียงแห่งเดียว เพื่อท า
การวิเคราะห์ที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดที่มีผู้อยู่อาศัยจริงและมีช่วงระยะเวลาที่สร้างแล้วเสร็จใน
เวลาที่ใกล้เคียงกัน เพื่อที่จะสามารถควบคุมระยะเวลาการอยู่อาศัยของผู้อยู่อาศัยและตัวแปรอื่นๆได้ 
รวมถึงมีพื้นที่ส่วนกลางภายในที่พักอาศัยประเภทคอนโดมิเนียมที่ไม่ต่างกัน เพื่อให้สามารถ
เปรียบเทียบพฤติกรรมการใช้งานในพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษาได้ โดยดูจากข้อมูลพื้นฐานและ
ลักษณะพื้นที่โครงการในแต่ละโครงการ ซึ่งเลือกพื้นที่ศึกษาเป็นอาคารชุดจ านวน 2 แห่ง 
 5.3 ส ารวจภาคสนามและสัมภาษณ์ผู้อยู่อาศัยในพื้นทีศ่ึกษา 
      5.3.1 เก็บข้อมูลส ารวจลักษณะกายภาพและบริเวณรอบด้าน ต าแหน่งที่ตั้ง การใช้
งาน และรูปแบบพ้ืนที่ส่วนกลางของพ้ืนที่ศึกษา เพื่อจัดท าแบบแผนวิเคราะห์ต่อไป 
      5.3.2 ตั้งค าถาม สอบถามผู้อยู่อาศัยเกี่ยวกับการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ทัศนคติ

เกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่พักอาศัย และตั้งค าถามที่เป็นตัวชี้วัดความรู้สึกความ

เป็นชุมชนภายในอาคารชุด  

      5.3.3 สรุป พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง และความเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 

 5.4 การวิเคราะห์ ประมวลผลข้อมูลโดยวิธีทางสถิติ และประเมินผล 

 5.5 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 

 

6. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
 6.1 ท าให้ทราบถึงลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภท
อาคารชุด และความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
 6.2 ใช้เป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของผู้อยู่อาศัยที่แสดง
ถึงระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
 6.3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด หรือที่อยู่อาศัยแนวตั้ง
ประเภทอื่นๆ สามารถน าผลการวิจัยนี้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางของที่อยู่อาศัย
แนวตั้งให้สามารถตอบสนองต่อการใช้งานของผู้อยู่อาศัยได้ดียิ่งขึ้นต่อไป 
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บทที่ 2 
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
1. ความเป็นชุมชน 
 1.1 ความหมายและขอบเขตของค าว่าชุมชน 
       ค ำว่ำ ชุมชน ในสังคมไทยนั้นได้ถูกใช้ในควำมหมำยที่แตกต่ำงกันไปอย่ำง
หลำกหลำยตำมแต่ทัศนะของนักวิชำกำรและผู้รู้แต่ละคน ได้แก่ 
       ชยันต์ วรรธนะภูติ (2536) กล่ำวถึง “ชุมชน” ในควำมหมำยว่ำ หมำยถึง กำรอยู่
รวมกันของกลุ่มคนจ ำนวนหนึ่งในพื้นที่แห่งหนึ่ง เพื่ออำศัยทรัพยำกรธรรมชำติในบริเวณนั้นในกำร
ด ำรงชีวิต โดยเหตุที่มีคนกลุ่มดังกล่ำวอำศัยอยู่ร่วมกันใช้ทรัพยำกรเพื่อกำรผลิต จึงมีกำรก ำหนด
รูปแบบควำมสัมพันธ์ซึ่งกันและกันขึ้น 
       กำญจนำ แก้วเทพ (2538) กล่ำวถึง “ชุมชน” ว่ำ “ชุมชน“ หมำยถึง กลุ่มคนที่
อำศัยอยู่ในอำณำเขตบริเวณเดียวกัน มีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิด มีฐำนะและอำชีพที่คล้ำยคลึงกัน มี
ลักษณะของกำรใช้ชีวิตร่วมกัน มีควำมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือ
ญำติ จนถึงระดับหมู่บ้ำนและระดับเกินหมู่บ้ำนและผู้ที่อำศัยในชุมชนมีควำมรู้สึกว่ำเป็นคนชุมชน
เดียวกัน  
       จิตติ มงคลชัยอรัญญำ (2540) กล่ำวถึง “ชุมชน” โดยสรุปว่ำ “ชุมชน” ประกอบไป
ด้วยระบบควำมสัมพันธ์ของคน ควำมเชื่อ ศำสนำ ประเพณี วัฒนธรรม ระบบเศรษฐกิจ อำชีพ ระบบ
กำรเมือง ระบบกำรปกครอง โครงสร้ำงอ ำนำจ รวมถึงระบบนิเวศน์วิทยำ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยี
ด้ำนต่ำง ๆ ซึ่งระบบเหล่ำนี้มีควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกันหรือเรียกอีกอย่ำงหนึ่งว่ำ มีควำมเชื่อมโยงกัน
ชนิดที่ไม่สำมำรถแยกออกจำกกันได้ 
 จำกทัศนะของนักวิชำกำรข้ำงต้น ควำมหมำยของค ำว่ำชุมชนมีควำมแตกต่ำงกันบ้ำง
คล้ำยคลึงกันบ้ำง แต่เนื่องจำกสภำพทำงสังคมได้เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วงเวลำ ควำมหมำยของค ำ
ว่ำ ชุมชนจึงควรจะมีควำมหมำยว่ำ ชุมชน หมำยถึง กลุ่มคนที่อำศัยอยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือต่ำงพ้ืนที่ก็
ได้ แต่กลุ่มบุคคลเหล่ำนั้น จะต้องมีควำมสนใจร่วมกัน (Common Interest) มีควำมสัมพันธ์กัน 
(Relationship) มีกำรกระท ำระหว่ำงกัน (Interaction) มีควำมรู้สึก (Sense) และมีพื้นฐำนชีวิตอย่ำง
เดียวกัน ค ำว่ำ มีพื้นฐำนของชีวิตอย่ำงเดียวกัน นั้นหมำยควำมว่ำ มีสถำบันสังคมหรือมีระบบ
วัฒนธรรมที่ตอบสนองควำมจ ำเป็นเพื่อกำรด ำรงอยู่ของมนุษย์ ได้แก่ สถำบันครอบครัว เครือญำติ 
กำรเมืองกำรปกครอง ศำสนำ ศิลปะ เป็นต้น 
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 เมื่อพิจำรณำจำกควำมหมำยนี้ก็พอจะมองเห็นได้ว่ำควำมเป็นชุมชนนั้นไม่ได้อยู่ที่
ลักษณะกำยภำพ ต้องอยู่ในอำณำบริเวณเดียวกันหรือขึ้นอยู่กับตัวคนเท่ำนั้น แต่ปัจจัยชี้ขำดควำมเป็น
ชุมชน ก็คือ ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงคนต่อคนในชุมชนนั้น ฉะนั้นหำกกล่ำวโดยสรุป ควำมเป็นชุมชน จะ
พิจำรณำได้จำกกำรที่คนในชุมชนมีควำมสัมพันธ์แบบประสำนสอดคล้องกลมกลืนกัน (Harmonious) 
คือควำมเป็นอันหนึ่งเดียวกัน (Unity) ตั้งแต่ระดับครอบครัวไปสู่ระดับเครือญำติจนกระทั่งถึงระดับ
หมู่บ้ำนและระดับเกินหมู่บ้ำนหรือที่เรียกว่ำ Supra - village 
 ชุมชนที่มีพลังเข้มแข็งนั้นมีควำมหมำยมำกยิ่งไปกว่ำเพียงแค่กำรมีหมู่คนมำก ๆ มำ
รวมตัวกัน แต่สิ่งที่ส ำคัญยิ่งไปกว่ำนั้นคือ จะท ำอย่ำงไรให้กลุ่มคนที่หลำกหลำยของสังคมไม่ว่ำจะอยู่
ในเมืองหรืออยู่ในชนบท ได้มำร่วมคิด ร่วมสร้ำงร่วมกันพัฒนำท้องถิ่นของตนเอง กำรสร้ำงชุมชนให้
เกิดมีพลังที่เข้มแข็งจึงเป็นสิ่งส ำคัญและจ ำเป็น หำกมองย้อนกลับให้ลึกลงไปก็จะพบว่ำ ชุมชนที่มีพลัง
เข้มแข็งนั้น ต้องเกิดจำกควำมสมำนฉันท์ของปัจเจกบุคคลในชุ มชน ระดับปัจเจกบุคคลจึง
เปรียบเสมือนฟันเฟืองหนึ่งในระบบจักรกลทั้งหมด ที่ท ำงำนกันอย่ำงประสำนสอดคล้องและหนุน
เนื่องกับฟันเฟืองอื่น ๆ เพื่อให้ระบบจักรกลทั้งระบบท ำงำนได้ นั่นก็หมำยควำมว่ำ ฟันเฟืองแต่ละตัว
ต้องรู้บทบำท หน้ำที่ของตัวเอง และขณะเดียวกันก็ต้องรู้ว่ำฟันเฟืองตัวอื่น ๆ มีบทบำท หน้ำที่อย่ำงไร 
ระดับปัจเจกบุคคลจึงมีควำมส ำคัญ มีคุณค่ำต่อมวลสมำชิกในชุมชน 
 1.2 องค์ประกอบของชุมชน 
      George (1955 : 118) กล่ำวถึง ชุมชน (Community) ว่ำเป็นผลที่ เกิดขึ้นโดย
ธรรมชำติจำกกำรรวมตัวกันของกลุ่มคน มีควำมผูกพันกับพื้นที่โดยใช้เป็นที่อยู่อำศัย ประกอบอำชีพ 
และด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ จนเกิดเป็นหน่วยต่ำง ๆ ของกำรจัดองค์กรทำงสังคมบนพื้นที่เหล่ำนั้นขึ้นมำ 
โดยชุมชนต้องมีองค์ประกอบส ำคัญอย่ำงน้อย 3 อย่ำง คือ  
      1.2.1 พื้นที่ทำงภูมิศำสตร ์(Geographical areas)  
      1.2.2 มีกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม (Social interaction)  
      1.2.3 มีควำมรู้สึกผูกพันร่วมกัน (Common ties)  
       ศรีศักร วัลลิโภดม (2534 : 7–8) กล่ำวว่ำ หมู่บ้ำนอำจมีควำมหมำยโดยนัยว่ำเป็น 
“ชุมชน” ซึ่งเป็นหน่วยทำงสังคมที่อยู่เหนือระดับครอบครัวขึ้นไป มีกำรรวมตัวของหลำยครอบครัวอยู่
ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน ก่อให้เกิดควำมสัมพันธ์ทำงสังคมที่ท ำให้คนเหล่ำนั้นมีกำรพบปะสังสรรค์ และ
ด ำรงชีวิตอยู่ร่วมกันอย่ำงยำวนำนจนกลำยเป็นพวกเดียวกัน มีรูปแบบกำรด ำเนินชีวิต ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และควำมเชื่อเป็นแบบเดียวกัน มีภำษำที่ใช้สื่อสำรกันเอง 
 กล่ำวได้ว่ำ ชุมชน คือ ชื่อเรียกของระบบควำมสัมพันธ์ของสังคม ที่มีกำรรวมตัวของ
หลำยครอบครัวอยู่ในพื้นที่บริเวณเดียวกัน โดยมีองค์ประกอบด้วยกัน 3 อย่ำงคือ พื้นที่  กำร
ปฏิสัมพันธ์กันระหว่ำงบุคคล และควำมรู้สึกผูกพันร่วมกัน ซึ่งจะก่อให้เกิดกิจกรรมต่ำงๆ ทำงสังคมขึ้น 
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โดยจะมีควำมแตกต่ำงกันในแต่ละชุมชน ที่เกิดจำกควำมแตกต่ำงกันของควำมสัมพันธ์ของบุคคลใน
สังคม สภำพทำงภูมิศำสตร์ สิ่งแวดล้อม และทรัพยำกรธรรมชำติที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งสำมำรถ
เปลี่ยนแปลงได้ตำมเหตุปัจจัยข้ำงต้นที่เปลี่ยนไป  
 1.3 แนวคิดความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม กิจกรรม และการใช้พื้นที่ 
      จำกควำมสัมพันธ์ในชุมชนระหว่ำงวัฒนธรรม กิจกรรม และที่ตั้ง ถือเป็นปัจจัยส ำคัญ
ที่ท ำให้แต่ละชุมชนมีเอกลักษณ์ที่แตกต่ำงกัน โดยมีรำยละเอียดในแต่ละองค์ประกอบ ดังนี้ 
(Rapoport, 1977) 
      1.3.1 วัฒนธรรม จำกแนวคิดของ Rapoport (1994 : 474-478) ควำมหมำยของ
วัฒนธรรมส่วนมำกอยู่ในรูปแบบนำมธรรม เช่น ควำมเชื่อ (Belief system) และค่ำนิยมทำงสังคม 
(Social value) จึงเป็นที่สังเกตุและจ ำแนกยำกเนื่องจำกต้องสังเกตุจำกพฤติกรรมของมนุษย์ แต่หำก
มองควำมหมำยของวัฒนธรรมในรูปแบบของรูปธรรมที่สำมำรถจับต้องได้ สำมำรถสังเกตุได้จำกกำร
จัดองค์ประกอบทำงพื้นที่ และสภำพแวดล้อมที่มนุษย์สร้ำงขึ้นในชุมชนซึ่งจะแตกต่ำงกันออกไปอย่ำง
เห็นได้ชัดเจน Rapoport (1994) กล่ำวว่ำโครงสร้ำงทำงสังคมนั้นมีผลต่อกำรก ำหนดองค์ประกอบ
ทำงพื้นที่ และที่ตั้ง (Setting) และลักษณะของสิ่งก่อสร้ำงต่ำง ๆ ในชุมชน สังเกตุได้จำกควำมสัมพันธ์
ของคนในชุมชนที่เป็นตัวก ำหนดกิจกรรมต่ำงๆ ที่กระท ำเป็นประจ ำในแต่ละวัน โดยจะมีผลต่อพื้นที่
และสิ่งก่อสร้ำงที่มนุษย์สร้ำงขึ้นภำยในชุมชน โดยปรำกฏให้คนทั่วไปเห็นได้ง่ำย ดังนั้น หำกชุมชนใดมี
วัฒนธรรมที่แตกต่ำงกันย่อมมีกำรจัดองค์ประกอบทำงพื้นที่ที่แตกต่ำงกันไปตำมเหตุผลที่ซ่อนอยู่
เช่นกัน 
      1.3.2 ระบบกิจกรรม (System of activities) Chapin (1972 : 221–253) เป็น
รูปแบบพฤติกรรมของคนในชุมชนในแต่ละพื้นที่ ซึ่งกำรเลือกใช้พื้นที่ไม่ได้ถูกก ำหนดจำกพฤติกรรม
หรือกิจกรรมประจ ำวันของคนในชุมชนโดยตรง แต่เกิดจำกพฤติกรรมเชิงที่ตั้ง (Location behavior) 
ซึ่งสำมำรถใช้อธิบำยถึงที่มำของรูปแบบทำงพื้นที่และสำมำรถท ำนำยกำรเปลี่ยนแปลงของกำรใช้พื้นที่
ในอนำคตได้ โดยสำมำรถแบ่งพฤติกรรมออกเป็น 3 กลุ่ม คือ กิจกรรมเชิงธุรกิจ (Firm activities) 
เป็นกิจกรรมที่สร้ำงผลผลิต กิจกรรมเชิงสถำบัน (Institutional activities) เป็นกิจกรรมทำงสังคมที่
เกิดจำกกลุ่มคนหมู่มำกมำท ำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสังคมหรือเพื่อกลุ่ม และกิจกรรมบุคคลและ
ครอบครัว (Individual and household activities) เป็นกิจกรรมประจ ำวันที่กระท ำเพื่อกำรอยู่
อำศัย  
             ทั้งนี้ กำรก ำหนดลักษณะกำรใช้พื้นที่ในชุมชนสำมำรถท ำได้จำกกำรส ำรวจ
ทัศนะคติและแรงจูงใจของบุคคลเพื่อด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ ซึ่งกิจกรรมประจ ำวันของบุคคลและ
ครัวเรือนจะมีควำมซับซ้อนมำกกว่ำพฤติกรรมของกลุ่มกิจกรรมอื่น โดยองค์ประกอบของกิจกรรมนั้น 
ประกอบด้วย  
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              1.3.2.1 แหล่งประกอบกิจกรรม (Activity agents) คือ ต ำแหน่งหรือสถำนที่
เพื่อด ำเนินกิจกรรมนั้นๆ   
              1.3.2.2 ประเภทกิจกรรม (Activity types) คือ ชนิดของกิจกรรมที่กระท ำ
ตำมแต่วัฒนธรรมของบุคคลนั้นๆ   
              1.3.2.3 ระบบกิจกรรม (Activity systems) เป็นรูปแบบของวิถีชีวิตและ
พฤติกรรมของคนในสังคม โดยระบบกิจกรรมนั้นสำมำรถเปลี่ยนแปลงไปตำมพฤติกรรมและลักษณะ
ของพื้นที่ที่กระท ำกิจกรรมนั้น ซึ่งในแต่ละกิจกรรมย่อยนั้นมีควำมต้องกำรพื้นที่ในกำรด ำเนินกิจกรรม
ที่แตกต่ำงกัน ท ำให้พื้นที่ในชุมชนนั้นมีลักษณะที่หลำกหลำยและเปลี่ยนแปลงตำมควำมต้องกำรใช้
สอยของคนในชุมชนน้ันๆ 
             Rapoport (1994 : 478) กล่ำวว่ำ “กิจกรรมประกอบด้วยองค์ประกอบ 4 
อย่ำง คือ ตัวกิจกรรม วิธีกำรด ำเนินกิจกรรม กำรเกี่ยวข้องกับกิจกรรมอื่น ๆ และกำรรวมเข้ำกันเป็น
ระบบกิจกรรม” ซึ่งระบบกิจกรรมจะไม่เกิดขึ้นถ้ำไม่มีเวลำ และพื้นที่ส ำหรับท ำกิจกรรม และกำร
พิจำรณำกิจกรรมย่อยเพียงกิจกรรมเดียวในระบบกิจกรรมเพื่อก ำหนดพื้นที่ส ำหรับท ำกิจกรรมก็ไม่ได้ 
เพรำะคนๆหนึ่งมีกำรกระท ำกิจกรรมและบทบำทมำกว่ำหนึ่งอย่ำง ในหนึ่งอำคำร และในพื้นที่หลำย
ส่วนของอำคำร ดังนั้น จึงต้องพิจำรณำในหลำยๆ กิจกรรม และสิ่งก่อสร้ำงที่มนุษย์สร้ำงขึ้นและ
ปรำกฏให้เห็นจะมีระบบกิจกรรมของผู้คนเกี่ยวข้องด้วยเสมอ  
      1.3.3 ระบบที่ตั้ง หรือกำรใช้พ้ืนที่ (System of setting)  
              Rapoport (1994 : 479-480) กล่ำวว่ำ ระบบที่ตั้ง คือ พื้นที่ส ำหรับด ำเนิน
กิจกรรมของบุคคลในสังคมนั้นๆ กำรที่จะวิเครำะห์ระบบที่ตั้งที่เหมำะสมกับระบบกิจกรรมนั้น ไม่
สำมำรถที่จะวิเครำะห์จำกกิจกรรมหรือพื้นที่เพียงแห่งเดียวได้ แต่ต้องประกอบไปด้วยกิจกรรมย่อย
และพื้นที่ต่ำงๆ ที่มีควำมเชื่อมโยงกันของกลุ่มบุคคลในสังคมนั้นๆ เนื่องจำกคนหนึ่งคนมีหลำย
กิจกรรมในหลำยสถำนที่นั่นเอง  
              1.3.3.1 องค์ประกอบของสถำนที่ 
                        “สถำนที่” ประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ส่วนคือ พื้นที่ (place) 
ควำมผูกพันกับสถำนที่  (place attachment) ควำมรับผิดชอบที่มีต่อสถำนที่  (commitment 
toward a place stage) โดยควำมเป็นสถำนที่นั้นสำมำรถแบ่งได้เป็นระดับตำมควำมรู้สึกหรือ
ควำมคุ้นเคยของบุคคลต่อสถำนที่นั้นๆ ตั้งแต่กำรรู้จักถิ่นที่อยู่ ควำมรู้สึกเป็นเจ้ำของพ้ืนที่ ระดับควำม
ผูกพันทำงอำรมณ์กับพื้นที่นั้น กำรตั้งเป้ำหมำยของบุคคลกับสถำนที่  ควำมเกี่ยวข้องหรือบทบำทกับ
สถำนที่ และกำรเคำรพบูชำสถำนที่ 
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              1.3.3.2 ปัจจัยที่มีผลต่อลักษณะของส ำนึกในถิ่นที่ (Sense of place) 
                        กำรส ำนึกในถิ่นที่จะสัมพันธ์ในเชิงจิตวิทยำและลักษะทำงกำยภำพ
และสังคม เป็นประสบกำรณ์ที่สร้ำงขึ้นระหว่ำงสถำนที่กับคนโดยที่สำมำรถส่งผลระหว่ำงกัน เช่น 
สถำนที่บำงแห่งมีควำมเป็นจิตวิญญำณ (spirit of place) หรือสถำนที่บำงแห่งมีผลกระทบทำง
อำรมณ์ต่อคนที่ไปสู่สถำนที่นั้น ปัจจัยหลักที่มีผลต่อกำรสร้ำงส ำนึกในถิ่นที่คือ ปัจจัยทำงปัญญำและ
กำรรับรู้ทำงควำมรู้สึก และปัจจัยทำงลักษณะกำยภำพของพ้ืนที่ 
         ปัจจัยทำงปัญญำในที่นี้จะหมำยถึงกำรรับรู้ทำงควำมรู้สึก ควำมหมำย
และแนวคิดจำกคนในสถำนที่ ในขณะที่ปัจจัยทำงกำยภำพของพื้นที่จะท ำให้เกิดกำรสร้ำงควำมหมำย 
แนวคิด และกำรปกป้อง ซึ่งมำจำกองค์ประกอบของสิ่งแวดล้อม ได้แก่ ขนำดของพื้นที่ (the size of 
setting) ขนำด (size) สัดส่วน (proportion) ควำมหลำกหลำย (diversity) ระยะทำง (distance) 
ผิวสัมผัส (texture) ส่วนประดับย่อย (ornament) สี (color) กลิ่น (odor) เสียง (sound) อุณหภูมิ 
(temperature) และมุมมองที่หลำกหลำย (visual variety) ดังนั้นควำมพึงพอใจของผู้คนที่มีต่อ
ลักษณะสถำนที่และควำมชัดเจนของสถำนที่จึงมีอิทธิพลเป็นอย่ำงมำกต่อกำรสร้ำงส ำนึกในถิ่นที่ 
              1.3.3.3 ปัจจัยที่มีผลต่อควำมผูกพันทำงอำรมณ์กับสถำนที ่
                        ควำมผูกพันทำงอำรมณ์กับสถำนที่สำมำรถได้รับผลกระทบจำก 
ลักษณะสังคมและประชำกร ประสบกำรณ์จำกสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ควำมพึงพอใจในสถำนที่ 
ควำมชอบและควำมผูกพัน กิจกรรม และลักษณะของสถำนที่ ผู้คนมักตัดสินคุณสมบัติทำงกำยภำพ
และลักษณะของสถำนที่ก่อนสิ่งอ่ืนใด จึงส่งผลให้ไม่เพียงแต่สร้ำงส ำนึกในถิ่นที่แต่ยังสร้ำงควำมผูกพัน
ทำงอำรมณ์และควำมพอใจอีกด้วย (Stedman, R.C. 2003)  
 จำกปัจจัยและองค์ประกอบต่ำงๆ ที่กล่ำวถึงข้ำงต้นสำมำรถที่จะระบุได้ว่ำ หำกทรำบถึง
ข้อมูลของ กิจกรรม สถำนที่ตั้ง และระยะเวลำจะสำมำรถที่จะประเมินได้ว่ำกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นใน
อนำคตข้ำงหน้ำจะเกิดเมื่อไหร่และที่ใด ซึ่งถ้ำวิเครำะห์ร่วมกับควำมผูกพันธ์ทำงอำรมณ์กับสถำนที่ก็
จะท ำให้เห็นภำพรวมของกำรเกิดกิจกรรมที่แม่นย ำมำกขึ้นนั่นเอง โดยวัฒนธรรมของสังคม ระบบ
กิจกรรมและระบบที่ตั้ง ที่มีควำมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันท ำให้สำมำรถก ำหนดรูปแบบของกิจกรรมและ
ลักษณะที่ตั้ง โดยมีรูปแบบที่แตกต่ำงกันในแต่ละชุมชนได้ รวมทั้งสำมำรถที่จะวิเครำะห์ศึกษำถึงที่มำ
ที่ไป ควำมเป็นมำ และเรื่องรำวทำงสังคม รวมถึงวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคนในสังคมที่แฝงอยู่ใน 
รูปลักษณ์ของสิ่งก่อสร้ำง ซึ่งเป็นที่มำของควำมเป็นเอกลักษณ์ของชุมชนนั้นๆได้ 
 
2. ความรู้สึกของการเป็นชุมชน (Sense of Community) 
 Doolitttle, R. J., and MacDonald D. (1978) พัฒนำสเกลส ำหรับวัดค่ำควำมรู้สึกของ
กำรเป็นชุมชน (Sense of Community Scale / SCS) ขึ้น โดยมีตัวแปร 40 ข้อ ถือเป็นควำม
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พยำยำมที่จะตรวจจับพฤติกรรมและทัศนคติของชุมชนหรือย่ำนที่อยู่อำศัยในระดับองค์กรทำงสังคม 
ซึ่งท้ำยที่สุดแล้วงำนวิจัยชิ้นนี้ได้ข้อสรุปที่สำมำรถแบ่งแยกทั่วไปได้ 3 อย่ำง เริ่มจำกข้อแรกที่สรุปว่ำมี
ควำมขัดแย้งอย่ำงเห็นได้ชัดระหว่ำงแนวคิดที่เห็นด้วยกับวิถีชีวิตในเมืองใหญ่ และ preference for 
neighboring ข้อต่อมำคือมีควำมสัมพันธ์อย่ำงชัดเจนระหว่ำงควำมปลอดภัยและ preference for 
neighboring ข้อสุดท้ำยคือ pro-urbanism จะมีค่ำสวนทำงกับแนวโน้มของควำมปลอดภัยจะเพิ่ม
มำกขึ้น 
 Glynn T.J.  (1981) สำมำรถระบุได้ถึงพฤติกรรม 202 รูปแบบที่เกี่ยวเนื่องกับควำมรู้สึก
ของกำรเป็นชุมชน นอกจำกนี้ยังสำมำรถคำดเดำค่ำควำมเป็นชุมชมได้จำก 3 ตัวแปรส ำคัญก็คือ (a) 
ระยะเวลำที่อำศัยอยู่ในชุมชน (b) ควำมควำมรู้สึกพึงพอใจในชุมชนที่อำศัยอยู่ และ (C) จ ำนวนเพื่อน
บ้ำนที่บุคคลสำมำรถระบุช่ือกันและกันได้ 
 Ahlbrant and Cunningham (1979) มองเห็นว่ำควำมรู้สึกของกำรเป็นชุมชนเป็นตัว
แปรส ำคัญที่จะส่งผลให้บุคคลผูกพันกับย่ำนที่อยู่อำศัยและมีควำมสุขกับมัน นอกจำกนี้ยังศึกษำพบว่ำ
บุคคลที่ให้ควำมส ำคัญกับชุมชนและมีควำมสุข จะมองเห็นชุมชนเล็กๆเป็นสิ่ งส ำคัญและผูกพัน
มำกกว่ำ 
 ในกำรจัดท ำค ำนิยำมและทฤษฎีของควำมรู้สึกควำมเป็นชุมชนนี้ได้มีกำรหยิบเอำตัวแปร
ที่ส ำคัญ 4 อย่ำงขึ้นมำ เริ่มจำก กำรเป็นสมำชิก (membership) ซึ่งก็คือควำมรู้สึกในกำรมีส่วนร่วม มี
บทบำทที่เหมำะสม และหรือมีทัศนคติส่วนตัวที่ท ำให้รู้สึกพร้อมในกำรแบ่งปัน  ต่อมำคือInfluence 
ซึ่งก็คือควำมรู้สึกว่ำตัวเองมีควำมส ำคัญ ควำมรู้สึกที่สำมำรถสร้ำงควำมแตกต่ำงขึ้นในชุมชนและ
สมำชิก ตัวแปรที่สำมคือ Integration and Fulfillment of Needs ซึ่งก็คือควำมรู้สึกที่ควำม
ต้องกำรของสมำชิกในชุมชนจะได้รับกำรตอบสนองสืบเนื่องจำกกำรเข้ำร่วมเป็นส่วนหนึ่งในชุมชน 
ส่วนตัวแปรสุดท้ำยก็ได้แก่ Shared Emotional Connection ซึ่งเป็นควำมทุ่มเทและควำมเชื่อว่ำ
สมำชิกในชุมชนพร้อมที่จะแบ่งปัน และจะร่วมแชร์ประวัติศำสตร์ สถำนที่ เวลำ และประสบกำรณ์ที่
คล้ำยคลึงกัน 
 2.1 การเป็นสมาชิก (Membership) 
      กำรเป็นสมำชิกก็คือควำมรู้สึกที่บุคคลหนึ่งตกลงใจที่จะเข้ำไปมีส่วนร่วมในกลุ่ม
สมำชิก และมีควำมรู้สึกที่เชื่อว่ำตนเองเหมำะสมที่จะอยู่ร่วมกลุ่ม มีบทบำทในกลุ่ม กำรเป็นสมำชิกนี้ก็
ถือเป็นกำรสร้ำงขอบเขตซึ่งหมำยควำมว่ำจะมีคนที่สมควร และอีกส่วนหนึ่งไม่สมควรที่จะอยู่ในกลุ่ม
สมำชิกนี้ และเป็นที่ปฏิเสธไม่ได้ว่ำกำรสร้ำงขอบเขตนั้นเป็นปัจจัยหลักที่สร้ำงปัญหำให้กับกำรเป็น
สมำชิกมำกที่สุด ในแง่จิตวิทยำนั้นบุคคลจะสร้ำงขอบเขตของตัวเองเพื่อสร้ำงพื้นที่ส่วนตัว และกลุ่ม
บุคคลก็มีแนวโน้มที่จะมีภำษำ ธรรมเนียมกำรแต่งกำย และกิจกรรมอื่นๆที่พร้อมจะสร้ำงขอบเขตที่จะ

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



11 
 

ป้องกันบุคคลภำยนอกให้เข้ำมำในส่วนนี้ และบทบำทของขอบเขตนี้ถือเป็นส่วนส ำคัญที่ก่อให้เกิด
ชุมชนที่อยู่อำศัยขึ้นมำนั่นเอง 
      ข้อบ่งชี้สรุปของกำรเป็นสมำชิก คือ กำรสร้ำงขอบเขต (Bounderies) ควำม
ปลอดภัยทำงด้ำนอำรมณ์ (Emotional Safety) โดยควำมรู้สึกควำมเป็นเจ้ำของและควำมเป็น
เอกลักษณ์ (The Sense of Belonging and Identification) เป็นข้อที่ท ำให้รู้สึกว่ำสมำชิกควรที่จะ
อยู่ในพื้นที่ใดและลักษณะใดสำมำรถรวมถึง ควำมรู้สึก ควำมเชื่อ และควำมคำดหวังที่บุคคลหนึ่ง
ต้องกำรจำกกลุ่ม ควำมต้องกำรที่จะได้รับกำรยอมรับจำกสมำชิกในกลุ่ม และกำรพร้อมที่จะอุทิศเพื่อ
องค์กร (Personal Investment) ถือเป็นอีกปัจจัยส ำคัญที่ท ำให้บุคคลหนึ่งมีควำมรู้สึกมีส่วนร่วมใน
ชุมชน และระบบสัญลักษณ์ (A Common Symbol System) ก็ถือว่ำมีบทบำทหลำกหลำยในกำรท ำ
ให้เกิดขึ้นของควำมรู้สึกต่อชุมชนเช่นกัน 
 2.2 การมีบทบาททางสังคม (Influence) 
      กำรมีส่วนร่วม ถูกมองว่ำมีผลทั้งในแง่บวกและลบ ในแง่หนึ่งบุคคลจะมีควำม
ต้องกำรเข้ำมำมีส่วนร่วมในกลุ่มก็ต้องมีส่วนร่วมในบำงอย่ำงกับกิจกรรมอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งของกลุ่ม 
แต่ในมุมตรงกันข้ำมกำรอยู่ร่วมกันก็จะส่งผลให้กลุ่มมีอิทธิพลในบำงด้ำนต่อสมำชิก 
      แนวคิดเก่ียวกับกำรมีบทบำทในกลุ่มหรือองค์กรต่อสมำชิกดังนี้ 
      2.2.1 สมำชิกจะมีควำมสนใจต่อกลุ่มหรือชุมชนใดๆมำกขึ้น หำกตัวเองมีควำมรู้สึก
ว่ำสำมำรถมีบทบำทหรือมีอิทธิพลบำงอย่ำงส ำหรับชุมชน 
      2.2.2 มีควำมสัมพันธ์กันในเชิงบวกระหว่ำงกำรอยู่ร่วมกันและกำรมีบทบำทต่อ
ชุมชน ซึ่งท ำให้เกิดแนวควำมคิดที่ว่ำกำรปฏิบัติที่สอดคล้องต่อกฏระเบียบกับกำรมีอิทธิพลต่อสมำชิก
ในชุมชนจะเป็นดัชนีบ่งช้ีให้เห็นถึงควำมผูกพันของบุคคลที่จะมีต่อชุมชน 
      2.2.3 แรงกดดันจำกกำรอยู่ร่วมกันและควำมสำมัคคีของสมำชิกในขุมชนเกิดขึ้นจำก
ควำมต้องกำรของตัวบุคคลและชุมชนที่ต้องกำรให้เกิดควำมเห็นพ้องต้องกันของสมำชิกในชุมชน 
      2.2.4 กำรมีบทบำทเหนือชุมชนของสมำชิกในชุมชนและกำรมีบำทบำทเหนือสมำชิก
ที่เกิดจำกชุมชุนจะเกิดขึ้นอย่ำงสอดคล้องกัน และมีควำมเป็นไปได้ที่จะเห็นดัชนีที่ชี้วัดจำกกำรมี
บทบำททั้งสองด้ำนนี้จำกชุมชนที่มีควำมสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้น 
 2.3 การผสมผสานและการตอบสนองความต้องการ (Integration and 
Fulfillment of Needs) 
      ส่วนประกอบอันดับที่สำมในบทนิยำมของควำมรู้สึกของกำรเป็นชุมชนก็คือกำร
ผสมผสำนและกำรเติมเต็มควำมต้องกำร ซึ่งค่อนข้ำงชัดเจนว่ำกำรที่กลุ่มหรือชุมชนใดจะรักษำ
ควำมรู้สึกของกำรอยู่ร่วมกันได้ดี กลุ่มหรือบุคคลนั้นจะต้องสำมำรถตอบแทนบำงสิ่งบำงอย่ำงให้แก่
สมำชิกในกลุ่มหรือชุมชนอำทิ สถำนะของแต่ละบุคคลในกำรได้เป็นสมำชิก 
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      จุดส ำคัญคือคนเรำจะท ำทุกอย่ำงเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของเรำเอง แต่นั่นก็
ส่งผลให้เกิดค ำถำมที่ว่ำแล้วอะไรเป็นตัวตัดสินว่ำกิจกรรมใดๆจะมีควำมส ำคัญสูงสุด 
      ในเชิงสรุปบทบำทกำรผสมผสำนและกำรเติมเต็มควำมต้องกำรของชุมชนสำมำรถ
จ ำแนกได้ดังต่อไปน้ี 
      2.3.1 กำรผสมผสำนและกำรเติมเต็มควำมต้องกำรเป็นปัจจัยหลักที่จะก่อให้เกิด
ชุมชนที่เข้มแข็ง 
      2.3.2 ผลตอบแทนที่ส่งผลให้ชุมชนเข้มแข็งขึ้นอย่ำงหนึ่งก็คือสถำนะกำรเป็นสมำชิก
ของแต่ละชุมชน 
      2.3.3 คุณค่ำของแต่ละบุคคลถือเป็นแรงกระตุ้นที่เป็นหลักของแต่ละชุมชน ซึ่งรวม
ไปถึงคุณค่ำของแต่ละบุคคลที่แชร์กันระหว่ำงสมำชิกในชุมชนจะเป็นตัวชี้วัดควำมเข้มแข็งของชุมชนที่
จะมีต่อกำรจัดกำร กำรควบคุม และกำรล ำดับควำมส ำคัญของกิจกรรมในชุมชน 
 2.4 ความผูกพันทางด้านอารมณ์ (Shared Emotional Connection) 
      ควำมผูกพันทำงด้ำนอำรมณ์ของสมำชิกในชุมชนโดยหลักเกิดจำกกำรแชร์ที่มำ หรือ
ประวัติศำสตร์ร่วมกัน แต่ก็ ไม่ ใช่สิ่ งส ำคัญอย่ำงยิ่งยวดที่สมำชิกทุกคนจะต้องมีส่วนร่วมใน
ประวัติศำสตร์มำด้วยกันทั้งหมด แต่สมำชิกจะต้องได้รับรู้รับทรำบถึงประวัติศำสตร์ดังกล่ำว กำร
ปฏิสัมพันธ์ กำรมีส่วนร่วมในกิจกรรมของชุมชนอำจส่งผลต่อควำมเข้มแข็งของชุมชนที่เพิ่มมำกขึ้น 
      ปัจจัยต่อไปนี้จะส่งผลส ำคัญต่อตัวแปรด้ำนควำมผูกพันทำงด้ำนอำรมณ์ 
      2.4.1 ยิ่งบุคคลได้มีปฏิสัมพันธ์ร่วมกันก็มีแนวโน้มที่จะท ำให้สมำชิกมีควำมผูกพันกัน
เพิ่มมำกขึ้น 
      2.4.2 ประสบกำรณ์ที่ดีและควำมสัมพันธ์ที่ดีจะส่งผลให้เกิดควำมผูกพันที่แน่น
แฟ้นมำกขึ้น 
      2.4.3 หำกกิจกรรมไม่ชัดเจนและเป้ำหมำยของชุมชนไม่บรรลุผล ควำมผูกพันใน
ชุมชนจะลดน้อยลง 
      2.4.4 หำกสมำชิกในชุมชุนมีกิจกรรมที่ส ำคัญร่วมกันมำกเท่ำไหร่ก็จะส่งผลให้ชุมชน
มีควำมผูกพันธ์ที่แน่นแฟ้นมำกยิ่งขึ้น 
      2.4.5 กำรลงอุทิศตนจะเป็นดัชนีชี้วัดควำมส ำคัญของสมำชิกที่จะมีต่อประวัติศำสตร์
ของชุมชน 
      2.4.6 ควำมผูกพันด้ำนจิตวิญญำณ พบเห็นได้ทั่วไปในแทบทุกชุมชน โดยเฉพำะผ่ำน
ทำงควำมเช่ือและศำสนำ ตัวอย่ำงที่ชัดเจนที่สุดเห็นได้จำกชุมชนผิวส ี
 สรุปแล้วชุมชนที่ เข้มแข็งมักจะเปิดโอกำสหรือสนับสนุนให้สมำชิกในชุมชนได้มี
ปฏิสัมพันธ์ มีกิจกรรมที่ส ำคัญให้สมำชิกในชุมชนได้แบ่งปันประสบกำรณ์ร่วมกัน มีมุมมองที่จะให้

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



13 
 

เกียรติและยกย่องสมำชิกในชุมชน เปิดโอกำสให้สมำชิกมีส่วนได้ส่วนเสียร่วมกับชุมชน และเปิด
โอกำสให้สมำชิกได้ร่วมแบ่งปันควำมผูกพันทำงด้ำนจิตวิญญำณแก่กัน 
 2.5 ความสอดคล้องกันของแต่ละปัจจัย (Dynamics Within the Elements)  
      ตัวแปรทั้ง 5 ในกลุ่ม membership ประสำนงำนกันได้อย่ำงลงตัว โดยกำรขยำย
ขอบเขตเปิดโอกำสให้สมำชิกได้มีปฏิสัมพันธ์กันอย่ำงใกล้ชิด ควำมปลอดภัยทำงด้ำนอำรมณ์สืบเนื่อง
จำกมีขอบเขตให้สมำชิกมีควำมรู้สึกว่ำตัวเองมีพื้นที่ที่เหมำะสมที่จะอยู่ในชุมชน และควำมมั่นอกมั่นใจ
นี้ก็ท ำให้ชุมชนสำมำรถพัฒนำรูปแบบทำงสังคมของชุมชนขึ้นอย่ำงมีประสิทธิภำพ ทั้งหมดก็ท ำให้
ชุมชนดังกล่ำวจะมีขอบเขตที่ชัดเจนมำกยิ่งขึ้น นอกจำกนี้กำรมั่นอกมั่นใจของสถำนะในสังคมก็
สนับสนุนให้สมำชิกพร้อมที่จะอุทิศตนท ำงำนเพื่อชุมชน และส่งผลให้สมำชิกมีควำมรู้สึกว่ำมีเกียรติมี
ศักดิ์ศรีมำกพอทีจ่ะมีพื้นที่ชุมชน 
      ในแง่ของบทบำทและอิทธิพล ชุมชนจะมีบทบำทเหนือสมำชิกและขณะเดียวกันก็
เปิดโอกำสให้สมำชิกมีบทบำทที่เพิ่มมำกขึ้นในชุมชน 
      ส่วนตัวแปรในเรื่องของกำรมีส่วนร่วมในชุมชนและตอบสนองควำมต้องกำรของ
สมำชิกในชุมชนนั้น ชุมชมรวมตัวกันก็ด้วยควำมต้องกำรของสมำชิกในชุมชนดังกล่ำว และกำรร่วมมือ
กันแก้ไขปัญหำเพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของแต่ละบุคคลจะส่งผลให้เกิดควำมเป็นปึกแผ่นขึ้นใน
ชุมชน 
      สุดท้ำยคือควำมผูกพันทำงด้ำนจิตวิญญำณของสมำชิกในชุมชนนั้นเปิดโอกำสให้
สมำชิกได้แบ่งปันควำมเช่ือทำงด้ำนจิตวิญญำณซึ่งจะท ำให้สมำชิกในชุมชนมีควำมใกล้ชิดและสุดท้ำยก็
จะท ำให้ชุมชมมีควำมสัมพันธ์ที่ดีมำกยิ่งขึ้น 
 ในเชิงทฤษฎี แนวคิดที่ได้น ำเสนอนั้นจะช่วยเพิ่มโอกำสในกำรพัฒนำชุมชนให้ มีควำม
แข็งแกร่งมำกยิ่งขึ้น โดยเป้ำหมำยหลักคือกำรพัฒนำทรัพยำกรบุคคลและชุมชนเป็นส ำคัญ ซึ่งกำร
ออกแบบบ้ำนที่ดีสำมำรถช่วยให้ชุมชนมีสภำพแวดล้อมที่เหมำะสม มีควำมปลอดภัยจำกอำชญำกรรม
ต่ำงๆ ขณะที่ชุมชนที่เข้มแข็งก็มีแนวโน้นที่จะท ำให้สมำชิกพร้อมที่จะลงทุนเพิ่มเติมในแต่ละชุมชน
นั่นเอง 
 
3. หลักการพื้นที่ป้องกันตนเอง (Defensible Space Principles) 
 3.1 รูปแบบอาคารที่มีผลตอ่ลักษณะการใช้งานพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารของผู้

อยู่อาศัย (The effect of housing form on residents’ ability to control areas) 

       Newman O. (1996) กล่ำวว่ำ พื้นที่ว่ำงในแต่ละประเภทอำคำรมีผลในกำรควบคุม

ผู้อยู่อำศัย โดยสำมำรถแยกรูปแบบของอำคำรเป็น 3 รูปแบบ คือ บ้ำนแบบครอบครัวเดี่ยว (single-

family house) อำคำรชุด (apartment) และตึกสูง (high-rise) 
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ภำพที่ 1 แสดงลักษณะบ้ำนที่อยู่อำศัยครอบครัวเดี่ยวสำมรูปแบบ 

ที่มำ: Newman Oscar. (1996). Creating Defensible Space. U.S.Department of Housing 

and Urban Development Office of Policy Development and Research, 15. 

 

       3.1.1 บ้ำนแบบครอบครัวเดี่ยว (single-family house) มีอยู่ด้วยกัน 3 รูปแบบ 

คือ บ้ำนเดี่ยว บ้ำนแฝด และทำวน์เฮำส์ ถึงแม้ว่ำทั้งสำมรูปแบบจะดูแตกต่ำงกัน แต่สิ่งหนึ่งที่

เหมือนกันก็คือภำยในก ำแพงของแต่ละอำคำรนั้น จะเป็นบริเวณส่วนตัวของหนึ่งครอบครัว จะไม่มี

บริเวณภำยในที่เป็นส่วนสำธำรณะ หรือพื้นที่ที่ครอบครัวนั้นไม่ได้เป็นเจ้ำของ จะไม่มีพื้นที่ส่วนกลำง 

ไม่ว่ำจะเป็น ทำวน์เฮำส์ บ้ำนแฝดหรือแม้แต่บ้ำนเดี่ยวก็ตำม ควำมแตกต่ำงกันของบ้ำนครอบครัว

เดี่ยวแต่ละประเภท คือ ควำมหนำแน่นในกำรถูกปลูกสร้ำงอำคำรต่อพื้นที่  

               เมื่อมองดูพื้นที่ที่ล้อมรอบบริเวณบ้ำนทั้งสำมลักษณะของครอบครัวเด่ียวแล้ว 

จะเห็นได้ว่ำมีพื้นที่ส่วนตัวที่ถูกจัดให้แต่ละหลัง ไม่ว่ำจะเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวแบบใด ทุกอย่ำง

จะถูกออกแบบให้แต่ละหลังนั้นมีพื้นที่หน้ำบ้ำนและหลังบ้ำนของตนเอง สนำมหน้ำบ้ำนนั้นยังชิดกับ
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ถนนทันทีอีกด้วย หำกเรำต้องกำรที่จะแยกแยะพื้นที่ออกเป็น พื้นที่ส่วนตัว กึ่งส่วนตัว กึ่งสำธำรณะ

หรือสำธำรณะนั้น เรำก็สำมำรถสรุปได้ว่ำ สนำมหลังบ้ำนนั้ นคือบริเวณที่เป็นส่วนตัวของแต่ละ

ครอบครัวอย่ำงแน่นอน และสำมำรถเข้ำถึงได้โดยกำรผ่ำนพื้นที่ภำยในแต่ละยูนิตเท่ำนั้น สนำมหน้ำ

บ้ำนก็ถือว่ำเป็นบริเวณส่วนตัวที่ครอบครัวนั้นๆเป็นเจ้ำของ แต่เพรำะสำมำรถเข้ำถึงได้จำกด้ำนถนน

และจำกด้ำนในของแต่ละยูนิต ลักษณะก็จะแตกต่ำงกับอันแรก คือส่วนบริเวณนี้เป็นส่วนกึ่งส่วนตัว 

แต่บำงคนก็จะบอกว่ำส่วนนี้คือส่วนที่เป็นส่วนตัวของครอบครัวนั้นๆ  

 

 
ภำพที่ 2 แสดงพื้นที่สีเขียวบริเวณอำคำรชุด 

ที่มำ: Newman Oscar. (1996). Creating Defensible Space. U.S.Department of Housing 

and Urban Development Office of Policy Development and Research, 16. 

 

       3.1.2 อำคำรชุด (apartment) จะมีควำมแตกต่ำงจำกบ้ำนเดี่ยวเพิ่มขึ้นมำในส่วน

ของกำรแบ่งพื้นที่ใช้สอย ซึ่งมีทั้งบริเวณส่วนกลำงที่สำมำรถเคลื่อนไหวได้อย่ำงอิสระร่วมกันภำยใน

อำคำรเพรำะว่ำถูกใช้โดยครอบครัวหลำยครอบครัว จ ำนวนครอบครัวที่ใช้บริเวณนี้ร่วมกันขึ้นอยู่กับว่ำ

ทำงเข้ำ ทำงเดินยำวในอำคำร และบันไดน้ันถูกออกแบบให้เป็นอย่ำงไรภำยในอำคำร  
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               จำกภำพที่ 2 อำคำรชุดนั้นถูกแบ่งเพื่อให้ครอบครัวจ ำนวน 6 ครอบครัว

สำมำรถใช้พื้นที่บริเวณทำงเข้ำและบันไดบริเวณภำยในร่วมกัน สองครอบครัวต่อหนึ่งชั้น ทำงเข้ำจำก

บันไดหลักโดยปกติแล้วเชื่อมกับทำงออกของด้ำนนอก ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลัง อำคำรแบบนี้โดย

ปกติแล้วจะรู้จักกันในนำม อำคำรชุด ที่มีพื้นที่จัดสวน(garden apartments walkups) สำมำรถถูก

ปลูกสร้ำงได้มำกสุดถึง 30-40 หน่วยต่อหนึ่งเอเคอร์หำกควำมสูงคือสำมชั้น และควำมหนำแน่นเป็น 

20-30 หน่วยต่อหนึ่งเอเคอร์หำกควำมสูงคือสองชั้น  

               ซึ่งพื้นที่ของอำคำรแบบสำมชั้น ทั้งด้ำนหน้ำและด้ำนหลังจะเป็นของ

ครอบครัวที่อยู่ในอำคำรทั้งหมด จะไม่สำมำรถถูกจัดได้ว่ำเป็นพื้นที่ส่วนตัว พื้นที่ส่วนหน้ำของแต่ละ

หน่วยนั้นก็ยังติดกับถนนสำธำรณะอีกด้วย ด้วยเหตุนี้ ลักษณะพื้นที่แบบนี้จึงถูกจัดว่ำเป็นพื้นที่แบบกึ่ง

สำธำรณะ และพื้นที่ด้ำนหลังปกติแล้วจะใช้เป็นที่จอดรถ ซึ่งจะถูกนับว่ำเป็นพื้นที่กึ่งสำธำรณะด้วย 

แต่ถึงกระนั้น พื้นที่บำงส่วนบริเวณด้ำนหลังสำมำรถที่จะออกแบบให้เป็นพื้นที่ส่วนตัวและแบ่งที่เหลือ

เป็นพ้ืนที่แบบกึ่งสำธำรณะได้  

 

 
ภำพที่ 3 แสดงส่วนพ้ืนที่ลิฟท์และพื้นทีส่ีเขยีวของอำคำรชุดที่เป็นตึกสูง 

ที่มำ: Newman Oscar. (1996). Creating Defensible Space. U.S.Department of Housing 

and Urban Development Office of Policy Development and Research, 17. 
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       3.1.3 แบบตึกสูง (high-rise) เป็นอำคำรที่มีลิฟท์ ซึ่งสำมำรถแบ่งได้ 2 แบบ ขึ้นอยู่

กับขนำดกำรใช้งำนของลิฟท์ ซึ่งอำคำรที่จ ำกัดอยู่ที่ 6 ชั้น จะใช้ลิฟท์ที่มีระบบไฮโดรลิกได้  ส่วนลิฟท์

แบบไฟฟ้ำสำมำรถรองรับได้ 30 ครอบครัว ซึ่งเหมำะที่จะใช้กับอำคำรสูง 10-16 ชั้นขึ้นไป 

               ภำพอำคำร 15 ชั้นด้ำนขวำนี้มีผู้อยู่อำศัย 195 ครอบครัวซึ่งใช้พื้นที่

ส่วนกลำงร่วมกัน และเพรำะมีผู้ใช้ร่วมกันเป็นจ ำนวนมำก บริเวณภำยในจึงถูกออกแบบเพื่อรองรับ

แบบกึ่งสำธำรณะและแบบสำธำรณะ แม้กระทั่งทำงเดินยำวในอำคำรจะมี 13 ครอบครัว ร่วมใช้ใน

ส่วนนี้ และสำมำรถเข้ำถึงได้จำกบันไดสองทำง และลิฟท์สองตัวที่เป็นส่วนสำธำรณะ ด้วยเหตุนี้จึงถือ

ได้ว่ำส่วนทำงเดินยำวในอำคำรเป็นแบบกึ่งสำธำรณะ หรือไม่ก็เป็นแบบสำธำรณะ ส่วนพื้นที่ด้ำนนอก 

เพรำะเป็นส่วนที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับครอบครัวใดครอบครัวหนึ่ง และด้วยเหตุผลที่ว่ำ 195 ครอบครัว

ใช้ร่วมกันในส่วนนี้ จึงถือได้ว่ำเป็นส่วนสำธำรณะเท่ำนั้น  

 3.2 สรุปผลกระทบของแต่ละอาคารที่มีต่อพฤติกรรม (Summary of the effect 

of building type on behavior) 

      กำรกล่ำวอ้ำงถึงควำมเป็นเจ้ำของพื้นที่ของครอบครัวที่มีต่อแต่ละพื้นที่นั้นลดลงตำม

จ ำนวนครอบครัวที่แชร์พื้นที่ดังกล่ำว ยิ่งจ ำนวนผู้ที่มีอำณำเขตที่ใช้ร่วมกันมีมำก ยิ่งท ำให้แต่ละบุคคล

รู้สึกถึงสิทธิส่วนตัวของตนเองในพื้นที่ดังกล่ำวน้อยลง เพรำะฉะนั้น ถึงแม้จะมีน้อยครอบครัวที่อำศัย

อยู่แชร์พื้นที่บริเวณนั้น ไม่ว่ำจะเป็นบริเวณภำยในของอำคำรซึ่งเป็นสถำนที่ในกำรเคลื่อนไหวอย่ำง

อิสระ หรือพื้นดินด้ำนนอก ก็ท ำให้ครอบครัวที่อำศัยอยู่ในที่นั้นมีควำมเข้ำใจว่ำอะไรคือขีดจ ำกัดที่

สำมำรถยอมรับได้ในกำรใช้พื้นที่ดังกล่ำว เมื่อจ ำนวนเพิ่มขึ้น โอกำสที่จะเกิดควำมไม่เข้ำใจในกำรใช้

สิทธิในพื้นที่ก็ลดน้อยลง จนถึงขั้นที่ไม่มีอะไรนอกเหนือจำกกำรเดินผ่ำนเข้ำออกบริเวณนั้นจะเกิดขึ้น

ได้ แต่กำรใช้พ้ืนที่นี้ในแบบใดก็ตำมสำมำรถท ำได ้

      เมื่อจ ำนวนคนที่ใช้พื้นที่สำธำรณะมีมำกขึ้น ยิ่งท ำให้เกิดควำมยำกล ำบำกในกำรที่

ผู้คนจะรู้สึกว่ำตนเองนั้นเป็นเจ้ำของที่มีสิทธิในกำรควบคุมหรือก ำหนดกิจกรรมที่จะเกิดขึ้นในสถำนที่

เหล่ำนั้นและง่ำยขึ้นต่อกำรที่คนนอกจะสำมำรถเข้ำถึงและใช้เวลำในพื้นที่ส่วนกลำงของอำคำร 

 3.3 องค์ประกอบทางสังคมและปฏิกิริยาทางรูปธรรม (Social factors and their 

interaction with the physical) 

      กำรเข้ำใจถึงควำมสัมพันธ์ของทำงสังคมและองค์ประกอบทำงรูปธรรมที่น ำไปสู่กำร

เกิดอำชญำกรรมในอัตรำสูงนั้นมีประโยชน์ไม่ใช่แค่เฉพำะในกำรวำงแผนกำรแก้ไขปัญหำเหล่ำนั้น แต่

เพื่อเป็นกำรพัฒนำสถิติในกำรคุ้มครองชุมชนใกล้เคียงซึ่งประกอบไปด้วยครอบครัวเดี่ยวให้มั่นคง

ยิ่งขึ้นอีกด้วย  
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ภำพที่ 4 แสดงอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมด้วยตัวแปรทำงสังคมและทำงกำยภำพ 

ที่มำ: Newman Oscar. (1996). Creating Defensible Space. U.S.Department of Housing 

and Urban Development Office of Policy Development and Research, 23. 

 

      จำกภำพที่ 4 แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลขององค์ประกอบทำงสังคมและผลทำงรูปธรรม

ที่แตกต่ำงกันของอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมในมหำนครนิวยอร์ค เทคนิคเชิงวิเครำะห์ที่เรียกว่ำ กำร

วิเครำะห์กำรเสื่อมถอยเป็นขั้นๆนี้ ถูกน ำมำใช้เมื่อมีหลำยปัจจัยที่แตกต่ำงกันที่ก่อให้เกิดผลในทำง

เฉพำะ อย่ำงเช่น กำรสูงขึ้นของอัตรำอำชญำกรรม เทคนิคนี้สำมำรถแยกปัจจัยซึ่งมีส่วนท ำให้เกิดผล

อย่ำงรุนแรงที่สุดได้ จำกภำพที่ 4 เปอร์เซนต์ของประชำกรที่ได้รับสวัสดิกำรสังคมสงเครำะห์นั้นแสดง

ให้เห็นว่ำสิ่งนี้คือปัจจัยที่ส ำคัญที่สุด ตำมด้วยควำมสูงของอำคำรหรือจ ำนวนครอบครัวที่อำศัยอยู่ใน

อำคำรนั้น   

       ปัจจัยทำงรูปธรรมที่สัมพันธ์กันอย่ำงมำกที่สุดกับอัตรำกำรเกิดอำชญำกรรมนั้น 

จำกล ำดับควำมส ำคัญมำกที่สุดไปน้อยที่สุด คือ ควำมสูงของอำคำร ซึ่งในทำงเดียวกันก็สัมพันธ์อย่ำง

สูงกับจ ำนวนอำคำรชุดที่มีพื้นที่ร่วมในกำรเข้ำสู่อำคำร ขนำดของโครงกำรหรือ จ ำนวนรวมของ

เคหสถำนที่อยู่ในโครงกำร และจ ำนวนกำรช่วยเหลือในเรื่องอำคำรอ่ืนๆในโครงกำรที่อยู่ในละแวกน้ัน 
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       จำกผลข้ำงต้นปัจจัยทำงรูปธรรมที่ส่งผลต่อกำรเกิดอำชญำกรรมมี 2 อย่ำง คือ  

       3.3.1 ขนำดของโครงกำรหรือจ ำนวนของอำคำรอื่นๆ ในละแวกนั้นที่สนับสนุน

ควำมอ่อนแอทำงสังคม  

                      3.3.2 ควำมสูงของอำคำรหรือจ ำนวนผู้เข้ำออกที่มีผลกับควำมสำมำรถของจ ำนวน

ผู้อยู่อำศัยในกำรควบคุมสภำพแวดล้อมของตนเอง ขั้นแรกของปัจจัยทำงรูปธรรมนั้นอำจจะน ำไปสู่

กำรพิจำรณำกำรผันแปรทำงสังคม 

 ควำมส ำคัญของกำรคำดเดำล่วงหน้ำนี้ ไม่ใช่เพียงบ่งบอกอัตรำควำมเป็นไปได้ที่จะเกิด

อำชญำกรรมเท่ำนั้น แต่ยังบ่งบอกถึงตัวแปรหรือสำเหตุที่ส่งผลต่อกำรเกิดอำชญำกรรม ดังนั้น 

โครงกำรใหญ่ๆหรือโครงกำรที่ท ำเกี่ยวกับที่อยู่อำศัยของผู้มีรำยได้ต่ ำซึ่งมีอำคำรส ำหรับผู้มีรำยได้ต่ ำ

ล้อมรอบนั้น จะประสบปัญหำอัตรำอำชญำกรรมที่สูงกว่ำโครงกำรเดี่ยวๆ 

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงลักษณะเฉพำะทำงสังคมและเศรษฐกิจของผู้อยู่อำศัยและอัตรำ

อำชญำกรรมในโครงกำรถูกสงสัยมำนำน กำรค้นพบที่น่ำสนใจมำกเกี่ยวกับกำรวิเครำะห์ข้อมูลโดย 

Newman O. (1972) คือ ผลของควำมสูงของอำคำรและจ ำนวนผู้อยู่อำศัย สำมำรถคำดเดำอัตรำ

อำชญำกรรม กำรไม่ค ำนึงถึงลักษณะเฉพำะทำงสังคมของผู้อยู่อำศัย และ รูปแบบของโรงเรือนนั้น

แสดงให้เห็นว่ำ มีควำมส ำคัญในกำรลดอัตรำอำชญำกรรมและกำรสนับสนุนจำกผู้อยู่อำศัยในกำร

ควบคุมพฤติกรรมในสภำพแวดล้อมรอบโรงเรือน  

 นอกจำกควำมจริงที่ว่ำอำคำรที่มีครอบครัวอำศัยอยู่เป็นจ ำนวนมำกประสบปัญหำอัตรำ
อำชญำกรรมที่สูงกว่ำที่ๆมีครอบครัวอยู่อำศัยน้อยกว่ำนั้น พวกเขำยังมีควำมเสี่ยงในกำรประสบกับ
เหตุอำชญำกรรมรูปแบบอื่นๆ เหตุอำชญำกรรมที่ผู้อยู่อำศัยแบบครอบครัวเดี่ยวประสบมำกที่สุดก็คือ 
กำรย่องเบำ เกิดขึ้นเมื่อสมำชิกในครอบครัวนั้นไม่อยู่บ้ำนหรือก ำลังหลับ ในทำงกลับกัน ผู้อยู่อำศัยใน
ครอบครัวใหญ่ในโรงเรือนนั้นประสบปัญหำอำชญำกรรมทั้งกำรย่องเบำและกำรปล้น อัตรำ
อำชญำกรรมที่สูงมักถูกพบโดยผู้อำศัยในครอบครัวใหญ่นั้นเนื่องมำจำกควำมถี่ของกำรเกิดเหตุปล้นใน
แผนกภำยใน บริเวณที่มีกำรเข้ำออกโดยทั่วไปของอำคำรที่มีครอบครัวใหญ่อำศัยอยู่ เช่น บริเวณล็อบ
บี้ ทำงเดินกลำง บันได และลิฟท์ บริเวณเหล่ำนี้ยังเป็นสถำนที่ที่อำชญำกรจะดักรอเหยื่อของตนและ
บังคับให้พวกเขำเข้ำไปยังที่พักของตนเองเพื่อปล้นได ้
 
4. พื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารชุด 
 กำรออกแบบโครงกำรที่อยู่อำศัยแบบรวม ที่ประกอบด้วยห้องพักอำศัยจ ำนวนมำก พื้นที่
ส่วนกลำงและระบบสำธำรณูปโภค ถือว่ำเป็นสิ่งที่มีควำมส ำคัญไม่น้อยไปกว่ำกำรออกแบบห้องพัก 
เนื่องจำกเป็นกำรน ำผู้คนจ ำนวนมำกมำอยู่ร่วมกัน ก่อให้เกิดชุมชนที่อยู่อำศัย ดังนั้น กำรออกแบบ
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พื้นที่ส่วนกลำง ในด้ำนขนำดต่อจ ำนวนผู้อยู่อำศัย รูปแบบและต ำแหน่งกำรวำง ล้วนมีผลต่อ
พฤติกรรม และควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อยู่อำศัยด้วยกันทั้งสิ้น 
 4.1 ขนาด รูปแบบ และต าแหน่ง ที่เหมาะสมของพื้นที่ส่วนกลาง 
      พื้นที่ส่วนกลำง ประมำณ 40-45 % จำกพื้นที่ทั้งหมดของโครงกำร 
      4.1.1 ขนำดของพื้นที่สีเขียว อย่ำงน้อย 1 ตำรำงเมตรต่อผู้พักอำศัย1 คนโดยจ ำนวน
ผู้พักอำศัยคิดจำกขนำดห้อง 3 คนต่อห้องพัก พื้นที่ไม่เกิน 35 ตำรำงเมตร และ 5 คน ต่อห้องพักพื้นที่
เกิน 35 ตำรำงเมตร 
      4.1.2 ขนำดสระว่ำยน้ ำ ฟิตเนส และ สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ  ขนำดมำตรฐำน
ของสระว่ำยน้ ำของคอนโดมิเนียม High Rise โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมำณ 25 x 12.5 เมตร ต่อจ ำนวน
ยูนิตประมำณ 400 ยูนิต ส่วนคอนโดมิเนียม Low Rise ขนำดจะอยู่ที่ประมำณ 7 x 15 เมตร ต่อ 
300 ยูนิต 
      4.1.3 รูปแบบทำงเดิน ทำงเดินร่วม (Doble coridoor) สำมำรถใช้พื้นที่คุ้มค่ำที่สุด 
      4.1.4 อำคำรจะต้องมีบันไดหลักและบันไดหนีไฟ โดยประตูทำงเข้ำห้องสุดท้ำย
จะต้องห่ำงจำกประตูบันไดหนีไฟไม่เกิน 10 เมตร ระยะบันไดหนีไฟห่ำงไม่เกิน 60 เมตร ระยะบันได
ห่ำงไม่เกิน 40 เมตร 
      4.1.5 สระว่ำยน้ ำ โดยทั่วไปก ำหนดบนดิน หรือบนโครงสร้ำงอำคำร เช่น ดำดฟ้ำ
เหนือที่จอดรถ โดยควรก ำหนดต ำแหน่งทิศเหนือของอำคำรหรือด้ำนที่มีร่มเงำอำคำรเพื่อควำม
เหมำะสมในกำรใช้งำน 
      ควำมเหมำะสมของพื้นที่ส่วนกลำงในอำคำรชุด สิ่งส ำคัญ คือ จ ำนวนประชำกรที่อยู่
อำศัยโดยรวม ต่อ ตำรำงเมตร ถ้ำพื้นที่น้อยเกินกว่ำปริมำณกำรใช้งำนของผู้อยู่อำศัย จะเกิดควำม
แออัดในพ้ืนที่ส่วนกลำง จนไม่รู้สึกถึงควำมเป็นพื้นที่พักผ่อนในที่สุด 
 4.2 พฤติกรรมมนุษย์ในพื้นที่สาธารณะในพื้นที่ชุมชน 
      จำกงำนวิจัย เรื่อง กำรศึกษำเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรใช้สอยและทัศนะคติของผู้

อยู่อำศัย ต่อพื้นที่นันทนำกำรของโครงกำรอำคำรชุดศุภำลัย ปำร์ค และโครงกำรฟลอรำวิลล์ (สุริยำ 

หำญพำนิช, 2547) ค้นพบว่ำ กลุ่มประชำกรส่วนใหญ่ มีอำยุ 16-25 ปี รำยได้ไม่เกิน 25,000 บำท/

เดือน กำรศึกษำปริญญำตรี อำชีพ นักศึกษำ-แม่บ้ำน มีพฤติกรรมกำรใช้งำนพื้นที่นันทนำกำร ใน

ลักษณะแบบที่ไม่ต้องออกก ำลังกำย (Passive) มำกกว่ำแบบที่ต้องออกก ำลังกำย (Active) ส่วน

ประเภทกำรออกก ำลังกำยที่นิยม 2 อันดับแรก คือ ว่ำยน้ ำและฟิตเนส ตำมล ำดับ แต่ลักษณะของ

ชุมชนทั้ง 2 โครงกำรมีควำมแตกต่ำงกันเนื่องจำกรูปแบบห้องชุดที่ต่ำงกัน คือโครงกำรศุภำลัยปำร์คมี

ห้องชุดแบบสตูดิโอมำกที่สุด ผู้อยู่อำศัยส่วนใหญ่เป็นครอบครัวเดี่ยวขนำดเล็กอยู่กัน1-3 คนในขณะที่
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โครงกำรฟลอร่ำวิลล์เป็นแบบ 2 ห้องนอนมำกที่สุด เป็นครอบครัวใหญ่ประกอบด้วยพ่อ แม่ พี่น้อง ท ำ

ให้มีควำมเป็นสังคมชุมชนมำกกว่ำโดยดูจำก มีกำรท ำกิจกรรมนันทนำกำรกับเพื่อนในโครงกำร

มำกกว่ำกลุ่มตัวอย่ำงของโครงกำรศุภำลัยปำร์ค ที่ท ำกิจกรรมกับเพื่อนนอกโครงกำรมำกกว่ำ   

พฤติกรรมกำรใช้สอยพื้นที่นันทนำกำรในโครงกำรมีควำมสัมพันธ์กับปัจจัยด้ำนต่ำงๆ คือ   

       4.2.1 ลักษณะทำงกำยภำพของพื้นที่นันทนำกำร เช่นโครงกำรศุภำลัย ปำร์ค มีกำร

ใช้สอยพื้นที่Lobby ควำมถี่มำกเป็นอันดับ 1 เพรำะมีกำรเปิดโล่ง ใกล้ชิดสวนและต้นไม้ ลักษณะ

เปรียบเสมือนเฉลียงหรือชำนบ้ำนที่ใช้ท ำกิจกรรมต่ำงๆ เช่น นั่งเล่น อ่ำนหนังสือ เลี้ยงลูก เป็นต้น 

ส่วนโครงกำรฟลอร่ำวิลล์มีกำรใช้สอยพื้นที่ลำนรอบสระ ควำมถี่มำกเป็นอันดับ 1 เพรำะมีต้นไม้ร่มรื่น

ล้อมรอบสระว่ำยน้ ำขนำดใหญ่และมีม้ำนั่งจ ำนวนมำก   

       4.2.2 ลักษณะสถำนภำพทำงสังคมและเศรษฐกิจ ได้แก่ อำยุ กลุ่มอำยุ 16-25 ปี 

(วัยรุ่น) มีกำรใช้พื้นที่นันทนำกำรในโครงกำรมำกกว่ำกลุ่มอำยุที่สูงกว่ำโดยใช้พื้นที่สระว่ำยน้ ำ ห้องฟิต

เนส ลำนรอบสระ มำกที่สุด ตำมล ำดับ รำยได้ กลุ่มผู้อยู่อำศั ยที่มีรำยได้น้อย มีกำรใช้พื้นที่

นันทนำกำรในโครงกำรมำกกว่ำกลุ่มที่มีรำยได้มำก เนื่องจำกมีข้อจ ำกัดในกำรใช้จ่ำยกับกำร

นันทนำกำรภำยนอกโครงกำร 

 ลักษณะพฤติกรรมกำรใช้งำนพื้นที่ส่วนกลำง ที่มีควำมนิยมมำกคือ สระว่ำยน้ ำ ห้องฟิต
เนส ลำนรอบสระ ดังนั้นในกำรออกแบบพื้นที่ส่วนกลำง เพื่อให้ผู้อยู่อำศัยมำใช้งำน และเพื่อสร้ำง
ควำมสัมพันธ์เกิดเป็นลักษณะชุมชน พื้นที่ สระว่ำยน้ ำ ห้องฟิตเนส และลำนรอบสระจึงเป็นจุดที่ต้อง
ค ำนึงถึงมำกที่สุด 
 4.3 ความสัมพันธ์ระหว่างการออกแบบพื้นที่สีเขียวกับคุณภาพชีวิตผู้อยู่อาศัยใน
คอนโดมิเนียมเขตเมือง  
      สุริยำ หำญพำนิช. (2547) ได้ท ำกำรศึกษำเปรียบเทียบพฤติกรรมกำรใช้สอยและ
ทัศนะคติของผู้อยู่อำศัยในที่อยู่อำศัยประเภทอำคำรชุด ท ำให้เห็นถึงระดับควำมสัมพันธ์ระหว่ำงผู้อยู่
อำศัยกับพื้นที่สีเขียว ดังนี ้
       4.3.1 ขนำดพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวขนำดใหญ่ส่งผลต่อพฤติกรรมทำงสังคม ให้มี
กำรพบปะพูดคุยมำกและมีกิจกรรมที่หลำกหลำยมำก 
       4.3.2 ประเภทพื้นที่สีเขียว พื้นที่สีเขียวเพื่อกำรพักผ่อนผนวกกับพื้นที่สีเขียวเพื่อ
กำรกีฬำ ส่งผลต่อพฤติกรรมกำรใช้งำนให้มีปริมำณกำรใช้งำนพื้นที่สูง ระยะเวลำกำรใช้งำนนำนและ
ควำมสม่ ำเสมอในกำรใช้งำนสูง 
       4.3.3 ต ำแหน่งพื้นที่สีเขียว ดำดฟ้ำอำคำรเป็นต ำแหน่งที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทำง
สังคมและกำรใช้งำนของผู้อยู่อำศัยมำกที่สุด 
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       4.3.4 ระดับกำรเข้ำถึงพื้นที่สีเขียว เข้ำใช้งำนได้ มองเห็นได้ ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงกำร 
เป็นระดับกำรเข้ำถึงที่ส่งผลต่อพฤติกรรมทำงสังคมและกำรใช้งำนของผู้อยู่อำศัยมำกที่สุด 
       4.3.5 ระยะระหว่ำงลิฟต์อำคำรพักอำศัยกับพื้นที่สีเขียว ระยะที่ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้อยู่อำศัยมำกที่สุด คือ 50-200 เมตร 
       ตัวแปรทำงด้ำนกำยภำพที่ส ำคัญที่สุด 3 ตัวแปรในกำรออกแบบพื้นที่สีเขียวเพื่อ
เพิ่มคุณภำพชีวิตผู้อยู่อำศัยในคอนโดมิเนียมเขตเมือง คือ ต ำแหน่งของพื้นที่สีเขียว ระยะห่ำงระหว่ำง
อำคำรพักอำศัย กับพื้นที่สีเขียวและขนำดของพื้นที่สีเขียว  
 
5. หลักการและทฤษฎีทางพฤติกรรมของกลุ่มคนในที่สาธารณะ 

 ภควดี ศรีอ่อน. (2555) ท ำกำรศึกษำพฤติกรรมกำรใช้สวนสำธำรณะและสภำพแวดล้อม

ทำงภูมิทัศน์ ซึ่งสวนสำธำรณะเป็นสถำนที่ที่มีคนหลำยกลุ่มมำใช้ร่วมกัน ลักษณะของผู้ใช้สวนเป็น

ปัจจัยหนึ่งที่ส ำคัญต่อพฤติกรรมกำรใช้สวนสำธำรณะ (วิมลสิทธิ์ หรยำงกรู , 2526 : 194) กล่ำวถึง

พฤติกรรมในสภำพแวดล้อม มีประเดน็ที่ส ำคัญต่อพฤติกรรมที่แสดง 3 ประกำร คือ 

 5.1 การมีอาณาเขตครอบครอง (Territoriality) 

      พื้นที่ที่ถูกครอบครองโดยบุคคล หรือกลุ่มคน ที่ ใช้บริเวณใดบริเวณหนึ่ งใน

สวนสำธำรณะเป็นประจ ำ จนท ำให้ผู้อื่นที่มำใช้รู้สึกเหมือนพ้ืนที่นั้นเป็นของคนกลุ่มนั้น 

      ในกำรออกแบบสวนสำธำรณะ ผู้ออกแบบ Lyman and Scott (1967) แบ่งอำณำ
เขตครอบครองโดยเน้นควำมสัมพันธ์ต่อสังคมกับลักษณะพฤติกรรมกับสภำพแวดล้อมได้ 4 ระดับ คือ  
      5.1.1 อำณำเขตครอบครองของร่ำงกำย (body) เป็นส่วนของอำณำเขตเล็กสุด เป็น
อำณำเขตของร่ำงกำย/ครอบครองส่วนตัวของบุคคลหรืออยู่รอบๆตัวบุคคลนั้น โดยขึ้นกับวัฒนธรรม
นั้นๆว่ำมีบรรทัดฐำนเช่นไร 
      5.1.2 อำณำเขตที่มีกำรปฏิบัติต่อกัน ( interactional) หมำยถึงอำณำเขตที่ท ำ
กิจกรรมร่วมกัน มีขอบเขตและกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เช่น บริเวณจัดงำนเลี้ยง แต่อำณำเขตนี้จะยังอยู่
ตรำบเท่ำที่มีกิจกรรม 
      5.1.3 บ้ำนหรือถิ่น (home) เป็นอำณำเขตที่กว้ำงขวำงขึ้นกว่ำอำณำเขตที่มีกำร
ปฏิบัติต่อกัน เพรำะสำมำรถหมำยรวมถึงบ้ำนหรือถิ่นที่คนๆนั้น/กลุ่มคนยึดครอง เช่นอำณำเขตของ
แต่ละคณะ 
      5.1.4 อำณำเขตสำธำรณะ (public) เป็นส่วนอำณำเขตสำธำรณะ คนทั่วไปสำมำรถ
ใช้ได้ โดยมีข้อจ ำกัดในกำรใช้และพฤติกรรมต่ำงๆต้องเป็นไปตำมบรรทัดฐำนของสังคมนั้นๆ เช่น 
สวนสำธำรณะ ถนน เป็นต้น 
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      ขอบเขตของอำณำเขตครอบครองของมนุษย์สำมำรถวิเครำะห์ 3 ระดับโดยอำศัย
ควำมใกล้ชิดและควำมถี่ของกำรใช ้
              ระดับที่ 1 อำณำเขตที่ เว้นว่ำงส่วนบุคคล จะมีอยู่รอบตัวซึ่งรวมถึงหน่วย
อำณำเขตของ Stea D. Space (1965) ซึ่งอำจเรียกว่ำ อำณำเขตของตวัเรำ 
              ระดับที่ 2 อำณำเขตส่วนบุคคล จะเป็นส่วนที่อำจรวมบุคคลและอำณำเขต
อื่นๆด้วยที่ใช้ประจ ำ อำจเป็นที่ใช้ในชีวิตประจ ำวัน มีขอบเขตชัดเจน รวมทั้งมีกำรยึดครองลักษณะ
ค่อนข้ำงสม่ ำเสมอ เข่น บ้ำน สถำนที่ท ำงำน เป็นต้น อำจเรียกว่ำ อำณำเขตของบ้ำน 
              ระดับที่ 3 อำณำเขตสำธำรณะทั่วไปและอำณำเขตส่วนบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ใช้
ประจ ำและไม่คุ้นเคยนัก ซึ่งไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน อำทิเช่น สถำนที่ที่นำนๆไปครั้ง ดังนั้นจะเป็นอำณำ
เขตอ่ืนๆของเมืองที่บุคคลนั้นมีประสบกำรณ์น้อย 
              ดังนั้นอำณำเขตของตัวเรำจะเป็นอำณำเขตที่ชัดเจนและมีควำมส ำคัญมำก
ที่สุด ใน 3 อำณำเขต เพรำะอำณำเขตที่เว้นว่ำงส่วนบุคคลจะมีบทบำทโดยตรงต่อกำรชี้น ำแนวทำงใน
กำรจัดสภำพแวดล้อมและกำรใช้สภำพแวดล้อมทำงกำยภำพด้วย 
 5.2 พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior) 

      พื้นที่เฉพำะตัว (Personal Space) เป็นเสมือน อำณำเขตของแต่ละบุคคล โดยไม่

สำมำรถมองเห็นด้วยตำ รับรู้ได้จำกควำมรู้สึกเมื่อมีบุคคลอื่นลุกล้ ำ เช่น ในกรณีของคนนั่งอยู่ม้ำนั่ง

ยำว เมื่อมีคนอื่นเข้ำมำนั่งม้ำนั่งเดียวกัน โดยมีระยะห่ำงพอเหมำะ ผู้นั่งเดิมจะยังไม่รู้สึก แต่ถ้ำเข้ำใกล้

จนเกินไปจะเกิดปฏิกิริยำตอบสนองต่ำงๆ เกิดขึ้น นั่นคือควำมรู้สึกว่ำ ถูกรุกล้ ำเข้ำใกล้พื้นที่เฉพำะตัว 

ซึ่งมีขนำดไม่แน่นอน ขึ้นอยูกั่บ 

      5.2.1 ควำมคุ้นเคย ไม่คุ้นเคย ถ้ำมีควำมคุ้นเคยกัน พื้นที่เฉพำะตัวจะมีขนำดเล็ก 

ต่ำงคนจะรู้สึกสบำย แต่ถ้ำไม่คุ้นเคยกัน พื้นที่เฉพำะตัวจะมีขนำดใหญ่กว่ำ 

      5.2.2 บุคลิกภำพ ถ้ำบุคลิกภำพของอีกฝ่ำยดูไม่น่ำไว้ใจ หรือดูมีอ ำนำจมำกกว่ำ จะ

ท ำให้เกิดปฏิกิริยำตอบสนอง โดยที่ขอบเขตพื้นที่เฉพำะตัวจะมีขนำดใหญ่ขึ้น 

      5.2.3 สถำนกำรณ์ ถ้ำอยู่ในสถำนกำรณ์ที่ทั้งสองฝ่ำยมีจุดสนใจร่วมกัน หรือ ต่ำงฝ่ำย

ต่ำงสนใจในสิ่งอื่น จะท ำให้ขอบเขตพื้นที่เฉพำะตัวลดลงช่ัวครำว 

 5.3 ภาวะความเป็นส่วนตัว (Privacy) 

      ในสวนสำธำรณะเป็นที่รวมของคนหลำยกลุ่ม โดยที่ผู้ใช้ในแต่ละกลุ่มหรือแต่ละคนก็

ต้องกำรควำมเป็นส่วนตัวแตกต่ำงกันไป ระดับควำมเป็นส่วนตัวสำมำรถแบ่งได้ 4 ระดับ ดังนี้ 

      5.3.1 ภำวะนิรนำม ควำมรู้สึกเป็นส่วนตัวในคนกลุ่มมำกๆ โดยไม่รู้สึกว่ำมีใคร

สังเกตเห็นหรือสนใจในตัวเขำ ท ำให้มีควำมรู้สึกอิสระและรู้สึกถึงควำมเป็นตัวเองเต็มที่ 
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      5.3.2 ภำวะส ำรวม ควำมรู้สึกเป็นส่วนตัวในคนกลุ่มมำกๆ แต่ไม่ให้ควำมส ำคัญหรือ

สนใจกับคนรอบข้ำง เช่น กำรนั่งหันหลังให้กลุ่มคน อ่ำนหนังสือ เป็นต้น 

      5.3.3 ภำวะอยู่ในกลุ่ม ควำมรู้สึกเป็นส่วนตัวในกลุ่มคนใกล้ชิด โดยรู้สึกว่ำคนกลุ่มอื่น

ไม่ได้สังเกตหรือสนใจ เหมือนกับว่ำกลุ่มของเขำอยู่ตำมล ำพัง 

      5.3.4 ภำวะสันโดษ กำรอยู่ล ำพังอย่ำงแท้จริง เช่น กำรตกปลำ นั่งสมำธิ เป็นต้น 

      ควำมเป็นส่วนตัวจะเกิดขึ้นเมื่อไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นๆ หรือไม่แสดงว่ำตัวเองอยู่

ตรงนั้น ไม่มีกำรทักทำย ซึ่งกำรใช้พื้นที่สำธำรณะต้องกำรใช้เพ่ือให้เกิดควำมสบำย รู้สึกผ่อนคลำยและ

รู้สึกเป็นตัวของตัวเอง 

 กำรพิจำรณำกำรมีอำณำเขตครอบครองในกำรออกแบบและกำรวำงแผนสภำพแวดล้อม

ทำงกำยภำพนั้น สิ่งที่ต้องค ำนึงถึงคือ บทบำททำงสังคมของแต่ละบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นที่สัมพันธ์

กับอำณำเขตครอบครองนั้นๆ จะเป็นตัวก ำหนดอำณำเขตครอบครอง  สถำปนิกจึงจ ำเป็นที่จะต้องจัด

สภำพแวดล้อมให้มีอำณำเขตที่ชัดเจน มีทำงเข้ำออกที่ควบคุมได้เพ่ือป้องกันกำรรุกล้ ำของบุคคลอื่นซึ่ง

อำจเกิดขึ้นโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจได้  รวมทั้งควรแยกสภำพแวดล้อมออกเป็น เขตสำธำรณะ เขตกึ่งสำ

ธรณะ และเขตส่วนตัว   ซึ่ง Newman (1972) ได้เสนอว่ำ ควรมีกำรออกแบบป้องกันกำรรุกล้ ำโดย

ให้ตระหนักถึงล ำดับขั้นของอำณำเขตครอบครองอย่ำงชัดเจน 

 ส ำหรับอำณำเขตสำธำรณะโดยเฉพำะในชุมชนควรมีควำมชัดเจนเรื่องกิจกรรมและกำร
ยึดครอง เพรำะอำณำเขตสำธำรณะมักมีบริเวณติดต่อกับอำณำเขตส่วนตัว ซึ่งอำจท ำให้เกิดปัญหำ 
หำกมิได้จัดกำรให้ชัดเจน อำจแก้ไขโดยกำรจัดอำณำเขตกึ่งสำธำรณะ คั่นระหว่ำงอำณำเขตส่วนตัว
และอำณำเขตสำธำรณะ   เช่นกำรให้มีพื้นที่ว่ำงหน้ำอำคำรพำณิชย์ที่ขออนุญำตก่อสร้ำง เป็นต้น     
อำณำเขตกึ่งสำธำรณะควรมีกิจกรรม เกิดกำรยึดครองเพื่อให้คนเกิดควำมรู้สึกเป็น “อำณำเขตบ้ำน/
ถิ่น” จะท ำให้ง่ำยต่อกำรสอดส่องผู้ล่วงล้ ำ รวมทั้งกำรดูแลสถำนที่ให้มีควำมปลอดภัยมำกขึ้น กำรมี
อำณำเขตครอบครองยังท ำให้เกิดกำรสร้ำงเอกลักษณ์ส่วนบุคคลด้วย  ไม่ว่ำอำณำเขตนั้นจะเป็นอำณำ
เขตส่วนตัวที่เกิดจำกกำรยึดครองช่ัวครำวและไม่ได้เป็นเจ้ำของที่แท้จริงก็ตำม   
 โดยสรุป กำรมีอำณำเขตครอบครองเฉพำะบุคคลหรือกลุ่ม ที่เว้นว่ำงส่วนบุคคลนั้นควรมี
ระยะห่ำงจำกบุคคลอื่นตำมควำมเหมำะสมของควำมสัมพันธ์ที่มีต่อกัน ช่วยให้เกิดควำมรู้สึกปลอดภัย 
มั่นคง และรู้สึกมีเอกลักษณ์เฉำะตนขึ้น ซึ่งเป็นกลไกทำงด้ำนสังคมและจิตวิทยำ ซึ่งอำณำเขต
ครอบครองของมนุษย์มี 3 ระดับคือ อำณำเขตที่เว้นว่ำงส่วนบุคคล อำณำเขตส่วนบุคคล ซึ่งอำจรวม
อำณำเขตอื่นที่ใช้ประจ ำ  และอำณำเขตสำธำรณะทั่วไปและอำณำเขตส่วนบุคคลอื่นๆที่ไม่ได้ใช้
ประจ ำและไม่คุ้นเคย ซึ่งไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน ส่วนกำรออกแบบและวำงแผนสภำพแวดล้อมทำง
กำยภำพ ต้องจัดให้มีอำณำเขตที่ชัดเจน ทำงเข้ำออกควบคุมได้ เพื่อผู้อยู่จะได้สอดส่องและป้องกัน
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กำรรุกล้ ำได้อย่ำงเหมำะสม  อำณำเขตกึ่งสำธำรณะเป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยป้องกันกำรรุกล้ ำอำณำเขต
สำธำรณะและอำณำเขตส่วนตัวได้ รวมทั้งจัดให้มีกิจกรรมและกำรยึดครองที่ชัดเจน  โดยเฉพำะผู้ใช้ที่
มิได้เป็นเจ้ำของ มีควำมจ ำเป็นส ำหรับกำรออกแบบสภำพแวดล้อมทำงกำยภำพต้องมีควำมยืดหยุ่น
เพือ่ให้ผู้ใช้สำมำรถสร้ำงเอกลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้นได ้                                                                                
 

6. เครื่องมือที่ใช้วัดความรู้สึกความเป็นชุมชน 
 Buckner (1988) ได้ศึกษำควำมรู้สึกควำมเป็นชุมชน ซึ่งเป็นกำรศึกษำลักษณะเชิง
นำมธรรม จึงได้พัฒนำเครื่องมือที่ใช้ส ำหรับวัดตัวแปรเพื่อประเมินควำมรู้สึกควำมเป็นชุมชน (Sense 
of Community) โดยอ้ำงอิงมิติทำงทฤษฎี 3 ด้ำน อันได้แก่ มิติทำงด้ำนยึดติดต่อถิ่นฐำน (Place 
Attachment) โดยประเมินจำกระดับควำมสนใจหรือควำมดึงดูดใจของสภำพแวดล้อม (Attraction 
to Neighborhood) มิติทำงด้ำนสังคม (Social Dimension) โดยประเมินจำกกำรปฏิสัมพันธ์ทำง
สังคมกับเพื่อนบ้ำน (Social Interaction) มิติทำงด้ำนจิตใจ (Psychological Dimension) โดย
ประเมินจำกจิตส ำนึกควำมเป็นชุมชน (Psychological Sense of Community) โดยตัวแปรดังกล่ำว
สำมำรถแบ่งได้เป็น 18 หัวข้อ ดังนี้ 
 ข้อ 1.ท่ำนพอใจสภำพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอำศัยอยู่ 
 ข้อ 2.ถ้ำมีโอกำสท่ำนอยำกจะออกไปจำกที่พักอำศัยที่มีสภำพแวดล้อมแบบนี้ 
 ข้อ 3.ท่ำนวำงแผนที่จะมีที่พักอำศัยที่มีสภำพแวดล้อมแบบนี้ 
 ข้อ 4.ท่ำนสำมำรถเข้ำไปภำยในที่พักอำศัยของเพือ่นบ้ำนได ้
 ข้อ 5.ถ้ำท่ำนต้องกำรค ำแนะน ำเกี่ยวกับบำงสิ่ง ท่ำนสำมำรถไปถำมคนที่เป็นเพื่อนบ้ำน
ของท่ำนได ้
 ข้อ 6.ท่ำนสำมำรถยืมของบำงสิ่ง หรือสำมำรถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพ่ือนบ้ำนได้ 
 ข้อ 7.ท่ำนสำมำรถพำเพื่อนบ้ำนมำเยี่ยมที่พักอำศัยของท่ำนได้ 
 ข้อ 8.ท่ำนมักจะหยุดและพูดคุยกับเพ่ือนบ้ำนที่อำศัยอยุ่ในที่พักอำศัย 
 ข้อ 9.ท่ำนเชื่อว่ำเพื่อนบ้ำนของท่ำนจะให้ควำมช่วยเหลือหำกมีเหตุกำรณ์ฉุกเฉินเกิด
ขึ้นกับท่ำน 
 ข้อ 10.ท่ำนรู้สึกชอบสภำพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี ้
 ข้อ 11.ควำมสัมพันธ์และกำรเข้ำสังคมกับเพื่อนบ้ำนผู้ที่พักอำศัยอยู่  เป็นสิ่งที่มี
ควำมหมำยส ำหรับท่ำน 
 ข้อ 12.ถ้ำเพื่อนบ้ำนของท่ำนมีกำรวำงแผนจะท ำสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่ำนคิดว่ำสิ่งนั้นเป็นสิ่ง
ที่ “พวกเรำ” ก ำลังจะท ำมำกกว่ำ “พวกเขำ” ก ำลังจะท ำ 
 ข้อ 13.ท่ำนรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้ำนของท่ำนรู้ว่ำอะไรส ำคัญในชีวิตของท่ำน 
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 ข้อ 14.ท่ำนรู้สึกไว้วำงใจคนที่เป็นเพื่อนบ้ำนของท่ำน 
 ข้อ 15.ท่ำนต้องกำรที่จะท ำงำนส่วนรวมกับเพื่อนบ้ำน เพื่อพัฒนำสภำพแวดล้อมที่พัก
อำศัยของท่ำน 
 ข้อ 16.ท่ำนคิดว่ำคนที่เป็นเพื่อนบ้ำนที่อำศัยอยู่ที่พักอำศัยเดียวกับท่ำนเป็นคนลักษณะ
คล้ำยกันเหมือนๆกับท่ำน 
 ข้อ 17.ท่ำนรู้สึกว่ำท่ำนสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้ำน คนที่อำศัยอยู่ในที่พักอำศัยของ
ท่ำน 
 ข้อ 18.กำรได้พักอำศัยอยู่กับสภำพแวดล้อมแบบนี้ท ำให้ท่ำนรู้สึกถึงควำมเป็นชุมชน 
 โดยค ำถำมทั้ง 18 หัวข้อนี้สำมำรถน ำมำจัดกลุ่มใหม่ตำมมิติทำงทฤษฎีของ Buckner 
(1988) ที่กล่ำวข้ำงต้นซึ่งสำมำรถแบ่งหัวข้อค ำถำมออกตำมมิตทิำงทฤษฎี ดังนี ้ 
 2.1 มิติทำงด้ำนยึดติดต่อถิ่นฐำน (place attachment) โดยประเมินจำกระดับควำม
สนใจหรือควำมดึงดูดใจของสภำพแวดล้อม (attraction to neighborhood) ตำมหัวข้อ1 ถึงข้อ 3   
 2.2 มิติทำงด้ำนสังคม (social dimension) โดยประเมินจำกกำรปฏิสัมพันธ์ทำงสังคม
กับเพ่ือนบ้ำน (social interaction) ตำมหัวข้อ 4 ถึงข้อ 8   
 2.3 มิติทำงด้ำนจิตใจ (psychological dimension) โดยประเมินจำกจิตส ำนึกควำม
เป็นชุมชน (psychological sense of community) ตำมหัวข้อ 9 ถึงข้อ 18 
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บทที่ 3 
ระเบยีบวิธีวิจยั 

 
 จากการศึกษา รวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฎษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อน ามา
เป็นแนวทางในการก าหนดกรอบแนวคิดและเลือกพื้นที่ศึกษา การวิจัยนี้ แสดงให้เห็นถึงปัจจัย
แวดล้อมและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชุมชนในที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุด โดยสามารถน าผลการวิจัยมาปรับใช้ในการออกแบบปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลาง
ของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในปัจจุบัน ให้เกิดการใช้งานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีปฏิสัมพันธ์
ระหว่างผู้อยู่อาศัยร่วมกัน ส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตามล าดับ โดยระเบียบวิธีวิจัย
ประกอบด้วย ตัวแปรในการวิจัย การเลือกพื้นที่ศึกษา การเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษา การก าหนดกลุ่ม
ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูล และสรุปผลการศึกษา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 
1. ตัวแปรในการวิจัย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องท าให้สามารถก าหนดตัวแปรใน
การวิจัยได้ โดยมีเกณฑ์ในการเลือกพื้นที่ศึกษาเพื่อพยายามควบคุมให้สามารถเปรียบเทียบผลระหว่าง
พื้นที่ศึกษาให้มีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุดคือ ย่านพื้นที่ศึกษา ลักษณะพื้นศึกษา สิ่งอ านวยความ
สะดวกบริเวณพื้นที่ศึกษาโดยรอบ บริบทรอบข้าง ปีที่สร้างแล้วเสร็จ จ านวนห้องพักอาศัย ระดับราคา
ขายอาคารชุด สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในพื้นที่ศึกษา โดยการวิจัยมีตัวแปรต้นที่ต้องควบคุม
เพื่อให้ผลการวิจัยออกมาถูกต้องที่สุดคือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ ขนาดห้องพักอาศัย รูปแบบที่
พักอาศัย ลักษณะการพักอาศัย และมีตัวแปรต้นอื่นๆที่พยายามควบคุมให้อยู่ภายในกรอบของการ
วิจัยคือ รายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปีที่พยายามควบคุมด้วยระดับราคาขายอาคารชุด ระยะเวลา
ที่พักอาศัยอยู่ที่พยายามควบคุมด้วยอายุของอาคารชุด โดยตัวแปรตามในการวิจัยคือ การใช้งานพื้นที่
ส่วนกลางของที่พักอาศัยและทัศนคติ ความรู้สึกความเป็นชุมชนของผู้พักอาศัย 
 

ตารางที่ 1 แสดงตัวแปรในการวิจัย 
ตัวแปรต้น เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ  

ขนาดห้องพักอาศัย รูปแบบทีพ่ักอาศัย ลักษณะการพักอาศัย 
รายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อป ีระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ 

ตัวแปรตาม การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
ทัศนคติ ความรู้สึกความเป็นชุมชนของผู้พักอาศัย 
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2. การเลือกพืน้ที่ศึกษา 
 ในการเลือกพื้นที่ศึกษาในการวิจัยนี้ เนื่องด้วยพื้นที่ศึกษามุ่งเน้นที่จะศึกษาที่อยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุดที่สามารถเป็นตัวแทนที่อยู่อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันนี้ได้ จึงควรเป็นพื้นที่ที่
เป็นย่านที่พักอาศัย ที่ใกล้กับสถานที่ท างาน ย่านการค้า และมีความสะดวกสบายในการเดินทาง 
เหมาะกับรูปแบบการใช้ชีวิตที่ต้องการความสะดวก รวดเร็วของคนในยุคปัจจุบัน และเพื่อรองรับ
กลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็นคนในวัยท างาน เป็นช่วงวัยที่เริ่มมีการสร้างรากฐานครอบครัว ที่พักอาศัยของ
กลุ่มเป้าหมายส่วนใหญ่จึงเป็นที่พักอาศัยส าหรับอยู่อาศัยในระยะยาว จึงถือ เป็นกลุ่มที่เหมาะสม
ส าหรับการวิจัยในครั้งนี้ โดยการเลือกพ้ืนที่ศึกษานี้มีข้อจ ากัดและขั้นตอนในการเลือกดังนี้ 
 2.1 การแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร 
      เนื่องจากการวิจัยนี้มุ่งเน้นที่จะศึกษาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่สามารถเป็นตัว
แทนที่อยู่อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันนี้ได้ ดังนั้นการเลือกพื้นที่ศกึษาจึงเริ่มจากการแบ่งขอบเขต
ของกรุงเทพมหานคร จากข้อมูลของบริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Colliers 
International Thailand) บริษัทที่ปรึกษาอสังหารัมทรัพย์ ได้แบ่งเขตกรุงเทพมหานครออกเป็น 4 
เขต ดังนี ้
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที ่5 แสดงการแบ่งขอบเขตของกรุงเทพมหานคร  
ที่มา: บริษัท คอลลิเออร์ส อินเตอร์เนชั่นแนล ประเทศไทย (Colliers International Thailand) 
บริษัทที่ปรึกษาอสังหารัมทรัพย์, รายงานวิจัยตลาดคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานคร ณ ไตรมาสที่ 
1 พ.ศ.2557, เข้าถึงเมื่อ 16 ตุลาคม 2557, เข้าถึงได้จาก http://www.colliers.co.th 
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           2.1.1 เขตตัวเมือง (City Area) หรือพื้นที่กรุงเทพช้ันใน  
    เขตตัวเมืองนี้มีอาคารส านักงาน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า และพื้นที่
พาณิชยกรรมอื่นๆ เป็นพื้นที่ที่มีทั้งโซนศูนย์กลางธุรกิจ CBD (Central business district) และโซน
ยอดนิยมชาวต่างชาติ (Expat) เขตพื้นที่นี้จึงเป็นพื้นที่ที่ได้รับความสนใจจากนักธุรกิจ ชาวต่างชาติที่
เดินทางมาท างานหรือท่องเที่ยว โดยพื้นที่นีค้รอบคลุมพื้นที่ย่อยๆ ได้แก่ 
    2.1.1.1 พื้นที่สุขุมวิท หรือโซนยอดนิยมชาวต่างชาติ (Expat) ทางทิศ
เหนือพ้ืนที่สุขุมวิท เริ่มจากสุขุมวิทซอย 1 ถึงสุขุมวิท 55 ทางทิศใต้เริ่มจากสุขุมวิทซอย 2 ถึงซอย 38  
    2.1.1.2 พื้นที่รอบๆ สวนลุมพินีซึ่งครอบคลุมถนนเพลินจิต ถนนพระราม
ที่ 1 ถนนชิดลม ถนนราชด าริ ถนนวิทยุ และแยกราชประสงค ์
    2.1.1.3 พื้นที่แยกสีลมและสาทร หรือโซนศูนย์กลางธุรกิจ CBD (Central 
business district) ครอบคลุมถนนสีลม ถนนสุรวงศ์ และถนนสาทร รวมพื้นที่ติดริมแม่น้ าเจ้าพระยา 
ตั้งแต่ถนนเจริญกรุงถึงถนนเจริญนคร 
           2.1.2 เขตชายขอบตัวเมือง (City Fringe Area) หรือพื้นที่รอบเมือง 
    เขตชายขอบตัวเมืองนี้ครอบคลุมพื้นที่ที่มีระบบขนส่งสาธารณะหลาย
เส้นทาง มีการเดินทางสะดวกท าให้สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ และแหล่งบันเทิงต่างๆ 
ถือเป็นโซนที่อยู่อาศัยเก่าแก่และเป็นโซนเชื่อมต่อเขตตัวเมือง พื้นที่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 3 ส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
    2.1.2.1 พื้นที่รอบเมืองทางทิศเหนือ (Northern Fringe) หรือโซนที่อยู่
อาศัยเก่าแก่ พื้นที่นี้ครอบคลุมพื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส (BTS) จากสถานีราชเทวีถึงสถานหมอชิต
ทางทิศเหนือ และตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร (MRT) จากสถานีเพชรบุรีถึงสถานีบางซื่อ 
    2.1.2.2 พื้นที่รอบเมืองทางทิศใต้ (Southern Fringe) พื้นที่นี้ครอบคลุม
ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ ถนนจันทน์ ถนนสาธุประดิษฐ์ ถนนเจริญกรุง และถนนพระรามที่ 3 
    2.1.2.3 พื้นที่ รอบเมืองทางทิศตะวันออก (Eastern Fringe) พื้นที่นี้
ครอบคลุมแนวรถไฟฟ้า บีทีเอส จากสถานีทองหล่อถึงสถานีอ่อนนุชทางทิศตะวันออก ถนนพระรามที่ 
4 และถนนเพชรบุรีบางส่วน 
           2.1.3 เขตนอกตัวเมือง (Outer City Area) หรือพื้นที่นอกเมือง 
    เขตนอกตัวเมืองเป็นพื้นที่ที่ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้าสถานีใหม่ๆเกิดขึ้น 
เป็นโซนส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าบีทีเอสและรถไฟฟ้ามหานคร พื้นที่นี้ครอบคลุมพื้นที่ 2 ส่วนของ
กรุงเทพมหานคร ได้แก ่
    2.1.3.1 พื้นที่นอกเมืองทางทิศตะวันออก พื้นที่นี้ครอบคลุมแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายจากสถานีอ่อนนุชถึงสถานีแบริ่งทางทิศตะวันออก 
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    2.1.3.2 พื้นที่นอกเมืองทางทิศตะวันตก พื้นที่นี้ครอบคลุมแนวเส้นทาง
รถไฟฟ้าบีทีเอสส่วนต่อขยายจากสถานีสะพานตากสินถึงสถานีบางหว้า โดยรวมถึงพื้นที่สองฝั่งของ
ถนนกรุงธนบุรีและถนนกัลปพฤกษ์ สิ้นสุดที่ทางตัดถนนเพชรเกษม 
           2.1.4 เขตชานเมือง (Suburban Bangkok) หรือพื้นที่กรุงเทพช้ันนอก 
    พื้นที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการต่อขยายระบบขนส่งมวลชนระบบรางคือปัจจัย
หลักในการเพิ่มอุปทานในอนาคตในพื้นที่นี้ ซึ่งช่วยในการเดินทางของผู้ที่พักอาศัยในที่อยู่อาศัยแนวตั้ง 
ไม่ว่าจะเป็นหอพักหรืออาคารชุด อีกทั้งช่วยค่าเดินทางและประหยัดเวลา พื้นที่กรุงเทพชั้นนอก
ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ที่สุดในการแบ่งเขตกรุงเทพมหานคร พื้นที่นี้ยังครอบคลุมถึงเขตเมืองเก่า
ของกรุงเทพมหานคร คือ เกาะรัตนโกสินทร์ ซึ่งมีข้อจ ากัดในการพัฒนาอาคารสูง จึงไม่มีอาคาร
ประเภทอาคารชุดในพื้นที่นั้น โดยเขตชานเมืองนับเป็นพื้นที่ที่มีแผนการพัฒนาระบบคมนาคมใน
อนาคต เช่น ถนนอ่อนนุชไปจนถึงสมุทรปราการ เป็นต้น 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่ในแต่ละเขตนั้น เขตตัวเมือง (City Area) หรือพื้นที่กรุงเทพ
ชั้นใน เป็นพื้นที่ที่เป็นศูนย์รวมสิ่งอ านวยความสะดวกและความต้องการต่างๆของคนส่วนมากไว้ ทั้ง
อาคารส านักงาน พื้นที่โซนศูนย์กลางธุรกิจ CBD (Central business district) ห้างสรรพสินค้า 
ศูนย์การค้า พื้นที่พาณิชยกรรมต่างๆ และที่พักอาศัยของผู้มีรายได้สูง จึงเป็นเขตพื้นที่ที่เข้ากับวิถีชีวิต
ของคนรุ่นใหม่ในยุคปัจจุบันนี้ แต่เนื่องจากที่พักอาศัยบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นในเป็นที่พักอาศัยราคา
สูงมากกว่าพื้นที่เขตอื่นๆ ลักษณะผู้อยู่อาศัยจึงเป็นผู้ที่มีรายได้สูงที่ เป็นประชากรส่วนน้อย และเมื่อที่
พักอาศัยราคาสูงแต่ประชากรส่วนมากรายได้ไม่เพียงพอในการซื้อ ส่งผลท าให้ที่พักอาศัยส่วนมากใน
เขตตัวเมืองเป็นที่พักอาศัยแบบชั่วคราวส าหรับผู้ที่เข้ามาท างานในเมืองเป็นครั้งคราว ชาวต่างชาติ
ที่มาท าธุรกิจหรือนักท่องเที่ยว ซึ่งอาจไม่ตรงตามเป้าหมายของการวิจัยที่มุ่งเน้นศึกษาที่พักอาศัย
ลักษณะที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่สามารถเป็นตัวแทนที่อยู่อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันนี้ได้ 
 ดังนั้นการก าหนดพื้นที่ศึกษาจึงมุ่งเน้นพื้นที่ที่เป็นโซนที่พักอาศัยที่มีสิ่งอ านวยความ
สะดวกโดยรอบและสามารถเดินทางสัญจรด้วยระบบขนส่งมวลชนไปยังพื้นที่กรุงเทพชั้นในที่เสมือน
เป็นศูนย์รวมของสิ่งอ านวยความสะดวกและความต้องการต่างๆในรูปแบบวิถีชีวิตของคนเมืองในยุค
ปัจจุบันได้อย่างสะดวกสบาย ซึ่งมีพื้นที่เขตชายขอบตัวเมือง (City Fringe Area) หรือพื้นที่รอบเมือง 
ส่วนของพื้นที่รอบเมืองทางทิศเหนือ (Northern Fringe) หรือโซนที่อยู่อาศัยเก่าแก่ ที่มีลักษณะตรง
ตามเป้าหมายของการวิจัยในครั้งนี้ เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่มีที่อยู่อาศัยจ านวนมากคือ ที่มีทั้งที่อยู่อาศัยที่
มีมาแต่เดิมอายุมากกว่าสิบปี ที่อยู่อาศัยที่สร้างเพ่ิมขึ้นใหม่ในไม่กี่ปีที่ผ่านมา และส่วนที่เป็นโครงการที่
พักอาศัยในอนาคต พื้นที่รอบเมืองทางเหนือเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ใกล้กับเขตธุรกิจ 
รวมถึงมีการเดินทางสะดวกท าให้สามารถเดินทางเข้าสู่พื้นที่เศรษฐกิจส าคัญ แหล่งบันเทิงต่างๆ มี
ระบบขนส่งสาธารณะหลายเส้นทางท าให้เดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกสบาย อีกทั้งราคาที่ดินที่ยังต่ า
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กว่าในเขตพื้นที่ใจกลางเมือง ถือเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่คนส่วนมากให้ความสนใจและต้องการมีที่พักอาศัย
อยู่ในบริเวณนี้ ท าให้พื้นที่รอบเมืองทางทิศเหนือมีจ านวนอาคารชุดอยู่มาก จึงเลือกพื้นที่รอบเมืองทาง
ทิศเหนือนี้มาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ศึกษา  
 พื้นที่รอบเมืองทางทิศเหนือ (Northern Fringe) หรือโซนที่อยู่อาศัยเก่าแก่ ครอบคลุม
พื้นที่ตามแนวรถไฟฟ้าบีทีเอส จากสถานีราชเทวีถึงสถานีหมอชิตทางทิศเหนือ โดยปัจจุบันมีสถานีรวม 
7 สถานี คือ สถานีราชเทวี สถานีพญาไท สถานีอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ 
สถานีสะพานควาย และสถานีหมอชิต รวมทั้งตามแนวรถไฟฟ้ามหานคร จากสถานีเพชรบุรีถึงสถานี
บางซื่อ โดยมีสถานีรวม 11 สถานี คือ สถานีเพชรบุรี สถานีพระราม9 สถานีศูนย์วัฒนธรรมแห่ง
ประเทศไทย สถานีห้วยขวาง สถานีสุทธิสาร สถานีรัชดาภิเษก สถานีลาดพร้าว สถานีพหลโยธิน 
สถานีสวนจตุจักร สถานีก าแพงเพชร และสถานีบางซื่อ 
 2.2 หลักการพิจารณาการเลือกย่านพื้นที่ศึกษา 
      เพื่อให้สามารถเลือกย่านพื้นที่ศึกษาไดต้รงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยมากยิ่งขึ้น จึงมี
การใช้เกณฑ์ในการพิจารณาลักษณะพื้นที่ ดังนี้ 
      2.2.1 ความสะดวก (Convenience) 
              2.2.1.1 การเข้าถึงพื้นที่ (Accessibility) 
              2.2.1.2 การเช่ือมต่อกิจกรรม (Linkage Activities) 
              2.2.1.3 ระบบขนส่งมวลชน (Transportation system) 
      2.2.1 สิ่งแวดล้อม (Environment) 
              2.2.2.1 ลักษณะสภาพแวดล้อม (Physical Environment) 
              2.2.2.2 ลักษณะกลุ่มคน (Social Environment) 
      2.2.3 การใช้ประโยชน์ที่ดิน (Land Use) 
              2.2.3.1 พื้นที่ที่อยู่อาศัย (Residential Area) 
              2.2.3.2 พื้นที่พาณิชกรรม (Commercial Area) 
              2.2.3.3 สถาบันราชการ (Government Institutions Area) 
      2.2.4 ความเจริญในพื้นที่ (Node) 
              2.2.4.1 ความเจริญทางเศรษฐกิจ (Economy Node) 
              2.2.4.2 ความเจริญทางสังคม (Social Node) 
 จากการศึกษาข้อมูลพื้นที่รอบเมืองทางทิศเหนือ (Northern Fringe) หรือโซนที่อยู่อาศัย
เก่าแก่ พบว่าพื้นที่ช่วงแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ และสถานีสะพานควาย 
เป็นพื้นที่ที่มีความสอดคล้องกับหลักการข้างต้น จึงได้ท าการศึกษาข้อมูลและวิเคราะห์ลักษณะพื้นที่
ช่วงแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสทั้ง 3 สถานีนี้เพื่อน ามาพิจารณาในการเลือกพื้นที่ศึกษา 
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 พื้นที่ช่วงแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ และสถานีสะพานควาย 
บริเวณนี้เป็นพ้ืนที่ที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ลักษณะผู้อยู่อาศัยส่วนมากจะเป็นของคนท้องถิ่นเดิม
ในย่านนี้ที่มีการขยายครอบครัวและเป็นคนท างานในพื้นที่ย่านใกล้เคียง จึงมีอาคารชุดจ านวนมาก
และเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันถือเป็นพื้นที่อยู่อาศัยที่มีการสร้างอาคารชุดปริมาณสูงกว่ าพื้นที่
อื่นๆ เนื่องจากท าเลของพื้นที่บริเวณนี้เป็นท าเลที่เชื่อมต่อระหว่างพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ติดกับย่าน
พาณิชกรรม สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย ทั้งทางรถยนต์ รถโดยสารสาธารณะ และรถไฟฟ้าบีทีเอส 
 

 
 

ภาพที ่6 แสดงแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได้จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช ้
           บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร Department of City Planning, ผังเมืองรวมกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ.2556, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th 
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ภาพที ่7 แสดงความหมายของสีที่ใช้แทนค่าเขตพื้นที่ในแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินตามที่ได ้
           จ าแนกประเภทท้ายกฎกระทรวงให้ใช้บังคับผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 
ที่มา: ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร Department of City Planning, ผังเมืองรวมกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ.2556, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th 
 
 จากแผนผังก าหนดการใช้ประโยชน์ที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556 แสดงให้เห็นถึงการ
ใช้ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ช่วงแนวสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ และสถานี
สะพานควาย โดยพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้าและสถานีอารีย์ ต้ังอยู่ในเขตผังสี
ส้ม ซึ่งเป็นเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ติดกับเขตผังสีแดงซึ่งเป็นเขตที่ดินประเภท
พาณิชยกรรมบริเวณพื้นที่กรุงเทพชั้นใน ส่วนสถานีสะพานควาย ตั้งอยู่ในเขตผังสีแดงซึ่งเป็นเขตที่ดิน
ประเภทพาณิชยกรรม ล้อมด้วยเขตผังสีส้มซึ่งเป็นเขตที่ดินประเภทที่อยู่อาศัยหนาแน่นปานกลาง ติด
กับเขตผังสีน้ าเงินซึ่งเป็นเขตที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ  
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ภาพที ่8 แสดงพื้นทีบ่ริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีสนามเป้าและสถานีอารีย ์ตั้งอยู่ในเขตผังสีส้ม  
           ส่วนสถานีสะพานควาย ตั้งอยู่ในเขตผังสีแดง 
ที่มา : ส านักผังเมือง กรุงเทพมหานคร Department of City Planning, ผังเมืองรวมกรุงเทพ 
มหานคร พ.ศ.2556, เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://cpd.bangkok.go.th 
 
 ปัจจุบันผู้คนให้ความส าคัญกับระบบขนส่งมวลชนเป็นอย่างมาก ท าให้ย่านพื้นที่ศึกษา
จ าเป็นต้องค านึงถึงการคมนาคมหลายเส้นทางนอกเหนือจากการใช้รถยนต์ส่วนตัว เนื่องจากปริมาณ
รถยนต์มีเพิ่มมากขึ้นท าให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดในทุกพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพชั้นใน พื้นที่รอบ
เมือง และพื้นที่ที่เป็นเขตที่ดินประเภทพาณิชยกรรม ผู้คนส่วนมากจึงใช้บริการระบบขนส่งมวลชนเพ่ิม
มากขึ้น โดยรถไฟฟ้าบีทีเอส เป็นระบบขนส่งมวลชนที่มีโครงข่ายที่ครอบคลุมพื้นที่ขนาดใหญ่ของ
กรุงเทพมหานคร มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และเป็นระบบขนส่งมวลชนหลักที่เชื่อมต่อกับระบบ
ขนส่งมวลชนอื่นๆ ได้แก่ รถไฟฟ้ามหานครหรือรถไฟฟ้ามหานคร รถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานสุวรรณ
ภูมิหรือแอร์พอร์ทลิงก์ รถโดยสารประจ าทางด่วนพิเศษ (Bangkok BRT) รถบริการรับส่งหรือ
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รถชัตเทิลบัส (Shuttle Bus) ท่าเรือ และทางเดินเชื่อมต่อเข้ากับอาคารพาณิชยกรรมต่างๆ ท าให้
พื้นที่ที่ติดหรือใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอสส่งผลต่อการตัดสินใจในการเลือกพื้นที่ที่อยู่อาศัยมากกว่า
พื้นที่ที่ติดกับระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ จึงเป็นอีกหนึ่งในปัจจัยส าคัญของการเลือกย่านพื้นที่ศึกษา 
 

 
 

ภาพที ่9 แสดงโครงข่ายรถไฟฟ้าในกรุงเทพมหานคร 
ที่มา : บริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพ จ ากัด (มหาชน), เส้นทางการให้บริการรถไฟฟ้าบีทีเอส,  
เข้าถึงเมื่อ 22 พฤษจิกายน 2556, เข้าถึงได้จาก http://www.bts.co.th 
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 จากหลักการข้างต้น การศึกษาข้อมูล และท าการส ารวจพื้นที่ช่วงแนวสถานีรถไฟฟ้าบีที
เอส สถานีสนามเป้า สถานีอารีย์ และสถานีสะพานควาย พบว่าพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีอารีย์มีการใช้ประโยชน์ที่ดินและลักษณะสภาพแวดล้อมที่แตกต่างจากสถานีสนามเป้าและ
สถานีสะพานควาย คือ พื้นที่บริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่อยู่อาศัยที่มีที่พักอาศัยตั้งอยู่เป็นจ านวนมาก มีพื้นที่
พาณิชยกรรม ร้านอาหาร ร้านค้า อาคารส านักงาน โรงพยาบาล โรงเรียน และสิ่งอ านวยความสะดวก
ต่างๆที่ครบครัน มีลักษณะสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในย่านนี้ ดังนั้นจึง
สามารถเลือกย่านพื้นที่ศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์ในการวิจัยโดยใช้เกณฑ์ข้างต้นเป็นตัวชี้วัด ซึ่งได้
เป็นพ้ืนที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอารีย์ หรือ ย่านอารีย์ 
 2.3 หลักการพิจารณาเลือกพื้นที่ศึกษา 
      เพื่อให้ได้พื้นที่ศึกษาที่ตรงกับวัตถุประสงค์การวิจัย จึงมีเกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัย
แวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาในย่านพ้ืนที่ศึกษาและเกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่ศึกษา ดังนี้ 
      2.3.1 เกณฑ์ในการพิจารณาปัจจัยแวดล้อมโดยรอบพ้ืนที่ศึกษาในย่านพ้ืนที่ศึกษา 
              2.3.1.1 กฎหมาย (Law) 
                        ย่านพื้นที่ศึกษาถูกต้องตามกฎหมาย เป็นพื้นที่ที่สามารถสร้างอาคาร
ประเภทอาคารชุดได้  
              2.3.1.2 การเข้าถึงพื้นที่ศึกษา (Accessibility) 
                        สามารถเข้าถึงพื้นที่ศึกษาได้สะดวกสบาย พื้นที่ศึกษาตั้งอยู่ใกล้กับ
ถนนสายหลัก เส้นทางการเข้าถึงมีความปลอดภัยไม่อยู่ในหลืบที่ห่างไกลจากผู้คน มีผู้คนสัญจรไปมา 
มีการคมนาคมที่หลากหลายสะดวกในการเดินทาง พื้นที่ศึกษาใกล้กับระบบขนส่งมวลชน เพื่อสามารถ
ลดระยะเวลาการเดินทางได้ในช่วงเวลาเร่งรีบหรือระบบการจราจรติดขัด เช่น สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
              2.3.1.3 สภาพแวดล้อม (Environment) 
                        สภาพแวดล้อมบริเวณโดยรอบพื้นที่ศึกษามีสิ่งอ านวยความสะดวกทั้ง
ร้านอาหาร ร้านค้า อยู่ใกล้เคียงหรืออยู่ห่างจากพื้นที่ศึกษาไม่เกิน 500 เมตร และสิ่งอ านวยความ
สะดวกอื่นๆ เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารส านักงาน สวนสาธารณะ สถาบันราชการหรือสิ่งอ านวย
ความสะดวกอ่ืนๆ ภายในระยะ 1.5 กิโลเมตรโดยรอบ 
              2.3.1.4 บริบททางสังคม (Surrounding) 
            ผู้อยู่อาศัยสามารถอาศัยอยู่ในพื้นที่ศึกษาร่วมกับคนในพื้นที่ได้โดยที่
ไม่ได้เกิดความรู้สึกหวาดระแวง รู้สึกไม่สบายใจหรือไม่ปลอดภัยในการพักอาศัยในพื้นที่นี้ มีสภาพทาง
สังคมโดยรอบพื้นที่ศึกษาที่ส่งเสริมต่อคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัย เช่น ใกล้ร้านอาหารหรือ
ห้างสรรพสินค้า พื้นที่ศึกษาไม่ห่างจากถนนใหญ่มากสามารถเลือกใช้เส้นทางคมนาคมได้หลากหลาย 
หากเกิดเหตุจ าเป็นสามารถเดินทางไปโรงพยาบาลได้สะดวก 
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              2.3.1.5 ราคาที่ดิน (Price) 
         พื้นที่ศึกษามีราคาที่ดินที่ไม่สูงเกินไป บุคคลที่มีรายได้ปานกลางขึ้นไป
สามารถมีก าลังในการซื้ออาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยในพ้ืนที่ศึกษานี้ได้  
      2.3.2 เกณฑ์ในการพิจารณาพ้ืนที่ศึกษา 
              เนื่องจากการวิจัยมุ่งเน้นศึกษาที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่สามารถเป็นตัว
แทนที่อยู่อาศัยแนวตั้งของคนในยุคปัจจุบันนี้ได้ จึงท าการเลือกพื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ ในการ
เปรียบเทียบข้อมูลพื้นที่ศึกษา โดยก าหนดตัวแปรควบคุมในการเลือกพื้นที่ศึกษา เพื่อให้สามารถ
ควบคุมตัวแปรของพ้ืนที่ศึกษาและได้ผลสรุปที่ตรงตามเป้าหมายวัตถุประสงค์ของการวิจัยมากที่สุด 
              2.3.2.1 ย่านพ้ืนที่ศึกษา (Location) 
         พื้นที่ศึกษาจะต้องอยู่ในบริเวณย่านพื้นที่ศึกษาเดียวกัน ท าให้มีตัว
แปรคล้ายคลึงกัน ส่งผลท าให้ผลการวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
              2.3.2.2 สิ่งอ านวยความสะดวกโดยรอบ (Land use) 
         พื้นที่โดยรอบของพื้นที่ศึกษามีเส้นทางการสัญจร มีระบบขนส่ง
มวลชน มีพื้นที่พาณิชยกรรม ร้านอาหาร ร้านค้า โรงพยาบาล โรงเรียน ในระยะห่างและจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน 
              2.3.2.3 บริบทรอบข้าง (Surrounding) 
         สภาพแวดล้อมของย่านพื้นที่ศึกษา ลักษณะผู้คนที่อาศัยอยู่ในย่าน
พื้นที่ศึกษา กิจกรรมที่เกิดขึ้นภายในย่าน สภาพเศรษฐกิจของผู้คนในย่าน ต้องมีความใกล้เคียงกัน 
              2.3.2.4 พื้นศึกษา (Condominiums) 
         เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีองค์ประกอบใกล้เคียงกัน เพื่อให้สามารถควบคุม
ตัวแปรต่างๆและมีส่วนที่แตกต่างกันในส่วนที่ต้องการศึกษา จะท าให้การวิจัยเกิดความคลาดเคลื่อน
น้อยที่สุด 
              2.3.2.5 ปีที่สร้างแล้วเสร็จ (Years) 
         เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีระยะเวลาการสร้างแล้วเสร็จอยู่ในช่วง 2-4 ปี 
เพื่อให้พื้นที่ศึกษามีการออกแบบที่ยังไม่เก่าจนเกินไป ท าให้สามารถได้กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้อยู่อาศัย
มีระยะเวลาการพักอาศัยค่อนข้างนานจนสามารถเกิดความรู้สึกผูกพัน มีการใช้พื้นที่ส่วนกลางของ
พื้นที่ศึกษา ทราบข้อดีข้อเสียของพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งจะมีผลต่อผลในการตอบแบบสอบถาม 
              2.3.2.6 จ านวนห้องพักอาศัย (Units) 
         เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีประเภทและขนาดของห้องพักอาศัย จ านวน
ห้องพักอาศัยโดยรวม และจ านวนห้องพักอาศัยต่อชั้นหนึ่งของพื้นที่อาศัยที่ใกล้เคียงกัน เนื่องจากมีผล
ต่อขนาดพื้นที่และความหนาแน่นในพ้ืนที่ศึกษา 
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              2.3.2.7 ระดับราคาขายอาคารชุด (Prices) 
                        เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีระดับราคาที่อยู่ในเกณฑ์เดียวกัน ซึ่งจะส่งผลถึง
การออกแบบส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็น ขนาดพื้นที่ส่วนกลาง เทคโนโลยีภายในอาคาร สิ่งอ านวยความ
สะดวกของพื้นที่ศึกษา และส่งผลถึงลักษณะกลุ่มเป้าหมาย เช่น ลักษณะผู้อยู่อาศัย ระดับรายได้ 
รูปแบบวิถีชีวิตของผู้อยู่อาศัย 
              2.3.2.8 สิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆภายในพื้นที่ศึกษา (Facilities) 
         เลือกพื้นที่ศึกษาที่มีสิ่งอ านวยความสะดวกเหมือนกัน เช่น พื้นที่
รับรองแขก สวนลอยฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย 
 2.4 วิเคราะห์และสรุปผลการเลือกพื้นที่ศึกษา 
      จากหลักการข้างต้นและจากการก าหนดตัวแปรควบคุม ท าให้สามารถเลือกพื้นที่
ศึกษาที่เป็นอาคารชุดได้สองพื้นที่คือ โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ (The Vertical Aree) และ 
โครงการโนเบิล รีฟอร์ม (Noble Reform)  

 
 
 
 
 
 
 
    

     
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที ่10 แสดงแผนผังที่ตั้งโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
แถบมาตราส่วน (เมตร)  
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 โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ เป็นที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในย่านอารีย์ 
บริเวณซอยอารีย์ 1 เดินเข้าซอยประมาณ 200 เมตร อาคารมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว มีความสูง 25 
ชั้นและมีห้องพักทั้งหมด 189 ห้อง สร้างแล้วเสร็จปี 2554 ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 4 ล้านบาท มีสิ่ง
อ านวยความสะดวกต่างๆ ทั้งพื้นที่รับรองแขก สวยลอยฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย พื้นที่
โดยรอบต้ังอยู่ในบริเวณพ้ืนที่ที่พักอาศัย มีร้านอาหาร ร้านค้าและอาคารส านักงานมากมาย มีโรงเรียน 
โรงพยาบาล และศูนย์การค้า ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงโครงการได้หลากหลาย
เส้นทาง ทั้งทางรถส่วนตัว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และทางระบบขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส 
สถานีอารีย ์
 โครงการโนเบิล รีฟอร์ม เป็นที่พักอาศัยประเภทอาคารชุดที่ตั้งอยู่ในย่านอารีย์ บริเวณ
ซอยอารีย์ ใกล้กับถนนใหญ่ อาคารมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว มีความสูง 22 ชั้นและมีห้องพักทั้งหมด 
191 ห้อง สร้างแล้วเสร็จปี 2555 ราคาเริ่มต้นที่ประมาณ 4 ล้านบาท มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่างๆ 
ทั้งพื้นที่รับรองแขก สวยลอยฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย พื้นที่โดยรอบตั้งอยู่ใกล้บริเวณพื้นที่ที่
พักอาศัย ติดกับพื้นที่พาณิชยกรรม มีร้านอาหาร ร้านค้าและอาคารส านักงานมากมาย มีโรงเรียน 
โรงพยาบาล และศูนย์การค้า ในบริเวณใกล้เคียง ซึ่งสามารถเดินทางเข้าถึงโครงการได้หลากหลาย
เส้นทาง ทั้งทางรถส่วนตัว รถจักรยานยนต์รับจ้าง และทางระบบขนส่งมวลชน รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานี
อารีย์ โดยทางเข้าโครงการห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอารีย์ 150 เมตร 
 
ตารางที่ 2 แสดงเกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษา 

เกณฑ์การเลือกพื้นที่ศึกษา เดอะ เวอร์ตเิคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอรม์ 
ย่านพ้ืนที่ศึกษา ย่านอารีย ์ ย่านอารีย ์
ใกล้ระบบขนส่งมวลชน สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อารีย ์ สถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อารีย ์
ระดับราคาขายเริ่มต้น 4 ล้าน 4 ล้าน 
ปีที่สร้างแล้วเสร็จ ปลายป ี2554 ต้นปี 2555 
ระดับความสูงอาคาร 25 ชั้น 22 ชั้น 
จ านวนห้องพักอาศัย 189 ห้อง 191 ห้อง 
สิ่งอ านวยความสะดวก พื้นที่รับรองแขก พื้นที่รับรองแขก 

สวนลอยฟ้า สวนลอยฟ้า 
สระว่ายน้ า สระว่ายน้ า 
ห้องออกก าลังกาย ห้องออกก าลังกาย 
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3. การเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษา 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลสามารถแบ่งข้อมูลได้เป็น 2 ประเภท คือ ข้อมูลปฐมภูมิ เป็น
ข้อมูลที่ได้จากการสังเกตพฤติกรรมหรือการสอบถามคนในพื้นที่ศึกษา และข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่
เป็นเอกสาร วรรณกรรม บทความ ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงเอกสารเชิงวิชาการต่างๆ ทั้งนี้เพื่อใช้
ศึกษาพื้นที่ทางกายภาพ ทัศนคติ และพฤติกรรมของผู้อยู่อาศัยที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย ในการศึกษา
ปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชุมชน
ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
 3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
      3.1.1 การส ารวจภาคสนาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้การส ารวจข้อมูลจาก
แผนที่ดาวเทียม การเดินส ารวจลักษณะทางกายภาพของย่านพ้ืนที่ศึกษาและพื้นที่ศึกษา เช่น ลักษณะ
ของอาคารพาณิชยกรรม ร้านอาหาร ร้านค้า อาคารที่พักอาศัยในบริเวณโดยรอบ ลักษณะการใช้
ประโยชน์ที่ดินของพื้นที่ เส้นทางการคมนาคม ระบบขนส่งมวลชนของพื้นที่ศึกษา สิ่งอ านวยความ
สะดวกภายในพื้นที่ศึกษาและองค์ประกอบโดยรวม เป็นต้น เพื่อให้เห็นองค์ประกอบทางภูมิทัศน์และ
ปัจจัยแวดล้อมต่างๆที่มีผลต่อลักษณะของกลุ่มเป้าหมาย 
      3.1.2 การใช้แบบสอบถาม เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่
ศึกษาโดยการใช้แบบสอบถามและการสัมภาษณ์ เพื่อเข้าใจถึงลักษณะผู้อยู่อาศัยหรือกลุ่มเป้าหมาย 
พฤติกรรม และทัศนศนคติ ตามค าถามที่สร้างขึ้นโดยแบ่งค าถามได้ 2 ประเภท คือ 
             3.1.2.1 ค าถามปลายปิด เป็นลักษณะการตั้งค าถามและก าหนดค าตอบใน
รูปแบบของตัวเลือกต่างๆ แล้วให้ผู้ตอบแบบสอบถามท าเครื่องหมายลงในช่องตัวเลือกนั้นๆที่ตรงตาม
ความเป็นจริงหรือตรงกับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ซึ่งค าถามปลายปิดในการ
วิจัยนี้เกิดจากการทบทวน เอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง 
โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี ้
        3.1.2.1.1 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น  
      ในการสอบถามข้อมูลส่วนนี้เป็นข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบ 

แบบสอบถาม ซึ่งเป็นตัวแปรต้นของการวิจัยนี้ โดยค าถามในส่วนนี้จะถามครอบคลุมเกี่ยวกับเพศ อายุ
สถานภาพ อาชีพ ขนาดห้องพักอาศัย รูปแบบที่พักอาศัย ลักษณะการพักอาศัย และมีตัวแปรต้น
บางส่วนที่ก าหนดขึ้นมาในลักษณะที่พยายามควบคุมให้อยู่ภายในกรอบของการวิจัยซึ่งจะเกี่ยวกับ
รายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปี ที่พยายามควบคุมด้วยระดับราคาขายอาคารชุด และระยะเวลาที่
พักอาศัยอยู่ที่พยายามควบคุมด้วยอายุของอาคารชุด 
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        3.1.2.1.2 ส่วนที่ 2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย  
      ในการสอบถามข้อมูลส่วนนี้เป็นการสอบถามเกี่ยวกับ
พฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลของการตอบแบบสอบถามส่วนนี้เป็นตัวแปรตามที่จะน าผล
มาเปรยีบเทียบระหว่างพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ โดยครอบคลุมเรื่องความถี่และช่วงเวลาของการใช้งาน
พื้นที่ส่วนกลาง ประเภทกิจกรรมในพื้นที่ส่วนกลาง ระดับความพึงพอใจในพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นอยู่ 
และส่วนแสดงความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่พักอาศัย เพื่อ
สรุปผลที่เกิดจากตัวแปรต้นและการควบคุมตัวแปรอื่นๆ พร้อมทั้งผลที่ได้จากการสอบถามส่วนนี้จะ
น าไปเปรียบเทียบผลจากการทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่
เกี่ยวข้องในบทที่ 2 ซึ่งจะท าให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
        3.1.2.1.3 ส่วนที่ 3 ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัย
ที่อาศัยอยู ่ 
      ในการสอบถามข้อมูลส่วนนี้ เป็นการสอบถามในด้าน
นามธรรม ซึ่งค าถามในแบบสอบถามส่วนนี้อ้างอิงมาจากผลการวิจัยแบบสอบถามที่สร้างขึ้นเพื่อ
สอบถามด้านความรู้สึกความเป็นชุมชนโดยเฉพาะ ของ (Buckner, John C. 1988) ซึ่งครอบคลุม
เรื่องระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน 
และจิตส านึกความเป็นชุมชน โดยมีการเปรียบเทียบผลระหว่างพื้นที่ศึกษาทั้ง 2 พื้นที่ ว่าผลสรุปมีค่า
ความแตกต่างกันอย่างไร เป็นส่วนบ่งชี้มาจากตัวแปรต้นและตัวแปรควบคุม โดยสามารถน าผลจาก
การทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง มาวิเคราะห์
เพื่อให้ได้ผลสรุปที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
             3.1.2.2 ค าถามปลายเปิด เป็นลักษณะการตั้งค าถามที่ไม่ได้มีการก าหนด
ค าตอบไว้ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ โดย
ค าถามปลายเปิดนี้เป็นส่วนแสดงความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่
พักอาศัย ซึ่งอยูใ่นแบบสอบถามส่วนที่ 2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย  
 3.2 การเก็บรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ สามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วน 
      3.2.1 ข้อมูลเชิงรูปภาพ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลในลักษณะแผนที่ แผนผัง รูปภาพ 
ภาพถ่ายทางอากาศ ที่แสดงลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ศึกษา การใช้ประโยชน์ที่ดิน และข้อมูลที่
เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยข้อมูลเหล่านี้สามารถหาข้อมูลได้จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีทั้งจาก
เอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
      3.2.2 ข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที่แสดงในรูปแบบของ
กราฟ แผนภูมิ โดยสามารถได้แหล่งข้อมูลจากเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด รวมถึงงานวิจัย
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ต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลักษณะของข้อมูลเชิงปริมาณและสถิติในพื้นที่ศึกษา เช่น จ านวนประชากรพื้นที่
ศึกษา จ านวนห้องพักในพื้นที่ศึกษา 
 
4. การก าหนดกลุ่มตัวอย่าง 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างพื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ คื อ 
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ซึ่งมีลักษณะเป็นประชากรแบบจ ากัด 
(Finite Population) ที่สามารถระบุขอบเขตของจ านวนประชากรในพื้นที่ศึกษาได้ครบถ้วน โดยพื้นที่
ศึกษามีจ านวนประชากรใกล้เคียงกัน แต่ละพ้ืนที่มีจ านวนประชากรดังนี ้
 

ตารางที่ 3 แสดงจ านวนประชากรในพื้นที่ศึกษา 
พื้นที่ศึกษา จ านวนประชากร (ห้องพักอาศัย) 

โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ 189 
โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 191 

รวมทั้งสิ้น 380 
 
 การวิจัยนี้ใช้วิธีการแจกแบบสอบถามตามจ านวนประชากรทั้งหมดของแต่ละพื้นที่ศึกษา 
โดยส่งแบบสอบถามหนึ่งฉบับต่อห้องพักอาศัยหนึ่งห้องตามจ านวนห้องพักอาศัยในพื้นที่ศึกษาในแต่
ละพื้นที่ ท าให้สามารถกระจายความน่าจะเป็นในการได้รับความร่วมมือจากกลุ่มตัวอย่างได้ครอบคลุม
มากที่สุด โดยให้ระยะเวลากลุ่มตัวอย่างท าการตอบแบบเป็นเวลา 2 สัปดาห์ เพื่อให้ได้กลุ่มตัวอย่างที่
ดีและท าให้กลุ่มตัวอย่างมีระยะเวลาในการใช้ความคิดในการพิจารณาตอบค าถาม ท าให้การประเมิน
ค่าต่างๆ สามารถประเมินได้โดยมีความคลาดเคลื่อนในระดับที่ยอมรับได้ พื้นที่ศึกษามีสองพื้นที่คือ 
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยสามารถเก็บแบบสอบถามจาก
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ได้ 57 ชุด และโครงการโนเบิล รีฟอร์มได้ 59 ชุด รวมได้ขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างทั้งสิ้น 116 ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 30 จากจ านวนประชากรทั้งหมด 
 
ตารางที่ 4 แสดงขนาดกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา 

พื้นที่ศึกษา 
จ านวนประชากร 
(ห้องพักอาศัย) 

ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
(ห้องพักอาศัย) 

โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ 189 57 
โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 191 59 

รวมทั้งสิ้น 380 116 
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5. การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ในการวิจัยเรื่องปัจจัยแวดล้อมและพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของการสร้างความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด พ้ืนที่ศึกษาบริเวณย่านอารีย์ ได้ท าการ
วิเคราะห์ทางด้านภูมิทัศน์และปัจจัยแวดล้อมต่างๆในพื้นที่ศึกษาสองพื้นที่ รวมถึงทบทวนข้อมูลจาก
เอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและแนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยการวิจัยนี้จะเปรียบเทียบความถี่
ของการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ลักษณะและประเภทกิจกรรมการใช้
งานภายในพื้นที่ส่วนกลาง ระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลาง และความรู้สึกความเป็นชุ มชน 
รวมถึงวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมที่ท าให้เกิดความเหมือนหรือแตกต่างกันของผลจากพื้นที่ศึกษาแต่ละ
พื้นที่ ระหว่างโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์มเพื่อให้ทราบผลการวิจัย
และตอบวัตถุประสงค์ของการวิจัยได ้ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลของการวิจัยนี้ จะแบ่งข้อมูลเป็นข้อมูลปฐมภูมิ และข้อมูลทุติยภูมิ 
โดยมีการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วน ดังนี ้
 5.1 ข้อมูลปฐมภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลพื้นที่ศึกษาจากการส ารวจภาคสนาม
และการใช้แบบสอบถาม โดยจะมีการตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องและประมวลผลออกมาด้วยวิธีการ
หาค่าร้อยละ การตั้งเกณฑ์ระดับคะแนนในการตอบค าถาม และหาค่าเฉลี่ยรวมของค าตอบ ซึ่งจะ
แสดงผลออกมาในรูปแบบของตารางสรุปผลและแสดงผลความเชื่อมโยงของปัจจัยต่างๆที่ส่งผลต่อ
ผลการวิจัยนี ้ 
 5.2 ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นข้อมูลที่ได้จากการศึกษา ทบทวนเอกสาร วรรณกรรม ทฤษฎีและ
แนวคิด และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยจะมีการตรวจสอบแหล่งที่มาและข้อมูลความถูกต้อง จัด
ความสัมพันธ์ของข้อมูลให้เป็นหมวดหมู่และวิเคราะห์ข้อมูลด้านต่างๆ ซึ่งจะน ามาเปรียบเทียบกับ
ข้อมูลปฐมภูมิ เพื่อแสดงผลลัพธ์และที่มาของผลการวิจัย 
 
6. สรุปผลการศึกษา 
 สรุปผลการศึกษาที่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลที่มีอยู่ โดยเปรียบเทียบระหว่างอาคารชุด
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ซึ่งจะเสนอผลการวิจัยและแสดงปัจจัย
แวดล้อมที่ส่งผลถึงพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ที่เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างความเป็นชุมชน
ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด รวมถึงเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงพื้นที่ส่วนกลางของที่อยู่อาศัย
ประเภทอาคารชุดให้เป็นพื้นที่ที่มีลักษณะส่งเสริมการเกิดปฏิสัมพันธ์ทางสังคมระหว่างผู้อยู่อาศัย เป็น
ส่วนหนึ่งที่ท าให้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีความเป็นชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่
อาศัยให้ดีขึ้น 
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บทที่ 4 
สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษา 

 
 สภาพทั่วไปของพื้นที่ศึกษานั้น มีความส าคัญมากเพื่อในการศึกษาและเก็บข้อมูล เพื่อ
เป็นองค์ประกอบต่างๆของโครงการและเพื่อศึกษามุมมอง วิธีการคิด การออกแบบพื้นที่ส่วนกลางใน
โครงการแต่ละพื้นที่ เพื่อที่จะได้น าข้อมูลมาคิดวิเคราะห์และเปรียบเทียบถึงปัจจัยแวดล้อมทาง
กายภาพที่ส่งผลถึงความรู้สึกของความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดต่อผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
ศึกษา 
 
1. การศึกษาโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ (The Vertical Aree) 
 ชื่อโครงการ เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ (The Vertical Aree) ด าเนินการโดยบริษัท แสนสิริ 
จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 11 แสดงทัศนียภาพภายนอกโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
ที่มา : บริษัท แสนสิริ จ ากัด (มหาชน), โครงการคอนโดมิเนียม The Vertical Aree, เข้าถึงเมื่อ 17 
มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.sansiri.com/th/project/the_vertical_aree 
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 1.1 รายละเอียดโครงการ 
      1.1.1 ที่ตั้งโครงการ ซอยอารีย์ 1 สามเสนใน พญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 
      1.1.2 ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 96 ตาราวา 
      1.1.3 ปีที่สร้างแล้วเสร็จ ปลายปี พ.ศ.2554 
      1.1.4 ราคาขาย เริ่มต้น 4 ล้าน 
      1.1.5 การเข้าถึงโครงการ สามารถเดินทางได้โดยพาหนะส่วนตัว และระบบขนส่ง
มวลชนหลายเส้นทาง คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งโครงการห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอารีย์ 200 
เมตร รถประจ าทางสาย 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 59, 63, 74, 77, 97 รถปรับอากาศ ปอ8, 
ปอ.26, ปอ.27, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.39,ปอ.63, ปอ.77, ปอ.157, ปอ.510 
 1.2 ลักษณะโครงการ 
      1.2.1 อาคารชุดพักอาศัย จ านวน 1 อาคาร สูง 25 ชั้น  
             1.2.1.1 ชั้น 1-6        เป็นที่จอดรถ 
             1.2.1.2 ชั้น 7-25      เป็นห้องชุดพักอาศัย 
             1.2.1.3 ชั้น 18          มสีระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกาย 
             1.2.1.4 ชั้น 21 24     มีสวนลอยฟ้าขนาดเล็ก 
             1.2.1.5 ชั้น 25         บริเวณดาดฟ้าเป็นสวนลอยฟ้า 
             ภายในอาคารมีลิฟต์โดยสารจ านวน 2 ตัว โดยมีอัตรส่วนห้องพักอาศัยต่อลิฟต์ 
95 และมีลิฟต์บริการจ านวน 1 ตัว  
      1.2.2 จ านวนห้องพักอาศัย มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 189 ห้อง จ านวนห้องต่อหนึ่งชั้น
เฉลี่ย 10 ห้อง ชั้นที่มีห้องน้อยที่สุดมีทั้งหมด 8 ห้องต่อหนึ่งชั้น และชั้นที่มีห้องมากที่สุด 11 ห้องต่อ
หน่ึงชั้น  
      1.2.3 ประเภทห้องพักอาศัยในโครงการ 
             1.2.3.1 ประเภทห้อง 1 ห้องนอน  
                                      พื้นที ่39 – 56.50 ตรม. มีจ านวน 121 ห้อง 
             1.2.3.2 ประเภทห้อง 2 ห้องนอน  
         พื้นที ่69 – 74.50 ตรม. มีจ านวน 66 ห้อง 
             1.2.3.3 ประเภทห้อง 3 ห้องนอน  
            พื้นที ่144 ตรม. มีจ านวน 2 ห้อง 
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ภาพที่ 12 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์ ชั้น G 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.พื้นที่รับรองแขก 2.ห้องเจ้าหน้าที่โครงการ 3.ห้องจดหมายของผู้อยู่
อาศัย 4.ห้องน้ า 5.ห้องส่วนงานบริการ 6.สนามหญ้าที่ใช้เป็นพื้นที่จุดรวมพล 7.ป้อมเจ้าหน้าที่รักษา
ความปลอดภัย 
 

      
ภาพที่ 13 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์ชั้น 7-17 ชั้น 19-20 ชั้น 22-23 ชั้น 25 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  
 

      
ภาพที่ 14 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์ชั้น 18 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  
3.ห้องอาบน้ า 4.ห้องออกก าลังกาย 5.สระว่ายน้ า 
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ภาพที่ 15 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์ชั้น 21 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  
3.สวนลอยฟ้า 
 

      
ภาพที่ 16 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์ชั้น 24 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  
3.สวนลอยฟ้า 
 

      
ภาพที่ 17 แสดงแผนภาพผังโครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์ดาดฟ้าชั้น 25 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.สวนลอยฟ้า 2.ห้องส่วนงานบริการ 
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 1.3 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
      1.3.1 พื้นที่ส่วนกลาง  
              1.3.1.1 พื้นที่รับรองแขกบริเวณส่วนทางเข้าอาคารชั้น G  
              1.3.1.2 สวนลอยฟ้าบริเวณชั้น 21 ชั้น 24 และดาดฟ้าช้ัน 25  
              1.3.1.3 สระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกายที่ชั้น 18  
      1.3.2 ที่จอดรถ ภายในโครงการมีที่จอดรถส าหรับผู้พักอาศัยร้อยละ 70 รวมถึงมี
ส่วนพื้นที่จอดรถส าหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต ์
      1.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ
โดยตรงจากผู้ให้บริการ เช่น TRUE AIS  
      1.3.4 ระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งตามจุดควบคุม
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการบริหารของบริษัท มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
รถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ ผ่านการเข้า-ออกโครงการด้วยระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ส่วนภายใน
อาคารพักอาศัย ผ่านเข้า-ออก อาคารด้วย Key card และมีระบบดับเพลิงด้วยระบบตรวจจับความ
ร้อนอัตโนมัติ (Heat detector) 
 

 
ภาพที่ 18 แสดงภาพบริเวณพื้นที่สีเขียวช้ัน G โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
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ภาพที่ 19 แสดงภาพบริเวณสวนลอยฟ้าช้ัน 21 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย ์
 

 
ภาพที่ 20 แสดงภาพบริเวณสวนลอยฟ้าช้ัน 24 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
 

 
ภาพที่ 21 แสดงภาพสวนลอยฟ้าบริเวณดาดฟ้าชั้น 25 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
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ภาพที่ 22 แสดงภาพสระว่ายน้ าช้ัน 18 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
 

 
ภาพที่ 23 แสดงภาพห้องออกก าลังกายช้ัน 18 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์  
 
 1.4 สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและสถานที่ใกล้เคียงโครงการโดยรอบ  
      1.4.1 ร้านค้าและศูนย์การค้า  
              1.4.1.1 บานาน่าแฟมิลี่พาร์ค – 92 เมตร (เดิน 1 นาที) 
              1.4.1.2 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (เดิน 4 นาท)ี  
              1.4.1.3 วิลล่ามาร์เก็ต (ลาวิลล่า พหลโยธิน) – 510 เมตร (เดิน 7 นาที) 
              1.4.1.4 ลาวิลล่า – 550 เมตร (เดิน 7 นาที) 
              1.4.1.5 พลาซ่าพหลโยธินเพลส – 740 เมตร (ขับรถ 6 นาที) 
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              1.4.1.6 วิลล่ามาร์เก็ต (พหลโยธิน) – 740 เมตร (ขับรถ 6 นาที) 
      1.4.2 ร้านอาหาร 
              1.4.2.1 ธันย่ามาม่า – 190 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              1.4.2.2 ไดจัง ยาคินิคุ – 210 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              1.4.2.3 บ้านราชครู – 210 เมตร (เดิน 3 นาที) 
              1.4.2.4 เอ เอ็ม พี เบอร์เกอร์ แอน บาร์ – 300 เมตร (เดิน 4 นาที) 
              1.4.2.5 ไชนีสเฮ้าส์เรสเตอรองต์ – 330 เมตร (เดิน 4 นาที) 
      1.4.3 สถาบันการศึกษา 
              1.4.3.1 โรงเรียนสวนบัว – 150 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              1.4.3.2 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตพญาไท – 460 เมตร (เดิน 6 นาที) 
              1.4.3.3 โรงเรียนธ ารงวิทย์ – 520 เมตร (เดิน 7 นาที) 
              1.4.3.4 เสริมสวยโมก้า – 530 เมตร (เดิน 6 นาที) 
              1.4.3.5 โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ – 950 เมตร (ขับรถ 3 นาที) 
      1.4.4 โรงพยาบาล 
              1.4.4.1 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ – 74 เมตร (เดิน 1 นาที) 
      1.4.5 อาคารชุดพักอาศัยอื่นๆ 
              1.4.5.1 โนเบิล รีวอลฟ ์(Noble Revolve) – 29 เมตร 
              1.4.5.2 โนเบิล ไลท์ (Noble Lite) – 39 เมตร 
              1.4.5.3 เซ็นทริค อารีย์ สเตชั่น (Centric Ari Station) – 77 เมตร 
              1.4.5.4 เดอะ บลีส (The Bliss) – 120 เมตร 
              1.4.5.5 เลอริช แอท อารีย์ สเตช่ัน (Le Rich @ Aree station) – 130 เมตร 
              1.4.5.6 เดอะซิลค์พหลโยธินอารีย์2 (TheSilk PhaholyothinAree2) – 160
เมตร 
              1.4.5.7 เซ็นทริค ซีน อารีย์ 2 (Centric Scene Aree 2) – 160 เมตร 
              1.4.5.8 บ้าน อุดมสุข (Baan Udomsuk) – 180 เมตร 
              1.4.5.9 รอยัล ปาร์ค3 อารีย-์พหลโยธิน (Royal Park3 ) – 190เมตร 
              1.4.5.10 บ้าน เพ็ญผล (Baan Penphol) – 210 เมตร 
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2. การศึกษาโครงการโนเบิล รีฟอร์ม (Noble Reform) 
 ชื่อโครงการ โนเบิล รีฟอร์ม (Noble Reform) ด าเนินการโดยบริษัท โนเบิล ดีเวลลอป
เมนท์ จ ากัด (มหาชน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 24 แสดงทัศนียภาพภายนอกโครงการโนเบิล รีฟอร์ม  
ที่มา : บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (มหาชน), โครงการคอนโดมิเนียม Noble Reform, 
เข้าถึงเมื่อ 17 มิถุนายน 2558, เข้าถึงได้จาก http://www.noblehome.com/condominium/ 
reform/th/home 
 

 2.1 รายละเอียดโครงการ 
      2.1.1 ที่ตั้งโครงการ ถนนพหลโยธิน ซอยพหลโยธิน 7 หรือซอยอารีย์ แขวงสามเสน
ใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร10400 
      2.1.2 ขนาดที่ดิน 1 ไร่ 1 งาน 82 ตาราวา 
      2.1.3 ปีที่สร้างแล้วเสร็จ ต้นปี พ.ศ.2555 
      2.1.4 ราคาขาย เริ่มต้น 4 ล้าน 
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      2.1.5 การเข้าถึงโครงการ สามารถเดินทางได้โดยพาหนะส่วนตัว และระบบขนส่ง
มวลชนหลายเส้นทาง คือ รถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งโครงการห่างจากสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีอารีย์ 150 
เมตร รถประจ าทางสาย 8, 26, 27, 28, 29, 34, 38, 39, 59, 63, 74, 77, 97 รถปรับอากาศ ปอ8, 
ปอ.26, ปอ.27, ปอ.28, ปอ.29, ปอ.39,ปอ.63, ปอ.77, ปอ.157, ปอ.510 
 2.2 ลักษณะโครงการ 
      2.2.1 อาคารชุดพักอาศัย จ านวน 1 อาคาร สูง 22 ชั้น  
              2.2.1.1 ชั้น 1-7      เป็นที่จอดรถ 
              2.2.1.2 ชั้น 8-21    เป็นห้องชุดพักอาศัย 
              2.2.1.3 ชั้น 21       มีสวนลอยฟ้า 
              2.2.1.4 ชั้น 22       เป็นช้ันสวนลอยฟ้า สระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกาย 
              ภายในอาคารมีลิฟต์โดยสารระบบ Key card จ านวน 2 ตัว โดยมีอัตรส่วน
ห้องพักอาศัยต่อลิฟต์ 96 และมีลิฟต์บริการจ านวน 1 ตัว  
      2.2.2 จ านวนห้องพักอาศัย มีห้องพักอาศัยทั้งหมด 191 ห้อง จ านวนห้องต่อหนึ่งชั้น
เฉลี่ย 12 ห้อง ชั้นที่มีห้องน้อยที่สุดมีทั้งหมด 3 ห้องต่อหนึ่งชั้น และชั้นที่มีห้องมากที่สุด 14 ห้องต่อ
หน่ึงชั้น  
      2.2.3 ประเภทห้องพักอาศัยในโครงการ 
              2.2.3.1 ประเภทห้องสตูดิโอ  
         พื้นที ่31.94 ตรม. มีจ านวน 13 ห้อง 
              2.2.3.2 ประเภทห้อง 1 ห้องนอน  
                                      พื้นที ่45.77– 55.15 ตรม. มีจ านวน 137 ห้อง 
              2.2.3.3 ประเภทห้อง 2 ห้องนอน  
                                      พื้นที ่62.69– 72.74 ตรม. มีจ านวน 28 ห้อง 
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ภาพที่ 25 แสดงแผนภาพผังโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ชั้น G 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.พื้นที่รับรองแขก 2.ห้องเจ้าหน้าที่โครงการ 3.ห้องจดหมายของผู้อยู่
อาศัย 4.ห้องน้ า 5.ห้องส่วนงานบริการ 6.รา้นค้า 
 

       
ภาพที่ 26 แสดงแผนภาพผังโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ชั้น 8-20 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  
 

       
ภาพที่ 27 แสดงแผนภาพผังโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ชั้น 21 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน 2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน 3.สวน
ลอยฟ้า 
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ภาพที่ 28 แสดงแผนภาพผังโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ชั้น 22 
ความหมายเชิงสัญลักษณ:์ 1.สวนลอยฟ้า 2.สระว่ายน้ า 3.ห้องออกก าลังกาย 
 
 2.3 สิ่งอ านวยความสะดวกภายในโครงการ 
      2.3.1 พื้นที่ส่วนกลาง  
              2.3.1.1 พื้นที่รับรองแขกบริเวณส่วนทางเข้าอาคารช้ัน G  
              2.3.1.2 สวนลอยฟ้าบริเวณ ชั้น 21 และชั้น 22  
              2.3.1.3 สระว่ายน้ าและห้องออกก าลังกายที่ช้ัน 22 
      2.3.2 ที่จอดรถ ภายในโครงการมีที่จอดรถส าหรับผู้พักอาศัยร้อยละ 60 ไม่ซ้อนคัน 
รวมถึงมีส่วนพ้ืนที่จอดรถส าหรับรถจักรยานและที่จอดรถจักรยานยนต ์
      2.3.3 สิ่งอ านวยความสะดวกเพิ่มเติม มีระบบอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงให้บริการ
โดยตรงจากผู้ให้บริการ เช่น TRUE AIS  
      2.3.4 ระบบรักษาความปลอดภัย มีระบบโทรทัศน์วงจรปิดติดตั้งตามจุดควบคุม
ความปลอดภัย ตามมาตรฐานการบริหารของบริษัท มีหน่วยรักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม. 
รถยนต์หรือพาหนะอื่นๆ ผ่านการเข้า-ออกโครงการด้วยระบบไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ ส่วนภายใน
อาคารพักอาศัย ผ่านเข้า-ออก อาคารด้วย Key card ระบบลิฟท์ล็อกชั้น (Proxy Lift) และมีระบบ
ดับเพลิงด้วยระบบตรวจจับความร้อนอัตโนมัติ (Heat detector) 
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ภาพที่ 29 แสดงภาพบริเวณพื้นที่สีเขียวช้ัน G โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
 

 
 

ภาพที่ 30 แสดงภาพสวนลอยฟ้าบริเวณชั้น 21 โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
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ภาพที่ 31 แสดงภาพสวนลอยฟ้าบริเวณชั้น 22 โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
 

 
 

ภาพที่ 32 แสดงภาพสระว่ายน้ าบริเวณชั้น 22 โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
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ภาพที่ 33 แสดงภาพห้องออกก าลังกายบริเวณชั้น 22 โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
 
 2.4 สิ่งอ านวยความสะดวก สภาพแวดล้อมและสถานที่ใกล้เคียงโครงการโดยรอบ  
      2.4.1 ร้านค้าและศูนย์การค้า  
              2.4.1.1 ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (เดิน 1 นาท)ี  
              2.4.1.2 วิลล่ามาร์เก็ต (ลาวิลล่า พหลโยธิน) – 100 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              2.4.1.3 ลาวิลล่า – 140 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              2.4.1.4 บานาน่าแฟมิลี่พาร์ค – 320 เมตร (เดิน 4 นาที) 
              2.4.1.5 พลาซ่าพหลโยธินเพลส – 330 เมตร (เดิน 5 นาที) 
              2.4.1.6 วิลล่ามาร์เก็ต (พหลโยธิน) – 330 เมตร (เดิน 5 นาที) 
      2.4.2 ร้านอาหาร 
              2.4.2.1 อาลี-่โฮม – 43 เมตร (เดิน น้อยกว่า 1 นาที) 
              2.4.2.2 ต ามั่ว (อารีย์) – 76 เมตร (เดิน 1 นาที) 
              2.4.2.3 โชคดีติ่มซ า – 81 เมตร (เดิน 1 นาที) 
              2.4.2.4 โจ๊กอารียา – 97 เมตร (เดิน 1 นาที) 
              2.4.2.5 กิลล์เอ็นกราว่ี – 100 เมตร (เดิน 2 นาที)   
      2.4.3 สถาบันการศึกษา 
              2.4.3.1 โรงเรียนสวนบัว – 560 เมตร (เดิน 6 นาที) 
              2.4.3.1 มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขตพญาไท – 270 เมตร (เดิน 3 นาที) 
              2.4.3.2 โรงเรียนธ ารงวิทย์ – 710 เมตร (เดิน 9 นาที) 
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              2.4.3.3 เสริมสวยโมก้า – 180 เมตร (เดิน 2 นาที) 
              2.4.3.4 โรงเรียนธ ารงวิทย์ – 710 เมตร (เดิน 9 นาที) 
      2.4.4 โรงพยาบาล 
              2.4.4.1 โรงพยาบาลศูนย์มะเร็งกรุงเทพ – 330 เมตร (เดิน 4 นาที) 
      2.4.5 อาคารชุดพักอาศัยอื่นๆ 
              2.4.5.1 โนเบิล รีเฟลกซ์ (Noble Reflex) –120 เมตร 
              2.4.5.2 อารีย์ เพลส พหลโยธิน (Aree Place Phahonyothin) –130 เมตร 
              2.4.5.3 เดอะ ซิกเนเจอร์ เรสซิเดนซ์ (The Signature Residence) –130 
เมตร 
              2.4.5.4 โนเบิล รีดี (Noble ReD) –150 เมตร 
              2.4.5.5 บ้าน อุดมสุข (Baan Udomsuk) –230 เมตร 
              2.4.5.6 เดอะ ฟ้า อารีย ์(The Fah Aree) –240 เมตร 
              2.4.5.7 เดอะ บลีส (The Bliss) –270 เมตร 
              2.4.5.8 รอยัล ปาร์ค 3 อารีย ์(Royal Park 3) –280 เมตร 
              2.4.5.9 บ้าน เพ็ญผล (Baan Penphol) –300 เมตร 
              2.4.5.10 เซ็นทริค เพลส อารีย์ 4 (Centric Place Ari 4) –310 เมตร 
 
3. สรุปการเลือกพื้นที่ศึกษา 
 โครงการเดอะ เวอร์ติคัล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีจุดเด่นคือมีสิ่งอ านวย
ความสะดวกอยู่ใกล้ครบครันทั้งภายโครงการและบริบทโดยรอบโครงการ อาทิ ร้านค้า , ร้านอาหาร 
เป็นต้น ทั้งสองโครงการได้เปิดขายมาแล้วเป็นระยะเวลา 3-4 ปี ซึ่งเป็นระยะเวลาที่ผู้อยู่อาศัยมีโอกาส
ที่มีลักษณะความเป็นอยู่ที่คุ้นชินจนเริ่มมีความรู้สึกความเป็นชุมชนของตนเองได้ โดยมีปัจจัยแวดล้อม
ภายนอกโครงการที่สอดคล้องและสนับสนุนให้เกิดความเป็นชุมชน 
 โครงการทั้งสองอยู่ในบริบทโดยรอบ ย่านที่อยู่อาศัยเดียวกัน มีสภาพแวดล้อมและสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งร้านค้า ร้านอาหาร เส้นทางคมนาคมที่เหมือนกัน แต่เมื่อมองลึกเข้าไปภายใน
โครงการซึ่งทั้งสองโครงการมีความแตกต่างกันในส่วนของการออกแบบ รูปแบบ ต าแหน่งและขนาด
ของพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งอาจส่งผลต่อการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางในส่วนต่างๆ ท าให้เกิดลักษณะการ
ด าเนินชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในโครงการทั้งสองโครงการมีความเหมือนหรือความต่างกันในเชิง
ความรู้สึกความเป็นชุมชน ซึ่งอาจส่งผลให้ทั้งสองโครงการมีความเหมือนหรือต่างกันในเชิงชุมชน โดย
ที่อยู่ในบริเวณย่านที่อยู่อาศัยและสภาพแวดล้อมเดียวกัน 
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 3.1 ผลสรุปรายละเอียดพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นระหว่างโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 
และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
 

ตารางที่ 5 แสดงผลสรุปรายละเอียดพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที ่
รายละเอียดโครงการ เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

ปีที่สร้างแล้วเสร็จ ปลายปี 2554 ต้นปี 2555 
ขนาดที่ดิน 1-1-96 1-1-82 
ระดับราคาขายเริ่มต้น 4 ล้าน 4 ล้าน 
ความสูงอาคาร 25 ชั้น 22 ชั้น 
จ านวนห้องพักอาศัย 189 ห้อง 191 ห้อง 
จ านวนเฉลี่ยห้องพักอาศัยต่อหน่ึงช้ัน  10 ห้อง 12 ห้อง 
ประเภทห้องพักอาศัย 1 ห้องนอน (121 ห้อง) ห้องสตูดิโอ (13 ห้อง) 

2 ห้องนอน (66 ห้อง) 1 ห้องนอน (137 ห้อง) 
3 ห้องนอน (2 ห้อง) 2 ห้องนอน (28 ห้อง) 

ที่จอดรถ ที่จอดรถร้อยละ 70  
(ชั้น 1-6) 

ที่จอดรถร้อยละ 60  
(ชั้น 1-7) 

ลิฟท์โดยสาร อัตราส่วนห้องต่อลิฟท์ 95 อัตราส่วนห้องต่อลิฟท์ 96 
พื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการ พื้นที่รับรองแขก (ชั้น G) พื้นที่รับรองแขก (ชั้น G) 

สวนลอยฟ้า (ชั้น 21, 24 
และดาดฟ้าช้ัน 25) 

สวนลอยฟ้า (ชั้น 21, 22) 

สระว่ายน้ า (ชั้น 18) สระว่ายน้ า (ชั้น 22) 
ห้องออกก าลังกาย  
(ชั้น 18) 

ห้องออกก าลังกาย  
(ชั้น 22) 

ระยะห่างสถานีรถไฟฟ้าบีทีเอส อารีย ์ 570 เมตร  150 เมตร 
 
 พื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่เป็นโครงการที่ได้คัดเลือกมาเพื่อให้มีลักษณะรูปแบบโครงการที่
คล้ายกัน ตามตารางที่ 5 เพื่อพยายามควบคุมตัวแปรให้ผลการวิจัยออกมาคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด 
โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ส่วนกลางที่ทั้งสองโครงการมีพื้นที่ส่วนกลางประเภทเดียวกันแต่แตกต่างกันที่
ต าแหน่งการเข้าถึง การออกแบบ และขนาดของพื้นที่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ท าการศึกษาเพื่อหา
ผลการวิจัยในครั้งน้ี 
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ตารางที่ 6 แสดงผลสรุปขนาดห้องพักอาศัยของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ 
ประเภท

ห้องพักอาศัย 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวนห้อง ขนาดห้องพักอาศัย (ตร.ม.) จ านวนห้อง ขนาดห้องพักอาศัย (ตร.ม.) 
ห้องสตูดิโอ  - - 13 31.94 
1 ห้องนอน  121 39 – 56.50 137 45.77– 55.15 
2 ห้องนอน  66 69 – 74.50 28 62.69– 72.74 
3 ห้องนอน  2 144 - - 

 
 3.2 เปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาบริเวณพื้นที่ส่วนกลางภายในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล 
อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
       จากการเปรียบเทียบขนาดพื้นที่ส่วนกลางของพื้นที่ศึกษาทั้งสองโครงการ ท าให้
สามารถเห็นขนาด ต าแหน่งและรูปแบบของพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารโครงการทั้งสองโครงการได้ 
โดยพื้นที่ส่วนกลางจะแบ่งเป็นพื้นที่รับรองแขก สวนลอยฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย และพื้นที่
ทางเดิน ซึ่งผังพื้นโครงการทั้งสองโครงการจะมีพื้นที่สีเขียวไว้เป็นส่วนกั้นระหว่างโครงการกับถนน
ภายในย่านอารีย์ด้วย ขนาดพื้นที่ส่วนกลางภายในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ มีดังนี้ 
      3.2.1 พื้นที่รับรองแขก  
              โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 54.7 ตร.ม. 
              โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 40.8 ตร.ม. 
      3.2.2 สวนลอยฟ้า  
              โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 631.9 ตร.ม. 
              โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 586.8 ตร.ม. 
      3.2.3 สระว่ายน้ า 
              โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 176.6 ตร.ม. 
              โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 181.5 ตร.ม. 
      3.2.4 ห้องออกก าลังกาย  
              โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 41.7 ตร.ม. 
              โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 42.1 ตร.ม. 
      โดยรวมโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารทั้งหมด
ประมาณ 904.9 ตร.ม. ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีมีพื้นที่ส่วนกลางภายในอาคารทั้งหมดประมาณ 
851.2 ตร.ม. ส่วนขนาดของพื้นที่ทางเดินภายในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีทางเดินกว้าง
ประมาณ 1.5 ตร.ม. และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีทางเดินกว้างประมาณ 1.6 ตร.ม. 
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ตารางที ่7 แสดงแผนภาพการเปรียบเทียบพื้นที่ส่วนกลางภายในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ 
ชั้น โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ชั้น โครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
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ความหมายเชิงสัญลักษณ์ :  
   1.ห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน  5.ห้องน้ า 
   2.ห้องพักอาศัยแบบ 2 ห้องนอน  6.ห้องอาบน้ า 
   3.ห้องเจ้าหน้าที่โครงการ  7.ห้องส่วนงานบริการ
   4.ห้องจดหมายของผู้อยู่อาศัย 8.ร้านค้า 
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บทที่ 5 
ผลการวิจัย 

 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ใช้วิธีการเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรตัวอย่างในพื้นที่ศึกษาโดยท า
การแจกแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์พร้อมกับการสังเกตพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง
เพิ่มเติม ในการแจกแบบสอบถามครั้งนี้จะแจกตามจ านวนของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา โดยโครงสร้าง
ของแบบสอบถามจะแบ่งเป็น 3 ส่วน คือ 
 ส่วนที่ 1 ข้อมูลเบื้องต้น 
 ส่วนที่ 2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
 ส่วนที่ 3 ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
 กลุ่มตัวอย่างการเก็บแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ มีกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 116 
คน แบ่งเป็นโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 57 คน และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 59 คน 
 
1. ผลการสอบถามส่วนข้อมูลเบื้องต้น 
 ในการสอบถามข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามนั้น ใช้ในการประเมินลักษณะผู้อยู่
อาศัยภายในพื้นที่ศึกษา เพื่อน ามาเปรียบเทียบกับค าตอบที่ได้จากแบบสอบถามส่วนอื่นๆ ซึ่งจะเป็นตี
กรอบตัวแปรต้นท าให้ผลของการวิจัยมีความคลาดเคลื่อนน้อยที่สุด โดยค าถามในส่วนนี้จะมีค าถาม
ทั้งหมด 9 ค าถามเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ อายุสถานภาพ อาชีพ 
รายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปี ขนาดห้องพักอาศัย ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ รูปแบบที่พักอาศัย 
และลักษณะการพักอาศัย  
 1.1 ข้อมูลด้านเพศ 
       ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (เพศหญิงร้อยละ 56.1 และเพศชายร้อยละ 43.9) 
เช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย (เพศหญิง
ร้อยละ 64.4 และเพศชายร้อยละ 35.6) ทั้งสองโครงการมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ มีจ านวน
เพศหญิงมากกว่าเพศชาย 
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ตารางที่ 8 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถาม 

เพศ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ชาย 25 43.9 21 35.6 
หญิง 32 56.1 38 64.4 

 
 1.2 ข้อมูลด้านอายุ 
       ช่วงอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่า
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ส่วนมากอยู่ในช่วงอายุ 31 - 35 ปี (ร้อยละ 42.1) รองลงมาอยู่ที่ช่วง
อายุ มากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 21.1) ช่วงอายุ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 17.5) ช่วงอายุ 36 – 40 ปี (ร้อยละ 
10.5) และช่วงอายุ ต่ ากว่า 25 ปี (ร้อยละ 8.8) ตามล าดับ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ส่วนมากมี
ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ มากกว่า 40 ปี (ร้อยละ 45.8) รองลงมาอยู่ที่ช่วงอายุ 31 - 35 ปี 
(ร้อยละ 39.0) ช่วงอายุ 36 – 40 ปี (ร้อยละ 13.6) และช่วงอายุ 25 - 30 ปี (ร้อยละ 1.7) ตามล าดับ 
โดยไม่มีผู้ที่ตอบแบบสอบถามที่อยู่ในช่วงอายุ ต่ ากว่า 25 ปี  
 

ตารางที่ 9 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงอายุ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ต่ ากว่า 25 ปี 5 8.8 0 0 
25 - 30 ปี 10 17.5 1 1.7 
31 - 35 ปี 24 42.1 23 39.0 
36 – 40 ปี 6 10.5 8 13.6 
มากกว่า 40 ป ี 12 21.1 27 45.8 

 
 1.3 ข้อมูลด้านสถานภาพ 
       ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีสถานภาพแต่งงานมากกว่าสถานภาพโสด (แต่งงานร้อยละ 52.6 และโสดร้อยละ 
43.9) และมีส่วนน้อยที่สถานภาพหย่าร้าง (ร้อยละ 3.5) เช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ที่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพแต่งงานมากกว่าสถานภาพโสด (แต่งงานร้อยละ 59.3 และโสดร้อย
ละ 37.3) และมีสถานภาพหย่าร้างเป็นส่วนน้อย (ร้อยละ 3.4) ทั้งสองโครงการมีลักษณะไปในทิศทาง

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



65 
 

เดียวกันคือ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่สถานภาพแต่งงานแล้วมากกว่าสถานภาพโสดในจ านวนที่
ใกล้เคียงกัน และมีส่วนน้อยที่สถานภาพหย่าร้าง 
 

ตารางที่ 10 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

สถานภาพ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
โสด 25 43.9 22 37.3 
แต่งงาน 30 52.6 35 59.3 
หย่าร้าง 2 3.5 2 3.4 

 
 1.4 ข้อมูลด้านอาชีพ 
       กลุ่มอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม จากผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่า
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ส่วนมากมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัท (ร้อยละ 50.9) รองลงมาเป็น
อาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 22.8) และมีกลุ่มผู้ท าอาชีพอื่นๆที่มีจ านวนเป็นส่วนน้อยใกล้เคียงกันคือ
อาชีพรับจ้างอิสระ (ร้อยละ 8.8) อาชีพเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 7.0) อาชีพลูกจ้าง (ร้อยละ 7.0) 
นักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 3.5) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบที่เกษียณอายุ ส่วนโครงการโน
เบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากประกอบอาชีพพนักงานบริษัท (ร้อยละ 35.6) รองลงมา
เป็นอาชีพข้าราชการ (ร้อยละ 20.3) อาชีพเจ้าของกิจการ (ร้อยละ 16.9) อาชีพรับจ้างอิสระ (ร้อยละ 
15.3) และลูกจ้าง (ร้อยละ 10.2) ตามล าดับ และมีส่วนน้อยที่เป็นนักเรียน/นักศึกษา (ร้อยละ 1.7) 
โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบที่เกษียณอายุ 
 

ตารางที่ 11 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านอาชีพของผู้ตอบแบบสอบถาม 

อาชีพ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
นักเรียน/นักศกึษา 2 3.5 1 1.7 
ข้าราชการ 13 22.8 12 20.3 
พนักงานบริษัท 29 50.9 21 35.6 
ลูกจ้าง 4 7.0 6 10.2 
เกษียณ 0 0 0 0 
อื่นๆ เจ้าของกิจการ 4 7.0 10 16.9 
 รับจ้างอิสระ 5 8.8 9 15.3 
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 1.5 ข้อมูลด้านรายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปี 
       ข้อมูลด้านรายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปีของผู้ตอบแบบสอบถาม โครงการ
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ พบว่าส่วนมากมีระดับรายได้มากกว่า 420 ,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 47.4) 
รองลงมาคือ ระดับรายได้น้อยกว่า 180,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 31.6) และระดับรายได้ 180,000 - 
300,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 19.3) ตามล าดับ โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีระดับรายได้ 
300,001 - 420,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 1.8) ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีระดับรายได้มากกว่า 420,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 55.9) รองลงมาคือ ระดับรายได้น้อยกว่า 
180,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 30.5) มีส่วนน้อยที่มีระดับรายได้ 180,000 - 300,000 บาทต่อปี (ร้อย
ละ 8.5) รองลงมาคือ ระดับรายได้ 300,001 - 420,000 บาทต่อปี (ร้อยละ 5.1)  
       โดยทั้งสองโครงการมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
มีระดับรายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปีมากกว่า 420 ,000 บาท และรองลงมามีระดับรายได้
ครอบครัวโดยประมาณต่อปีน้อยกว่า 180,000 บาท 
   

ตารางที่ 12 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านรายไดค้รอบครัวโดยประมาณต่อปีของผู้ตอบ 
               แบบสอบถาม 

รายไดค้รอบครัวโดยประมาณต่อป ี
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 180,000 บาท 18 31.6 18 30.5 
180,000 - 300,000 บาท 11 19.3 5 8.5 
300,001 - 420,000 บาท 1 1.8 3 5.1 
มากกว่า 420,000 บาท 27 47.4 33 55.9 

 
 1.6 ข้อมูลด้านขนาดห้องพักอาศัย 
       ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามพักอาศัยห้องพักขนาด 1 ห้องนอนมากกว่าห้องพักขนาด 2 ห้องนอน (ห้องพักขนาด 1 
ห้องนอนร้อยละ 59.6 และห้องพักขนาด 2 ห้องนอนร้อยละ 40.4) เช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รี
ฟอร์ม ที่มีผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยห้องพักขนาด 1 ห้องนอนมากกว่าห้องพักขนาด 2 ห้องนอน 
(ห้องพักขนาด 1 ห้องนอนร้อยละ 69.5 และห้องพักขนาด 2 ห้องนอนร้อยละ 30.5) ทั้งสองโครงการ
มีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ มีจ านวนผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยในห้องพักขนาด 1 ห้องนอน
มากกว่าห้องพักขนาด 2 ห้องนอน ซึ่งไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่พักห้องพักขนาดอื่นๆ 
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       โดยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีจ านวนห้องพักอาศัยขนาด 1 ห้องนอน
ทั้งหมด 121 ห้อง ห้องพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอนทั้งหมด 66 ห้อง มีผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัย
ห้องพักอาศัยขนาด 1 ห้องนอน จ านวน 34 คน (ร้อยละ 28.1) และขนาด 2 ห้องนอน จ านวน 23 คน 
(ร้อยละ 34.8) ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์มมีจ านวนห้องพักอาศัยขนาด 1 ห้องนอนทั้งหมด 137 ห้อง 
ห้องพักอาศัยขนาด 2 ห้องนอนทั้งหมด 28 ห้อง มีผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยห้องพักอาศัยขนาด 
1 ห้องนอน จ านวน 41 คน (ร้อยละ 30.0) และขนาด 2 ห้องนอน จ านวน 18 คน (ร้อยละ 64.2) 
 

ตารางที่ 13 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านขนาดห้องพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ขนาดห้องพักอาศัย 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
1 ห้องนอน 34 59.6 41 69.5 
2 ห้องนอน 23 40.4 18 30.5 
ห้องพักอาศัยขนาดอื่นๆ 0 0 0 0 

 
 1.7 ข้อมูลด้านระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ 
       ผลของการวิจัยด้านระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามพักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 1 -3 ปี มากกว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป (พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 1-3 ปี ร้อย
ละ 47.4 และพักอาศัยอยู่ เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป ร้อยละ 42.1) และมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามพักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (ร้อยละ 10.5) ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
ส่วนมากเป็นผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 1-3 ปี (ร้อยละ 50.8) รองลงมาคือ พัก
อาศัยอยู่เป็นระยะเวลา 3 ปีขึ้นไป (ร้อยละ 30.5) และพักอาศัยอยู่เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 1 ปี (ร้อย
ละ 18.6) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 14 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
น้อยกว่า 1 ปี 6 10.5 11 18.6 
1 - 3 ปี 27 47.4 30 50.8 
3 ปีขึ้นไป 24 42.1 18 30.5 
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 1.8 ข้อมูลด้านรูปแบบที่พักอาศัย 
       รูปแบบที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม แสดงผลการวิจัยว่าผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองหรือเป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ โดยจากผลการวิจัยพบว่า โครงการเดอะ 
เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้
มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ (เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองร้อยละ 87.7 และเป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ร้อยละ 
12.3) ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
อยู่อาศัยเป็นประจ า (ร้อยละ 94.0) และมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามอยู่อาศัยเป็นครั้งคราว (ร้อย
ละ 6.0) ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่
อาศัยเป็นประจ ามากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว (อยู่อาศัยประจ าร้อยละ 71.4 
และอยู่อาศัยเป็นครั้งคราวร้อยละ 28.6) 
       จากผลการวิจัยพบว่า โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเจ้าของที่
พักอาศัยเองมากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ (เป็นเจ้าของที่พักอาศัยเองร้อย
ละ 83.1 และเป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่ร้อยละ 16.9) ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามที่เป็นเจ้าของที่พัก
อาศัยเองทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่อาศัยเป็นประจ ามากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่อยู่อาศัย
เป็นครั้งคราว (อยู่อาศัยประจ าร้อยละ 67.8 และอยู่อาศัยเป็นครั้งคราวร้อยละ 15.3) และจากผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นผู้มาเช่าที่พักอาศัยอยู่มีลักษณะอยู่อาศัยเป็นประจ าทั้งหมด (ร้อยละ 16.9) 
 

ตารางที่ 15 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านรูปแบบที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

รูปแบบที่พักอาศัย 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
เป็นเจ้าของเอง อยู่อาศัยเป็นประจ า 47 82.5 40 67.8 

อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 3 5.3 9 15.3 
เช่าอยู่ อยู่อาศัยเป็นประจ า 5 8.8 10 16.9 

อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 2 3.5 0 0 
 

       โดยพื้นที่ศึกษาทั้งสองโครงการมีลักษณะไปในทิศทางเดียวกันคือ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากเป็นเจ้าของที่พักอาศัยเอง และจากผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดส่วนมากเป็นผู้ที่
อยู่อาศัยเป็นประจ า โดยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามอยู่อาศัยเป็นประจ า 
(ร้อยละ 91.2) เช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ที่ผู้ตอบแบบสอบถามมีรูปแบบการอยู่อาศัยเป็น
ประจ า (ร้อยละ 84.7) 
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ตารางที่ 16 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านรูปแบบที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 
               โดยรวม 

รูปแบบที่พักอาศัยโดยรวม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
อยู่อาศัยเป็นประจ า 52 91.2 50 84.7 
อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 5 8.8 9 15.3 

 
 1.9 ข้อมูลด้านลักษณะการพักอาศัย 
       ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวมากกว่าพักอยู่คนเดียว (พักอาศัยอยู่เป็น
ครอบครัวร้อยละ 49.1 และพักอยู่คนเดียวร้อยละ 42.1) และมีส่วนน้อยที่พักอาศัยอยู่แบบมีเพื่อน
ร่วมห้อง (ร้อยละ 8.8) ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวทั้ งหมด มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากพักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวลักษณะสามี - ภรรยา (ร้อยละ 82.1) และมีส่วน
น้อยที่พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวลักษณะพ่อแม่ - เครือญาติ (ร้อยละ 10.7) รองลงมาคือ ครอบครัวที่
มีเด็กเล็กอายุไม่เกิน 12 ปี (ร้อยละ 3.6) และครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ (ร้อยละ 3.6) ตามล าดับ 
       ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามที่มีลักษณะการพักอาศัยอยู่เป็น
ครอบครัวมากกว่าพักอยู่คนเดียว (พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวร้อยละ 61.0 และพักอยู่คนเดียวร้อยละ 
39.0) และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่แบบมีเพื่อนร่วมห้อง ซึ่งจากผู้ตอบแบบสอบถามที่
พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวทั้งหมด มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากพักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวลักษณะ
สามี - ภรรยา (ร้อยละ 77.8) และมีส่วนน้อยที่พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวลักษณะพ่อแม่ - เครือญาติ 
(ร้อยละ 16.7) รองลงมาคือ ครอบครัวที่มีเด็กเล็กอายุไม่ เกิน 12 ปี (ร้อยละ 5.5) และไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัวที่มีผู้สูงอายุ 
 
ตารางที่ 17 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลด้านลักษณะการพักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ลักษณะการพักอาศัย 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พักอยู่คนเดียว  24 42.1 23 39.0 
มีเพื่อนร่วมห้อง  5 8.8 0 0 
ครอบครัว 28 49.1 36 61.0 
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ตารางที่ 18 แสดงผลส่วนข้อมูลเบื้องต้น : เฉพาะข้อมูลด้านลักษณะการพักอาศัยของผู้ตอบ 
               แบบสอบถามที่พักอาศัยอยู่เป็นครอบครัว 

ลักษณะการพักอาศัยอยู่เป็น
ครอบครัว 

เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พ่อแม่ - เครือญาต ิ 3 10.7 6 16.7 
สามี - ภรรยา  23 82.1 28 77.8 
มีเด็กเล็กอายุไม่เกิน 12 ป ี 1 3.6 2 5.5 
มีผู้สูงอาย ุ  1 3.6 0 0 

*ใช้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่พักอาศัยเป็นครอบครัวเป็นจ านวนเต็มร้อยละ 
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ตารางที่ 19 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่1 ข้อมูลเบื้องต้น : ข้อมูลของผู้ตอบ 
               แบบสอบถาม 

ข้อมูลเบื้องต้น 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน ร้อยละ จ านวน ร้อยละ 
เพศ ชาย 25 43.9 21 35.6 

หญิง 32 56.1 38 64.4 
อายุ 
  
  
 

ต่ ากว่า 25 ปี 5 8.8 0 0.0 
25 - 30 ปี 10 17.5 1 1.7 
31 - 35 ปี 24 42.1 23 39.0 
36 - 40 ปี 6 10.5 8 13.6 
มากกว่า 40 ปี 12 21.1 27 45.8 

สถานภาพ 
 

โสด 25 43.9 22 37.3 
แต่งงาน 30 52.6 35 59.3 
หย่าร้าง 2 3.5 2 3.4 

อาชีพ 
  
  
  
  
 

นักเรียน/นักศึกษา 2 3.5 1 1.7 
ข้าราชการ 13 22.8 12 20.3 
พนักงานบริษัท 29 50.9 21 35.6 
ลูกจ้าง 4 7.0 6 10.2 
เกษียณ 0 0.0 0 0.0 
อื่นๆ เจ้าของกิจการ 4 7.0 10 16.9 
  รับจ้างอิสระ 5 8.8 9 15.3 

รายได้ครอบครัว
โดยประมาณต่อปี 
  

น้อยกว่า 180,000 บาท 18 31.6 18 30.5  

180,000 - 300,000 บาท 11 19.3 5 8.5  

300,001 - 420,000 บาท 1 1.8 3 5.1  

มากกว่า 420,000 บาท 27 47.4 33 55.9  
ขนาดห้องพัก 
  

1 ห้องนอน   34 59.6 41 69.5 
2 ห้องนอน   23 40.4 18 30.5 
อื่นๆ   0 0.0 0 0.0 

ระยะเวลาที่พักอาศัยอยู่ น้อยกว่า 1 ปี 6 10.5 11 18.6  

1 - 3 ปี 27 47.4 30 50.8  

3 ปีขึ้นไป 24 42.1 18 30.5  
รูปแบบที่พักอาศัย 
  
  

เป็นเจ้าของเอง อยู่อาศัยประจ า 47 82.5 40 67.8 
  อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 3 5.3 9 15.3 
เช่าอยู ่ อยู่อาศัยประจ า 5 8.8 10 16.9 
  อยู่อาศัยเป็นครั้งคราว 2 3.5 0 0.0 

ลักษณะการพักอาศัย 
  
  
  

พักอยู่คนเดียว 24 42.1 23 39.0 
พ่อแม่ - เครือญาติ 3 5.3 6 10.2 
สามี - ภรรยา 23 40.4 28 47.5 
มีเด็กเล็กอายุไม่เกิน 12 ปี 1 1.8 2 3.4 
มีผู้สูงอายุ 1 1.8 0 0.0 
มีเพื่อนร่วมห้อง 5 8.8 0 0.0 
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2. ผลการสอบถามส่วนการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
 ในการสอบถามส่วนการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัยนี้ จากแบบสอบถาม
สามารถแบ่งลักษณะของพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัยได้เป็น 5 พื้นที่ คือ พื้นที่รับรองแขก สวนลอย
ฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย และพื้นที่ทางเดิน การสอบถามจะแบ่งออกเป็น 5 ค าถาม คือ 
ระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย ช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่
พักอาศัย ประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย ระดับความพอใจต่อพื้นที่
ส่วนกลางของที่พักอาศัย และทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่พักอาศัย 
 2.1 ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
       2.1.1 พื้นที่รับรองแขก 
               ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่รับรองแขก 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 43.9) รองลงมา 
คือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 24.6) และใช้งานไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 15.8) ตามล าดับ 
โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานพื้นที่รับรองแขกทุกวัน (ร้อยละ 8.8) และใช้งาน 1 – 2 
ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 7.0) ตามล าดับ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้
งานพื้นที่รับรองแขก 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 37.3) รองลงมา คือ ใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน 
(ร้อยละ 27.1) และใช้งานไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 22.0) ตามล าดับ โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานพื้นที่รับรองแขกทุกวัน (ร้อยละ 6.8) และใช้งาน 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 
6.8) ตามล าดับ 
 

ตารางที่ 20 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านความถี่ของการใช้งาน 
               พืน้ที่รับรองแขกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 5 8.8 4 6.8 
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 25 43.9 4 6.8 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 14 24.6 22 37.3 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 4 7.0 16 27.1 
ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 9 15.8 13 22.0 
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       2.1.2 สวนลอยฟ้า 
               ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการ เดอะเวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสวนลอยฟ้าไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 40.4) รองลงมา คือ 3 – 
5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 26.3) 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 15.8) และใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ 
(ร้อยละ 14.0) ตามล าดับ โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานสวยลอยฟ้าทุกวัน (ร้อยละ 3.5) 
ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสวนลอยฟ้าไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน 
(ร้อยละ 69.5) รองลงมา คือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 25.4) และมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานสวนลอยฟ้า 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 3.4) รองลงมา คือ ทุกวัน (ร้อยละ 1.7) 
โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานสวยลอยฟ้า 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห ์
 

ตารางที่ 21 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านความถี่ของการใช้งาน 
               สวนลอยฟ้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 2 3.5 1 1.7 
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 15 26.3 0 0.0 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 8 14.0 15 25.4 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 9 15.8 2 3.4 
ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 23 40.4 41 69.5 

 
       2.1.3 สระว่ายน้ า 
               ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสระว่ายน้ า 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 45.6) รองลงมา คือ 3 
– 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 22.8) และใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 22.8) มีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานสระว่ายน้ าไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 8.8) โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้
งานสระว่ายน้ าทุกวัน ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสระว่ายน้ า 
ไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 37.3) รองลงมา คือ ใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 22.0) และใช้
งาน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 22.0) และใช้งานพ้ืนที่รับรองแขกทุกวัน (ร้อยละ 10.2) ตามล าดับ 
โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานสระว่ายน้ า 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 8.5) 
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ตารางที่ 22 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านความถี่ของการใช้งาน 
               สระว่ายน้ าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 0 0.0 6 10.2 
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 13 22.8 5 8.5 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 26 45.6 12 22.0 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 13 22.8 13 22.0 
ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 5 8.8 21 37.3 

 
       2.1.4 ห้องออกก าลังกาย 
               ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานห้องออกก าลังกาย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 47.4) รองลงมา 
คือ 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 24.6) และใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 15.8) ตามล าดับ
โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานห้องออกก าลังกายไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 8.8) และ
ใช้งานทุกวัน (ร้อยละ 3.5) ตามล าดับ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้
งานห้องออกก าลังกาย 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 50.8) รองลงมา คือ ใช้งาน 3 – 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 18.6) ใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 11.9) และใช้งานทุกวัน (ร้อยละ 10.2) 
ตามล าดับ โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานห้องออกก าลังกายไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน (ร้อย
ละ 8.5) 
 
ตารางที่ 23 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านความถี่ของการใช้งาน 
               หอ้งออกก าลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 2 3.5 6 10.2 
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 14 24.6 10 18.6 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 27 47.4 30 50.8 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 9 15.8 7 11.9 
ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 5 8.8 4 8.5 
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       2.1.5 พื้นที่ทางเดิน 
               ผลของการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่ทางเดินทุกวัน (ร้อยละ 61.4) รองลงมา คือ 1 – 2 ครั้งต่อ
เดือน (ร้อยละ 19.3) และใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 10.5) โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานพื้นที่ทางเดิน 3 – 5 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 7.0) และใช้งานไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน 
(ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่
ทางเดินทุกวัน (ร้อยละ 88.1) โดยมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานพื้นที่ทางเดิน 3 – 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ (ร้อยละ 5.1) รองลงมา คือ ใช้งาน 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ (ร้อยละ 3.4) และใช้งานไม่ถึง 1 
ครั้งต่อเดือน (ร้อยละ 3.4) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่ทางเดิน 1 – 2 ครั้ง
ต่อเดือน  
 
ตารางที่ 24 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านความถี่ของการใช้งาน 
               พืน้ที่ทางเดินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ความถี่ของการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ทุกวัน 35 61.4 52 88.1 
3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 4 7.0 3 5.1 
1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 6 10.5 2 3.4 
1 - 2 ครั้ง/เดือน 11 19.3 0 0.0 
ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 1 1.8 2 3.4 

 
 เนื่องจากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่
ส่วนกลางของที่พักอาศัย มีการแบ่งระดับความถี่เป็น 5 ระดับ โดยสามารถท าการรวมผลการวิจัย
เพื่อให้สามารถแจกแจงข้อมูลได้ดีขึ้น จึงรวมผลระดับความถี่ของการใช้งานให้เป็น 2 ส่วน คือ การใช้
งานพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจ า และการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางน้อยครั้ง การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเป็น
ประจ า เป็นการรวมผลช่วงระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในระดับทุกวัน 3 – 5 ครั้งต่อ
สัปดาห์ และ1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ ส่วนการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางน้อยครั้ง เป็นการรวมผลช่วงระดับ
ความถี่ของการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางในระดับ 1-2 ครั้งต่อเดือน และไม่ถึง 1 ครั้งต่อเดือน 
 จากการรวมผลข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ระดับความถี่การใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจ าและการใช้งานพื้นที่
ส่วนกลางน้อยครั้งเป็นเกณฑ์ พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานพื้นที่
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รับรองแขกเป็นประจ ามากกว่าใช้งานน้อยครั้ง (ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 77.9 และใช้งานน้อยครั้ง
ร้อยละ 22.8) มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานสวนลอยฟ้าน้อยครั้งมากกว่าใช้งานเป็นประจ า (ใช้งานน้อย
ครั้งร้อยละ 56.1 และใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 43.9) สระว่ายน้ ามีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานเป็น
ประจ ามากกว่าใช้งานน้อยครั้ง (ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 68.4 และใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 31.6) มี
ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานห้องออกก าลังกายเป็นประจ ามากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานน้อยครั้ง 
(ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 75.4 และใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 24.6) และมีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งาน
พื้นที่ทางเดินเป็นประจ ามากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานน้อยครั้ง (ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 78.9 
และใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 21.1)   
 ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานพื้นที่รับรองแขกเป็นประจ า
มากกว่าใช้งานน้อยครั้ง (ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 50.8 และใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 49.2) มีผู้ตอบ
แบบสอบถามใช้งานสวนลอยฟ้าน้อยครั้งมากกว่าใช้งานเป็นประจ า (ใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 72.9 และ
ใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 27.1) สระว่ายน้ ามีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานน้อยครั้งมากกว่าใช้งานเป็น
ประจ า (ใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 59.3 และใช้งานเป็นประจ าร้อยละ 40.7) มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้
งานห้องออกก าลังกายเป็นประจ ามากกว่าผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานน้อยครั้ง (ใช้งานเป็นประจ า
ร้อยละ 79.7 และใช้งานน้อยครั้งร้อยละ 20.3) และมีผู้ตอบแบบสอบถามเกือบทั้งหมดใช้งานพื้นที่
ทางเดินเป็นประจ า (ร้อยละ 96.6) และมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานน้อยครั้ง (ร้อยละ 3.4) 
 

ตารางที่ 25 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการ 
 ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พื้นที่ส่วนกลาง 
ความถี่ของการใช้
งานพื้นที่ส่วนกลาง 

เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 
จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พื้นที่รับรองแขก เป็นประจ า 44 77.2 30 50.8 
น้อยครั้ง 13 22.8 29 49.2 

สวนลอยฟ้า เป็นประจ า 25 43.9 16 27.1 
น้อยครั้ง 32 56.1 43 72.9 

สระว่ายน้ า เป็นประจ า 39 68.4 24 40.7 
น้อยครั้ง 18 31.6 35 59.3 

ห้องออกก าลังกาย เป็นประจ า 43 75.4 47 79.7 
น้อยครั้ง 14 24.6 12 20.3 

พื้นที่ทางเดิน เป็นประจ า 45 78.9 57 96.6 
น้อยครั้ง 12 21.1 2 3.4 
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ตารางที่ 26 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย :  
               ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของผู้ตอบ  
               แบบสอบถาม 

1.ท่านใช้พื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัยของท่านบ่อยมาก
เพียงใด 

เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

พื้นที่ส่วนกลาง ความถี่ของการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พื้นที่รับรองแขก ทุกวัน 5 8.8 4 6.8 
 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 25 43.9 4 6.8 
 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 14 24.6 22 37.3 
 1 - 2 ครั้ง/เดือน 4 7.0 16 27.1 
 ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 9 15.8 13 22.0 
สวนลอยฟ้า ทุกวัน 2 3.5 1 1.7 
 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 15 26.3 0 0.0 
 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 8 14.0 15 25.4 
 1 - 2 ครั้ง/เดือน 9 15.8 2 3.4 
 ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 23 40.4 41 69.5 
สระว่ายน้ า ทุกวัน 0 0.0 6 10.2 
 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 13 22.8 5 8.5 
 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 26 45.6 13 22.0 
 1 - 2 ครั้ง/เดือน 13 22.8 13 22.0 
 ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 5 8.8 22 37.3 
ห้องออกก าลังกาย ทุกวัน 2 3.5 6 10.2 
 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 14 24.6 11 18.6 
 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 27 47.4 30 50.8 
 1 - 2 ครั้ง/เดือน 9 15.8 7 11.9 
 ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 5 8.8 5 8.5 
พื้นที่ทางเดิน ทุกวัน 35 61.4 52 88.1 
 3 - 5 ครั้ง/สัปดาห ์ 4 7.0 3 5.1 
 1 - 2 ครั้ง/สัปดาห ์ 6 10.5 2 3.4 
 1 - 2 ครั้ง/เดือน 11 19.3 0 0.0 
 ไม่ถึง 1 ครั้ง/เดือน 1 1.8 2 3.4 

 
 2.2 ข้อมูลด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
      ในการสอบถามข้อมูลด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
ผู้ตอบแบบสอบถามสามารถเลือกได้หลายค าตอบ จึงแสดงผลแยกพื้นที่ส่วนกลางแต่ละพ้ืนที่ ดังนี ้
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       2.2.1 พื้นที่รับรองแขก 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่รับรองแขกช่วงเวลา 17.00 -21.00น. (ร้อยละ 42.1) 
รองลงมา คือช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 28.1) และช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 12.3) 
ตามล าดับ โดยมีส่วนน้อยใช้งานช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 8.8) รองลงมาคือ ช่วงเวลา21.00-
01.00น. (ร้อยละ 7.0) และไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 7.0) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่รับรองแขกช่วงเวลา 01.00-05.00น. ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่รับรองแขกช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 37.3) รองลงมาคือ
ช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 35.6) ช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 25.4) และผู้ตอบ
แบบสอบถามไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 15.3) ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานพื้นที่
รับรองแขกช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 6.8) โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่รับรอง
แขกช่วงเวลา 21.00-01.00น. และ ช่วงเวลา 01.00-05.00น. 
 

ตารางที่ 27 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานพื้นที่ 
               รบัรองแขกของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 7 12.3 4 6.8 
09.00 - 13.00น. 16 28.1 22 37.3 
13.00 - 17.00น. 5 8.8 21 35.6 
17.00 - 21.00น. 24 42.1 15 25.4 
21.00 - 01.00น. 4 7.0 0 0.0 
01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 3 5.3 9 15.3 

 
แผนภูมิที่ 1 แสดงผลการสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง: พื้นทีร่ับรองแขก 
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       2.2.2 สวนลอยฟ้า 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสวนลอยฟ้าช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 35.1) รองลงมา 
คือ ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 21.1) ช่วงเวลา 21.00-01.00น. (ร้อยละ 
17.5) และช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 12.3) ตามล าดับ มีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้
งานช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 8.8) รองลงมา คือ ช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 7.0) 
และใช้งานช่วงเวลา 01.00-05.00น. (ร้อยละ 3.5) ตามล าดับ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากใช้งานสวนลอยฟ้าช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 50.8) รองลงมา คือ 
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 40.7) ช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 13.6) 
และช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 10.2) ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ใช้งาน
ช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 5.1) ตามล าดับ โดยผู้ตอบแบบสอบถามไม่ได้ใช้งานสวนลอยฟ้าใน
ช่วงเวลา 21.00-01.00น. และ ช่วงเวลา 01.00-05.00น. 
 
ตารางที่ 28 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานสวน 
               ลอยฟ้าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 5 8.8 6 10.2 
09.00 - 13.00น. 4 7.0 8 13.6 
13.00 - 17.00น. 7 12.3 3 5.1 
17.00 - 21.00น. 20 35.1 29 50.8 
21.00 - 01.00น. 10 17.5 0 0.0 
01.00 - 05.00น. 2 3.5 0 0.0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 12 21.1 23 40.7 

 
แผนภูมิที่ 2 แสดงผลการสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง: สวนลอยฟ้า 
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       2.2.3 สระว่ายน้ า 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานสระว่ายน้ าช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 70.2) รองลงมาคือ 
ช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 15.8) มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ใช้งานสระว่ายน้ าไม่
สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 7.0) รองลงมา คือ ช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 5.3) ช่วงเวลา 
13.00-17.00น. (ร้อยละ 3.5) และช่วงเวลา 21.00-01.00น. (ร้อยละ 3.5) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้งานสระว่ายน้ าช่วงเวลา 01.00-05.00น. ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากใช้งานสระว่ายน้ าช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 64.4) รองลงมา คือ ไม่
สามารถระบุเวลาใช้งานได้ (ร้อยละ 22.0) ช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 10.2) ช่วงเวลา 13.00-
17.00น. (ร้อยละ 8.5) และช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 1.7) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้งานสระว่ายน้ าช่วงเวลา 21.00-01.00น. และ ช่วงเวลา 01.00-05.00น. 
 

ตารางที่ 29 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานสระ 
               วา่ยน้ าของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
เดอะเวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 3 5.3 6 10.2 
09.00 - 13.00น. 9 15.8 1 1.7 
13.00 - 17.00น. 2 3.5 5 8.5 
17.00 - 21.00น. 40 70.2 36 64.4 
21.00 - 01.00น. 2 3.5 0 0.0 
01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 4 7.0 13 22.0 

 

แผนภูมิที่ 3 แสดงผลการสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง: สระว่ายน้ า 
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       2.2.4 ห้องออกก าลังกาย 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานห้องออกก าลังกายช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 43.9) 
รองลงมาคือ ช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 31.6) และช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 10.5) 
ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 5.3) รองลงมา คือ 
ช่วงเวลา 21.00-01.00น. (ร้อยละ 3.5) และมีผู้ตอบแบบสอบถามใช้งานช่วงเวลา 09.00-13.00น. 
(ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานห้องออกก าลังกายช่วงเวลา 01.00 -
05.00น. ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานห้องออกก าลังกาย
ช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 61.0) รองลงมาคือช่วงเวลา 13.00-17.00น. (ร้อยละ 22.0) และ
ช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 16.9) ตามล าดับ มีส่วนน้อยใช้งานช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อย
ละ 5.1) และช่วงเวลา 21.00-01.00น. (ร้อยละ 1.7) โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานห้องออก
ก าลงักายช่วงเวลา 01.00-05.00น. และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สามารถระบุเวลาใช้งานได้ 
 

ตารางที่ 30 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานห้อง 
               ออกก าลังกายของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 6 10.5 3 5.1 
09.00 - 13.00น. 1 1.8 10 16.9 
13.00 - 17.00น. 18 31.6 13 22.0 
17.00 - 21.00น. 25 43.9 34 61.0 
21.00 - 01.00น. 2 3.5 1 1.7 
01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 3 5.3 0 0.0 

 

แผนภูมิที่ 4 แสดงผลการสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง: ห้องออกก าลังกาย 
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       2.2.5 พื้นที่ทางเดิน 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่ทางเดินช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 56.1) รองลงมา
คือช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 36.8) และช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 22.8) ตามล าดับ 
มีส่วนน้อยใช้งานพื้นที่ทางเดินช่วงเวลา21.00-01.00น. (ร้อยละ 7.0) และช่วงเวลา 13.00-17.00น. 
(ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่ทางเดินช่วงเวลา 01.00-05.00น. 
และไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ไม่สามารถระบุเวลาใช้งานได้ ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนมากใช้งานพื้นที่ทางเดินช่วงเวลา 05.00–09.00น. (ร้อยละ 50.8) รองลงมา คือ 
ช่วงเวลา 09.00-13.00น. (ร้อยละ 39.0) ช่วงเวลา 17.00-21.00น. (ร้อยละ 37.3) และช่วงเวลา 
13.00-17.00น. (ร้อยละ 15.3) ตามล าดับ มีส่วนน้อยที่ใช้งานช่วงเวลา 21.00-01.00น. (ร้อยละ 3.4) 
และไม่สามารถระบุเวลาได้ (ร้อยละ 1.7) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ใช้งานพื้นที่
ทางเดินในช่วงเวลา 01.00-05.00น. 
 

ตารางที่ 31 แสดงผลส่วนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานพื้นที่ 
               ทางเดินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 13 22.8 30 50.8 
09.00 - 13.00น. 21 36.8 23 39.0 
13.00 - 17.00น. 3 5.3 9 15.3 
17.00 - 21.00น. 32 56.1 20 37.3 
21.00 - 01.00น. 4 7.0 2 3.4 
01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 0 0.0 1 1.7 

 

แผนภูมิที่ 5 แสดงผลการสอบถามด้านช่วงเวลาในการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง: พื้นที่ทางเดิน 
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ตารางที่ 32 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย :  
               ขอ้มูลด้านช่วงเวลาใช้งานพื้นที่ทางเดินของผู้ตอบแบบสอบถาม 

2. ท่านใช้งานในพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัยของท่าน 
    ช่วงเวลาใดบ้าง 

เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

พื้นที่ส่วนกลาง ความถี่ของการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พื้นที่รับรองแขก 05.00 - 09.00น. 7 12.3 4 6.8 
 09.00 - 13.00น. 16 28.1 22 37.3 
 13.00 - 17.00น. 5 8.8 22 35.6 
 17.00 - 21.00น. 24 42.1 15 25.4 
 21.00 - 01.00น. 4 7.0 0 0.0 
 01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
 ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 3 5.3 9 15.3 
สวนลอยฟ้า 05.00 - 09.00น. 5 8.8 6 10.2 
 09.00 - 13.00น. 4 7.0 8 13.6 
 13.00 - 17.00น. 7 12.3 3 5.1 
 17.00 - 21.00น. 20 35.1 30 50.8 
 21.00 - 01.00น. 10 17.5 0 0.0 
 01.00 - 05.00น. 2 3.5 0 0.0 
 ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 12 21.1 24 40.7 
สระว่ายน้ า 05.00 - 09.00น. 3 5.3 6 10.2 
 09.00 - 13.00น. 9 15.8 1 1.7 
 13.00 - 17.00น. 2 3.5 5 8.5 
 17.00 - 21.00น. 40 70.2 38 64.4 
 21.00 - 01.00น. 2 3.5 0 0.0 
 01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
 ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 4 7.0 13 22.0 
ห้องออกก าลังกาย 05.00 - 09.00น. 6 10.5 3 5.1 
 09.00 - 13.00น. 1 1.8 10 16.9 
 13.00 - 17.00น. 18 31.6 13 22.0 
 17.00 - 21.00น. 25 43.9 36 61.0 
 21.00 - 01.00น. 2 3.5 1 1.7 
 01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
 ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 3 5.3 0 0.0 
พื้นที่ทางเดิน 05.00 - 09.00น. 13 22.8 30 50.8 
 09.00 - 13.00น. 21 36.8 23 39.0 
 13.00 - 17.00น. 3 5.3 9 15.3 
 17.00 - 21.00น. 32 56.1 22 37.3 
 21.00 - 01.00น. 4 7.0 2 3.4 
 01.00 - 05.00น. 0 0.0 0 0.0 
 ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 0 0.0 1 1.7 
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 2.3 ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
       ในแบบสอบถามส่วนนี้ ผู้ตอบแบบสอบถามจะสามารถเลือกได้หลายค าตอบ โดยมี
การแบ่งประเภทกิจกรรมคือ ประเภทกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมทั่วไป กิจกรรมทางสังคม
ครอบคลุมส่วนการทักทาย พูดคุย จุดนัดพบ เป็นกิจกรรมลักษณะหนึ่งที่สามารถพัฒนาต่อในการเกิด
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยเดียวกันได้ ส่วนกิจกรรมทั่วไปจะครอบคลุมการ
อ่านหนังสือ ท างาน นั่งเล่น ออกก าลังกาย เป็นลักษณะกิจกรรมที่เกิดได้ทั่วไปตามการใช้งานของพื้นที่
ส่วนกลางที่ออกแบบมาเพื่อการใช้งานนั้นๆ 
       2.3.1 พื้นที่รับรองแขก 
               จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้พื้นที่รับรองแขกเป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 50.9) รองลงมาคือ ทักทาย 
(ร้อยละ 33.3) อ่านหนังสือ (ร้อยละ 19.3) นั่งเล่น (ร้อยละ 14.0) และพูดคุย (ร้อยละ 14.0) 
ตามล าดับ มีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้พื้นที่รับรองแขกในการท างาน (ร้อยละ 1.8) และ
ประกอบกิจกรรมอื่นๆ (ร้อยละ 1.8) โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดออกก าลังกายบริเวณนี้ 
               ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากใช้พื้นที่
รับรองแขกเป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 74.6) รองลงมาคือ พูดคุย (ร้อยละ 18.6) ทักทาย (ร้อยละ 15.3) 
และนั่งเล่น (ร้อยละ 10.2) ตามล าดับ ซึ่งมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบแบบสอบถามใช้พื้นที่รับรองแขกในการ
อ่านหนังสือ (ร้อยละ 5.1) ท างาน (ร้อยละ 3.4) และใช้ประกอบกิจกรรมอื่นๆ (ร้อยละ 1.7) โดยไม่มี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่ออกก าลังกายในพื้นที่รับรองแขก 
 
ตารางที่ 33 แสดงผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
               บริเวณพื้นทีร่ับรองแขกจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมทางสงัคม ทักทาย 19 33.3 9 15.3 

พูดคุย 8 14.0 11 18.6 
จุดนัดพบ 29 50.9 44 74.6 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 11 19.3 3 5.1 
ท างาน 1 1.8 2 3.4 
นั่งเล่น 8 14.0 6 10.2 
ออกก าลังกาย 0 0.0 0 0.0 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 1 1.8 1 1.7 
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       2.3.2 สวนลอยฟ้า 
               ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณสวนลอยฟ้า จากผลการวิจัยโดย
แบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากนั่งเล่นบริเวณสวน
ลอยฟ้า (ร้อยละ 52.6) รองลงมาคือ พูดคุย (ร้อยละ 29.8) และเป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 22.8) 
ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ใช้บริเวณสวนลอยฟ้าท างาน (ร้อยละ 7.0) ทักทาย (ร้อย
ละ 3.5) ออกก าลังกาย (ร้อยละ 3.5) และอ่านหนังสือ (ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ โดยไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามคนใดท ากิจกรรมอื่นๆบริเวณสวนลอยฟ้า 
  ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากนั่งเล่น
บริเวณสวนลอยฟ้า (ร้อยละ 61.4) รองลงมาคือ พูดคุย (ร้อยละ 19.3) และออกก าลังกาย (ร้อยละ 
17.5) ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่อ่านหนังสือบริเวณสวนลอยฟ้า (ร้อยละ 7.0) จุดนัด
พบ (ร้อยละ 5.3) ทักทาย (ร้อยละ 3.5) ท างาน (ร้อยละ 3.5) และมีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรม
อื่นๆบริเวณสวนลอยฟ้า (ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ 
 
ตารางที่ 34 แสดงผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศยั : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
               บริเวณสวนลอยฟ้าจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมทางสงัคม ทักทาย 2 3.5 2 3.4 

พูดคุย 17 29.8 11 18.6 
จุดนัดพบ 13 22.8 3 5.1 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 1 1.8 4 6.8 
ท างาน 4 7.0 2 3.4 
นั่งเล่น 30 52.6 36 61.0 
ออกก าลังกาย 2 3.5 11 18.6 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 0 0.0 1 1.7 

 
       2.3.3 สระว่ายน้ า 
               ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ า จากผลการวิจัยโดย
แบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากออกก าลังกาย
บริเวณสระว่ายน้ า (ร้อยละ 68.4) รองลงมาคือ นั่งเล่น (ร้อยละ 29.8) พูดคุย (ร้อยละ 19.3) และมี
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบกิจกรรมอื่นๆ (ร้อยละ 10.5)  ตามล าดับ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อย
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ที่ใช้บริเวณสระว่ายน้ าเป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 3.5) รองลงมา คือ อ่านหนังสือ (ร้อยละ 3.5) และ
ทักทาย (ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ท างานบริเวณสระว่ายน้ า 
  ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากออกก าลัง
กายบริเวณสระว่ายน้ า (ร้อยละ 88.1) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ทักทายกันบริเวณสระว่าย
น้ า (ร้อยละ 8.5) รองลงมา คือ นั่งเล่น (ร้อยละ 6.8) พูดคุย (ร้อยละ 3.4) และใช้บริเวณสระว่ายน้ า
เป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 1.7) ซึ่งไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่อ่านหนังสือ ท างาน และประกอบกิจกรรม
อืน่ๆบริเวณสระว่ายน้ า 
 
ตารางที่ 35 แสดงผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
               บริเวณสระว่ายน้ าจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมทางสงัคม ทักทาย 1 1.8 5 8.5 

พูดคุย 11 19.3 2 3.4 
จุดนัดพบ 2 3.5 1 1.7 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 2 3.5 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 17 29.8 4 6.8 
ออกก าลังกาย 39 68.4 52 88.1 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 6 10.5 0 0.0 

 
       2.3.4 ห้องออกก าลังกาย 
               ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่ เกิดขึ้นบริเวณห้องออกก าลังกาย จาก
ผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมาก
ออกก าลังกายในห้องออกก าลังกาย (ร้อยละ 89.5) รองลงมา คือ ทักทาย (ร้อยละ 17.5) พูดคุย (ร้อย
ละ 12.3) และใช้เป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 10.5) ตามล าดับ ซึ่งไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ท างานหรือ
นั่งเล่นในห้องออกก าลังกาย 
  ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากออกก าลัง
กายบริเวณสระว่ายน้ า (ร้อยละ 96.6) โดยมีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนน้อยที่ใช้ห้องออกก าลังกายคุย
กัน (ร้อยละ 5.1) รองลงมา คือ จุดนัดพบ (ร้อยละ 3.4) และพูดคุย (ร้อยละ 1.7) ไม่มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่อ่านหนังสือ ท างาน และนั่งเล่นในห้องออกก าลังกาย 
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ตารางที่ 36 แสดงผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
               บริเวณห้องออกก าลังกายจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมทางสงัคม ทักทาย 10 17.5 1 1.7 

พูดคุย 7 12.3 3 5.1 
จุดนัดพบ 6 10.5 2 3.4 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 0 0.0 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 0 0.0 0 0.0 
ออกก าลังกาย 51 89.5 57 96.6 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 0 0.0 0 0.0 

 
       2.3.5 พื้นที่ทางเดิน 
               ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ทางเดิน จากผลการวิจัย
โดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากทักทายกัน
บริเวณพื้นที่ทางเดิน (ร้อยละ 43.9) รองลงมา คือ เดินผ่าน (ร้อยละ 35.1) พูดคุย (ร้อยละ 33.3) ออก
ก าลังกาย (ร้อยละ 15.8) และเป็นจุดนัดพบ (ร้อยละ 12.3) ตามล าดับ ซึ่งมีส่วนน้อยที่ผู้ตอบ
แบบสอบถามอ่านหนังสือบริเวณพื้นที่ทางเดิน (ร้อยละ 3.5) และนั่งเล่น (ร้อยละ 1.8) ตามล าดับ โดย
ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่ท างานบริเวณพื้นที่ทางเดิน 
  ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม พบว่ามีผู้ตอบแบบสอบถามส่วนมากเดินผ่าน
บริเวณพื้นที่ทางเดิน (ร้อยละ 47.5) รองลงมา คือ เดินผ่าน (ร้อยละ 40.7) พูดคุย (ร้อยละ 18.6) 
นั่งเล่น (ร้อยละ 15.3) ตามล าดับ และมีส่วนน้อยที่พื้นที่ทางเดินเป็นจุดนัดพบของผู้ตอบแบบสอบถาม 
(ร้อยละ 3.4) โดยที่ไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามคนใดอ่านหนังสือ ท างาน และออกก าลังกายบริเวณพื้นที่
ทางเดิน 
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ตารางที่ 37 แสดงผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้น 
               บริเวณพ้ืนที่ทางเดินจากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
กิจกรรมทางสงัคม ทักทาย 25 43.9 24 40.7 

พูดคุย 19 33.3 11 18.6 
จุดนัดพบ 7 12.3 2 3.4 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 2 3.5 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 1 1.8 9 15.3 
ออกก าลังกาย 9 15.8 0 0.0 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 20 35.1 28 47.5 

 
  จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม สามารถประเมินผลกิจกรรมที่เกิดขึ้น
บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง โดยแยกเป็นประเภทกิจกรรมทางสังคมและกิจกรรมประเภททั่วไป เพื่อ
สามารถสังเกตได้ว่าพื้นที่ส่วนกลางแต่ละพื้นที่เกิดกิจกรรมประเภทใดบ้าง ซึ่งผลการวิจัยเป็นดังนี้ 
  โครงการเดอะ เวอร์ติ เคิล อารีย์  พบว่าพื้นที่ รับ รองแขกมีผู้ ตอบ
แบบสอบถามท ากิจกรรมทางสังคมมากกว่ากิจกรรมทั่วไป (กิจกรรมทางสังคมร้อยละ 72.7 และ
กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 27.3) มีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไปใกล้เคียงกับกิจกรรมทางสังคมเบริ
เวณพื้นที่สวนลอยฟ้า (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 53.6 และกิจกรรมทางสังคมร้อยละ 46.4) บริเวณสระ
ว่ายน้ ามีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไปมากกว่ากิจกรรมทางสังคม (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 82.1 
และกิจกรรมทางสังคมร้อยละ 17.9) ห้องออกก าลังกายมีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไป
มากกว่ากิจกรรมทางสังคม (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 68.9 และกิจกรรมทางสังคมร้อยละ 31.1)  และ
บริเวณพื้นที่ทางเดินมีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมประเภททางสังคมมากกว่ากิจกรรมทั่วไป 
(กิจกรรมทางสังคมร้อยละ 61.4 และกิจกรรมทั่วไปร้อยละ 38.6)   
  เช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รีฟอร์มที่มีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทาง
สังคมบริเวณพื้นที่รับแขกมากกว่ากิจกรรมทั่วไป (กิจกรรมทางสังคมร้อยละ 84.2 และกิจกรรมทั่วไป
ร้อยละ 15.8) มีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไปมากกว่ากิจกรรมทางสังคมบริเวณพื้นที่สวนลอย
ฟ้า (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 77.1 และกิจกรรมทางสังคมร้อยละ 22.9) บริเวณสระว่ายน้ ามีผู้ตอบ
แบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไปมากกว่ากิจกรรมทางสังคม (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 87.5 และกิจกรรม
ทางสังคมร้อยละ 12.5) ห้องออกก าลังกายมีผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมทั่วไปมากกว่ากิจกรรม
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ทางสังคม (กิจกรรมทั่วไปร้อยละ 90.5 และกิจกรรมทางสังคมร้อยละ 9.5) และบริเวณพ้ืนที่ทางเดินมี
ผู้ตอบแบบสอบถามท ากิจกรรมประเภททางสังคมเท่าๆกันกับกิจกรรมทั่วไป (กิจกรรมทางสังคมร้อย
ละ 50.0 และกิจกรรมทั่วไปร้อยละ 50.0) 
 
ตารางที่ 38 แสดงผลสรุปการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที ่
               เกดิขึ้นบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง 

พื้นที่ส่วนกลาง ประเภทกิจกรรม 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 
พื้นที่รับรองแขก กิจกรรมทางสงัคม 56 72.7 64 84.2 

กิจกรรมทั่วไป 21 27.3 12 15.8 
สวนลอยฟ้า 
 

กิจกรรมทางสงัคม 32 46.4 16 22.9 
กิจกรรมทั่วไป 37 53.6 54 77.1 

สระว่ายน้ า กิจกรรมทางสงัคม 14 17.9 8 12.5 
กิจกรรมทั่วไป 64 82.1 56 87.5 

ห้องออกก าลังกาย 
 

กิจกรรมทางสงัคม 23 31.1 6 9.5 
กิจกรรมทั่วไป 51 68.9 57 90.5 

พื้นที่ทางเดิน กิจกรรมทางสงัคม 51 61.4 37 50.0 
กิจกรรมทั่วไป 32 38.6 37 50.0 

*ใช้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบมาในแต่ละส่วนประเภทกิจกรรมเป็นจ านวนเต็มร้อยละ 
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ตารางที่ 39 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย :  
               ขอ้มูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของผู้ตอบแบบสอบถาม 

3. ท่านท ากิจกรรมอะไรบ้างในพื้นที่ส่วนกลางของท่ีพักอาศัยของท่าน เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 
พื้นที่ส่วนกลาง ประเภทกิจกรรม จ านวน (คน) ร้อยละ จ านวน (คน) ร้อยละ 

พื้นที่รับรองแขก กิจกรรมทางสังคม ทักทาย 19 33.3 9 15.8 
พูดคุย 8 14.0 11 19.3 
จุดนัดพบ 29 50.9 42 73.7 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 11 19.3 3 5.3 
ท างาน 1 1.8 2 3.5 
นั่งเล่น 8 14.0 6 10.5 
ออกก าลังกาย 0 0.0 0 0.0 
อื่นๆ  1 1.8 1 1.8 

สวยลอยฟ้า กิจกรรมทางสังคม ทักทาย 2 3.5 2 3.5 
พูดคุย 17 29.8 11 19.3 
จุดนัดพบ 13 22.8 3 5.3 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 1 1.8 4 7.0 
ท างาน 4 7.0 2 3.5 
นั่งเล่น 30 52.6 35 61.4 
ออกก าลังกาย 2 3.5 10 17.5 
อื่นๆ  0 0.0 1 1.8 

สระว่ายน้ า กิจกรรมทางสังคม ทักทาย 1 1.8 5 8.8 
พูดคุย 11 19.3 2 3.5 
จุดนัดพบ 2 3.5 1 1.8 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 2 3.5 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 17 29.8 3 5.3 
ออกก าลังกาย 39 68.4 51 89.5 
อื่นๆ  6 10.5 0 0.0 

ห้องออกก าลังกาย 
 
 
 
 

กิจกรรมทางสังคม ทักทาย 10 17.5 1 1.8 
พูดคุย 7 12.3 3 5.3 
จุดนัดพบ 6 10.5 2 3.5 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 0 0.0 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 0 0.0 0 0.0 
ออกก าลังกาย 51 89.5 55 96.5 
อื่นๆ  0 0.0 0 0.0 

พื้นที่ทางเดิน กิจกรรมทางสังคม ทักทาย 25 43.9 23 40.4 
พูดคุย 19 33.3 11 19.3 
จุดนัดพบ 7 12.3 2 3.5 

กิจกรรมทั่วไป อ่านหนังสือ 2 3.5 0 0.0 
ท างาน 0 0.0 0 0.0 
นั่งเล่น 1 1.8 8 14.0 
ออกก าลังกาย 9 15.8 0 0.0 
อื่นๆ (เดินผ่าน) 20 35.1 28 49.1 
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 2.4 ข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย 
       แบบสอบถามส่วนนี้เป็นข้อมูลด้านระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางของที่พัก
อาศัย โดยมีการแบ่งระดับความพึงพอใจออกเป็น 5 ระดับ และให้ระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่ง
ก าหนดให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด (5 คะแนน) ระดับความพึงพอใจมาก (4 คะแนน) ระดับความ
พึงพอใจปานกลาง (3 คะแนน) ระดับความพึงพอใจน้อย (2 คะแนน) ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
(1 คะแนน) ผลสรุปคะแนนจากการเก็บแบบสอบถามด้านระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางของ
ที่พักอาศัยทั้งสองพื้นที่ มีดังน้ี 
 
ตารางที่ 40 แสดงผลสรุปคะแนนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย: ข้อมูลด้านระดับความ 
               พอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

พื้นที่ส่วนกลาง เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 
พื้นที่รับรองแขก 3.3 3.1 
สวนลอยฟ้า 3.2 3.0 
สระว่ายน้ า 3.6 3.7 
ห้องออกก าลังกาย 3.5 3.4 
พื้นที่ทางเดิน 3.6 3.7 

ผลรวม 17.2 16.9 
เฉลี่ย 3.4 3.4 

 
 2.5 ผลการสอบถามส่วนแสดงความคิดเห็น ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลาง
ที่ต้องการในที่พักอาศัย 
      จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการ
ในที่พักอาศัยจากผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่คือ โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 
และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม สามารถแบ่งทัศนคติโดยรวมที่มีต่อพ้ืนที่ส่วนกลางได้เป็น 3 หัวข้อ ดงันี ้
      2.5.1 ต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว 
      2.5.2 ต้องการพื้นที่ที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่น  
      2.5.3 ต้องการพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่มากกว่าเดิม สามารถท ากิจกรรมได้เพิ่มขึ้น 
      พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความต้องการพื้นที่
ส่วนกลางขนาดใหญ่มากกว่าเดิม สามารถท ากิจกรรมได้เพิ่มขึ้นมากที่สุด (ร้อยละ 41.6) รองลงมาคือ
ต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว (ร้อยละ 29.2) และต้องการพื้นที่ที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่น (ร้อยละ 
29.2) ตามล าดับ จากผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบแบบสอบถาม
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มีความต้องการพื้นที่ที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่นมากที่สุด (ร้อยละ 66.7) รองลงมาคือ ต้องการพื้นที่ส่วนกลาง
ขนาดใหญ่มากกว่าเดิม สามารถท ากิจกรรมได้เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 33.3) จากผู้แสดงความคิดเห็นทั้งหมด
โดยไม่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่แสดงความคิดเห็นในส่วนนี้ที่ต้องการพื้นที่ที่มีความเป็นส่วนตัว 
 
ตารางที่ 41 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่2 การใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย :  
               ขอ้มูลด้านระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

4. ท่านพอใจกับพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นอยู่หรือไม่ The Vertical Aree Noble Reform 

พื้นที่ส่วนกลาง ระดับความพึงพอใจ จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 
พื้นที่รับรองแขก 
  
  
  
  

มากที่สุด 0 0 2 10 
มาก 21 84 18 72 
ปานกลาง 34 102 32 96 
น้อย 2 4 0 0 
น้อยที่สุด 0 0 7 7 

สวนลอยฟ้า 
  
  
  
  

มากที่สุด 6 30 2 10 
มาก 11 44 9 36 
ปานกลาง 32 96 38 114 
น้อย 3 6 9 18 
น้อยที่สุด 5 5 1 1 

สระว่ายน้ า 
  
  
  
  

มากที่สุด 11 55 5 25 
มาก 18 72 35 140 
ปานกลาง 25 75 18 54 
น้อย 1 2 1 2 
น้อยที่สุด 2 2 0 0 

ห้องออกก าลังกาย 
  
  
  
  

มากที่สุด 6 30 5 25 
มาก 23 92 19 76 
ปานกลาง 25 75 29 87 
น้อย 2 4 6 12 
น้อยที่สุด 1 1 0 0 

พื้นที่ทางเดิน 
  
  
  
  

มากที่สุด 10 50 7 35 
มาก 17 68 29 116 
ปานกลาง 27 81 23 69 
น้อย 2 4 0 0 
น้อยที่สุด 1 1 0 0 
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3. ผลการสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัย 
 แบบสอบถามส่วนนี้มาจากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับความรู้สึกความเป็น
ชุมชน (Sense of Community) จึงน าเอาค าถามที่ได้มีการวิจัยที่สามารถประเมินลักษณะความรู้สึก
ความเป็นชุมชนได้ ประกอบด้วยค าถามทั้งสิ้น 18 ค าถาม ซึ่งผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม จะสามารถ
บอกถึงลักษณะความเป็นชุมชนออกเป็น 3 ส่วน (Buckner, 1988) คือ  
 ส่วนที่ 1 ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม 
 ส่วนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน 
 ส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชน 
 การสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้ความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ ในแต่ละส่วน
จะแบ่งเป็นส่วนที่ 1 ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อมจะมี 3 ค าถาม ส่วนที่ 2 
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้านจะมี 5 ค าถาม และส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชนจะมี 10 
ค าถาม โดยมีการแบ่งระดับคะแนนของค าตอบออกเป็น 5 ระดับและให้ระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่ง
ก าหนดระดับความคิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วยมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปาน
กลาง (3 คะแนน) เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เห็นด้วยน้อยที่สุด (1 คะแนน)   
 3.1 ผลการสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัย
อยูจ่ากผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 
      จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล 
อารีย์ สามารถสรุปผลโดยแบ่งตามเกณฑ์ด้านคะแนน ไดด้ังนี้ 
      3.1.1 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.5 ขึ้นไป 
              ข้อ 1.ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ (3.6) 
              ข้อ 3.ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ (3.7) 
              ข้อ 9.ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของท่านจะให้ความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน (3.6) 
              ข้อ 10.ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ (3.8) 
              ข้อ  15.ท่านต้องการที่ จะท างานส่วนรวมกับเพื่ อนบ้าน เพื่ อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน (3.6) 
      3.1.2 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.0 - 3.4  
              ข้อ 4.ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได ้(3.0) 
              ข้อ 5.ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถามคนที่เป็น
เพื่อนบ้านของท่านได ้(3.1) 
              ข้อ 7.ท่านสามารถพาเพ่ือนบ้านมาเยี่ยมที่พักอาศัยของท่านได้ (3.3) 
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              ข้อ 8.ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัย (3.2) 
              ข้อ 11.ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่
มีความหมายส าหรับท่าน (3.3) 
              ข้อ 12.ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่านคิดว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ “พวกเรา” ก าลังจะท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า (3.3) 
              ข้อ 13.ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของท่าน 
(3.1) 
              ข้อ 14.ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน (3.4) 
              ข้อ 16.ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่านเป็น
คนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับท่าน (3.3) 
              ข้อ 17.ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในที่พัก
อาศัยของท่าน (3.2) 
              ข้อ 18.การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชน (3.2) 
      3.1.3 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 2.5 - 2.9 
              ข้อ 2.ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจากที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
(2.9) 
              ข้อ 6.ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อน
บ้านได ้(2.9) 
 3.2 ผลการสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัย
อยูจ่ากผู้ตอบแบบสอบถามในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
      จากการเก็บแบบสอบถามจากผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่าโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
สามารถสรุปผลโดยแบ่งตามเกณฑ์ด้านคะแนน ไดด้ังนี้ 
      3.2.1 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.5 ขึ้นไป 
              ข้อ 1.ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ (3.8) 
      3.2.2 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.0 - 3.4  
              ข้อ 3.ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ (3.4) 
              ข้อ 9.ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของท่านจะให้ความช่วยเหลือหากมีเหตุการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน (3.1) 
              ข้อ 10.ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ (3.3) 
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              ข้อ  15.ท่านต้องการที่ จะท างานส่วนรวมกับเพื่ อนบ้าน เพื่ อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน (3.4) 
              ข้อ 16.ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่านเป็น
คนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับท่าน (3.3) 
      3.2.3 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 2.5 - 2.9 
              ข้อ 2.ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจากที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
(2.5) 
              ข้อ 7.ท่านสามารถพาเพ่ือนบ้านมาเยี่ยมที่พักอาศัยของท่านได้ (2.8) 
              ข้อ 8.ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัย (2.7) 
              ข้อ 11.ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่
มีความหมายส าหรับท่าน (2.7) 
              ข้อ 12.ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่านคิดว่า
สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ “พวกเรา” ก าลังจะท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า (2.8) 
              ข้อ 14.ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน (2.8) 
              ข้อ 18.การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึงความเป็น
ชุมชน (2.8) 
      3.2.4 ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 2.0 - 2.4 
              ข้อ 4.ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได ้(2.0) 
              ข้อ 5.ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถามคนที่เป็น
เพื่อนบ้านของท่านได ้(2.3) 
              ข้อ 6.ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อน
บ้านได ้(2.2) 
              ข้อ 13.ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของท่าน 
(2.4) 
              ข้อ 17.ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในที่พัก
อาศัยของท่าน (2.3) 
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ตารางที่ 42 แสดงผลสรุปคะแนนส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
               จากผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 
1. ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ 3.6 3.8 
2. ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจากที่พักอาศัยทีม่ีสภาพแวดล้อมแบบ
นี ้

2.9 2.5 

3. ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 3.7 3.4 
4. ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได้ 3.0 2.0 
5. ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถามคนที่
เป็นเพื่อนบ้านของท่านได ้

3.1 2.3 

6. ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อน
บ้านได้ 

2.9 2.2 

7. ท่านสามารถพาเพื่อนบ้านมาเยีย่มที่พักอาศัยของท่านได้ 3.3 2.8 
8. ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัย
เดียวกัน 

3.2 2.7 

9. ท่านเชื่อว่าเพือ่นบ้านของ่ทานจะให้ความช่วยเหลือหากมีเหตการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน 

3.6 3.1 

10. ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ 3.8 3.3 
11. ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผูท้ีพ่ักอาศัยอยู่ เป็นสิ่ง
ที่มีความหมายส าหรับท่าน 

3.3 2.7 

12. ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่านคดิว่า
สิ่งนั้นเปน็สิ่งที่ “พวกเรา” ก าลังจะท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า 

3.3 2.8 

13. ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของท่าน 3.1 2.4 
14. ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน 3.4 2.8 
15. ท่านต้องการที่จะท างานส่วนรวมกับเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมทีพ่ักอาศัยของท่าน 

3.6 3.4 

16. ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่านเป็น
คนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับทา่น 

3.3 3.3 

17. ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในที่พัก
อาศัยของท่าน 

3.2 2.3 

18. การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึงความ
เป็นชุมชน 

3.2 2.8 

ผลรวม 59.7 50.6 
ผลเฉลี่ย 3.3 2.8 
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 3.3 ผลการสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัย
อยูจ่ากผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นศึกษาทั้งสองพื้นที่ โดยแบ่งข้อมูลตามมิติทางทฤษฎี 
      ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนจะสามารถบอกถึงลักษณะความเป็นชุมชนโดย
แบ่งข้อมูลอ้างอิงตามมิติทางทฤษฎี 3 ด้าน ได้แก่ มิติทางด้านยึดติดต่อถิ่นฐาน (Place Attachment) 
โดยประเมินจากระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม ( Attraction to 
Neighborhood) มิติทางด้านสังคม (Social Dimension) โดยประเมินจากการปฏิสัมพันธ์ทางสังคม
กับเพื่อนบ้าน (Social Interaction) และมิติทางด้านจิตใจ (Psychological Dimension) โดย
ประเมินจากจิตส านึกความเป็นชุมชน (Psychological Sense of Community)   
      โดยแบบสอบถามส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่
ได้แบ่งค าถาม 18 ค าถามออกเป็น 3 ส่วนตามมิติทางทฤษฎีข้างต้นคือ ค าถามข้อ1 ถึงข้อ3 อยู่ในส่วน
ที่ 1 ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม ค าถามข้อ4 ถึงข้อ8 อยู่ในส่วนที่ 2 การ
ปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน และค าถามข้อ9 ถึงข้อ18 อยู่ในส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชน 
      จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผลค าตอบ
ของค าถามทั้ง 3 ส่วนอยู่ในช่วงคะแนน 3.0 - 3.4 คือ  
       ส่วนที่ 1 ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม (3.4) 
       ส่วนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน (3.1) 
       ส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชน (3.4) 
      ส่วนโครงการโนเบิล รีฟอร์ม จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม พบว่าส่วนที่ 1 เป็น
ค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 3.0 – 3.4 คือ รองลงมาคือส่วนที่ 3 เป็นค าถามที่มีผลค าตอบ
อยู่ในช่วงคะแนน 2.5 - 2.9 และส่วนที่ 2 เป็นค าถามที่มีผลค าตอบอยู่ในช่วงคะแนน 2.0 - 2.4 
ตามล าดับ 
       ส่วนที่ 1 ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม (3.2) 
       ส่วนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน (2.4) 
       ส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชน (2.9) 
      โดยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีผลค าตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามมากกว่าผล
ค าตอบจากผู้ตอบแบบสอบถามของโครงการโนเบิล รีฟอร์มทั้ง 3 ส่วน 
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ตารางที่ 43 แสดงผลสรุปคะแนนส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
               จากผู้ตอบแบบสอบถาม : ข้อมูลแบ่งตามมิติทางทฤษฎี 

มิติทางทฤษฎ ี(Theoretical dimensions) เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 
1. ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของ

สภาพแวดล้อม  
(attraction to neighborhood) 

3.4 3.2 

2. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน  
(social interaction) 

3.1 2.4 

3. จิตส านึกความเป็นชุมชน  
(psychological sense of community) 

3.4 2.9 

 
ตารางที่ 44 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที่ 3 ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน
ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 

ระดับความพึงพอใจ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 
1. ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวม
ของที่พักอาศัยอยู ่
  
  
  
  

มากที่สุด 5 25 4 20 

มาก 24 96 38 152 

ปานกลาง 28 84 16 48 

น้อย 0 0 1 2 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 
2. ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจาก
ที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
  
  
  

มากที่สุด 2 10 1 5 

มาก 15 60 9 36 

ปานกลาง 19 51 18 54 

น้อย 19 38 24 48 

น้อยที่สุด 2 2 7 7 
3. ท่านวางแผนที่จะมีท่ีพักอาศัยที่มี
สภาพแวดล้อมแบบนี้ 
  
  
  

มากที่สุด 11 55 8 40 

มาก 20 80 13 52 

ปานกลาง 25 75 32 96 

น้อย 1 2 6 12 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 
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ตารางที่ 45 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่3 ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน
ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 

ระดับความพึงพอใจ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 
4. ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พัก
อาศัยของเพื่อนบ้านได้ 
  
  
  

มากที่สุด 5 25 6 30 

มาก 9 36 3 12 

ปานกลาง 29 87 9 27 

น้อย 7 14 9 18 

น้อยที่สุด 7 7 32 32 
5. ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับ
บางสิ่ง ท่านสามารถไปถามคนที่เป็น
เพื่อนบ้านของท่านได้ 
  
  
  

มากที่สุด 5 25 1 5 

มาก 16 64 8 32 

ปานกลาง 26 78 20 60 

น้อย 2 4 6 12 

น้อยที่สุด 8 8 24 24 
3. ท่านวางแผนที่จะมีท่ีพักอาศัยที่มี
สภาพแวดล้อมแบบนี้ 
  
  
  

มากที่สุด 11 55 8 40 

มาก 20 80 13 52 

ปานกลาง 25 75 32 96 

น้อย 1 2 6 12 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 

6. ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือ
สามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อน
บ้านได้ 
  
  
  

มากที่สุด 4 20 3 15 

มาก 5 20 7 28 

ปานกลาง 38 114 15 45 

น้อย 2 4 8 16 

น้อยที่สุด 8 8 26 26 
7. ท่านสามารถพาเพื่อนบ้านมาเยี่ยม
ที่พักอาศัยของท่านได้ 
  
  
  

มากที่สุด 7 35 9 45 

มาก 16 64 9 36 

ปานกลาง 25 75 16 48 

น้อย 3 6 14 28 

น้อยที่สุด 6 6 11 11 
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ตารางที่ 46 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่3 ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน
ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 

ระดับความพึงพอใจ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 
8. ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อน
บ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัยเดียวกัน 
  
  
  

มากที่สุด 2 10 10 50 

มาก 24 96 1 4 

ปานกลาง 19 57 22 66 

น้อย 9 18 15 30 

น้อยที่สุด 3 3 11 11 
9. ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของท่านจะให้
ความช่วยเหลือหากมีเหตการณ์
ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 14 70 6 30 

มาก 12 48 7 28 

ปานกลาง 27 81 34 102 

น้อย 3 6 12 24 

น้อยที่สุด 1 1 0 0 
10. ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่
เป็นอยู่ขณะนี้ 
  
  
  
  

มากที่สุด 14 70 5 25 

มาก 20 80 17 68 

ปานกลาง 20 60 31 93 

น้อย 3 6 1 2 

น้อยที่สุด 0 0 5 5 

11. ความสัมพันธ์และการเข้าสังคม
กับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่
มีความหมายส าหรับท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 4 20 3 15 

มาก 18 72 6 24 

ปานกลาง 29 87 27 81 

น้อย 3 6 18 36 

น้อยที่สุด 3 3 5 5 
12. ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการ
วางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่านคิด
ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที ่“พวกเรา” ก าลังจะ
ท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า 
  
  

มากที่สุด 6 30 3 15 

มาก 13 52 8 32 

ปานกลาง 33 99 26 78 

น้อย 4 8 17 34 

น้อยที่สุด 1 1 5 5 
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ตารางที่ 47 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่3 ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน
ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 

ระดับความพึงพอใจ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 
13. ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของ
ท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 2 10 2 10 

มาก 19 76 4 16 

ปานกลาง 22 66 22 66 

น้อย 10 20 18 36 

น้อยที่สุด 4 4 13 13 
14. ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อน
บ้านของท่าน 
  
  
  
  

มากที่สุด 4 20 2 10 

มาก 19 76 3 12 

ปานกลาง 29 87 40 120 

น้อย 4 8 9 18 

น้อยที่สุด 1 1 5 5 
15. ท่านต้องการที่จะท างานส่วนรวม
กับเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 10 50 2 10 

มาก 16 64 23 92 

ปานกลาง 30 90 28 84 

น้อย 1 2 6 12 

น้อยที่สุด 0 0 0 0 

16. ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่
อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่านเป็น
คนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 8 40 5 25 

มาก 12 48 17 68 

ปานกลาง 30 90 26 78 

น้อย 4 8 11 22 

น้อยที่สุด 3 3 0 0 

17. ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพัน
กับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในที่พัก
อาศัยของท่าน 
  
  
  

มากที่สุด 6 30 4 20 

มาก 11 44 2 8 

ปานกลาง 29 87 18 54 

น้อย 8 16 16 32 

น้อยที่สุด 3 3 19 19 
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ตารางที่ 48 แสดงผลจากการตอบแบบสอบถามในส่วนที ่3 ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ของผู้ตอบแบบสอบถาม (ต่อ) 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน
ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 

ระดับความพึงพอใจ 
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ โนเบิล รีฟอร์ม 

จ านวน คะแนน จ านวน คะแนน 

18. การได้พักอาศัยอยู่กับ
สภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึก
ถึงความเป็นชุมชน 
  
  
  

มากที่สุด 10 50 2 10 

มาก 9 36 17 68 

ปานกลาง 26 78 12 36 

น้อย 8 16 26 52 

น้อยที่สุด 4 4 2 2 
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บทที่ 6 
วิเคราะห์และสรุปผลการวิจยั 

 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดนี้ มีค าถามในการวิจัยคือ 
 1. พื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆในที่พักอาศัยประเภทอาคารชุด มีการเกิดลักษณะ

พฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยอย่างไร  

 2. ผู้อยู่อาศัยภายในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ภายในที่อยูอ่าศัยของตนเองมากน้อยเพียงใด 

 โดยในบทนี้จะเป็นการน าผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม ประกอบกับข้อมูลอื่นๆจาก

การศึกษา รวบรวมและทบทวนแนวคิด ทฎษฎี รวมถึงงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ใช้เป็นส่วนหนึ่งในการ

เปรียบเทียบผลวิจัย วิเคราะห์และสรุปผล โดยใช้วิธีการศึกษาโดยการเปรียบเทียบพื้นที่ศึกษาทั้งสอง

พื้นที่ ซึ่งเป็นโครงการที่อยู่ในบริเวณย่านพื้นที่ศึกษาเดียวกัน มีการควบคุมตัวแปรต่างๆให้มีความ

ใกล้เคียงกัน และท าการสอบถามกลุ่มตัวอย่างในพื้นที่ศึกษา โดยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มี

กลุ่มตัวอย่าง 57 ตัวอย่าง และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีกลุ่มตัวอย่าง 59 ตัวอย่าง จึงมีกลุ่มตัวอย่าง

ทั้งสิ้น 116 คน สามารถวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์การวิจัยได้ดังนี้ 

 
1. การวิเคราะห์ผลการวิจัย 
 เมื่อพิจารณาลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่
นั้นจะพบว่า ข้อมูลด้านเพศของผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ส่วนมากเป็นเพศหญิง 
ในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามอยู่ในช่วงอายุ 31 - 35 ปี เกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถาม
ทั้งหมดเช่นเดียวกันทั้งสองพื้นที่ ส่วนอีกเกือบครึ่งหนึ่งของผู้ตอบแบบสอบถามโครงการโนเบิล รี
ฟอร์ม อยู่ในช่วงอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งต่างกับโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ที่อีกส่วนหนึ่งของ
ผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงอายุที่เฉลี่ยกระจายตัวกันไป ในด้านสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามใน
พื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่มีผู้ตอบแบบสอบถามที่แต่งงานและโสดใกล้เคียงกัน ด้านอาชีพส่วนมากเป็น
พนักงานบริษัทและข้าราชการ เช่นเดียวกันทั้งสองพื้นที่  แต่โครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผู้ตอบ
แบบสอบถามที่เป็นเจ้าของกิจการและรับจ้างอิสระมากกว่าโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ เล็กน้อย 
โดยมีรายได้ครอบครัวโดยประมาณต่อปี มากกว่า 420 ,000 บาท ใกล้เคียงกัน ผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนมากมีขนาดห้องพักอาศัยแบบ 1 ห้องนอน เช่นเดียวกันทั้งสองพื้นที่ ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งสอง
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พื้นที่นั้นส่วนมากพักอาศัยอยู่มา 1 – 3 ปี และ 3 ปีขึ้นไป มีลักษณะเป็นเจ้าของห้องพักอาศัยเองและ
อยู่อาศัยเป็นประจ า โดยที่พักอาศัยเป็นลักษณะครอบครัวแบบสามี – ภรรยา มากกว่าพักอาศัยอยู่คน
เดียวเล็กน้อย พบได้ว่าลักษณะข้อมูลเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามนั้นมีความใกล้เคียงกันเกือบ
ทั้งหมดระหว่างพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ 
 1.1 การวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆในที่พัก
อาศัยประเภทอาคารชุดของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 
      ในการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆภายในพื้นที่ศึกษา
ทั้งสองพื้นที่ คือ โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม นั้นพื้นที่ส่วนกลางที่
ท าการศึกษามีทั้งหมด 5 พื้นที่ คือ พื้นที่รับรองแขก สวนลอยฟ้า สระว่ายน้ า ห้องออกก าลังกาย และ
พื้นที่ทางเดิน ซึ่งสามารถพิจารณาการวิเคราะห์ผลการวิจัยได้ ดังนี้ 
      1.1.1 พิจารณาการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่ศึกษา
ทั้งสองพื้นที่โดยรวม 
              ในการวิเคราะห์ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางได้ท าการแบ่ง
ข้อมูลการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเป็น 5 ส่วนเพื่อให้สามารถเข้าใจลักษณะ
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดได้ดียิ่งขึ้น โดย
แบ่งเป็น ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง ข้อมูลด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่
ส่วนกลาง ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง ข้อมูลด้านระดับความพอใจต่อพื้นที่
ส่วนกลาง และทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่พักอาศัย 
              1.1.1.1 ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลาง 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการใช้งานพื้นที่
ส่วนกลางในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวมพบว่า พื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานเป็นประจ ามากที่สุด
คือ พื้นที่ทางเดิน รองลงมาคือ ห้องออกก าลังกาย พื้นที่รับรองแขก สระว่ายน้ า และสวนลอยฟ้า 
ตามล าดับ  
          เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า สวนลอยฟ้า เป็นพื้นที่ส่วนกลาง
ที่มีผู้อยู่อาศัยใช้งานน้อยครั้งกว่าพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆภายในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด โดยที่บริเวณ
สวนลอยฟ้าควรเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ดึงดูดให้มีผู้อยู่อาศัยมาใช้งานมากกว่าพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ 
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ตารางที่ 49 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านระดับความถี่ของการ 
               ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามของพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ 
               โดยรวม 

พื้นที่ส่วนกลาง 
ความถี่ของการใช้งาน

พื้นที่ส่วนกลาง 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
พื้นที่รับรองแขก เป็นประจ า 74 63.8 

น้อยครั้ง 42 36.2 
สวนลอยฟ้า เป็นประจ า 41 35.3 

น้อยครั้ง 75 64.7 
สระว่ายน้ า เป็นประจ า 63 54.3 

น้อยครั้ง 53 45.7 
ห้องออกก าลังกาย เป็นประจ า 90 77.6 

น้อยครั้ง 26 22.4 
พื้นที่ทางเดิน เป็นประจ า 102 87.9 

น้อยครั้ง 14 12.1 
 
              1.1.1.2 ข้อมูลด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านช่วงเวลาในการใช้งานพื้นที่ส่วนกลาง
ในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวมพบว่า ช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดใช้งาน
พื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 17.00-21.00น. โดยช่วงเวลาอื่นๆที่ผู้อยู่อาศัยมีการ
ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางรองลงมาจะแตกต่างกันในแต่ละบริเวณคือ พื้นที่รับรองแขก (09.00 -13.00น.) 
สวนลอยฟ้าและสระว่ายน้ า (ใช้งานน้อยมากไม่สามารถระบุช่วงเวลาได้) ห้องออกก าลังกาย (ช่วงเวลา 
13.00-17.00น.) และพื้นที่ทางเดิน ช่วงเวลา 09.00-13.00น.) 
          เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า ช่วงเวลาที่ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่
อาศัยประเภทอาคารชุดใช้งานพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆมากที่สุดคือ ช่วงเวลา 17.00-21.00น. และ
บริเวณสวนลอยฟ้าเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ผู้อยู่อาศัยใช้งานน้อยมากไม่สามารถระบุช่วงเวลาการใช้งาน
ได้มากกว่าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอ่ืนๆ 
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ตารางที่ 50 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานพื้นที ่
               รับรองแขกของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่โดยรวม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 10 8.6 
09.00 - 13.00น. 38 32.8 
13.00 - 17.00น. 26 22.4 
17.00 - 21.00น. 39 33.6 
21.00 - 01.00น. 4 3.4 
01.00 - 05.00น. 0 0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 12 10.3 
 
ตารางที่ 51 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานสวน 
               ลอยฟ้าของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่โดยรวม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 11 9.5 
09.00 - 13.00น. 12 10.3 
13.00 - 17.00น. 10 8.6 
17.00 - 21.00น. 49 42.2 
21.00 - 01.00น. 10 8.6 
01.00 - 05.00น. 2 1.7 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 35 30.2 
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ตารางที่ 52 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานสระ 
               ว่ายน้ าของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่โดยรวม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 9 7.8 
09.00 - 13.00น. 10 8.6 
13.00 - 17.00น. 7 6.0 
17.00 - 21.00น. 76 65.5 
21.00 - 01.00น. 2 1.7 
01.00 - 05.00น. 0 0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 15 12.9 
 
ตารางที่ 53 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานห้อง 
               ออกก าลังกายของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่โดยรวม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 9 7.8 
09.00 - 13.00น. 11 9.5 
13.00 - 17.00น. 31 26.7 
17.00 - 21.00น. 59 50.9 
21.00 - 01.00น. 3 2.6 
01.00 - 05.00น. 0 0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 3 2.6 
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ตารางที่ 54 แสดงสรุปผลการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านช่วงเวลาใช้งานพื้นที ่
               ทางเดินของผู้ตอบแบบสอบถามของพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่โดยรวม 

ช่วงเวลาการใช้งาน 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
05.00 - 09.00น. 43 37.1 
09.00 - 13.00น. 44 37.9 
13.00 - 17.00น. 12 10.3 
17.00 - 21.00น. 52 44.8 
21.00 - 01.00น. 6 5.2 
01.00 - 05.00น. 0 0 
ไม่สามารถระบุเวลาได้ (N/A) 1 0.9 
 
              1.1.1.3 ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ส่วนกลาง 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่
ส่วนกลางในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวมพบว่า กิจกรรมทางสังคมเกิดขึ้นบริเวณพื้นที่รับรองแขก
มากที่สุด รองลงมาคือ พื้นที่ทางเดิน สวนลอยฟ้า ห้องออกก าลังกาย และสระว่ายน้ า ตามล าดับ และ
กิจกรรมทั่วไปเกิดขึ้นบริเวณสระว่ายน้ ามากที่สุด รองลงมาคือ ห้องออกก าลังกาย สวนลอยฟ้า พื้นที่
ทางเดิน และพื้นที่รับรองแขก ตามล าดับ 
          เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า พื้นที่รับรองแขก เป็นพื้นที่ที่เกิด
กิจกรรมทางสังคมมากที่สุดซึ่งเป็นไปตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่ ส่วนบริเวณพื้นที่ทางเดิน เป็น
พื้นที่ส่วนกลางที่สามารถเกิดกิจกรรมทางสังคมได้ในระดับปานกลางค่อนข้างมาก ซึ่งสามารถพัฒนา
ความสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยได้ เช่นเดียวกับ ห้องออกก าลังกาย ที่แม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนกลางเพื่อ
กิจกรรมทั่วไปตามลักษณะการใช้งานของพื้นที่แต่ก็เป็นพื้นที่ที่สามารถเกิดกิจกรรมทางสังคมได้
เช่นกัน 
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ตารางที่ 55 แสดงผลสรุปการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านประเภทกิจกรรมที ่
               เกดิขึ้นบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวม 

พื้นที่ส่วนกลาง ประเภทกิจกรรม 
พื้นที่ศึกษา 

จ านวน (คน) ร้อยละ 
พื้นที่รับรองแขก กิจกรรมทางสังคม 120 78.4 

กิจกรรมทั่วไป 33 21.6 
สวนลอยฟ้า 
 

กิจกรรมทางสังคม 48 34.5 
กิจกรรมทั่วไป 91 65.5 

สระว่ายน้ า กิจกรรมทางสังคม 22 15.5 
กิจกรรมทั่วไป 120 84.5 

ห้องออกก าลังกาย 
 

กิจกรรมทางสังคม 29 21.2 
กิจกรรมทั่วไป 108 78.8 

พื้นที่ทางเดิน กิจกรรมทางสังคม 88 56.1 
กิจกรรมทั่วไป 69 43.9 

*ใช้จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามที่ตอบมาในแต่ละส่วนประเภทกิจกรรมเป็นจ านวนเต็มร้อยละ 

 
              1.1.1.4 ข้อมูลด้านระดับความพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลาง 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านระดับความพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลาง
ในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวมพบว่ามีผลเฉลี่ยรวมในระดับปานกลาง (3.4) โดยเมื่อสังเกตระดับ
ความพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆพบว่า ผู้อยู่อาศัยมีระดับความพอใจบริเวณสระว่ายน้ าและ
พื้นที่ทางเดินมากที่สุด รองลงมาคือ ห้องออกก าลังกาย พ้ืนที่รับรองแขก และสวนลอยฟ้า ตามล าดับ 
          เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภท
อาคารชุดมีระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆอยู่ในระดับปานกลาง ไม่ได้มีความพึง
พอใจที่ชัดเจนมากนัก และดูเหมือนว่าผู้อยู่อาศัยมีระดับความพึงพอใจบริเวณสระว่ายน้ าและพื้นที่
ทางเดินมากกว่าบริเวณพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆเล็กน้อย ซึ่งสวนลอยฟ้าเป็นบริเวณที่ผู้อยู่อาศัยมีระดับ
ความพึงพอใจน้อยที่สุด 
              1.1.1.5 ทัศนคติเกี่ยวกับลักษณะพื้นที่ส่วนกลางที่ต้องการในที่พักอาศัย 
          จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้อยู่อาศัยที่แสดงความคิดเห็น
ทั้งหมดพบว่า ผู้อยู่อาศัยมีความต้องการพื้นที่ที่ปลอดโปร่ง ร่มรื่น (39.4) และพื้นที่ส่วนกลางขนาด
ใหญ่มากกว่าเดิม สามารถท ากิจกรรมได้เพิ่มขึ้น (39.4) ในปริมาณที่เท่ากัน และมีเพียงส่วนน้อยที่
ต้องการความเป็นส่วนตัว (21.2) เป็นไปได้ว่าพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่มีพื้นที่ไม่เพียงพอ
ต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัย 
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ตารางที่ 56 แสดงผลสรุปคะแนนการใช้งานพ้ืนที่ส่วนกลางของที่พักอาศัย : ข้อมูลด้านระดับความ 
               พอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางในที่พักอาศัยของผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพ้ืนที่ 
               โดยรวม 

พื้นที่ส่วนกลาง พื้นที่ศึกษา 
พื้นที่รับรองแขก 3.2 
สวนลอยฟ้า 3.1 
สระว่ายน้ า 3.7 
ห้องออกก าลังกาย 3.5 
พื้นที่ทางเดิน 3.7 

ผลรวม 17.2 
เฉลี่ย 3.4 

 
      1.1.2 พิจารณาการวิเคราะห์พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในพื้นที่ศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
              ในการสรุปผลเชิงเปรียบเทียบผู้วิจัยต้องอาศัยเครื่องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์ผลที่สามารถวัดระดับความแตกต่างของผลจากการสอบถามได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยมีการแบ่ง
ระดับคะแนนของค าตอบออกเป็น 5 ระดับและให้ระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งก าหนดระดับความ
คิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วยมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน) 
เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เห็นด้วยน้อยที่สุด (1 คะแนน) ทั้งนี้คะแนนรวมที่ได้ในแต่ละหัวข้อจะถูก
น ามาใช้ในการค านวนหาค่าเฉลี่ยความความคิดเห็น (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, SD) โดยก าหนดให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อค่า P-value < 0.05 
แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นอย่างต่ า ซึ่งมีตัวแปรตาม คือ ระดับความพึงพอใจต่อพื้นที่
ส่วนกลางที่เป็นอยู่ระหว่างผู้พักอาศัยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ ม 
โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบผลระหว่างพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่จากตารางที่ 62 มีผลดังนี้ 
              จากผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้พักอาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ให้
ระดับคะแนนสูงสุดในหัวข้อ “สระว่ายน้ า” (3.6 ± 0.9)  และ “พื้นที่ทางเดิน” (3.6 ± 0.9)  และให้
ระดับคะแนนต่ าสุดในหัวข้อ “สวนลอยฟ้า” (3.2 ± 1.0) ตามล าดับ ส่วนของผู้พักอาศัยในโครงการโน
เบิล รีฟอร์ม พบว่ามี ระดับคะแนนสูงสุดในหัวข้อ “พื้นที่ทางเดิน” (3.7 ± 0.7)  และ “สระว่ายน้ า” 
(3.7 ± 0.7)  และให้ระดับคะแนนต่ าสุดในหัวข้อ “สวนลอยฟ้า” (3.0 ± 0.7) เมื่อท าการเปรียบเทียบ
ระหว่างผู้พักอาศัยทั้งสองแห่งพบว่าไม่มีหัวข้อใดที่มีระดับความพึงพอใจแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
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              เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่มี
ระดับความพึงพอใจบริเวณสระว่ายน้ าและพื้นที่ทางเดินมากที่สุดเหมือนกัน โดยผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
ศึกษาทั้งสองพื้นที่มีระดับความพึงพอใจสวนลอยฟ้าน้อยที่สุด ซึ่งทั้งโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 
และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม มีผลการวิเคราะห์ไปในทิศทางเดียวกัน 
 
ตารางที่ 57 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจต่อพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นอยู่ระหว่างผู้พัก 
               อาศัยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 

พื้นที่ส่วนกลางที่เป็นอยู่ 
คะแนนความพึงพอใจ (Mean ± SD) 

P-value เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์
(n = 57) 

โนเบิล รีฟอร์ม 
(n = 57) 

1. พื้นที่รับรองแขก 3.3 ± 0.5 3.1 ± 1.0 0.1756 

2. สวนลอยฟ้า 3.2 ± 1.0 3.0 ± 0.7 0.3826 

3. สระว่ายน้ า 3.6 ± 0.9 3.7 ± 0.7 0.4541 

4. ห้องออกก าลังกาย 3.5 ± 0.8 3.4 ± 0.8 0.2995 

5. พื้นที่ทางเดิน 3.6 ± 0.9 3.7 ± 0.7 0.3038 

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ P-value < 0.05 
 
 1.2 การวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
ของผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษา 
       จากผลการวิจัยโดยแบบสอบถาม สามารถวิเคราะห์ผลความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่ คือโครงการโนเบิล รีฟอร์ม และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยการ
สอบถามเกี่ยวกับทัศนคติหรือความรู้สึกความเป็นชุมชนนั้นเป็นลักษณะค าถามเชิงนามธรรม จึงได้น า
ทฤษฎีของ Buckner (1988) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการตั้งค าถามส าหรับวัดตัวแปรเพื่อประเมิน
ความรู้สึกความเป็นชุมชน (Sense of Community) ที่มีการวิจัยแล้วว่าสามารถวัดระดับความรู้สึก
ความเป็นชุมชนที่อาศัยอยู่ได ้
      1.2.1 พิจารณาการวิเคราะห์ผลความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
ทั้งสองพื้นที่โดยรวม 
              จากผลการวิเคราะห์ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ศึกษาทั้งสอง
พื้นที่โดยรวมพบว่า ส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่จากผู้ตอบ
แบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาโดยรวมมีระดับความรู้สึกความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
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อยู่ในระดับปานกลาง (3.1) แต่เมื่อท าการวิเคราะห์ผลโดยอ้างอิงตามมิติทางทฤษฎีพบว่าผลเฉลี่ยส่วน
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้านของพื้นที่ศึกษาโดยรวมค่อนข้างต่ า (2.8) ในขณะที่ผลเฉลี่ยอีก
สองส่วนอยู่ในระดับปานกลางคือ ส่วนระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม (3.3) 
และจิตส านึกความเป็นชุมชน (3.2)  
              เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้
อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาไม่ได้มีความเป็นชุมชนที่สูงชัดเจนมากนัก และดูเหมือนว่าผู้อยู่อาศัยในพื้นที่
ศึกษามีการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้านต่ ากว่าด้านอื่นๆ 
 
ตารางที่ 58 แสดงผลสรุปคะแนนส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
               จากผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวม 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ พื้นที่ศึกษา 
1. ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ 3.7 
2. ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจากที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 2.7 
3. ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 3.6 
4. ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได้ 2.5 
5. ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถามคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านได้ 2.7 
6. ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อนบ้านได้ 2.6 
7. ท่านสามารถพาเพื่อนบ้านมาเยี่ยมที่พักอาศัยของท่านได้ 3.1 
8. ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัยเดียวกัน 3.0 
9. ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของ่ทานจะให้ความช่วยเหลือหากมีเหตการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน 3.4 
10. ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ 3.6 
11. ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ เป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับท่าน 3.0 
12. ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่านคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ “พวกเรา” 
ก าลังจะท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า 

3.1 

13. ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของท่าน 2.8 
14. ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน 3.1 
15. ท่านต้องการที่จะท างานส่วนรวมกับเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนาสภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน 3.5 
16. ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่านเป็นคนลักษณะคล้ายกัน
เหมือนๆกับท่าน 

3.3 

17. ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ในที่พักอาศัยของท่าน 2.8 
18. การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึงความเป็นชุมชน 3.0 

ผลรวม 55.5 
ผลเฉลี่ย 3.1 
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ตารางที่ 59 แสดงผลสรุปคะแนนส่วนทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
               จากผู้ตอบแบบสอบถามในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่โดยรวม : ข้อมูลแบ่งตามมิติทางทฤษฎี 

มิติทางทฤษฎี (Theoretical dimensions) พื้นที่ศึกษา 
1.ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม  
(attraction to neighborhood) 

3.3 

2.การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน  
(social interaction) 

2.8 

3.จิตส านึกความเป็นชุมชน  
(psychological sense of community) 

3.2 

  
      1.2.2 พิจารณาการวิเคราะห์ผลความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในพื้นที่ศึกษา
เชิงเปรียบเทียบระหว่างโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
              ในการสรุปผลเชิงเปรียบเทียบผู้วิจัยต้องอาศัยเครื่องมือทางสถิติในการ
วิเคราะห์ผลที่สามารถวัดระดับความแตกต่างของผลจากการสอบถามได้อย่างน่าเชื่อถือ โดยมีการแบ่ง
ระดับคะแนนของค าตอบออกเป็น 5 ระดับและให้ระดับคะแนนจาก 1 ถึง 5 ซึ่งก าหนดระดับความ
คิดเห็น คือ เห็นด้วยมากที่สุด (5 คะแนน) เห็นด้วยมาก (4 คะแนน) เห็นด้วยปานกลาง (3 คะแนน) 
เห็นด้วยน้อย (2 คะแนน) เห็นด้วยน้อยที่สุด (1 คะแนน) ทั้งนี้คะแนนรวมที่ได้ในแต่ละหัวข้อจะถูก
น ามาใช้ในการค านวนหาค่าเฉลี่ยความความคิดเห็น (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation, SD) โดยก าหนดให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อค่า P-value < 0.05 
แสดงถึงระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 เป็นอย่างต่ า ซึ่งมีตัวแปรตาม คือ ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็น
ชุมชนของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในพื้นที่ศึกษา โดยเมื่อท าการเปรียบเทียบผล
ระหว่างพ้ืนที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่จากตารางที่ 65 มีผลดังนี้ 
              1.2.2.1 ค าถามทีไ่ม่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ  
                        ข้อ 1.ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ 
                        ข้อ 7.ท่านสามารถพาเพ่ือนบ้านมาเยี่ยมที่พักอาศัยของท่านได้ 
                        ข้อ 15.ท่านต้องการที่จะท างานส่วนรวมกับเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน 
                        ข้อ 16.ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพื่อนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับ
ท่านเป็นคนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับท่าน 
                        ข้อ 18.การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชน 
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              1.2.2.2 ค าถามที่มีค่าความแตกต่างกันอย่างมนีัยส าคัญทางสถิต ิ 
         ข้ อ  2.ถ้ ามี โอ ก าสท่ าน อยากจะออก ไป จากที่ พั ก อ าศั ยที่ มี
สภาพแวดล้อมแบบนี ้
                        ข้อ 3.ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 
                        ข้อ 4.ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได ้
                        ข้อ 5.ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถาม
คนที่เป็นเพ่ือนบ้านของท่านได้ 
                        ข้อ 6.ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับ
เพื่อนบ้านได ้
                        ข้อ 8.ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัย 
                        ข้อ 9.ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของท่านจะให้ความช่วยเหลือหากมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน 
                        ข้อ 10.ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ 
                        ข้อ 11.ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ 
เป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับท่าน 
                        ข้อ 12.ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน 
ท่านคิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ “พวกเรา” ก าลังจะท ามากกว่า “พวกเขา” ก าลังจะท า 
                        ข้อ 13.ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของ
ท่าน 
                        ข้อ 14.ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน 
                        ข้อ 17.ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่
ในที่พักอาศัยของท่าน 
              จากผลการวิจัยโดยการค านวณผลการวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า ผู้อยู่อาศัยใน
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ ให้ระดับคะแนนสูงสุดในหัวข้อ “ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มี
สภาพแวดล้อมแบบนี้” (3.7 ± 0.8)  และให้ระดับคะแนนต่ าสุดในหัวข้อ “ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะ
ออกไปจากที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้”  และ “ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถ
แลกเปลี่ยนสิ่งของกับเพื่อนบ้านได้” (2.9 ± 0.9 และ 2.9 ± 1.0 ตามล าดับ) ซึ่งแสดงให้เห็นว่า
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีการตอบสนองที่ตรงกับผู้ที่อยู่อาศัย คือเป็นไปในแบบที่ผู้อยู่อาศัย
ค่อนข้างพึงพอใจหรือคาดหวังในการอยู่อาศัย 
              โดยผู้พักอาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม จากผลการวิจัยโดยการค านวณผล
การวิเคราะห์เชิงสถิติพบว่า มีระดับคะแนนสูงสุดในหัวข้อ “ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่
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พักอาศัยอยู”่ (3.8 ± 0.6)  และให้ระดับคะแนนต่ าสุดในหัวข้อ “ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัย
ของเพื่อนบ้านได้” (2.0 ± 1.4) แสดงให้เห็นว่าผู้อยู่อาศัยมีระดับความพอใจต่อที่พักอาศัยที่เป็นอยู่ 
แต่ในระดับความสัมพันธ์กับเพื่อนบ้านผู้อยู่อาศัยส่วนมากยังไม่มีความสนิทสนมหรือผูกพันกับผู้ที่อยู่
อาศัยในบริเวณที่พักอาศัยเดียวกัน  
              นอกจากนี้เมื่อน าข้อมูลคะแนนความพึงพอใจทั้ง 18 หัวข้อมาจัดกลุ่มใหม่ตาม
มิติทางทฤษฎี สามารถวิเคราะห์ผลที่ได้จากการเปรียบเทียบตามมิติดังกล่าวแสดงอยู่ในตารางที่ 66
จากผลการวิเคราะห์และการเปรียบเทียบระหว่างผู้พักอาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่พบว่า ระดับ
ความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อม ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ ถึงแม้ว่าผู้พักอาศัยใน
เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ จะมีคะแนนความพึงพอใจในส่วนที่ 2 การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน 
และส่วนที่ 3 จิตส านึกความเป็นชุมชน สูงกว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม อย่างมีนัยส าคัญ
ทางสถิต ิ
              เมื่อดูภาพรวมสามารถอธิบายได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อา
รีย์ มีระดับความพึงพอใจโดยรวมสูงกว่าผู้พักอาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยที่ผู้อยู่อาศัยใน
โครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์มีลักษณะการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน และจิตส านึกความ
เป็นชุมชนที่มากกว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยในพื้นที่ศึกษาทั้งสอง
พื้นที่มีระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจของสภาพแวดล้อมอยู่ในระดับปานกลางที่ไม่แตกต่างกัน 
เป็นไปได้ว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนมากกว่าผู้
อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ส
ำนกัหอ

สมุดกลาง



116 
 

ตารางที่ 60 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของผลการวิจัยส่วนทัศนคติ/ความรู้สึก 
               ความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารียแ์ละโครงการ 
               โนเบิล รีฟอร์ม 

ทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชนของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ 
คะแนนความพึงพอใจ (Mean ± SD) 

P-value เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ 
(n = 57) 

โนเบิล รีฟอร์ม 
(n = 59) 

1. ท่านพอใจสภาพแวดล้อมโดยรวมของที่พักอาศัยอยู่ 3.6 ± 0.7 3.8 ± 0.6 0.1543 

2. ถ้ามีโอกาสท่านอยากจะออกไปจากที่พักอาศัยที่มี
สภาพแวดล้อมแบบนี้ 

2.9 ± 0.9 2.5 ± 1.0 0.0297* 

3. ท่านวางแผนที่จะมีที่พักอาศัยที่มีสภาพแวดล้อมแบบนี้ 3.7 ± 0.8 3.4 ± 0.9 0.0473* 

4. ท่านสามารถเข้าไปภายในที่พักอาศัยของเพื่อนบ้านได้ 3.0 ± 1.1 2.0 ± 1.4 <0.0001* 

5. ถ้าท่านต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับบางสิ่ง ท่านสามารถไปถาม
คนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่านได้ 

3.1 ± 1.1 2.3 ± 1.2 <0.0001* 

6. ท่านสามารถยืมของบางสิ่ง หรือสามารถแลกเปลี่ยนสิ่งของกับ
เพื่อนบ้านได ้

2.9 ± 1.0 2.2 ± 1.3 0.0011* 

7. ท่านสามารถพาเพื่อนบ้านมาเยี่ยมที่พักอาศัยของท่านได้ 3.3 ± 1.1 2.8 ± 1.3 0.0684 

8. ท่านมักจะหยุดและพูดคุยกับเพื่อนบ้านที่อาศัยอยุ่ในที่พักอาศัย 3.2 ± 0.9 2.7 ± 1.3 0.0191* 

9. ท่านเชื่อว่าเพื่อนบ้านของท่านจะให้ความช่วยเหลือหากมี
เหตุการณ์ฉุกเฉินเกิดขึ้นกับท่าน 

3.6 ± 1.0 3.1 ± 0.9 0.0043* 

10. ท่านรู้สึกชอบสภาพแวดล้อมที่เป็นอยู่ขณะนี้ 3.8 ± 0.9 3.3 ± 1.0 0.0031* 

11. ความสัมพันธ์และการเข้าสังคมกับเพื่อนบ้านผู้ที่พักอาศัยอยู่ 
เป็นสิ่งที่มีความหมายส าหรับท่าน 

3.3 ± 0.9 2.7 ± 0.9 0.0011* 

12. ถ้าเพื่อนบ้านของท่านมีการวางแผนจะท าสิ่งใดสิ่งหนึ่งกัน ท่าน
คิดว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที ่“พวกเรา” ก าลังจะท ามากกว่า “พวก
เขา” ก าลังจะท า 

3.3 ± 0.8 2.8 ± 1.0 0.0013* 

13. ท่านรู้สึกยินดีให้เพื่อนบ้านของท่านรู้ว่าอะไรส าคัญในชีวิตของ
ท่าน 

3.1 ± 1.0 2.4 ± 1.0 0.0003* 

14. ท่านรู้สึกไว้วางใจคนที่เป็นเพื่อนบ้านของท่าน 3.4 ± 0.8 2.8 ± 0.8 0.0002* 

15. ท่านต้องการที่จะท างานส่วนรวมกับเพื่อนบ้าน เพื่อพัฒนา
สภาพแวดล้อมที่พักอาศัยของท่าน 

3.6 ± 0.8 3.4 ± 0.7 0.0684 

16. ท่านคิดว่าคนที่เป็นเพ่ือนบ้านที่อาศัยอยู่ที่พักอาศัยเดียวกับท่าน
เป็นคนลักษณะคล้ายกันเหมือนๆกับท่าน 

3.3 ± 1.0 3.3 ± 0.9 0.7961 

17. ท่านรู้สึกว่าท่านสนิทสนม ผูกพันกับเพื่อนบ้าน คนที่อาศัยอยู่ใน
ที่พักอาศัยของท่าน 

3.2 ± 1.0 2.3 ± 1.2 <0.0001* 

18. การได้พักอาศัยอยู่กับสภาพแวดล้อมแบบนี้ท าให้ท่านรู้สึกถึง
ความเป็นชุมชน 

3.2 ± 1.1 2.8 ± 1.0 0.0553 

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ P-value < 0.05 
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ตารางที่ 61 แสดงผลการเปรียบเทียบคะแนนความพึงพอใจของทัศนคติ/ความรู้สึกความเป็นชุมชน 
               ของที่พักอาศัยที่อาศัยอยู่ระหว่างผู้พักอาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ และ 
               โครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยแบ่งตามมิติทางทฤษฎ ี

มิติทางทฤษฎี (Theoretical 
dimensions) 

คะแนนความพึงพอใจ (Mean ± SD) 
P-value 

เดอะ เวอร์ติเคิล อารีย ์ โนเบิล รีฟอร์ม 
1. ระดับความสนใจหรือความดึงดูดใจ

ของสภาพแวดล้อม  
(attraction to neighborhood) 

3.4 ± 0.9 3.2 ± 1.0 0.0725 

2. การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพ่ือนบ้าน 
(social interaction) 

3.1 ± 1.0 2.4 ± 1.3 <0.0001* 

3. จิตส านึกความเป็นชุมชน 
(psychological sense of 
community) 

3.4 ± 0.9 2.9 ± 1.0 <0.0001* 

*มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติเมื่อ P-value < 0.05 
 
2. สรุปผลการวิจัย 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดของพื้นที่ศึกษาโครงการเดอะ เวิร์ติเคิล อารีย์ และโครงการโนเบิล รี

ฟอร์ม สามารถสรุปผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ได้ดังนี ้

 2.1 ลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภท

อาคารชุด  

      จากการวิเคราะห์ทางสถิติและเปรียบเทียบลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่

ส่วนกลางบริเวณต่างๆในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่ผ่านมาสามารถสรุปได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในที่อยู่

อาศัยประเภทอาคารชุดมีผู้อยู่อาศัยที่ใช้งานพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจ าคิดเป็นร้อยละ 63.8 จาก

จ านวนผู้อยู่อาศัยที่มีการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมด โดยภาพรวมผู้อยู่อาศัยมีระดับความพึงพอใจ

ต่อพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆในระดับปานกลางไม่โดดเด่นชัดเจนมากนัก มีการใช้งานพื้นที่

ส่วนกลางมากในช่วงเวลา 17.00น. – 21.00น. ซึ่งอาจเป็นเพราะผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภท

อาคารชุดส่วนมากเป็นพนักงานบริษัทและข้าราชการ จึงมีการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางมากในช่วงเวลา

ดังกล่าวที่เป็นช่วงเวลาหลังเลิกงาน โดยพื้นที่ส่วนกลางที่มีการเกิดกิจกรรมทางสังคมมากที่สุดคือ 

บริเวณพื้นที่รับรองแขก ซึ่งถือว่าตรงกับลักษณะการใช้งานของพื้นที่ที่มีไว้เพื่ อรองรับกิจกรรมทาง
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สังคมโดยเฉพาะ รองลงมาคือพื้นที่ทางเดิน สวนลอยฟ้า ห้องออกก าลังกาย และสระว่ายน้ า 

ตามล าดับ เป็นที่น่าสนใจว่าบริเวณพื้นที่ทางเดินมีการเกิดกิจกรรมทางสังคมค่อนข้างสูง จึงมีโอกาสที่

บริเวณพื้นที่ทางเดินเป็นพื้นที่ที่ท าให้ผู้อยู่อาศัยเกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่อาศัยและพัฒนาระดับ

ความสัมพันธ์มากขึ้น  

      โดยเมื่อดูภาพรวมพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดจะ

พบว่า บริเวณสวนลอยฟ้า เป็นพื้นที่ส่วนกลางที่มีการใช้งานน้อยครั้งมากที่สุด และผู้อยู่อาศัยมีระดับ

ความพึงพอใจต่อพื้นที่ต่ ากว่าพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ถึงแม้ผลระดับความพอใจจะไม่มีความแตกต่าง

อย่างมีนัยทางสถิติก็ตาม แต่จากการเปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ระหว่างพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่

สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า พื้นที่ส่วนกลางในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ เกิดพฤติกรรมการใช้

งานของผู้อยู่อาศัยมากกว่าโครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยเฉพาะบริเวณสวนลอยฟ้าในโครงการโนเบิล รี

ฟอร์มที่ผู้อยู่อาศัยส่วนมากใช้งานบริเวณสวนลอยฟ้าน้อยครั้งและยังเป็นพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีกิจกรรมทาง

สังคมเกิดขึ้น เป็นไปได้ว่าขนาดของพื้นที่และการเข้าถึงพ้ืนที่ส่วนกลาง มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งที่มีผลต่อ

พฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัย เนื่องจากโครงการโนเบิล รีฟอร์มมีพื้นที่ส่วนกลางบริเวณสองชั้น

บนสุดของอาคาร โดยพื้นที่สวนลอยฟ้าก็มีการแบ่งเป็นส่วนย่อยๆ ท าให้พื้นที่ส่วนกลางมีขนาดพื้นที่ไม่

ใหญ่มาก อาจไม่สามารถรองรับความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ทั่วถึง ในขณะที่โครงการเดอะ เวอร์ติ

เคิล อารีย์มีการกระจายพ้ืนที่ส่วนกลางไปยังชั้นต่างๆของอาคาร และมีสวนลอยฟ้าที่เป็นลักษณะพื้นที่

ขนาดใหญ่ ส่งผลให้สามารถประกอบกิจกรรมต่างๆได้มากขึ้น โดยการที่มีพื้นที่ส่วนกลางกระจายเฉลี่ย

ตามชั้นต่างๆนั้นอาจน าไปสู่การเข้าถึงพื้นที่ของผู้อยู่อาศัยที่สามารถรองรับผู้อยู่อาศัยในแต่ละชั้นได้

สะดวกกว่าที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดที่มีการรวมพื้นที่ส่วนกลางประเภทต่างๆไว้ ในบริเวณเดียว 

อย่างไรก็ดีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด น้ีเป็นตัวบ่งชี้ที่ท าให้

ต้องย้อนกลับมาทบทวนว่าผลการเกิดลักษณะพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัย

ประเภทอาคารชุดนี้ สะท้อนให้เห็นถึงพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดในปัจจุบันว่ามี

ข้อผิดพลาดอะไรที่ท าให้ผู้อยู่อาศัยมีพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆไม่ได้เต็ม

ประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นสิ่งที่จ าเป็นต้องวิเคราะห์ไปพร้อมๆกันกลับไปมาระหว่างพฤติกรรมของผู้อยู่

อาศัยและลักษณะของพื้นที่ส่วนกลางนั้นๆ เพื่อให้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีพื้นที่ส่วนกลางที่

สามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้ดีย่ิงขึ้นต่อไป 

 2.2 ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด 
       ความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดเป็นสิ่งที่เป็นนามธรรม ที่เป็นส่วน
ส าคัญที่สุดที่ท าให้ที่อยู่อาศัยเป็นที่ที่น่าอยู่ จากการวิเคราะห์ทางสถิติและการเปรียบเทียบผลระหว่าง
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พื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่สามารถสรุปได้ว่าผู้อยู่อาศัยในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดมีความรู้สึกเป็น
ส่วนหนึ่งของชุมชนในระดับปานกลางไม่ได้มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนชัดเจนมากนัก และมี
การปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้านต่ ากว่าส่วนอื่นๆ โดยอธิบายได้จากผลทางสถิติของค าถามใน
แบบสอบถามที่มีความแตกต่างอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติถึง 13 ข้อ จากทั้งหมด 18 ข้อ หรือคิดเป็น
ร้อยละ 72.2  
      ซึ่งผลทางด้านสถิติที่แสดงนี้ เมื่อดูผลการวิเคราะห์ระหว่างพื้นที่ศึกษาทั้งสองพื้นที่
สามารถอธิบายเพิ่มเติมได้ว่า ผู้อยู่อาศัยในโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนมากกว่าผู้อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม โดยผลการปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับเพื่อนบ้าน
และจิตส านึกความเป็นชุมชนของผู้อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์มมีค่าต่ ากว่าซึ่งมีความแตกต่าง
อย่างมีนัยส าคัญทางสถิติ เป็นไปได้ว่าช่วงอายุของผู้อยู่อาศัยในโครงการโนเบิล รีฟอร์ม ที่เกือบ
ครึ่งหนึ่งเป็นผู้อยู่อาศัยช่วงอายุมากกว่า 40 ปี ซึ่งอยู่ในช่วงวัยที่มีความต้องการในการปฏิสัมพันธ์ทาง
สังคมกับผู้อื่นลดน้อยลงมากกว่าผู้อยู่อาศัยในช่วงวัยอื่นๆ รวมถึงมีผู้อยู่อาศัยที่เป็นเจ้าของกิจการและ
รับจ้างอิสระมากกว่า ซึ่งเป็นอาชีพที่ค่อนข้างมีอิสระท าให้อาจไม่ค่อยมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้อยู่
อาศัยเท่าที่ควร ในขณะที่ผู้อยู่อาศัยโครงการเดอะ เวอร์ติเคิล อารีย์ มีลักษณะผู้อยู่อาศัยที่เกือบ
ครึ่งหนึ่งอยู่ในช่วงอายุ 31 – 35 ปีเช่นเดียวกับโครงการโนเบิล รีฟอร์ม แต่ผู้อยู่อาศัยอื่นๆมีช่วงอายุที่
เฉลี่ยๆกันไป และผู้อยู่อาศัยครึ่งหนึ่งเป็นพนักงานบริษัท ซึ่งมีโอกาสที่เป็นส่วนหนึ่งที่ท าให้ผู้อยู่อาศัย 
มีลักษณะความต้องการทางสังคมมากกว่า  
 ทั้งนี้ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
ชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะสามารถช่วยในการพัฒนาความเป็น
ชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด เพราะการเกิดความเป็นชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
นั้นไม่ได้เกิดจากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่ง รวมถึงปัจจัยหลักของความเป็นชุมชนยังขึ้นอยู่กับบริบททาง
สังคม อารมณ์ ซึ่งเป็นลักษณะนามธรรมธรรม แต่ถึงกระนั้นลักษณะทางกายภาพก็ยังเป็นส่วนส าคัญที่
ต้องค านึงควบคู่กันไปเช่นกัน ดังนั้น พื้นที่ส่วนกลางบริเวณต่างๆภายในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด
หรือที่อยู่อาศัยแนวตั้งอื่นๆล้วนต้องให้ความส าคัญกับพฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัยที่จะ
สอดคล้องกับรูปแบบ ต าแหน่ง หรือการเข้าถึงพื้นที่ส่วนกลางนั้นๆด้วย โดยที่ลักษณะพฤติกรรมของผู้
อยู่อาศัยจะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความต้องการของผู้อยู่อาศัย เป็นตัวบ่งชี้ได้ว่าการเกิดพฤติกรรมนั้นๆ
อาจเกิดได้จากบริบททางสังคมหรือลักษณะทางกายภาพของพื้นที่ที่ส่งผลต่อการใช้งาน สิ่งเหล่านี้ล้วน
ต้องน ามาทบทวนวิเคราะห์สลับไปมาเพื่อให้เกิดการแก้ไขปรับปรุง เพื่อให้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคาร
ชุดหรือที่อยู่อาศัยแนวตั้งอื่นๆมีพื้นที่ที่ตอบสนองต่อพฤติกรรมการใช้งานของผู้อยู่อาศัย รวมถึงสร้าง
ความเป็นชุมชนแก่ที่อยู่อาศัยท าให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคาร
ชุดหรือที่อยู่อาศัยแนวต้ังอ่ืนๆได้มากยิ่งขึ้น 
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3. ข้อเสนอแนะในการท าวิจัย 
 ในการศึกษาพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดประสบปัญหาในการเก็บผลแบบสอบถาม เนื่องจากค าถามในการวิจัย
ยังมีจุดบกพร่องในการสอบถาม ไม่ครอบคลุมชัดเจนชัดเจนเท่าที่ควร ท าให้ผลการวิจัยเป็นลักษณะ
วิเคราะห์สิ่งที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งผลการวิจัยนี้สามารถน าไปต่อยอดเพื่อหาปัจจัย
หรือแนวทางการปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดได้ ดังนั้น 
ในการท าวิจัยครั้งต่อไปอาจต้องควบคุมตัวแปรในพื้นที่ศึกษาให้มีความชัดเจนและมีการตั้งค าถามที่
ครอบคลุมข้อมูลมากขึ้น เพื่อให้มีข้อมูลที่สามารถน ามาวิเคราะห์ผลการวิจัยได้อย่างหลากหลาย
 นอกจากนี้การวิจัยด้านพฤติกรรมการใช้งานพื้นที่ส่วนกลางและความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
ของชุมชนในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุด ยังมีประเด็นและปัญหา รวมทั้งสิ่ งที่น่าสนใจอีกมาก ซึ่ง
สามารถวิเคราะห์เพื่อพัฒนาและปรับปรุงพ้ืนที่ของที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดให้สามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการของผู้อยู่อาศัยได้มากยิ่งขึ้น โดยที่ท าให้ที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดสามารถเกิด
ความเป็นชุมชนและวิถีชีวิตที่ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ระหว่างผู้ อยู่อาศัยได้ด้วยการศึกษาทั้งพฤติกรรม 
ความรู้สึกของผู้อยู่อาศัย และลักษณะพื้นที่ต่างๆภายในที่อยู่อาศัย ซึ่งจะท าให้ระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้อยู่อาศัยที่อาศัยอยู่ในที่อยู่อาศัยประเภทอาคารชุดหรือที่อยู่อาศัยแนวต้ังอ่ืนๆดีขึ้นต่อไป 
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