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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาและสร้างแบบจ าลองหมู่บ้านจัดสรรต้นแบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือศึกษารูปแบบโครงการหมู่บ้านจัดสรรในเขตอ าเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาวิเคราะห์และ
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการหมู่บ้านจัดสรรและพัฒนาและสร้างแบบจ าลองหมู่บ้าน
จัดสรรต้นแบบการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม
ตรวจเอกสารประกอบด้วยสถาปนิก จ านวน 5 คน ผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร จ านวน 
250 คนการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และการ
วิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัยพบว่า 
  1. การริเริ่มโครงการเริ่มจากนักพัฒนาโครงการที่มีพ้ืนฐานสายวิชาชีพออกแบบได้ทั้ง
วิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี การเลือกพ้ืนที่ การใช้
ประโยชน์ที่ดิน สภาพแวดล้อมท่ีจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ  
  2. การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมท าให้การจัดการสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ต้องท าตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ระเบียบปฏิบัติ การจัดท ารายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม รายงานฉบับย่อ รายงานสรุปเฉพาะประเด็นที่ส าคัญที่ได้เสนอไว้ในรายงาน
ฉบับหลัก การว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมการ
คัดเลือกบริษัทที่ปรึกษาที่ต้องมีคุณสมบัติตามท่ีกฎกระทรวงได้ก าหนดไว้ บทบาทหน้าที่ของสถาปนิก
ต้องมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติวิชาชีพและมีความเข้าใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อม เพ่ือใช้ในการ
ออกแบบที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
  3. การจัดการสิ่งแวดล้อมต้องการก าหนดนโยบายเพ่ือเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา
สิ่งแวดล้อม การวางแผนการวิเคราะห์ปัญหาสิ่งแวดล้อม กฎหมาย พันธะกรณีทางสิ่งแวดล้อม 
ก าหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการด าเนินการ จัดท าแผนปฏิบัติการ เพ่ือให้การจัดการ
สิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้รับการปรับปรุงพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง 
 ผู้วิจัยเห็นว่าแนวคิดการพัฒนาและบริหารจัดการหมู่บ้านจัดสรรเพ่ือคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี 
การพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมสามารถน าไปช่วยเป็นแนวทางทั้งในเชิง
ทฤษฎีและในเชิงปฏิบัติให้กับผู้ประกอบการของโครงการหมู่บ้านจัดสรรได้ศึกษาน าไปปฏิบัติใช้กัน
อย่างต่อเนื่อง จะช่วยแก้ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและท าให้มีการพัฒนาโครงการหมู่บ้านจัดสรรที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแพร่หลายต่อไปได้ในอนาคต  
 



 จากการตอบแบบสอบถามผู้อยู่อาศัยในโครงการหมู่บ้านจัดสรร พบว่ามีความต้องการอยู่ใกล้
แหล่งคมนาคม คิดเป็นร้อยละ 77.20 อยู่ใกล้แหล่งบริการชุมชน คิดเป็นร้อยละ 59.20 พ้ืนที่เปิดโล่ง 
คิดเป็นร้อยละ 53.20 ระดับความพึงพอใจการจัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( x =3.89 S.D=0.65) การจัดการสิ่งแวดล้อมภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.62 S.D=0.83) 
หมู่บ้านที่มีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.68 S.D=0.76) 
หมู่บ้านมีส่วนร่วมในการท ากิจกรรมการจัดสิ่งแวดล้อมของหมู่บ้าน ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
( x = 3.29 S.D=0.94) หมู่บ้านมีการออกแบบโครงการที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการ
น้ าเสีย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.14 S.D=0.87) หมู่บ้านมีการออกแบบโครงการที่มีผล
ต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมด้านการจัดการขยะมูลฝอย ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.17 
S.D=0.95) หมู่บ้านมีการออกแบบโครงการที่มีผลต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ้ืนที่สีเขียว ภาพรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง       ( x = 3.11 S.D=0.98) หมู่บ้านมีการออกแบบโครงการที่มีผลต่อคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม ด้านการจราจร ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.09 S.D=0.92) หมู่บ้านมีการ
พัฒนาโครงการกับการสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x = 3.63 S.D=0.83) 
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Abstract 
 This research, the development and modeling of eco-friendly housing estate 
aimed to study the model and environmental impact analysis of housing estate and 
in capital district Nakhon Ratchasima province. This research also developed and 
modeled an eco-friendly housing estate. The research methodology is that the 
questionnaires were administered to collect data from the samples were 5 
architects and 250 members in the researched housing estates. The collected data 
later were analyzed by utilizing the qualitative and quantitative methods, 
percentage (%), median ( x ) and standard deviation (S.D). 

The findings were as follows: 
1) The initiation and modeling of housing estate should develop and model by 

an estate developer which has good knowledge and vision about the objective of 
the eco-friendly housing estate, planning, planning permission, environmental 
obligations and public law.  

2) The environmental impact analysis of housing estate provides the effectively 
environmental management. This management must be followed the 
environmental rules, methods, regulations, shorten and summarized report of 
environmental impact. The consultancy firm of environmental impact must have 
qualification following the ministerial regulation. The responsible architect must 
have a good knowledge about eco-friendly housing estate. 

3) The environmental management must have a regulation which provides a 
solution to an environmental problem, planning, law, environmental obligations. 
This regulation also must specify an objective of the management and agenda 
model in order to obtain the effectively environmental management and 
continuously development. 

Researcher has an opinion that the development and modeling of eco-friendly 
housing estate can provides the practical and theoretical guidelines for an owner of 
a housing estate. The research provide the solution of an environmental problem 
and development plan for an eco-friendly housing estate. 

According to the questionnaires from the samples were 250 members in the 
researched housing estates, the requirement of living nearby a transportation is 



77.20%, the requirement of living in urban area is 59.20%, the requirement of living 
in suburban area is 53.20%, the level of life satisfaction about environmental 
management is high ( x =3.89 S.D =0.65), the level of housing estate’s environmental 
management is high ( x = 3.62 S.D =0.83), the level of cooperation housing estate 
with environmental management is high ( x = 3.68 S.D =0.76), the level of 
cooperation housing estate with activities about environmental management is 
medium ( x = 3.29 S.D =0.94), the level of housing estate’s wastewater management 
is medium ( x = 3.14 S.D =0.87), the level of housing estate’s garbage management is 
medium ( x = 3.17 S.D =0.95), the level of housing estate’s green zone is medium 
( x = 3.11 S.D =0.98), the level of housing estate’s traffic management is medium 
( x = 3.09 S.D =0.92) and the level of housing estate’s environmental development 
is high ( x = 3.63 S.D =0.83) 
 
 
  


