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บทคัดย่อ 
 

 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน และแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กลุ่มประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
บุคลากรภายใน รวมถึงบุคคลภายนอก ผู้ที่มาติดต่องานราชการ ผู้ปกครองของนักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน
โรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในช่วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ชาวบ้านในบริเวณชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาใช้
พ้ืนที่ สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และไคสแคว์ ผลการวิจัยพบว่าค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของ
ผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีมีค่าเท่ากับ 3.59 ซึ่งอยู่ในระดับ
มาก ในการทดสอบสมมุติฐานพบว่าความแตกต่างของปัจจัยส่วนบุคคล ด้านเพศ ด้านสถานภาพ และ
ด้านสังกัดคณะส่งผลให้ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจแตกต่างกัน โดยเพศหญิงให้ความส าคัญต่อ
ด้านความปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่มากกว่าเพศชาย ผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้งานพ้ืนที่น้อยจะมีความพึง
พอใจในระดับมากเนื่องจากยังไม่รับรู้ปัญหาถึงปัญหาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี และสังกัดคณะของผู้ใช้พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันจะสอดคล้องกับต าแหน่งที่ตั้งของสังกัด
คณะ โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะที่ตั้ง หรือมีการใช้พ้ืนที่บริเวณ ประตู 3 และประตู 4 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ 
และอาคารเรียนต่างๆ บริเวณ ประตู 3 และประตู 4 อย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
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กิตติกรรมประกาศ 
 

ในการจัดท าปัญหาพิเศษเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้  ด้วยค าแนะน า และความกรุาา
อย่างสูงจาก ผู้ช่วยศาสตรจารย์อรัญญา ภู่รอด อาจารย์ที่ปรึกษาปัญหาพิเศษ และอาจารย์ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และอาจารย์บุญญาพร บุญศรี ที่ได้ให้ความกรุาาแนะน าและติดตามการท า
ปัญหาพิเศษครั้งนี้อย่างใกล้ชิดตลอดมา  นับตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งส าเร็จเรียบร้อยสมบูรา์  ผู้วิจัยรู้สึก
ซาบซึ้งในความกรุาาของท่านเป็นอย่างยิ่ง และสามารถส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ 

นอกจากนี้ข้าพเจ้าขอขอบคุาคาาจารย์ทุกท่านในสาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์  ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชา 
ความรู้ คอยให้ความช่วยเหลือ ให้ค าแนะน า  และให้ข้อคิดที่ดีต่างๆ เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการท า
ปัญหาพิเศษแก่ข้าพเจ้ามาโดยตลอด จึงขอกราบขอบพระคุาเป็นอย่างสูงไว้ า ที่นี้ด้วย 

 สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุา บิดา  มารดา ที่คอยเป็นก าลังใจและให้การสนับสนุนด้าน
งบประมาาในระหว่างการท าปัญหาพิเศษครั้งนี้  รวมถึงเพ่ือนๆ พ่ีๆ  ที่คอยช่วยเหลือในด้านต่างๆ เป็นทั้ง
ก าลังใจที่ดีต่อกันเสมอมา และคอยเป็นแรงผลักดันให้ข้าพเจ้ามีความตั้งใจในการศึกษาในการท าปัญหาพิเศษ
จนส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์จนถึงวันนี้วันที่ข้าพเจ้าส าเร็จการศึกษาครั้งนี้ และรวมถึงผู้ที่ไม่ได้กล่าวมา า 
ที่นี้ด้วย 
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บทท่ี  1 

บทน ำ 

 

1.1  หลกักำรและเหตุผล  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นสถาบันอุดมศึกษาหนึ่งในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลทั้งที่มีอยู่ทั้งหมด 9 แห่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี มีพ้ืนที่ขนาด 720 ไร่ 2 งาน 
45 ตารางวา ตั้งอยู่ที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต - นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี มี
นักศึกษาจ านวน 24,265 คน ทางมหาวิทยาลัยได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในเรื่องการศึกษาและ
ยังให้ความส าคัญกบัทางด้านภูมิทัศน์ ตลอดเรื่อยมาเพ่ือรองรับจ านวนผู้ใช้พ้ืนที่ทีมี่จ านวนมากขึ้นและ
สามารถเป็นสถานที่ส าหรับพักผ่อนหย่อนใจของนักศึกษา บุคลากร และ บุคคลทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการ
 ในปี พ.ศ.2554 ประเทศไทยเกิดเหตุมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ ท าให้สภาพภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
ได้รับความเสียหายอย่างมาก จากนั้นได้มีการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ภายในตลอดเรื่อยมาเพ่ือให้
กลับมามีสภาพสวยงามดังเดิม แต่ยังมีบางพ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยที่ยังได้รับการพัฒนาไม่เพียงพอ ประกอบ
กับที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีได้เล็งเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษธ์รรมชาติในสังคมยุค
ปัจจุบัน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจึงไดมุ้่งเน้นที่จะปรับปรุง และพัฒนาให้กลายเป็น
มหาวิทยาลัยสีเขียวเพ่ือปลูกฝังให้นักศึกษา บุคลากรได้เห็นความส าคัญของธรรมชาติ และยังสามารถ
ช่วยลดพลังงานที่ใช้ภายในมหาวิทยาลัยได้ 

ดังนั้น เพ่ือพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ภายในของมหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรีให้มีความสอดคลอ้งกับ
วัตถุประสงค์ดังกล่าว จึงเห็นสมควรที่จะศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีเพ่ือน าข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในด้านการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ให้มีความ
สมบูรณ์ และสอดคล้องกับความต้องการใช้งานของผู้ใช้พ้ืนที ่

 

1.2  วัตถุประสงค์ในกำรศึกษำ 
 1.2.1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของผู้ใช้พ้ืนที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1.2.2 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู้ที่ใช้บริการต่อสภาพภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 1.2.3 เพ่ือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานและแนวทางในการออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
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1.3  สมมุติฐำนของกำรศึกษำ 
 ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่แตกต่างกัน มีผลต่อความ
พึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

1.4  ขอบเขตกำรศึกษำ 

 การศึกษาครั้งนี้ท าการศึกษาบริเวณภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เป็นการ 
ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างของประชากรที่เข้ามาใช้บริการ แบ่งเป็นนักศึกษา บุคลากร
ภายใน บุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้บริการในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโลยีราชมงคลธัญบุรี เช่น ผู้ที่มา
ติดต่องานราชการ ผู้ปกครองของนักศึกษาและนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล บุคคลภายนอก
ที่เข้ามาท ากิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัย และท าการส ารวจข้อมูลความพึงพอใจในด้านต่างๆ ของ
ผู้ที่มาใช้บริการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 1.4.1 ด้านสาธารณูปโภค หมายถึง การประกอบการเพ่ือประโยชน์แก่บุคคลทั่วไป เช่น ไฟฟ้า 
น้ าประปา โทรคมนาคม  ถนน การจัดการของเสีย  การจัดสรรธารณูปโภคให้ทั่วถึงนั้นมีความส าคัญเป็นอย่าง
ยิ่งเพราะการสาธารณูปโภคขั้นพ้ืนฐาน คือปัจจัยที่บ่งบอกถึงคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ใช้พ้ืนที่ 
 1.4.2 ด้านต าแหน่งจุดพักผ่อนหย่อนใจ หมายถึง สถานที่ที่สร้างขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้
เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจส าหรับผู้ใช้พ้ืนที่ และเป็นที่ประกอบกิจกรรมต่างๆ เช่น การเดินเล่น การพักผ่อน 
การออก าลังกาย เพ่ือผ่อนคลายจิตใจจากการเรียน การท างานและการท ากิจกรรมต่างๆ โดยมีการจัด
แต่งบริเวณไว้อย่างสวยงาม พร้อมสิ่งอ านวยความสะดวกไว้คอยบริการแก่ผู้ใช้พ้ืนที่  
 1.4.3 ด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)  อาคาร และสถานที่จะเกิดขึ้นมาได้ย่อมผ่านการ
ออกแบบตามวัตถุประสงค์การใช้งานส าหรับผู้ใช้งาน ตามประโยชน์ใช้สอยที่แตกต่างกันออกไป และ
ในขณะเมื่อมีการใช้งานก็ย่อมจะทรุดโทรมหรือเสื่อมถอยตามสภาพการใช้งาน ตามสภาพกาลเวลา และ
จ าเป็นต้องมีงานด้านบริหารจัดการอาคารสถานที่เพ่ือดูแลรักษา อาคารสถานที่อย่างสม่ าเสมอเพ่ือการใช้
งานให้คุ้มค่าการลงทุนตามวัตถุประสงค์ของอาคารสถานที่นั้นๆ 
 1.4.4 ด้านการใช้พรรณไม้ (Softscape) หมายถึง  ส่วนประกอบทางธรรมชาติในงานภูมิสถาปัตยกรรม
หรือในสวน  ได้แก่ ดิน บ่อน้ า รวมทั้งพืชพรรณประเภทต่างๆ ซึ่งแบ่งออกได้หลายประเภทตามลักษณะ
ของการออกแบบและการวางต าแหน่งลงในสวน  เช่น  ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน เป็นต้น ควรมีการเลือกใช้
พรรณไม้ใหเ้หมาะสมสอดคล้องกับสภาพพ้ืนที่ อาคาร สถาปัตยกรรม ความปลอดภัย กิจกรรมต่างๆที่
เกิดข้ึนในแต่ละพ้ืนที่  และดูแลรักษาได้ง่ายเพ่ือช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาในระยะยาว 
 1.4.5 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์  เป็นงานที่ต้องปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ถ้าไม่ปฏิบัติอย่าง
สม่ าเสมอจะท าให้เกิดผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่องานมวลรวม (สมจิต โยธะคง, 2541 : 27) 
การจัดการงานดูแลบ ารุงรักษางานภูมิทัศน์ 
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 1.4.6 ด้านการจัดระเบียบสวน เพ่ือช่วยให้งานด้านการดูแลรกัษาสภาพภูมิทัศน์นั้นมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น และยังช่วยลดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นจากการท างานที่ผิดวิธี 
 1.4.7 ด้านมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารการจัดการที่
ดีมีประสิทธิภาพภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม และการประหยัดพลังงาน 
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อาศัย การรักษาสภาพแวดล้อม 
และการประหยัดพลังงาน การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆอย่าง
มีประสิทธิภาพ เพ่ือให้สอดคล้องกับสภาพสังคมในยุคปัจุบันและเป็นการจัดการดูแลรักษาพ้ืนที่สีเขียว
อย่างยั่งยืน  
 1.4.8 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก เพ่ือสนองความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ในแง่ของประโยชน์ใช้
สอยด้านต่างๆ ในสัดส่วนที่เพียงพอกับจ านวนผู้ใช้พื้นที่ 
    

1.5 กรอบแนวคิดในกำรวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้ศึกษาได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องน ามาสร้างเป็นกรอบแนวคิด
เพ่ือก าหนดแนวทางในการศึกษา โดยจะเลือกศึกษาปัจจัยและตัวแปรที่ส าคัญมาบางประการ ที่เชื่อว่า
มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอาคารสถานที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี สามารถ
สรุปเป็นกรอบแนวคิดของการศึกษาซึ่งประกอบด้วยตัวแปรอิสระ คือ เพศ อายุ ระดับการศึกษา คณะ 
สถานะภาพ ปัจจัยสภาพแวดล้อมในด้านต่างที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และตัวแปรตาม คือ ความพึง
พอใจของผู้ที่เข้ามาใช้บริการใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ตัวแปรอิสระ 
(Independent Variable) 

    

 

              
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

แผนภูมิที่ 1.1 แนวคิดกรอบการวิจัย 

 

ปัจจัยส่วนบุคคล 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. สถานภาพ 

4. สังกัดคณะ 

ตัวแปรตำม 
Dependent Variable 

ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 

ปัจจัยสภำพแวดล้อมในด้ำนต่ำงๆ 

1. ด้านไฟส่องสว่าง 

2. ด้านเส้นทางสัญจร 

3. ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ 

4. ด้านประติมากรรม สิ่งประดับ

ตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

5. ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

6. พันธุ์ไม้ยืนต้น 

7.ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 

8. ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

9. ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์

ทางภูมิทัศน์ 

 

 

 

 

การออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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1.6 ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรศึกษำ 
 1.6.1 ได้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ใช้พ้ืนที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

1.6.2 ได้ทราบความพึงพอใจในด้านภูมิทัศน์ ของผู้ที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
 1.6.3 ได้แนวทางการออกแบบและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรีให้มีความเหมาะสม และสอดคล้องกับความต้องการของผู้มาใช้บริการ 
    

1.7  นิยำมศัพท์  
 เพ่ือให้เข้าใจความหมายของค าศัพท์ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้และเพ่ือความเข้าใจที่สอดคล้องกัน
ระหว่างผู้ใช้โครงการกับผู้ท าการศึกษา จึงขอก าหนดความหมายของค าศัพท์ไว้ดังนี้ 
 “การจัดภูมิทัศน์” หมายถึง การจัดสวนซึ่งเป็นงานศิลปะอย่างหนึ่งโดยการน าพรรณไม้และ 
วัสดดุมาตกแต่งต่างๆ มาจัดให้เกิดความสวยงาม และรูปแบบการจัดจะมีความแตกต่างกันตามลักษณะ
ของพ้ืนที่สภาพแวดล้อมและจุดมุ่งหมายการใช้ประโยชน์ 
 “ความพึงพอใจ” หมายถึง ทัศนคติหรือความรู้สึกที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หรือปัจจัยต่างๆ ที่มี
ความเกี่ยวข้องกับความรู้สึกพอใจ และจะเกิดเมื่อความรู้สึกของบุคคลนั้นได้รับการตอบสนอง หรือ
บรรลุจุดมุ่งหมายในระดับหนึ่งความรู้สึกดังกล่าวจะไม่ลดลงหรือไม่เกิดขึ้นถ้าหากความต้องการหรือจุด 
มุ่งหมายนั้นไม่ได้รับการตอบสนอง 
 “ผู้ใช้พ้ืนที่” หมายถึง นักศึกษา บุคลากรภายในและบุคลลทั่วไปที่เข้าติดต่อราชการและท า
กิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 “ความพึงพอใจของผู้ของผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี” หมายถึง 
ทัศนคติหรือความรู้สึกของผู้เข้ามาใช้พ้ืนที่การภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่มีต่อ
องค์ประกอบของความพึงใจในด้านการให้บริการ สาธรณูปโภค ด้านต าแหน่งจุดพักผ่อน ด้านงานภูมิทัศน์
ดาดแข็ง (Hardscape) ด้านการใช้พรรณไม้ ด้านการดูแลและด้านการจัดระเบียบสวน 
 “งานภูมิทัศน์ดาดแข็ง (Hardscape)” หมายถึง วัสดุ อุปกรณ์ สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งต่างๆที่
นอกเหนือจากการใช้พรรณไม้ในการจัดภูมิทัศน์เพ่ือให้เกิดความสวยงาม เช่นศาลาพักร้อน ลานจอดรถ 
ซุ้มทางเดิน เป็นต้น 
 “มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)” หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบูรณาการอนุรักษ์
ด้านพลังงาน และสิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกกิจกรรม ของมหาวิทยาลัย 
ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการท างานในบรรยากาศที่มีความปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน 
อันก่อให้เกิดผลดีต่อสิ่งแวดล้อม และชุมชน (ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ฉบับที่ 357, 2559 : 1)  
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ภำพที่ 1.1 สภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

ภำพที่ 1.2 สภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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ภำพที่ 1.3 สภาพภูมิทัศน์ปัจจุบันบริเวณหอประชุมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 

 

ภำพที่ 1.4 ลานจอดรถบริเวณอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 
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ภำพที่ 1.5 พ้ืนที่รกร้างบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกับคณะศิลปศาสตร์ 

 

 

ภำพที่ 1.6 พ้ืนที่รกร้างบริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการกับคณะศิลปศาสตร์ 



9 
 

 

ภำพที่ 1.7 จุดพักผ่อนข้างอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 

 

 

ภำพที่ 1.8 พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 
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ภำพที่ 1.9 พ้ืนที่บริเวณด้านหน้าอาคารวิทยบริการ 

 

 

ภำพที่ 1.10 สวนสาธารณะบริเวณอาคารยิมเนเซียม 
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ภำพที่ 1.11 สวนสาธารณะบริเวณอาคารยิมเนเซียม 

 

 

ภำพที่ 1.12 สวนสาธารณะบริเวณอาคารยิมเนเซียม 
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ภำพที่ 1.13 สวนสาธารณะบริเวณอาคารยิมเนเซียม 



 
 

บทท่ี  2 
ตรวจเอกสาร 

 
 การจัดภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเป็นการจัดภูมิทัศน์ในสถานที่ศึกษา
ทีม่ีความมุ่งหมายเพ่ือท าให้พ้ืนที่ให้มีความร่มรื่น สวยงาม สะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสม
ที่จะเป็นแหล่งเรียนรู้และจูงใจให้เกิดการเรียนรู้ ในส่วนของสิ่งแวดล้อมนับว่าเป็นความส าคัญ และความ
จ าเป็นที่จะต้องเร่งปลูกฝังความรู้เรื่องสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ธรรมชาติอย่างเร่งด่วนแก่เยาวชน
รุ่นใหม่ไปพร้อมกับการเรียนรู้ได้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และความรู้ในด้านอ่ืน  ๆควบคู่กันไป ดังนั้นจึง
เห็นสมควรศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยได้
ท าการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ 
 1) ความหมายของความพึงพอใจ 
 2) ความต้องการของมนุษย์ 
 3) ความหมายของการจัดภูมิทัศน์ 
 4) แนวความคิดในการออกแบบ 
 5) แนวคิดและแนวทางการออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพ้ืนที่ 
 6) วัสดุดาดแข็งในงานภูมิทัศน์ (Hardscape) 
 7) วัสดุพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ 
 8) การจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
 9) พ้ืนที่สีเขียว 
 10) ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว 
 11) สาธารณูปโภคท่ีเกี่ยวข้องกับงานภูมิทัศน์ 
 12) มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) 
 13) การจัดทางจักรยาน (Bicycle Lane)  
 14) ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
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2.1  ความหมายของความพึงพอใจ 

โดยทั่วไปการศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจมักนิยมกันในสองมิติคือ มิติความพึงพอใจของผู้ 
ปฎิบัติงาน (Job Statisfaction) และมิติความพึงพอใจในการรับบริการ (Service Statisfaction) ใน
การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาในมิติหลัง ซึ่งมีผู้กล่าวถึงแนวคิดนี้ไว้จ านวนมากในลักษณะใกล้เคียงกัน 
และความสัมพันธ์กับเรื่องทศนคติดังตัวอย่างเช่น 
 Daniel (1993 : 333) (อ้างถึงใน นันทชัย ปัญญาสุรฤทธิ์, 2541 : 21) ให้ทัศนะความพอใจ 
หมายถึงความส าเร็จ (Achievement) และความมุ่งมาดปารถณา (Aspiration) ในงานนั้น 
  Wolman (1973) (อ้างถึงใน พิมานมาศ ลีเลิศวงศ์ภักดี, 2552 : 44) ความพึงพอใจหมายถึง 
ความรู้สึก (Feeling) มึความสุข เมื่อได้รับผลส าเร็จตามจุดมุ่งหมาย (Goals) ความต้องการ (Wants) 
หรือแรงจูงใจ (Motivation)   

พวงรัตน์ ทวีรัตน์ (2538 : 106) ได้กล่าวว่า ทัศนคติ (Attitude) หมายถึง ความรู้สึกของ 
บุคคลต่างๆ อันเป็นผลเนื่องมาจากการเรียนรู้ประสบการณ์และเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลแสดง 
พฤติกรรมต่อสิ่งต่างๆ ไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นไปในทางสนับสนุนหรือทางต่อต้านก็ได้ 

Shelley (1975) (อ้างถึงใน ทิวา ประสุวรรณ, 2547 : 8) ได้ศึกษาความคิดเกี่ยวกับความพึง
พอใจ สรุปได้ว่าความพึงพอใจเป็นความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู้สึกในทางบวก และ
ความรู้สึกในทางลบ ความรู้สึกในทางบวกเป็นความรู้สึกเมื่อเกิดขึ้นจะท าให้เกิดความสุข ความสุขนี้
เป็นความสุขท่ีรู้สึกแตกต่างจากความรู้สึกทางบวกอ่ืนๆ กล่าวคือ ความสุขที่มีระบบย้อนกลับความสุข
สามารถท าให้เกิดความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพ่ิมขึ้น ความรู้สึกทางลบ ความรู้สึกทางบวก และ
ความสุขมีความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อน และระบบความสัมพันธ์ของความรู้สึกท้ังสามนี้เรียกว่า 
ระบบความพึงพอใจ โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อระบบความพอใจมีความรู้สึกทางบวกมากกว่า
ทางลบ 
 ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกในทางบวกทีจ่ะเกิดขึ้นเมื่อบุคคลได้รับการตอบสนองความต้องการ
ในสิ่งที่ชอบท าให้เกิดความสบายใจ แต่ละบุคคลนั้นจะมีความพึงพอใจที่แตกต่างกันโดยมีสภาพแวดล้อม
เข้าไปเกี่ยวข้อง 
 

2.2  ความต้องการของมนุษย์ 
 Abraham Harold Maslow (A Theory of Human Motivation, 1934 : 370-396) ไ ด้
กล่าวถึงทฤษฎีการจูงใจที่จะเกิดขึ้นโดยมีปัจจัยมาจากความต้องการของมนุษย์เป็นอิทธิพลที่ท าให้มี       
แรงจูงใจเกิดข้ึน โดยแบ่งล าดับขั้นความต้องการ (Hierarchy of Needs) ได้ 5 ระดับ ดังนี้ 
 2.2.1 ความต้องการทางสรีระพ้ืนฐาน (Physiological Needs) เป็นความต้องการสิ่งจ าเป็น
พ้ืนฐานของชีวิต ตั้งแต่อากาศหายใจ อาหารบ ารุงร่างกาย เครื่องนุ่งห่มห่อหุ้มร่างกาย ยารักษาโรคให้
ร่างกายปลอดจากโรค บ้านเป็นที่อยู่อาศัยการพักผ่อนนอนหลับ การสืบพันธุ์เพื่อด ารงเผ่าพันธุ์ 
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 2.2.2 ต้องการความปลอดภัย (Safety Needs) ต้องการปกป้องคุ้มครองชีวิตให้มีความมั่นคง
ปลอดภัย ต้องการหลบหลีกภัยอันตราย หลบหลีกความสับสนวุ่นวาย หลบหลีกความล้มเหลวไม่
แน่นอน ต้องการพ้นต่อภัยไข้เจ็บทั้งปวง 
 2.2.3 ต้องการสังคม (Social Needs) ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของสังคม ต้องการความรัก 
ความเห็นใจ ต้องการเป็นที่รัก เป็นที่นิยมชมชอบของคนอ่ืน ต้องการเท่าเทียมกับคนอ่ืน ต้องการ
ความทันสมัยอย่างรสนิยมสูงแม้รายได้ต่ า อยากอยู่เป็นหมู่เหล่า เป็นสังคม ไม่อยากอยู่โดดเดี่ยว กลัว
การถูกทอดทิ้ง 
 2.2.4 ต้องการความภูมิใจ (Self-Esteem Needs) ต้องการเป็นตัวของตัวเอง พ่ึงตนเองได้ให้
คนอ่ืนยอมรับ ได้รับการยกย่อง ได้รับเกียรติยศชื่อเสียง ให้คนอ่ืนท าตาม อยากได้ความภูมิใจในตนเอง 
 2.2.5 ต้องการประจักษ์ในตนเอง (Self-Actualization Needs) ต้องการความก้าวหน้า 
พัฒนาชีวิตในรูปแบบต่างๆ ให้ตนมีพลัง อ านาจ ความสมบูรณ์ แข็งแรง ความเฉลียวฉลาด ต้องการ
เรียน ความเข้าใจในชีวิตและโลก อยากสมปรารถนา กลัวความเสื่อม ความไม่ก้าวหน้าในชีวิต ความ
ต้องการขั้นนี้เป็นความต้องการขั้นสูงสุด 
 ความต้องการของแต่ละบุคคลนั้นมีแตกต่างกันไปโดยมีปัจจัยทางด้าน สถานะ อาชีพ เพศ 
อายุ และสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง ยกตัวอย่างเช่น เพศหญิงมักชอบสิ่งที่มีสีสันสวยงามจึง
อาจมีความชอบสวนไม้ประดับที่มีสีสันสวยงาม หรือ ผู้ที่มีอายุมากมักจะชอบความเรียบง่าย ก็จะชอบ
สวนที่มีความเรียบง่ายร่มรื่นเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ 
 

2.3  ความหมายของการจัดภูมิทัศน์ 
ภูมิทัศน์ (Landscape) เป็นค าเรียกส่วนของผิวโลกที่สามารถมองเห็นได้จากจุดใดจุดหนึ่งบน

ผิวโลกหรือเหนือผิวโลก ประกอบด้วยภูมิทัศน์ธรรมชาติ (Natural Landscape) และภูมิทัศน์ที่มนุษย์
สร้างขึ้น (Man-Made Landscape) ซึ่งปรากฏให้เห็นตามลักษณะทางธรรมชาติและการกระท าของ
มนุษย์ หรืออีกนัยหนึ่ง “ภูมิทัศน์” คือ สิ่งแวดล้อมรอบตัวเรา ที่ปรากฏให้เห็นเป็นรูปธรรมจับต้องได้
ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 และน ามาเพ่ือการอุปโภคหรือบริโภคในการยังชีพให้อยู่รอดมีความมั่นคง ปลอดภัย 
ทั้งกายและจิตใจ เช่น ถนนหนทาง อาคารบ้านเรือน โรงงานอุตสาหกรรม สวนเพ่ือนันทนาการและ
การพักผ่อน แม่น้ า ทะเล ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา ลม แดด ฝน ฯลฯ 

การออกแบบจัดภูมิทัศน์นั้นนับเป็นการออกแบบเพ่ือเป็นสื่อกลางระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ 
และระหว่างมนุษย์ต่อธรรมชาติ  ซึ่งในปัจจุบันธรรมชาติถูกท าลายลงอย่างมาก  ความส าคัญของการ
จัดสวนก็มีคุณค่ามากข้ึน ทั้งในด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ  การจัดวางผังเมือง  การก าหนดพ้ืนที่สีเขียว  
การก าหนดเขตอุตสาหกรรม สถานศึกษา และเขตที่อยู่อาศัย  เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการออกแบบจัดสวนไม่ว่าจะขนาดเล็กหรือใหญ่จะต้องระลึกเสมอว่า ต้องออกแบบให้มี
ความส าพันธ์กับสภาพแวดล้อม  อันรวมไปถึงสภาพพ้ืนที่   รูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง  มี
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ความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม และยังจะต้องออกแบบให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้คนในสังคม
นั้นๆ ด้วย การออกแบบเพ่ือการจัดสวนจึงไม่ใช่เป็นงานที่ท าลายสภาพแวดล้อมแต่เป็นงานที่ต้องเสริมสร้าง
สภาพแวดล้อมของส่วนรวมให้ดีขึ้น 

การจัดภูมิทัศน์ คือ การออกแบบปรับปรุงสภาพพ้ืนที่บริเวณภายนอกอาคารให้มีความสวยงาม 
สามารถตอบสนองต่อการใช้งานที่มีกิจกรรมต่างๆเกิดขึ้นในพ้ืนที่นั้นได้ เกิดความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 
มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อม รูปแบบของสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้าง และสามารถดูแลรักษาได้ใน
ระยะยาว 
 

2.4  แนวความคิดในการออกแบบ (Design Concept) 
 วิมลสิทธิ์ หรยางกูร (2549 : 47-53) ได้กล่าวถึงแนวความคิดในการออกแบบว่า แนวความคิด
ในการออกแบบเป็นความคิดรวบยอดที่ใช้เป็นแนวทางในการแก้ปัญหาในการออกแบบ ตามเนื้อหา
ที่ได้ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ โดยเนื้อหาแนวความคิดของเจ้าของโครงการถือเป็นเนื้อหา
สาระส าคัญในส่วนของวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ออกแบบมีความเข้าใจในแนวความคิดของโครงการ 
 แนวความคิดในการออกแบบที่ครอบคลุมต้องเกิดขึ้นหลังจากการค้นหา และการก าหนด
ความต้องการและปัญหาในด้านต่างๆ แล้วทั้ง 5 หัวข้อส าคัญได้แก่  
  1) วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  2) สภาพแวดล้อม (Environments) 
  3) กิจกรรม (Activities) 
  4) ผู้ใช้ (Users) 
  5) ทรัพยากร (Resources) 
 2.4.1  วัตถุประสงค์ (Objectives) 
  2.4.1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการ (Objective of Project)  เป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ของโครงการคือความเป็นมาของโครงการ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจจุดมุ่งหมายของโครงการ
และลักษณะเฉพาะของโครงการส าหรับเป็นกรอบแม่บทในการด าเนินงาน 
   1) เป้าหมาย (Goals) มีสาระส าคัญเกี่ยวกับความต้องการกว้างๆ ของ
เจ้าของโครงการหรือผู้ด าเนินการในระดับบริหารในประเด็นหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมและสมรรถนะ
ทางด้านการใช้สอย  
   2) วัตถุประสงค์ (Objectives) ของโครงการเป็นรายละเอียดของเป้าหมาย
โครงการโดยวัตถุประสงค์สามารถตอบสนอง และใช้ประเมิณความส าเร็จได้ง่ายกว่าเป้าหมาย เพราะ
วัตถุประสงค์มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากกว่า มักเกี่ยวข้องกับความต้องการในระดับของผู้ใช้ทั่วไป
เป็นส าคัญ มากกว่าความต้องการของเจ้าของโครงการหรือผู้บริหารโครงการ 
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 2.4.2. รายการในการออกแบบ (Criteria) คือรายละเอียดต่างๆที่นักออกแบบต้องพิจรณาให้
ครอบคลุมวัตภุประสงค์ที่ก าหนดไว้ มักเกิดจากความต้องการของผู้ใช้สถานที่ และสภาพพ้ืนที่ที่จะ
ออกแบบต้องสัมพันธ์สอดคล้องกัน และรายละเอียดหรือรายการที่ครอบคลุมหัวข้อหลักมี ดังนี้ 
  2.4.2.1 ความสะดวกสบายและยืดหยุ่น (Convenience, Comfort and Flexibility) 
พิจารณาการเลือกต าแหน่งกิจกรรมเข้ากับสภาพภูมิประเทศ วางระบบสัญจรเข้าใจง่าย ผู้ใช้ไม่หลงทาง 
มีทางเข้า-ออกที่ดี ขนาดพ้ืนที่และองค์ประกอบต่างๆ มีขนาดที่มนุษย์ใช้งานได้ มีสิ่งอ านวยความสะดวก
เพียงพอไม่เดือดร้อน วัสดุที่เลือกใช้เหมาะสมกับรูปแบบของงานและภูมิอากาศ สร้างความรู้สึกส่วนตัว 
ปราศจากมลพิษ และปลอดภัย มีความยืดหยุ่นปรับได้ตามสถานการณ์ 
  2.4.2.2 ความปลอดภัย (Safety) การเลือกต าแหน่งกิจกรรมและการเลือกใช้วัสดุ
ต่างๆ ต้องเข้ากับสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ ดิน การระบายน้ า ภูมิอากาศ การเลือกเทคนิคก่อสร้าง
เหมาะสมไม่ให้ขัดแย้งกับสภาพแวดล้อม มีการดูแลรักษา ซ่อมแซมวัสดุพืชพันธุ์อย่างสม่ าเสมอ เกิด
ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้พื้นที่ 
  2.4.2.3 ความงาม (Esthetics) ขึ้นกับการน าศิลปะเข้ามาใช้ การเลือกรูปแบบที่เข้า
กับแนวความคิดในการออกแบบ และสภาพแวดล้อม การปรุงแต่งมีรายละเอียดและเหมาะกับงบประมาณ 
  2.4.2.4 พืชมีชีวิตรอด (Plant Survived) พืชที่เลือกใช้สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์
และด ารงชีวิตรอดอยู่ได้ซึ่ง ขึ้นอยู่กับการเลือกชนิดพืชให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและภูมิอากาศเฉพาะที่
ตรงจุดนั้น อาจหมายถึงการใช้พืชท้องถิ่น และเทคนิคต่างๆ ในการปลูกเลี้ยงและดูแลรักษา 
  2.4.2.5 ความเป็นไปได้ (Feasible) ไม่ก่อให้เกิดปัญหาอ่ืนๆ ตามมา ไม่ว่าแง่สภาพแวดล้อม 
แง่กฎหมาย แง่ความงาม ฯลฯ ราคาค่าสร้างานเหมะสม มีความคุ้มค่า คงอยู่นานตามอายุขัยของวัสดุ
และต้นไม้ไม่ก่อให้เกิดปัญหาด้านการดูแลรักษาสูงเกินไป ศศิยา ศิริพานิช (2554 : 57) 
 2.4.3 สภาพแวดล้อม (Environments) ในรายละเอียดโครงการ หมายถึงสภาพแวดล้อมของ
ท าเลที่ตั้งหรือต าแหน่งที่ตั้ง (Location) และของที่ตั้ง (Site) รายละเอียดด้านสภาพแวดล้อมจัดได้ว่า
เป็นตัวแปรบริบทของโครงการออกแบบ เป็นสภาพการณ์ท่ีปรากฏอยู่แล้วและรวมทั้งท่ีคาดว่าจะเกิดข้ึน
ในอนาคต 
  2.4.3.1 เขตการใช้ที่ดินและความหนาแน่น (Zoning and Density) ในรายละเอียด
โครงการให้ก าหนดประเภทของเขตการใช้ที่ดินของที่ตั้งโดยรอบ (Land use Zoning) ที่ตั้งต้องอยู่ใน
ท าเลเขตการใช้ที่ดินสอดคล้องกันกับประเภทโครงการ นอกจากจะต้องเป็นไปตามข้อก าหนดทางกฎหมาย
เกี่ยวกับการจ ากัดเขตการใช้ที่ดิน (Zoning Restriction) โครงการในท าเลที่ตั้งย่อมต้องมีความ
สอดคล้องกับประเภทของกิจกรรมต่างๆ ในย่านเดียวกัน 
  2.4.3.2 บริการชุมชน (Community Services) สภาพความพร้อมของบริการชุมชน
เป็นโครงสร้างขั้นพ้ืนฐาน (infrastructure) ทั้งทางด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ เป็นปัจจัยที่
มีความส าคัญที่ต้องน ามาพิจารณาในงานออกแบบ 
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  2.4.3.3 สภาพทางเศรษฐกิจ สั งคมและวัฒนธรรม (Exonomic, Social and 
Cultural Conditions) รายละเอียดสภาพทางเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมของท าเลที่ตั้งที่ปรากฏ
ในรายละเอียดโครงการ เป็นข้อมูลที่ชี้น าให้ผู้ออกแบบเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของโครงการมากยิ่งขึ้น 
และเป็นการเสนอแนะแนวทางในการออกแบบ เช่น เป็นโครงการส าหรับผู้ใช้ระดับใด และจ าเป็นต้อง
ออกแบบให้มีความสอดคล้องกับความต้องการตามกลุ่มสังคมประการใด ต้องออกแบบในลักษณะใด
จึงจะเป็นการส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโครงการเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน จนเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของโครงการ 
  2.4.3.4 สภาวะแวดล้อม (Envionmental Conditions) ท าเลที่ตั้งที่มักมีสภาวะ
แวดล้อมที่เป็นปัจจัยเฉพาะที่มีประโยชน์และจ าเป็นต่อการพิจรณาในงานออกแบบ หากเป็นท าเลที่
มีปัญหามลภาวะ จ าเป็นต้องก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการอย่างละเอียดถึงระดับของมลภาวะ ใน
ท านองเดียวกัน ส าหรับท าเลที่ตั้งที่มีสภาวะแวดล้อมดีเป็นพิเศษ เช่น เป็นที่ตั้งที่ได้รับประโยชน์จาก
แสงธรรมชาติ เป็นต้นว่าอยู่ติดหรืออยู่ใกล้แม่น้ า สวนสาธารณะ หรือเป็นที่ตั้งอยู่ ในย่านที่มี
ความส าคัญทางประวัติศาสตร์ ปัจจัยดังกล่าวมีประโยชน์เชิงข้อมูลต่อผู้ออกแบบในการพิจารณา
ออกแบบให้มีความสอดคล้อง และใช้ประโยชน์จากสภาพแวดล้อมได้มากที่สุด 
  2.4.3.5 การเปลี่ยนแปลงของชุมชน (Future Community Change) ส าหรับ
โครงการส่วนใหญ่ที่เป็นโครงการในระยะยาว การเปลี่ยนแปลงของชุมชนที่อยู่แวดล้อมที่ตั้งของชุมชน
อย่างรวดเร็ว การเปลี่ยนแปลงการใช้ที่ดิน ฯลฯ ซึ่งจ าเป็นต้องคาดคะเนถึงแนวโน้มของการ
เปลี่ยนแปลงของชุมชนและก าหนดไว้ในรายบะเอียดโครงการ เพ่ือน าไปประกอบการพิจารณาในการ
ออกแบบ นอกจากนี้ยังจ าเป็นต้องคาดคะเนถึงผลกระทบต่อชุมชนที่เกิดจากโครงการ 
  2.4.3.6 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมของตัวที่ตั้ง (Environmental Factors 
of Site) ในรายละเอียดโครงการเพ่ือการออกแบบจ าเป็นต้องเสนอสภาพที่ตั้งอย่างละเอียดและ
ถูกต้อง เพ่ือให้ผผู้ออกแบบได้ท าการวิเคราะห์โครงสร้างที่ตั้งได้อย่างถูกต้อง รายละเอียดที่จะก าหนด
ไว้ในรายละเอียดโรงการอาจครอบคลุมประเด็นต่อไปนี้ 
   1) ขนาดและรูปร่างของที่ดิน     
   2) ทิศทาง       
   3) สภาพภูมิอากาศจุลภาค     
   4) สภาพทางนิเวศวิทยาและภัยธรรมชาติ    
   5) สภาพทางธรณีวิทยา      
   6) สภาพการใช้ที่ดินในที่ตั้ง     
   7) สภาพทางภูมิทัศน์      
   8) สภาพการเข้าออกและการจราจรภายใน 



19 
 

 2.4.4 กิจกรรม (Activities) โครงการต่างๆ ที่จัดขึ้น ต่างมีวัตถุประสงค์ของโครงการเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ ในการประกอบกิจกรรมบางประการในสภาพแวดล้อมกายภาพที่
เหมาะสม อย่างไรก็ตามในการออกแบบสภาพแวดล้อมกายภาพย่อมต้องการรายละเอียดมากมายที่
เกี่ยวข้องกับกิจกรรมต่างๆ ที่จะต้องเกิดขึ้น 
 ความส าคัญของกิจกรรมอยู่ที่การตอบสนองความต้องการทางหน้าที่ใช้สอย รายละเอียดที่
กล่าวถึงหน้าที่ใช้สอยแต่ละหน้าที่ก็คือรายละเอียดรายละเอียดในระดับกิจกรรม หน้าที่ใช้สอยก าหนด
กิจกรรมต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการก าหนดความต้องการทางกายภาพ  
 2.4.5 ผู้ใช้ (User) กลุ่มผู้ใช้ต่างๆ ที่เป็นผู้ประกอบกิจกรรมหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการ กลุ่มผู้ใช้
ต่างๆ มีกิจกรรมต่างกัน และเกี่ยวข้องกับพ้ืนที่ใช้สอยต่างกันมีความต้องการปัจจัยในพ้ืนที่ต่างกัน 
 ผู้ใช้พ้ืนที่โครงการมีความแตกต่างกันในความต่อเนื่องของการใช้ หรือของการประกอบกิจกรรม 
โดยอาจแยกผู้ใช้เป็นกลุ่มผู้ใช้ประจ าและกลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวตามบทบาทหน้าที่ของบุคคล 
  2.4.5.1 กลุ่มผู้ใช้ประจ า (Permanent Users) เป็นกลุ่มผู้ใช้พ้ืนที่โครงการตาม
บทบาทหน้าที่ในชีวิตประจ าวัน มีความสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพ และสภาพแวดล้อมสังคม
เป็นช่วงระยะเวลาต่อเนื่องกันนานและค่อนข้างสม่ าเสมอ มักมีพ้ืนที่ใช้สอยประจ าของแต่ละบุคคล 
  2.4.5.2 กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราว (Temporary Users) เป็นกลุ่มผู้ใช้พ้ืนที่โครงการเป็นครั้ง
คราว และในช่วงระยะเวลาอันสั้นตามบทบาทเฉพาะของบุคคล ซึ่งเป็นไปตามความจ าเป็นในการใช้
พ้ืนที่โครงการในขณะนั้น กลุ่มผู้ใช้ชั่วคราวนั้นไม่ได้มีพ้ืนที่ใช้สอยประจ าของแต่ละบุคคล 
  2.4.5.3 กลุ่มผู้สังเกต (Observers) เป็นเพียงกลุ่มผู้รับรู้สภาพแวดล้อม โดยที่ไม่ได้
เข้าร่วมกิจกรรมภายในขอบเขตสภาพแวดล้อมของโครงการดังเช่นกลุ่มผู้ใช้ประจ าและกลุ่มผู้ใช้
ชั่วคราว 
 2.4.6 ทรัพยากร (Resourses) เกี่ยวข้องกับรายระเอียดทางด้านงบประมาณของโครงการเป็น
ส าคัญ และทรัพยากรยังครอบคลุมถึงแรงงานที่เกี่ยวข้อง กล่าวได้ว่างบประมาณเป็นตัวก าหนดผลงาน
ออกแบบที่มีผลกระทบต่อขนาด และคุณภาพของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต คุณภาพที่กล่าวถึงนี้เป็น
คุณภาพของพื้นที่โครงการที่สามารถตอบสนองความต้องการทางด้านการใช้สอย  และทางด้าน
สุนทรียภาพ งบประมาณเป็นสิ่งที่ผู้ออกแบบต้องพิจารณาในการออกแบบควบคู่กับรายละเอียดอ่ืนๆ ใน
ทุกขั้นตอนของกระบวนการออกแบบ ด้วยการตรวจสอบราคาก่อสร้างกับงบประมาณที่ได้ก าหนดไว้ 
 โครงการต่างๆ มักมีข้อจ ากัดทางงบประมาณ ท าให้จ าเป็นต้องท าการประเมิณแบบไว้ในด้าน
ราคาก่อสร้าง และเปรียบเทียบกับงบประมาณท่ีมักมีอยู่จ ากัด ท าให้ต้องปรับปรุงแบบให้สอดคล้องกับ
งบประมาณ ซึ่งย่อมหมายความว่าการเปลี่ยนแปลงขนาด หรือคุณภาพอย่างใดอย่างหนึ่งในลักษณะการ
ควบคุมราคาของงานออกแบบ แต่หากมความจ าเป็นต้องคงขนาด และคุณภาพของโครงการตามที่ได้
ก าหนดไว้ในรายละเอียดโครงการ ก็ย่อมจะต้องปรับงบประมาณให้เหมาะสม การก าหนดงบประมาณจึง
เป็นกระบวนการพลวัตที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นได้เสมอๆ 
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 การออกแบบภูม ิท ัศน ์นั ้นจะต้องออกแบบให้ตอบสนองสอดคล้องกับ สภาพพื้นที ่ 
วัตถุประสงค์ กิจกรรมความต้องการใช้งานในพ้ืนที่ ความสวยงาม ความปลอดภัยต่อการใช้งาน และ
พืชสามารถมีชีวิตรอดอยู่ได้ 

 
2.5  แนวคิดและแนวทางการออกแบบ สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพื้นที่ว่าง  
 2.5.1 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพ้ืนที่ว่าง ในเชิงพฤติกรรมมนุษย์ 
และสภาพแวดล้อม 
  2.5.1.1 การออกแบบ และวางแผนกับกระบวนการทาง พฤติกรรม วิมลสิทธิ์ หรยางกูร 
ได้กล่าวถึงพฤติกรรมมนุษย์กับสภาพแวดล้อม ในเรื่องการออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทาง
พฤติกรรมว่า พฤติกรรมมนุษย์ย่อมเกิดขึ้น ในสภาพแวดล้อมกายภาพ และสภาพแวดล้อมกายภาพมีส่วน
ในการส่งเสริมหรือเป็นอุปสรรคต่อพฤติกรรมที่เกิดขึ้น งานออกแบบ และวางแผนซึ่งเป็นงานที่เกี่ยวกับ
การจัดระเบียบสภาพแวดล้อมกายภาพ จึงเก่ียวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์อย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ โดย
เป้าหมายของการออกแบบและวางแผนกับกระบวนการทางพฤติกรรม ได้แก่ การก่อให้เกิดสุนทรียภาพ
ของรูปทรง การก่อให้เกิดการสื่อ ความหมายทางสัญลักษณ์ และการก่อให้เกิดการตอบสนองความ
ต้องการทางหน้าที่ใช้สอย 
  2.5.1.2 กลไกส าคัญของการควบคุมพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของมนุษย์
ที่อยู่รวมกัน ประเด็นของพ้ืนที่ในสถาปัตยกรรมที่มีการอยู่รวมกันของมนุษย์ วิมลสิทธิ์ หรยางกูร  ได้
กล่าวถึงประเด็นที่ส าคัญ 3 ประการ ที่มีความเกี่ยวข้องกัน และเป็นกลไกส าคัญของการควบคุมพฤติกรรม
ที่ เกิดขึ้นในสภาพแวดล้อมของมนุษย์ที่อยู่ รวมกัน อันได้แก่  การมีอาณาเขตครอบครอง 
(Territoriality) พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล (Personal Space Behavior) และภาวะเป็นส่วนตัว 
(Privacy) 
  2.5.1.3 ประเด็นส าคัญของพฤติกรรมมนุษย์ และสภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้องในการ
ออกแบบสถาปัตยกรรม จากประเด็นดังที่กล่าวมาอาจวิเคราะห์ได้ว่ามีประเด็นส าคัญ ที่ต้องค านึงถึงใน
การออกแบบสถาปัตยกรรมคือ พฤติกรรมมนุษย์ และสภาพแวดล้อมทางกายภาพ โดยมีสิ่งต่างๆ ที่ 
เกี่ยวข้องซึ่งเป็นกลไกในการขับเคลื่อน และตอบสนองซึ่งกันและกัน ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
   1)  มนุษย์  การตอบสนองจะสะท้อนออกมาในพฤติกรรมมนุษย์  อัน 
ประกอบด้วย การมีอาณาเขตครอบครอง พฤติกรรมที่เว้นว่างส่วนบุคคล และภาวะเป็นส่วนตัว 
   2) การออกแบบ การตอบสนองจะสะท้อนออกมาในการออกแบบงาน
สถาปัตยกรรมอันประกอบด้วย ที่ว่าง-รูปทรง ความงาม ประโยชน์ ใช้สอย เทคโนโลยี ฯลฯ 
   3) สภาพแวดล้อมกายภาพ การตอบสนองจะสะท้อนออกมาในลักษณะ
ของ บริบทที่ว่าง พ้ืนที่ว่าง ภูมิทัศน์ พืชพรรณ  ธรรมชาติ ภูมิประเทศ ภูมิอากาศ ฯลฯ 
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  2.5.1.4 ขนาดและรูปทรงของการเว้นที่ว่างส่วนบุคคล ในประเด็นของพฤติกรรมที่
เว้นว่างส่วนบุคคลนั้น วิมลสิทธิ์ หรยางกูร มีประเด็นของขนาด และรูปทรงของที่เว้นว่างส่วนบุคคล 
โดยอ้างถึงการศึกษาเกี่ยวกับระยะห่างต่างๆ ระหว่างบุคคลที่สัมพันธ์กับลักษณะของการกระท าต่อ
กัน (Hall, 1966) ในหนังสือ “The Hidden Dimension” ว่าการมีอาณาเขตครอบครองถือเป็น
วิธีการแสดงการติดต่อสื่อสารอย่างหนึ่ง Hall เสนอว่าบุคคลมีระยะห่างระหว่างกัน ที่เหมาะสมกับการ
กระท าที่มีต่อกันและกับการสัมผัสที่เกิด ขึ้น แบ่งเป็น 4 ระยะด้วยกัน คือ ระยะใกล้ชิด ( Intimate 
Distance) ระยะส่วนบุคคล (Personal Distance) ระยะสั งคม  (Social Distance) และระยะ
สาธารณะ (Public Distance) ซึ่งแปรผันตามความสัมพันธ์ที่มีต่อกัน และตามประเภทของกิจกรรม 
         2.5.1.5 กลไกในการก าหนดภาวะเป็นส่วนตัว วิมลสิทธิ์ หรยางกูร กล่าวถึงกลไกการ
ก าหนดภาวะเป็นส่วนตัวในหัวข้อของสภาพแวดล้อมกายภาพที่มนุษย์สร้างขึ้น ซึ่งมี 2 อย่าง คือ 
          1) สภาพแวดล้อมกายภาพที่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว โดยกล่าวถึง
พ้ืนที่ใช้สอยภายในบ้านที่มีภาวะเป็นส่วนตัวสูง เช่น ห้องนอน ห้องน้ า เป็นต้น นอกจากนั้นอาจมี
ตัวอย่างอ่ืนๆ เช่น การเลือกท่ีนั่งในห้องสมุด การใช้ผ้าม่านส าหรับห้องที่ต้องการภาวะเป็นส่วนตัว การ 
สร้างบ้านพร้อมด้วยรั้วล้อมรอบ การเลือกท าเลที่ตั้งของบ้านให้อยู่ต้นซอย หรือท้ายซอย ฯลฯ ซึ่งจะ
เห็นได้ว่ามีขนาดของสัดส่วนที่ต่างๆกัน ตั้งแต่ขนาดของการอยู่อาศัยภายในบ้าน การอยู่อาศัยใน
ชุมชน รวมถึงการอยู่อาศัยในเมืองที่ขนาดใหญ่ขึ้น 
   โดยกลไกการก าหนดภาวะเป็นส่วนตัว สามารถท าได้จากการออกแบบ และ
การแก้ปัญหาภายหลังการออกแบบ โดยอาศัยกลไกอ่ืนๆ และเสนอแนวทางการออกแบบและวางแผน 
สภาพแวดล้อมกายภาพให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว อันประกอบ ด้วย 
           (1) แปลนแบบเปิดโล่ง (Open Plan) ที่ต้องจัดให้ผู้ใช้ สามารถ
ควบคุมขอบเขตระหว่างบุคคลได้ อาจด้วยการ ใช้ฉากก้ัน หรือการแยกตัวออกมาจากพ้ืนที่นั้นๆ 
           (2) พ้ืนที่อเนกประสงค์ (Multipurpose Area) ที่ต้องค านึงถึงภาวะ
เป็นส่วนตัวในระดับที่ต่างกันส าหรับกิจกรรมที่แตกต่างกัน โดยกิจกรรมบางอย่างต้องการภาวะเป็นส่วนตัว
ที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ 
           (3) ความหนาแน่นและขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย ที่ต้องค านึง ถึงสัดส่วน
ของจ านวนคนต่อขนาดของพ้ืนที่ใช้สอย 
           (4) ความเป็นเจ้าของ โดยพยายามหลีกเลี่ยงการจัดให้มีพ้ืนที่ ที่ไม่มี
ใครเป็นเจ้าของเพราะพ้ืนที่ที่ไม่อาจอ้างสิทธิเป็นของได้จะเป็นพ้ืนที่ที่ว่างเปล่าที่ไม่อาจประกอบกิจกรรม
ส่วนบุคคล 
           (5) การแยกอาณาบริเวณ ด้วยการแยกส่วนภายในที่เป็น อาณา
บริเวณส่วนตัวออกจากส่วนภายนอกที่เป็นอาณาบริเวณสาธารณะ 
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          2) สภาพแวดล้อมกายภาพที่ไม่ส่งเสริมให้เกิดภาวะเป็นส่วนตัว โดยกล่าวถึง
พ้ืนทีท่ีเ่ป็นส่วนสาธารณะ เช่น ในรถประจ าทาง สวนสาธารณะ การอาศัยอยู่ในอาคารชุด 
 2.5.2 ความสัมพันธ์ระหว่างสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์และพ้ืนที่ว่างในเชิง ที่ว่างและการสร้าง
รูปทรง ทางสถาปัตยกรรม 
         2.5.2.1 ภาวะส่วนตัว ภาวะสาธารณะ และที่ว่างที่อยู่ ระหว่างกลาง มีตัวอย่างที่
เกี่ยวกับบทเรียนในการศึกษาวิชาสถาปัตยกรรม โดย เฮอร์แมน เฮทซเบอร์เกอร์ (Herman Hertzberger) 
ได้กล่าวถึงประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบสถาปัตยกรรม พฤติกรรมมนุษย์ และสภาพแวดล้อม 
ที่สัมพันธ์กับลักษณะของที่ว่าง โดยมีประเด็นที่น่าสนใจอยู่ 2 ประเด็น คือ ภาวะสาธารณะ ภาวะ
ส่วนตัว (Public and Private) และที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง (In-Between Space) 
         โดยภาวะสาธารณะ และภาวะส่วนตัวเป็นการสื่อความหมายถึงพื้นที่ส่วนรวมและ
พ้ืนทีส่่วนตัว โดยพื้นที่ส่วนรวมหมายถึง พ้ืนที่ที่ทุกคนสามารถเข้าถึงได้โดยอิสระ และตลอดเวลา ส่วน
พ้ืนที่ส่วนตัวจะมีการจ ากัดการเข้าถึงได้เฉพาะกลุ่มหรือบุคคล แนวคิดนี้เองมุ่งประเด็นไปถึงความ
เข้าใจและรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของภาวะสาธารณะ และภาวะส่วนตัว โดยมีเงื่อนไขที่อยู่ระหว่างกลาง 
เช่น การค่อยๆ เปลี่ยนจากภาวะสาธารณะเป็นภาวะส่วนตัว ล าดับความสามารถในการเข้าถึง ล าดับ
ความ สามารถในการถือครองพ้ืนที่ ฯลฯ ซึ่งหมายถึงที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางเป็นส าคัญ โดยอาจ
หมายถึงพ้ืนที่ที่เป็นทางเข้าบ้านหรือบริเวณประตูบ้าน ที่เป็นทั้งเพ่ือพบปะ พูดคุยกับเพ่ือนบ้านและเพ่ือ
สื่อถึงขอบเขตของภาวะความเป็นส่วนตัวที่ต้องการแยกออกจากภาวะสาธารณะ เช่น พ้ืนที่หน้าอาคาร
บริเวณถนนสาธารณะ และพ้ืนที่ภายในอาคาร โดยเป็นลักษณะของการเปลี่ยนผ่าน (Transition) และ
การ เชื่อมต่อระหว่างพ้ืนที่ 2 พ้ืนที่ เช่นเดียวกับที่ ชาร์ลส์ คอร์เรีย ได้กล่าวไว้ในตัวอย่างของพ้ืนที่
ส าหรับใช้ปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือน บ้านเช่น บริเวณธรณีประตูทางเข้าบ้านที่เด็กๆ สามารถวิ่งเล่นบริเวณ
หน้าบ้านในขณะที่พ่อแม่ก าลังพูดคุยกับเพ่ือนบ้าน 
 2.5.3 การศึกษาคุณภาพของที่ว่างที่บริเวณช่วงรอยต่อระหว่างงานสถาปัตยกรรมและบริบท 
ทีส่ัมพันธ์กับกิจกรรมและพฤติกรรมมนุษย์  
         1) ที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลาง (In-Between Space) กับบริบทในแบบต่างๆ กรณีศึกษา
อาคารบริทิชเคาน์ซิลของ ชาร์ลส์ คอร์เรีย นั้น วรพันธ์ คล้ามไพบูลย์ ได้กล่าวถึงการออกแบบบน
ที่ตั้งย่านธุรกิจมีตึกสูงระฟ้า การจราจรที่คับคั่ง และมีพ้ืนที่สีเขียวน้อยมาก คอร์เรียได้เรียกความ
ประทับใจครั้งแรกจากผู้มาเยือนด้วยการถอยร่นแนวอาคารเข้าไปถึงเกือบหนึ่งในสามของความลึก
ที่ดินเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวให้กับพ้ืนที่บริเวณนั้น แนวผนังด้านหน้าอาคารมีลักษณะค่อนข้างปิดทึบ และ
เปิดเฉพาะบางส่วนที่ต้องการสื่อสารให้เห็นถึงพ้ืนที่ด้านใน ซึ่งบริเวณผนังด้านหน้าอาคารหรือบริเวณ
ทางเข้าอาคารเปรียบเหมือนพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างกลาง และเป็นการจัดล าดับการจัดเรียงพ้ืนที่กับความ
ต่อเนื่องของมุมมอง ตอบรับกับการเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ด้านในจากการมองจากพ้ืนที่ภายนอกโดยใช้แนวแกน
ในการน าสายตา โดยสร้างมุมมองจากทางเข้าที่แสดงประติมากรรมสามต าแหน่งที่วางอยู่ ในแนวแกน
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เดียวกันด้านในและแผงกันแดดด้านหน้าอาคาร บริเวณทางเข้าสร้างแสงเงาที่สาดลงมาสู่พ้ืนที่กึ่งเปิด
โล่งเบื้องล่างท าให้อาคารเต็มไปด้วยชีวิตชีวาที่น่าประทับใจ นับเป็นการบรรลุวัตถุประสงค์ในการออกแบบ
ที่สามารถตอบโจทย์ความงามทางสถาปัตยกรรมสภาพแวดล้อมที่สัมพันธ์ กับกิจกรรมและพฤติกรรม
มนุษย์ โดยใช้ที่ว่างที่อยู่ระหว่าง กลาง โดยมีประเด็นที่เกี่ยวข้องคือ อาคารและพ้ืนที่ว่าง ล าดับของ
การเข้าถึง การจัดล าดับที่ว่างมุมมองและแนวแกน และระยะถอยร่นของอาคาร 
 

 
ภาพที่ 2.1 มุมมองของอาคาร และภาพแนวแกนล าดับของการเข้าถึง 
  
 2.5.4 แนวทางการออกแบบงาน สถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพ้ืนที่ว่างให้สัมพันธ์กัน 
         แนวทางการออกแบบงาน สถาปัตยกรรมอยู่ 2 ส่วนหลัก คือ 
         2.5.4.1 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และพ้ืนที่ว่าง โดยเน้นกรณีของ 
“พ้ืนที่ว่าง” 
         2.5.4.2 คุณภาพของที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางของงาน สถาปัตยกรรมและบริบทแวดล้อมที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมและพฤติกรรมมนุษย์ โดยเน้นกรณีของ “ที่ว่าง ที่อยู่ระหว่างกลาง” 
         โดยภาพแสดงความสัมพันธ์แสดงให้เห็น ถึงความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพ้ืนที่ว่าง 
และที่ว่างที่อยู่ระหว่างกลางซึ่งหมายถึงพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกอาคารอันมีสถาปัตยกรรมและภูมิ
ทัศน์แบ่งการถือครองพ้ืนที่กันโดยมีนัยยะถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์กับธรรมชาติ ความเป็นทางการกับ
ไม่เป็นทางการ ภาวะส่วนบุคคลกับส่วนสาธารณะ ฯลฯ 
 

 
ภาพที่ 2.2 ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรมกับพ้ืนที่ว่าง 
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         ส่วนบทบาทของงานภูมิทัศน์ซึ่งเปรียบได้กับ สิ่งที่อยู่ตรงกลางระหว่างสถาปัตยกรรม
และพ้ืนที่ว่าง เสมือนเป็นตัวเชื่อมต่อระหว่างสุนทรียภาพที่จับต้องได้ในงานสถาปัตยกรรมกับพ้ืนที่ว่าง
รอบอาคาร ความส าคัญกับเรื่องของรอยต่อ (Seam) หรือสิ่งที่อยู่ตรงกลางอันเป็นเครื่องมือที่ค่อยๆ 
ลดทอนการปรับเปลี่ยนความรู้สึกในการรับรู้สิ่งต่างๆ เช่น ร้อนไปหนาว  มืดไปสว่าง สงบไปอึกทึก 
คร่ าเคร่งไปผ่อนคลาย ฯลฯ นอกจากนั้นกรณีของงานสถาปัตยกรรมเอเชียในเขตศูนย์สูตร ตัน ฮ็อก 
เบ็ง (Tan Hock Beng)  กล่าวถงึ ความคลุมเครือหรือการมีสองนัย (Ambiguity) ว่าเป็น หนึ่งในความ
สุนทรีย์ของแนวคิดในงานออกแบบงานสถาปัตยกรรมกับพ้ืนที่ว่างประโยชน์ใช้สอย และพฤติกรรมมนุษย์ 
เพราะความคลุมเครือถือเป็นปรากฏการณ์หนึ่งของพ้ืนที่ที่อยู่ระหว่างกลาง ของพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่
ภายนอก ดังปรากฏในส่วนของลานโล่งภายในอาคารที่มีการคลุมเครือของการถือครองพ้ืนที่ และการ
ก าหนดขอบเขตของพ้ืนที่ เป็นต้น เช่นเดียวกับ ศรีศักดิ์ พัฒนวศิน ที่กล่าว ถึงทัศนคติต่อที่ว่างของงาน
สถาปัตยกรรมพ้ืนถิ่นเอเชียร่วมสมัยในประเด็นของการจัดล าดับที่ว่างในเรือนพื้นถ่ินที่ไล่ล าดับจากที่ว่าง
นอกสู่ที่ว่างภายในโดยเรียงล าดับจากมากไปน้อย การจัดภูมิทัศน์บริเวณทางเข้าอาคาร และเชื่อมต่อ
กับชุมชน สวนที่ถูกออกแบบขึ้นมาใหม่บริเวณทางเข้า โดยลักษณะการเปลี่ยนระดับของที่ว่างในเรือน
พ้ืนถิ่นต่างก็มีความละเอียดอ่อน และเป็นการค่อยๆ ปรับความรู้สึกของผู้ใช้สอยไม่ให้เปลี่ยนแปลง
รวดเร็วจนเกินไป จึงเห็นได้ว่าคุณภาพของการปรับเปลี่ยนที่ว่าง บริบท และกิจกรรม เกิดจาก
ความสัมพันธ์ของสถาปัตยกรรม ภูมิทัศน์ และโดยเฉพาะพ้ืนที่ว่าง ทั้งนี้ถือเป็นแนวทางที่สามารถใช้
พัฒนารูปแบบ และแนวคิดในการออกแบบงานสถาปัตยกรรมให้มีมิติต่อไป 
 

2.6  วัสดุดาดแข็งในงานภูมิทัศน ์(Hardscape)  
 การจัดสวนนั้นมิใช่ว่าเอาต้นไม้มาปลูกเป็นกลุ่มเป็นก้อน เป็นแถวเป็นแนวให้เกิดความสวยงาม
เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องค านึงถึงวัสดุอุปกรณ์ในการตกแต่งสวนด้วยว่าจะเอาวัสดุอุปกรณ์ประเภทไหน 
อย่างไร มาตกแต่งสวนให้ดูสวยงามยิ่งขึ้นและจะท าอย่างไรให้คงความงามไว้ได้นาน การใช้วัสดุปูพ้ืน 
การกั้นรั้ว การเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการดูแลรักษา ซึ่งสิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นสิ่งจ าเป็นมากต่อการจัด
แต่งสวน 
 2.6.1 วัสดุปูพ้ืน ของสวนในบ้านหมายถึง ส่วนใช้งานที่ต้องการผิวพ้ืนที่ไม่ใช่สนามหญ้าเพ่ือ
ทนการเหยียบย่ า ซึ่งแบ่งออกได้ดังนี้ 
         2.6.1.1 วัสดุปูพ้ืนแบบแข็ง (Rigid) ใช้ปูในบริเวณพ้ืนที่ที่มีการใช้งานสูง โดยพ้ืน
ส่วนล่างจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับวัสดุปูพ้ืนอ่ืนๆ เช่น อิฐ กระเบื้อง เซรามิค หิน วัสดุปูพ้ืน
แบบนี้ น้ าจะไม่สามารถซึมผ่านลงไปได้ อัตราการไหลของน้ าบนผิวหน้าจะสูง เพราะฉะนั้น ในขณะที่
ปูพ้ืนแบบนี้ จะต้องค านึงถึงการระบายน้ าเป็นส าคัญ ควรให้มีความลาดเอียงออกจากบ้าน การปูพ้ืน
ด้วยวัสดุแบบแข็งนี้เหมาะกับบริเวณลานนั่งเล่น ลานจอดรถทางเดินที่ต้องการความถาวร 
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         2.6.1.2 วัสดุปูพ้ืนแบบมีความยืดหยุ่น (Flexible) พ้ืนฐานส่วนลางใช้ทรายหรือปูน
ทรายบดอัดให้เรียบก่อน วัสดุที่ใช้ปูมีหลายชนิดเช่น บล็อกประดับพ้ืนรูปคดกริช รวงผึ้ง และอัฐศิลา 
อิฐมอญ และหินต่างๆ การปูแบบนี้น้ าจากพ้ืนผิวด้านบนสามารถซึมผ่านลงไปได้บ้าง และอัตราการ
ไหลของน้ าบนผิวหน้าจะไม่สูงเท่ากับวัสดุพื้นแบบแข็ง การปูวัสดุปูพ้ืนแบบมีความยืดหยุ่นนี้สามารถท า
เองได้ทันที การซ่อมแซมก็ท าได้ง่าย แต่ต้องระวังตอนอัดทราย ถ้าอัดไม่ดีจะยุบตัวได้ในภายหลัง การ
ปูพื้นแบบนี้เหมาะกับบริเวณลานนั่งเล่น ลานจอดรถ ทางเดิน ส่วนสนามเด็กเล่นควรใช้ทรายทั้งหมด
เพ่ือความปลอดภัย 
         2.6.1.3 พ้ืนไม้ พ้ืนไม้เป็นที่นิยมในการออกแบบสวน เนื่องจากให้ความ รู้สึกเป็น
ธรรมชาติ ไม่มีการสะสมความร้อนบนพื้นมากเท่าวัสดุประเภทอ่ืนๆ และยังเหมาะกับสวนเกือบทุกแบบ 
ทั้งสวนแบบทรอปิคอล สวนบาหลี สวนญี่ปุ่น ส าหรับไม้ที่นิยมน ามาท าพ้ืน ได้แก่ ไม้เต็ง และไม้แดง 
เนื่องจากหาง่าย และค่อนข้างคงทน อย่างไรก็ตาม พ้ืนไม้เป็นส่วนที่ต้องการการดูแลสูง  เพราะมักมี
ปัญหาการผุเมื่อใช้ไปนานๆ และเกิดรอยด่างได้ง่าย 
         2.6.1.4 พื้นกรวดล้าง ทรายล้าง ลักษณะพื้นแบบนี้จะให้ผิวสัมผัสเป็นธรรมชาติ
เหมาะกับพ้ืนที่ที่ต้องการใช้งานแบบถาวร  เพราะไม่สามารถรื้อย้ายได้ แต่มีความคงทนสูง ใช้งานได้
ในระยะยาว แต่ข้อเสีย คือ หากเกิดการแตกหรือบิ่นจะซ่อมแซมได้ยาก เนื่องจากการแก้ไขเฉพาะจุด
จะท าให้สีของพ้ืนดูไม่เข้ากัน  เพราะมีขั้นตอนการผสมสีในระหว่างท าพ้ืนเข้ามาเกี่ยวข้อง 
         2.6.1.5 พ้ืนหินทราย  การใช้พ้ืนหินทรายภายในสวนสามารถท าได้สะดวกรวดเร็ว โดย 
ทั่วไปนิยมใช้กับสวนที่ใช้กรวดเป็นองค์ประกอบ เช่นสวนญี่ปุ่น สวนโมเดิร์น รวมทั้งยังมีให้เลือกหลาย
สี ได้แก่ แดง เหลือง แต่พ้ืนหินทรายมีข้อเสียคือเมื่อเกิดคราบสกปรกบนพ้ืนจะท าให้ดูไม่สวย เพราะ
มักท าความสะอาดไม่ออก จึงไม่เหมาะที่จะวางใต้ต้นไม้ที่มียาง เช่น มะม่วง ควรท าพ้ืนบริเวณที่เป็น
ลานโล่งจะเหมาะสมมากกว่า 
         2.6.1.6 พ้ืนอิฐมอญ  อิฐมอญเป็นวัสดุที่ให้พ้ืนผิวที่สวยงาม ค่อนข้างเหมาะกับสวน
สไตล์ทรอปิคอลที่มีต้นไม้ขึ้นครึ้ม มีของตกแต่งสวน เช่น โอ่งน้ า โต๊ะไม้ บางคนชอบให้มีตะไคร่ขึ้นที่
พ้ืนเพ่ือให้ดูเป็นธรรมชาติ  แต่มีข้อเสียคือ จะท าให้พ้ืนลื่น ท าให้เข้าไปใช้งานในบริเวณนั้นได้ไม่เต็มที่ 
บริเวณที่ท าพ้ืนลักษณะนี้จึงควรเป็นมุมที่ไม่ใช่ทางสัญจรผ่านมากนัก ข้อเสียอีกอย่างคือ หากปูพ้ืนไม่
แน่น เมื่อมีความชื้นจะท าให้เกิดการแตกหักได้ง่าย 
 2.6.2 หิน (Rock, Stone) การใช้หินมาตกแต่งสวนนั้นจะต้องใช้หินชนิดเดียวกัน แต่ให้แตกต่าง
กันที่ขนาด ไม่ควรใช้หินหลากหลายชนิดในพื้นท่ีเดียวกัน หินที่นิยมใช้ในการจัดสวนคือ หินภูเขา หิน
แม่น้ า หินทะเล หินกาบ หินชั้น หินแผ่น โดยทั่วไปแล้ว มักใช้หินน ามาจัดเป็นสวนหย่อม ซึ่งนิยมใช้หิน
ก้อนใหญ่ๆ ประกอบกับไม้คลุมดิน หรือจัดเป็นสวนหิน ซึ่งนิยมจัดในบริเวณที่ไม่สามารถปลูกหญ้าได้ 
หรือในพ้ืนที่ขนาดเล็ก การจัดสวนหินนี้ นอกจากมีหินใหญ่เป็นประธานแล้ว ยังต้องใช้กรวดก้อนเล็กๆ 
ประกอบด้วย นอกจากนี้อาจใช้หินตกแต่งเป็นทางเท้าโดยมากนิยมใช้หินแผ่น หรือใช้หินปูบริเวณโคน
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ต้นไม้เพ่ือแยกสนามหญ้าออกจากโคนต้นไม้ใหญ่ เพ่ือสะดวกในการตัดหญ้าหรือปูรองรับบริเวณที่น้ าฝน
ตกลงกระทบ เพื่อลดการกระแทกของน้ าฝนกับผิวหน้าดิน 
         2.6.2.1 หินธรรมชาติ ในงานภูมิทัศน์ มีการน าหินมาใช้กันอย่างกว้างขวางเพราะ
นอกจากให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติแล้ว ยังท าให้เกิด Texture หรือ Pattern ที่สวยงามกับงาน
ออกแบบ ข้อดีของหินธรรมชาติ มีผิวสัมผัสที่ไม่ลื่น สีสัน ลวดลาย และพ้ืนผิว มีความสวยงามตาม
แบบธรรมชาติ ข้อเสีย คือ ไม่สามารถ ควบคุมสี ลวดลาย และคุณภาพของแต่ละชิ้นให้เหมือนกันได้ 
การท างานจะยาก และต้องเสียวเวลากว่าใช้วัสดุ สังเคราะห์ที่มีขนาดมาตรฐาน การเรียงหิน ธรรมชาติ
ให้ได้ลวดลายสวยงาม ผู้ เรียงที่มีประสบการณ์มากกว่าจะเรียงได้สวยงามกว่า ในขณะที่ผู้ที่ ไม่มี
ประสบการณ ์อาจท าออกมาแล้วดูไม่ดี โดยเฉพาะการเรียงหินที่มีสีต่างกัน หรือมีขนาดต่างกัน 
         2.6.2.2 หินแกรนิต (Granite) คล้ายกับหินอ่อนแต่มีความแข็งแรง และราคาแพงกว่า 
หินแกรนิต มีสีเทาอ่อน เทาเข้ม สีด า สีแดง  
          ข้อดีของหินแกรนิต ผิวมีความแกร่ง เป็นรอยขูดขีดได้ยากกว่าหินอ่อน ไม่เก็บ
ความร้อน เป็นหินที่ดูดความเย็น มีสี และ ลวดลาย ให้เลือกมากแผ่นเรียบ มีมาตรฐาน ท างานง่าย 
แข็งแรง ท าความสะอาดง่าย ข้อด้อยของหินแกรนิต คือมีราคาแพงเมื่อเทียบกับหินธรรมชาติด้วยกัน มี
น้ าหนักมาก ถ้าน ามาท าผนังต้องมีโครงสร้างรับน้ าหนัก 
         2.6.2.3  หินศิลาแลง (Laterite) หินศิลาแลง ลักษณะสีน้ าตาลแดง มีรูพรุน ที่จ าหน่าย
ในท้องตลาดบ้านเรา มักตัดเป็นรูปทรง และ ขนาดใกล้เคียงกับบล๊อคคอนกรีต ให้ความรูููสึกเก่าแก่ 
ค่อนไปทางขรึม ข้อดีของหินศิลาแลง มีรูพรุน ระบายอากาศได้ดี น้ าหนักเบา เมื่อเทียบกับหินชนิดอ่ืน 
เมื่อใช้มากๆ โดยเฉพาะท าเป็นผนังปิดล้อม (Enclose Space) สร้างบรรยากาศ ได้ชัดเจน เข้ากับสวน
แบบ Tropical ได้ดี ข้อด้อยของหินศิลาแลง ท าความสะอาดยาก ใช้ในที่ชื้นมากๆ นานๆ จะด า และดู
สกปรก 
         2.6.2.4 หินกาบ (Brown Slate)  หินชนวน (Black Slate) หินกาบเกิดจากดินที่อัดถม
จนก่อตัวเป็นชั้น หินกาบ มีทั้งหินกาบป่า หินกาบทะเล แต่ที่หาง่ายตามท้องตลาด และนิยมใช้คือ หิน
กาบภูเขา หินกาบตามท้องตลาดมีดังนี้ หินกาบธรรมชาติ ตัดแบบฟรีฟอร์ม หินกาบตัด ตัดเป็นเหลี่ยม
เหมือนกระเบื้อง หินกาบสันใช้ก่อโชว์ด้านสันของหิน มักใช้ท าน้ าตก ข้อดีของหินกาบ มีคุณสมบัติใน
การดูดซึมความเย็น เหมาะกับการใช้ในบริเวณท่ีตากแดด ให้ความรู้สึกเป็นธรรมชาติ ข้อด้อยของหิน
กาบ แตกหักง่าย ปูยาก เพราะความหนาของหินกาบไม่สม่ าเสมอ ควบคุมสีได้ยาก  
         2.6.2.5 หินทราย (Sandstone) หินทรายมีผิวสัมผัสเป็นทรายละเอียด มีหลายสี ซึ่ง
จะเป็นสีอ่อนสบายตา มีทั้งแบบผิวธรรมชาติ ผิวต๊อก ผิวขัดเรียบ ผิวพ่นไฟ แบบตัดด้วยมือ และตัด
ด้วยเครื่อง ข้อดีของหินทราย มีสีสันให้เลือกใช้ มีผิวสัมผัส (Texture) ที่สวยงาม  ให้ความรู้สึกเป็น
ธรรมชาติ ข้อด้อยของหินทราย พื้นผิวท าความสะอาดได้ยาก เมื่อช ารุดแล้ว น าหินทรายจากอีกแหล่ง
มาเปลี่ยนภายหลัง สีอาจไม่เหมือนกัน 
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         2.6.2.6 กรวด (Pebbles) กรวดเกิดจากหิน ที่ถูกพัดพาไปตามแม่น้ า เกิดการเสียดสี 
กระเทาะ ท าให้มีลักษณะ ส่วนใหญ่ พบตามแม่น้ า กรวดในท้องตลาดบ้านเราจะมี กรวดแม่น้ า และ
กรวดจากทะเล แต่ส่วนใหญ่ภูมิสถาปนิกจะระบุให้ใช้กรวดแม่น้ า เพราะมีความมนสวยงามกว่ากรวดที่
ใช้ ในงานภูมิสถาปัตยกรรมนอกจากเอามาโรยเทในพื้นที่แล้วยังน ามาเป็นท าเป็นผิว คอนกรีต โดยท า
เป็นกรวดล้างอีกด้วย ข้อดีของกรวดทนทาน เรียบมน ไม่บาดเท้า มีให้เลือกหลายขนาด ก าหนดความ
หยาบ ละเอียดได้ ราคาไม่แพ้ ข้อด้อยของกรวด กรวดล้างขนาดเล็ก ที่ใช้กลางแจ้ง โดนแดดฝน เมื่อ
ใช้ไปนานๆบริเวณที่เป็นปูนจะกลายเป็นสีด า ท าให้ดูไม่สวยได้ เมื่อน ามาท ากรวดล้าง ควรท าเส้นแบ่ง
ผิวด้วย เพราะเม่ือผิวมีการแตกร้าว จะสามารถจ ากัดบริเวณได้ 
 2.6.3 เฟอร์นิเจอร์ ในสวน หมายถึงวัสดุต่างๆ ที่นอกเหนือไปจากต้นไม้ และวัสดุปูพ้ืนที่ใช้
ตกแต่งในบริเวณสวน เป็นองค์ประกอบที่ท าให้เกิด จุดเด่น จุดน่าสนใจ หรือไว้ใช้งานในบางครั้ง 
         2.6.3.1 เก้าอ้ีชุดสนาม และม้านั่งต่างๆ จัดเป็นเฟอร์นิเจอร์ชิ้นส าคัญในสวน ไม่ว่าจะมี
สวนประเภทใดขนาดเท่าใดมักจะมีเก้าอี้สนาม เพราะการมีเก้าอี้สนามไว้ในสวนแสดงให้เห็นถึงการ
เชื้อเชิญให้หยุดพักผ่อน และนั่งเล่น ดังนั้นเก้าอ้ีชุดสนามควรมีอายุการใช้งานที่นานปี ทนแดดทนฝน
ได้ดี ส่วนมากจะท ามาจากวัสดุประเภท ไม้ หินขัด หินธรรมชาติ เหล็กหล่อ อัลลอยด์ ผ้าใบ พลาสติก 
ฯลฯ หรืออาจจะเป็นสิ่งที่ประดิษฐ์มาจากวัสดุที่เหลือใช้ 
         2.6.3.2 รูปปั้น การน ารูปปั้นมาตกแต่งสวนนั้น เป็นวิธีการดึงดูดความสนใจอีกอย่าง
หนึ่งซึ่งเป็นองค์ประกอบที่บังคับให้คนมอง โดยเฉพาะรูปปั้นที่เป็นรูปคนมักจะเป็นจุดสนใจสร้างจินตนาการ
ให้ระลึกถึงอดีต เป็นงานศิลปะที่มีค่ามากในการน ามาตกแต่งสวน โดยทั่วไปแล้วรูปปั้นมักจะท ามาจาก
ดินเผา หิน ทองแดง เหล็ก หินอ่อน ไม้ ไฟเบอร์ บรอนซ์ และวัสดุอ่ืนๆ อีกมากมาย ในพ้ืนที่แคบๆไม่
ควรใช้รูปแบบคลาสสิค ควรใช้รูปปั้น Abstarct ซึ่งท าด้วยโลหะ จะมีลักษณะมันวาว ท าให้พ้ืนที่ดู
กว้างขึ้น การจัดวางรูปปั้น ก็ต้องค านึงถึงมุมมอง อย่าวางรูปปั้นให้หลบซ่อนเกินไปควรมีฉากหลังที่ท า
ให้รูปปั้นดูเด่นขึ้น ต้นไม้ที่ใช้ควรมีรูปทรงที่สะดุดตา เช่นสนเลื้อย เศรษฐีไซ่ง่อน ซุ้มกระต่ายด่าง และ
ไม้ประดับต่างๆ ถ้าบ้านเป็นแบบคลาสิค เสาโรมันจ าลอง ฯลฯ หรือถ้าบ้านแบบทันสมัย จะใช้รูปปั้น
ได้กว้างขวางกว่าไม่ว่าแบบคลาสิคหรือแบบ Abstarct ส าหรับบ้านทรงไทยมักจะใช้โอ่งบ้านเชียง สังค
โลก หรือล้อเกวียนมาตกแต่ง ส่วนสวนญี่ปุ่น และสวนจีน มักจะใช้ตะเกียง สะพานเล็กๆ และอ่างน้ า 
เป็นต้น 
         2.6.3.3 กระถาง หรือ ภาชนะบรรจุต้นไม้ต่างๆ เป็นองค์ประกอบที่ช่วยเสริมบริเวณ
สวนให้ดูสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ส่วนมากกระถางจะท ามาจากดินเผาเคลือบ ซึ่งการจัดสวนที่ใช้กระถาง
เป็นองค์ประกอบนั้นจะมีความยืดหยุ่นสูง เพราะสามารถสับเปลี่ยนได้ตลอดเวลา แม้แต่กระถางที่มี
ต้นไม้บรรจุอยู่ก็สามารถเปลี่ยนไปตามฤดูกาลได้อีกด้วย กระถางที่ดีควรมีรูระบายน้ า 
         2.6.3.4 ศาลา (Gazebo) เป็นองค์ประกอบที่น่าสนใจเพราะให้ร่มเงา และผู้ใช้สามารถ
นั่งพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติได้ ส่วนมากนิยมสร้างด้วยไม้เพราะให้ความอ่อนนุ่มกับสวนมากกว่า
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วัสดุอย่างอ่ืน ควรใช้ไม้แดง หรือไม้เต็งซึ่งเหมาะส าหรับกลางแจ้ง หรืออาจท าด้วยไม้ระแนงแล้วอาศัย
ไม้เถาเลื้อยปกคลุมแทนหลังคากระเบื้อง ส่วนรูปแบบของศาลานั้นมีให้เลือกมากมายหลายแบบ ตั้งแต่
ศาลาคนยากมีเสากลางเสาเดียว หลังคามุงจาก หรือท่ีเรียกกันว่าดอก ศาลามุงกระเบื้องหรือหลังคาไม้
ระแนงที่อาศัยเถาไม้เลื้อยปกคลุม และศาลาโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กมุงกระเบื้องซีแพคโมเนีย
นั้น เหมาะกับสถานที่ที่มีบริเวณพ้ืนที่ในการจัดสวนกว้างใหญ่ เพราะโครงสร้างของศาลาแบบนี้จะดู
เทอะทะ 
         2.6.3.5 น้ า และไฟในสวน น้ าเป็นสิ่งที่เสริมสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้ใช้เป็นอย่างมาก 
เสียง หรือแสงระยิบระยับของน้ ายามต้องแสงแดด หรือเงาที่สะท้อนตามพ้ืนน้ าจะช่วยให้สวนมีชีวิตชีวา
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นสระน้ า น้ าพุ หรือน้ าตก ถ้าไม่ใหญ่โตเกินไปนักเจ้าของบ้านสามารถท าขึ้นเองได้ 
โดยใช้ปั้มขนาดเล็กวางไว้ก้นสระ หรือที่เรียกกันว่า Submersible Water Pump (ไดโว่) ซึ่งจะดูดน้ า
เข้าผ่านระบบกรองในตัว จากนั้นน้ าจะถูกปั้มผ่านท่อยางไปยังหัวน้ าพุ หรือไปยังน้ าตกท่ีเตรียมไว้ หัว
น้ าพุนี้สามารถถอดเปลี่ยนเป็นแบบต่างๆ ได้ตามความต้องการส่วนน้ าตก 
         การติดตั้งไฟในสวนนั้นเป็นการยืดเวลาการใช้สวนให้ยาวนานออกไปอีก คือสามารถใช้
สวนในตอนกลางคืนได้ และเพ่ือความสวยงาม ของต้นไม้ในสวนด้วย โดยเฉพาะการส่องไฟขึ้นจากโคน
ของต้นไม้ เพ่ือเน้นรูปทรงของ กิ่งก้านสาขา หรือการส่องไฟจากด้านข้าง ท าให้เกิดมิติใหม่ของสีสัน 
และรูปทรงของสวน ความส าเร็จของการจัดไฟในสวนนั้นจะต้องจัดแสงอย่างตรงไปตรงมา เน้นสิ่งที่
ต้องการจะเน้น ไฟที่ติดในสวนส่วนมากนิยมติดตามบริเวณ กลุ่มหิน สวนหย่อม น้ าตกสระน้ า และ
บริเวณโต๊ะเก้าอ้ีในสวน 
 2.6.4 รั้ว การออกแบบหรือตกแต่งบริเวณภายในบ้านนั้น นอกจากรั้วรอบบ้านที่ใช้แสดง
ขอบเขตของพ้ืนที่ และป้องกันอันตรายจากภายนอกแล้วเรายังต้องการรั้วเพ่ือเป็นการแบ่งบรเิวณ
ที่กว้างขวางให้เล็กลง หรือเพ่ือบังสายตาของคนภายนอก ท าให้เกิดความเป็นส่วนตัว หรือใช้เป็นที่บัง
แดด บังลม บางครั้งสามารถใช้รั้วเป็นเครื่องประดับสวนให้งดงามอีกด้วย 
         2.6.4.1 รั้วไม้ เสาอาจจะเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก หรือใช้เสาเป็นไม้ได้ ส่วนผนังของรั้ว
ใช้ไม้ก้ัน อาจจะเป็นไม้ไผ่ ซึ่งเหมาะกับการจัดสวนญี่ปุ่น หรือรั้วไม้ซุงซ่ึงเหมาะกับสวนบ้านไร่ ส่วนอายุ
การใช้งานนั้นขึ้นอยู่กับชนิดของไม้ การซ่อมแซมท าได้ง่ายไม่ยุ่งยาก 
         2.6.4.2 รั้วอิฐบล๊อค โครงสร้างของเสา และคานเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก ผนังรั้วใช้อิฐ
บล๊อค ซึ่งมีหลายแบบหลายขนาด ทั้งทึบ และโปร่ง จะมีอายุการใช้งานได้นาน การซ่อมแซมเพียงทาสี
ใหม่ เมื่อสีเก่าจางไป 
         2.6.4.3 รั้วเหล็กหรือรั้วอัลลอยด์ โครงสร้างของเสาคาน อาจจะเป็นคอนกรีตเสริม
เหล็ก หรือเสาเหล็กได้ ส่วนผนังนั้นใช้เหล็กกั้นมีความแข็งแรงและทนทานได้ดี จะมีอายุการใช้งานได้
นาน แต่ต้องขึ้นอยู่กับการดูแลรักษาด้วย ส าหรับบ้านที่อยู่ใกล้ทะเลไม่ควรท ารั้วแบบนี้ เพราะไอน้ าเค็ม
จากทะเล จะท าให้รั้วเป็นสนิมเร็วขึ้น ท าให้อายุการใช้งานสั้นลง 
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2.7  วัสดุพืชพรรณในการจัดภูมิทัศน์ 
 วัสดุพืชพรรณเป็นองค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่งในการจัดภูมิทัศน์ และการจัดการต่อ
สภาพแวดล้อมภายนอกอาคารและภายในอาคารโครงการเกี่ยวกับการพัฒนาพ้ืนที่ดิน สิ่งก่อสร้างต่างๆ 
ในปัจจุบันให้มีบทบาทส าคัญในการช่วยปรุงแต่งโครงการเหล่านั้น ให้ดูมีคุณค่าเป็นจุดมุ่งหมายและยัง
สามารถช่วยแก้ปัญหาได้ วัสดุพืชพรรณนั้นเป็นส่วนช่วยท าให้เกิดความมีชีวิตชีวาและช่วยปรับสภาพ 
แวดล้อมให้ดูดีและสวยงามขึ้น ซึ่งสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อสภาวะความเป็นอยู่ของมนุษย์อย่างยิ่งใน
ปัจจุบัน ทั้งคนที่อาศัยอยู่ในสังคมชนบทหรือสังคมเมือง  
 ความหมายของวัสดุพืชพรรณ ค าว่า วัสดุพืชพรรณ (Plant Material) มาจากค า 2 ค า คือ 
วัสดุ (Material) วัสดุคือ วัตถุดิบที่จะน ามาใช้ในการออกแบบ พืชพรรณ (Plant) พืช คือ พันธุ์ไม้ที่งอก
อยู่ตามวัตถุดิบต่างๆ พืชพรรณ คือ พันธุ์พืชทุกชนิดและส่วนหนึ่งส่วนใดของพืช เช่น ตอ หน่อ กิ่ง ใบ 
ราก หัว ดอก ลูก เมล็ด แต่ ณ ที่นี้จะหมายถึง ไม้ที่มีเนื้อไม้ทุกประเภทรวมถึงไม้ปลูกเลี้ยง และไม้ป่า 
ตั้งแต่ไม้คลุมดนจนถึงไม้ยืนต้นซึ่งรวมถึงพืชอวบน้ า และพืชที่มีอายุเพียงฤดูเดียว ไม้ที่มีเนื้อไม้แต่ละชนิด
จะมีความแตกต่างกันค่อนข้างชัดเจนในเรื่องขนาด รูปทรง สี ผวิสัมผัส และลักษณะนิสัย ความ
แตกต่างดังกล่าวมีอิทธิพลต่อการน ามาเป็นข้อมูลในการออกแบบและจัดงานภูมิทัศน์ เพราะแต่ละชนิด
และแต่ละพันธุ์มีเหตุผลของการน ามาใช้ประโยชน์แตกต่างกัน สมจิต โยธะคง (2537 : 56) 
 2.7.1 การใช้พืชพรรณในงานภูมิสถาปัตยกรรม การเรียนรู้เรื่องพืชพรรณในภูมิสถาปัตยกรรม 
เหมือนกับกับการเรียนรู้เรื่องวัสดุก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรม บางครั้งจึงใช้ค าว่า “วัสดุพืชพรรณ” 
(Plant Material) พืชพันธุ์เป็นองค์ประกอบที่หาได้ง่าย เกิดประโยชน์หลายอย่าง เช่น ให้ร่มเงา ป้องกัน
การพังทลายของหน้าดิน สร้างความเป็นส่วนตัว 
 พืชพันธุ์เป็นสิ่งมีชีวิต ต้องการระยะเวลาในการเจริญเติบโต การดูแลเอาใจใส่ และมีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เช่น เจริญเติบโตขึ้น แผ่กิ่งก้าน สูงขึ้น ออกดอก ทิ้งใบร่วง เป็นต้น การเลือก
พืชพรรณจึงต้องค านึงถึงความเหมาะสมของสภาพดิน สภาพอากาศที่เป็นปัจจัยในการเจริญเติบโต 
บางครั้งต้นไม้ไม่สามารถให้ผลลัพธ์ได้ตามต้องการ ในเวลาที่ทันใจ ไม่เหมือนองค์ประกอบที่เป็น
อาคาร โครงสร้าง สิ่งก่อสร้าง เหตุเพราะต้นไม้ต้องการเวลาในการเจริญเติบโต การเก็บรักษาต้ นไม้
ใหญ่เดิมที่มีอยู่ในพ้ืนที่จึงมีความส าคัญ แนวคิดที่ต้องตัดต้นไม้ออกให้หมดแล้วปรับพื้นที่ให้เรียบเพื่อ
สะดวกในการก่อสร้างเป็นความคิดแบบเก่าที่ผิดอย่างยิ่ง การเก็บรักษาต้นไม้ใหญ่เดิมที่มีอยู่แล้ว
โดยเฉพาะไม้ยืนต้น เป็นการประหยัดเวลา ประหยัดการดูแลรักษา ต้นไม้เดิมเป็นผลดีทางสุนทรียภาพ 
เป็นผลดีต่อธรรมชาต ิโดยไม่สามารถคิดเทียบค่าของต้นไม้เป็นเงินได้  
 ต้นไม้มีประโยชน์ทางด้านนิเวศวิทยา สร้างความสมดุลทางธรรมชาติ ความต้องการขั้นพ้ืนฐาน 4
อย่างของมนุษย์ คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยและยารักษาโรค ล้วนได้มาจากต้นไม้ทั้งสิ้น ต้นไม้
ในการใช้งานทางภูมิสถาปัตยกรรม แบ่งประเภทได้เป็น 6 ประเภท 
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         2.7.1.1 ไม้ยืนต้น (Tree) พืชที่เป็นไม้เนื้อแข็ง (Woody Plants) มีความสูงตั้งแต่ 
10-25 เมตร หรือมากกว่านั้น เช่น มะม่วง มะขาม จามจุรี ไทร ลั่นทม ปลูกเพ่ือใช้เป็นประโยชน์ใน
การให้ร่มเงา ช่วยบังตา และปลูกเพ่ือกันลม ไม้ยืนต้นแบ่งเป็น ไม้ผลัดใบและไม้ที่มีสีเขียวตลอดปี 
         2.7.1.2 ไม้พุ่ม (Shrub) พืชที่มีเนื้อไม้แต่มีขนาดเล็กกว่า และแตกก่ิงก้านระดับใกล้ผิว
ดิน มีความสูงตั้งแต่ 1-3 เมตร เช่น ชบา แก้ว พู่เรือหงส์ นิยมปลูกเป็นรั้ว แสดงอาณาเขต ไม้พุ่มตัดแต่ง
ทรงพุ่มเรียกว่า hedge เช่น เข็ม ชาฮกเกี้ยน 
         2.7.1.3 ไม้เลื้อย (Vine) พืชที่ต้องการสิ่งค้ าจุน เจริญออกทางยาวมากกว่าทางข้าง อาจ
ใช้ล าต้น กิ่งก้านเกาะยึดเหนี่ยวเพ่ือการเจริญเติบโต เช่น เฟ่ืองฟ้า บานบุรี การะเวก เล็บมือนาง ปลูก
เกาะโครงไม้เพ่ือเป็นรั้วเพ่ือให้ร่มเงา เพื่อความเป็นส่วนตัว 
         2.7.1.4 ไม้คลุมดิน (Ground Cover) พืชที่มีล าต้นเตี้ย เจริญเติบโตทางแนวราบ และ
เลื้อยปกคลุมดิน เช่น เฟิร์น กระดุมทองเลื้อย หญ้า นิยมปลูกคลุมพ้ินที่ให้สวยงาม ลดการกัดเซาะ
พังทลายของดิน เพ่ือรักษาความอุดมสมบูรณืของหน้าดินไว้ 
         2.7.1.5 พืชไม้เนื้ออ่อน (Herb) พืชที่ล าต้นไม่แข็งแรง มักมีอายุสั้น คืออายุประมาณ 1 ปี 
ส่วนใหญ่เป็นไม้ดอกสีสวยงาม หรือใบสวย เช่น บานไม่รู้โรย ดาวเรือง ดาวกระจาย บานชื่น กล้วย เป็นต้น 
         2.7.1.6 ไม้น้ า (Aquatic Plant) มีการใช้งานเฉพาะบริเวณชายน้ า ริมน้ า เช่น กก บวั เปน็ต้น 
 2.7.2 คุณสมบัติต่างๆ ของต้นไม้ที่มีผลต่อการใช้งาน ได้แก่ 
         2.7.2.1 คุณสมบัติด้านขนาด แบ่งตามขนาด ความสูง เมื่อโตเต็มที่ 
 
ตารางท่ี 2.1 คุณสมบัติด้านขนาด แบ่งตามขนาด ความสูง เมื่อโตเต็มที่ 

ขนาด ไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน 

ขนาดสูงใหญ่ < 25 เมตร 3 เมตร < 2 เมตร 
ขนาดกลาง 10-25 เมตร 0.5-2 เมตร 0.10-2 เมตร 
ขนาดเล็ก 8-10 เมตร < 0.5 เมตร < 0.10 เมตร 

 
         2.7.2.2 คุณสมบัติของใบ ทั้งขนาดและรูปร่างของใบ สีของใบ ต้นไม้ที่มีรูปร่างของใบ
เด่น เช่นปาล์มต่างๆ เกิดเป็นจุดเด่นและช่วยให้เกิดความแตกต่าง ถึงแม้ใบไม้จะมีสีเขียวเหมือนกันแต่
ก็มีความอ่อน เข้ม ความสว่างของสีเขียวที่ต่างกัน ใบไม้มีสีอ่ืนด้วยนอกจากสีเขียว เช่น สีเหลือง สีแดง 
สีเทา และใบด่าง ใบลาย 
         2.7.2.3 คุณสมบัติของพุ่มใบ หมายถึง เส้นรอบวงของพุ่มใบของต้นไม้ที่เจริญเติบโต
เต็มที่ ในสภาพแวดล้อมปกติ เช่น 
          1) รูปทรงกลม รูปหยดน้ าหรือรูปไข่ รูปวงรี 
          2) รูปสามเหลี่ยม หรือรูปทรงกรวย 
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          3) รูปทรงกระบอก มีความสูงมากกว่าความกว้าง 
         การใช้รูปทรงของต้นไม้สร้างให้เกิดความแตกต่าง สร้างให้เกิดจุดเด่นกับบริเวณได้  
รูปทรงของพุ่มไม้ที่แคบหรือรูปทรงกระบอกสูงชะลูดเหมาะที่จะใช้ในพ้ืนที่แคบ และอาจดูคงามสูงของ
พุ่มไม้ด้วยว่าจะสามารถใช้งานในบริเวณโคนต้นได้หรือไม่ จะปิดบังการมองเห็นได้ระดับไหน หรือจะ
บังลม บังฝุ่นละอองได้ในระดับไหน 
         2.7.2.4 ความแผ่กว้างของพุ่มใบ ช่วยบอกระยะห่างการปลูกระหว่างต้นไม้แต่ละต้น 
และระยะการปลูกต้นไม้ห่างจากอาคารหรือสิ่งก่อสร้างข้างเคียงด้วย  ความแผ่กว้างของพุ่มใบนี้จะ
ใกล้เคียงกันกับความแผ่กว้างของรากท่ีอยู่ใต้ดิน แบ่งออกเป็น 
          1) แผ่กว้างมาก มีความกว้าง 22 เมตร หรือมากกว่านั้น 
          2) แผ่กว้าง มีความกว้าง 15-22 เมตร 
          3) แผ่ปานกลาง มีความกว้าง 10-15 เมตร 
          4) แคบ มีความกว้าง 6-10 เมตร 
         2.7.2.5 ความหนาทึบของพุ่มใบ กิ่งก้าน คือการรวมกลุ่มกันของใบและกิ่งก้าน แบ่ง
ออกได้ดังต่อไปนี้ 
          1) หนาทึบ พุ่มใบแน่นหนาทึบจนไม่สารมารถมองผ่านไปได้ ให้ร่มเงาได้ดี บัง
สายตา บังลม ฝุ่นละออง  
          2) หนาทึบปานกลาง มีใบและกิ่งก้านทึบ แต่ยังสามารถมองทะลุไปได้บ้าง 
          3) โปร่ง กิ่งก้านแผ่กระจายออก มีใบเป็นจ านวนน้อย มีบริเวณโปร่งที่
มองเห็นพ้ืนที่ด้านหลัง 
         2.7.2.6 คุณสมบัติของดอก ดอกไม้เกือบจะเป็นคุณสมบัติข้อแรกในการเลือกใช้ คุณสมบัติ
ต่างๆ ของดอก ได้แก่  
          1) ขนาดของดอกไม้ ดอกเดียว ดอกช่อ การรวมกลุ่มกันเป็นช่อ 
          2) สีของดอก มีความแตกต่างกันมากมาย ดอกสีชมพู สีเหลือง สีม่วง สีขาว สี
แดง สีส้ม เป็นต้น 
          3) กลิ่นของดอก กลิ่นท าให้เกิดการรับรู้และบรรยากาศต่างกัน 
          4) สัตว์ที่ตามมากับดอกไม้ ได้แก่ แมลง ผีเสื้อ หรือนกท่ีถูกถึงดูดด้วยสีหรือ
น้ าหวานของดอกไม้ ช่วยเพิ่มความรื่นรมให้แก่สวน 
          5) ช่วงเวลาที่มีดอก ขึ้นอยู่กับฤดูกาล สภาพอากาศในรอบปี ต้นไม้ที่ออกดอก
ตลอดปี หรือปีละครั้ง ซึ่งเป็นเวลาพิเศษที่ชื่นชมได้ เช่น เทศกาลดอกบัวตองบาน ในช่วง เดือน
พฤศจิกายน–ธันวาคม ที่จังหวัดเชียงรายและแม่ฮ่องสอน 
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         เราสามารถน าสีดอกของต้นไม้บางชนิดมาสร้างให้เกิดจุดเด่นของพ้ืนที่ได้ เช่นการใช้สี
ดอกของต้นอิทนิลน้ าที่เป็นต้นไม้ประจ าคณะเทคโนโลยีการเกษตร ซึ่งจะออกดอกช่วงเวลา ปลาย
เดือนมีนาคม-พฤษภาคม เพ่ือแสดงความเป็นจุดเด่นของคณะเทคโนโลยีการเกษตร 
         2.7.2.7 สมบัติของผล ผลและฝักของต้นไม้มีทั้งข้อดี และข้อสเยที่ต้องระมัดระวัง 
          1) ขนาดและสีของผล ต่างกันมากมาย เช่น สีเขียว เหลือง ชมพู แดงส้ม ผลมี
ขนาดเล็ก หรือใหญ่ เห็นได้เด่นชัดจากระยะไกล ผลที่ใหญ่อาจก่อให้เกิดอันตรายได้ 
          2) ช่วงเวลาที่มีผล จะท าให้เกิดสีในทางตกแต่ง ดึงดูดสัตว์ให้มาหาอาหาร แต่
อาจร่วงหล่นเมื่อผลแก่ท าให้เป็นอันตรายหรือสกปรกบริเวณใต้ต้น 
          3) สัตว์ที่ตามมากับผลผัก ได้แก่ แมลงหรือนก สัตว์เหล่านี้อาจก่อให้เกิดความ
เพลิดเพลินความพอใจ ท าให้สวนและบริเวณมีชีวิตชีวา หรือท าให้เกิดความเสียหาย ท าให้เกิดความ
ร าคาญ เกิดความสกปรกเป็นปัญหาในการดูแลรักษา 
          4) ผลหรือฝักสมารถรับประทานได้หรือใช้เพ่ือเป็นสมุนไพร ในบางครั้งเรา
เลือกปลูกเพ่ือประโยชน์ในการใช้สอยด้วยมิใช่เพื่อความงามอย่างเดียว 
         2.7.2.8 ลักษณะของล าต้น ลักษณะของล าต้น สี ผิว และเปลือก แบ่งเป็น 
          1) ล าต้นมีหนาม ทั้งล าต้นและก่ิงมีหนาม 
          2) ล าต้นเป็นร่องแตกตามความยาวและมีผิวหยาบ มีเปลือกแตกระแหงทั่วไปตามยาว 
          3) ล าต้นเหมือนเป็นรอยด่าง เป็นวง หรือลอกออกได้เป็นชั้น หรือมีกาบห่อหุ้มล าต้น 
          4) ล าต้นมีผิวเรียบ ล าต้นมีสีสวยงาม ล าต้นส่วนใหญ่ของต้นไม้เป็นสีน้ าตาล 
แต่มีความอ่อน และเข้มของสีน้ าตาลที่แตกต่างกันและยังมีล าต้นเป็นสีอ่ืนๆ อีกหลายสี เช่น สีแดง 
เหลือง น้ าตาล ด า เทา ขาว 
         2.7.2.9 คุณสมบัติของราก  
          1) รากฝอย เหมาะที่จะใช้ในที่จ ากัด ดินน้อย หรือดินตื้น รากไม่แผ่ออกท าลาย
โครงสร้างที่อยู่ใกล้เคียง 
          2) รากค้ าจุน แตกจากข้อของล าต้นลงดินเพ่ือค้ าจุนล าต้นและก่ิงก้านสาขาให้
แข็งแรงตั้งตรง เช่น ไทร โกงกาง เตย ต้องการพ้ืนที่โดยรอบบริเวณโคนต้น 
          3) รากพูพอน เป็นปีกรอบโคนต้นเพ่ือช่วยพยุงล าต้นให้แข็งแรงตั้งตรง ส่วนมากจะ
เป็นไม้ใหญ่ ควรเว้นระยะห่างรอบโครต้นให้มาก 
          4) รากหายใจ แตกจากรากแขนงและชูปลายเหนือผิวดิน ผิวน้ า เป็นพืชพวก
อยู่ป่าชายเลนน้ าท่วมถึง เช่น ล าพู สิ่งก่อสร้างที่อยู่ใกล้รากหายใจต้องระวังมิให้กระทบกระเทือน 
         2.7.2.10 อัตราการเจริญเติบโต ต่างกันไปตามชนิด ช่วงอายุและปัจจัย เช่น อาหาร น้ า 
ต้นไม้ที่เติบโตรวดเร็วมีประโยชน์เมื่อต้องการใช้งานทันที หรือเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า เช่น ปลูกเพ่ือ
ลดการกัดเซาะพังทลายของหน้าดิน ปลูกเพ่ือต้องการร่มเงา แบ่งเป็น 3 กลุ่ม คือ 
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          1) เติบโตช้า ความสูงเพิ่มขึ้น 30 เซนติเมตร หรือน้อยกว่าใน 1 ปี หรือมีเส้น
รอบวงล าต้นเพิ่มข้ึน ปีละ 1-2.5 เซนติเมตร 
          2) เติบโตปานกลาง ความสูงเพ่ิมขึ้น 30-60 เซนติเมตรใน 1 ปี หรือมีเส้นรอบ
วงล าต้นเพ่ิมข้ึนปีละ 2.5-4 เซนติเมตร 
          3) เติบโตรวดเร็ว ความสูงเพิ่มขึ้น 60 เซนติเมตรหรือมากกว่าใน 1 ปี หรือมี
เส้นรอบวงล าต้น เพิ่มขึ้นปีละ 4-5 เซนติเมตร ส่วนใหญ่จะเป็นไม้เนื้ออ่อน 
         2.7.2.11 ความยืนยาวของอายุ แบ่งออกเป็น 
          1) อายุสั้น อายุต่ ากว่า 40 ปี เช่น มะพร้าว 
          2) อายุปานกลาง อายุระหว่าง 40-100 ปี  
          3) อายุยืนยาว อายุเกินกว่า 100 ปี ขึ้นไป เช่น สัก มะค่า มะขาม ยาง เป็น
พวกไม้เนื้อแข็ง เห็นวงปี เด่นชัด หากบริเวณก่อสร้างมีต้นไม้ใหญ่อายุยืนยาวขึ้นอยู่ ควรหาทางเก็บ
รักษาไว้ เพราะหากตัดท้ิงและปลูกทดแทนจะใช้เวลายาวนานหลายสิบปี 
         2.7.2.12 คตินิยม ความเชื่อ  
          1) ไม้ที่นิยมเพราะมีความหมายในทางที่ดี เช่น มะขาม มะยม ขนุน นิยมปลูก
ในบ้านพักอาศัย ไม้ผลอ่ืนที่นิยมเพราะใช้รับประทานได้ เช่น มะม่วง ชมพู่ ละมุด ล าไย เป็นต้น 
          2) ไม้ที่ไม่นิยมเพราะมีความหมายในทางที่ไม่ดี ไม่เป็นมงคล เช่นระก า ลั่นทม 
งิ้ว โพธิ ์ ไทร หว้า มะกอก ตาล สาเหตุที่ห้ามปลูกไม้บางชนิดในบ้าน นอกจากชื่อของต้นไม้แล้ว เป็น
เพราะคุณสมบัติอ่ืนด้วย เช่น ขนาดใหญ่เกินไป หรือเมื่อผลสุกมีแมลงรบกวน เป็นต้น 
  ความนิยมการใช้ต้นไม้ประจ าชาติ หรือดอกไม้ประจ าชาติ และยังมีทั้งระดับจังหวัด 
เมือง สถาบัน ต้นไม้ที่เลือกมาเป็นสัญลักษณ์นี้มักเป็นไม้ท้องถิ่น ท าให้ได้เรียนรู้ถึงสภาพภูมิประเทศ ดิน
และอากาศ ตัวอย่างไม้ประชาติ เช่น ไทย-คูณหรือราชพฤกษ์ ลาว-ลั่นทม อินเดีย-ไทร ถือเป็นต้นไม้
ส าคัญของพุทธศาสนาด้วย ตัวอย่างไม้ประจ าจังหวัดของไทย เช่น จังหวัดกรุงเทพ-ไทรย้อยใบแหลม   
ขอนแก่น-คูณ ศรีสะเกษ-ล าดวน เชียงใหม่-ทองกวาว ตัวอย่างต้นไม้และดอกไม้ประจ าสถาบัน เช่น 
จุฬาฯ-จามจุรี (ดอกสีชมพู) ธรรมศาสตร์-หางนกยูง (ดอกส้ม-แสด) เกษตรศาสตร์-นนทรี (ดอกเหลือง) 
เชียงใหม่-ทองกวาว (ดอกส้ม) 
 2.7.3 ประโยชน์ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม (Architectural and Engineering Use) มิใช่
เฉพาะการใช้ต้นไม้เพียงอย่างเดียวแต่อาจประกอบกับการใช้ รั้ว โครงสร้าง ก าแพง ก าแพงดิน เนินดิน 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ตามต้องการ ใช้ได้ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน ไม้เลื้อย 
         2.7.3.1 ควบคุมการมองเห็น บังทิศทางการมองของสายตา (Visual Control) ปิดบัง
สิ่งที่ไม่น่าดู พราง (Screen) ซ่อน (Hide) สิ่งที่ไม่ต้องการให้มองเห็น ตัวอย่างเช่น  
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          1) การใช้ต้นไม้เพ่ือปิดบังสิ่งที่ไม่สวยงาม ไม่เป็นระเบียบ ที่มองจากอาคาร 
จากถนน ทางหลวง เป็นต้น ย่านอุตสาหกรรม โรงงาน ปิดบังลานจอดรถ ลานกองวัสดุ ลานบริการ 
ห้องน้ า ห้องส้วม 
          2) การใช้ต้นไม้เพ่ือเป็นฉากหลัง บังสิ่งที่ไม่เป็นระเบียบด้านหลัง เพ่ือเน้นสิ่งที่
อยู่ด้านหน้า เช่น อาคาร สิ่งก่อสร้าง อนุสาวรีย์ 
          3) การใช้ต้นไม้เพ่ือน าสายตาไปยังจุดที่ต้องการให้เห็นเด่นชัด เป็นจุดเด่น 
อย่างเช่น การปลูกต้นไม้ในแนวแกนหลักของเมืองวอชิงตัน 
         2.7.3.2 สร้างความเป็นส่วนตัว (Privacy) ปิดล้อมพ้ืนที่ปิดล้อมบริเวณ 
          1) การใช้ต้นไม้เป็นรั้ว บังสายตา สร้างขอบเขตความเป็นส่วนตัวของอาคาร 
บ้าน ส านักงาน สถาบัน หรือการแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน เช่น เขตหอพัก เขตอาคารเรียน 
          2) การใช้ต้นไม้เพ่ือปิดล้อมพ้ืนที่ แสดงแนวของพ้ืนที่แต่ละกิจกรรมไม่ให้
รบกวนกันทางสายตา เพ่ือรักษาความปลอดภัย ค านึงถึงว่าต้องการปิดล้อมในระดับความสูงเท่าใด 
ทึบขนาดไหน 
         2.7.3.3 ควบคุมการสญัจร (Traffic Control) กีดขวางทางกายภาพ (Physical Control)  
ควบคุมการเดิน ทางจักรยาน รถบริการ ควบคุมสัตว์ เช่นการออกแบบในบริเวณกักสัตว์ภายในสวนสตัว์ 
ซ่ึงการควบคุมท าได้ทั้งเพ่ือกีดขวางห้ามมิให้ผ่านอย่างเด็ดขาด และยังต้องการให้มองผ่านไปได้ หรือกีดขวาง
เพียงการแสดงแนวขอบเขตเพ่ือผลทางจิตวิทยา ให้รับทราบ รบัรู้ขอบเขตและบริเวณเท่านั้น และอาจประกอบ
กับการใช้องค์ประกอบอ่ืนๆ เช่น รั้ว ก าแพง เนินดิน คูน้ า บ่อน้ า เป็นต้น 
         2.7.3.4 ควบคุมสภาพอากาศ (Climate Control) ให้ร่มเงาบังคับทิศทางลม ลดความร้อน 
การสร้างให้เกิดความน่าสบายแก่อาคาร และการใช้งานภายนอก ส าหรับประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตร้อน
ชื้น เราพยายามลดความร้อนให้อากาศเย็นลงโดยวิธีดังต่อไปนี้ 
          1) ลด หลีกเลี่ยงการแผ่รังสีโดยตรงจากดวงอาทิตย์ พยายามเพ่ิมร่มเงา ปลูกต้นไม้
ให้ร่มกับอาคาร ถนน ลาน ที่จอดรถ สนามกีฬา ให้ร่มเงาโดยเฉพาะแดดบ่ายจากทิศใต้-ตะวันตก การ
วางผังบริเวณของอาคารด้านที่มีช่องเปิดทางทิศเหนือ-ใต้เพ่ือให้อาคารได้รับลมประจ าจากทิศใต้-ตะวันตกเฉียง
ใต้ หันด้านแคบ ด้านทึบทางทิศตะวันออก-ตะวันตก เพ่ือลดการแผ่รังสีดวงอาทิตย์ และการวาง
ต าแหน่งของต้นไม้จึงควรสอดคล้องกัน เพ่ือให้อาคารได้รับลมอย่างเต็มที่ ไม่บังทิศทางลม เช่น ทาง
ทิศเหนือนั้นไม่ควรปลูกต้นไม้ให้หนาแน่นมากเกินไป ต้นไม้ควรมีรูปทรงสูงชะลูด พุ่มใบสูง โปร่ง
บริเวณโคนต้น ทิศใต้และทิศตะวันตกควรปลูกต้นไม้จ านวนมาก หนาทึบ รูปทรงแผ่กว้างเพ่ือให้ร่มเงา 
          2) ให้ลมช่วยบรรเทาความร้อน ไม่บังทิศทางของลมเข้าสู่อาคารหรือบริเวณ 
เป็นลมที่พัดผ่านบริเวณท่ีเย็น ที่ร่ม 
          3) เพ่ิมความชุ่มชื้น เพ่ือให้อากาศเย็นลง โดยการเพ่ิมบ่อน้ า สระน้ า น้ าพุ 
น้ าตก การปลูกต้นไม้คลุมดินช่วยให้ดินมีความชุ่มชื้นมากขึ้น 
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         2.7.3.5 ลดแสงจ้า (Glare) แสงสะท้อน (Reflection) แสงจ้าในเวลากลางวันเป็น
แสงอาทิตย์ส่วนเวลากลางคืนเป็นแสงจากไฟอาคาร ไฟรถยนต์ ไฟสนามกีฬา ไฟโฆษณา เป็นต้น การลด
แสงสะท้อนช่วยให้เกิดความรู้สึกสบาย ช่วยลดความร้อน และอุณหภูมิลงได้ด้วย โดยพ้ืนดินที่ว่างเปล่าไม่มี
ต้นไม้ปกคลุมจะเกิดแสงสะท้อน 10-25% ทุ่งนา พ้ืนที่เกษตรกรรม ทุ่งหญ้าที่มีพืชขนาดเล็กขึ้นจะเกิดแสง
สะท้อน 3-15% ป่าทึบอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้ปกคลุมทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เกิดแสงสะท้อน 5% ในเมือง
ที่มีแต่อาคารสิ่งก่อสร้าง ไม่มีต้นไม้ ยิ่งท าให้เกิดแสงจ้า แสงสะท้อน มีผลต่ออุณหภูมิในเมืองสูงขึ้นอย่างมาก
ด้วย แสงจ้าและแสสงสะท้อนเกิดได้จาก วัตถุธรรมชาติ พ้ืนทราย พ้ืนน้ าขนาดใหญ่ หิน ภูเขา และแสง
สะท้อนจากสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น วัสดุที่เป็นคอนกรีต กระจก โลหะ เช่น อาคาร หลังคา ผนังอาคาร 
ก าแพง รั้ว โครงสร้างต่างๆเช่น เขื่อน พ้ืนดาดแข็ง ถนน ลานกีฬา ลานจอดรถ 
         2.7.3.6 ลดการกัดเซาะพังทลายของดิน (Erosion Control) การพังทลายเกิดจาก
อิทธิพลทางธรรมชาติ ลม กระแสน้ า คลื่น โดยเฉพาะน้ าฝนเป็นปัจจัยส าคัญ เกิดจากการปรับระดับ 
การตัดท าลายต้นไม้เดิมออก การเปลี่ยนทิศทางการไหลของน้ าเดิม เพ่ือก่อสร้างอาคาร ถนน เขื่อน 
หรือเกิดจากการเหยี่ยบย่ าของคนและสัตว์ หรือจากรถ ผลเสียของการพังทลายหน้าดินมีดังนี้ 
          1) การชะล้างหน้าดินเป็นดินอุดมสมบูรณ์ หน้าดิน (Top Soil) คือผิวดินที่
ระดับลึกประมาณ 0.30-0.50 เมตร ตามปกติเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ เป็นประโยชน์กับการเจริญเติบโต
ของต้นไม้ ควรเก็บรักษาไว้ 
          2) น้ าไหลผิวดิน (Runoff) เกิดน้ าท่วม น้ าขัง บางครั้งพัดพาเอาดินโคลนมา
ด้วย เกิดดินถล่ม (Land Slide) น้ าไหลผิวดินคือน้ าฝนที่ไหลที่ผิวดิน น้ าฝนที่ตกลงมาบางส่วนจะไหล
ซึมลงในดิน เป็น น้ าไหลใต้ดิน (Subsurface Drain) ยิ่งน้ าซึมลงในดินน้อย ปริมาณน้ าไหลผิวดินจะ
มากขึ้นก่อให้เกิดการพังทลายของหน้าดินและเกิดน้ าท่วม ในพ้ืนที่เขตเมืองจะมีปริมาณน้ าไหลผิวดิน
มากกว่าในเขตชนบทหรือเขตเกษตรกรรม เพราะมีหลังคา ถนน พ้ืนคอนกรีต น้ าฝนจึงไม่สามารถซึม
ลงในดินได้ การเพ่ิมปริมาณน้ าซึมลงในดินมีผลดีกับระบบนิเวศ ต้นไม้ แหล่งน้ า 
          3) การพังทลายหรือดินถล่ม เกิดความเสียหายกับความแข็งแรงของดิน เสียหายต่อ
โครงสร้างอาคาร สิ่งก่อสร้าง ถนน เขื่อน เมื่อดินพังทลายท าให้ต้นไม้ที่ข้ึนอยู่เสียหายด้วย 
          4) เมื่อมีการชะล้างหน้าดินจะเกิดการตกตะกอนในล าน้ าให้ตื้นขึ้น การตก 
ตะกอนในล าคลอง แม่น้ า ท่อระบายน้ า จะท าให้เกิดการอุดตัน ต้องมีการขุดลอกเพ่ือให้น้ าระบายได้ดี
ขึ้น ป้องกันการเกิดน้ าท่วม 
         ประเภทของพืชพันธุ์ ทั้งไม้ยืนต้น ไม้พุ่ม ไม้คลุมดิน และทุกส่วนของต้นไม้ ทั้งพุ่มใบ กิ่ง
ก้าน เปลือกล าต้น ใบ รากในดิน และ กิ่งก้านที่ทิ้งร่วงที่พ้ืน ช่วยลดความรุนแรงของฝนและช่วยลดการ
พังทลายของดิน หากต้องการป้องกันอย่างรวดเร็วการใช้ไม้คลุมดินจะให้ผลเร็วกว่า ตัวอย่างเช่น การใช ้
หญ้าแฝกเป็นพืชใช้ปลูกคลุมเนินเขา ร่องทางน้ าไหล และพ้ืนที่ชันได้ดี เพราะที่เป็นฝอยละเอียด หยั่งลึก 
หญ้าแฝกกอสูง 1-1.50 เมตร จะมีรากึกในดินได้ถึง 3 เมตร รากแผ่กว้างเพียงแค่ 0.50 เมตร ข้อดีอ่ืนๆ
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ของหญ้าแฝกคือ ทนทาน ขึ้นได้ดีในทุกสภาพดิน ทุกสภาพอากาศ มีอายุหลายปี ไม้เป็นวัชพืชที่
กระจายพันธุ์โดยเมล็ด 
         ต้นไม้และป่า ไม่ว่าจะเป็นป่าสน ป่าไม้เนื้อแข็ง หรือป่าทึบในเขตร้อน ช่วยลดความ
รุนแรงของฝนและเก็บความชุ่มชื้นในดิน เป็นแหล่งต้นน้ าล าธารและช่วยป้องกันน้ าท่วม มีผลกับระบบ
นิเวศอย่างยิ่ง บริเวณป่าจะมีความชื้นมากกว่า เพราะต้นไม้ช่วยคลุมพ้ืนดินจากแสงแดด ป้องกันการ
ระเหยของน้ าจากความชื้นในดินและกับลมที่พัดผ่าน ซึ่งผลที่ตามมาคืออุณหาภูมิที่ลดต่ าลง 
         2.7.3.7 บังลม (Wind Control) ลดความรุนแรงของลม เปลี่ยนทิศทาง บังทราย และ
ฝุ่นละออง (Dust Control) พืชคลุมดินกันลมได้ดีเฉพาะความเร็วลมเมื่อใกล้ระดับพ้ืนดิน ลมจะช้า
และลดความรุนแรงน้อยลง พืชคลุมดินที่ใบระเอียด ใบหนาทึบ ล าต้นเป็นกอหลายต้น มีรากแผ่ติ้นจะ
ช่วยลดความแรงและดักเก็บฝุ่นละออง เม็ดทรายที่มากับลมได้ดี การปลูกแนวไม้ยืนต้นกันลม เช่น ริม
ทะเลที่ลมแรงหรือลมพัดเอาทรายเข้ามาด้วย  ในบริเวณทุ่งโล่งที่ไม่มีไม้คลุมดิน ลมจะพัดพาหน้าดิน
ฟุ้งกระจายไป การปลูกต้นไม้เป็นแนวกันลม โดยใช้ไม้ใบละเอียด ใบหนาทึบ ระดับความสูง
หลากหลายตั้งแต่ระดับพ้ืนดินขึ้นไป 
 2.7.4 ประโยชน์ทางสุนทรียภาพ (Aesthetic Use) 
         2.7.4.1 สร้างพ้ืนที่ปิดล้อม (Enclosed Space) 
         2.7.4.2 ลดความแข็งกระด้าง (Soften) ของอาคาร สิ่งก่อสร้าง สถาปัตยกรรม และเมือง 
         2.7.4.3 เน้น เป็นจุดเดน่ (Emphasis) หรือประดับ (Decorate) เพ่ิมความสวยงาม 
         2.7.4.4 ชว่ยลดทอนขนาดและสัดส่วน (Scale and Proportion) ของอาคาร 
สิ่งก่อสร้าง 
         2.7.4.5 ต้นไม้ช่วยสร้างบรรยากาศ ตอบสนองความต้องการทางจิตใจและอารมณ์ จาก
คุณสมบัติของต้นไม้เอง รูปทรงสีของดอก ผล กลิ่น สีของใบ ขนาดของใบ ความสวยงาม รื่นรมย์จาก
การรับรู้ของคน จากสัมผัสทั้งห้าด้วยตา หู จมูก ลิ้น ผิวหนัง และทางใจเป็นสัมผัสที่หก 
          1) ได้เห็น (See, Visual) เห็นล าต้น ใบ ดอก พุ่มใบ รูปทรง เห็นสีของต้นไม้ 
เห็นความเปลี่ยนแปลงในแต่ละวัน แต่ละฤดู 
          2) ได้ยินเสียง (Hear) เสียงของลมพัด เสียงล าต้นเสียดสี เสียงในตกลงบน
ใบไม้ เสียงสัตว์ที่อาศัยตามต้นไม้ 
          3) ได้กลิ่น (Smell) จากดอกไม้ ใบไม้ ผลไม้ กลิ่นของความสดชื่นตามธรรมชาติ 
กลิ่นของฝนที่ตกบนสนาม 
          4) ได้รู้รส (Taste) จากการชิมรสของไม้ผล ดอก หรือใบ 
          5) ได้สัมผัส (Touch) เป็นสัมผัสแก่ผิวหนังที่เรารับรู้ ความร้อนเย็น ความแห้ง
แล้ง ความชุ่มชื้น 
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          6) สัมผัสทางใจ (Feel) รู้สึกถึงธรรมชาติ ความรู้สึกเอิบอิ่ม เกิดความปิติ ผ่อน
คลาย สงบ 
         ต้นไม้เป็นสิ่งที่เพ่ิมคุณค่าให้กับอสังหาริมทรัพย์นั้นๆ เช่น ที่ดินที่มีต้นไม้เดิม หรือมีสวน
เดิม โครงการจัดสรรที่ดิน สนามกอล์ฟ เป็นต้น ยิ่งต้นไม้เก่าแก่อายุยืนยาว ต้นไม้สีสวยงามพิเศษ 
ต้นไม้หายาก ต้นไม้ที่มีความส าคัญในประวัติศาสตร์ ต้นไม้ที่มีความผูกพันกับชุมชน ต้นไม้ขนาดใหญ่มี
คุณค่าที่ไม่สามารถเทียบคิดราคาเป็นเงินได้ เราอาจตีราคาเฉพาะต้นไม้เป็นต้นๆ ได้ แต่ยังมีราคาของ
สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือประโยชน์ทางนิเวศท่ีมากับต้นไม้ซึ่งยากที่จะค ารวณค่าเป็นเงินได้ 
 2.7.5 ข้อคิดในการเลือกใช้วัสดุพืชพรรณ โดยค านึงถึงสถานที่ การด ารงชีวิตของพืช ความ
ต้องการของมนุษย์ และการดูแลบ ารุงรักษาง่าย มีข้อพิจารณาอยู่ 4 ประการดังนี้ 
         2.7.5.1 พิจารณาถึงสภาพพ้ืนที่ของโครงการ โดยเฉพาะข้อมูลที่จ าเป็นเกี่ยวกับสถานที่ท าเล 
          1) สภาพรูปทรงของแผ่นดิน (Landform) ความลาดเอียง เป็นที่ว่างหรือพ้ืนที่
มีพืชพรรณเดิมข้ึนอยู่ 
          2) ทิศทางของแสง ตะวันออก ตะวันตก และการหมุนของแสงในแต่ละช่วง
ของฤดูกาล 
          3) สภาพฟ้าอากาศ ความร้อน ความเย็น ลม ทิศทางลม เสียง ทัศนียภาพที่เกี่ยวข้อง 
          4) ข้อมูลที่เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม รูปแบบ สิ่งก่อสร้างถาวร สิ่งก่อสร้างชั่วคราว 
          5) ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ สภาพภูมิประเทศ ความสูงต่ า แหล่งน้ า สภาพป่าดั้งเดิม 
          6) สภาพแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง สังคม ชุมชน 
         2.7.5.2 การเลือกพืชพรรณ ต้องพิจารณาถึงพืชที่สามารถเจริญเติบโตได้ดีขึ้นได้ใน
บริเวณท าเลของโครงการ ควรเป็นไม้ประจ าท้องถิ่น หรือเป็นพืชพรรณจากแหล่งปลูกเลี้ยงเพ่ือการค้า
หรือเพ่ือเผยแพร่บริเวณใกล้เคียง พืชพรรณที่คัดเลือกจะต้องเหมาะสมกับแบบของงานภูมิทัศน์ โดย
พิจารณาจากลักษณะทางกายภาพ และ ภาพที่มองเห็นด้วยตาของพืชชนิดนั้นๆ เช่น 
          1) ขนาด เป็นต้นไม้ที่ได้ขนาดโดยพิจารณาจากโคนระดับพ้ืนดินถึงปลายยอด
ของพุ่ม หรือขนาดใกล้เคียงกับสภาพจริงร้อยละ 75 
          2) รูปทรง ถ้าเป็นรูปทรงของไม้ยืนต้นต้องเด่น ตระหง่าน เป็นประธานของ
กลุ่มไม้ได้ ซึ่งรูปทรงของพืชพรรณมีหลายแบบเช่น รูปทรงกลมด้านบน รูปทรงลู่ลง รูปทรงกระจายแผ่
กว้าง เป็นต้น 
          3) ผิวสัมผัส พ้ืนผิวของใบ เปลือก ที่บ่งชี้ถึงความละเอียด ปานกลาง หยาบ ให้
ความรู้สึก อ่อนนุ่ม หรือกระด้าง 
          4) สี สีจะประกฎในหลายๆส่วนของพืช ตั้งแต่ ราก ล าต้น ก้าน กิ่ง ใบ ดอก 
ผล โดยเฉพาะสีของดอกนั้นมีสีสันหลากหลาย เป็นสีที่ให้ความเบิกบานในเวลาพบเห็น 
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          5) มีกลิ่นหอม กลิ่นหอมเป็นผลพลอยได้จากดอกไม้ในงานภูมิทัศน์ ควรมีไม้
ดอกที่มีกลิ่นหอม ซึ่งไม้ดอกของไทยหลายชนิดมีกลิ่นหอมเวลาออกดอก ไม้ดอกยืนต้น ได้แก่ พะยอม 
จ าปี จ าปา พิกุล ล าดวน โมกมัน กรันเกรา กระดังงาไทย เป็นต้น  ไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอม ได้แก่ โมก แก้ว 
พุด กรรณิการ์ กระดังงาสงขลา ยี่หุบ ราตรี ราชาวดี ร าเพย ทองอุไร เป็นต้น 
          6) การเปลี่ยนแปลงตามฤดูการและการเวลา การเปลี่ยนแปลงของสีใบแก่
ก่อนร่วง การให้สีของใบที่ผลิใหม่ เวลาออกดอกสีของดอกเปลี่ยนแปลง สีดอกระยะแรกของการออก 
หลังดอกบานและบานเต็มที่ก่อนร่วง สีเปลี่ยนไปตามกาลเวลา สีของผลและผลแก่แตกต่างกัน สีของ
ผิวเปลือกขณะต้นยังอ่อนและแก่แตกต่างกัน 
         2.7.5.3 การดูแลบ ารุงรักษา พืชพรรณทุกชนิดที่เลือกต้องพิจารณาถึงการดูแลบ ารุงรักษา 
ควรเน้นพืชพรรณที่มีการดูแลบ ารุงรักษาง่ายและต่ า ซึ่งพิจารณาได้จากสิ่งต่อไปนี้ 
          1) การร่วงของใบ ส าหรับไม้ใบกว้าง ควรเลือกไม้ใบกว้างชนิดไม่ผลัดใบหรือ
ถ้าผลัดใบต้องผลัดใบตามฤดูกาล ดีกว่าเลือกชนิดไม้ที่ใบทยอยร่วงตลอดเวลา 
          2) การร่วงของดอก พรรณไม้บางชนิดเวลาออกดอกสวยงามแต่ช่วงเวลา
บานสั้นมาก เช่น เหลืองอินเดีย ชมพูพันธุ์ทิพย์ เวลาดอกร่วง กระจาย กรณีไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาควรเป็น
ไม้ดอกที่ให้ดอกตลอดทั้งปี โดยดอกบานแซมใบ บานทน ถ้าเป็นพรรณไม้ที่ดอกร่วงควรเป็นพรรณไม้
ที่ดอกร่วงพร้อมกันดีกว่าทะยอยร่วง 
          3) การร่วงของผล เลือกพรรณไม้ที่ผลร่วงยากดีกว่าร่วงง่าย ผลร่วงพร้อมกัน
ดีกว่าทะยอยร่วง ผลร่วงไม่ฟุ้งกระจายดีกว่าผลร่วงแล้วเปลือกของผล เมล็ดแตกฟุ้งกระจาย 
          4) ความแน่นของใบ ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ต้องมีใบแน่น เพ่ือให้เกิดร่มเงาป้องกัน
แสงแดด ช่วยสร้างบรรยากาศและสิ่งแวดล้อม ท าให้ภูมิอากาศบริเวณภายในดีขึ้น ช่วยลดมลภาวะที่
เป็นพิษ ยกเว้นการเลือกปลูกต้นไม้ใหญ่ในบริเวณสนามหญ้า ใบโปร่งดีกว่าใบแน่นเพราะสนามหญ้า
ต้องการแสงส่องถึง เพ่ือใช้ในการปรุงอาหารเช่นเดียวกับพืชพรรณชนิดอื่นๆ 
          5) โครงสร้างของราก ถ้าเป็นต้นไม้ใหญ่ควรมีระบบรากลึก ทั้งรากค้ าจุนราก
แขนงและรากฝอย เพราะจะช่วยในการพยุงล าต้น หาอาหารได้ในระดับลึกใต้ผิวดินและไม่ต้องแย่ง
อาหารกับพืชที่มีระบบรากตื้น เช่น หญ้าสนาม พืชคลุมดิน ไม้พุ่ม ไม้ยืนต้นขนาดเล็กระดับล่าง ถ้าโรง
สร้างของระบบรากตื้นและบางส่วนลอยอยู่ระดับผิวพ้ืนอาจท าลายพ้ืนผิวดาดแข็งให้แตกร้าวได้ 
          6) อัตราการเจริญเติมโต เป็นคุณสมบัติเฉพาะของไม้แต่ละชนิด ในทางภูมิ
ทัศน์ ไม้ที่มีอัตราการเจริญเติบโตช้าดีกว่าพรรณไม้ที่มีการเจริญเติบโตเร็ว ไม้เจริญเติบโตเร็วเหมาะ
ส าหรับเป็นพืชเศรษฐกิจ เพราะการเจริญเติบโตช้าสะดวกในการดูแลบ ารุงรักษา การตัดแต่งกิ่ง การ
ตัดขริบ และให้ความสวยงามยาวนาน 
          7) ความเป็นสังคมและระบบนิเวศ มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะแต่ละสังคม
พืช ขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศ คือการเป็นอยู่ร่วมกันด้วยการพ่ึงพาอาศัย
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ซึ่งกันและกันของสิ่งมีชีวิต และสภาพแวดล้อมที่ไม่มีชีวิตเพราะคุณสมบัติของระบบที่ดี ควรจะประกอบ
ไปด้วย การมีผลิตภาพหรือผลผลิตมีเสถียรภาพ ถาวรภาพ และสมภาพ คือความสม่ าเสมอ 
          8) แมลงท าลาย ต้นไม้ใหญ่และไม้พุ่มต้องเลือกที่มีความทนทานต่อแมลง
ท าลาย โดยเฉพาะการท าลายล าต้น กิ่งก้าน ท าให้ล าต้น กิ่ง และก้านหัก อาจเป็นอันตรายแก่คนและ
ทรัพย์สินได ้ 
          9) ทนทานต่อโรค โรคพืชมีส่วนส าคัญที่ท าให้พืชพรรณชะงักการเจริญเติบโต
ท าให้คุณภาพของต้นนั้นๆ ต้อยต่ าลง ขณะเดียวกันต้องต้องเสียค่าใช้จ่ายในการบ ารุงรักษามากข้ึน 
          10) พืชพรรณที่มีความทนทาน สามารถเจริญเติบโตได้ในขอบเขตของพ้ืนที่
กว้างขวาง ในพ้ืนที่ที่มีข้อจ ากัดในด้านความอุดมสมบูรณ์ของดิน ความชื้นในดินและความชื้นในบรรยากาศ 
อิทธิพลของลม และข้อจ ากัดในพ้ืนที่ปลูก 
         ข้อคิดในการเลือกใช้พืชพรรณในงานภูมิทัศน์เพ่ือน ามาออกแบบหรือจัดภูมิทัศน์ต้อง
พิจารณาพ้ืนที่ของโครงการ พืชพรรณควรจะเหมาะสมกับพ้ืนที่แต่ละแบบ การดูแลบ ารุงรักษา ความ
เป็นสังคม และระบบนิเวศ   
 

2.8  การจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา 
 การจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาเป็นงานสนับสนุนการศึกษาของสถานศึกษาที่ส าคัญงานหนึ่ง สถาน 
ศึกษาที่มีชื่อเสียงนอกจากเรียนการเรียนการสอนแล้ว ยังต้องมีการพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความ
ร่มรื่นสวยงาม  ห้องเรียนสะอาด  บรรยากาศน่าเรียนรู้  ห้องน้ า  ห้องส้วม  สะอาดเพียงพอย่อมมีส่วน
ส่งเสริมชื่อเสียงสถานศึกษาได้อีกทางหนึ่ง 
 2.8.1 ความส าคัญและประโยชน์ในการจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา นักการศึกษาไทยได้เล็งเห็น
ความส าคัญของการจัดภูมิทัศน์ในสถานที่ศึกษามานานแล้วโดยมีการก าหนดนโยบาย และหลักสูตร
อย่างชัดเจนเพื่อให้สถานที่ศึกษาต่างๆ น าไปปรับใช้ให้มีความสอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่น เช่น 
กรมสามัญศึกษา โดยอดีตอธิบดีกรม ดร.โกวิท วรพิพัฒน์ได้ประกาศความเชื่อว่า โรงเรียนที่สะอาดร่ม
รื่น เรียบง่าย แจ่มใส มีชีวิตชีวา วัสดุอาคารสถานที่ได้รับการดูแลจัดบรรยากาศ และสิ่งแวดล้อมได้ดี
ย่อมท าให้นักเรียนได้รับอิทธิพลเป็นคนละเอียดอ่อน ท าให้มีจิตใจที่แจ่มใส รักสวยรักงาม รักษาความ
สะอาด รักความสงบ เรียบง่ายและรักความร่มรื่นไปด้วย เพ่ือให้เด็กๆได้เห็นเป็นแบบอย่างที่ดีและซึม
ซับความรักธรรมชาติ มีจิตใจอ่อนโยน สิ่งแวดล้อมจึงเป็นเสมือน “ครูที่พูดไม่ได้” ของเด็กทุกคน ครูที่
พูดไม่ได้จึงหมายถึงสภาพแวดล้อมที่ร่มเย็น เป็นระเบียบสวยงามในโรงเรียน เป็นสิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้
นักเรียนแจ่มใส สงบ มีคุณค่าต่อจิตใจ และต่อการจัดการศึกษา  ท าให้คุณธรรมน้ าใจอันพึงประสงค์ได้
เกิดในตัวเด็ก โดยอาศัยอิทธิพลจากครูที่พูดได้ และครูที่พูดไม่ได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้แล้วนักจิตวิทยา
การศึกษายังได้ให้ความส าคัญกับบริเวณสถานศึกษาว่าเป็นเครื่องเชิดหน้าชูตาของสถานศึกษา ท าให้
ผู้เรียนเกิดความเลื่อมใส ศรัทธา จึงควรจัดสถานที่ให้มีความสะอาดเรียบร้อย ท ารั้วรอบบริเวณ
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โรงเรียนให้มีความปลอดภัย ตบแต่งให้มีความสวยงาม หน้าอาคารเรียนควรท าสวนไม้ดอกไม้ประดับ 
บริเวณรอบๆควรปลูกต้นไม้ใหญ่เพ่ือให้ร่มเงา เช่น จามจุรี  หางนกยูง เสลา ประดู่ ส าหรับให้
ผู้ใช้บริการได้พักในร่มเงาตอนกลางวันเพ่ือพรรเทาความร้อน เพ่ือกรองฝุ่นและต้านลม และอีกทั้งสี
เขียวของใบยังช่วยพักผ่อนจิตใจพักผ่อนนัยน์ตาได้ สุชา จันทร์เอม (2518 : 47) 
 2.8.2 แนวคิดในการจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษา การจัดภูมิทัศน์ในสถานศึกษาจะมีรูปแบบต่าง
จากการจัดภูมิทัศน์ตามบ้านพักอาศัย หรือรีสอร์ทต่างๆ เพราะมีความแตกต่างเรื่องงบประมาณ จุดประสงค์
การใช้ประโยชน์และแรงงานที่ใช้ในการดูแลรักษา จึงควรมีแนวทางในการก าหนดรูปแบบ ดังนี้ 

        2.8.2.1 มีความเรียบง่าย เป็นสัดส่วน โดยแบ่งพ้ืนที่ของสถานศึกษาออกเป็นส่วนๆ ตาม
ลักษณะการใช้สอย เช่น สนามกีฬา ลานสนามหญ้า พื้นที่ร่มรื่น บริเวณจัดสวนหย่อม และอ่ืนๆ 

        2.8.2.2 ออกแบบให้มีประโยชน์ด้านใช้สอย เช่น บริเวณปลูกต้นไม้ให้ร่มเงา ปลูกต้นไม้
ปิดส่วนที่ไม่น่าดู เช่น กองขยะ บริเวณท่ีสกปรก ในการออกแบบจะให้หลักศิลปะเข้ามาช่วยเพื่อให้เกิด
ความสวยงาม  

        2.8.2.3 ออกแบบให้ดูแลรักษาได้ง่าย เพ่ือลดแรงงานและเวลาในการดูแลรักษา เช่น
การเลือกใช้พรรณไม้ที่ไม่จ าเป็นต้องตัดแต่งบ่อยครั้ง หรือหลีกเลี่ยงการออกแบบให้มีซอกมุมต่างๆ ที่
รถตัดหญ้าไม่สามารถเข้าถึง หรือการท าเนิน สูงๆ ต่ าๆ จะดูแลรักษาได้ยากกว่าพื้นที่เรียบๆ 

        2.8.2.4 เลือกใช้พรรณไม้ที่ทนทานเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม ไม่ต้องการดูแลรักษา
มากนัก เช่น ใช้พันธุ์ไม้ท้องถิ่น ที่หาง่าย ราคาถูก หรือใช้พันธุ์ไม้ที่ขยายพันธุ์ได้ง่าย 

        2.8.2.5 ออกแบบให้มีความปลอดภัยต่อผู้ที่มาใช้บริการ หลีกเลี่ยงการใช้พันธุ์ไม้ที่มี
หนามแหลมคม หรือพันธุ์ไม้ที่มีส่วนประกอบเป็นพิษ ที่ท าให้เกิดการระคายเคืองต่อร่างกาย การปลูก
พันธุ์ไม้ไม่ควรปลูกให้แน่นทึบจนเกินไป จะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษได้ 

        2.8.2.6 ออกแบบให้เกิดความรู้ทางวิชาการ เช่น ความรู้ทางพฤกษศาสตร์ ชีววิทยา 
และนิเวศวิทยา เป็นต้น 

        2.8.2.7 เลือกใช้พันธุ์ไม้ทีสามารถขยายพันธุ์ได้ง่าย เพ่ือใช้เป็นประโยชน์ในการฝึก
ขยายพันธุ์ให้แก่นักเรียน เพ่ือน าไปปลูกเพ่ิมในบริเวณอ่ืนๆ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อพันธุ์ไม้ 

        2.8.2.8 เลือกรูปแบบการจัดให้มีความเหมาะสมสอดคล้องกับพ้ืนที่ เช่น การจัดสวน
ประดิษฐ์หรือแบบเรขาคณิตที่เหมาะกับพ้ืนที่บริเวณ เสาธง อนุสาวรีย์ หรือบริเวณอ่ืนๆที่มีจุดเด่นตรง
กลาง ส่วนรูปแบบการจัดสวนแบบธรรมชาติ จะเหมาะส าหรับบริเวณท่ีใช้ส าหรับพักผ่อน บริเวณป้าย 
หรือการจัดสวนหย่อมหน้าอาคารต่างๆ  
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2.9  พืน้ที่สีเขียว 
 2.9.1 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับพ้ืนที่สีเขียว พ้ืนที่สีเขียวในที่นี้ หมายถึงพ้ืนที่สีเขียวที่ว่างนอกจาก
พ้ืนที่ปลูกสร้างอาคาร รวมถึงพ้ืนทีว่่างที่มีต้นไม้และพืชพรรณต่างๆเจริญเติบโตอยู่เป็นองค์ประกอบหลัก 
พ้ืนที่เกษตรกรรม สวนสาธารณะ และพ้ืนที่ว่างที่มีศักยาภาพเพียงพอในการพัฒนเป็นพ้ืนที่สีเขียวและ
สามารถได้รับการบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน สามารถแบ่งออเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
         2.9.1.1 พ้ืนที่สีเขียว ประเภทพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นพื้นที่ที่มีความส าคัญกับประชาชน
อย่างมาก พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นพ้ืนที่รอยต่อระหว่างเมืองและชนบท เป็นพ้ืนที่ที่เมืองมีโอกาสที่จะขยาย 
ตัวรุกล้ าเข้าไปในพ้ืนที่ดังกล่าวสูง ไม่ว่าจะเป็นเพราะการขยายตัวของเมือง การปรับปรุงระบบการคมนาคม
ขนส่ง การเพ่ิมข้ึนของประชากร การลงทุนและขยายตัวของอุตสาหกรรม เป็นต้น 
  พ้ืนที่เกษตรกรรมในพ้ืนที่เขตชานเมืองเป็นองค์ประกอบหนึ่งของภูมิทัศน์เมือง เป็น
พ้ืนที่ทีส่ามารถจะพัฒนาและเชื่อมโยงกับพ้ืนที่สีเขียวภายในเมือง เพ่ือป้องกันไม่ให้ถูกท าลายจากการพัฒนา
เมือง อีกทั้งยังเป็นการรักษาและอนุรักษ์ธรรมชาติ รวมถงึเป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่โดดเด่นเฉพาะตัว และ 
ส่งเสริมความร่มรื่น ความน่าอยู่ของเมืองอีกทางหนึ่งด้วย 
         2.9.1.2 พ้ืนที่สีเขียว ประเภทพ้ืนที่สวนสาธารณะ หมายถึงบริเวณสาธารณะที่เป็น
พ้ืนที่สีเขียวที่มีการจัดการภูมิทัศน์ให้เกิดความร่มรื่นและสวยงาม จัดขึ้นเพ่ือเป็นพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อน
หย่อนใจคลายความเครียด เป็นพ้ืนที่ส าหรับออกก าลังกาย เล่นกีฬา การพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับ
ประชาชนทุกเพศทุกวัยตามชุมชน และเมืองต่างๆ 
         พื้นที่สีเขียวประเภทสวนสาธารณะนี้มีความส าคัญกับชุมชนและเมืองเป็นอย่างมาก 
นอกจากสถานที่ส าหรับใช้ในการพักผ่อนหย่อนใจ ส าหรับประชาชนทุกเพศทุกวัยตามชุมชนเมือง 
ส่งเสริมให้เกิดความน่าอยู่ สุนทรียภาพและภูมิทัศน์ของเมืองอีกด้วย 
         2.9.1.3 พ้ืนที่สีเขียวประเภทพ้ืนที่ว่างอ่ืนๆ พื้นที่ว่าง หมายถึง บริเวณท่ีว่างที่ล้อมรอบ
วัตถุซึ่งอาจมีขอบเขตหรือไม่มีขอบเขตก็ได้ นอกจากนี้ยังเป็นพ้ืนทีที่ไม่มีการปลูกสร้างบนพ้ืนที่นั้นๆ โดย
เป็นพ้ืนที่ว่างที่เป็นสีเขียวที่มีต้นไม้และพืชพรรณต่างๆเป็นส่วนประกอบส าคัญ เช่น ป่า สนามหญ้า รวมถึง
พ้ืนที่ว่างที่มีวัสดุปูพ้ืนปิดทับ เช่น ลานอเนกประสงค์ ลานจอดรถ เป็นต้น โดยสามารถแบ่งพ้ืนที่ว่าง
ออกเป็นประเภทต่างๆ ได้ 6 ประเภท ดังนี้ 

          1) พ้ืนที่แหลล่งวัตถุดบิ ได้แก่ ปา่ไม ้ทุ่งหญ้า เหมอืงแร ่ทะเลสาบ แม่น้ า 
          2) พ้ืนที่ควบคุมน้ าท่วมและการระบายน้ า ได้แก่ พ้ืนที่ราบลุ่มที่เป็นพ้ืนที่
รับน้ าเพ่ือป้องกันปัญหาน้ าท่วม ทางระบายน้ า คูคลอง  รมถึง บริเวณที่มีการควบคุมการ
พังทลายของดิน 
          3) พ้ืนที่ส าหรับสาธารณูปโภคของเมือง ได้แก่ คลองประปา เขื่อน อา่ง
เก็บน้ า รวมถึงพ้ืนทีบ่ริเวณโรงก าจดัขยะ และน้ าเสีย 
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          4) พ้ืนที่สงวน และอนุรักษณ ์ ไดแ้ก ่ พ้ืนที่บริเวณที่มีกฎหมายคุม้ครอง
สัตวป์่า พ้ืนที่ทีส่งวนไว้ส าหรับเมือง พ้ืนทีบ่ริเวณโบราณสถาน 
          5) พ้ืนที่สเีขียว ได้แก ่พ้ืนที่ป่าทั้งหมด พ้ืนทีธ่รรมชาติ วนอุทยาน รวมถึง
พ้ืนที่สวนสาธารณะในเมืองระดบัตา่งๆ พ้ืนที่พักผอ่นหยอ่นใจ พ้ืนทีว่่างที่เกดิจากการพัฒนาเมอืง 
          6) พ้ืนที่โล่งว่าง ได้แก่ เขตทางของถนน คลอง แม่น้ า ทางรถไฟ สนามบิน 
บานจอดรถ และบริเวณที่จดัท าไว้ เพื่อเป็นที่ว่างส าหรบัรักษาสภาพแวดล้อมไว้ 
         ดังนั้นพ้ืนทีว่่างประเภทต่างๆ ล้วนเป็นองค์ประกอบส าคญัของชุมชนเมือง ไม่วา่
จะเปน็พื้นที่วา่ง หรือพ้ืนที่สเีขียวทีม่ีพืชพรรณ เชน่ หญา้หรือต้นไมป้กคลมุอยู่ และสว่นประกอบ
อื่นนอกจากพืชพรรณ เชน่บอ่น้ า อนุสาวรีย ์ลานดาดแขง็ ซึง่พื้นทีว่่างต่างๆนี ้สามารถพัฒนาและ
ใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเป็นพ้ืนทีก่ิจกรรมนันทนาการของเมือง นอกจากนี้ยงัช่วย
ส่งเสริมสภาพแวดล้อมและภูมิทัศน์เมืองได้ทัง้สิ้น 
 2.9.2 พ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวที่มีต้นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ เป็นองค์ประกอบ
หลักและได้รับการบ ารุงรักษาให้คงอยู่อย่างยั่งยืน  
         2.9.2.1 แผนปฏิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพ้ืนที่สีเขียวชุมชนอย่างยืน นั้นมี
เป้าหมายเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชนเมือง โดยภาพรวมให้ได้ไม่น้อยกว่า 5 ตารางเมตรต่อ 
ประชากร 1 คน ภายในระยะเวลา 5 ปี และสามารถด ารงรักษาไว้ได้อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 6 แนวทาง 

          1) การน าร่องการเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลงที่ดินของรัฐ สถานที่ราชการ 
สถานศึกษา ศาสนสถาน และการปลูกไม้ยืนต้นในบริเวณที่ดินสาธารณะริมทางหรือริมน้ าเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่
สีเขียวยั่งยืนให้กับชุมชน 

          2) การปรับปรุงกฎระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับการ
ส่งเสริมการเพ่ิมและการบริหารจัดการพื้นที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน และผลักดันให้มีการบังคับใช้อย่าง
เคร่งครัด 

          3) สนับสนุน ส่งเสริม และก าหนดให้เอกชนเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืน 

          4) การใช้แรงจูงใจทางเศรษฐศาสตร์ในการเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืน 
          5) การเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดการพื้นที่สีเขียวของชุมชนให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน 

          6) สนับสนุนการสร้างความรู้ จิตส านึกในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
การเพ่ิมและการจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนของชุมชน 

          2.9.2.2 รายละเอียดแนวทางการด าเนินงานในการจัดการพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนที่
น่าสนใจ 
          1) น าร่องการจัดท าพื้นทีส่ีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา 
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ศาสนสถาน ที่ก่อสร้างใหม่ในพ้ืนที่ใหม่ที่ไม่มีการใช้ประโยชน์อยู่เดิม และไม่มีข้อจ ากัดในขนาดที่ดินใน
การปลูกสร้าง เพ่ือให้เป็นตัวอย่างแก่ชุมชน โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวร้อยละ 50 ของแปลงที่ดิน 
และเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน 

          2) น าร่องการจัดท าพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสน
สถาน ที่ก่อสร้างใหม่ในพ้ืนที่เดิมที่เคยมีการใช้ประโยชน์ โดยสร้างทดแทนอาคารที่มีอยู่โดยก าหนดให้มี
พ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 30 ของแปลงที่ดิน และเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน 
          3) น าร่องการจัดท าพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในสถานที่ราชการ สถานศึกษาศาสนสถาน
ทั่วไป โดยก าหนดให้มีพ้ืนที่สีเขียวอย่างน้อยร้อยละ 30 ของแปลงที่ดิน และเป็นพ้ืนที่สีเขียวที่ยั่งยืน 
          4) สถานที่ราชการ สถานศึกษา ศาสนสถานใดที่ไม่สามารถจัดสร้างพ้ืนที่สีเขียว
ยั่งยืนในแปลงที่ดินที่ส่วนราชการนั้นใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์ ควรจะจัดสร้างพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนในแปลง
ที่ดินอ่ืน ในระยะที่เดินเท้าถึงกันได้ 
          5) ให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวข้องกับการพัฒนาสาธารณูปโภค และ 
สาธารณูปการขนาดใหญ่ต้องวางแผนการสร้างพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนอย่างบูรณาการกับการพัฒนสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการดังกล่าว 
          6) โครงการพัฒนาที่ดินใดๆ รวมทั้งโครงสร้างพ้ืนฐานทั้งของรัฐและรัฐวิสหกิจ
จะต้องด าเนินการจัดการพ้ืนที่สีเขียวยั่งยืนให้เกิดขึ้น และใช้ประโยชน์ได้จริงควบคู่ไปกับการจัดท า
พ้ืนที่เพ่ือกักเก็บน้ า หรือจัดท า แก้มลิง เพ่ือการหน่วงน้ า 
          7) ก าหนดสัดส่วนพ้ืนที่สีเขียวอย่างยั่งยืนในที่ว่างตาม พรบ ควบคุมอาคาร 
พ.ศ.2522 โดยก าหนดเป็นพื้นที่สีเขียวยั่งยืน อย่างน้อยร้อยละ 50 ของพ้ืนที่ว่าง 
 
2.10  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว 
 โครงสร้างสาธารณูปโภคสีเขียว เป็นแนวความคิดของการพัฒนาเมืองในปัจจุบัน ซึ่งมีองค์ประกอบ
หลายส่วน ตั้งแต่พ้ืนที่สวนสาธารณะ รวมไปถึงที่โล่งและพ้ืนที่ธรรมชาติ เช่นแม่น้ า คูคลอง ถนน ทางเท้า 
อนุสาวรีย์เป็นต้น โดยสิ่งต่างๆ เหล่านี้ล้วนมีต้นไม้เป็นองค์ประกอบหลัก โครงสร้างสาธารณูปโภค 
ไม่ได้เป็นเพียงรูปลักษณ์ภายนอกที่แสดงให้เห็นพื้นที่สีเขียวในเมือง แต่ยังรวมถึงการท าให้เมืองเกิด
กระบวนการธรรมชาติเพ่ือสิ่งแวดล้อมและความเป็นอยู่ที่ดีในสังคมเมือง โดยคุณค่าของสาธารณูปโภค
สีเขียวจะสร้างความร่มรื่นและความงาม อีกท้ังยังช่วยลดมลพิษ ช่วยในการประหยัดพลังงาน ช่วยลด
ความร้อน รวมไปถึงการลดการพังทลายของดินอีกด้วย ซึ่งสามารถแบ่งโครงสร้างสาธารณูปโภคสี
เขียวในมหาวิทยาลัยออกเป็น 2 ประเภทดังนี้ 
 2.10.1 พ้ืนที่เชื่อมต่อ (Linkage) หมายถึง พ้ืนที่สีเขียวตามแนวทางสัญจร  ถนนทั่วไป หรือ
ภูมิทัศน์ตามเส้นทางท่ีเชื่อมต่อระหว่างมือง ชุมชน หมู่บ้านต่างๆ โดยท าหน้าที่เป็นแนวเส้นทางสีเขียว
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ของเมือง ให้ร่มเงาลดมลพิษ ลดความดังของเสียง ชะลอการไหลของน้ า และท าให้อุณหภูมิภายใน
พ้ืนที่ลดลง 
 2.10.2 พ้ืนที่สาธารณะ (Public Space) หมายถึง พ้ืนที่สาธารณะต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นที่
นันทนาการ ลานอเนกประสงค์ หรือสวนสาธารณะที่ใชเ้ป็นพื้นที่ศูนย์กลางของชุมชนเป็นที่พักผ่อน 
หย่อนใจและใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ และรวมถึงใช้เป็นจุดเชือ่มโยงกับระบบขนส่งสาธารณะอีกด้วย พ้ืนที่
เหล่านี้มักเป็นพื้นที่ที่มีปริมาณการใช้งานสูง เพราะฉะนั้นจึงจ าเป็นต้องท าการดูแลรักษาอยู่ตลอด เพ่ือ
จะท าให้พ้ืนที่เหล่านี้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน 
 2.10.3 พ้ืนที่ธรรมชาติ (Natural Area) หมายถึงพ้ืนที่ป่า หรือพ้ืนที่ชุ่มน้ าซึ่งเป็นโครงสร้าง
สาธารณูปโภคสีเขียวที่มีขนาดใหญ่ของเมืองทั่วไป เป็นพ้ืนทีที่ทุกคนสามารถเข้าไปใช้งานได้ เช่น อุทยาน
แห่งชาติ วนอุทยาน หรือพ้ืนที่ตามธรรมชาติที่ไม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ เช่น ป่าสงวน เป็นต้น พ้ืนที่
ธรรมชาติเหล่านี้จ าเป็นต้องได้รับการบ ารุงรักษาให้คงสภาพของธรรมชาติเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด โดยต้องมี
การป้องกันการบุกรุกหรือเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ธรรมชาติมห้เป็นสิ่งปลูกสร้างต่างๆ เพ่ือที่จะรักษาแหล่งผลิต

ออกซิเจนขนาดใหญ่ส าหรับเมือง และยังท าให้โครงสร้างสาธารณูปโภคของเมืองมีความสมบูรณ์อีกด้วย 

 
2.11  สาธารณูปโภคที่เกีย่วข้องกับงานภูมทิัศน์ 
 งานสาธารณูปโภคในงานผัง และภูมิทัศน์ รวมถึงระบบรดน้ า  ระบบไฟฟ้าก าลัง ระบบไฟฟ้า
แสงสว่าง ระบบคมนาคม ระบบระบายน้ า ระบบป้องกันน้ าท่วม ระบบสระน้ าพุต่างๆ ผู้ออกแบบจะต้อง
ประสานงานออกแบบกับวิศวกรแต่ละฝ่ายเป็นอย่างดี รายละเอียดต่างๆ จะต้องครอบคลุมถึงการใช้
งาน การดูแลรักษา และการจัดการดังนี้  
 2.11.1 ค านึงถึงระบบรดน้ า รวมทั้งก๊อกน้ าเพ่ือการรดน้ าและท าความสะอาดพ้ืนและทางเท้า
เท้าในบริเวณ ให้ออกแบบเตรียมไว้ส าหรับทุกพ้ืนที่ที่มีงานต้นไม้ และอยู่ในต าแหน่งที่กระจายทั่วถึง
ส าหรับการใช้งาน 
 2.11.2 ค านึงถึงระบบหัวจ่ายน้ าดับเพลิง ในบริเวณริมถนนที่มีอาคารตั้งอยู่ 
 2.11.3 ค านึงถึงการแบ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ในบริเวณริมถนนที่มีอาคารตั้งอยู่ 
 2.11.4 ค านึงถึงการแบ่งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง และไฟฟ้าก าลังที่จ าเป็น เช่น การใช้ไฟฟ้าในเวลา
ปกติ การใช้ไฟฟ้าในโอกาสพิเศษ ควรมีไฟฟ้าแสงสว่างในเวลากลางคืนเพ่ือดูแลความปลอดภัย 
 2.11.5 มาตรฐานการติดตั้งไฟส่องสว่างสาธารณะ  การติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะจ าเป็นจะต้อง
ด าเนินการโดยค านึงถึงหลักวิชาการ เพ่ือความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้ใช้งานเป็นส าคัญ 
         2.11.5.1 งานไฟฟ้าแสงสว่างกับความปลอดภัยทางถนน การติดตั้งแสงสว่างนั้นมี
วัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยในการสัญจรให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนในเวลากลางคืน ไฟฟ้าแสงสว่าง
ท าให้ผู้ขับขี่มีทัศนะวิสัยในการขับขี่ท่ีชัดเจนมากขึ้นหรือเทียบเท่ากับในเวลากลางวัน และท าให้ผู้ขับขี่
สามารถรับรู้ข้อมูลข่าวสารที่ส าคัญต่างๆ ได้อย่างครบถ้วนและมีประสิทธิภาพ รูปแบบการติดตั้งไฟฟ้า
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สาธารณะตามแนวถนน ทางแยก วงเวียนสามารถเลือกชนิดของโคมไฟ และดวงโคมที่จะใช้งานได้ตาม
ความเหมาะสม และสอดคล้องกับภูมิทัศน์ของพ้ืนที่นั้นๆ ส าหรับการก าหนดรูปแบบในการติดตั้งระยะห่าง
ระหว่างจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธ์กับความเร็วของยานพาหนะในการก าหนด จุดติดตั้งโคม
ไฟฟ้าจะต้องอยู่ในต าแหน่งที่เหมาะสม และหลีกเลี่ยงการติดตั้งหน้าอาคารซึ่งกีดขวาง ทางสัญจร 
หน้าสถานที่ส าคัญ และสถานที่ที่น่าสนใจ เช่น อนุสาวรีย์ โบสถ์ และอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสวยงาม 
เพราะจะท าลายทัศนียภาพ และความสวยงามนอกจากนี้เสาดวงโคมที่ติดตั้งริมถนนจะเป็นสิ่งกีดขวาง
ที่อาจจะเกิดอันตรายจากการเฉี่ยวชนของยานพาหนะที่สัญจรไปมาได้ ดังนั้นเพ่ือลดอุบัติเหตุและความ
รุนแรงของการเฉี่ยวชน ควรจะติดตั้งเสาดวงโคมให้ห่างขอบถนนให้มาก โดยระยะห่างจากขอบถนน
ถึงจุดติดตั้งเสาดวงโคมยิ่งมากจะยิ่งสามารถลดความรุนแรงจากการเฉี่ยวชนได้มากเช่นกัน การ
ก าหนดระยะห่างจากขอบถนนเพ่ือติดตั้งโคมไฟจะต้องให้สอดคล้องกับการก าหนดความเร็วของ
ยานพาหนะท่ีสัญจรในถนนสายนั้นด้วย  

 

ตารางท่ี 2.2 ความปลอดภัยระหว่างจุดติดตั้งดวงโคมกับขอบถนนที่สัมพันธ์กับความเร็วของยานพาหนะ 

ความเร็วของยานพาหนะ ระยะห่างจากขอบถนน 
50 กม. / ชั่วโมง 0.8   เมตร 
80 กม. / ชั่วโมง 1-1.5  เมตร 
100 กม. / ชั่วโมง อย่างน้อย  1.5  เมตร 
120 กม. / ชั่วโมง อย่างน้อย 1.5  เมตร 

 

 
ภาพที่ 2.3 ติดตั้งไฟฝั่งเดียวกันของถนน เหมาะส าหรับถนนเล็กๆ ในซอย หรือทางเท้า 
ที่มา : http://www.siamsafety.com 
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ภาพที่ 2.4 ติดตั้งสองฝั่งถนน สลับกัน เหมาะส าหรับถนนกว้างไม่เกิน 6 เมตร 
ที่มา : http://www.siamsafety.com 
 

 
ภาพที่ 2.5 ติดตั้งสองฝั่งถนน ตรงข้ามกัน เหมาะส าหรับถนนกว้าง 8 เมตร ขึ้นไป 
ที่มา : http://www.siamsafety.com 
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ภาพที ่ 2.6 ติดตั้งกลางถนนโดยแยกโคมไฟฟ้าเป็นสองทางในเสาต้นเดียวกัน เหมาะส าหรับถนนกว้าง 
8 เมตร ขึ้นไป และมีเกาะกลางถนน 
ที่มา : http://www.siamsafety.com 
 
 2.11.6 ค านึงถึงถนน ทางเท้า และทางสัญจร ให้ออกแบบโครงสร้างถนนที่มีความมั่นคง
แข็งแรง เพ่ือรองรับน้ าหนักบรรทุกจรได้ตามก าหนด 
         2.11.6.1 ระบบมาตรฐานของถนนและทางเท้า ด้านหน้าของที่ดินแต่ละแปลง ต้องมี
ความกว้างของหน้าที่ดินที่ติดถนนส าหรับใช้เป็นทางเข้าออกสู่อาคารไม่ต่ ากว่า 4 เมตร 
         2.11.6.2 ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 100 แปลง หรือไม่เกิน 20 ไร่ ต้องมี
ความกว้างของเขตทางไม่ต่ ากว่า 8 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 6 เมตร และจัดท าทางเท้า
ยกระดับ ด้านที่ปักเสาไฟฟ้า ให้มีความกว้างไม่ต่ ากว่า 1.15 เมตร 
         2.11.6.3 ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อย ไม่เกิน 300 แปลง หรือไม่เกิน 50 ไร่ ต้องมี
ความกว้างของเขตทางไม่ต่ ากว่า 12 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 9 เมตร และทางเท้าข้างละ 
1.50 เมตร 
           2.11.6.4 ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยตั้งแต่ 300 แปลง ขึ้นไป หรือมากกว่า 50 ไร่ 
ขึ้นไป ต้องมีความกว้างของเขตทางไม่ต่ ากว่า 16 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 12 เมตร และ 
ทางเท้าข้างละ 2 เมตร 
         2.11.6.5 ถนนเข้าออกสู่ที่ดินแปลงย่อยประเภทที่ประกอบการอุตสาหกรรมทุกขนาด 
ต้องมีความกว้างของเขตทาง ไม่ต่ ากว่า 16 เมตร โดยมีความกว้างของผิวจราจร 12 เมตร และทางเท้า
ข้างละ 2 เมตร และมีรัศมีการเลี้ยวโค้งท่ีทางเลี้ยวหรือทางแยกไม่ต่ ากว่า 12 เมตร 
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         2.11.6.6 ถนนแต่ละสายให้มีความยาวจาก ทางแยกหนึ่งถึงอีกทางแยกหนึ่ง ไม่เกิน 
300 เมตร และไม่ควรให้เป็นแนวตรงยาวเกินกว่า 600 เมตร ถนนที่เป็นถนนปลายตัน ต้องจัดให้มีที่
กลับรถทุกระยะ 100 ให้จัดให้มีที่จอดรถระหว่างผิวจราจรกับทางเท้า กว้าง 2.50 เมตร 
         2.11.6.7 ถนนสายประธานหรือสายหลักที่รับปริมาณการจราจรมากต้องมีความลาด
ชัน และทางเลี้ยวของผิวการจราจร ที่สะดวกต่อการขับขี่ยวดยานอย่างปลอดภัย โดยความลาดชัน
ของผิวจราจรทุกจุดต้อง ไม่เกิน 7 ส่วน ต่อทางราบ 100 ส่วน ทางเลี้ยวหรือทางบรรจบต้องไม่เป็นมุม
แหลมเล็กกว่า 60 องศา และในกรณี ทางเลี้ยวที่ห่างกันน้อยกว่า 37 เมตร ต้องเป็นมุมป้านไม่เล็กกว่า 
120 องศา 
         2.11.6.8 ปากทางของถนนที่มีเขตทางต่ ากว่า 12 เมตร จะต้องปาดมุมถนนให้กว้างขึ้น
อีกไม่ต่ ากว่าด้านละ 1 เมตร ถ้าปากทางถนนดังกล่าวเป็นมุมเล็กกว่า 90 องศา จะต้องปาดมุมให้กว้าง
ขึ้นอีกตามความเหมาะสม 
         2.11.6.9 ถนนที่ตัดผ่านล ารางสาธารณประโยชน์ ซึ่งกว้างเกินกว่า 3 เมตร จะต้องท า
เป็นสะพาน ถ้าล ารางสาธารณะ ประโยชน์กว้างต่ ากว่า 3 เมตร จะจัดท าเป็นสะพานหรือสะพานท่อ 
หรือใช้ท่อลอดโดยมีขนาด เส้นผ่านศูนย์ กลางไม่ต่ ากว่า 100 เซนติเมตร และหลังท่อลึกจากผิวจราจร
ไม่ต่ ากว่า 80 เซนติเมตร ที่กลับรถต้องจัดให้เป็นไปตามมาตรฐาน ต่อไปนี้ 
          1) กรณีท่ีเป็นวงเวียน ตอ้งมีรัศมีความโค้งวัดถึงกึ่งกลางถนนไม่ต่ ากว่า 6 เมตร และ
ผิวจราจรกว้าง ไม่ต่ ากว่า 4 เมตร 
          2) กรณีเป็นรูปตัว (T) ต้องมีความยาวสุทธิของไหล่ตัวที ด้านละไม่ต่ ากว่า 5 เมตร 
ทั้ง 2 ด้าน และผิวจราจรกว้างไม่ต่ ากว่า 4 เมตร 
          3) กรณีที่เป็นรูปตัว (L) ต้องมีความยาวสุทธิของขาแต่ละด้านไม่ต ากว่า 5 เมตร 
และผิวจราจรกว้าง ไม่ต่ ากว่า 4 เมตร 
          4) กรณีเป็นรูปตัว (Y) ต้องมีความยาวสุทธิของแขนตัววาย ด้านละไม่ต่ ากว่า 5 เมตร 
ผิวจราจรกว้าง ไม่ต่ ากว่า 4 เมตร มุมตัววายต้องไม่เล็กกว่า 120 องศา 
         2.11.6.10 ทางสัญจร การออกแบบทางสัญจร ต้องค านึงถึงรายละเอียดต่างๆดังนี้ 
          1) ในเส้นทางหลักและทางฉุกเฉินของมหาวิทยาลัย และพ้ืนที่ที่มีความจ าเป็น
โดยเฉพาะทางส าหรับรถส่งของส าหรับห้องประชุมขนาดใหญ่ พ้ืนที่ห้องปฏิบัติการเป็นต้นต้องค านึงถึง
ความกว้าง รัศมีวงเลี้ยวทางกลับรถ ส าหรับรถขนาดใหญ่ รถโดยสารภายในมหาวิทยาลัย รถบรรทุก รถฉุกเฉิน
ต่างๆ เช่น รถดับเพลิง เป็นตน้ 
          2) ควรค านึงถึงการออกแบบเพื่อจ ากัดการสัญจรที่ไม่เหมาะสม เช่น การ
ออกแบบเพ่ือไม่ให้จอดรถบนลานหรือทางเท้า ไม่ให้เกิดการขี่จักรยานยนต์บนทางเท้า อาจท าโดยการ
เปลี่ยนระดับ การท าเป็นขั้นบันได การออกแบบกระบะต้นไม้ ม้านั่ง การใช้เสาเพ่ือกั้นจราจรแบบ
ถาวรหรือชั่วคราว เป็นต้น  
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          3) ควรค านึงถึงการจัดงานในพิธีส าคัญที่อาจมีบุคคลส าคัญเข้าใช้อาคารได้
ส าหรับบางอาคารที่เป็นอาคารหลักของมหาวิทยาลัย  เช่น การเทียบส่งบุคคลส าคัญหน้าอาคาร การ
เตรียมที่จอดรถส าหรับรถขบวน และอาจรวมถึงการเตรียมอุปกรณ์อ านวยความสะดวกส าหรับประดับ
ธงทิว หรือ อื่นๆ ได้ในยามมีงานส าคัญ 
          4) เตรียมพ้ืนที่เส้นทางบริการเพ่ือเข้าถึงพ้ืนที่ต่างๆ เช่น รถตัดแต่งต้นไม้ รถ
ขนวัสดุอุปกรณ์ รถขนของเพ่ือการจัดงาน ตั้งซุ้มอาหาร ตั้งเวทีชั่วคราว และจัดท าทางาดในบริเวณท่ีมี
การเปลี่ยนระดับเพ่ือความสะดวกในการขนส่งสิ่งของ 
 

2.12  มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)  
มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) จัดเป็นปรัชญาการออกแบบที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพ

สิ่งแวดล้อม ซึ่งหมายถึงกระบวนการอ่ืนที่เกี่ยวข้อง เช่น การประหยัดหรือใช้อย่างจ ากัด (Reserve) 
การลดปริมาณ (Reduce) การน ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ เช่น การน ามาใช้ใหม่ (Reused) การ
น ากลับมาใช้ใหม่ในรูปแบบต่างๆ (Recycles) การเติม (Refill) การแปรรูป (Reengineering) 
กระบวนการเหล่านี้จัดเป็นงานออกแบบที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ภายใต้แนวคิดของค าว่า  
“สีเขียว” (Green Design) และสิ่งส าคัญต้องมีความคิดที่เป็นสีเขียวด้วย (Green Think) ก็คือ การ
เคารพและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

มหาวิทยาลัยสีเขียว หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารการจัดการที่ดีมี  ประสิทธิภาพ
ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ที่ดีและมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินแก่ผู้อาศัย การรักษาสภาพแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน 
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่าส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพเสริมสร้าง
สภาพเศรษฐกิจของมหาวิทยาลัย ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นส่วนส าคัญท่ีต้องน ามา วิเคราะห์เพ่ือน ามาวิเคราะห์
เพ่ือน าข้อมูลมาใช้เป็นแนว ทางการพัฒนามหาวิทยาลัยสีเขียว สุรีวรรณ วัฒนธรรม และวันชัย ริจิรวนิช 
อ้างถึงใน นลินี ทวีสิน (2552 : 13)  
 มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) หมายถึง มหาวิทยาลัยที่มีการบริหารจัดการที่ดีมี
ประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดการมีส่วนร่วมในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน มี
การใช้ทรัพยากรที่คุ้มค่า ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน มีการบูรณาการด้านการอนุรักษ์พลังงาน และ
สิ่งแวดล้อมเข้าไปในการเรียนการสอน การวิจัย และในทุกๆกิจกรรมของมหาวิทยาลัย ทั้งนี้เพ่ือให้เกิด
บรรยากาศในการท างานที่ปลอดภัย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน อันก่อให้เกิดผลดี
ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน คุณธรรรม สันติธรรม อ้างถึงใน ตรึงใจ บูรณสมภพ และคณะ (2546 : 3) 
 หลักการของมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) นั้นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่มีมาจาก
แนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่มุงพัฒนา 3 ด้านหลัก ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม ให้มี
ความสมดุลกันซึ่งทางด้านการมีส่วนร่วมและพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ด้านเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการ
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เกิดประโยชน์ต่อคนส่วนใหญ่และมีความต่อเนื่องในระยะยาว และด้านสิ่งแวดล้อมเน้นการใช้ทรัพยากรอย่าง
คุ้มค่าโดยค านึงถึงผลกระทบสิ่งแวดล้อมเป็นส าคัญ ธวัชชัย บัวขาว และมนสิชา เพชรานนท์ (2555 : 40-50)  
 2.12.1 ความส าคัญของการจัดท ามหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) ในปัจจุบัน
ประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่มีผลกระทบกับคนทั้งโลก ประกอบกับความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัย
ต่อสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อการรักษาสิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ สภาวะโลก
ร้อน และสภาวะเรือนกระจก เป็นพันธกิจที่ส าคัญพันธกิจหนึ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องให้ความส าคัญใน
ฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาชั้นสูง และเป็นผู้น าทางวิชาการที่มีองค์ความรู้และเทคโนโลยี  ที่จะ
น ามาใช้ในการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในมหาวิทยาลัย และเป็นต้นแบบหรือผู้น าในเรื่องการรั กษา
สภาพแวดล้อมแก่ชุมชนและสังคม มหาวิทยาลับทั่วโลกส่วนใหญ่จึงได้บรรจุประเด็นนี้ไว้ในพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย และด าเนินกิจการตามแผนที่ก าหนดทั้งด้านการป้องกันและการแก้ไขปัญหา การ
ส่งเสริม รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาในด้านที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม หรือที่เรียกกันว่า มหาวิทยาลัยสีเขียว 
(Green University)  ข่าวประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนคร

เหนือ ฉบับที่ 357 (2559 : 1) 
 2.12.2 เกณฑ์การประเมิณมหาวิทยาลัยสีเขียว University of Indonesia เริ่มจัดอันดับ
มหาวิทยาลัยสีเขียวตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2553 เพ่ือประเมิณและเปรียบเทียบกิจกรรมของมหาวิทยาลัยในการ
รักษาสภาพสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัย ทั้งการบูรณาการไปกับการเรียนการสอน
ในหลักสูตร การพัฒนาพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยให้เป็นสีเขียว โดยยึดหลักการ 3E’s ได้แก่ Environment , 
Economics , Equity และ Education การจัดอันดับเป็นไปโดยความสมัครใจ มหาวิทยาลัยที่ต้องการ
เข้ารับการจัดอันดับต้องส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยัง University of Indonesia โดยในปีแรกนั้นมี
มหาวิทยาลัยจากท่ัวโลกจ านวน 95 มหาวิทยาลัยเข้าร่วมการจัดอันดับ และเพ่ิมจ านวนเป็น 407 
มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2558 
 เกณฑ์การประเมิณมหาวิทยาลัยสีเขียวให้ความส าคัญกับความตระหนักของมหาวิทยาลัยในเรื่อง
ความยั่งยืน เกณฑ์เหล่านี้จะชี้ให้เห็นการด าเนินการของมหาวิทยาลัยในการมีส่วนรับผิดชอบใน
ประเด็นความยั่งยืนผ่านนโยบายการด าเนินงาน และการสื่อสาร ในปีแรก (พ.ศ.2553) การประเมิณประเมิณ
ประกอบด้วยตัวบ่งชี้ จ านวน 23 ตัวบ่งชี้โดยแบ่งเป็น 5 ด้าน และได้พัฒนาเป็น 6 ด้าน ใน ปี พ.ศ 2555  
ปี พ.ศ .2559 การประเมิณมหาวิทยาลัยสีเขียวยังคงประกอบด้วยเกณฑ์ 6 ด้าน แต่ละด้านมีค่าน้ าหนักต่างกัน คือ
         2.12.2.1 ที่ตั้งและโครงสร้างพ้ืนฐาน (Seting and Infrastructure : SI) ร้อยละ 15 
         2.12.2.2 การจัดการพลังงานและการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ (Energy and 
Climate Change : EC) ร้อยละ 21 
         2.12.2.3 การจัดการของเสีย (Waste : WS) ร้อยละ 18 
         2.12.2.4 การจัดการน้ า (Water : WR) ร้อยละ 10 
         2.12.2.5 การขนส่ง (Transportation : TR) ร้อยละ 18 
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         2.12.2.6 การศึกษา (Education : ED) ร้อยละ 18 
  

 
แผนภูมิที่ 2.1 เกณฑ์การประเมิน มหาวิทยาลัยสีเขียวทั้ง 6 ด้าน 
 
 เกณฑ์แต่ละเกณฑ์ตะประกอบด้วยตัวบ่งชี้ซึ่งมีจ านวนต่างกัน และก าหนดคะแนนเต็มของแต่ละ
ตัวบ่งชี้ไว้อย่างชัดเจนโดยมีคะแนนเต็มทั้งหมด 10,000 คะแนน 
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ตารางท่ี 2.3 เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว 
ด้าน และตัวบ่งชี้  คะแนน 

1. ที่ตั้งโครงสร้างพ้ืนฐาน 
  SI 1 สัดส่วนพื้นที่เปิดต่อพื้นท่ีท้ังหมด 
  SI 2 สัดส่วนพื้นท่ีเปิดต่อจ านวนประชากร 
  SI 3 จ านวนพื้นท่ีในสภาพท่ีเป็นป่า 
  SI 4 จ านวนพื้นท่ีในสภาพท่ีเป็นสวน สนาม ต้นไม้ 
  SI 5 จ านวนพื้นท่ีซึมซับน้ า 
  SI 6 งบประมาณของมหาวิทยาลัยในการพัฒนาสิ่งแวดล้อม 

1,500 
300 
300 
200 
200 
300 
200 

2. การจัดการพลังงานและการเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 
 EC 1a การใช้อุปกรณ/์เครื่องมือท่ีใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
 EC 1b การใช้อาคารประหยัดพลังงาน/อาคารอัจฉริยะ 
 EC 2 นโยบายในการใช้พลังงานหมุนเวียน 
 EC 3 สัดส่วนในการใช้พลังงานท้ังหมดต่อประชากร 

2,100 
200 
100 
300 
200 

 EC 4 โครงการอนุรกัษ์พลังงาน 
 EC 5 การด าเนินงานอาคารสีเขียว 
 EC 6 การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ 
 EC 7a นโยบายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
 EC 7b นโยบายลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 
 EC 7c สัดส่วนการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ท้ังหมดต่อพื้นที่เปิด และ 
          ประชากรของมหาวิทยาลัย 

300 
300 
300 
100 
100 
200 

3. การจัดการของเสีย 
 WS 1 โครงการน าของใช้แล้วกลับมาใช้ 
 WS 2 การน าขยะมีพิษกลับมาใช้ 
 WS 3 การก าจัดขยะอินทรีย์ 
 WS 4 การก าจัดขยะอนินทรีย์ 
 WS 5 การบ าบัดน้ าเสีย 
 WS 6 นโยบายการลดใช้กระดาษและพลาสติกใสมหาวิทยาลัย 

1,800 
300 
300 
300 
300 
300 
300 
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ตารางท่ี 2.3 เกณฑ์การประเมินมหาวิทยาลัยสีเขียว (ต่อ) 
 ด้าน และตัวบ่งชี้   คะแนน 

4. การจัดการน้้า 
 WR 1 โครงการประหยัดน้ า 
 WR 2 โครงการใช้น้ าหมุนเวียน 
 WR 3 การใช้อุปกรณ์ที่ประหยัดน้ า 
 WR 4 การใช้น้ าที่ผ่านกระบวนการ 

1,000 
300 
300 
200 
200 

5. การขนส่ง 
 TR 1 สัดส่วนจ านวนยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์ต่อจ านวนประชากร 
 TR 2 สัดส่วนจ านวนรถโดยสารท่ีมีให้บริการภายในมหาวิทยาลัยต่อจ านวน 
        ประชากร 
 TR 3 สัดส่วนจ านวนจักรยานต่อจ านวนประชากร 
 TR 4 นโยบายการจ ากัดจ านวนยานพาหนะท่ีใช้เครื่องยนต์ 
 TR 5 นโยบายจ ากัดพื้นท่ีจอดรถยนต์ 
 TR 6 การบริการรถยนต์โดยสารภายในมหาวิทยาลัย 
 TR 7 นโยบายการใช้รถจักรยาน และการเดิน 

1,800 
200 
200 

 
200 
300 
300 
300 
300 

6. การศึกษา 
 ED 1 สัดส่วนจ านวนรายวิชาท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืนต่อจ านวนประชากร 
        ท้ังหมด 

1,800 
300 

 
 ED 2 สัดส่วนจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืน 
        (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) ต่อจ านวนเงินสนับสนุนงานวิจัยทั้งหมด (เฉลี่ย 3 ปี 
        ย้อนหลัง) 
 ED 3 จ านวนผลงานตีพิมพ์เกี่ยวกับส่ิงแวดล้อม/ความยังยืน (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง) 
 ED 4 จ านวนกิจกรรมทางวิชาการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความยังยืน (เฉลี่ย 3 ปี 
        ย้อนหลัง) 
 ED 5 จ านวนองค์กรนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืน 
 ED 6 จ านวนเวปไซต์ท่ีเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม/ความยั่งยืน 

300 
 
 

300 
300 

 
300 
300 

 

2.13  การจัดทางจักรายาน (Bike Lane) 
 สุจิณ มั่งนิมิต (2560 : 2-25) ปัจจุบันการใช้จักรยานในการสัญจรได้รับความนิยมมากขึ้น
เนื่องจากหลายเหตุผลเช่น กระแสการขี่จักรยานเพ่ือสุขภาพ การรณรงค์ลดการใช้น้ ามันเพ่ือ
สิ่งแวดล้อม หรือเพ่ือเป็นการประหยัดในชีวิตประจ าวัน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ใช้จักรยานซึ่งก็เป็นหนึ่งใน
ผู้ใช้ทางเช่นเดียวกับผู้ใช้รถยนต์ หน่วยงานที ่รับผิดชอบด้านการออกแบบ ก่อสร้อง และบ ารุงถนน เช่นกรมทาง
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หลวง จึงจ าเป็นต้องมีแนวทางส าหรับการจัดท าทางจักรยาน โดยแนวทางต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล
ที่ยอมรับได ้ 
 2.13.1 ประเภททางจักรยาน ตามาตรฐานในหลายประเทศ ทางจักรยานสามารถแบ่งออกได้ 
3 ประเภทหลักๆ ดังนี้ 
  2.13.1.1 ทางจักรยานใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ จักรยานสามารถใช้ถนนและช่องจราจร
ร่วมกับรถยนต์ได้ โดยไม่มีการแบ่งพ้ืนที่ให้เฉพาะส าหรับจักรยาน แต่สามารถมีป้ายหรือสัญลักษณ์เพ่ือ
บอกผู้ขับขี่รถยนต์ว่าจักรยานสามารถใช้งานร่วมกันบนถนนได้  การใช้งานแบบนี้เหมาะกับถนนที่มี
ปริมาณและความเร็วของการจราจรน้อยเพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน นอกจากนี้ในบางพ้ืนที่
มีการท าช่องจราจรด้านริมให้กว้างกว่าปกติหรือที่เรียกว่า Wide Curb Lane (WCL) เพ่ือรองรับ
จักรยานด้วย ตัวอย่างของทางประเภทนี้ 
 

 
ภาพที่ 2.7 ทางจักรยานบนถนนร่วมกับรถยนต์ 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
   

 
ภาพที่ 2.8 ทางจักรยานบนถนนร่วมกับรถยนต์ 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
  2.13.1.2 ทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน เพ่ือความปลอดภัยของผู้ขับขี่
จักรยาน ในกรณีที่มีปริมาณจราจรหรือความเร็วจราจรปานกลาง อาจมีการบนผิวจราจรเดียวกับ
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รถยนต์โดยใช้เส้นจราจร ป้ายและสี ตัวอย่างของการแบ่งพ้ืนที่นี้ได้แก่ ช่องจักรยาน (Bicycle Lane) 
และการใช้ไหล่ทางเป็นทางจักรยาน (Road Shoulder) ส าหรับถนนที่มีการอนุญาตให้จอดรถได้
บริเวณริมทาง ควรให้พ้ืนที่จอดรถอยู่ริมขอบทาง ตัวอย่างของทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน
(ดังภาพภาพที ่2.7-2.8) 
 
 

 
ภาพที่ 2.9 ช่องทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 

 

 
ภาพที่ 2.10 ตัวอย่างของช่องทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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  2.13.1.3 ทางจักรยานแบบจัดพื้นที่เฉพาะส าหรับจักรยาน หากถนนมีปริมาณจราจร
หรือความเร็วสูง การให้จักรยานใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์หรือการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยานดังกล่าวไป
ก่อนหน้านี้อาจไม่เพียงพอต่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่จักรยาน ดังนั้นจึงต้นมีการจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยาน เช่นการจัดพ้ืนที่เฉพาะจักรยานโดยใช้เกาะกลางโดยใช้ขอบคันหิน การกั้นด้วยเสาหรือหลัก 
การมีพ้ืนที่กั้นระหว่างทางจักรยานและถนน หรืออาจมีการจัดพ้ืนที่โดยการรวมกันระหว่างที่กั้น มาก 
กว่าหนึ่งประเภทได้ เช่น การใช้เสาร่วมกับพ้ืนที่กั้น เป็นต้น นอกจากนี้ทางประเภทนี้อาจจะเปิดให้ใช้
ร่วมคนเดินเท้าหรือเป็นทางคู่กับทางส าหรับคนเดินเท้าได้ด้วย 
 

 

 
ภาพที่ 2.11 การใช้เกาะกลางจัดพื้นท่ีส าหรับจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 

 

 
ภาพที ่2.12 การใช้ขอบคันหินจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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ภาพที่ 2.13 การใช้เสาจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 

 
ภาพที่ 2.14 การใช้พื้นท่ีกั้นเพ่ือจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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ภาพที่ 2.15 ตัวอย่างเส้นทางจักรยานคู่กับทางเดินเท้า 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
 2.13.2 เกณฑ์การเลือกประเภททางจักรยาน เกณฑ์การเลือกประเภททางจักรยานจะดัดแปลงมา
จาก หลักเกณฑ์ของจังหวัดออนตาริโอ ประเทศแคนนาดา (Ontario Ministry of Transport, 2014) เป็นหลัก 
เนื่องจากเป็นเกณฑ์ที่มีความยืดหยุ่น และมีการพิจารณาบริบทและสภาพแวดล้อมมากกว่าเกณฑ์ของ
หน่วยงานอ่ืนๆในต่างประเทศจึงเหมาะสมกับการน ามาปรับใช้กับการคัดเลือกในประเทศไทย 
  การเลือกจะเริ่มจากการใช้ (ดังแผนภูมิที่ 2.2) ซึ่งเป็นแผนภูมิที่ปรับปรุงจากต้นฉบับ แกน
ตั้งเป็นค่าเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 85 ของความเร็วในหน่วยกิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนแกนนอนจะเป็นปริมาณจราจร
รายวัน ในหน่วยพันคันต่อวัน แผนภูมินี้สามารถน าไปใช้กับถนนมากกว่าสองช่องจราจรได้ แต่พิจารณาเฉพาะ
ความเร็วและปริมาณจราจรของฝั่งที่มีจักรยาน พ้ืนที่ด้านล่างซ้ายของแผนภูมิจะเป็นบริเวณที่ปริมาณจราจร
และความเร็วต่ า จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ ส่วนตรงกลางจะเป็นพ้ืนที่ส าหรับ
ทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน และบริเวณขวาบนจะเป็นพ้ืนที่ซึ่งมีปริมาณจราจรและความเร็ว
สูงจะเป็นพ้ืนที่ของทางจักยานแบบจัดพ้ืนที่แยกเฉพาะ 

 



59 
 

 
 
แผนภูมิที่ 2.2 การพิจารณาการเลือกใช้ทางจักรยาน (ดัดแปลงจาก Ontario Ministry of Transport, 2014) 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 

 
 2.13.3 ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเรื่องปริมาณและความเร็ว 
         2.13.3.1 ในกรณีท่ีปริมาณจราจร 10,000 คันต่อวันหรือมากกว่า และค่าเปอร์เซนไทล์ที่ 85 
ของความเร็วเท่ากับ 80 กม./ชม. หรือมากกว่า ทางจักรยานจะต้องอยู่นอกพ้ืนที่เดียวกันกับทางสัญจรหลัก
เพ่ือความปลอดภัย ( Clear Zone ) ของถนน 
         2.13.3.2 ในกรณีท่ีความเร็วจ ากัดอยู่ที่ 80 กิโลเมตร/ชั่วโมง หรือมากกว่า ไม่ควรใช้ไหล่ทาง
เป็นทางจักรยาน 
         2.13.3.2 ในกรณีที่มีปริมาณรถขนาดใหญ่มากกว่า 30 คันต่อชั่วโมงในช่องจราจรริมควร
พิจารณาแยกคันทาง หรือหากใช้ทางจักรยานประเภทอ่ืน และความเร็วของการจราจรสูง (80 กิโลเมตร /ชั่วโมง 
หรือมากกว่า) ควรจะมีพ้ืนที่ว่างคั่นระหว่างจักรยานกับรถยนต์ (Buffer) 
 2.13.4 ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเรื่องปริมาณจักรยาน 
         2.13.4.1  ในกรณีท่ีปริมาณจักรยานมากกว่า 50 คันต่อชั่วโมง แต่ไม่เกิน 200 คันต่อชั่วโมง ไม่
ควรใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ (ไม่ควรใช้บริเวณพ้ืนที่สีฟ้า และสีขาวในแผนภูมิ) 
         2.13.4.2 ในกรณีท่ีปริมาณจักรยานมากกว่า 200 คันต่อชั่วโมง ไม่ควรใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์
และการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน (ไม่ควรใช้บริเวณพ้ืนที่สีฟ้าและสีขาวในแผนภูมิ) 
 2.13.5 ข้อพิจารณาเพ่ิมเติมเรื่องพ้ืนที่ใช้งานและเรื่องอ่ืนๆ 
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         2.13.5.1 ในกรณีที่ความกว้างผิวทางมาก อาจพิจารณาลดความกว้างหรือยกเลิกบริเวณที่จอด
รถ ช่องจราจรทางตรง หรือยกเลิกช่องจราจรส าหรับรถเลี้ยวที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน เช่น
ช่องทางจักรยานหรือช่องจราจร าหรับรถเลี้ยวที่ไม่จ าเป็น เพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน เช่นช่องทาง
จักรยานหรือช่องจราจรริมแบบกว้าง (Wide Curb Lane)  
         2.13.5.2 ในกรณีที่ความกว้างไม่เพียงพอที่จะรองรับรถยนต์และจักรยาน อาจพิจารณาหา
เส้นทางใหม่ที่ใกล้หรือขนานกับทางที่ต้องการ 
         2.13.5.3 ในบริเวณที่คาดว่ามีผู้ขับขี่จักรยานที่เป็นเด็กหรือผู้มีประสบการณ์ขี่จักรยานน้อย 
เช่น ทางจักรยานบริเวณโณงเรียน ชุมชน หรือสวนสาธารณะ เป็นต้น จะต้องใช้การจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับ
จักรยานเพ่ือแยกทางจักรยานออกจากถนน 
         2.13.5.4 ในกรณีท่ีมีรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสมมากกว่าหนึ่งแบบ ควรมีการศึกษาความ
คุ้มค่าเช่น การท า Benefit/Cost Analysis หรือการหา Return On Investment (ROI) เป็นต้น 
 2.13.6 ปัจจัยการออกแบบ ปัจจัยการออกแบบทางจักรยานจะใช้การผสมผสานระหว่างหลักการของ 
AASHTO (1999) Austroads (2011) Ontario Ministry of Transport (2014) และ Sustrans (2014) 
         2.13.6.1 ความกว้างแนะน าส าหรับทางจักรยานรูปแบบต่างๆ 
          1) แบบการท าช่องจราจรด้านริมให้กว้างกว่าปกติ (Wide Curb Lane) 
 
ตารางที ่2.4 ความกว้างช่องจราจรริมให้กว้างกว่าปกติ (Wide Curb Lane) 

ลักษณะของช่องจราจร ความเร็วที ่85 เปอร์เซนไทล ์ ความกว้างต่ าสุด 

กรณีห้ามจอดรถ 50 กม./ชม. 4.2 เมตร 
 70 กม./ชม. 4.5 เมตร 

กรณีไม่ห้ามจอดรถ 50 กม./ชม. 4.2 เมตร 
 70 กม./ชม. 4.8 เมตร 

 

 
ภาพที ่2.16 ทางจักรยานแบบท าช่องจราจรด้านริมให้กว้างกว่าปกติ (Wide Curb Lane) 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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         2.13.6.2 ทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน 
          1) ช่องทางจักรยาน (Bicycle Lane) 
 
ตารางที ่2.5 ความกว้างช่องจราจรแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน 

ลักษณะของช่องจราจร ความเร็วที ่85 เปอร์เซนไทล ์ ความกว้างต่ าสุด 

กรณีห้ามจอดรถ 50 กม./ชม. 1.7 เมตร 
 70 กม./ชม. 2.2 เมตร 

กรณีไม่ห้ามจอดรถ 50 กม./ชม. 1.8 เมตร 
 70 กม./ชม. 2.2 เมตร 

 

   
ภาพที ่2.17 ทางจักรยานแบบชอ่งจราจรจักรยาน (Bicycle lane) กรณีห้ามจอด (ซ้าย) และจอดรถได้ (ขวา) 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
  
 กรณีท่ีมีการจอดรถข้างทางแบบท ามุมเฉียง ช่องจักรยานจะต้องมีระยะห่างจากท้ายรถท่ีจอด 
(Clearance)เพ่ือป้องกันการถอยหลังชน 
 
ตารางท่ี 2.6 ระยะห่างจากท้ายช่องจอดรถ 

มุมการจอดของรถ ระยะห่างจากท้ายช่องจอด (เมตร) 
มุมจอด 45 องศา 2.0 เมตร 
มุมจอด 60 องศา 2.5 เมตร 
มุมจอด 90 องศา 3.0 เมตร 
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ภาพที่ 2.18 การก้ันพ้ืนที่ระยะห่างระหว่างรถจอดมุมเฉียงกับช่องจราจรจักรยาน 
 
 กรณีท่ีช่องจราจรจักรยานอยู่ระหว่างช่องจราจรทั้งด้านซ้ายและด้านขวา เช่น บริเวณทางแยก
ช่องจราจรจักรยานอาจจ าเป็นต้องลดความกว้างลง แต่ทั้งนี้ไม่ควรน้อยกว่าค่า (ดังตารางที่ 2.7) 
 
ตารางท่ี 2.7 ความกว้างช่องจราจรจักรยานกรณีช่องจราจรจักรยานอยู่ระหว่างช่องจราจรทั้งด้านซ้าย
และด้านขวา 

ความเร็วที่ 85 เปอร์เซนไทล ์ ความกว้างต่ าสุด 

50 กม./ชม. 1.5 เมตร 
70 กม./ชม. 1.9 เมตร 

 
          2) ช่องไหล่ทางจักรยาน (Shoulder Bicycle Lane) การก่อสร้างทางจักรยานบน
ไหล่ทางส่วนใหญ่จะเป็นถนนนอกเมือง การจราจรจะใช้ความเร็วค่อนข้างสูง จึงควรค านึงถึงความปลอดภัยให้
มาก ผู้ออกแบบต้องพิจารณาเลือกรูปแบบทางจักรยานที่เหมาะสม และอาจใช้มาตรการด้านการจ ากัด
ความเร็วปประกอบด้วย 
 
ตารางท่ี 2.8 ความกว้างทางจักรยานบนไหล่ทาง 

ความเร็วที่ 85 เปอร์เซนไทล ์ ความกว้างต่ าสุด 
50 กม./ชม. 1.7 เมตร 
70 กม./ชม. 2.2 เมตร 

           
          3) ทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยานแบบจัดท าพ้ืนที่กันชน (Buffer) 
รูปแบบของพ้ืนที่กันชนอาจมีได้หลายรูปแบบ 
           (1) เกาะสีใช้ส าหรับบริเวณท่ีมีปริมาณจราจรและจักรยานไม่หนาแน่น
มาก จักรยานขี่ไปในทิศทางเดียวกัน 
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           (2) เกาะสีและเสาหรือหลักกั้น ใช้ส าหรับบริเวณท่ีมีปริมาณจราจรสูง
และ/หรือปริมาณจักรยานสูง หรือต้องการให้จักรยานวิ่งสวนกันได ้
           (3) เกาะยก ใช้ส าหรับบริเวณที่มีปริมาณจราจรสูง และ/หรือปริมาณ
จักรยานสูง หรือต้องการให้จักรยานวิ่งสวนกันได้ 
 
ตารางที ่2.9 ความกว้างทางจักรยานและพ้ืนที่กันชน 

  รูปแบบพ้ืนที่กันชน เกาะ เสา/หลัก และสีตีเส้น 

ความกว้างช่องจราจรจักรยาน (ต่ าสุด) 1.8 เมตร 1.5 เมตร 
ความกว้างพ้ืนที่กันชน (ไม่มีการจอดรถ) (ต่ าสุด) 0.6 เมตร 0.6 เมตร 
ความกว้างพ้ืนที่กันชน (มีการจอดรถ) (ต่ าสุด) 1.0 เมตร 1.0 เมตร 

  

   
 

   
ภาพที่ 2.19 ทางจักรยานแบบจัดท าพ้ืนที่กันชน (Buffer) 
 
          4) แบบใช้ขอบคันหินหรือใช้พ้ืนที่ทางเท้า 
 
ตารางท่ี 2.10 ความกว้างทางจักรยานและพ้ืนที่กันชน 

รูปแบบ ทางเท้า ขอบคันหิน 

ความกว้างช่องจราจรจักรยาน (ต่ าสุด) 2.0 เมตร 3.0 เมตร 
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ภาพที่ 2.20 ทางจักรยานแบบใช้ขอบคันหินหรือใช้พื้นที่ทางเท้า 
 
         5) แบบแยกคันทาง ทางจักรยานแบบแยกคันทางโดย ทั่วไปจะเป็นทางแบบวิ่ง
สวนทางกันได ้การออกแบบความกว้างอาจพิจารณาได้จากความกว้างของกรอบพ้ืนทีจ่ักรยาน และระยะ
เผื่อด้านข้าง (ดังตารางที่ 2.9) 
 
ตารางท่ี 2.11 ความกว้างทางจักรยานแบบแยกคันทาง 

รูปแบบทางจักรยาน กรณีไม่มีคนเดินเท้า กรณีมีคนเดินเท้า 

ความกว้างช่องจราจรจักรยาน วิ่งทางเดียว (ต่ าสุด) 2.0 เมตร 2.5 เมตร 
ความกว้างช่องจราจรจักรยาน วิ่งสวนกัน (ต่ าสุด) 3.0 เมตร 4.0 เมตร 

 
 
 

  
 

  
ภาพที่ 2.21 ทางจักรยานแบบคันทาง 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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         2.13.6.2 ป้ายและเครื่องหมายจราจรส าหรับทางจักรยาน 
          1) ป้ายช่องทางเดินรถจักรยาน มีความหมายว่า ช่องเดินรถที่ก าหนดไว้ส าหรับ
รถจักรยานใช้ติดตั้งบนทางหลวงหรือถนนที่ได้มีกฎหมายก าหนดให้มีช่องส าหรับรถจักรยานโดยเฉพาะ
เท่านั้นโดยให้ติดตั้งป้ายที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของเดินรถจักรยาน และติดตั้งเป็นระยะๆ ทุกหัว 
และท้ายช่องทางจักรยานระหว่างทางหลวงหรือถนนตัดผ่าน และควรท าเครื่องหมายจราจรบนพ้ืน
ทางเป็นสัญลักษณ์รูปรถจักรยานควบคู่ไปด้วย 
 

 

 
ภาพที ่2.22 ป้ายช่องทางเดินรถจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
 
          2) ป้ายทางเฉพาะจักรยาน เป็นป้ายที่ติดตั้งบนทางจักรยานที่ได้ออกแบบไว้ส าหรับ
ทางจักรยานโดยเฉพาะ โดยมีฉนวน เช่นเกาะคันหิน เสารั้ว ราวกันอันตราย ก าแพง เป็นตัวแยกช่องจักรยานออก
จากช่องทางส าหรับรถยนต์ทั่วไป ป้ายทางเฉพาะจักรยานเป็นป้ายที่ประกอบขึ้นจากป้ายช่องเดินรถจักรยาน 
และป้ายเสริมสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีข้อความ “ทางเฉพาะจักรยาน” โดยรายละเอียดขนาดของป้าย (ดังตารางที ่2.12) 
 

 
 
ภาพที่ 2.23 ป้ายช่องทางเดินรถจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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ตารางท่ี 2.12 มาตรฐานป้ายทางเฉพาะจักรยาน 

ชนิดทางจักรยาน ขนาดป้าย ป้ายเสริมสี่เหลี่ยมผืนผ้า 
แบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน ขนาด 0.60 เมตร ตัวอักษรแถวบน ชุด ก 7.5 ซม. 

ตัวอักษรแถวล่างชุด ก 10 ซม. 
แบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับจักรยาน เช่น 

ใช้ไหล่ทาง 
ขนาด 0.75 เมตร ตัวอักษรแถวบน ชุด ก 10 ซม. 

ตัวอักษรแถวล่างชุด ก 12.5 ซม. 
หมายเหตุ ป้ายทางเฉพาะจักรยานใช้ตติดตั้งตรงจุดเริ่มต้นของทางจักรยานหรือจุดที่เชื่อมหรือจุดที่ยก
จากทางหลวง 
 
         2.13.6.3 เส้นจราจร เส้นจราจรของทางจักรยานให้ใช้มาตรฐานวัสดุตามมาตรฐานของ
กรมทางหลวง สี ขนาด และการตีเส้น (ดังตารางที ่2.13) 
 
ตารางท่ี 2.13 รูปแบบเส้นจราจรของทางจักรยาน 

ลักษณะ การใช้งาน รูปแบบ 

เส้นประเดี่ยว 
(สีเหลือง) 

แบ่งทิศทางจักรยาน 
 

เส้นทึบ 
(สีเหลือง) 

แบ่งทิศทางจักรยาน ละห้ามแซง
ใช้ในกรณีทางจักรยานแคบ  

เส้นทึบกว้าง 
(สีเหลือง) 

แบ่งช่องเดินรถจักรยาน (รถวิ่ง
สวนทางกัน)  

เส้นประกว้าง 
และถ่ี 
(สีเหลือง) 

แบ่งช่องทางจักรยานตรงจุดที่จะ
เข้าร่วม หรือเบี่ยงออก 
(รถวิ่งสวนทางกัน) 

 

เส้นประเดี่ยว 
(สีขาว) 

แบ่งช่องทางจักรยาน 
 

เส้นทึบกว้าง 
(สีขาว) 

แบ่งช่องเดินรถจักรยาน 
(รถวิ่งทิศทางเดียวกัน)  

เส้นประกว้าง 
และถ่ี 
(สีขาว) 

แบ่งช่องทางจักรยานตรงจุดที่จะ
เข้าร่วม หรือเบี่ยงออก 
(รถวิ่งทิศทางเดียวกัน) 

 

เส้นทึบ 
(สีขาว) 

เส้นขอบทางจักรยาน 
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ภาพที่ 2.24 มาตรฐานการตีเส้นบั้งเฉียง (Cross Hatching) 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
         2.13.6.4 สัญลักษณ์ สัญลักษณ์ทางจักรยาน ให้จัดท าที่จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดของทาง
จักรยาน และเป็นระยะๆ ทุก 250 เมตร สีของสัญลักษณ์ใช้เป็นสีฟ้า รูปแบบของสัญลักษณ์จะมี 3 
รูปแบบ คือ 
          1) รูปแบบส าหรับทางจักรยานแบบใช้ร่วมกับรถยนต์ สญัลักษณ์สีขาว จัดท าบนผิว
จราจร ช่องจราจรที่จักรยานใช้รว่มกับรถยนต์ ติดตั้งที่จุดเริ่มต้น และทุกระยะ 250 เมตร  

 
 
ภาพที ่2.25 รูปแบบสัญลักษณ์ส าหรับทางจักรยานแบบใช้พ้ืนที่ร่วมกับรถยนต์ 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
           2) รูปแบบส าหรับทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่ส าหรับทางจักรยาน ติดตั้ง
โดยจัดท าอักษร และสัญลักษณ์สีขาวบนพ้ืนที่สีเขียว (ดังภาพที ่2.26) 
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           3) รูปแบบส าหรับทางจักรยานแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะส าหรับจักรยาน 
ติดตั้งโดยจัดท าอักษรและสัญลักษณ์สีขาวบนพ้ืนที่สีเขียว (ดังภาพที ่2.26) 
        เครื่องหมายทางจักรยานและข้อความทางจักรยาน สีขาว บนพ้ืนสีเขียวใช้สลับกันทุก 
250 เมตร ติดตั้งเริ่มจากจุดเริ่มต้นทางจักรยาน และท่ีจุดเริ่มต้นจากจุดเปิดเกาะหรือทางแยก 
         1) เครื่องหมาย “END” ติดตั้งที่จุดสิ้นสุดทางจักรยาน 
         2) เครื่องหมาย “ระวัง” ติดตั้งที่จุดที่ต้องการให้ผู้ขับขี่จักรยานระวัง 
         3) เครื่องหมาย “หยุด” ติดตั้งที่จุดที่บริเวณกก่อนเข้าทางแยก 

 
 
 

 

 
 
ภาพที ่2.26 รูปแบบสัญลักษณ์และข้อความ ส าหรับทางจักรยานแบบแบ่งพ้ืนที่และแบบจัดพ้ืนที่เฉพาะ
ส าหรับจักรยาน 
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  2.13.6.5 การใช้สีบนพ้ืนผิวจักรยาน ก าหนดให้ใช้เป็นสีเขียว การใช้สีบนพ้ืนผิวบนทาง
จักรยานมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ขี่จักรยานได้สังเกตขอบเขตของทางจักรยาน และยังท าให้ผู้ขับขี่รถยนต์เกิด
ความระมัดระวังเพ่ิมขึ้นในการขับขี่บริเวณที่มีทางจักรยาน การพิจารณาจัดท าสีบนพ้ืนผิวทางจักรยานมี
ข้อพิจารณา ดังนี้ 
          1) บริเวณที่มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับทางจักรยานโดยเส้นจราจร และมีปริมาณ
จราจรสูง 

 
ภาพที ่2.27 การใช้สีบนพื้นผิวทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
          2) บริเวณที่มีการแบ่งพ้ืนที่ส าหรับทางจักรยานโดยเส้นจราจร และความ
กว้างทางจักรยานต่ ากว่าค่ามาตรฐาน 
          3) บริเวณที่ความสับสนของช่องจราจร เช่น ทางแยกหรอืจุดตัดทางเชื่อม 
 

 
ภาพที ่2.28 การใช้สีบนพื้นผิวทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
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          4) จุดรอคอยบริเวณทางแยกมีสัญญาณไฟจราจร 
 

 
ภาพที ่2.29 การใช้สีบนพื้นผิวทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 
          5) บริเวณที่เป็นการจัดท าทางจักรยานในทางทิศทางวิ่งสวนการ จราจร (Contra Flow) 
 

 
ภาพที ่2.30 การใช้สีบนพื้นผิวทางจักรยาน 
ที่มา : http://www.roadsafetythai.org (2560) 
 

2.14  ผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
 วรนุช พรเสนาะ และณัฏฐ พิชกรรม (2556 : 25-29) ได้ท าการศึกษาความต้องการใช้พ้ืนที่
ของวิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม จังหวัด กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางเบื้องต้นส าหรับ
การออกแบบปรับปรุงสภาพแวดล้อมในสถานศึกษา ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ อาจารย์ ผู้บริหาร 
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา จ านวน 300 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถาม
ความต้องการใช้พ้ืนที่ในวิทยาลัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลเป็นค่าร้อยละ 
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จากการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างใช้พ้ืนที่ภายนอกอาคารในวันจันทร์-ศุกร์ ช่วงเช้าถึงย็นเพ่ือผ่อนคลาย
และออกก าลัง ส าหรับกิจกรรมที่ต้องการให้สถานศึกษาจัดพ้ืนที่บริเวณภายนอกอาคารไว้ให้ คือ ซุ้ม
และศาลาพักผ่อนริมน้ า สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ พ้ืนที่อ่านหนังสือและพ้ืนที่แสดงเอกลักษณ์เฉพาะตัว
ให้กับพ้ืนที่ภายนอกอาคาร นอกจากนั้นควรมีการปรับปรุงพ้ืนที่เพ่ือการเรียนนอกอาคาร โดยวัสดุและ
เฟอร์นิเจอร์ที่มีความแข็งแรง ทนทาน เข้ากับสภาพแวดล้อมได้ดี ประกอบด้วย ที่นั่งควรท าด้วยไม้ ถัง
ขยะท าจากพลาสติกเส้นทางสัญจรเป็นทางลาดยางสะพานท าด้วยคอนกรีตและทางเดินเท้าปูด้วยอิฐ
ตัวหนอน  
 ศรานนท์ นนทวงษ์ (254 : 3-4) ได้ท าการศึกษาทัศนคติของนักศึกษา เพ่ือเป็นแนวทางใน
การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาถึง
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานในการปรับปรุง
สภาพภูมิทัศน์โดยสังเขปในมาหวิทยาลัยแม่โจ้ และเพ่ือศึกษาแนวทางเลือกในการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์โดยสังเขปในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การศึกษาครั้งนี้ได้รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างนักศึกษา
จ านวน 370 ตัวอย่าง การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมส าเร็จรูปเพ่ือการวิจัยทางสังคมศาสตร์ (SPSS 
for Windows) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ได้แก่ ค่าร้อยละ น้ าหนักค่าเฉลี่ย และทดสอบสมมุติฐานเพ่ือ
หาความแตกต่างระหว่างกลุ่มของนักศึกษาเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ใช้ T-test และ One-Way ANOVA 
 ผลการศึกษาพบว่านักศึกษากลุ่มตัวอย่างเป็นเพศหญิงมากกว่าเพศชาย ส่วนใหญ่ศึกษาอยู่ใน
หลักสูตร 4 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างมี
ช่วงอายุ 17-25 ปี โดยร้อยละ 30.80 มีอายุ 19 ปี และร้อยละ 50.30 พักอาศัยอยู่ในหอพักภายในมหาวิทยาลัย 
 นักศึกษามีทัศนคติต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้โดยรวมในระดับพึงพอใจ และมี
ข้อเสนอแนะ ให้ปรับปรุงดูแลรักษาพืชพรรณที่มีอยู่เดิมให้สวยงามขึ้น โดยไม่จ าเป็นต้องปลูกอะไรเพ่ิมเติมอีก 
เนื่องจากพันธุ์ไม้เดิมมีมากเพียงพออยู่แล้ว จะอยากให้ปลูกเพ่ิมเพียงประเภทไม้ดอกเพ่ือเพ่ิมสีสัน และ
ชีวิตชีวาให้กับมหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยเฉพาะในบริเวณสวนหย่อมตามจุดต่างๆ ควรปรับปรุงให้ร่มรื่น
มากกว่านี้เพื่อที่จะได้สามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนยามว่างได้ 
 นักศึกษามีทัศนคติต่อสภาพของสนามกีฬาต่างๆ โดยรวมอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง ส่วน
ใหญ่มีปัญหาเกี่ยวกับความทรุดโทรมของสนาม ความไม่สมบูรณ์ของอุปกรณ์ต่างๆ และความไม่
เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา นอกจากนั้นยังให้ความคิดเห็นว่าที่จอดรถยนต์ในขณะนี้ค่อนข้าง
ไม่เพียงพอ ต่อความต้องการ และคิดว่าสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยในขณะนี้ได้รับความดูแล
จากเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องอยู่ในระดับปานกลาง และอยากให้ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับตลอดปี ไม่ใช่ปลูก
ช่วงเทศกาลเท่านั้น เพ่ือความสวยงามของมหาวิทยาลัย 
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 นักศึกษามีความต้องการองค์ประกอบทางภูมิทัศน์เพ่ิมเติมคือ โทรศัพท์สาธารณะ , ศาลาหรือ
ซุ้มพักผ่อน ไฟสนาม สระน้ า น้ าพุ น้ าตก ชุดโต๊ะหิน ซุ้มเครื่องดื่ม อาหารว่าง ถังขยะ และทางเท้าแบบ
มีหลังคา 
 ผลการทดสอบสมมุติฐานพบว่า นักศึกษาท่ีแตกต่างกันด้าน เพศ หลักสูตร และสถานที่พัก มี
ทัศนคติต่อสภาพภูมิทัศน์ไม่แตกต่างกัน ส่วนนักศึกษาที่แตกต่างกันด้านสาขา และอายุ มีทัศนคติต่อ
สภาพภูมิทัศน์แตกต่างกัน 
 ส าหรับข้อเสนอแนะนั้น ควรปรับปรุงพืชพรรณต่างๆที่มีอยู่ให้สวยงาม เนื่องจากมหาวิทยาลัย
แม่โจ้ มีต้นไม้มากเพียงพออยู่แล้ว เพียงแต่บ ารุงรักษาให้ดีก็จะสวยงามมากขึ้น ควรปลูกเพ่ิมเพียง
ต้นไม้ที่ให้ร่มเงาในบางพ้ืนที่ เช่น อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางปฐพีวิทยาและฝึกอบรมทางดิน
และปุ๋ยชั้นสูง อาคารภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร อาคารคณะวิศวะกรรมและอุตสาหกรรมการเกษตร เป็น
ต้น ซึ่งพ้ืนที่ดังกล่าวปราศจากร่มเงาต้นไม้ ท าให้นักศึกษาท่ีเดินทางไปเรียนร้อนมาก อาจส่งผลกระทบ
ให้บรรยากาศการเรียนไม่สดชื่นก็เป็นได้ ควรมีการเพ่ิมโทรศัพท์สาธารณะ ถังขยะ ซุ้มพักผ่อน เพ่ือให้
นักศึกษาได้ใช้ประโยชน์เนื่องจากนักศึกษามีจ านวนเพ่ิมมากขึ้นทุกปี สาธารณูปโภคที่มีอยู่เ ดิมจึงเริ่ม
ไม่เพียงพอต่อความต้องการของนักศึกษา 
 วรอนงค์ ทองระอา (2554 : 4) ได้ท าการศึกษาวิจัยความคิดเห็นของนิสิตต่อการจัดภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นของนิสิต
ต่อการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา และเปรียบเทียบความคิดเห็นของนิสิต
ต่อการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา โดยจ าแนกตามคณะ/วิทยาลัย ผู้น านิสิต 
ชั้นปี และที่พักอาศัยระหว่างหารศึกษา ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ นิสิตมหาวิทยาลัยบูรพา 
ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2554 จ านวน 32,162 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
คือ แบบสอบถามความคิดเห็น และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ค่า ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และค่าที (T-test) 
 ผลการวิจัยพบว่านิสิตมีความคิดเห็นต่อการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพา 
ในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากโดยเรียงล าดับดังนี้ ด้านบริเวณพ้ืนที่พักผ่อนหย่อนใจ ด้านบริเวณ
อาคารสถานที่เพ่ือการเรียนการสอน และด้านบริเวณเพ่ือให้บริการและสนับสนุนการจัดกิจกรรมของนิสิต ผล
การทดสอบสมมติฐานพบว่า นิสิตที่ศึกษาอยู่ในคณะ/วิทยาลัยต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดภูมิทัศน์และ
สิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยบูรพาแตกต่างกันอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ .05 แต่นิสิตที่อยู่ชั้นปี
ต่างกัน และนิสิตที่มีที่พักอาศัยระหว่างศึกษาต่างกัน มีความคิดเห็นต่อการจัดภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม
ภายในมหาวิทยาลัยบูรพาไม่แตกต่างกัน 
 คมเขต เพ็ชรรัตนน์ และสุนันท์ มนต์แก้ว (2551 : 1-2) ได้ท าการศึกษาความต้องการใช้พ้ืนที่ใน
อาคารและการออกแบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือศึกษาความต้องการใช้
พ้ืนที่ และความต้องการในการปรับปรุงภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพ่ือประโยชน์
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ในการน าข้อมูลมาประกอบการก่อสร้างอาคาร และออกแบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนคร 
 โดยประชากรเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้คือ ผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทั้งหมด 9 คณะ วิธีการสุ่มตัวอย่างด้วยตาราง Yamane ที่ระดับ
ความเชื่อมั่น 95% ค่าความคลาดเคลื่อน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างเท่ากับ 550 คน แบ่งเป็นผู้บริหาร อาจารย์ 
เจ้าหน้าที่จ านวน 70 คน และนักศึกษา 480 คน  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้เป็นแบบสอบถามความต้องการใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร และการ
ออกแบบภูมิทัศน์ แบ่งเป็น 2 ชุด คือ ชุดส าหรับผู้บริหาร อาจารย์ เจ้าหน้าที่ จ านวน 50 ข้อ และชุดส าหรับ
นักศึกษา จ านวน 45 ข้อ โดยภายในแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) ข้อมูฃพ้ืนฐาน มีลักษณะแบบ
ส ารวจรายการ (Check-List) 2) ข้อมูลความต้องการใช้พ้ืนที่ภายในอาคาร และออกแบบภูมิทัศน์ แบบมาตร
ส่วนประมาณค่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ 3) ข้อเสนอแนะแบบค าตอบปลายเปิด ส าหรับการวิเคราะห์
ข้อมูลจากแบบสอบถามโดยโปรแกรมส าเร็จรูป SPSS หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ซึ่ง
ผลการวิจัยสรุปได้ดังนี้ 
 พ้ืนที่เล่นกีฬา นันทนาการ ศาสนา และสุขภาพ พบว่านักศกึษาต้องการพ้ืนที่ส าหรับให้กิจกรรม
นันทนาการ และต้องการพ้ืนที่ส าหรับให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม 
 การออกแบบภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จากการวิจัยพบว่าส่วน
ใหญ่ต้องการให้ออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์ป้ายชื่อมหาวิทยาลัย ด้านหน้ามหาวิทยาลัย ด้านหน้าของ
ศูนย์การเรียนทั้ง 5 ศูนย์ให้มีความสวยงามและบ่งบอกอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยได้ และต้องเพิ่ม
พ้ืนที่ส าหรับจอดรถจักรยาน จักรยานยนต์ โดยออกแบบให้สวยงามกลมกลืนไปกับสภาพแวดล้อมของ
มหาวิทยาลัย ต้องออกแบบและเพ่ิมพ้ืนที่พักผ่อน อ่านหนังสือ สนทนา โดยอาจเพ่ิมพ้ืนที่สวนหย่อม 
หรือปลูกต้นไม้ภายในมหาวิทยาลัยให้มากยิ่งขึ้น ทั้งภายในและนอกอาคาร แควรออกแบบและเพ่ิม
จ านวนป้ายบอกทางทั้งภายในและภายนอกอาคาร ภายในมหาวิทยาลัยให้มากข้ึน 



บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรศึกษำ 

  
 การศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้
ก าหนดวิธีการศึกษาไว้ดังนี้ 
 

3.1  สถำนที่ด ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้ด าเนินการศึกษาเฉพาะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 
ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ศูนย์รังสิต เลขที่ 2 ถนนพหลโยธิน 87 ต าบลประชาธิปัตย์ อ าเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 
 

3.2  ประชำกรและกำรสุ่มตัวอย่ำง 
 ประชากรที่ท าการศึกษาคือผู้ใช้พ้ืนที่และท ากิจกรรมต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้แก่ นักศึกษาระดับปริญญาตรี บุคลากรภายใน บุคคลภายนอก ผู้ที่มาติดต่องานราชการ ผู้ปกครองของ
นักศึกษา ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนสาธิตอนุบาลราชมงคล และบัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เข้ามา
ใช้พ้ืนที่ในช่วงพิธีรับพระราชทานปริญญาบัตร ชาวบ้านในบริเวณชุมชนใกล้เคียงที่เข้ามาใช้พ้ืนที่ 
 
ตำรำงท่ี 3.1 จ านวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จ าแนกตามคณะ 

คณะ จ านวนนักศึกษา (คน) 
1. คณะศิลปศาสตร์ 1,561 
2. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 2,262 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 1,776 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 4,999 
5. คณะบริหารธุรกิจ 5,791 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 1,512 
7. คณะศิลปกรรมศาตร์ 1,645 
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 2,129 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 1,505 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 695 
11. วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 390 
    รวม 24,265 
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ตำรำงท่ี 3.2 จ านวนบุคลากรภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมลคลธัญบุร ีจ าแนกตามประเภทบุคลากร 

ประเภทบุคลากร วิชาการ (คน) สนับสนุน (คน) รวม (คน) 
1. ข้าราชการ 538 124 662 
2. พนักงานมหาวิทยาลัย 408 374 782 
3. พนักงานราชการ 5 82 87 
4. ลูกจ้างชั่วคราว 21 476 497 
5. ลูกจ้างประจ า  58 58 

รวมทั้งสิ้น 972 1,114 2,086 
 
 ผู้ท าการศึกษาได้หาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม (Sample Size) โดยใช้ตารางส าเร็จรูป

ของ ยามาเน ทาโร (2513) ที่ระดับนัยส าคัญ 0.05 และให้สัดส่วนของประชากร (π) เป็น 0.5 
 
 ซึ่งสูตรมีดังนี้ 

n =
N

1 + Ne2 

   โดยที่  n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 

    N = ขนาดของประชากรทั้งหมด 
    e = ความคลาดเคลื่อนของการสุ่มตัวอย่างท่ียอมรับได้ (5%) 

   

𝑛 =
26,900

1 + 26,900 (0.052)
 

 

n =
26,900

26,901(0.025)
 

 

n =
26,900

26,901(0.0025)
 

 

n =
26,900

67.2525
 

 

n = 399.985 ~ 400 

 
 ได้ขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่างที่ต้องการศึกษาในครั้งนี้อย่างน้อย 400 คน 
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 หลังจากนั้นจะท าการสุ่มแจกแบบสอบถามโดยวิธี การสุ่มแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) 
จนครบจ านวนสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม จ าแนกตามคณะ และสถานภาพ ตามที่ต้องการ ดังตารางที่ 
3.3 โดยจะท าการสุ่มจกแบบสอบถามบริเวณที่มีนักศึกษามาใช้บริการเป็นจ านวนมาก คือ  อาคารเรียนรวม
และปฏิบัติการ  อาคารเรียนรวมคณะวิศวะกรรมศาสตร์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
โรงอาหาร ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารยิมเนเซียม คณะเทคโนโลยีการเกษตร 
 
ตำรำงท่ี 3.3 จ านวนสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม 400 คน จ าแนกตามคณะ และสถานภาพ 

ผู้ตอบแบบสอบถาม คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ) จ านวน (คน) 

1. คณะศิลปศาสตร์ 5.781 24 
2. คณะครุศาสตร์อุสาหกรรม 8.377 34 
3. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 6.577 27 
4. คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18.514 74 
5. คณะบริหารธุรกิจ 21.448 86 
6. คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 5.6 23 
7. คณะศิลปกรรมศาสตร์ 6.092 24 
8. คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 7.885 32 
9. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 5.574 22 
10. คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 2.574 10 
11. วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 1.444 6 
12. บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย 7.725 31 
13. บุคคลภายนอก 2.409 7 

รวมทั้งสิ้น 100 400 

 

3.3  เครื่องมือที่ใช้ในกำรวิจัย 
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แบบสอบถามมีโครงสร้าง (Structured Interview)          
ซึ่งประกอบด้วยค าถามแบบปิด (Close-ended Questions) และแบบเปิด (Open-Ended Questions) ซ่ึง
แบ่งเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
         ตอนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
         ตอนที่ 2 ข้อมูลด้านทัศนคติของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ใมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
         ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ 
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 3.3.2 การทดสอบเครื่องมือ ผู้ท าการศึกษาได้ทดสอบแบบสัมภาษณ์หาความเที่ยงตรง (Validity) 
และหาความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามมีดังนี้ 
         3.3.2.1 การหาความเที่ยงตรง (Validity) ผู้ท าการศึกษาได้น าโครงร่างของแบบ 
สอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีที่สร้าง
ไปปรึกษาอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรัญญา ภู่รอด  และอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ได้แก่ 
อาจารย์วีระยุทธ นาคทิพย์ และอาจารย์บุญญาพร บุญศรี เพ่ือท าการตรวจแก้ไขข้อบกพร่องให้มีความ
เที่ยงตรงในเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
        3.3.2.2 การหาความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ท าการศึกษาได้น าแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ไปทดสอบกับประชากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจริง จ านวน 30 ชุด จากนั้นน ามาวิเคราะห์หาความเชื่อมั่น
โดยน าข้อมูลที่ได้เข้าโปรแกรม SPSS โดยวธิีหาค่าแอลฟ่า (Alpha : ∝) (วนิดา เตชะวิศิษฐ์พงษ์, 2541 : 37) 

  ซึ่งมีสูตรดังนี้ ∝ = 𝑛

𝑛−1
    

{1 −∑ 𝑆𝑖
2}

𝑆𝑥
2  

  เมื่อ  ∝  = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่น 
    𝑆𝑖

2  = คะแนนความแปรปรวนแต่ละข้อ 
    𝑆𝑥

2  = คะแนนความแปรปรวนทั้งฉบับ 
    𝑛 = จ านวนข้อค าถาม  
  จากการวิเคราะห์ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha) รวมเท่ากับ 0.94 ซึ่งสูงกว่า
เกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้คือ 0.7 ที่ก าหนดไว้โดย Nunnally (ศิริพงศ ์พฤทธิพันธ์, 2553: 204) แสดงว่า
แบบสอบถามชุดนี้อยู่ในเกณฑ์น่าเชื่อถือ 
 

3.4  กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 3.4.1 มัลลิกา บุนนาค (2537: 29)  ได้กล่าวว่าการเก็บรวบรวมข้อมูล (Manual Editing) ผู้ท า
การศึกษาตรวจแบบสอบถามทุกฉบับเพ่ือความสมบูรณ์ถูกต้อง ไม่มีความล าเอียงต่อข้อมูลที่ได้ 
 3.4.2 ประมวลผลโดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS (STATISTICS PACKAGE FOR THE 
SOCIAL SCIENCES) 
 3.4.3 ค่าคะแนนถ่วงน้ าหนักความคิดเห็นของนักศึกษา ก าหนดเกณฑ์สูงสุดเท่ากับ 5.00 และ
ต่ าสุด 1.00 ค่าทั้ง 5 ระดับ มีเกณฑ์แปรความหมายดังนี้  
 ให้ 5 คะแนน = เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ต้องการอย่างยิ่ง หรือพึงพอใจอย่างยิ่ง 
 ให้ 4 คะแนน = เห็นด้วย หรอื ต้องการ หรือ พึงพอใจ 
 ให้ 3 คะแนน = ไม่แน่ใจ หรือ ต้องการปานกลาง หรือ พึงพอใจปานกลาง 
 ให้ 2 คะแนน = ไม่เห็นด้วย หรือ ต้องการน้อย หรือ ไม่พึงพอใจ 
 ให้ 1 คะแนน = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ต้องการน้อยมาก หรือ ไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 
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3.5  สถติิที่ใช้กำรวิเครำะห์ข้อมูล 
 3.5.1 ค่าร้อยละ (Percentage) ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของประชากร และใช้พรรณา
ในผลการศึกษา 
 3.5.2 น้ าหนักค่าคะแนนเฉลี่ย (Weight Mean Score : WMS) ใช้ในการแปรความหมายของ
ทัศนคติของนักศึกษาที่มีต่อสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
 ซึ่งมีสูตรดังนี้ WMS  = น้ าหนักค่าเฉลี่ยทัศนคติ 
   f1 = จ านวนของผู้เลือกตอบพึงพอใจอย่างยิ่ง 

   f2 = จ านวนของผู้เลือกตอบพึงพอใจ 

   f3 = จ านวนของผู้เลือกตอบพึงพอใจปานกลาง 
   f4 = จ านวนของผู้เลือกตอบไม่พึงพอใจ 
   f5 = จ านวนของผู้เลือกตอบไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 
   TNR = จ านวนผู้ตอบข้อมูลทั้งหมด 
 เกณฑ์การตัดสินใจค่าคะเฉลี่ย ทัศนคติท่ีมีของสภาพภูมิทัศน์ของผู้ให้ข้อมูล 
   ช่วงคะแนนเฉลี่ย 
   4.21-5.00 = เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ต้องการอย่างยิ่ง หรือพึงพอใจอย่างยิ่ง 
   3.41-4.20 = เห็นด้วย หรือ ต้องการ หรือพึงพอใจ 
   2.61-3.40 = ไม่ออกความเห็น หรือ ต้องการปานกลาง หรือพึงพอใจปานกลาง 
   1.81-2.60 = ไมเ่ห็นด้วย หรือ ต้องการน้อย หรือไม่พึงพอใจ 
   1.00-1.80 = ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่ง หรือ ต้องการน้อยมาก หรือไม่พึงพอใจอย่างยิ่ง 
 
 3.5.3 การทดสอบสมติฐาน การวัดความแตกต่างระหว่างกลุ่มของนักศึกษาเกี่ยวกับความพึง
พอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ใช้ Percentage และ Chi-Square  
 

3.6  ระยะเวลำด ำเนินกำรวิจัย 
 ในการวิจัยครั้งนี้เริ่มใช้ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนมกราคม 2561 รวมทั้งสิ้น
เป็นระยะเวลา 120 วัน 



บทท่ี 4 
ผลการศึกษา 

 

4.1  ผลการศึกษา 
 การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเรื่องความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี จังหวดัปทุมธานี ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลผู้วิจัยได้ด าเนินการวิเคราะห์โดยแบ่งการน าเสนอข้อมูลออกเป็น 3 ตอน ดังนี้ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
  2.1 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  2.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
  2.3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
 4.1.1 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้พื้นที่ 
 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ ชั้นปี และสังกัดคณะ จาก
กลุ่มตัวอย่างจ านวน 416 คน พบว่า 
         4.1.1.1 เพศ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อย
ละ 53.4 และเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 46.6 (ดังตารางที่ 4.1) 
         4.1.1.2 อายุ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีอายุอยู่ในช่วง 18-23 ปี คิด
เป็นร้อยละ 85.6 รองลงมาอยู่ในช่วงอายุ 24-29 ปี คิดเป็นร้อยละ 7 ช่วงอายุ 30-35 ปี และช่วงอายุ
มากกว่า 35 ปี ซึ่งมีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 3.8 และ 3.6 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.1) 
         4.1.1.3 สถานภาพ กลุ ่มตัวอย่างในการศึกษาครั ้งนี ้ส่วนใหญ่มีสถานภาพเป็น
นักศึกษาชั ้นปีที ่ 2  คิดเป็นร้อยละ 32.5 รองลงมาเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คิดเป็นร้อยละ 22.1 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 19.7 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  คิดเป็นร้อยละ 15.9 บุคลากรสาย
สนับสนุนวิชาการภายในมหาวิทยาลัย คิดเป็นร้อยละ 5.5 บุคลากรสายวิชาการภายในมหาวิทยาลัย 
คิดเป็นร้อยละ 2.4 และบุคคลภายนอก คิดเป็นร้อยละ (ดังตารางที่ 4.1)  
         4.1.1.4 สังกัดคณะ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ สังกัดคณะบริหารธุรกิจ และคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีจ านวนมากที่ คิดเป็นร้อยละ 21.9 และ 19.7 ตามล าดับ รองลงมาคือสังกัดคณะ
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน และคณะศิลปศาสตร์ที่มีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ  10.6 และ 8.4 
ตามล าดับ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 7.9 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ คิดเป็น
ร้อยละ 6 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คิดเป็นร้อยละ 5.5 คณะเทคโนโลยีการเกษตร และคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์มีจ านวนใกล้เคียงกันคิดเป็นร้อยละ 4.8 และ 4.6 ตามล าดับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
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คิดเป็นร้อยละ 2.6  วิทยาลัยแพทย์แผนไทย คิดเป็นร้อยละ 1.9 ไม่มีสังกัดคณะ และอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 
1.8 และ 4.3 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.1) 
 
ตารางท่ี 4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้พื้นที่     
          ( n=416 ) 
 จ านวน ร้อยละ 

1. เพศ     
 ชาย  222 53.4 
 หญิง  194 46.6 
2. อายุ      

 18-23 ปี  356 85.6 
 24-29 ปี  29 7.0 
 30-35 ปี  16 3.8 
 มากกว่า 35 ปี  15 3.6 

3. สถานภาพ     
 นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 22.1 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 2  135 32.5 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 3  82 19.7 
 นักศึกษาชั้นปีที่ 4  66 15.9 
 บุคลากรสายวิชาการ 10 2.4 
 บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 23 5.5 
 บุคคลภายนอก  8 1.9 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ใช้พื้นที่ (ต่อ)    
         ( n=416 ) 

 จ านวน ร้อยละ 

4. สังกัดคณะ    
 ศิลปศาสตร์ 35 8.4 
 บริหารธุรกิจ 91 21.9 
 เทคโนโลยีการเกษตร 20 4.8 
 เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 6.0 
 สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 2.6 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 5.5 
 ครุศาสตร์และอุตสาหกรรม 33 7.9 
 วิศวกรรมศาสตร์ 82 19.7 
 ศิลปกรรมศาสตร์ 19 4.6 
 เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 10.6 
 วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 1.9 
 อ่ืนๆ 18 4.3 
 ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 1.8 

  
 4.1.2 ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 
         ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่มประชากรตัวอย่างต่อสภาพภูมิทัศน์ ได้แก่ ความพึงพอใจ
เกี่ยวกับด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง ประกอบด้วย ด้านสาธารณูปโภค ด้านประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
ประกอบด้วย ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ และความพึงพอใจ
เกี่ยวกับด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ จากกลุ่มตัวอย่าง 416 คน พบว่า 
         4.1.2.1  ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
          1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ด้านไฟส่องสว่าง 
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ที่ใช้งานของระบบแสงสว่าง เช่น ถนน ทางเดิน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 39.9 รองลงมาอยู่ในระดับ พึงพอใจ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.2 พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 22.6 และพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อย
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ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอ และความเหมาะสมของ
พ้ืนที่ที่ใช้งานของระบบแสงสว่าง เช่น ถนน ทางเดิน ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.2) 
           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสมบูรณ์ในการใช้งานของอุปกรณ์
ไฟฟ้าส่องสว่าง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.2 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.2 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.9 และระดับ
พึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 (ดังตารางที่ 4.2) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ต าแหน่งไฟส่องสว่างที่มีความเหมาะสม
และมีจ านวนเพียงพอต่อการใช้พ้ืนที่ทางภูมิทัศน์ ที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่  กลุ ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจ านวนมากท่ีสุด คิด
เป็นร้อยละ 39.2 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับพึงพอใจ
มากที่สุด และระดับพึงพอใจน้อยมีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 15.6 และ 13.5 ตามล าดับ 
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 (ดังตารางที่ 4.2) 
 
ตารางที่ 4.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านไฟส่องสว่าง 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

 - ระบบแสงสว่างมีความเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ใช้
งาน เช่น ถนน ทางเดิน 

22.6 
(94) 

39.9 
(166) 

26.2 
(109) 

11.3 
(47) 

- 
(0) 

 - อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างทางในพ้ืนที่สามารถใช้งานดี 13.2 
(55) 

43.5 
(181) 

33.2 
(138) 

9.9 
(41) 

0.2 
(1) 

- ต าแหน่งไฟส่องสว่างมีความเหมาะสมและมีจ านวน
เพียงพอต่อการใช้พ้ืนที่ทางภูมิทัศน์ ที่ท าให้เกิดความ
ปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่ 

15.6 
(65) 

39.2 
(163) 

31.5 
(131) 

13.5 
(56) 

0.2 
(1) 

   
          2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ด้านเส้นทางสัญจร 
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความปลอดภัยในการใช้งาน และการ
เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงของเส้นทางการจราจรทางรถยนต์ในมหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาอยู่ในระดับพึง
พอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 31.5 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 17.1 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 9.9 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.3) 
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           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสะดวกในการเข้าใช้พ้ืนที่แต่ละส่วน
ของต าแหน่งสถานที่จอดรถ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.9 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็น
ร้อยละ 30.3 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.9 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 และ 
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.9 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.3) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของขนาดสถานที่จอดรถ
กับปริมาณของผู้มาใช้พ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
ปานกลาง มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อย 36.8 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 30.3 
ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 21.9 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 และระดับพึง
พอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.9 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.3) 
           (4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ มาตรฐานทางเดินเท้าผู้ใช้ใช้แล้วรู้สึก
ปลอดภัย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.7 
ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.7 และ ระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
5.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับมาตรฐานทางเดินเท้าผู้ใช้ใช้แล้วรู้สึกปลอดภัย  ในระดับ
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.3) 
           (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงของช่องทาง
จักรยานที่ท าให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 50.7 รองลงมา อยู่
ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.6 ระดับพึงพอใจมากที่สุด และระดับพึงพอใจน้อยมี
จ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 7.7 และ 7.0 ตามล าดับ  โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การ
เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึงของช่องทางจักรยานที่ท าให้เกิดความสะดวกและความปลอดภัยในการใช้งาน 
ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.3) 
           (6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ มาตรฐานการก่อสร้างเส้นทางสัญจรให้มี
พ้ืนผิวราบเรียบตามลักษณะงานนั้นๆ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
พึงพอใจมาก มีจ าวนวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 39.7 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 9.9 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.4 และ
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.3) 
 
 
 



84 
 

ตารางที่ 4.3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านเส้นทางสัญจร 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- เส้นทางการสัญจรทางรถยนต์ในมหาวิทยาลัยมีการ
เชื่อมต่อกันอย่างทั่วถึง และปลอดภัยในการใช้งาน 

9.9 
(41) 

31.5 
(131) 

41.3 
(172) 

17.1 
(71) 

0.2 
(1) 

- ต าแหน่งของสถานที่จอดรถมีความสะดวกในการเข้าใช้
พ้ืนที่แต่ละส่วน 

6.0 
(25) 

30.3 
(126) 

38.9 
(162) 

21.9 
(91) 

2.9 
(12) 

- ขนาดของสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมกับปริมาณของผู้
มาใช้พ้ืนที่ 

6.0 
(25) 

30.0 
(125) 

36.8 
(153) 

23.3 
(97) 

3.9 
(16) 

- ทางเดินเท้าได้มาตรฐานผู้ใช้ใช้แล้วเกิดความรู้สึก
ปลอดภัย 

14.7 
(61) 

47.4 
(197) 

32.7 
(136) 

5.3 
(22) 

- 
(0) 

- ช่องทางจักรยานมีการเชื่อมต่อกัน ท าให้เกิดความสะดวก
และความปลอดภัยในการใช้งาน 

7.7 
(32) 

50.7 
(211) 

34.6 
144() 

7.0 
(29) 

- 
(0) 

- พ้ืนผิวของเส้นทางสัญจรราบเรียบตามมาตรฐานการ
ก่อสร้างของลักษณะงานนั้นๆ 

9.9 
(41) 

39.7 
165() 

41.8 
(174) 

8.4 
(35) 

0.2 
(1) 

 
          3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับสาธารณูปโภค ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ 
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของจุดให้บริการน้ าสาธารณะ
ในพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ พึงพอใจปาน
กลาง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาอยู่ในระดับ พึงพอใจน้อย และระดับพึงพอใจ
มาก มีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 25.2 และ 24.0 ตามล าดับ ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 2.6 (ดังตารางที่ 4.4) 
           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของจุดให้  บริการน้ า
สาธารณะในพื้นที่จัดภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลางมีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 30.3 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 20.7 ระดับพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 4.3 
และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.4 (ดังตารางที่ 4.4) 
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ตารางที่ 4.4 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านสาธารณูปโภค ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- ความเพียงพอของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัด
ภูมิทัศน์ 

6.2 
(26) 

24.0 
(100) 

41.8 
(174) 

25.2 
(105) 

2.6 
(11) 

- ความเหมาะสมของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัด
ภูมิทัศน์ 

4.3 
(18) 

30.3 
(126) 

43.3 
(180) 

20.7 
(86) 

1.4 
(0) 

 
          4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสวยงามของประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลให้สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.4 
รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.4 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.9 ระดับ
พึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ความสวยงามของประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ที่ส่งผลให้สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่น
ขึ้น ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสอดคล้องของประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ และรูปแบบสถาปัตยกรรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 
คิดเป็นร้อยละ 43.5 ระดับพึงพอใจมากที่สุด และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 
4.8 และ 4.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความสอดคล้องของประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ และรูปแบบสถาปัตยกรรม ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่โดยมี
การน างานศิลปะที่เน้นความสวยงามมาเพ่ือสร้างความโดดเด่น และสวยงามให้แก่สภาพภูมิทัศน์ กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 42.3 ระดับความพึงพอใจ
น้อยคิดเป็นร้อยละ 7.0 และระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่ โดยมีการน างานศิลปะที่
เน้นความสวยงามมาเพ่ือสร้างความโดดเด่น และสวยงามให้แก่สภาพภูมิทัศน์ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 

(ดังตารางที่ 4.5) 
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           (4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน เข้า
กับสภาพแวดล้อม และการใช้งาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจพึงใจ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 41.8 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.2 และระดับความพึง
พอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ  การใช้วัสดุที่มี
ความแข็งแรง ทนทาน เข้ากับสภาพแวดล้อม และการใช้งาน ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งประติมากรรม
ต่างๆ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 44.7 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 3.6 โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของสถานที่ตั้งประติมากรรมต่างๆ ใน
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสมบูรณ์ของประติมากรรม ไม่ช ารุด
เสียหาย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.7 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 43.3 
ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.2 และระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 4.8 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับความสมบูรณ์ของประติมากรรม ไม่ช ารุด
เสียหาย ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (7) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของปริมาณประติมากรรม 
สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 39.7 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.2 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของ
ปริมาณประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.5) 
           (8) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ปริมาณการใช้สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์
ทีช่่วยสร้างบรรยากาศ ความโดดเด่นในพ้ืนที่ เช่น น้ าพุ ก าแพงประดับ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้
ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 37.3 
รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.2 ระดับความพึงพอใจพึงพอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 20.4 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.9 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มี
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่ 4.5 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งมีความสวยงามและ
ช่วยท าให้สถาปัตยกรรมโดดเด่นขึ้น 

6.2 
(26) 

40.4 
(168) 

45.4 
(189) 

7.9 
(33) 

- 
(0) 

- ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์มีความ
สอดคล้องกับรูปแบบของสถาปัตยกรรม 

4.8 
(20) 

43.5 
(181) 

47.4 
(197) 

4.3 
(18) 

- 
(0) 

- มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนที่โดยมีการน างาน
ศิลปะที่เน้นความสวยงามมาช่วยสร้างความโดดเด่นและ
สวยงามให้แก่สภาพภูมิทัศน์ 

6.0 
(25) 

44.7 
(186) 

42.3 
(176) 

7.0 
(29) 

- 
(0) 

- ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน เข้ากับสภาพแวดล้อม 
และการใช้งาน 

7.2 
(30) 

45.0 
(187) 

41.8 
(174) 

6.0 
(25) 

- 
(0) 

- มีความเหมาะสมของที่สถานที่ตั้งประติมากรรมต่างๆ 6.5 
(27) 

45.2 
(188) 

44.7 
(186) 

3.6 
(15) 

- 
(0) 

- ความสมบูรณ์ของประติมากรรม ไม่ช ารุดเสียหาย 4.8 
(20) 

43.3 
(180) 

45.7 
(190) 

6.2 
(26) 

- 
(0) 

- ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์มีปริมาณ
พอเหมาะ 

6.2 
(26) 

46.6 
(194) 

39.7 
(165) 

7.5 
(31) 

- 
(0) 

- มีสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ที่ช่วยสร้างบรรกาศ 
ความโดดเด่นในพ้ืนที่ เช่น น้ าพุ ก าแพงประดับ 

7.9 
(33) 

37.3 
(155) 

33.2 
(138) 

20.4 
(85) 

1.2 
(5) 

 
          5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้าน สิ่งอ านวยความสะดวก  
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ลักษณะของป้ายบอกทางที่มีข้อความ
บอกจุดบริการที่ชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่าย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.3 รองลงมาอยู่ในระดับความ
พึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.0 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 12.0 และระดับ
ความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.7 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
ลักษณะของป้ายบอกทางที่มีข้อความบอกจุดบริการที่ชัดเจน และสามารถเข้าใจได้ง่าย ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (2) ความพึงพอใจเกียวกับ ความเพียงพอ เป็นระเบียบ และสะอาด 
ของถังขยะตามจุดให้บริการต่างๆ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
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ระดับความพึงพอใจมาก และระดับความพึงพอใจปานกลาง มีค่าใกล้เคียงกัน คิดเป็นร้อยละ 43.0 
และ 40.0  รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 9.4 และระดับความพึงพอใจ
น้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอ เป็น
ระเบียบ และสะอาด ของถังขยะตามจุดให้บริการต่างๆ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ รูปแบบของถังขยะที่สามารถทิ้งขยะได้ง่าย 
ไม่ตกหล่นจนท าให้พ้ืนที่โดยรอบสกปรก กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับความพึง
พอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.8 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 13.2 และระดับ
ความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
รปูแบบของถังขยะที่สามารถทิ้งขยะได้ง่าย ไม่ตกหล่นจนท าให้พื้นที่โดยรอบสกปรก ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ จุดบริการรถประจ าทางภายในมหาวิทยาลัย
ตรงกับจุดที่มีผู้ใช้บริการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.5 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 34.1 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.3 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด
คิดเป็น ร้อยละ 5.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ จุดบริการรถประจ าทางภายใน
มหาวิทยาลัยตรงกับจุดที่มีผู้ใช้บริการ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของที่นั่งพักผ่อนกับผู้ใช้พ้ืนที่ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 52.2 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.9 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.8 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด  
คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอของที่นั่งพักผ่อนกับผู้ใช้พ้ืนที่ 
ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.6 รองลงมาอยู่ในระดับระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.7 
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.1 และ ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อนที่สามารถเข้าถึงได้ง่าย 
ในระดับพึงพอใจน้อยังที่สุด (ดังตารางที่ 4.6) 
           (7) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความสวยงามของรูปแบบที่นั่งพักผ่อน เช่น 
ศาลา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
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28.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 17.5 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.9 
และระดับพึงพอใจน้อยที่สุดมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.6) 
 
ตารางที่ 4.6 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

- ป้ายบอกทางมีข้อความบอกจุดบริการที่ชัดเจน เข้าใจได้
ง่าย 

12.0 
(50) 

41.3 
(172) 

38.0 
(158) 

8.7 
(36) 

- 
(0) 

- มีถังขยะตามจุดให้บริการต่างๆ เพียงพอ เป็นระเบียบ 
และสะอาด 

9.4 
(39) 

43.3 
(179) 

43.3 
(180) 

4.3 
(18) 

- 
(0) 

- รูปแบบของถังขยะสามารถทิ้งขยะได้ง่าย ไม่ตกหล่นจน
ท าให้พ้ืนที่โดยรอบสกปรก 

13.2 
(55) 

45.2 
(188) 

35.8 
(149) 

5.8 
(24) 

- 
(0) 

- จุดจอดรถบริการรถประจ าทางภายในมหาวิทยาลัยตรง
กับจุดที่มีผู้ใช้บริการ 

11.3 
(47) 

49.5 
(206) 

34.1 
(142) 

5.0 
(21) 

- 
(0) 

- ที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอกับผู้ใช้พ้ืนที่ 16.8 
(70) 

52.2 
(217) 

26.9 
(112) 

41.1 
(17) 

- 
(0) 

- ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย 15.1 
(63) 

48.6 
(202) 

31.7 
(132) 

4.6 
(19) 

- 
(0) 

- รูปแบบของจุดที่นั่งพักผ่อนมีความสวยงาม เช่น ศาลา 17.5 
(73) 

45.9 
(191) 

28.1 
(117) 

7.9 
(33) 

0.5 
(2) 

 
         4.1.2.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับงานด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
          1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น 
          (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ จ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.9 ระดับพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 24.5 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.4 ตามล าดับ โดย
ไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับจ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 
           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของชนิดไม้ยืนต้น กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.5 ระดับ
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ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.8 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 2.4 และระดับพึง
พอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.7) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของต าแหน่งไม้ยืนต้น ที่ไม่
เป็นอันตรายในเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง 
คิดเป็นร้อยละ 28.8 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 17.5 และระดับความพึงพอใจน้อย 
มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 7.2 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของ
ต าแหน่งไม้ยืนต้น ที่ไม่เป็นอันตรายในเส้นทางสัญจร ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 

           (4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเหมาะสมของลักษณะไม้ยืนต้น ที่ไม่
เป็นอันตรายในเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.4 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปาน
กลาง คิดเป็นร้อยละ 33.4 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.6 และระดับความพึง
พอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ  โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความ
เหมาะสมของลักษณะไม้ยืนต้น ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 

           (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้ลักษณะไม้ยืนต้นที่มีความโปร่ง 
เพ่ือให้ลมพัดผ่านได้ ลดปัญหาการโค่นล้ม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจ
ปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 35.8 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.1 และระดับความพึงพอใจ
น้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเปน็ร้อยละ 4.6 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้ลักษณะไม้
ยืนต้นที่มีความโปร่ง เพ่ือให้ลมพัดผ่านได้ ลดปัญหาการโค่นล้ม ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 
           (6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมอาคาร สถานที่ 
กับ และประติมากรรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.2 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 36.5 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.4 และระดับความพึงพอใจน้อย มี
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.8 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่
เหมาะสมกับอาคาร สถานที่ และประติมากรรม ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 
           (7) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่มีความปลอดภัย
ต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนอันตรายเช่น หนาม น้ ายาง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 43.5 รองลงมาอยู่ในระดับ
ความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.1 ระดับความพึงพอใจน้อย  คิดเป็นร้อยละ 12.3 และ
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.1 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็น
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เกี่ยวกับการเลือกใช้ไม้ยืนต้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนอันตรายเช่น หนาม น้ ายาง  ใน
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 
           (8) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้ายชื่อบอก
ชนิดต้นไม้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 33.9 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 28.6 
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 25.2 และระดับระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 12.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้ายชื่อ
บอกชนิดต้นไม ้ในระดับพึงพอใจมากที่สุด (ดังตารางที่ 4.7) 
           (9) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การออกดอกตามฤดูกาลของไม้ยืนต้น 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.9 ระดับความพึงพอใจน้อย 
คิดเป็นร้อยละ 9.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.4 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มี
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.7) 
           (10) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สีของดอกไม้ยืนต้นที่สามารถสร้างจุดเด่น
ให้กับพ้ืนที่ สร้างความประทับใจให้แก่ผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับปานกลาง มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.6 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิด
เป็นร้อยละ 41.3 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 
5.0 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.7) 
           (11) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ที่ไม่มีปัญหาการร่วงหล่น
ของใบ หรือผล กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และระดับความ
พึงพอใจปานกลาง มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 42.8 และ 42.8 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 8.2  ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 5.8 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 0.5 (ดังตารางที่ 4.7) 
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ตารางท่ี 4.7 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- จ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา 26.9 

(112) 
45.2 
(118) 

24.5 
(102) 

3.4 
(14) 

- 
(0) 

- ความหลากหลายของชนิดไม้ยืนต้น 16.8 
(70) 

48.1 
(200) 

32.5 
(135) 

2.4 
(10) 

0.2 
(1) 

- ต าแหน่งไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความเหมาะสม ไม่เป็น
อันตรายในเส้นทางสัญจร 

17.5 
(73) 

46.4 
(193) 

28.8 
(120) 

7.2 
(30) 

- 
(0) 

- ลักษณะไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความเหมาะสม ไม่เป็น
อันตรายในเส้นทางสัญจร 

15.6 
(65) 

46.4 
(193) 

33.4 
(139) 

4.6 
(19) 

- 
(0) 

- ลักษณะไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความโปร่ง เพ่ือให้ลมพัดผ่าน
ได้ ลดปัญหาการโค่นล้ม 

16.1 
(67) 

43.5 
(181) 

35.8 
(149) 

4.6 
(19) 

- 
(0) 

- เลือกใช้ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับอาคาร สถานที่ และ
ประติมากรรม 

14.4 
(60) 

45.2 
(188) 

36.5 
(152) 

3.8 
(16) 

- 
(0) 

- การเลือกใช้พันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่
มีส่วนที่เป็นอันตราย เช่น หนาม น้ ายาง 

10.1 
(42) 

43.5 
(181) 

34.1 
(142) 

12.3 
(51) 

- 
(0) 

- การให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้ายชื่อบอกชนิดต้นไม ้ - 
(0) 

25.2 
(105) 

28.6 
(119) 

33.9 
(141) 

12.3 
(51) 

- ไม้ยืนต้นมีการออกดอกตามฤดูกาล 8.4 
(35) 

33.9 
(141) 

48.3 
(201) 

9.1 
(38) 

0.2 
(1) 

- สีดอกของไม้ยืนต้นสามารถสร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่ 
สร้างความประทับใจแก่ผู้ใช้ 

6.5 
(27) 

41.3 
(172) 

46.6 
(194) 

5.0 
(21) 

0.5 
(2) 

- ไม้ยืนต้นในพ้ืนที่ไม่มีปัญหาการร่วงหล่นของใบ หรือผล 8.2 
(34) 

42.8 
(178) 

42.8 
(178) 

5.8 
(24) 

0.5 
(2) 

 
          2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ด้านการเลือกใช้พันธุ์ไม้อ่ืนๆ 
           (1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีสีดอกสวยงาม 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 40.6 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.5 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.6 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 
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ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีสีดอกสวยงาม ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความหลากหลายของชนิดไม้พุ่ม กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
40.4 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.2 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
คิดเป็นร้อยละ 19.5 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 1.9 ตามล าดับ 
โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความหลากหลายของชนิดไม้พุ่ม ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับอาคาร
สถานที่ และประติมากรรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 41.8 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
32.2 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.7 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับ
อาคารสถานที่ และประติมากรรม ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีความปลอดภัยต่อ
ผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนที่เป็นอันตราย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.8 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
31.2 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.3 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 9.1 และ
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุดมีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.8) 
           (5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกให้ความรู้แก้ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้าย
ชื่อบอกชนิดของต้นไม้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 38.7 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 
21.2 ระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 31.0 ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 9.1 
ตามล าดับ โดยไม่มคีวามคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกให้ความรู้แก้ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้ายชื่อบอกชนิดของต้นไม้ 
ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์พุ่มไม้ที่มีกลิ่นหอม ไม่มีส่วนที่
เป็นอันตราย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 42.3 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 40.9 ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.4 ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.9 และระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.8) 
           (7) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์ไม้เพ่ือบังคับทิศทางการสัญจร 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 
รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 37.0 ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด และ
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ความพึงพอใจน้อย มีจ านวนเท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 8.7 และ 8.7 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.7 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.8) 
           (8) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีรูปทรงต่างๆ ที่เกิด
จากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิมความเป็นระเบียบ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.8 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 33.7 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.8 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวน
น้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีรูปทรงต่างๆ 
ที่เกิดจากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิมความเป็นระเบียบ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (9) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์ไม้พุ่มเพ่ือปิดบังสิ่งไม่พึง
ประสงค์ เช่นห้องน้ า ถังขยะ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มี
จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
36.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.9 และระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 7.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้พันธุ์ไม้พุ่มเพ่ือปิดบังสิ่งไม่พึง
ประสงค์ เช่นห้องน้ า ถังขยะ ในระดับพึงพอใจนอ้ยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
           (10) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้เลื้อยเพ่ือจัดซุ้มต้นไม้ 
สร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับน้อย มีจ านวน
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 49.0 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.5 
ระดับความพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 7.9 ระดับไม่พึงพอใจ คิดเป็นร้อยละ 6.2 และระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้
พันธุ์ไม้เลื้อยเพ่ือจัดซุ้มต้นไม้ สร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
            (11)  ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้คลุมดินเพ่ือลดฝุ่น
ละออง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 53.4 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.5 ระดับความพึง
พอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.3 ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.8 
ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การเลือกใช้พันธุ์ไม้คลุมดินเพ่ือลดฝุ่นละออง ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.8) 
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ตารางที่ 4.8 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- เลือกใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีสีดอกสวยงาม 16.6 

(69) 
40.6 
(169) 

37.5 
(156) 

5.3 
(22) 

- 
(0) 

- ความหลากหลายของชนิดไม้พุ่ม 19.5 
(81) 

40.4 
(168) 

38.2 
(159) 

1.99 
(8) 

- 
(0) 

- เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับอาคาร สถานที่ และ
ประติมากรรม 

20.7 
(86) 

41.8 
(174) 

32.2 
(134) 

5.3 
(22) 

- 
(0) 

- การเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มี
ส่วนที่เป็นอันตราย 

16.3 
(68) 

42.8 
(178) 

31.2 
(130) 

9.1 
(38) 

0.5 
(2) 

- ให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีปา้ยชื่อบอกชนิดของต้นไม ้ - 
(0) 

9.1 
(38) 

21.2 
(88) 

31.0 
(129) 

38.7 
(161) 

- การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอม 8.4 
(35) 

40.9 
(170) 

42.3 
(176) 

7.9 
(33) 

0.5 
(2) 

- การใช้พันธุ์ไม้เพ่ือบังคับทิศทางการสัญจร 8.7 
(36) 

45.0 
(187) 

37.0 
(154) 

8.7 
(36) 

0.7 
(3) 

- การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีรูปทรงต่างๆ ที่เกิดจากการตัด
แต่งเพ่ือเพ่ิมความเป็นระเบียบ 

10.8 
(45) 

48.8 
(203) 

33.7 
(140) 

6.7 
(28) 

- 
(0) 

    - การใช้พันธุ์ไม้พุ่มเพ่ือปิดบังสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่น
ห้องน้ า ถังขยะ 

8.9 
(37) 

48.1 
(200) 

36.1 
(150) 

7.0 
(29) 

- 
(0) 

- การใช้พันธุ์ไม้เลื้อยเพื่อจัดท าซุ้มต้นไม้ สร้างจุดเด่น
ให้กับพ้ืนที่ 

4.3 
(18) 

7.9 
(33) 

32.5 
(135) 

49.0 
(204) 

6.2 
(26) 

- การใช้พันธุ์ไม้คลุมดินเพ่ือลดฝุ่นละออง 10.3 
(43) 

53.4 
(222) 

32.5 
(135) 

3.8 
(16) 

- 
(0) 

  

         4.1.2.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
          1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 42.3 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 36.5 ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 15.4 ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 
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ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน ในระดับพึง
พอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.9) 
          2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความความสมบูรณ์ของพืชพรรณ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
49 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.1 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 12.7 ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.1 ตามล าดับ โดยไม่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ในระดับไม่พึงพอใจ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูแลรักษาความความสมบูรณ์
ของพืชพรรณ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.9) 
          3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การตัดแต่งพืชพรรณให้มีความปลอดภัย และ
สวยงามอยู่เสมอ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.6 ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.8 ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
5.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การตัดแต่งพืชพรรณให้มีความปลอดภัย และสวยงามอยู่
เสมอ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.9) 
          4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสนามหญ้าให้มีความปลอดภัย และ
สวยงามอยู่เสมอ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 47.8 รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.9 ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.2 ระดับความพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
5.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสนามหญ้าให้มีความปลอดภัย และสวยงาม
อยู่เสมอ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.9) 
          5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การดูแลรักษาพ้ืนผิวเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 45.0 
รองลงมาอยู่ในระดับความพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.4 ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 13.2 ระดับ ระดับความพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.0 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มี
จ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.9) 
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ตารางที่ 4.9 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
- การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน 15.4 

(64) 
42.3 
(176) 

36.5 
(152) 

5.8 
(24) 

- 
(0) 

- การดูแลรักษาความสมบูรณ์ของพืชพรรณ 12.7 
(53) 

49.0 
(204) 

34.1 
(142) 

4.1 
(17) 

- 
(0) 

- การตัดแต่งพืชพรรณให้มีความปลอดภัย และสวยงามอยู่
เสมอ 

18.8 
(78) 

46.2 
(192) 

29.6 
(123) 

5.5 
(23) 

- 
(0) 

- การดูแลรักษาสนามหญ้าให้มีความสวยงามอยู่เสมอ 14.2 
(59) 

47.8 
(199) 

32.9 
(137) 

5.0 
(21) 

- 
(0) 

- การดูแลรักษาพ้ืนผิวเส้นทางสัญจร ประติมากรรม 
วัสดุตกแต่งให้มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ 

13.2 
(55) 

45.0 
(187) 

34.4 
(143) 

7.0 
(29) 

0.5 
(2) 

  
         4.1.2.4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้าน การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
          1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเพียงพอของพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมนอก
ห้องเรียน / กลางแจ้ง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง 
มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 44.5 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก คิดเป็นร้อยละ 33.4 ระดับพึงพอใจ
น้อย คิดเป็นร้อยละ 13.2 และระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.9 
ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเพียงพอของพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมนอกห้องเรียน / 
กลางแจ้ง ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศใน
การเรียนการสอน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง มี
จ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.9 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมาก  คิดเป็นร้อยละ 39.4  ระดับพึง
พอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 
ตามล าดับโดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศในการเรียนการ
สอน ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ที่ไม่มีแสงสะท้อน หรือท า
ให้อุณหภูมิสูงขึ้น ไม่ลื่น ไม่เป็นตะไคร่น้ าจับ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 51.2 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิด
เป็นร้อยละ 33.7  ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.7 และระดับพึงพอใจมากที่สุด มีจ านวนน้อย
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ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ วัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ ที่ไม่มีแสง
สะท้อน หรือท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น ไม่ลื่น ไม่เป็นตะไคร่น้ าจับ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ พ้ืนที่ที่มีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษา ครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.8 
รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 37.0  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
11.5 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 3.6 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ พื้นที่ที่มีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ 
เช่น โซนการศึกษา โซนกีฬา นันทนนาการ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
อยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 40.9  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 8.4 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดแบ่งพ้ืนที่อย่างเหมาะสมต่อการใช้
ประโยชน์ เช่น โซนการศึกษา โซนกีฬา นันทนนาการ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          6) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพภูมิทัศน์ที่มีการจัดแบ่งพ้ืนที่อย่างเป็นสัดส่วน 
เช่นพ้ืนที่ส่วนโชว์ พ้ืนที่อเนกประสงค์ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ
มาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 35.1  
ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 10.6 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
7.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพภูมิทัศน์ที่มีการจัดแบ่งพ้ืนที่อย่างเป็นสัดส่วน ใน
ระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          7) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงกันระหว่างงานภูมิทัศน์  และงาน
สถาปัตยกรรม กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมาก
ที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 38.0  ระดับพึงพอใจมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.8 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.3 ตามล าดับ 
โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ ความเชื่อมโยงกันระหว่างงานภูมิทัศน์ และงานสถาปัตยกรรม ในระดับ
พึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          8) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้ใช้พ้ืนที่ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
47.8 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 34.4  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 13.2 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.6 ตามล าดับ โดยไม่มีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับ ขนาดพ้ืนที่ใช้สอยมีความเหมาะสมต่อจ านวนผู้ใช้พ้ืนที่ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          9) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพโดยรวมที่มีความปลอดภัยขณะมีการใช้
พ้ืนที่ เช่น ไม่มีมุมอับ ไม่มีสิ่งบดบังสายตา กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ
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อยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 44.7 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 35.1  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.7 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพโดยรวมที่มีความปลอดภัยขณะมี
การใช้พ้ืนที่ เช่น ไม่มีมุมอับ ไม่มีสิ่งบดบังสายตา  ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          10) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ที่พักผ่อนภายนอกอาคารมีเพียงพอ และสามารถ
ใช้พักผ่อน อ่านหนังสือได้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.2 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 33.4  
ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.2 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 6.0 และระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.10) 
          11) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาด
เรียบร้อย กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็น
ร้อยละ 47.8 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 30.0  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 15.4 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ โดยไม่มี
ความคิดเห็นเกี่ยวกับ  สภาพแวดล้อมที่มีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดเรียบร้อย ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด 

(ดังตารางที่ 4.10) 
          12) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การมีสัดส่วนพ้ืนที่ในสภาพที่เป็นสวน สนาม 
ต้นไม้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคาร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.4 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
29.8 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.5 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 6.2 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การมีสัดส่วนพ้ืนที่ในสภาพที่เป็นสวน สนาม 
ต้นไม้เหมาะสมกับพ้ืนที่ของอาคาร ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          13) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สัดส่วนพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อปริมาณ
ผู้ใช้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
46.6 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.3 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 16.6 
ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.2 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.2 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.10) 
          14) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา ลดความร้อนแก่
อาคาร และสถานที่ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวน
มากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 43.3 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 32.5  ระดับ
พึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 18.5 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.8 
ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา ลดความร้อนแก่อาคาร และ
สถานที่ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
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          15) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้หรือแนวต้นไม้บังคับทิศทางลมเข้า
สู่อาคาร กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุด
คิดเป็นร้อยละ 45.0 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 32.0  ระดับพึงพอใจมากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 17.5 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ โดยไม่
มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้หรือแนวต้นไม้บังคับทิศทางลมเข้าสู่อาคาร ในระดับพึงพอใจ
น้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          16) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ 
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
45.4 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 29.8 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
18.3 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ  การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          17) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การปลูกต้นไม้ลดแสงสะท้อนเข้าสู่อาคาร กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 45.9 
รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 26.2  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.7 
ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 7.7 และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.10) 
          18) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การน าวัสดุเหลือใช้มาประดับตกแต่งสวน กลุ่มตัวอย่าง
ในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก และปานกลาง มีจ านวนเท่ากันคิดเป็นร้อยละ 35.8 
และ 35.8 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 19.5 ระดับพึงพอใจน้อย คิดเป็นร้อยละ 8.4 
และระดับพึงพอใจน้อยที่สุด มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 0.5 ตามล าดับ (ดังตารางที่ 4.10) 
          19) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การเลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ กลุ่มตัวอย่างใน
การศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 47.4 รองลงมา
อยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง   คิดเป็นร้อยละ 35.1  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 11.5 และ
ระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 6.0 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ 
การเลือกใช้วัสดุทดแทนธรรมชาติ  ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          20) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การใช้ระบบน้ าหยด หรือระบบรดน้ า อัตโนมัติ
แทนการใช้รถฉีดน้ าหรือสายยางรดน้ า กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ใน
ระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 46.9 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็น
ร้อยละ 33.7 ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 12.7 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 6.7 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การใช้ระบบน้ าหยด หรือระบบรดน้ า
อัตโนมัติแทนการใช้รถฉีดน้ า หรือสายยางรดน้ า ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
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          21) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวตามแนวเส้นทางสัญจร กลุ่ม
ตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 
48.3 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 34.6  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 
12.7 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 4.3 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็น
เกี่ยวกับ ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวตามแนวเส้นทางสัญจร  ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          22) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ สภาพภูมิทัศน์ที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ เช่นการ
รวบรวมพันธุ์ไม้หายากมาปลูกไว้ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่ในระดับพึง
พอใจน้อยที่สุดดับไม่พึงพอใจ มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 48.1 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจน้อย   
คิดเป็นร้อยละ 34.4  ระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 12.0 และระดับพึงพอใจมาก มีจ านวนน้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 5.5 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ สภาพภูมิทัศน์ที่มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ ใน
ระดับพึงพอใจมากที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
          23) ความพึงพอใจเกี่ยวกับ การจัดภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจอยู่
ในระดับมาก มีจ านวนมากที่สุดคิดเป็นร้อยละ 55.3 รองลงมาอยู่ในระดับพึงพอใจปานกลาง คิดเป็นร้อยละ 
27.2  ระดับพึงพอใจมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 14.2 และระดับพึงพอใจน้อย มีจ านวนน้อยที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 3.4 ตามล าดับ โดยไม่มีความคิดเห็นเกี่ยวกับ การจัดภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยที่มีลักษณะช่วย
รักษาสิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน ในระดับพึงพอใจน้อยที่สุด (ดังตารางที่ 4.10) 
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ตารางที่ 4.10 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

 
 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

- มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมนอกห้องเรียน / กลางแจ้ง 8.9 
(37) 

33.4 
(139) 

44.5 
(185) 

13.2 
(55) 

- 
(0) 

- สภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียน
การสอน 

6.0 
(25) 

39.4 
(164) 

45.9 
(191) 

8.7 
(36) 

- 
(0) 

- วัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ไม่มีแสงสะท้อน หรือท าให้
อุณหภูมิสูงขึ้น ไม่ลื่น ไม่เป็นตะไคร่น้ าจับ   

6.5 
(27) 

51.2 
(213) 

33.7 
(140) 

8.7 
(36) 

- 
(0) 

- พ้ืนที่มีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง 11.5 
(48) 

47.8 
(199) 

37.0 
(154) 

3.6 
(15) 

- 
(0) 

- มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เช่น โซน
การศึกษา โซนกีฬา นันทนาการ 

8.4 
(35) 

44.7 
(186) 

40.9 
(170) 

6.0 
(25) 

- 
(0) 

- สภาพภูมิทัศน์มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน เช่นพ้ืนที่
ส่วนโชว์ พ้ืนที่อเนกประสงค์ 

10.6 
(44) 

46.9 
(195) 

35.1 
(146) 

7.5 
(31) 

- 
(0) 

- งานภูมิทัศน์มีความเชื่อมโยงกันกับงานสถาปัตยกรรม 11.8 
(49) 

45.0 
(187) 

38.0 
(158) 

5.3 
(22) 

- 
(0) 

- ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยมีสัดส่วนเหมาะสมต่อจ านวน
ผู้ใช้พ้ืนที่ 

13.2 
(55) 

47.8 
(199) 

34.4 
(143) 

4.6 
(19) 

- 
(0) 

- สภาพโดยรวมมีความปลอดภัยขณะมีการใช้พ้ืนที่ เช่นไม่
มีมุมอับ ไม่มีสิ่งบดบังสายตา 

14.7 
(61) 

44.7 
(186) 

35.1 
(146) 

5.5 
(23) 

- 
(0) 

- ที่พักผ่อนภายนอกอาคารมีเพียงพอ และสามารถใช้
พักผ่อน อ่านหนังสือได้ 

14.2 
(59) 

46.2 
(192) 

33.4 
(139) 

6.0 
(25) 

0.2 
(1) 

- มีสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดเรียบร้อย 15.4 
(64) 

47.8 
(199) 

30.0 
(125) 

6.7 
(28) 

- 
(0) 

- มีสัดส่วนพื้นที่ในสภาพที่เป็นสวน สนาม ต้นไม้
เหมาะสมกับพ้ืนของที่อาคาร 

18.5 
(77) 

45.4 
(189) 

29.8 
(124) 

6.2 
(26) 

- 
(0) 

- สัดส่วนพ้ืนที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้งาน 16.6 
(69) 

46.6 
(194) 

29.3 
(122) 

7.2 
(30) 

0.2 
(1) 
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ตารางที่ 4.10 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้าน
การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ (ต่อ) 

 

4.2  การเปรียบเทียบความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ต่อปัจจัยส่วนบุคคล 

 จากการศึกษาผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี ในด้านของ ไฟส่องสว่าง เส้นทางสัญจร จุดบริการน้ าสาธารณะ ประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ สิ่งอ านวยความสะดวก พันธุ์ไม้ยืนต้น พันธุ์ไม้อ่ืนๆ การดูแลรักษาภูมิทัศน์ และการแบ่ง
พ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์จากนักศึกษา บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก ผล
ปรากฏว่า 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

- การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา ลดความร้อนแก่อาคาร
และสถานที่ 

18.5 
(77) 

43.3 
(180) 

32.5 
(135) 

5.8 
(24) 

- 
(0) 

- การปลูกต้นไม้หรือแนวต้นไม้บังคับทิศทางลมเข้าสู่
อาคาร และสถานที่ 

17.5 
(73) 

45.0 
(187) 

32.0 
(133) 

5.5 
(23) 

- 
(0) 

- การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์ 18.3 
(76) 

45.4 
(189) 

29.8 
(124) 

6.5 
(27) 

- 
(0) 

- การปลูกต้นไม้ลดแสงสะท้อนเข้าสู่อาคาร 19.7 
(82) 

45.9 
(191) 

26.2 
(109) 

7.7 
(32) 

0.5 
(2) 

- การน าวัสดุเหลือใช้มาประดับตกแต่งสวน 19.5 
(81) 

35.8 
(149) 

35.8 
(149) 

8.4 
(35) 

0.5 
(2) 

- เลือกใช้วัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ 11.5 
(48) 

47.4 
(197) 

35.1 
(146) 

6.0 
(25) 

- 
(0) 

- ใช้ระบบน้ าหยด หรือระบบรดน้ าอัตโนมัติแทนการใช้
รถฉีดน้ าและสายยางรดน้ า 

12.7 
(53) 

46.9 
(195) 

33.7 
(140) 

6.7 
(28) 

- 
(0) 

- ปริมาณพ้ืนที่สเีขียวตามแนวเสน้ทางสญัจร 12.7 
(53) 

48.3 
(201) 

34.6 
(144) 

4.3 
(18) 

- 
(0) 

- สภาพภูมิทัศน์มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ เช่น การรวบรวม
พันธุ์ไม้หายากมาปลูกไว้ 

- 
(0) 

5.5 
(23) 

12.0 
(50) 

34.4 
(143) 

48.1 
(200) 

- การจัดภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยมีลักษณะช่วยรักษา
สิ่งแวดล้อม และประหยัดพลังงาน 

14.2 
(59) 

55.3 
(230) 

27.2 
(113) 

3.4 
(14) 

- 
(0) 
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 4.2.1 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ 
 จากการศึกษาพบว่าความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
โดยจ าแนกตามเพศ รวมทั้งสิ้น 9 ด้าน พบว่าเพศหญิงมีความพึงพอใจในระดับน้อยมากกว่าเพศชาย
ทั้งหมด 8 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 15.5 ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 14.0 
ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 25.0 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 6.6 
ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 8.8 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 7.2 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 7.6 ส่วนเพศชายมี
ความคิดเห็นระดับน้อยมากกว่าเพศหญิงในด้านประติมากรรม สิ่งตกแต่งทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 8.6 
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเพศหญิงมีความพึงพอใจระดับน้อยที่สุดมากกว่าเพศชายทั้งหมด 6 ด้าน 
ได้แก่ ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 1.7 ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 3.6  
ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 0.1 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 0.7 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 
คิดเป็นร้อยละ 0.8 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภมูิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ส่วนเพศชายมีความ
คิดเห็นระดับน้อยที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 0.3 ด้านประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.3 และด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.2 (ดังตารางที่ 4.10) 
 เมื่อพิจราณาจากค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ เรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจด้านจุด
บริการน้ าสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 3.10  ความพึงพอใจด้านเส้นทางสัญจร ค่าเฉลี่ย 3.40 ความพึงพอใจด้าน
ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ค่าเฉลี่ย 3.59 ความ
พึงพอใจด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจด้านไฟส่องสว่าง ค่าเฉลี่ย 3.63  ความพึงพอใจ
ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 3.67 และความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.70  (ตารางที่ 4.10) 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของผู้ ใช้ พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ 9 ด้าน โดยใช้ค่าไคสแคว์พบว่า ค่าไคสแคว์ที่ค านวณได้
มีค่าสูงกว่าค่าในตารางที่ระดับความเชื่อมั่น .05 อยู่ 2 ด้าน คือ ด้านไฟส่องสว่าง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 
.004 และด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .041  (ดังตารางที่ 4.10) 
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ตารางท่ี 4.11 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามเพศ 

ด้านไฟส่องสว่าง  จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 18.8 44.9 27.9 8.1 0.3 100 3.73 
หญิง 194 15.3 36.3 33.0 15.5 - 100 3.51 
รวม 416 17.1 40.9 30.3 11.5 0.2 100 3.63 

 x² = 8.475* Sig. = .004  ล าดับที่ 4 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านเส้นทางสัญจร จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 10.2 37.6 37.8 13.7 0.8 100 3.42 
หญิง 194 7.6 39.0 37.6 14.0 1.7 100 3.36 
รวม 416 9.0 38.3 37.7 13.8 1.2 100 3.40 

 x² = .883 Sig. = .348  ล าดับที่ 8 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านจุดบริการน้ า
สาธารณะ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 4.5 29.7 43.9 21.2 0.7 100 3.16 
หญิง 194 6.2 24.2 41.0 25.0 3.6 100 3.04 
รวม 416 5.3 27.2 42.5 23.0 2.0 100 3.10 

 x² = 1.897 Sig. = 0.168  ล าดับที่ 9 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านประติมากรรม สิ่ง
ประดับตกแต่งทาง 
ภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 6.0 43.2 41.9 8.6 0.3 100 3.46 
หญิง 194 6.5 43.2 43.2 7.0 - 100 3.68 
รวม 416 6.2 43.3 42.5 7.9 0.2 100 3.47 

 x² = .125 Sig. = .723  ล าดับที่ 7 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1  
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ตารางที่ 4.11 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 13.7 45.2 36.1 5.0 - 100 3.67 
หญิง 194 13.5 48.1 31.6 6.6 0.1 100 3.68 
รวม 416 13.6 46.5 34.0 5.8 0.1 100 3.67 

 x² = .092 Sig. = .762  ล าดับที่ 2 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 12.9 44.0 34.5 8.0 0.5 100 3.60 
หญิง 194 13.9 39.6 37.0 8.8 0.7 100 3.57 
รวม 416 13.4 42.0 35.6 8.4 0.6 100 3.59 

 x² = .585 Sig. = .444  ล าดับที่ 6 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 12.3 44.8 35.7 6.6 0.6 100 3.61 
หญิง 194 13.1 42.5 34.9 8.7 0.8 100 3.58 
รวม 416 12.7 43.7 35.3 7.6 0.7 100 3.60 

 x² = .106 Sig. = .744  ล าดับที่ 5 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

ด้านการดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 16.7 46.8 32.3 4.0 0.2 100 3.75 
หญิง 194 12.8 45.2 34.8 7.2 - 100 3.63 
รวม 416 14.9 46.1 33.5 5.5 0.1 100 3.70 

 x² = 4.166* Sig. = .041  ล าดับที่ 1 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1  
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ตารางที่ 4.11 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามเพศ (ต่อ) 

การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้
ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ชาย 222 14.3 47.3 32.9 5.5 - 100 3.70 
หญิง 194 12.8 43.6 35.9 7.6 0.1 100 3.61 
รวม 416 13.3 45.2 34.8 6.7 0.1 100 3.66 

 x² = 2.726 Sig. = .099  ล าดับที่ 3 
x² .05 = 3.841     x² .01 = 6.635     df = 1 

 
 4.2.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีโดยการจ าแนกตามอายุ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี โดยจ าแนกตามอายุ รวมทั้งสิ้น 9 ด้าน พบว่าช่วงอายุระหว่าง 18-23 ปี มีความพึงพอใจใน
ระดับน้อย มากท่ีสุดทั้งหมด 9 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 12.6 ด้านเส้นทางสัญจร คิด
เป็นร้อยละ 15.4 ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 24.7 ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่ง
ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 8.7 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 6.3 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็น
ร้อยละ 8.8 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 7.9 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 6.0 ด้านการ
แบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 7.0 และมีความพึงพอใจในระดับน้อยที่สุดมาก
ที่สุดทั้งหมด 6 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 0.2 ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 1.3 ด้านจุด
ให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 2.4 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 0.1 ด้านการดูแล
รักษาภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.1 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.1 
รองลงมาคือช่วงอายุระหว่าง 24-29 ปี ทั้งหมด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิ
ทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.3 และช่วงอายุระหว่าง 30-35 ปี 1 ด้าน คือ 
ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 1.7 (ดังตารางที ่4.11) 
 เมื่อพิจราณาจากค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ เรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจด้านจุด
บริการน้ าสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 3.10  ความพึงพอใจด้านเส้นทางสัญจร ค่าเฉลี่ย 3.40 ความพึงพอใจด้าน
ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ค่าเฉลี่ย 3.59 ความ
พึงพอใจด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจด้านไฟส่องสว่าง ค่าเฉลี่ย 3.63  ความพึงพอใจ
ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 3.67 และความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.70  (ดังตารางที่ 4.11) 
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  เมื่อทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรโีดยการจ าแนกตามเพศ 9 ด้าน โดยใช้ค่าไคสแคว์พบว่า ไม่มีค่าไคสแคว์ที่ค านวณ
ได้สูงกว่าค่าในตารางที่ระดับความเชื่อมั่น .05 จึงไม่มีด้านใดทีม่ีความพึงพอใจแตกต่างกัน (ดังตารางที่ 4.11) 

 

ตารางท่ี 4.12 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามอายุ  

ด้านไฟส่องสว่าง  จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 18.1 40.2 28.9 12.6 0.2 100 3.63 
24 - 29 ปี 29 18.4 52.9 27.6 1.1 - 100 3.88 
30 - 35 ปี 16 2.1 45.8 41.7 10.4 - 100 3.39 

มากกว่า 35 ปี 15 8.9 28.9 55.6 6.7 - 100 3.40 
รวม 416 17.1 40.9 30.3 11.5 0.2 100 3.63 

 x² = 6.948 Sig. = .074  ล าดับที่ 4 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3 

ด้านเส้นทางสัญจร จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 9.6 37.4 36.4 15.4 1.3 100 3.38 
24 - 29 ปี 29 11.5 48.9 32.8 5.7 1.1 100 3.63 
30 - 35 ปี 16 1.0 37.5 57.3 4.2 - 100 3.35 

มากกว่า 35 ปี 15 - 40.0 57.8 2.2 - 100 3.37 
รวม 416 9.0 38.3 37.7 13.8 1.2 100 3.40 

 x² = 7.304 Sig. = .063  ล าดับที่ 8 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3  
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ตารางท่ี 4.12 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

ด้านจุดบริการน้ า
สาธารณะ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 5.8 26.5 40.6 24.7 2.4 100 3.08 
24 - 29 ปี 29 3.4 32.8 39.7 24.1 - 100 3.15 
30 - 35 ปี 16 - 28.1 68.8 3.1 - 100 3.25 

มากกว่า 35 ปี 15 3.3 30.0 66.7 - - 100 3.36 
รวม 416 5.3 27.2 42.5 23.0 2.0 100 3.10 

 x² = 2.932 Sig. = .402  ล าดับที่ 9 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3  

ด้านประติมากรรม สิ่ง
ประดับตกแต่งทาง 
ภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 6.7 41.4 43.0 8.7 0.1 100 3.45 
24 - 29 ปี 29 5.2 57.8 32.3 4.3 0.4 100 3.62 
30 - 35 ปี 16 1.6 41.4 55.5 1.6 - 100 3.42 

มากกว่า 35 ปี 15 2.5 60.8 35.8 0.8 - 100 3.65 
รวม 416 6.2 43.2 42.5 7.9 0.2 100 3.47 

 x² = 6.901 Sig. = .075  ล าดับที่ 7 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3 

ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 14.2 44.5 34.9 6.3 0.1 100 3.66 
24 - 29 ปี 29 14.8 57.1 24.6 3.4 - 100 3.83 
30 - 35 ปี 16 4.5 51.8 42.0 1.8 - 100 3.58 

มากกว่า 35 ปี 15 6.7 69.5 22.9 1.0 - 100 3.81 
รวม 416 13.6 46.5 34.0 5.8 0.1 100 3.67 

 x² = 3.906 Sig. = .272  ล าดับที่ 2 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3  
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ตารางท่ี 4.12 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 13.6 40.2 36.8 8.8 0.6 100 3.57 
24 - 29 ปี 29 15.4 48.9 26.3 8.5 0.9 100 3.69 
30 - 35 ปี 16 6.2 56.8 30.1 5.1 1.7 100 3.60 

มากกว่า 35 ปี 15 11.5 53.9 32.1 1.8 0.6 100 3.73 
รวม 416 13.4 42.0 35.6 8.4 0.6 100 3.59 

 x² = 2.463 Sig. = .482  ล าดับที่ 6 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3 

 

ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 12.7 43.1 35.7 7.9 0.6 100 3.59 
24 - 29 ปี 29 19.4 46.1 25.4 7.8 1.3 100 3.74 
30 - 35 ปี 16 5.1 44.3 44.3 5.1 1.1 100 3.47 

มากกว่า 35 ปี 15 6.1 53.9 35.8 3.6 0.6 100 3.61 
รวม 416 12.7 43.7 35.3 7.6 0.7 100 3.60 

 x² = 3.924 Sig. = .270  ล าดับที่ 5 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3 

ด้านการดูแลรักษา 
ภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 16.3 43.2 34.3 6.0 0.1 100 3.69 
24 - 29 ปี 29 9.7 63.4 23.4 3.4 - 100 3.79 
30 - 35 ปี 16 5.0 65.0 28.8 1.2 - 100 3.73 

มากกว่า 35 ปี 15 - 60.0 38.7 1.3 - 100 3.58 
รวม 416 14.9 46.1 33.5 5.5 0.1 100 3.70 

 x² = 1.914 Sig. = .590  ล าดับที่ 1 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3  
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ตารางท่ี 4.12 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามอายุ (ต่อ) 

การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้
ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

18 - 23 ปี 356 13.0 43.8 36.1 7.0 0.1 100 3.65 
24 - 29 ปี 29 16.8 50.1 27.1 6.0 - 100 3.80 
30 - 35 ปี 16 6.5 51.1 39.4 3.0 - 100 3.63 

มากกว่า 35 ปี 15 7.5 53.6 35.4 3.5 - 100 3.68 
รวม 416 12.8 44.9 35.6 6.6 0.1 100 3.66 

 x² = 2.586 Sig. = .460  ล าดับที่ 3 
x² .05 = 7.815     x² .01 = 11.345     df = 3 

 

 4.2.2 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีโดยการจ าแนกตามสถานภาพ 
 จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราช
มงคลธัญบุรี โดยจ าแนกตามสภานภาพ รวมทั้งสิ้น 9 ด้าน ที่ระดับความพึงพอใจน้อยพบว่า นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจน้อยมากท่ีสุด 4 ด้าน ได้แก่ ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทาง
ภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 12.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก คิดเป็นร้อยละ 9.7 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 9.7 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 11.7 รองลงมาคือ
บุคคลภายนอก มีระดับความพึงพอใจน้อยมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ คิด
เป็นร้อยละ 68.8 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 13.6 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 12.5 และ
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีระดับความพึงพอใจน้อยมากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 16.3 
ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 17.7 ที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดพบว่านักศึกษาชั้นปีที่ 1 2 และ
บุคลากรสายวิชาการมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากัน จ านวน 2 ด้าน โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มี
ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ  2.0 ด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก คิดเป็นร้อยละ 0.2 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านจุด
ให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 4.9 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 0.2 และบุคลากรสายวิชาการ มีระดับความความพึงพอใจน้อยที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ด้านพันธ์ไม้
ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 2.7 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 1.8  รองลงมาคือ บุคลภายนอก นักศึกษา
ชั้นปีที่ 2 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากัน จ านวน 1 ด้าน โดย 
บุคคลภายนอกมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 
คิดเป็นร้อยละ 1.6 นักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็น
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ร้อยละ 0.5 และนักศึกษาชั้นปี่ที่ 4 ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิด
เป็นร้อยละ 0.6 (ดังตารางที่ 4.12) 
 เมื่อพิจราณาจากค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ เรียงล าดับจากน้อยไปหามากได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจด้านจุด
บริการน้ าสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 3.10  ความพึงพอใจด้านเส้นทางสัญจร ค่าเฉลี่ย 3.40 ความพึงพอใจด้าน
ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ค่าเฉลี่ย 3.59 ความ
พึงพอใจด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจด้านไฟส่องสว่าง ค่าเฉลี่ย 3.63  ความพึงพอใจ
ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 
ค่าเฉลี่ย 3.67 และความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.70  (ดังตารางที่ 4.13) 
 เมื่อทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ 9 ด้าน โดยใช้ค่าไคสแคว์พบว่า มีค่าไคสแคว์ที่ค านวณได้สูง
กว่าค่าในตารางที่ระดับความเชือ่มั่น .05 อยู่ 5 ด้าน คือด้านไฟส่องสว่าง ดา้นเสน้ทางสญัจร ด้านจุด
ให้บริการน้ าสาธารณะ ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ และด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ โดยมีความ
แตกต่างของความพึงพอใจอย่างมาก 3 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .000 ด้าน
เส้นทางสัญจร ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .005 และด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 
.003 และมีความแตกต่างของความคิดเห็น 2 ด้าน  ได้แก่ ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .044 
และด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ .018 (ดังตารางที่ 4.5) 
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ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ 

ด้านไฟส่องสว่าง จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 12.5 79.2 8.3 - - 100 4.04 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 29.0 44.2 22.5 4.3 - 100 3.97 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 17.0 43.0 25.7 13.8 0.5 100 3.62 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 7.7 38.6 37.4 16.3 - 100 3.37 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 19.7 30.8 35.4 14.1 - 100 3.56 
บุคลากรสายวิชาการ 10 - 43.3 56.7 - - 100 3.43 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 5.8 37.7 44.9 11.6 - 100 3.37 

รวม 416 17.1 40.9 30.3 11.5 0.2 100 3.63 
 x² = 33.409** Sig. = .000  ล าดับที่ 4 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 

ด้านเส้นทางสัญจร จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 14.6 60.4 25.0 - - 100 3.89 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 9.6 40.4 33.7 14.3 2.0 100 3.41 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 12.3 40.0 32.7 13.7 1.2 100 3.48 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 7.3 33.1 40.9 17.7 1.0 100 3.48 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 7.1 35.6 41.2 15.2 1.0 100 3.28 
บุคลากรสายวิชาการ 10 - 16.7 78.3 5.0 - 100 3.11 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 0.7 47.1 48.6 3.6 - 100 3.44 

รวม 416 9.0 38.3 37.7 13.8 1.2 100 3.40 
 x² = 18.405** Sig. = .005  ล าดับที่ 8 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 
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ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 - 6.2 25.0 68.8 - 100 2.37 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 1.6 29.3 41.8 25.5 1.6 100 3.03 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 10.0 31.5 33.7 23.3 1.5 100 3.25 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 4.9 18.3 48.2 23.8 4.9 100 2.94 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 3.0 25.8 46.2 23.5 1.5 100 3.05 
บุคลากรสายวิชาการ 10 5.0 20.0 75.0 - - 100 3.30 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 2.2 39.1 58.7 - - 100 3.43 

รวม 416 5.3 27.2 42.5 23.0 2.0 100 3.10 
 x² = 19.970** Sig. = .003  ล าดับที่ 9 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 

ด้านประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 4.7 40.6 51.6 1.6 1.6 100 3.45 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 5.0 44.6 44.2 6.0 0.3 100 3.48 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 9.2 45.3 36.6 9.0 - 100 3.54 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 5.3 37.5 49.1 7.8 0.3 100 3.39 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 4.9 40.0 42.8 12.3 - 100 3.37 
บุคลากรสายวิชาการ 10 1.2 36.2 61.2 1.2 - 100 3.37 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 3.3 59.8 35.3 1.6 - 100 3.64 

รวม 416 6.2 43.2 42.5 7.9 0.2 100 3.47 
 x² = 10.764 Sig. = .096  ล าดับที่ 7 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 
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ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 12.5 53.6 28.6 5.4 - 100 3.73 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 16.0 50.8 30.3 3.0 - 100 3.79 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 14.2 44.1 35.1 6.3 0.2 100 3.65 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 15.7 40.4 37.3 6.6 - 100 3.65 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 8.2 47.4 34.6 9.7 - 100 3.54 
บุคลากรสายวิชาการ 10 14.3 55.7 30.0 - - 100 3.84 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 9.3 56.5 32.3 1.9 - 100 3.73 

รวม 416 13.6 46.5 34.0 5.8 0.1 100 3.67 
 x² = 9.617  Sig. = .142  ล าดับที่ 2 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 

ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น  จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 17.0 47.7 20.5 13.6 1.1 100 3.65 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 12.0 45.3 34.5 7.6 0.7 100 3.60 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 15.4 40.5 33.9 9.8 0.3 100 3.60 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 12.6 41.4 38.5 6.8 0.8 100 3.58 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 15.0 33.6 40.8 9.9 0.7 100 3.52 
บุคลากรสายวิชาการ 10 6.4 44.5 40.0 6.4 2.7 100 3.45 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 7.5 60.1 28.9 3.2 0.4 100 3.71 

รวม 416 13.4 42.0 35.6 8.4 0.6 100 3.59 
 x² = 5.746 Sig. = .452  ล าดับที่ 6 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 
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ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 36.4 40.9 9.1 12.5 1.1 100 3.98 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 10.7 50.0 34.0 4.6 0.7 100 3.65 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 13.9 43.0 33.9 8.5 0.7 100 3.61 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 12.3 42.0 37.3 7.9 0.6 100 3.57 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 14.3 35.4 38.8 10.6 0.8 100 3.51 
บุคลากรสายวิชาการ 10 1.8 44.5 46.4 5.5 1.8 100 3.39 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 6.3 53.4 36.0 4.0 0.4 100 3.61 

รวม 416 12.7 43.7 35.3 7.6 0.7 100 3.60 
 x² = 12.948* Sig. = .044  ล าดับที่ 5 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 

ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 5.0 77.5 17.5 - - 100 3.87 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 16.5 47.2 32.4 3.9 - 100 3.76 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 18.5 44.1 31.6 5.8 - 100 3.75 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 18.5 44.1 31.6 5.6 - 100 3.64 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 11.8 43.3 34.5 9.7 0.6 100 3.56 
บุคลากรสายวิชาการ 10 - 60.0 36.0 4.0 - 100 3.56 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 3.5 67.0 29.6 - - 100 3.73 

รวม 416 14.9 46.1 33.5 5.5 0.1 100 3.70 
 x² = 5.543 Sig. = .476  ล าดับที่ 1 

x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 
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ตารางที่ 4.13 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสถานภาพ (ต่อ) 

การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์
ทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

บุคลภายนอก 8 15.8 52.2 30.4 1.6 - 100 3.86 
นักศึกษาชั้นปีที่ 1  92 13.8 51.5 31.5 3.2 - 100 3.78 
นักศึกษาชั้นปีที่ 2 135 14.0 44.7 34.6 6.6 0.1 100 3.67 
นักศึกษาชั้นปีที่ 3 82 11.5 41.8 38.0 8.5 0.2 100 3.59 
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 66 13.2 35.0 40.1 11.7 - 100 3.52 
บุคลากรสายวิชาการ 10 7.4 48.3 42.2 2.2 - 100 3.63 
บุคลากรสายสนับสนุนและ 
ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว  

23 6.8 54.8 35.0 3.4 - 100 3.67 

รวม 416 12.8 44.9 35.6 6.6 0.1 100 3.66 
 x² = 15.237* Sig. = .018  ล าดับที่ 3 

 x² .05 = 12.592     x² .01 = 16.812     df = 6 

 

 4.2.3 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรีโดยการจ าแนกตามสถานภาพ 
  จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยจ าแนกตามสภานภาพ รวมทั้งสิ้น 9 ด้าน ที่ระดับความพึงพอใจน้อยพบว่า คณะ
บริหารธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชล และไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีระดับความพึงพอใจ
น้อยมากที่สุดเท่ากัน 3 ด้าน โดยคณะบริหารธุรกิจมีระดับความพึงพอใจน้อยมากที่สุด 3 ด้านได้แก่ 
ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 25.5 ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 13.3 
ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 9.5 คณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชลมีระดับความพึงพอใจ
น้อยมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อยละ 34.1 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิดเป็น
ร้อยละ 9.5 เท่ากันกับคณะศิลปะศาสตร์ ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 
14.2 และไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านจุดให้บริการ
น้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 64.3 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 13.0 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิดเป็น
ร้อยละ 37.0 ที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดพบว่า คณะบริหารธุรกิจมีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด 
มากที่สุด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.4 ด้านพันธุ์
ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 0.3 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.6 รองลงมาคือ คณะ
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เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากที่สุดเท่ากัน 
2 ด้าน โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากที่สุด 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านเส้นทางสัญจร คิดเป็นร้อยละ 8.7 ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ คิดเป็นร้อยละ 10.0 คณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากท่ีสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านไฟส่องสว่าง คิดเป็นร้อย
ละ 0.8 ด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ คิดเป็นร้อยละ 0.2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
และไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากที่สุดเท่ากัน 1 ด้าน โดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์มีรับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากที่สุด คือ ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น คิดเป็นร้อยละ 2.5  
และไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด มากท่ีสุด คือ ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ คิด
เป็นร้อยละ 39.0  (ดังตารางที่ 4.14) 
  เมื่อพิจราณาจากค่าเฉลี่ยระดับความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ เรียงล าดบัจากน้อยไปหามากได้ดังนี้คือ ความพึงพอใจ
ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ ค่าเฉลี่ย 3.10  ความพึงพอใจด้านเส้นทางสัญจร ค่าเฉลี่ย 3.40 ความพึงพอใจ
ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.47 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ค่าเฉลี่ย 3.59 
ความพึงพอใจด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าเฉลี่ย 3.60 ความพึงพอใจด้านไฟส่องสว่าง ค่าเฉลี่ย 3.63  ความพึง
พอใจด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจด้านสิ่งอ านวยความ
สะดวก ค่าเฉลี่ย 3.67 และความพึงพอใจด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ค่าเฉลี่ย 3.70  (ดังตารางที่ 4.14) 
  เมื่อทดสอบความแตกต่างความพึงพอใจของพ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีโดยการจ าแนกตามเพศ 9 ด้าน โดยใช้ค่าไคสแคว์พบว่า มีค่าไคสแคว์ที่
ค านวณได้สูงกว่าค่าในตารางที่ระดับความเชื่อม่ัน .05 พบว่าทั้ง 9 ด้าน มีความแตกต่างของความ
คิดเห็นอย่างมาก ได้แก่ด้านไฟส่องสว่าง ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านเส้นทางสัญจน ค่าระดับ
ความเชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านประติมากรรม 
สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก ค่าระดับความ
เชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ ค่าระดับความเชื่อมั่น
ที่ 0.00 ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00 และด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้
ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ ค่าระดับความเชื่อมั่นที่ 0.00  (ดังตารางที่ 4.14) 
 
 
 
 
 
 



119 
 

ตารางท่ี 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสังกัดคณะ 

ด้านไฟส่องสว่าง จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 3.8 32.4 53.3 10.5 - 100 3.29 
บริหารธุรกิจ 91 11.0 20.5 46.5 22.0 - 100 3.20 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 11.7 43.3 36.7 8.3 - 100 3.58 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 29.3 56.0 14.7 - - 100 4.14 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 36.4 63.6 - - - 100 4.36 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 46.4 44.9 8.7 - - 100 3.37 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 31.3 56.6 12.1 - - 100 4.19 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 24.8 51.6 16.7 6.1 0.8 100 3.93 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 1.8 66.7 31.6 - - 100 3.70 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 3.8 20.5 41.7 34.1 - 100 2.93 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 8.3 75.0 16.7 - - 100 3.91 
อ่ืนๆ 18 7.4 33.3 44.4 14.8 - 100 3.33 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 14.3 76.2 9.5 - - 100 4.04 

รวม 416 17.1 40.9 30.3 11.5 0.2 100 3.63 
 x² = 143.44** Sig. = 0.00   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านเส้นทางสัญจร จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 1.9 23.3 62.4 12.4 - 100 3.14 
บริหารธุรกิจ 91 1.6 22.3 50.2 25.5 0.4 100 2.99 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 13.3 53.3 29.2 2.5 1.7 100 3.74 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 9.3 44.7 14.7 22.7 8.7 100 3.23 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 25.8 40.9 27.3 4.5 1.5 100 3.84 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 19.6 33.3 20.3 21.7 5.1 100 3.40 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 24.7 51.0 21.2 3.0 - 100 3.97 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 13.0 42.7 30.7 12.6 1.0 100 3.54 
ศิลปกรรมศาสตร์  19 4.4 51.8 42.1 1.8 - 100 3.58 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 1.9 34.1 50.0 14.0 - 100 3.23 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 16.7 75.0 8.3 - - 100 4.08 
อ่ืนๆ 18 0.9 52.8 43.5 2.8 - 100 3.51 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 14.3 64.3 21.4 - - 100 3.92 

รวม 416 9.0 38.3 37.7 13.8 1.2 100 3.40 
 x² = 142.34** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 - 25.7 58.6 15.7 - 100 3.10 
บริหารธุรกิจ 91 1.1 9.9 45.6 40.1 3.3 100 2.65 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 5.0 52.5 32.5 10.0 - 100 3.52 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 2.0 40.0 16.0 32.0 10.0 100 2.92 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 - 4.5 40.9 45.5 9.1 100 2.40 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 8.7 17.4 41.3 28.3 4.3 100 2.97 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 3.0 48.5 30.3 15.2 3.0 100 3.33 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 15.2 25.0 37.8 22.0 - 100 3.33 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 - 36.8 60.5 2.6 - 100 3.34 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 4.5 35.2 54.5 5.7 - 100 3.38 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 18.8 37.5 25.0 18.8 - 100 3.56 
อ่ืนๆ 18 2.8 41.7 55.6 - - 100 3.47 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 - 7.1 28.6 64.3 - 100 2.42 

รวม 416 5.3 27.2 42.5 23.0 2.0 100 3.10 
 x² = 74.27** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้าน
ประติมากรรมจ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านประติมากรรม สิ่งประดับ
ตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 0.4 34.3 55.7 9.6 - 100 3.25 
บริหารธุรกิจ 91 1.5 24.7 60.0 13.3 0.4 100 3.13 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 18.8 50.6 22.5 8.1 - 100 3.80 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 8.0 57.0 31.0 4.0 - 100 3.69 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 2.3 69.3 25.0 3.4 - 100 3.70 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 5.4 51.1 33.2 10.3 - 100 3.51 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 11.0 58.0 27.7 3.4 - 100 3.76 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 11.4 41.6 39.3 7.5 0.2 100 3.56 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 1.3 67.8 28.9 2.0 - 100 3.68 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 4.0 33.8 53.4 8.8 - 100 3.32 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 14.1 78.1 7.8 - - 100 4.06 
อ่ืนๆ 18 3.5 63.2 31.9 1.4 - 100 3.68 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 5.4 42.9 48.2 1.8 1.8 100 3.48 

รวม 416 6.2 43.2 42.5 7.9 0.2 100 3.47 
 x² = 102.04** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 4.5 32.2 52.7 10.6 - 100 3.30 
บริหารธุรกิจ 91 7.7 38.5 43.6 9.9 0.3 100 3.43 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 15.0 33.6 47.9 3.6 - 100 3.60 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 31.4 60.0 8.0 0.6 - 100 4.22 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 3.9 61.0 28.6 6.5 - 100 3.62 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 34.2 44.1 18.6 3.1 - 100 4.09 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 22.5 55.0 20.8 1.7 - 100 3.98 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 19.3 52.4 24.7 3.5 - 100 3.87 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 3.0 57.9 37.6 1.5 - 100 3.62 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 2.6 37.7 49.4 10.4 - 100 3.32 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 26.8 64.3 8.9 - - 100 4.17 
อ่ืนๆ 18 4.8 59.5 33.3 2.4 - 100 3.66 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 14.3 59.2 22.4 4.1 - 100 3.83 

รวม 416 13.6 46.5 34.0 5.8 0.1 100 3.67 
 x² = 116.74** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้าน
พันธุ์ไม้ยืนต้น จ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 4.2 34.8 49.6 11.2 0.3 100 3.31 
บริหารธุรกิจ 91 6.5 33.9 48.3 11.1 0.3 100 3.35 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 23.2 43.6 24.1 9.1 - 100 3.80 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 29.1 42.2 20.0 7.3 1.5 100 3.90 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 5.0 62.0 24.0 6.6 2.5 100 3.60 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 28.1 41.5 20.6 7.9 2.0 100 3.85 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 17.4 52.9 23.1 5.2 1.4 100 3.79 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 20.4 42.1 29.3 7.4 0.8 100 3.73 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 7.7 522 35.9 4.3 - 100 3.63 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 3.5 31.0 55.6 9.9 - 100 3.28 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 13.6 70.5 11.4 4.5 - 100 3.93 
อ่ืนๆ 18 8.6 62.1 27.3 2.0 - 100 3.27 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 19.5 50.6 15.6 13.0 1.3 100 3.74 

รวม 416 13.4 42.0 35.6 8.4 0.6 100 3.59 
 x² = 103.38** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ด้าน
พันธุ์ไม้อ่ืน  ๆจ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 2.3 29.9 56.4 11.2 0.3 100 3.22 
บริหารธุรกิจ 91 5.1 38.1 48.0 8.2 0.7 100 3.38 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 15.0 48.2 27.3 9.5 - 100 3.68 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 24.0 45.8 20.7 7.6 1.8 100 3.82 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 18.2 47.9 16.5 14.9 2.5 100 3.64 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 26.1 53.4 15.0 4.0 1.6 100 3.98 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 23.4 50.4 19.3 5.2 1.7 100 3.88 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 17.0 48.3 28.5 5.9 0.3 100 3.75 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 5.3 50.2 40.7 3.8 - 100 3.56 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 4.1 33.5 51.9 10.3 0.2 100 3.30 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 22.7 64.8 6.8 4.5 1.1 100 4.03 
อ่ืนๆ 18 7.1 54.0 34.3 4.5 - 100 3.63 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 1.3 13.0 9.1 37.7 39.0 100 4.00 

รวม 416 12.7 43.7 35.3 7.6 0.7 100 3.60 
 x² = 115.62** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14 ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

ด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 1.1 29.1 55.4 13.7 0.6 100 3.16 
บริหารธุรกิจ 91 7.3 31.2 52.1 9.5 - 100 3.36 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 15.0 56.0 22.0 7.0 - 100 3.79 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 38.4 46.4 15.2 - - 100 4.23 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 9.1 83.6 7.3 - - 100 4.01 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 29.6 56.5 13.9 - - 100 4.15 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 19.4 66.7 13.9 - - 100 4.05 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 28.8 46.1 21.2 3.9 - 100 3.99 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 2.1 51.6 43.2 3.2 - 100 3.52 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 4.1 37.3 48.6 9.5 0.5 100 3.35 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 15.0 67.5 17.5 - - 100 3.97 
อ่ืนๆ 18 3.3 62.2 34.4 - - 100 3.68 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 5.7 77.1 17.1 - - 100 3.88 

รวม 416 14.9 46.1 33.5 5.5 0.1 100 3.70 
 x² = 141.03** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 
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ตารางที่ 4.14  ผลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
จ าแนกตามสังกัดคณะ (ต่อ) 

การแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์
ทางภูมิทัศน์ 

จ านวน มาก
ที่สุด 

มาก ปาน
กลาง 

น้อย น้อย
ที่สุด 

รวม X̅ 

ศิลปศาสตร์ 35 3.5 28.6 56.3 11.7 - 100 3.25 
บริหารธุรกิจ 91 7.2 32.2 49.9 10.7 0.1 100 3.37 
เทคโนโลยีการเกษตร 20 17.6 49.1 28.3 5.0 - 100 3.81 
เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 25 21.9 56.5 20.7 0.9 - 100 4.01 
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 11 14.6 51.0 31.2 3.2 - 100 3.80 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 23 20.6 54.1 22.7 2.6 - 100 3.95 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 33 20.0 59.7 18.7 1.6 - 100 4.01 
วิศวกรรมศาสตร์ 82 20.2 51.9 23.3 4.5 0.2 100 3.89 
ศิลปกรรมศาสตร์ 19 7.3 59.0 30.7 3.0 - 100 3.74 
เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 44 3.3 30.1 52.4 14.2 - 100 3.24 
วิทยาลัยแพทย์แผนไทย 8 23.9 62.5 13.6 - - 100 4.13 
อ่ืนๆ 18 7.5 56.3 33.1 3.1 - 100 3.71 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) 7 14.9 52.8 30.4 1.9 - 100 3.85 

รวม 416 12.8 44.9 35.6 6.6 0.1 100 3.66 
 x² = 155.06** Sig. = 0.000   

x² .05 = 21.026     x² .01 = 26.217     df = 12 

 



บทที่ 5 
สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงส ารวจ (survey research) โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจ

ความคิดพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ประชากร
ในการวิจัยคือผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ได้แก่ นักศึกษา 
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย และบุคคลภายนอก จ านวนทั้งสิ้น 27,000 ราย ท าการเก็บข้อมูลจาก
กลุ่มประชากร 416 ราย เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบสอบถามความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งประกอบด้วย 3 ตอนคือ 
 ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
         2.1 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
         2.2 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         2.3 ข้อมูลความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อด้านด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทาง
ภูมิทัศน์ 
 ตอนที่ 3 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอ่ืนของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
   1. วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้สถิติเชิงบรรยาย (Descriptive 
Statistic) โดยการหาค่าร้อยละ  

  2. วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยการหาค่า ไคสแควร์ (Chi-Square) คะแนนเฉลี่ย (Mean)   

  3. พิจารณาข้อเสนอแนะประกอบในการสรุปผลการวิจัย 

 
5.1  สรุปผลการวิจัย 

 5.1.1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 53.4 
มีอายุอยู่ระหว่าง 18-23 ปี จ านวนมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.6 มีสถานภาพเป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คิด
เป็นร้อยละ 32.5 และสังกัดคณะบริหารธุรกิจ คิดเป็นร้อยละ 21.9 

5.1.2 ความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
        5.1.2.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง  
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านไฟส่องสว่างกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.63  
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         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเส้นทางสัญจรกลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.40 

         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.10 

         4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.47 

         5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.67 

        5.1.2.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน  
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.59 
         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.60 
         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี

ความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.70 
        5.1.2.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.66 
จากการวเิคราห์ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามจ านวน 416 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในระดับมากโดย
มีความพึงพอใจระดับปานกลางในด้านเส้นทางสัญจร และด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ 

5.1.3 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตามปัจจัยส่วนบุคคล 

        5.1.3.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านไฟส่องสว่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.73 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.51 
         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับปานกลาง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.42 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 3.36 

         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ 3.16 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.04 
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         4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรมสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.46 และ
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.68 

         5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.67 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความ
พึงพอใจที่ 3.68 

        5.1.3.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.60 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.57 
         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจ

ในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.61 และเพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.58 
         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรมสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.75 และ
เพศหญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.63 

        5.1.3.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยเพศชายมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.70 และเพศ
หญิงมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.61 

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ พบว่าความแตกต่างทางเพศมีผลต่อความพึงพอใจของ
ผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยส่วนใหญ่เพศหญิงมีความพึง
พอใจน้อยกว่าเพศชาย เนื่องจากเพศหญิงเป็นเพศที่ละเอียดอ่อน ต้องการสิ่งอ านวยความสะดวก 
มากกว่าเพศชายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านความปลอดภัยในการด าเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับ ร้อยต ารวจ
เอกหญิง พรประภา ธรรมาวุฒิ (การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่
ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด  
จังหวัดนนทบุรี 2548 : 100) ผลการศึกษาพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลเกี่ยวกับความ
ไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยเฉพาะเพศหญิงมีความวิตกกังวลมากกว่าเพศชาย ดังนั้นควรมี
การแนะน าให้เพศหญิงมีความระมัดระวังตัวมากขึ้น เพราะในปัจจุบันผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้าน 
บางครั้งต้องกลับบ้านดึก ซึ่งเสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม จึงควรมีการแนะน าเกี่ยวกับ
การป้องกันภัยจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ และสื่อมวลชน เช่นการฝึกป้องกันตัวในเวลาที่ต้องเกินอยู่คนเดียว 
หรือเมื่อต้องกลับบ้านดึก ไม่ควรจะกลับคนเดียวควรจะหาคนมาส่งหรือหาคนไปรับ ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลม
หรือเสี่ยงอันตราย ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับราคาแพง และควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวที่สามารถ
พกพาได้สะดวก 
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5.1.4 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ 

        5.1.4.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านไฟส่องสว่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.88  
และกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.40 

         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.63  และกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.37 

         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยกลุ่มอายุ มากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.36  และกลุ่มอายุ 18-23 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.08 

         4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรมสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ มากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.65  และกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.42 

         5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่ 3.83  และกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.58 

        5.1.4.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ มากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.73  และกลุ่มอายุ 18-23 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.57 

         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.74  
และกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.47 

         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่ 3.79  และกลุ่มอายุมากกว่า 35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.58 

        5.1.4.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยกลุ่มอายุ 24-29 ปี มีความพึงพอใจมากที่สุด มี
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ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.80 และกลุ่มอายุ 30-35 ปี มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 3.63 

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านอายุ พบว่าความแตกต่างในด้านอายุของผู้ตอบแบบสอบถามไม่
ส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

5.1.5 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ 

        5.1.5.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านไฟส่องสว่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยบุคคลภายนอกมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.04  
นักศึกษา และบุคลากรสายสนับสนุนและ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.37 

         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง โดยบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.89  
และบุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.11 

        3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่
มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยบุคลากรสายสนับสนุน และลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว มี
ความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.43 และบุคลภายนอก มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 2.37 

        4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรมสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยบุคลากรสายสนับสนุนและ  ลูกจ้างประจ า 
ลูกจ้างชั่วคราว มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.64  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และ
บุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.37 

         5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.79 และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.54 

        5.1.5.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยบุคลากรสายสนับสนุนและ ลูกจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.71  และบุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.45 
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         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.98  
และบุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.39 

        3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.87  นักศึกษาชั้นปีที่ 4 และบุคลากรสายวิชาการ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.56 

        5.1.5.3 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์  กลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยบุคคลภายนอก มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.86  และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.52  

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสถานภาพ พบว่าความแตกต่างในด้านสถานภาพของผู้ตอบ
แบบสอบถามส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี โดยสถานภาพของผู้ใช้พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันจะสอดคล้องกับระยะเวลาในการใช้
พ้ืนที่ ซึ่งระยะเวลาที่ใช้พ้ืนที่จะมีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ ใช้พ้ืนที่ในด้านต่างๆ ดังนี้ ผู้ที่มี
ระยะเวลาในการใช้งานพ้ืนที่น้อยจะมีความพึงพอใจในระดับมาก เนื่องจากยังไม่รับรู้ปัญหาถึงปัญหา
เกี่ยวกับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  ส่วนผู้ที่มีระยะเวลาในการใช้พ้ืนที่มาก
จะมีความพึงพอใจในระดับที่น้อยลง เนื่องจากการที่ได้ประสบปัญหาเกี่ยวกับภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีแล้ว 

5.1.6 การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดคณะ 

        5.1.6.1 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านไฟส่องสว่าง กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่ 4.36 รองลงมาคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.19 คณะเทคโนโลยีคหกร
รมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.14 และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 2.93 

         2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านเส้นทางสัญจร กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับปานกลาง โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 4.08 รองลงมาคือคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.97 ไม่มีสังกัด
คณะ (บุคคลภายนอก) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.92 และคณะบริหารธุรกิจ มีความพึงพอใจน้อย
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 2.99 
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         3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีความพึงพอใจมากที่สุ ด มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.56 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.52 
สังกัดคณะอ่ืนๆ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.47 และไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีความพึงพอใจ
น้อยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 2.42 

        4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านประติมากรรมสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.06 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีการเกษตร มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจ
ที่ 3.80 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  3.76 และคณะบริหารธุรกิจ มีความ
พึงพอใจน้อยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.13 

        5) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านสิ่งอ านวยความสะดวก กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 4.22 รองลงมาคือวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  4.17 คณะ
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  4.09 และคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจ
น้อยที่สดุ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.30 

        5.1.6.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านภูมิทัศน์ดาดอ่อน 
         1) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง

พอใจในระดับมาก โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 
3.93 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.90 คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.85   และสังกัดคณะอ่ืนๆ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 3.27 

        2) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทยมีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.03 
ไม่มีสังกัดคณะ (บุคคลภายนอก) มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่  4.00 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.98 และคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึง
พอใจที่ 3.22 

        3) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการดูแลรักษาภูมิทัศน์ กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ความพึงพอใจในระดับมาก โดยคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มีความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย
ความพึงพอใจที่ 4.23 คณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.15 คณะครุ
ศาสตร์อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.05 และคณะศิลปศาสตร์ มีความพึงพอใจน้อยที่สุด มี
ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.16 
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         4) ความพึงพอใจเกี่ยวกับด้านการแบ่งพ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์  
กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความพึงพอใจในระดับมาก โดยวิทยาลัยแพทย์แผนไทย มีความพึงพอใจมาก
ที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 4.13 รองลงมาคือคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ และคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากันที่ 4.01 และคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน มีความพึง
พอใจน้อยที่สุด มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่ 3.24 

จากการวิเคราะห์การเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ตามปัจจัยส่วนบุคคลด้านสังกัดคณะ พบว่าความแตกต่างในด้านสังกัดคณะของ
ผู้ตอบแบบสอบถามส่งผลให้เกิดความแตกต่างของความพึงพอใจของผู้ใช้ พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดยสังกัดคณะของผู้ใช้พ้ืนที่ที่มีความแตกต่างกันจะสอดคล้องกับต าแหน่ง
ที่ตั้งของสังกัดคณะในพ้ืนที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ซึ่งต าแหน่งที่ตั้งของสังกัดคณะจะ
มีผลต่อระดับความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ในด้านต่างๆ ดังนี้ โดยส่วนใหญ่สังกัดคณะที่ตั้ง หรือมีการใช้
พ้ืนทีบ่ริเวณ ประตู 3 และประตู 4 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จะมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก เนื่องจากมีการปรับปรุงพัฒนาสภาพภูมิทัศน์บริเวณ ประตู 3 และประตู 4 อย่างต่อเนื่อง
มาโดยตลอด รวมถึงบริเวณอาคารเรียนต่างๆ อาธิเช่น อาคารเรียนรวม 13 ชั้น อาคารเรียนคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  คณะเทคโนโลยีคหกรรม
ศาสตร์ และอาคารส านักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ส่วนสังกัดคณะอ่ืนๆที่ตั้ง หรือใช้พ้ืนที่ใน
บริเวณส่วนด้านหลังของมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจที่น้อยลงเนื่องจากยังมีการปรับปรุงสภาพภูมิ
ทัศน์ที่ไม่เพียงพอ 

ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
จากการส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลธัญบุรี ผู้ตอบแบบสอบถามได้ให้ข้อเสนอแนะดังนี้ 
 1) ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณสวนพฤกษศาสตร์ข้างหอประชุมราชมงคล 
 2) ควรเพ่ิมถังขยะภายในสวนบริเวณข้างหอประชุมราชมงคลเพ่ือลดปัญหาการทิ้งเศษ

ขยะภายในสวน 
 3) ควรติดตั้งป้ายห้ามน าสุนัขเข้าไปในพ้ืนที่สวน หรือติดตั้งป้ายขอความร่วมมือให้ผู้

เลี้ยงสุนัขเก็บอุจจาระของสุนัขของตนเอง 
  4) ควรปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์บริเวณทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียนรวม 13 ชั้น และคณะ
ศิลปศาสตร์ 
  5) ควรเพิ่มพ้ืนที่ร่มเงาบริเวณโรงอาหารกลาง 
  6) ควรเพิ่มไฟทางเดินบริเวณตึกศิลปศาสตร์ 
  7) บริเวณอาคารภาควิชาวิศวกรรมเคมีไม่มีไฟส่องสว่าง ควรเพ่ิมไฟส่องสว่างเพ่ือป้องกัน
อุบัติเหตุ 
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  8) ทางสัญจรจักรยานฝั่งลานจอดรถควรมีแสงสว่างเพียงพอ เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ 
และอาชญากรรม 
  9) ถนนเชื่อมบริเวณประตู 3 และ ประตู 4 มีรถจอดริมถนนมาก ท าให้สัญจรล าบาก 
และเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
  10) บริเวณทางแยกควรมีสัญญาณไฟเตือน 

 
5.2  อภิปรายผล 

จากการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ในหมาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี พบประเด็นที่น่าสนใจคือ 

5.2.1 กลุ่มตัวอย่างเพศหญิงมีความพึงพอใจในด้านไฟส่องสว่างน้อยกว่าเพศชายอย่างเห็นได้ชัด 
เนื่องจากเพศหญิงต้องการความปลอดภัยมากกว่าเพศชาย ซึ่งสอดคล้องกับ พรประภา ธรรมาวุฒิ  
(การรับรู้ปัญหาอาชญากรรมกับความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สินของ
ประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร ต าบลปากเกร็ด อ าเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 2548  : 100) ผล
การศึกษาพบว่าเพศมีความสัมพันธ์กับความวิตกกังวลเกี่ยวกับความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
โดยเฉพาะเพศหญิงมีความวิตกกังวลมากกว่าเพศชาย ดังนั้นควรมีการแนะน าให้เพศหญิงมีความ
ระมัดระวังตัวมากข้ึน เพราะในปัจจุบันผู้หญิงต้องออกไปท างานนอกบ้าน บางครั้งต้องกลับบ้านดึก ซึ่ง
เสี่ยงต่อการตกเป็นเหยื่อของอาชญากรรม จึงควรมีการแนะน าเกี่ยวกับการป้องกันภัยจากเจ้าหน้าที่
ต ารวจ และสื่อมวลชน เช่นการฝึกป้องกันตัวในเวลาที่ต้องเกินอยู่คนเดียว หรือเมื่อต้องกลับบ้านดึก 
ไม่ควรจะกลับคนเดียวควรจะหาคนมาส่งหรือหาคนไปรับ ไม่ควรแต่งตัวล่อแหลมหรือเสี่ยงอันตราย 
ไม่ควรสวมใส่เครื่องประดับราคาแพง และควรจะมีอุปกรณ์ในการป้องกันตัวที่สามารถพกพาได้สะดวก 

ถึงแม้ว่าการจัดระบบไฟฟ้าส่องสว่างในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจะมีค่าความสว่าง
ของแสงไฟ 40 lux ที่เกินค่ามาตรฐานไฟสาธารณะแลว้ แตใ่นบางพ้ืนที่ก็ยังมีแสงสว่างที่ไม่เพียงพอ เช่น 
ทางเดินบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร์ ทางเดินคณะบริหารธุรกิจ บริเวณคณะเทคโนโลยีสือ่สารมวลชน 
และอาคารเรียนคณะวิศวกรรมเคมี 
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ภาพที่ 5.1  ทางเดินบริเวณอาคารเรียนคณะศิลปศาสตร ์

 

 
ภาพที่ 5.2  ทางเดินบริเวณอาคารเรียนคณะบริหารธุรกิจ 
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ภาพที่ 5.3 บริเวณคณะเทคโนโลยีสื่อสารมวลชน 
 

 
ภาพที่ 5.4 บริเวณอาคารเรียนคณะวิศวะกรรมเคมี 
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5.2.2 กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจน้อยที่สุดในเรื่องจุดให้บริการน้ าสาธารณะ ผลจาก
การศึกษาความพึงพอใจท าให้ได้ทราบว่ากลุ่มตัวอย่างผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ธัญบุรี ได้มีการประสบปัญหาเกี่ยวกับความเพียงพอของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ 
และความเหมาะสมของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์ เนื่องจากผู้ใช้พ้ืนที่ส่วนใหญ่มี
ความจ าเป็นจะต้องใช้พ้ืนที่ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี จึงไม่ทราบถึงจุดที่ตั้งของ
จุดให้บริการน้ าสาธารณะในแต่ละพ้ืนที่ ดังนั้นจึงควรติดตั้งจุดให้บริการน้ าสาธารณะให้เพียงพอ และมี
ต าแหน่งที่เหมาะสมผู้ใช้พื้นที่ท่ีไม่คุ้นเคยกับสถานที่สามารถมองเห็น และเข้าใช้งานได้ง่าย 
  

5.3  ข้อเสนอแนะ 

 5.3.1 ข้อเสนอแนะจากการวิจัย 
        5.3.1.1 ด้านจุดให้บริการน้ าสาธารณะ ควรเพ่ิมจ านวนจุดให้บริการน้ าสาธารณะให้มาก

ขึ้น เป็นจุดที่บุคคลภายนอกสามารถสังเกตุเห็นได้ง่าย และสามารถเข้าใช้งานได้สะดวก 
        5.3.1.2 ด้านเส้นทางสัญจร ควรปรับปรุงต าแหน่ง และขนาดของสถานที่จอดรถให้มี

ความสะดวกและเหมาะสมต่อปริมาณผู้ใช้งาน 
        5.3.1.3 ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ ควรปรับปรุงความสมบุรณ์ของ

ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ และเพ่ิมประติมากรรมที่มีความสวยงาม มีความสอดคล้องกับ
สถาปัตยกรรมเพ่ือส่งเสริมให้สถาปัตยกรรมมีความโดดเด่นยิ่งขึ้น   

5.3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป ในการท าวิจัยเชิงส ารวจผู้ตอบแบบสอบถามอาจ
ไม่ได้ตอบแบบสอบถามไปตามความเป็นจริงจึงท าให้มีการผิดพลาดของข้อมูล ควรใช้เวลาในการเก็บ
ข้อมูลให้นานมากกว่าครั้งนี้ และควรขอความร่วมมือให้ผู้ตอบแบบสอบถามตอบแบบสอบถามตาม
ความเป็นจริงเพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง สามารถน าข้อมูลไปแก้ไข และพัฒนาสภาพภูมิทัศน์ได้ตรงกับ
ความต้องการของผู้ใช้พ้ืนที่ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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แบบส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้พื้นที่ต่อสภาพภูมิทัศนใ์นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี

********************************************************************* 
แบบสอบถามฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์

ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก (คลองหก) อ าเภอธัญบุรี 
จังหวัดปทุมธานี 12110 เพ่ือน าผลการประเมินไปออกแบบปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีต่อไป 

ค าชี้แจง  แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ  
        ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

         ตอนที่ 2 ความพึงพอใจต่อสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี โดย
แบบส ารวจแบ่งออกเป็น 3 ด้าน คือ ด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง ด้านงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน และด้านการแบ่ง
พ้ืนที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
         ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
 
โปรดท าเครื่องหมายลงในช่องท่ีตรงกับสภาพจริงและความคิดเห็นของท่านมากที่สุด 
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้สอบถาม 
 1) เพศ 

    ชาย   หญิง 
 2) อายุ 

   18-23 ปี        24-29 ปี        30-35 ปี        มากกว่า 35 ปี 
 3) สถานะภาพ 

    นักศึกษา 

    ชั้นปีที่ 1   ชั้นปีที่ 2  ชั้นปีที่ 3   ชั้นปีที่ 4  

    บุคลากรภายในมหาวิทยาลัย  

    บุคลากรสายวิชาการ  

     บุคลากรสายสนับสนุน ลกูจ้างประจ า ลูกจ้างชั่วคราว 

    บุคคลภายนอก 
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4) สังกัดคณะ  

   ศิลปศาสตร์    ครุศาสตร์และอุสาหกรรม 

 บริหารธุรกิจ    วิศวกรรมศาสตร์   

 เทคโนโลยีการเกษตร   ศิลปกรรมศาสตร์ 

   เทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชล 

 สถาปัตยกรรมศาสตร์   วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย 

 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  อ่ืนๆ .............................. 

ตอนที่ 2 ความพึงพอใจของผู้ใช้พ้ืนที่ต่อสภาพภูมิทัศน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธญับุรี
 ระดับความพึงพอใจมีให้เลือก 5 ระดับ คือ  
  ระดับ 5   หมายถึง   พึงพอใจมากท่ีสุด   
  ระดับ 4   หมายถึง   พึงพอใจมาก 
  ระดับ 3   หมายถึง   พึงพอใจปานกลาง 
  ระดับ 2   หมายถึง   พึงพอใจน้อย 
  ระดับ 1   หมายถึง   พึงพอใจน้อยที่สุด 

 

รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

1. ด้านงานภูมิทัศน์ดาดแข็ง 
  1.1 ด้านสาธารณูปโภค 

    1.1.1 ด้านไฟส่องสว่าง 

      - ระบบแสงสว่างมีความเพียงพอเหมาะสมกับพ้ืนที่ที่ใช้งาน เช่น 
ถนน ทางเดิน 

     

      - อุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างทางในพ้ืนที่สามารถใข้งานดี      
      - ต าแหน่งไฟส่องสว่างมีความเหมาะสมและมีจ านวนเพียงพอต่อ
การใช้พื้นท่ีทางภูมิทัศน์ ที่ท าให้เกิดความปลอดภัยในการใช้พ้ืนที่ 

     

    1.1.2 ด้านเส้นทางสัญจร 

      - เส้นทางการสัญจรทางรถยนต์ในมหาวิทยาลยัมีการเชื่อมต่อกันอย่าง
ทั่วถึง และปลอดภัยในการใช้งาน 

     

      - ต าแหน่งของสถานที่จอดรถมีความสะดวกในการเข้าใช้พ้ืนที่แต่ละ
ส่วน 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 

- ขนาดของสถานที่จอดรถมีความเหมาะสมกับปริมาณของผู้มาใช้พ้ืนที่      

      - ทางเดินเท้าได้มาตรฐานผู้ใช้ใช้แล้วเกิดความรู้สึกปลอดภัย      
      - ช่องทางจักรยานมีการเชื่อมต่อกัน ท าให้เกิดความสะดวกและความ
ปลอดภัยในการใช้งาน 

     

      - พ้ืนผิวของเส้นทางสัญจรราบเรียบตามมาตรฐานการก่อสร้างของ
ลักษณะงานนั้นๆ 

     

    1.1.3 ด้านจุดบริการน้ าสาธารณะ 

      - ความเพียงพอของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์      

      - ความเหมาะสมของจุดให้บริการน้ าสาธารณะในพ้ืนที่จัดภูมิทัศน์      
  1.2 ด้านประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ 

    - ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งมีความสวยงามและช่วยท าให้
สถาปัตยกรรมโดดเด่นขึ้น 

     

    - ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์มีความสอดคล้องกับ
รูปแบบของสถาปัตยกรรม 

     

    - มีการสร้างเอกลักษณ์เฉพาะตัวของพ้ืนทีโ่ดยมีการน างานศิลปะที่เน้น
ความสวยงามมาชว่ยสร้างความโดดเด่นและสวยงามให้แก่สภาพภูมิทัศน์ 

     

    - ใช้วัสดุที่มีความแข็งแรง ทนทาน เข้ากับสภาพแวดล้อม และการ
ใช้งาน 

     

    - มีความเหมาะสมของที่สถานที่ตั้งประติมากรรมต่างๆ      

    - ความสมบูรณ์ของประติมากรรม ไม่ช ารุดเสียหาย      

    - ประติมากรรม สิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์มีปริมาณพอเหมาะ      
    - มีสิ่งประดับตกแต่งทางภูมิทัศน์ที่ช่วยสร้างบรรกาศ ความโดดเด่น
ในพ้ืนที่ เช่น น้ าพุ ก าแพงประดับ 

     

  1.3 ด้านสิ่งอ านวยความสะดวก 

    - ป้ายบอกทางมีข้อความบอกจุดบริการที่ชัดเจน เข้าใจได้ง่าย      

    - มีถังขยะตามจุดให้บริการต่างๆ เพียงพอ เป็นระเบียบ และสะอาด      
    - รูปแบบของถังขยะสามารถทิ้งขยะได้ง่าย ไม่ตกหล่นจนท าให้พ้ืนที่
โดยรอบสกปรก 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
    - จุดจอดรถบริการรถประจ าทางภายในมหาวิทยาลัยตรงกับจุดที่มี
ผู้ใช้บริการ 

     

    - ที่นั่งพักผ่อนมีเพียงพอกับผู้ใช้พ้ืนที่      
    - ต าแหน่งที่นั่งพักผ่อน สามารถเข้าถึงได้ง่าย      

    - รูปแบบของจุดที่นั่งพักผ่อนมีความสวยงาม เช่น ศาลา      
2. ด้านงานภูมิทัศน์ดาดอ่อน 

  2.1 ด้านพันธุ์ไม้ยืนต้น 

    - จ านวนไม้ยืนต้นที่ปลูกเพ่ือให้ร่มเงา      
      - ความหลากหลายของชนิดไม้ยืนต้น      

      - ต าแหน่งไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายใน
เส้นทางสัญจร 

     

      - ลักษณะไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความเหมาะสม ไม่เป็นอันตรายใน
เส้นทางสัญจร 

     

      - ลักษณะไม้ยืนต้นที่ปลูกมีความโปร่ง เพ่ือให้ลมพัดผ่านได้ ลด
ปัญหาการโค่นล้ม 

     

      - เลือกใช้ไม้ยืนต้นที่เหมาะสมกับอาคาร สถานที่ และ
ประติมากรรม 

     

      - การเลือกใช้พันธุ์ไม้ยืนต้นที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนที่
เป็นอันตราย เช่น หนาม น้ ายาง 

     

      - การให้ความรู้แก่ผู้ใช้พ้ืนที่โดยมีป้ายชื่อบอกชนิดต้นไม้      

      - ไม้ยืนต้นมีการออกดอกตามฤดูกาล      

      - สีดอกของไม้ยืนต้นสามารถสร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่ สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้ใช้ 

     

      - ไม้ยืนต้นในพื้นที่ไม่มีปัญหาการร่วงหล่นของใบ หรือผล      
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
  2.2 ด้านพันธุ์ไม้อ่ืนๆ 

      - เลือกใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีสีดอกสวยงาม      

      - ความหลากหลายของชนิดไม้พุ่ม      
      - เลือกใช้พันธุ์ไม้ที่เหมาะสมกับอาคาร สถานที่ และประติมากรรม      

      - การเลือกใช้พันธุ์ไม้ที่มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน ไม่มีส่วนที่เป็น
อันตราย 

     

      - ให้ความรู้แก่ผู้ใช้พื้นที่โดยมีป้ายชื่อบอกชนิดของต้นไม้      

      - การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีกลิ่นหอม      
      - การใช้พันธุ์ไม้เพ่ือบังคับทิศทางการสัญจร      

      - การใช้พันธุ์ไม้พุ่มที่มีรูปทรงต่างๆ ที่เกิดจากการตัดแต่งเพ่ือเพ่ิม
ความเป็นระเบียบ 

     

      - การใช้พันธุ์ไม้พุ่มเพ่ือปิดบังสิ่งที่ไม่พึงประสงค์ เช่นห้องน้ า ถัง
ขยะ 

     

      - การใช้พันธุ์ไม้เลื้อยเพื่อจัดท าซุ้มต้นไม้ สร้างจุดเด่นให้กับพ้ืนที่      

      - การใช้พันธุ์ไม้คลุมดินเพ่ือลดฝุ่นละออง      
  2.3 การดูแลรักษาภูมิทัศน์ 

      - การดูแลรักษาความสะอาดบริเวณพ้ืนที่พักผ่อน      

      - การดูแลรักษาความสมบูรณ์ของพืชพรรณ      
      - การตัดแต่งพืชพรรณให้มีความปลอดภัย และสวยงามอยู่เสมอ      

      - การดูแลรักษาสนามหญ้าให้มีความสวยงามอยู่เสมอ      

      - การดูแลรักษาพ้ืนผิวเส้นทางสัญจร ประติมากรรม วัสดุตกแต่ง
ให้มีสภาพปกติสามารถใช้งานได้ 

     

3. ด้านการแบ่งพื้นที่เชิงการใช้ประโยชน์ทางภูมิทัศน์ 
    - มีพ้ืนที่ส าหรับท ากิจกรรมนอกห้องเรียน / กลางแจ้ง      

    - สภาพแวดล้อมช่วยส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการเรียนการสอน      

    - วัสดุที่ใช้ในงานภูมิทัศน์ไม่มีแสงสะท้อน หรือท าให้อุณหภูมิสูงขึ้น 
ไม่ลื่น ไม่เป็นตะไคร่น้ าจับ   

     

    - พ้ืนที่มีการระบายน้ าดี ไม่มีน้ าท่วมขัง      
    - มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เหมาะสมต่อการใช้ประโยชน์ เช่น โซนการศึกษา โซน
กีฬา นันทนาการ 
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รายการ 
ระดับความพึงพอใจ 

5 4 3 2 1 
    - สภาพภูมิทัศน์มีการจัดแบ่งพ้ืนที่เป็นสัดส่วน เช่นพ้ืนที่ส่วนโชว์ พ้ืนที่
อเนกประสงค์ 

     

    - งานภูมิทัศน์มีความเชื่อมโยงกันกับงานสถาปัตยกรรม      
    - ขนาดของพ้ืนที่ใช้สอยมีสัดส่วนเหมาะสมต่อจ านวนผู้ใช้พื้นที่      

    - สภาพโดยรวมมีความปลอดภัยขณะมีการใช้พ้ืนที่ เช่นไม่มีมุมอับ ไม่มี
สิ่งบดบังสายตา 

     

    - ที่พักผ่อนภายนอกอาคารมีเพียงพอ และสามารถใช้พักผ่อน อ่าน
หนังสือได้ 

     

    - มีสภาพแวดล้อมมีบรรยากาศร่มรื่น สะอาดเรียบร้อย      

    - มีสัดส่วนพื้นที่ในสภาพที่เป็นสวน สนาม ต้นไม้เหมาะสมกับพ้ืน
ของที่อาคาร 

     

    - สัดสว่นพื้นที่ส าหรับพักผ่อนเพียงพอต่อปริมาณผู้ใช้งาน      
    - การปลูกต้นไม้เพ่ือให้ร่มเงา ลดความร้อนแก่อาคารและสถานที่      

    - การปลูกต้นไม้หรือแนวต้นไม้บังคับทิศทางลมเข้าสู่อาคาร และ
สถานที่ 

     

    - การปลูกพันธุ์ไม้เพ่ือดูดซับรังสีจากแสงอาทิตย์      

    - การปลูกต้นไม้ลดแสงสะท้อนเข้าสู่อาคาร      
    - การน าวัสดุเหลือใช้มาประดับตกแต่งสวน      

    - เลือกใช้วัสดุทดแทนวัสดุธรรมชาติ      

    - ใช้ระบบน้ าหยด หรือระบบรดน้ าอัตโนมัติแทนการใช้รถฉีดน้ าและ
สายยางรดน้ า 

     

    - ปริมาณพ้ืนที่สีเขียวตามแนวเสน้ทางสญัจร      

    - สภาพภูมิทัศน์มีลักษณะเชิงอนุรักษ์ เช่น การรวบรวมพันธุ์ไม้หา

ยากมาปลูกไว้ 
     

    - การจัดภูมิทัศน์ในมหาวิทยาลัยมีลักษณะช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และ
ประหยัดพลังงาน 
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ประวัติผู้จัดท ำ 

 

ชื่อ นายรัชฏะ  สุขฉัย 
เกิด 24  กุมภาพันธ์  2537 
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 ปีการศึกษา  2560 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี 
    สาขาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ 
    สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืชและภูมิทัศน์ 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร   
    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
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