The 23rd National Convention on Civil Engineering
July 18-20, 2018, Nakhon Nayok, Thailand, THAILAND

การประชุมวิ ชาการวิ ศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครัง้ ที่ 23
วันที่ 18-20 กรกฎาคม 2561 จ.นครนายก

ความสาเร็จโครงการก่อสร้างจากการวางผังโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
Master plan and Detached Housing Estate Project success
ผกาวรรณ มันคง
่ 1 และ สุชญ
ั ญา โปษยะนันทน์ 2
1

2

นักศึกษา ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
*Corresponding author; E-mail d.thanawut@gmail.com

บทคัดย่อ

1. ที่มาและความสาคัญ

โครงการบ้านหมู่บา้ นจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วมีการวางผัง
เช่น ขนาดของบ้าน การจัดวางบ้าน พื้น ที่ส่วนกลาง และพื้นที่สญ
ั จร
แตกต่างกันออกไป ทัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อให้โครงการมีพ้นื ที่ในการ
ขายมากที่สุ ด ขายโครงการได้เร็ว ที่สุ ด หรือเพื่อ ให้ได้กาไรมากที่สุ ด
เป็ นต้น[1] งานวิจยั นี้จงึ มีวตั ถุประสงค์เพื่อศึกษาและนาเสนอแนวทาง
พิจารณาการวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ย ว โดย
รวบรวมแบบสอบถามความเห็นจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องเช่น เจ้าของโครงการ
ผูจ้ ดั การโครงการ และวิศวกรผูค้ วบคุมงาน ในโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
ประเภทบ้านเดี่ยวจากบริษัทธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
ขึ้น ไป และสรุปปั จจัย หลักที่ใช้พ ิจารณาการวางผังโครงการหมู่บ้าน
จัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว ปั ญหา และความเห็นจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการ
วางแผนโครงการ เพื่อเป็ นแนวทางการพิจารณาการวางผังโครงการ
โดยค านึ งถึงความส าเร็จ ของโครงการก่ อ สร้างทัง้ ในด้านระยะเวลา
ค่าใช้จ่าย และคุณภาพของโครงการ

ทีอ่ ยู่อาศัยนับเป็ นปั จจัยหนึ่งทีส่ าคัญในการดาเนินชีวติ การเลือกที่
อยู่อาศัย ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพการดารงชีว ิต สังคมและ
เศรษฐกิ จ ในแต่ ล ะยุ ค สมัย นอกจากจะสื่อ ถึ ง การลงทุ น ที่ ม ีค วาม
หลากหลายแล้วยังหมายถึงความหลากหลายในตัวผลิตภัณฑ์ดว้ ย ซึ่ง
ส่งผลถึงการจัดผังโครงการทีท่ าให้มจี านวนบ้าน ขนาด การจัดวางบ้าน
พื้น ที่ส่ ว นกลาง และพื้ น ที่ส ัญ จรที่แ ตกต่ า งกัน ออกไป การพัฒ นา
โครงการจึงจาเป็ นต้องมีการเลือกที่ดนิ ที่มคี วามเหมาะสม นอกจากนี้
การทีจ่ ะทาให้โครงการประสบความสาเร็จยังต้องมีการวางผังโครงการที่
ดี ซึ่งจะมีส่วนสาคัญอย่างมากต่อการได้รบั ผลตอบแทนทีเ่ หมาะสมและ
คุม้ ค่า ในทางตรงกันข้ามหากมีการวางผังโครงการทีไ่ ม่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน โครงการอาจประสบปั ญหาระหว่างการอยู่อาศัยเนื่องจากการวาง
ผังและโครงการนัน้ อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน โดยเฉพาะอย่างยิง่ ใน
เรื่องของพื้นทีข่ าย ซึ่งจะส่งผลสืบเนื่องไปยังค่าพัฒนาทีด่ นิ ค่าก่อสร้าง
สภาพแวดล้อมของโครงการ รวมไปถึงราคาขายต่อหน่วย
งานวิจยั จึงมีเป้ าหมายเพื่อศึกษาและนาเสนอแนวทางพิจารณาการ
วางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว ซึ่งจะทาให้เข้าใจถึง
ปั จจัยทีใ่ ช้พจิ ารณาการวางผังโครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว
ปั ญหาและความเห็นจากผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการวางแผนโครงการ เพื่อเป็ น
แนวทางในการพิจารณาการวางผังโครงการ โดยคานึงถึงความสาเร็จ
ของโครงการก่ อ สร้างในด้านระยะเวลา ค่ าใช้จ่าย และคุ ณ ภาพของ
โครงการ

Abstract
Each housing estate needs different master plan to optimize
the achievement such as salable areas, quickly sales, profits,
etc.[1] This research aims to study and present a guidelines of
consideration about layout planning of Detached housing estate.
So, researcher collects questionnaires from housing estate
owners, general managers and site engineers who involved
Detached housing estate from many real estate development
corporations in Thailand and registered over 10 years with the
Stock Exchange of Thailand. And summarize the main factor that
use to consider Detached house layout, problems and opinions
from relevant people in the project for a success of construction
project in terms of time, cost and quality of the project.

2. วัตถุประสงค์และขอบเขตของการศึกษา
2.1 วัตถุประสงค์
2.1.1 ศึกษาปั จจัยทีใ่ ช้พจิ ารณาการวางผังโครงการหมู่บา้ นจัดสรร
ประเภทบ้านเดีย่ ว
2.1.2 ศึก ษาปั ญ หาที่เกิด ขึ้น กับ การก่ อ สร้า งจริงจากรูป แบบผัง
โครงการจัดสรรประเภทการบ้านเดีย่ วทีอ่ อกแบบไว้

1

2.2 ขอบเขตของการศึกษา
โดยขอบเขตของการศึกษาครัง้ นี้ ได้ศ ึกษาปั จจัยต่ าง ๆ ที่มผี ลต่ อ
องค์ป ระกอบการวางผังโครงการบ้านจัด สรรประเภทบ้านเดี่ย วและ
ศึกษาถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นจริงจากการก่อสร้างที่มาจากผังโครงการที่ได้
ออกแบบไว้ โดยยกกรณีศกึ ษาเป็ น โครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว
จานวน 10 โครงการและแบ่งการศึกษาออกเป็ น 3 ด้าน ได้แก่
2.2.1 ศึกษาปั จจัยทางกายภาพที่มผี ลต่อการออกแบบผังโครงการ
บ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วให้เกิดประสิทธิภาพ
2.2.2 ศึกษาข้อมูลต้นทุนค่าพัฒนาทีด่ นิ ก่อสร้างและระดับราคาขาย
โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วในแต่ละโครงการ
2.2.3 ศึกษาปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงจากการวางผังของโครงการ
ที่ส่ งผลกระทบต่ อความส าเร็จของโครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้าน
เดีย่ ว
2.3 กลุ่มตัวอย่าง
เนื่องจากการวิจยั ประกอบไปด้วยแนวทางการศึกษา 2 แนวทาง คือ
การสัมภาษณ์ และ การรวบรวมผังข้อมูลของโครงการ เพือ่ การวิเคราะห์
ประสิทธิภาพของผังโครงการ ประชากรและกลุ่มตัวอย่ างที่เกี่ย วข้อ ง
ได้แก่ บุคคลซึง่ มีประสบการณ์ความเชีย่ วชาญด้านการออกแบบและวาง
ผังโครงการ และ โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทบ้านเดีย่ ว
2.3.1 ผูเ้ ชีย่ วชาญในตาแหน่งทีป่ รึกษาโครงการทีม่ ปี ระสบการณ์ใน
การพัฒนาอสังหาริมทรัพ ย์ด้านการออกแบบและการวางผังโครงการ
จัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว จานวน 3 คน
2.3.2 โครงการทีอ่ ยู่อาศัยประเภทบ้านเดีย่ วในเขตพื้นทีก่ รุงเทพฯ
และปริมณฑล จากบริษทั ทีท่ าธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศ
ไทยและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมากกว่า 10 ปี
จานวน 10 โครงการ

ดีท่ีสุดตามอุ ดมคติอาจจะไม่ได้รบั เลือ กมาใช้ เนื่อ งจากผังที่เลือ กมา
พัฒนาจะเป้ นผังที่เหมาะสมที่สุดสาหรับสถานการณ์ ท่เี ป็ น “เงื่อนไข”
ในขณะนัน้ เช่น ข้อ จากัดด้านงบประมาณ ข้อ กาหนดทางกฎหมาย
เป็ นต้น ซึ่งในส่วนขัน้ ตอนการพัฒนาผังโครงการสามารถแสดงได้จาก
รูปที่ 1
วัตถุประสงค์

การวิเคราะห์โปรแกรม

การวิเคราะห์บริเวณ

การสังเคราะห์

ผังบริเวณ 1

สถานการณ์

ผังบริเวณ 2

การประเมินเพือ่ เลือก

ผังประเมิน
แล้วไม่เลือก

ผังบริเวณหลัก
(ประเมินแล้ว)

ปั จจัยทางธรรมชาติ
ปั จจัยวัฒนธรรม
ปั จจัยสุนทรียภาพ
ผังบริเวณ 3

เกณฑ์การประเมิน

ผังประเมิน
แล้วไม่เลือก

แผนขัน้ ตอน
การพัฒนา
-ปรัชญา
-ความฝั น
-ประสบการณ์
-อืน่ ๆ

3. ทฤษฎีและงานวิ จยั ที่เกี่ยวข้อง
3.1 กระบวนการวางผังโครงการ
ในการพัฒนาโครงการ การวางผังโครงการ นัน้ เป็ นส่วนที่
สาคัญต่อการพัฒนาโครงการ เนื่องจากการวางผังทีด่ มี ปี ระสิทธิภาพ
ย่อมช่วย ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนา ซึ่งย่อมหมายถึงผลกาไรที่
มากขึน้ นอกจากนัน้ ผังทีม่ คี ุณภาพตรงตามข้อกาหนดทางกฎหมาย ยัง
สร้างความปลอดภัยต่อคุณภาพชีวติ ผูอ้ ยู่อาศัยในโครงการ รวมทัง้ เป็ น
การเพิม่ มูลค่าให้แก่โครงการ [1] ได้กล่าวถึงกระบวนการวางผังบริเวณ
ว่า การวางผังบริเวณต้อ งเริม่ ต้น ด้ว ยวัต ถุ ป ระสงค์ ซึ่งวัต ถุ ป ระสงค์
อาจจะมาจาก ความฝั น แรงดลใจ ประสบการณ์ หรือตัวอย่าง นักวาง
ผังจึงต้อ งศึกษาและวิเคราะห์วตั ถุ ประสงค์ให้ละเอีย ดชัดเจน เพราะ
วัต ถุ ประสงค์เป็ น ตัวบ่งชี้ในการวางผัง รวมทัง้ เป็ น ตัว กาหนดในการ
เลือกวิเคราะห์บริเวณและความต้องการ โดยแบบทีไ่ ด้ทาการวิเคราะห์
จะถูกนามาผสมผสานรวมเข้าด้วยกัน เป็ นการสังเคราะห์โดยผลการ
สังเคราะห์ออกมาเป็ นแบบทีด่ นิ หลายรูปแบบ เรียกว่า ผังเผื่อเลือก ซึ่ง
มีเงือ่ นไขทีแ่ ตกต่าง แต่ต้องบรรลุวตั ถุประสงค์เดียวกันซึ่งผังเผื่อเลือก
ต่าง ๆ เหล่านี้ จะได้รบั การประเมิณโดยเกณฑ์ท่นี ามาประเมิณ ต้อ ง
ตรงกับวัตถุประสงค์และต้องมีควาเทีย่ งตรง โดยผังบริเวณทีเ่ ลือกและ
ประเมิณแล้วจะกลายเป็ นผังหลักทีน่ าไป พัฒนาต่อและใช้สาหรับการ
แบ่งผังขันตอนการพั
้
ฒนา ตามความเหมาะสมและสถานการณ์โดยผังที่

-ปรัชญา
-ความฝั น
-ประสบการณ์
-อืน่ ๆ

โครงการ 1

โครงการ 2

รูปที่ 1 ขัน้ ตอนการพัฒนาผังโครงการ [1]
3.2 การวางผัง โครงการกฎหมายและข้อ ก าหนดทีอ่ ยู่ อ าศัย จัด สรร
ประเภทบ้านเดีย่ ว
โดยทัวไปแล้
่
วการพัฒนาโครงการมักเกิดขึ้นใน 2 รูปแบบ คือ 1) มี
การกาหนดวัตถุประสงค์ของโครงการไว้ก่อน จากนัน้ นาข้อกาหนดต่าง
ๆ มาใช้ในการพิจารณาในการเลือ กที่ดิน เพื่อ พัฒ นา ซึ่งการพัฒ นา
โครงการเช่น นี้ ไ ด้ช่ ว ยให้ก ารพัฒ นาโครงการสามารถพัฒ นาได้ต าม
วัตถุประสงค์ทไ่ี ด้ตงั ้ ไว้ 2) เจ้าของโครงการนัน้ มีทด่ี นิ ก่อนการกาหนด
โปรแกรม ซึง่ การวางผังในโครงการเช่นนี้อาจส่งผลถึงความเหมาะสมใน
การใช้พ้นื ที่ หรือ ปั จจัยด้านงบประมาณทีม่ ผี ลต่อการแก้ปัญหาในการ
พัฒนาทีด่ นิ ให้มคี วามเหมาะสมต่อการใช้งาน
3.2.1 วางผังโครงการนัน้ มีปัจจัย 3 ด้าน ทีใ่ ช้ในการพิจารณา ได้แก่
[1]
1) ปั จจัย ทางธรรมชาติ ได้แก่ ขนาดของที่ดิน รูป ทรงของ
ทีด่ นิ ภูมปิ ระเทศ ความลาดชันของพื้นที่ อุทกวิทยา ลาธาร ทะเลสาบ
หนองน้า ทิศทางและแดดลม
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โครงการ 3

2) ปั จจัย ทางวัฒ นธรรม ได้แก่ การใช้ท่ดี ิน เดิม เจ้าของ
ข้างเคียง สิง่ รบกวนภายนอก การสัญจร ความหนาแน่ นและอัตราส่วน
พืน้ ทีใ่ ช้สอยอาคาร / ทีด่ นิ (FAR) สาธารณูปโภค
3) ปั จจัยทางสุนทรียภาพ รูปลักษณ์ของทีว่ ่าง – วิว ทีว่ ่าง
และลาดับ
ส าหรับ การจัด ผังของโครงการบ้านเดี่ย วหลักการที่ต้อ ง
คานึงถึงนอกจากได้เป็ นเรื่องการ จัดกลุ่มของบ้านแล้ว ยังต้องคานึงถึง
ข้อกาหนดทางกฎหมายอีกด้วย
3.3 การประเมินโครงการทางลักษณะกายภาพ (Physical Feasibility
Study [1]
3.3.1 ศึกษาความเป็ นไปได้ดา้ นผังทีด่ นิ เป็ นการวิเคราะห์ลกั ษณะ
ทางกายภาพของทีด่ นิ ด้านผังทีด่ นิ โดยศึกษา ลักษณะทีด่ นิ โฉนดทีด่ นิ
รูปร่าง หน้ากว้าง และความเหมาะสมทีจ่ ะนามาพัฒนาโครงการ
ข้อพิจารณาเกีย่ วกับ ทีด่ นิ ทีจ่ ะใช้กอ่ สร้าง ตรวจสอบผังเมืองรวมของ
กรุงเทพมหานครตามกฎกระทรวง ว่ามีขอ้ จากัดการใช้พน้ื ทีอ่ ย่างไร
3.3.2 ศึกษาความเป็ นไปได้ทางกฎหมายควบคุมอาคาร ซึง่ จะ
กาหนด ลักษณะแบบ รูปทรง สัดส่วน เนื้อทีท่ ต่ี งั ้ ของอาคาร ระดับ เนื้อ
ทีข่ อง ทีว่ ่างภายนอกอาคาร หรือ แนวอาคาร และระยะหรือระดับ
ระหว่างอาคารกับอาคารหรือเขตทีด่ นิ ของผูอ้ น่ื หรือระหว่างอาคารกับ
ถนน ทางเท้าหรือทีส่ าธารณะ เพือ่ ประโยชน์แห่งความมันคงแข็
่
งแรง
ความปลอดภัย

ในการควบคุ มงานของโครงการก่อ สร้างให้ ประสบความส าเร็จและ
สามารถวัดผลได้มเี พียง 3 ปั จจัยคือ
3.5.1 การควบคุมปั จจัยดัานเวลา (Time Control) เป็ นพืน้ ฐานที่
สาคัญอย่างมากในการควบคุมการ ทางาน เพื่อให้ได้ผลงานสาเร็จตาม
แผนงานที่วางไว้ดงั นัน้ ปั จจัยด้านเวลาจึงเป็ นกระบวนการ ควบคุมที่ม ี
จุดมุ่งหมายเพื่อค้นหาสิง่ เบีย่ งเบนที่จะเกิดขึน้ และทาให้แผนเดิมทีว่ าง
ไว้มกี ารเปลีย่ นแปลง
3.5.2 การควบคุมปั จจัยด้านค่าใช้จ่ายหรือต้นทุน (Cost Control)
วัต ถุประสงค์ข องการควบคุ ม ค่าใช้จ่ายของโครงการก่ อสร้างเพื่อ ให้
เกิดผลกาไรมากทีส่ ุดเมือ่ โครงการสิน้ สุดลง
3.5.3 การควบคุ ม ปั จจัย ด้า นคุ ณ ภาพ (Quality Control) เป็ น
สิง่ จาเป็ นและสาคัญอย่ างมากในทุก ขัน้ ตอนของกระบวนการบริหาร
โครงการก่อสร้าง โดยมีวตั ถุประสงค์ เพือ่ ใช้ทรัพยากรทุกอย่าง ได้ตาม
เป้ าหมายและสามารถสร้ า งความพึง พอใจให้ ก ับ ลู ก ค้ า ดังนั น้ การ
ควบคุ ม คุ ณ ภาพที่ดีต้ อ งมี มาตรฐานที่ก าหนดและยอมรับ ได้ เช่ น
มาตรฐาน ISO ทีเ่ ข้ามาควบคุมให้ตรงตามความต้องการ ของลูกค้า

4. ขัน้ ตอนการดาเนิ นงานวิ จยั
4.1 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
เริม่ ต้นการวิจยั

3.4 ต้นทุนโครงการ [2]
การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นนั ้ สามารถจัดกลุ่มค่าใช้จ่ายได้
เป็ น 6 หมวด โดยสามารถแยกตามสัดส่วนต้นทุนได้ดงั ตารางที่ 1
ตารางที่ 1 การแบ่งสัดส่วนค่าใช้จ่ายในการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัย
หมวด

4.1.1กาหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจยั
4.1.2 ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั

บ้านจัดสรร

1.ค่าทีด่ นิ (ค่าทีดนิ +ค่าถมดิน+ค่าพัฒนา)

30-35%

2.ค่าก่อสร้างอาคาร (ค่าวัสดุ+ค่าแรง)

30-35%

3.ดอกเบีย้

8-10%

4.ภาษี+ค่าธรรมเนียม

11-17%

5.ค่าใช้จ่ายดาเนินการ,การตลาด-ขาย, โฆษณา

8-20%

6.กาไร

5-15%

3.5 การควบคุมโครงการก่อสร้าง [2]
ทฤษฎีการบริหารงานก่ อสร้างเป็ นสิง่ จาเป็ นอย่างมาก เพื่อทีจ่ ะ
ทาให้โครงการนัน้ ประสบความส าเร็จ การควบคุ มปั จจัย ส าคัญ ที่ม ี
อิทธิพลต่อความสาเร็จของโครงการจึงเป็ นสิง่ สาคัญมากและจะเป็ นตัว
ปรับ ปรุ ง และเป็ นแนวทางในการด าเนิ น การและวางแผนงาน ใน
โครงการแต่ละโครงการ ในโครงการก่อสร้างมีปัจจัยสาคัญมากมายทีม่ ี
อิทธิพลและส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการ โดยมีแกนหลักของการ
บริหารงานก่อสร้างคือ การควบคุมปั จจัย เป็ นตัวดาเนินการ หลักในทุก
ขันตอนของกระบวนการก่
้
อสร้างในโครงการแต่ในทีน่ ้ีจะกล่าวถึงปั จจัย
ทีส่ ามารถควบคุมและวัดผลได้ ดังนัน้ ปั จจัยทีส่ าคัญทีม่ อี ทิ ธิพลและมีผล

4.1.3 เก็บข้อมูลปั จจัยทีม่ ผี ล
ต่อการกาหนดรูปแบบการวาง
ผังโครงการบ้านเดีย่ ว

สัมภาษณ์
ผูเ้ ชีย่ วชาญ

4.1.4 เก็บข้อมูลและสารวจปั ญหา
จากการวางผังทีส่ ่งผลกระทบต่อ
ความสาเร็จของการก่อสร้าง

4.1.5 วิเคราะห์ขอ้ มูล

สัมภาษณ์ผมู้ สี ่วน
เกีย่ วข้องในการ
ก่อสร้างของ
โครงการ

4.1.5 สรุปผลการวิจยั และนาเสนอ
รูปที่ 2 ขัน้ ตอนการดาเนินงานวิจยั
ผูว้ จิ ยั ได้แบ่งวิธกี ารดาเนินงานวิจยั (รูปที่ 2) แบ่งออกเป็ น 5
ขัน้ ตอนหลัก ได้แก่
4.1.1ศึกษาเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับกระบวนการ
กาหนดรูปแบบการวางผังโครงการบ้านเดีย่ ว รวมถึงปั ญหา อุปสรรค
และต้นทุนทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั นี้
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4.1.2 สร้า งแบบสัม ภาษณ์ โดยการรวบรวมและวิเคราะห์
ข้อมูลทีไ่ ด้จากการศึกเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องกับงานวิจยั นี้
4.1.3 ศึกษาถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการกาหนดรูปแบบการวางผัง
โครงการบ้านเดี่ย ว โดยการสัมภาษณ์ จากผู้เชี่ยวชาญในต าแหน่ งที่
ปรึกษาโครงการทีม่ ปี ระสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ดา้ นการ
ออกแบบและการวางผังโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยว จานวน 3
คน
4.1.4 ส ารวจพื้ น ที่ เ ก็ บ ข้ อ มู ล ผั ง โครงการ เพื่ อ วิ เ คราะห์
รายละเอียดของผังโครงการแต่ละที่และ มีการสอบถามถึงปั ญหาจาก
การวางผังทีส่ ่งผลกระทบต่อความสาเร็จของการก่อสร้าง ในด้านต่าง ๆ
เช่นด้านระยะเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และคุณภาพ เป็ นต้น
4.1.5วิเคราะห์และสรุปแนวทางในกระบวนการกาหนดรูปแบบ
การวางผังโครงการบ้านเดี่ย ว จากการศึก ษาความคิด เห็น ของผู้ม ี
ประสบการณ์จดั ทาโครงการ
4.2 เครือ่ งมือทีใ่ ช้ในงานวิจยั
4.2.1 ข้อ มู ล รายละเอีย ดผัง โครงการบ้ า นเดี่ย วเพื่ อ ศึก ษา
ประสิทธิภาพการใช้พน้ื ทีโ่ ครงการ
4.2.2 ข้อมูลต้นทุนค่าพัฒนาทีด่ นิ ก่อสร้างและระดับราคาขาย
โครงการบ้านจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วในแต่ละโครงการ
4.2.3 ผูว้ จิ ยั สร้างแบบสัมภาษณ์แบบกึง่ โครงสร้างเป็ นจานวน
2 ชุด คือแบบสัมภาษณ์ ผู้เชี่ยวชาญเพื่อทราบถึงปั จจัยที่มผี ลต่อการ
กาหนดรูปแบบการวางผังโครงการ แบบสัมภาษณ์ ผู้จดั การโครงการ
หรือผูท้ เ่ี กีย่ วข้องในการก่อสร้างโครงการ ซึง่ มีรายละเอียดดังนี้
- โดยจะใช้ชุดคาถามที่เป็ น ข้อ ความในการตอบคาถาม
โดยการเขีย นเป็ น ข้อ ความและเขีย นเครื่อ งหมายตามเงื่อ นไข ส่ ว น
ลักษณะของคาถามจะเน้นให้ผตู้ อบได้แสดงความคิดเห็น ทัศนคติ และ
วิสยั ทัศน์ ต่อการศึกษาประสิทธิภาพการวางผังโครงการประเภทบ้าน
เดีย่ ว โดยแบบสอบถามจะแบ่งเป็ น 4 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 เป็ นข้อมูลทัวไปของผู
่
้ให้สมั ภาษณ์ ประกอบ
ไปด้วยเนื้อหาที่เกีย่ วข้องกับการศึกษาเพื่อเก็บข้อมูลระดับการศึกษา
ของผู้ให้สมั ภาษณ์ ตาแหน่ งงานเพื่อสารวจหน้าที่ตาแหน่ งงานความ
รับ ผิด ชอบของผู้ให้ส มั ภาษณ์ และประสบการณ์ ในการท างานเพื่อ
สารวจอายุการทางานของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ จากการศึกษาวิเคราะห์พบว่า
ค าถามเหล่ า นี้ มีค วามส าคัญ เกี่ ย วข้ อ งกับ ผู้ ท่ี ม ีส่ ว นเกี่ย วข้อ งใน
กระบวนการทางาน
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักในการสารวจ
ลักษณะที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการประเภทบ้านเดี่ยว เพื่อให้ทราบถึง
มุมมองและแนวคิด โดยลักษณะของคาถามแบบเปิ ด ให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์
ได้แสดงความคิดเห็นอย่างอิสระ
ส่วนที่ 3 เป็ นคาถามทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักในการสารวจ
ลักษณะการจัดผังของโครงการ เช่น องค์ประกอบและหลักการในการ
จัด ผังโครงการประเภทบ้ านเดี่ย ว, ความสัม พัน ธ์ข องผัง โครงการ
ประเภทบ้า นเดี่ย วกับ ตัว แปรต่ า ง ๆ ที่ไ ด้ก าหนดไว้เบื้อ งต้ น โดย
ลักษณะของค าถามเป็ น ค าถามแบบเปิ ด ให้ผู้ให้ส มั ภาษณ์ ไ ด้แ สดง
ความคิดเห็นอย่างอิสระ
ส่วนที่ 4 เป็ นคาถามทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักในการสารวจ
แนวโน้มของการจัดวางผังโครงการประเภทบ้านเดีย่ ว และข้อเสนอแนะ

ทีส่ ามารถให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์ได้เสนอแนวคิดอื่น ๆ นอกเหนือจากคาถาม
ในแบบสัมภาษณ์และแสดงความคิดเห็นได้อย่างอิสระ
- แบบสัมภาษณ์เจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายโยธา
การส ารวจความคิดเห็นจะอยู่ในรูปแบบของแบบสัมภาษณ์ ทาง
ผูว้ จิ ยั ได้จดั ทาเนื้อหาการสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่ ว นที่ 1 ข้ อ มู ล ส่ ว นบุ ค คล ประกอบไปด้ ว ยเนื้ อ หาที่
เกี่ยวข้องกับตาแหน่ งงานความรับผิดชอบ และหน่ วยงานทีส่ งั กัดของ
ผูต้ อบแบบสัมภาษณ์
ส่วนที่ 2 เป็ นคาถามทีม่ วี ตั ถุประสงค์หลักในการสอบถามถึง
ปั ญหาจาการวางผังทีส่ ่งผลกระทบต่อการก่อสร้าง ในด้านต่าง ๆ เช่น
ด้านระยะเวลา ด้านค่าใช้จ่าย และคุณภาพ เป็ นต้น
ส่ ว นที่ 3 เป็ นการน าปั ญหาที่ ไ ด้ จ ากในส่ ว นที่ 2 ที่ ม ี
รายละเอียดเนื้อหาเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ทีส่ ่งผลกระทบ
ต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการที่เ กิด ขึ้น จริง ในการก่ อ สร้า งจากผัง
โครงการที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เช่ น ในด้ า นของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลง ระยะเวลา และคุณภาพในงานก่อสร้าง เป็ นต้น โดยการ
ให้คะแนนจากปั ญหาที่เกิดขึ้นตามความรุนแรงที่ส่งผลกระทบต่อการ
ดาเนินการก่อสร้างของโครงการ

5. ผลการศึกษา
การประมวลผลข้อ มูล โครงการแบ่ งออกเป็ น 3 ส่ ว น ได้แ ก่ 1)
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ โดยข้อมูลในส่วนนี้จะช่วยชี้แนะ
แนวทางปั จจัยในการออกแบบผังโครงการหมู่บา้ นจัดสรรประเภทบ้าน
เดีย่ ว 2) ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บรวบรวมผังโครงการ เพือ่ ศึกษารูปแบบ
การใช้พ้นื ที่และหาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ ของผัง
โครงการ 3) ข้อมูลจากการสัมภาษณ์หน้างานก่อสร้างถึงปั ญหาต่าง ๆ
ทีส่ ่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงในการก่อสร้าง
จากผังโครงการทีไ่ ด้ออกแบบไว้
5.1 ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชีย่ วชาญ จานวน 3 คน โดยข้อมูล
ในส่วนนี้จะช่วยชี้แนะแนวทางของปั จจัยทีม่ ผี ลต่อการการออกแบบผัง
โครงการหมูบ่ า้ นจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว
ตารางที่ 2 ข้อมูลทัวไปของผู
่
เ้ ชีย่ วชาญทีใ่ ห้การสัมภาษณ์
การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากตัวแทนผูป้ ระกอบการและผูเ้ ชีย่ วชาญด้าน
ลาดับ
1

ตาแหน่ง
ประสบการณ์ทางาน
ทีป่ รึกษาโครงการ
18 ปี
รองผูอ้ านวยการผ่ายบริหารงาน
2
25 ปี
โครงการแนบราบ
ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริหารงาน
3
27 ปี
โครงการแนวราบ
การวางผังโครงการจัดสรรบ้านเดี่ยวทัง้ 3 คน หัวข้อต่ าง ๆ ที่ได้ทา
การสัม ภาษณ์ ใ นครัง้ นี้ ส ามารถแบ่ ง ออกเป็ น 5 หัว ข้อ หลัก ซึ่ ง มี
รายละเอียดดังนี้

5.1.1 ลักษณะเฉพาะของผังโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดี่ยวมี
ความแตกต่างกับผังของโครงการทีอ่ ยู่อาศัยแนวราบประเภทอื่น
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ผูเ้ ชีย่ วชาญนัน้ ได้ให้ความเห็นเกีย่ วกับลักษณะเฉพาะของ
ผังจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วทีม่ คี วามแตกต่างจากผังโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยแนวราบประเภทอื่น จากการสัมภาษณ์ทงั ้ หมดมีความเห็นไปใน
แนวทางเดียวกันซึง่ สามารถสรุปได้ดงั นี้
1) ข้อกาหนดทางกฎหมายทีแ่ ตกต่างจากโครงการทีอ่ ยู่
อาศัยแนวราบประเภทอื่น
2) กลุ่มลูกค้าค่อนข้างมีหลากหลายกลุ่ม มีความสามารถ
ในด้านของกาลังซื้อทีห่ ลากหลาย ทาให้ตอ้ งทารูปแบบบ้านออกมาเพือ่
ตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าอย่างหลากหลาย โดยขึน้ อยู่กบั
ปั จจัยหรือบริบทในพืน้ ทีท่ จ่ี ะทาการจัดสรรในโครงการนัน้ ๆ
5.1.2 สภาพแวดล้อมทีเ่ หมาะสาหรับการพัฒนาโครงการจัดสรร
ประเภทบ้านเดีย่ ว
สภาพแวดล้อมโดยรอบทีม่ คี วามเหมาะสมสาหรับพัฒนา
โครงการบ้านเดีย่ วนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความเห็นไปในทิศทางเดียวกัน
ดังนี้ โครงการควรอยู่ในทาเลทีส่ ามารถเดินทางเข้า-ออกได้งา่ ย มีแหล่ง
อานวยความสะดวก เช่น ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ฯลฯ
และไม่ควรอยู่ใกล้สถานทีม่ มี ลพิษมากหรือสถานทีเ่ กีย่ วกับความเชื่อ
เช่น โรงงาน โรงบาบัดสิง่ ปฏิกลู สุสาน ชุมชนแออัด ฯลฯ ในกรณีท่ี
โครงการตัง้ อยู่ในทาเลทีม่ ขี อ้ จากัดทางธรรมชาติ เช่น คลอง แม่น้า
ควรพิจารณาข้อกาหนดทางกฎหมายทีไ่ ด้กาหนดไว้รว่ มด้วย
5.1.3 การเลือกทีด่ นิ สาหรับการพัฒนาโครงการจัดสรรประเภท
บ้านเดีย่ ว
ปั จจัยในการเลือกทีด่ นิ สาหรับการพัฒนาโครงการจัดสรรประเภท
บ้านเดีย่ วนัน้ มีหลายประการด้วยกันจากการผูว้ จิ ยั ได้จาแนกปั จจัยต่าง
ๆ ออกเป็ นหมวด ได้แก่ ราคาทีด่ นิ ขนาดแปลงทีด่ นิ รูปแปลงทีด่ นิ
และองค์ประกอบทางกายภาพอื่น ๆ
1) ราคาทีด่ นิ ทีม่ คี วามเหมาะสมสาหรับการพัฒนาโครงการ
ประเภทบ้านเดีย่ วนัน้ ต้นทุนค่าทีด่ นิ ไม่ควรมีราคาทีส่ งู เกิน 50,000
บาทต่อตารางวา หรือหากมีทด่ี นิ ราคาสูงมาก ๆ ก็ควรดูปัจจัยอื่นร่วม
ด้วยว่าคุม้ ค่าต่อการลงทุนหรือไม่ ซึง่ ต้นทุนของราคาทีด่ นิ จะส่งผลต่อ
การเลือกรูปแบบของโครงการหรือแบบบ้านภายในโครงการให้มคี วาม
เหมาะสมต่อบริบทแวดล้อมทัง้ หมดด้วย
2) ในส่วนของรูปแปลงทีด่ นิ นัน้ ทางผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้
คาแนะนาว่า ทีด่ นิ รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม ทาให้การจัดวางบริบทผังของ
โครงการกาหนดได้งา่ ยขึน้ เสียพืน้ ทีใ่ นการพัฒนาถนนหรือพืน้ ที่
ส่วนกลางน้อย ทาให้ได้พน้ื ทีข่ ายมาก โดยแนะนาเพิม่ เติมว่าโดย
ส่วนมากถ้ามีเป็ นไปได้จะเลือกทิศทีด่ นิ ทีห่ นั หน้าไปทางทิศเหนือหรือ
ทิศตะวันออกด้วย
3) ขนาดของโครงการผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความเห็นไว้ดงั นี้ คือ
ไม่ได้กาหนดขนาดของทีด่ นิ แต่จะแนะนาให้ดบู ริบทอื่น ๆ เช่น พืน้ ที่
ข้างเคียงบริเวณรอบทีด่ นิ ระดับกลุ่มลูกค้าในบริเวณพืน้ ที่ ทีด่ นิ อยู่ตดิ
ถนนใหญ่หรืออยู่ในตรอกซอย แล้วดูความเหมาะสมในการลงทุน
ตามมา
4) องค์ประกอบของผังโครงการ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้ความเห็น
ไว้ดงั นี้
- คลองทีอ่ ยูร่ อบทีด่ นิ จะส่งผลต่ออัตราการขายของโครงการ โดย
หากคลองอยู่ตดิ กับแนวทีด่ นิ จะส่งผลดีต่อโครงการ เนื่องจาก

ข้อกาหนดทางกฎหมาย ได้มกี ารกาหนดระยะร่น ดังนัน้ โครงการจะไม่
ถูกบังลม หรือบังทัศนียภาพจากการพัฒนาทีด่ นิ ของพืน้ ทีโ่ ดยรอบ
โครงการ อีกทัง้ ยังส่งผลด้านความปลอดภัยของโครงการ โดยทีค่ น
ภายนอกโครงการเข้ามาในด้านขอคลองได้ยาก นอกจากนี้คลองยังมี
ส่วนช่วยระบายน้าของโครงการอีกด้วย แต่หากคลองเป็ นคลองน้าเสีย
นัน้ ส่งผลต่อผูอ้ ยูอ่ าศัยของโครงการ จากกลิน่ รบกวนหรือทัศนียภาพที่
ไม่น่ามอง ส่วนคลองทีผ่ ่านทีด่ นิ จะส่งผลเสียต่อโครงการทัง้ การเสีย
พืน้ ทีก่ ารขายบริเวณทีค่ ลองผ่าน และยังต้องเสียค่าพัฒนาสะพานข้าม
คลองเพิม่ เติมอีกด้วย ส่งผลให้ค่าพัฒนามากขึน้ ตามไปด้วย
- หนองน้าในบริเวณทีด่ นิ ผูเ้ ชียวชาญได้ให้ความเห็นว่า การมี
หนองน้าในโครงการนัน้ ส่งผลดีต่อโครงการ เนื่องจากทีด่ นิ บริเวณส่วน
ทีเ่ ป็ นหนองน้าจะมีราคาถูกกว่าทีด่ นิ ราคาปกติประมาณร้อยละ 30 ของ
ราคาทีด่ นิ ปกติ อีกทัง้ ยังสามารถพัฒนาเป็ นพืน้ ทีพ่ กั ผ่อนได้ทาให้
โครงการนัน้ มีสถาพแวดล้อมทีด่ มี ากขึน้ นอกจากนี้ยงั สามารถนาดิน
บริเวณหนองน้ามาปรับสภาทีด่ นิ ภายในโครงการ เป็ นการช่วยลด
ต้นทุนค่าถมดินได้อกี ด้วย
- การมีแนวเสาไฟฟ้ าแรงสูงพาดผ่านโครงการนัน้ ผูเ้ ชีย่ วชาญได้
ให้คาแนะนาว่า การทีโ่ ครงการมีแนวเสาไฟฟ้ าแรงสูงพาดผ่านนัน้ จะทา
ให้เกิดพืน้ ทีข่ นาดใหญ่บริเวณใต้แนวเสาไฟฟ้ าโดยพืน้ ทีบ่ ริเวณนัน้ ไม่
อนุญาตให้มกี ารก่อสร้าง และส่งผลต่อความเชือ่ มันในความปลอดภั
่
ย
ของผูอ้ ยูอ่ าศัยในโครงการ
5.1.4 การวางผังโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว
การวางผังโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว มีเนื้อหาที่
เกีย่ วข้องและครอบคลุมถึงประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ 1) กฎหมาย 2) การ
วางตาแหน่งของบ้าน 3) ขนาดของถนน 4) สวนสาธารณะของ
โครงการ 5) สิง่ อานวยความสะดวกของโครงการ โดยผูเ้ ชีย่ วชาญได้ให้
ความเห็นไปในแนวทางเดียวกันดังนี้
1) กฎหมาย ให้ยดึ กฎหมายการจัดสรรและดูขอ้ กาหนดย่อย
ต่าง ๆ ตามพืน้ ทีท่ จ่ี ะต้องทาการจัดสรร เพราะถือเป็ นสิง่ สาคัญในการ
ยืน่ ขออนุญาตทาการจัดสรร
2) การวางตาแหน่งของบ้านมีขอ้ พิจารณาดังนี้ คือ ทิศทาง
หน้าบ้านควรหันไปทางเหนือ หรือทางใต้เพือ่ หลีกเลีย่ งแดดในช่วงเช้า
และช่วงเย็น ส่วนทิศทีค่ วรหลีกเลีย่ งคือทิศตะวันตกและควรหลีกเลีย่ ง
การวางตาแหน่งบ้านบริเวณทางสามแพร่ง โดยการวางตาแหน่งของ
บ้านยังมีผลตามทางถนน โดยการวางแบบ Double road คือมีแนว
ถนน 1 เส้น แต่มบี า้ นตัง้ อยู่ทงั ้ 2 ฝั ง่ ของถนน จะให้ความคุม้ ค่า
มากกว่า การวางแบบ Single road คือมีแนวถนนแนวเดียวและมีบา้ น
ขึน้ เพียงแค่ฝัง่ ใดฝั ง่ หนึ่งของถนน แต่จะให้ความเชือ่ มันด้
่ านความ
ปลอดภัยแทนและความรูส้ กึ เป้ นส่วนตัวมากกว่า
3) ขนาดและรูปแบบของถนน มีการปรับเปลีย่ นตามความ
เหมาะสมของโครงการโดยขนาดของถนนจะถูกกาหนดด้วยข้อกาหนด
ทีเ่ กีย่ วกับการจัดสรรทีด่ นิ เพือ่ การอยูอ่ าศัยและพาณิชยกรรม ส่วน
รูปแบบของถนนจะถูกปรับเปลีย่ นให้เข้ากับสภาพของทีด่ นิ
4) การพัฒนาสวนภายในโครงการนัน้ มีผลต่ออัตราการขาย
ของโครงการ ดังนัน้ การกาหนดตาแหน่งของสวนสาธารณะจึงเป็ น
สิง่ จาเป็ นของโครงการ ซึง่ การวางตาแหน่งสวนไว้ในส่วนต่าง ๆ ของ
โครงการนัน้ จะมีขอ้ ดีขอ้ เสียแตกต่างกันดังนี้
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- ตาแหน่งด้านหน้าโครงการ ข้อดีคอื จะทาให้โครงการมี
อัตราการขายทีด่ มี ากขึน้ แต่จะเสียพืน้ ทีบ่ ริเวณด้านหน้าโครงการซึง่ มี
ราคาขายแพง และหากเป็ นโครงการขนาดใหญ่จะทาให้ผทู้ อ่ี ยู่อาศัย
ท้ายโครงการมาใช้งานสวนสาธารณะไม่สะดวก
- ตาแหน่งกลางโครงการ มีขอ้ ดีคอื การเข้าถึงได้งา่ ยจากทุก
ตาแหน่งของโครงการ ได้พน้ื ทีข่ ายบริเวณด้านหน้าโครงการซึง่ มักมี
ราคาขายทีส่ งู หากมีการจัดสวนให้มองเห็นได้จากด้านหน้าของ
โครงการนัน้ จะไม่ส่งผลต่ออัตราการขายมาก
- ตาแหน่งท้ายโครงการ มีขอ้ ดีคอื จะทาให้โครงการนัน้ ได้
พืน้ ทีข่ ายบริเวณด้านหน้าของโครงการซึง่ มีระดับราคาขายทีส่ งู แต่จะมี
ข้อเสียคือทาให้โครงการนัน้ มีสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่ดซี ง่ึ จะส่งผลต่อ อัตรา
การขายของโครงการ อีกทัง้ ผูท้ อ่ี าศัยอยู่ในบริเวรด้านหน้าโครงการนัน้
ไม่สะดวกในการเข้ามาใช้สวนหากเป็ นโครงการทีม่ ขี นาดใหญ่
5.1.5 แนวโน้มการวางผังของโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ ว
ผูเ้ ชีย่ วชาญต่างให้ความเห็นไปในแนวทางเดียวกัน คือ การ
วางผังโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วนัน้ มีแนวโน้มเปลีย่ นแปลงจาก
เดิม เนื่องจากปั จจุบนั คนต้องการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นา
โครงการจาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบการพัฒนาโครงการไป
ตามยุคสมัย ไม่ว่าจะเป็ นภาพลักษณ์ของโครงการทีม่ คี วามสวยงาม
แบบบ้านทีท่ นั ยุคสมัย พืน้ ทีใ่ ช้สอยภายในโครงการ และความเชือ่ มัน่
ด้านความปลอดภัย ของลูกค้า
5.2 รูปแบบการใช้พ้นื ทีแ่ ละความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่ าง ๆ
ตารางที่ 3 ข้อมูลทีไ่ ด้จากการเก็บข้อมูลและรวบรวมผังโครงการ
5.2.1วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างระดับราคาขายของโครงการ
บ้านเดีย่ วและองค์ประกอบของผังโครงการบ้านเดีย่ ว
ขนาด จานวน
โครง พืน้ ที่ บ้าน
การ
(ไร่) (Unit)

ราคา
ขาย
(ล้าน
บาท)

A

34

105

9

B

80

244

8.49

C

22

48

32

D

56

133

5.5

E

90

310

6

F

64

134

10

G

53

120

7

H

73

148

8

I

117

388

3

J

32

58

8

รูป
แปลง
ทีด่ นิ
แบบ
อิสระ
หลาย
เหลีย่ ม
ทรงลึก
หลาย
เหลีย่ ม
ทรงลึก
แบบ
อิสระ
แบบ
อิสระ
แบบ
อิสระ
หลาย
เหลีย่ ม
ทรงลึก
แบบ
อิสระ
แบบ
อิสระ
สีเ่ หลีย่ ม
ทรงลึก

พืน้ ที่
ถนน สวน
ขาย

ต้นทุน/
ตร.วา

(%)

(%)

(%)

(บาท)

60

32

8

33,823.40

60

28

12

27,300.40

54

32

14

58,131.90

62

30

8

12,027

62

30

8

17,876.80

58

32

10

17,399.20

65

28

7

14,314.20

60

25

15

14,429.70

65

30

5

12,555.80

65

20

15

15,457,40

ระดับราคาของบ้านเดีย่ วนัน้ ส่งผลต่อองค์ประกอบของผังโครงการ
บ้านเดีย่ วดังนี้
1) รูปแปลงทีด่ นิ เนื่องจากรูปแปลงทีด่ นิ แต่ละแบบนัน้ จะมีรปู แบบ
การวางผัง โครงการที่แ ตกต่ า งกัน ซึ่ง ส่ ง ผลต่ อ สภาพแวดล้อ มใน
โครงการที่แตกต่ างกัน โดยรูปแปลงที่ดิน ที่มคี วามเหมาะสมกับการ
พัฒนาทีด่ นิ จัดสรรโครงการบ้านเดีย่ ว คือ รูปทรงสีเ่ หลีย่ ม เนื่องจากจะ
ท าให้ ไ ด้ ป ริม าณพื้ น ที่ ข ายมากและมีค่ า พัฒ นาที่ ดิน ต่ า ดัง นั ้น จึง
เหมาะสมกับการพัฒนาโครงการที่มรี ะดับราคาต่ า ในขณะที่รูปแปลง
ที่ดินที่มลี กั ษณะหลายรูปแบบเหมาะกับการพัฒนาโครงการในราคา
ระดับกลางและระดับสูง เนื่องจากจะส่งผลให้มสี ภาพแวดล้อมภายใน
โครงการที่ดี เนื่องจากมีพ้นื ที่เศษเหลือที่ไม่สามารถจัดเป็ นพื้นที่ขาย
จานวนมาก ทาให้มกี ารพัฒนาเป็ นสวนกระจายอยู่ทวโครงการ
ั่
จึงทาให้
สภาพแวดล้อมภายในโครงการนัน้ ดี แต่การพัฒนาโครงการบนที่ดิน
รูปแบบแปลงอิสระทาให้มคี ่าพัฒนาที่ดนิ สูงตามไปด้วย และ รูปแปลง
ทีด่ นิ นัน้ จะมีผลต่อองค์ประกอบของผังโครงการ โดยทีร่ ปู แปลงทีด่ นิ จะ
เป็ นตัวกาหนดรูปแบบของผังถนนภายในโครงการ ซึ่งรูปทีด่ นิ แต่ละรูป
จะส่งผลต่ อปริมาณการใช้พ้นื ที่ของถนนที่แตกต่างกัน โดยอยู่ในช่ว ง
ประมาณร้อยละ 30% ของพืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด
2) สัดส่วนการใช้พ้นื ทีโ่ ครงการในแต่ะระดับ นัน้ จะมีสดั ส่วนการใช้
พืน้ ทีท่ แ่ี ตกต่างกันออกไปดังนี้
- พื้นที่ขาย โครงการทีม่ รี ะดับราคาต่ าจะมีสดั ส่วนของพื้นทีข่ าย
มากกว่า โดยมีพ้ืน ที่ข ายอยู่ท่ีป ระมาณร้อ ยละ 60 – 65% ของพื้น ที่
ทัง้ หมด ในขณะที่โครงการที่มรี ะดับราคาปานกลางและราคาสูง จะมี
พื้น ที่ข ายที่น้ อ ยกว่ า โดยมีพ้ืน ที่ข ายอยู่ท่ีประมาณ 54 – 58 % ของ
พืน้ ทีโ่ ครงการทัง้ หมด
- พื้นที่สวน โครงการที่มรี ะดับราคาต่ านัน้ จะมีสดั ส่วนของพื้น ที่
สวนน้อยที่สุดโดยมีสดั ส่วนประมาณ 5% ของพื้นที่ทงั ้ หมด ในขณะที่
โครงการระดับปานกลางและระดับสูงนัน้ มีสดั ส่วนพื้นทีส่ วนทีม่ ากกว่า
โดยมีส ดั ส่วนประมาณ 8 – 14 % ของพื้น ที่ทงั ้ หมดของโครงการ ซึ่ง
การพัฒนาสวนหากเป็ นโครงการขนาดใหญ่จาเป็ นต้องมีพน้ื ทีส่ วนมาก
ควรแบ่งพื้นทีส่ วนให้มขี นาดเล็กกระจายอยู่ในโครงการ เพื่อการเข้าถึง
สวนทีส่ ะดวกจากทุกตาแหน่งในโครงการอีกทัง้ ช่วยลดอัตราการจับจอง
พืน้ ทีส่ วนได้อกี ด้วย
5.3 การวิเคราะห์ขอ้ มูลจากการสัมภาษณ์หน้างานก่อสร้าง
ตารางที่ 4 ข้อมูลทัวไปของผู
่
ค้ วบคุมงานก่อสร้างทีใ่ ห้การสัมภาษณ์
โครงการ
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

ตาแหน่ง
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
วิศวกรโครงการ
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
วิศวกรโครงการ
วิศวกรโครงการ
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง
ผูจ้ ดั การโครงการฝ่ ายก่อสร้าง

ประสบการณ์ทางาน
12 ปี
7 ปี
11 ปี
10 ปี
6 ปี
8 ปี
10 ปี
8 ปี
9 ปี
10 ปี

การวิเคราะห์ข ้อ มูล จากการสัม ภาษณ์ ห น้ างานก่ อ สร้า ง
จานวน 10 โครงการ(ข้อมูลตารางที่3)ถึงปั ญหาต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบ
6

ต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการที่เ กิด ขึ้น จริง ในการก่ อ สร้า งจากผัง
โครงการทีไ่ ด้ออกแบบไว้ แบ่งได้ตามหัวข้อ มีดงั นี้
5.3.1 แบบบ้าน คือ ปั ญหาจะเกิดขึ้นในกรณีการแก้ไขแบบ
บ้านใหม่จากแบบบ้านเดิมทีไ่ ด้วางไว้ในผังโครงการเดิม หมายถึง เกิด
การเปลีย่ นแปลงแบบบ้านไปตามนโยบายหรือแนวโน้มของการตลาด
และการขาย เพราะระยะเวลาการด าเนิ น งานของโครงการใช้ร ะยะ
เวลานานหลายปี ทาให้แนวโน้มการตลาดอาจมีการเปลีย่ นแปลงจาก
เดิมทีไ่ ด้วางแผนเอาไว้ ทัง้ นี้การเปลีย่ นแปลงแบบบ้า นโดยส่วนมากจะ
คานึงถึงผลประโยชน์ และความคุ้มค่าของโครงการเป็ นหลัก จากกรณี
ข้างต้นจึงเป็ นปั ญหาทีท่ าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผังโครงการจากเดิม
ซึง่ ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการ
5.3.2 สาธารณู ปโภค คือ สาธารณู ปโภคของงานโครงการ
ได้แก่ งานถมดิน งานวางท่อ งานถนน งานสวน งานซุ้มโครงการและ
สโมสรของโครงการ
งานถมดิน คือ ปั ญหาจะเกิดขึน้ ในกรณีการถมดินเพิม่
จากการรังวัดทีด่ นิ มีความเคลื่อน เพราะในขัน้ ตอนของการสารวจพื้นที่
ทีจ่ ะทาการจัดสรรโดยส่วนมากเป็ นการสารวจและตัง้ งบประมาณการ
ขึน้ มาจากพืน้ ทีด่ งั กล่าว พอถึงการดาเนินงานก่อสร้างจริงจึงมีกรณีทท่ี า
ให้งานถมดินเกิดความเปลีย่ นแปลง หรืออาจรวมถึงในขณะดาเนินการ
อาจมีปัญหาอุปสรรคเกิดขึ้น เช่น สภาพภูมอิ ากาศไม่เอื้ออานวย การ
ทาเส้นทางสาหรับงานเซอร์วสิ (Service Road)
งานวางท่อ คือ ปั ญหาจะเกิดขึ้นในกรณีท่ผี งั จัดสรรที่
ทาการออกแบบไว้แล้วไม่ผ่านการขออนุญาตจากหน่ วยงานราชการใน
เขตพื้นทีท่ ท่ี าการจัดสรร หรืออาจเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
แบบบ้านจึงทาให้ตอ้ งย้ายตาแหน่งบ่อพักตาม
งานถนน คือ ในที่น้ี ร วมถึง พื้น ที่ส ัญ จรในโครงการ
ทัง้ หมดเช่ น สะพานข้ามคลอง ทางเชื่อ มต่ า ง ๆ เป็ น ต้น ปั ญ หาจะ
เกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีผ ังจัด สรรที่ท าการออกแบบไว้แ ล้ว ไม่ ผ่ านการขอ
อนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการในเขตพื้นทีท่ ท่ี าการจัดสรรหรืออาจเป็ น
ผลกระทบจากการเปลี่ย นแปลงแบบบ้านจึงทาให้ต้อ งย้ายต าแหน่ ง
ปรับเปลีย่ นขนาดของถนน สะพาน ภายในโครงการตามไปด้วย
งานสวน คือ ปั ญหาจะเกิดขึ้นในกรณีท่ผี งั จัดสรรที่ทา
การออกแบบไว้แล้วไม่ผ่านการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการในเขต
พื้นทีท่ ท่ี าการจัดสรรหรืออาจเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงแบบ
บ้านจึงทาให้ต้องย้ายตาแหน่ งสวน เพื่อจัดรูปลักษณ์ ของโครงการให้
สวยงามและท าให้เกิด พื้น ที่ข ายแก่ โครงการได้ม ากที่สุ ด ตามความ
เหมาะสมทีม่ คี วามเป็ นไปได้
งานซุม้ และสโมสรของโครงการ คือ ปั ญหาจะเกิดขึน้ ใน
กรณีท่ผี งั จัดสรรที่ทาการออกแบบไว้แล้วไม่ผ่ านการขออนุ ญาตจาก
หน่ วยงานราชการในเขตพื้นที่ท่ที าการจัดสรรหรืออาจเป็ นผลกระทบ
จากการเปลี่ย นแปลงในส่ วนต่ าง ๆ ที่กล่ าวมาข้างต้น จึงต้อ งดูต าม
ความเหมาะสมทีม่ คี วามเป็ นไปได้ของโครงการประกอบ
5.3.3 การยืน่ ขออนุ ญาตจัดสรรจากฝ่ ายราชการ คือ ปั ญหาจะ
เกิด ขึ้น ในกรณี ท่ีผ ังจัด สรรที่ท าการออกแบบไว้แ ล้ว ไม่ ผ่ านการขอ
อนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการในเขตพื้นทีท่ ท่ี าการจัดสรร ส่วนมากจะ
เป็ น ส่ ว นส าคัญ ที่ท าให้โ ครงการไม่ส ามารถควบคุ ม ระยะเวลา และ
ค่าใช้จา่ ยได้แน่นอน

5.3.4 การร้องเรียนจากพื้นทีข่ า้ งเคียง คือ ปั ญหาจะเกิดขึน้ ใน
กรณีทผ่ี งั จัดสรรเกิดเหตุการณ์พ้นื ทีท่ บั ซ้อน ผลกระทบทางสิง่ แวดล้อม
จากการก่อสร้าง เช่น พืน้ ทีบ่ างส่วนของโครงการอยู่ตดิ กับแหล่งชุม ชน
ทาให้ต้องเปลีย่ นรูปแบบของเสาเข็มจากการออกแบบเป็ นเข็มชนิด เข็ม
ตอกเป็ น ชนิดเข็มเจาะ กัน้ แสลนหรือรัว้ กัน ฝุ่นชัวคราวเผื
่
่อ ลดปั ญหา
พืน้ ทีข่ า้ งเคียง มีการก่อสร้างสาธารณูปโภคเพื่อประโยชน์แก่ส่วนกลาง
เป็ นต้น
5.3.5 การร้องเรียนจากลูกค้าภายในโครงการ คือ ปั ญหาจะ
เกิดขึน้ ในกรณีทผ่ี งั จัดสรรทีอ่ อกแบบโดนข้อจากัดหลายอย่าง เช่น ผัง
โครงการไม่สามารถทาเส้นทางสาหรับงานเซอร์วสิ (Service Road) ได้
ในขณะที่โครงการกาลังดาเนินการก่อสร้างและในโครงการมีการเปิ ด
ขายหรือมีลกู ค้าเข้าอยู่ภายในโครงการแล้ว ผลกระทบจากมลภาวะต่าง
ๆ ในขณะที่โครงการกาลังดาเนินการก่อสร้างซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้
ยาก
จากการวิเคราะห์ปัญหาข้างต้นทีไ่ ด้จากการสัมภาษณ์หน้างาน
ที่ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการจากผัง โครงการที่ไ ด้
ออกแบบไว้ สามารถสรุปได้ดงั รูปที่ 3
ปั ญหาต่าง ๆ ของโครงการ
- แบบบ้าน
- งานสาธารณูปโภค
-การยื่นขออนุญาตจัดสรรจาก
ฝ่ ายราชการ
- การร้องเรียนจากพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
-การร้องเรียนจากลูกค้าภายใน
โครงการ

ความสาเร็จของโครงการ
- ค่าใช้จา่ ย
- เวลา
- คุณภาพ

รูปที่ 3 ปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการจากผังโครงการที่
ได้ออกแบบไว้
ผลการศึกษาปั ญ หาและอุ ปสรรคในการด าเนิน การก่ อ สร้าง
โดยมีรายละเอียดเนื้อหาที่เกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ส่ง ผล
กระทบต่อความสาเร็จของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงในการก่อสร้างจากผัง
โครงการที่ ไ ด้ อ อกแบบไว้ เช่ น ในด้ า นของค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิ ด การ
เปลีย่ นแปลง ระยะเวลา และคุณภาพในงานก่อสร้าง เป็ นต้น ให้คะแนน
จากปั ญหาทีเ่ กิดขึน้ ตามความถี่ ความรุนแรง และผลกระทบทีม่ ตี ่อการ
ดาเนิ น การก่อ สร้าง โดยให้ค ะแนน 1-5 เรีย งล าดับตามความความ
รุนแรงจากน้อยไปมากตามลาดับ สามารถแสดงผลได้ดงั ตาราง
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนคาตอบดังนี้
ระดับความรุนแรงต่อการดาเนินการมากทีส่ ุดให้
5 คะแนน
ระดับความรุนแรงต่อการดาเนินการมากให้
4 คะแนน
ระดับความรุนแรงต่อการดาเนินการปานกลางให้ 3 คะแนน
ระดับความรุนแรงต่อการดาเนินการน้อยให้
2 คะแนน
ระดับความรุนแรงต่อการดาเนินการน้อยทีส่ ุดให้
1 คะแนน
เกณฑ์การแปลความหมายเพือ่ จัดระดับคะแนนเฉลีย่ ในช่วงคะแนน
ดังต่อไปนี้
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ตารางที่ 5 เกณฑ์ในการให้คะแนนระดับความรุนแรงของปั ญหาต่าง ๆ
ทีส่ ่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการ
ความสาเร็จ
ค่าใช้จา่ ย
เวลา
คุณภาพ

น้อยทีส่ ุด
(1)
ไม่ม ี
ผลกระทบ
ไม่ม ี
ผลกระทบ
ไม่ม ี
ผลกระทบ

น้อย
(2)
น้อยกว่า
6%
น้อยกว่า
6%
มี
ผลกระทบ
บางส่วน

ปานกลาง(3)
ระหว่าง
7-12 %
ระหว่าง
7-12 %
มีผลกระทบ
ทีต่ อ้ งได้รบั
การอนุมตั ิ

มาก
(4)
ระหว่าง
13-18%
ระหว่าง
13-18%
คุณภาพที่
ยอมรับ
ไม่ได้

มากทีส่ ุด
(5)
มากกว่า
18%
มากกว่า
18%
ผลิตภัณฑ์
ไม่สามารถ
ใช้งานได้

ตารางที่ 7 ผลการศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรค ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงในการก่อสร้างจากผังโครงการที่
ได้ออกแบบไว้ในด้านของระยะเวลา
รายการ
1.แบบบ้าน
2.งาน
สาธารณูปโภค
2.1.งานถมดิน
2.2.งานวางท่อ
2.3.งานถนน
2.4.งานสวน
2.5.งาน
ส่วนกลาง (ซุม้
โครงการ,สโมสร)
3.การยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรจาก
ฝ่ ายราชการ
4.การร้องเรียนจาก
พืน้ ทีข่ า้ งเคียง
5.การร้องเรียนจาก
ลูกค้าภายใน
โครงการ

ตารางที่ 6 ผลการศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรค ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงในการก่อสร้างจากผังโครงการที่
ผล
รายการ
A B C D E F G H I J คะแนน
เฉลีย่
1.แบบบ้าน
3 2 3 2 1 2 2 3 1 2
2.1
2.งาน
สาธารณูปโภค
2.1.งานถมดิน
2.2.งานวางท่อ
2.3.งานถนน
2.4.งานสวน
2.5.งาน
ส่วนกลาง (ซุม้
โครงการ,สโมสร)
3.การยื่นขอ
อนุญาตจัดสรร
จากฝ่ ายราชการ
4.การร้องเรียน
จากพืน้ ทีข่ า้ งเคียง
5.การร้องเรียน
จากลูกค้าภายใน
โครงการ

3
3
4
2

3
3
3
2

4
4
5
1

3
3
4
2

2
2
3
1

4
4
5
2

3
3
4
1

4
4
5
1

2
2
3
2

4
4
5
1

3.2
3.2
4.1
1.5

1 1 1

1

1

2 1

2

1 2

1.3

3 3 3

2

3

2 2

3

2 2

2.5

4 3 4

5

4

3 5

4

3 4

3.9

5 3 4

4

3

3 4

5

3 4

3.8

A B C D E F G H I

J

3 2 4

3

4

3 3

3

2 3

3
3
4
2

4
4
5
1

3
3
4
2

2
3
3
1

4
4
5
2

3
3
4
1

4
4
5
1

3
3
3
2

4
4
5
1

3.3
3.4
4.1
1.5

1 1 1

1

1

2 1

2

1 2

1.3

4 5 5

4

5

5 4

4

5 5

4.6

4 4 4

5

4

3 5

4

5 4

4.2

5 3 4

4

3

5 4

5

3 4

4

3
3
3
2

จากข้อมูลผลคะแนนในตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า ปั ญหาที
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการในส่ ว นของด้า นเวลาที่
เปลี่ย นแปลงไปมากที่สุ ด ได้แก่ การยื่น ขออนุ ญ าตจัด สรรจากฝ่ าย
ราชการ และปั ญหาทีส่ ่งผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ งานส่วนกลาง (ซุ้ม
และสโมสรของโครงการ)

ได้ออกแบบไว้ในด้านของค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดการเปลีย่ นแปลง
จากข้อมูลผลคะแนนในตารางที่ 6 แสดงให้เห็นว่า ปั ญหาที
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการในส่ ว นของค่ า ใช้จ่ า ยที่
เปลี่ยนแปลงไปมากที่สุด ได้แก่ งานถนน และปั ญหาที่ส่งผลกระทบ
น้อยทีส่ ุดได้แก่ งานส่วนกลาง (ซุม้ และสโมสรของโครงการ)
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ผล
คะแนน
เฉลีย่
3

ตารางที่ 8 ผลการศึ ก ษาปั ญหาและอุ ป สรรค ส่ ง ผลกระทบต่ อ
ความสาเร็จของโครงการทีเ่ กิดขึน้ จริงในการก่อสร้างจากผังโครงการที่
ได้ออกแบบไว้ในด้านของคุณภาพ
รายการ

A B C D E F G H I

1.แบบบ้าน
2.งาน
สาธารณูปโภค
2.1.งานถมดิน
2.2.งานวางท่อ
2.3.งานถนน
2.4.งานสวน
2.5.งาน
ส่วนกลาง (ซุม้
โครงการ,สโมสร)
3.การยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรจาก
ฝ่ ายราชการ
4.การร้องเรียนจาก
พืน้ ทีข่ า้ งเคียง
5.การร้องเรียนจาก
ลูกค้าภายใน
โครงการ

J

ผล
คะแนน
เฉลีย่
3

3 2 4

3

4

3 3

3

2 3

3
3
3
2

3
4
4
1

3
3
4
2

2
3
3
1

4
4
3
2

3
2
4
1

3
3
4
1

3
2
3
2

4
3
4
1

3.1
2.9
3.8
1.5

1 1 1

1

1

2 1

2

1 2

1.3

4 3 5

3

5

5 4

3

4 5

4.1

3 4 4

5

4

3 3

4

5 4

3.9

5 3 3

4

3

5 4

3

3 4

3.7

3
2
4
2

จากข้อมูลผลคะแนนในตารางที่ 8 แสดงให้เห็นว่า ปั ญหาที
ส่ ง ผลกระทบต่ อ ความส าเร็จ ของโครงการในส่ ว นของด้า นเวลาที่
เปลี่ย นแปลงไปมากที่สุ ด ได้แก่ การยื่น ขออนุ ญ าตจั ด สรรจากฝ่ าย
ราชการ และปั ญหาทีส่ ่งผลกระทบน้อยที่สุดได้แก่ งานส่วนกลาง (ซุ้ม
และสโมสรของโครงการ)

ราคาปานกลางควรมีการแบ่งพื้นที่ขายประมาณร้อยละ 57 ของพื้น ที่
โครงการทัง้ หมด ส่วนโครงการที่มรี ะดับราคาสูงนัน้ จะมีสดั ส่วนการใช้
พื้น ที่ใกล้เคีย งกับ โครงการระดับ กลางแต่ จะมีก ารเพิ่ม พื้น ที่ส าหรับ
ส่วนกลางเพิ่มขึ้น นอกจากนัน้ โครงการที่มรี ะดับราคาสูงยังสามารถ
เลือกรูปแปลงที่ดนิ รูปทรงอิสระในการพัฒนาโครงการได้ เนื่องจากมี
พื้นที่เศษเหลือที่ไม่ส ามารถจัดเป็ นพื้นที่ขายจานวนมาก ทาให้มกี าร
พัฒนาเป็ นสวนกระจายอยู่ทวโครงการ
ั่
จึงทาให้สภาพแวดล้อมภายใน
โครงการนัน้ ดี แต่การพัฒนาโครงการบนทีด่ นิ รูปแบบแปลงอิสระทาให้
มีค่าพัฒนาทีด่ นิ สูงตามไปด้วย
การวางตาแหน่ งของสวนสาธารณะภายในโครงการควรตัง้ อยู่ใน
ตาแหน่ งทีส่ ามารถสังเหตุได้ง่ายจากด้านทางเข้าโครงการ โดยเฉพาะ
บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ดใี ห้กบั โครงการ
และยังช่ว ยเพิ่มอัต ราเร็ว ในการขายบ้านในโครงการได้อีกด้วย ส่ ว น
รูปทรงของสวนควรมีรูปทรงยาวเพื่อให้มจี านวนบ้านที่ตดิ สวนเพิม่ ขึ้น
สามารถช่ ว ยเพิ่ม ราคาขายและท าให้ส ภาพแวดล้อ มของโครงการมี
ความร่มรืน่ มากขึน้ อีกด้วย
แนวโน้ ม การวางผัง โครงการจัด สรรประเภทบ้ า นเดี่ย วนั ้น มี
แนวโน้มเปลีย่ นแปลงจากเดิม เนื่องจากปั จจุบนั คนต้องการมีคุณภาพ
ชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ดังนัน้ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการจาเป็ นต้องมีการปรับเปลีย่ นรูปแบบ
การพัฒ นาโครงการไปตามยุ ค สมัย ไม่ ว่ า จะเป็ นภาพลัก ษณ์ ข อง
โครงการทีม่ คี วามสวยงาม แบบบ้านที่ทนั ยุคสมัย พื้นทีใ่ ช้สอยภายใน
โครงการ และความเชือ่ มันด้
่ านความปลอดภัยของลูกค้า
6.2 สรุป ปั ญ หาทีเ่ กิด ขึ้น กับ การก่ อ สร้างจริงจากรูป แบบผังของ
โครงการจัดสรรปประเภทบ้านเดีย่ วทีไ่ ด้ออกแบบไว้
แผนภูมแิ ท่งแสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของปั ญหาต่าง ๆ
ทีส่ ่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการ ดังรูปที่ 4

6. บทสรุป
6.1 สรุปปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาการวางผังโครงการหมู่บ้านจัดสรร
ประเภทบ้านเดี่ยว
ผังของโครงการจัดสรรประเภทบ้านเดีย่ วมีความแตกต่างใน
แต่ ล ะระดับ ราคาซึ่งมีรูปแบบและข้อ จากัดด้านต้น ทุ น ในการพัฒ นา
โครงการทีแ่ ตกต่างกันออกไป โดยพบว่าโครงการทีม่ รี ะดับราคาต่าจะมี
ข้อจากัดด้านต้นทุนที่มากที่สุด ส่วนในโครงการระดับสูงนัน้ ไม่ค่อยมี
ข้อจากัดด้านต้น ทุ น ทาให้โครงการมีรูป แบบที่ห ลากหลายมากกว่า
โดยโครงการทีม่ รี ะดับราคาต่านัน้ มีรปู แปลงทีด่ นิ รูปทรงสีเ่ หลีย่ มทรงลึก
เนื่ อ งจากจะให้ป ริม าณพื้น ที่ข ายที่ม ากที่สุ ด แล้ว ยังมีต้ น ทุ น พัฒ นา
โครงการทีต่ ่า โดยต้องมีการจัดสรรให้ได้พน้ื ทีข่ ายให้ได้ประมาณร้อยละ
60 ของพื้นทีโ่ ครงการทัง้ หมด ในขณะทีโ่ ครงการในราคาระดับกลางมี
รูปแปลงที่ดิน ได้ห ลากหลายรูปแบบแต่ รูป แปลงที่ดิน ที่เหมาะสมกับ
โครงการทีม่ รี ะดับราคาปานกลางคือรูปทรงหลายเหลีย่ มหรือรูปแปลง
สี่เหลี่ย มที่ม ีส ัด ส่ ว นระหว่ างความกว้า งและความยาวใกล้เคีย งกัน
เนื่องจากจัดพื้นทีข่ ายได้มากกว่ารูปแปลงทรงลึก โดยในโครงการระดับ

รูปที่ 4 แผนภูมแิ ท่งแสดงการเปรียบเทียบระดับความรุนแรงของปั ญหา
ต่าง ๆ
จากรูปที่ 4 แสดงให้เห็น ถึงการเปรียบเทียบว่าระดับความ
รุนแรงของปั ญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของ
โครงการโดยสามารถสรุปแยกตามประเภทของปั ญหาได้ดงั นี้
6.2.1 แบบบ้านของโครงการ จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลต่ อ
คามสาเร็จของโครงการในด้านค่าใช้จ่ายในระดับที่น้อย และส่งผลต่อ
ระยะเวลาและคุณภาพในระดับปานกลาง ทัง้ นี้จากผลดังกล่าวทีก่ ระทบ
ต่อค่าใช้จ่ายในระดับทีน่ ้อย อาจเนื่องมาจากหากมีการเปลีย่ นแปลงผัง
โครงการแต่ แบบบ้านอาจไม่ได้มกี ารเปลี่ยนแปลงอาจมีแค่ การขยับ
เปลีย่ นแปลงตาแหน่ง
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6.2.2 งานถมดิน จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลต่ อความสาเร็จ
ของโครงการในด้านค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และคุณ ภาพ ในระดับปาน
กลาง อาจเนื่องมาจากงานถมดินเป็ นงานเปิ ดงานของโครงการจึงส่งผล
กระทบกับทุกความสาเร็จเท่า ๆ กัน
6.2.3 งานวางท่ อ จากปั ญหาดังกล่ าวส่ งผลต่อความสาเร็ จของ
โครงการในด้านค่าใช้จ่าย ระยะเวลาในระดับปานกลาง และคุ ณภาพใน
ระดับ น้อ ย อาจเนื่ อ งมาจากมี ก ารเปลี่ ย นแปลงวัส ดุ เพื่ อ ให้ ผ่ านการขอ
อนุญาตจากหน่วยราชการในพื้นที่ที่ทาการจัดสรร
6.2.4 งานถนน จากปั ญหาดังกล่าวส่งผลต่อความสาเร็จของ
โครงการในด้านค่าใช้จ่ายกับ ระยะเวลาในระดับ สูง และคุ ณ ภาพใน
ระดับปานกลาง อาจเนื่องมาจากผังจัดสรรทีท่ าการออกแบบไว้แล้วไม่
ผ่านการขออนุ ญาตจากหน่ วยงานราชการในเขตพื้น ทีท่ ท่ี าการจัดสรร
หรืออาจเป็ นผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลงแบบบ้านจึงทาให้ต้องย้าย
ตาแหน่ ง ปรับเปลี่ยนขนาดของถนน สะพาน ภายในโครงการตามไป
ด้วย
6.2.5 งานสวน จากปั ญ หาดังกล่ าวส่ งผลต่ อ ความส าเร็ จของ
โครงการในด้านค่ าใช้ จ่ าย ระยะเวลา และคุ ณ ภาพ ในระดับ น้ อ ย อาจ
เนื่ องมาจากการแบ่งสัดส่ วนพื้นที่สวนคิ ดเป็ นร้ อยละของพื้นที่ ไม่มากนัก
และงบประมาณการก็ มีก าหนดไว้อย่างชัดเจนแล้ว รวมถึ งงานสวนเป็ น
งาน Land scape ที่จะจัดทาได้ก็ต่อเมื่องานในส่ วนอื่นเรี ยบร้อย
6.2.6 งานส่ วนกลาง (ซุ้มและสโมสรของโครงการ) จากปั ญหา
ดังกล่าวส่งผลต่อความสาเร็ จของโครงการในด้านค่าใช้จ่าย ระยะเวลา และ
คุ ณ ภาพ ในระดับ น้ อ ย อาจเนื่ อ งมาจากมี ก ารตั้งงบประมาณการและ
กาหนดแบบไว้ก่อนแล้วตามความเหมาะสมของโครงการนั้น ๆ รวมถึ ง
หากมี ก ารแก้ไขผังโครงการเกิ ด ขึ้ น ก็ เป็ นกรณี แ ค่ เพี ยงการปรั บ เปลี่ ย น
ตาแหน่งที่ต้ งั ภายในโครงการเท่านั้น
6.2.7 การยืน่ ขออนุ ญาตจัดสรรจากฝ่ ายราชการ จากปั ญหา
ดังกล่ าวส่งผลต่ อความสาเร็จของโครงการในด้านค่าใช้จ่ายในระดับ
น้อย ด้านของระยะเวลาและคุณภาพในระดับสูง อาจเนื่องมาจากความ
ล่าช้าในระหว่างดาเนินการขออนุ ญาต อย่างเช่นในกรณีท่มี กี ารแก้ไข
ปรับเปลี่ยนผังโครงการแล้วไปขัดแย้งกับกฎข้อบังคับต่าง ๆ ในพื้นที่
ทาให้ใช้เวลาในการตรวจสอบซ้ านาน เป็ น ปั ญ หาที่ท างโครงการไม่
สามารถควบคุมได้มากทีส่ ุด
6.2.8 การร้องเรียนจากพื้นที่ขา้ งเคียง จากปั ญหาดังกล่าว
ส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการในด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพในระดับ
ปานกลาง แต่ ส่ ง ผลกระทบในด้า นของระยะเวลาในระดับ สู ง อาจ
เนื่องมาจากหากเกิดปั ญหาที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ขา้ งเคียงแล้วโดน
ร้องเรียนอาจทาให้โครงการเกิดการหยุดชะงักได้หรือทาให้มรี ะยะเวลา
ในการทางานของโครงการน้อยลงจากแผนงานของโครงการ รวมถึง
การเข้าไปไกล่เกลีย่ หาข้อตกลงเพื่อให้โครงการดาเนินงานต่อได้ต้องมี
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในบางส่วน เช่น กัน้ แสลนหรือรัว้ กันฝุ่นชัวคราว
่
เป็ น
ต้น
6.2.9 การร้อ งเรีย นจากลูกค้าภายในโครงการ จากปั ญ หา
ดังกล่าวส่งผลต่อความสาเร็จของโครงการในด้านค่าใช้จ่ายและคุณภาพ
ในระดับปานกลาง แต่ส่ งผลกระทบในด้านของระยะเวลาในระดับสูง
อาจเนื่อ งมาจากหากเกิด ปั ญหาที่ส่ งผลกระทบต่อ พื้น ที่ขา้ งเคียงแล้ว

โดนร้ อ งเรี ย นอาจท าให้ โ ครงการเกิ ด การหยุ ด ชะงัก ได้ ห รื อ ท าให้ มี
ระยะเวลาในการทางานของโครงการน้อยลงจากแผนงานของโครงการ
ข้อเสนอแนะเพิ่ มเติ ม
จากระดับความรุนแรงของปั ญหาต่าง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ จะส่งผล
กระทบต่อความสาเร็จของโครงการในด้านของระยะเวลามากทีส่ ุด ซึง
พอกระทบต่อระยะเวลาจึงส่งต่อเนื่องไปยังคุณภาพของงาน เพราะใน
บางกรณีอาจต้องมีการเร่งรัดงานให้ทนั ตามเวลาทีโ่ ครงการได้วางแผน
ไว้ ในขณะทีป่ ั ญหาต่าง ๆ ไม่ค่อยมีผลกระทบต้นทุนค่าใช้จ่ายมากนัก
เพราะถ้าหากมีการเปลีย่ นแปลงผังโครงการเกิดขึน้ ทางโครงการ
จะต้องประเมินให้ตน้ ทุนค่าใช้จ่ายไม่แตกต่างจากต้นทุนเดิมมากนัก
เพือ่ ลดความเสีย่ งจากผลตอบแทนของโครงการทีจ่ ะได้รบั ดังนัน้ เมือ่
ปั ญหาต่าง ๆ ส่งผลกระทบต่อความสาเร็จของโครงการในด้าน
ระยะเวลามากทีส่ ุด สิง่ ทีต่ ามมาอย่างหลีกเลีย่ งไม่ได้ คือ ระยะเวลาที่
น้อยลงกับต้นทุนค่าใช้จ่ายทีไ่ ม่ได้แตกต่างจากเดิม ทาให้มผี ลกระทบ
ต่อเนื่องไปยังคุณภาพของงาน
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