บทที่ 8
สรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ
การสรุปผลการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะในงานวิจัย เรื่อง แนวทางการออกแบบและ
บริหารจัดการทาวนเฮาสในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยู
อาศัย เปนการวิจัยในลักษณะของการทําวิจัยเชิงสํารวจกรณีศึกษา โดยมีวัตถุประสงคดังตอไปนี้
คือ
1. ศึกษารูปแบบการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางและผลกระทบที่เกิดขึ้นของผูอยูอาศัยทาวน
เฮาสระดับราคาปานกลาง ในเขตกรุงเทพมหานคร
2. ศึกษาลักษณะทางกายภาพดานพื้นที่ของทาวนเฮาสที่กระตุนใหเกิดพฤติกรรมการ
รุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
3. ศึกษากระบวนการทางพฤติกรรมในการครอบครองพื้นที่ของผูอยูอาศัยทาวนเฮาสที่
เปนสาเหตุของการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
4. ศึกษาวิธีการแกปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัยทาวนเฮาส ในสวน
ของคณะกรรมการ หรือนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวนเฮาส
5. เสนอแนะแนวทางการออกแบบและบริหารจัดการทาวนเฮาสเพื่อลดปญหาการรุก
ล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัยทาวนเฮาส
โดยดําเนิน การสํารวจกับ กลุมตัวอยางกรณีศึก ษา โครงการหมูบานทาวนเ ฮาส 3
โครงการ ซึ่งมีจํานวนทาวนเฮาสที่ทําการศึกษาทั้งหมด 732 หลังคาเรือน ดวยเครื่องมือแบบสํารวจ
และทํ า การแจกแบบสอบถามกั บ ผู อ ยู อ าศั ย จํ า นวน 154 ชุ ด ซึ่ ง มี ค า ความน า เชื่ อ ถื อ ของ
แบบสอบถาม 83.6% นอกจากนี้ ยังมีก ลุ มตัวอยางนิติบุค คลหมูบาน หมูบา นละ 1 คน ดว ย
เครื่องมือแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง โดยทําการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการแกปญหาพฤติกรรมการ
รุกล้ําพื้น ที่สวนกลางของผูอยูอาศัยของหมูบานทาวนเ ฮาสแตละแหง จากการแบงรูป แบบการ
ตอบสนองพฤติกรรมการรุกล้ํา เปน 3 ประเภทคือ การตอบโต การปองกัน และการสรางความ
แปลกแยกในชุมชน โดยมีการพิจารณาการมีสวนรวมของผูอยูอาศัยรวมดวย
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ซึ่งในการวิเคราะหขอมูลมีการใชเครื่องมือสถิติเชิงพรรณนา ไดแก การแจกแจงความถี่
รอยละ คาต่ําสุด สูงสุด และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานตามความเหมาะสมของตัวแปร และมีการใช
สถิติเพื่อการเปรียบเทียบ ดวยวิธี หาคาสหสัมพันธ (correlation) และการทดสอบ ดวยวิธี t-test
และ ANOVA ในการวิเคราะหความสัมพันธของตัวแปรอีกดวย ซึ่งขอสรุปผลการศึกษาวิจัยและ
ขอเสนอแนะ ประกอบดวย
8.1 ขอสรุปผลจากการศึกษาวิจัย
8.1.1 พฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
ผูอยูอาศัยมีพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง ซึ่งสามารถจําแนกประเภทตามทฤษฎี
การแบงประเภทการครอบครองอาณาเขตของมนุษยโดยเนนความสัมพันธตอกันทางสังคม
ไลแมน และ สกอตต (Lyman, S.M. and Scott, 1967, p 236-249, อางถึงใน วิมลสิทธิ์ หรยางกูร
, 2541, น. 211-212) โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้
1. การกระทําตอกัน (interaction) ซึ่งหมายถึงการใชพื้นที่ทํากิจกรรม และการแสดง
อาณาเขตจะยังคงอยูตราบเทาที่ยังมีกิจกรรมปรากฏอยู ประกอบดวย
(1) การจอดรถบนถนนสาธารณะของโครงการ ทั้งสายหลักและสายยอย
(2) การใชพื้นที่เพื่ออํานวยความสะดวกในการกอสราง ปรับแตง ตอเติมบาน
(3) การนําเอาสิ่งปฏิกูลหรือขยะ ออกมากองนอกบริเวณบาน
(4) การจัดงานเลี้ยงรับรอง หรือกิจกรรมตาง ๆ โดยมีการกั้นพื้นที่หรือกางเตนทบน
ถนนยอยหนาบานตนเองและ/หรือบานขางเคียง
2. บาน หรือถิ่น (home) ซึ่งหมายถึงอาณาเขตสวนตัวที่บุคคลยึดครองและใชงานเปน
ประจํา ประกอบดวย
(1) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพื้นที่ในบริเวณทางสาธารณะ เชนทางเทา ทาง
สายยอยเพื่อตอบสนองกิจการสวนตัว เชน การตั้งรานคา การเปดอูซอมรถ เปนตน
(2) การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพื้นที่ในบริเวณทางสาธารณะ เชนทางเทา ทาง
สายยอยเพื่อตอบสนองความตองการสวนตัว เชน การตั้งชุดมาหิน การวางกระถางตนไม เปนตน
(3) การตอเติมสวนของบานออกมาเกิน กวาขอบเขตที่ดิน เชน การตอเติมรั้วยื่น
ออกมาเพื่อการจอดรถ การตอเติมกันสาด หลังคา
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3. สาธารณะ (public) ซึ่งหมายถึงพื้นที่ที่ถูกกําหนดความเปนเจาของแตสามารถให
ผูอื่นมารวมใชงานได ภายใตขอกําหนดของผูแสดงความเปนเจาของ ประกอบดวย
(1) การยึดครองพื้นที่จอดรถบนพื้นที่สาธารณะ เชน สโมสร สวนสาธารณะ เพื่อ
เป น ที่ จ อดรถประจํ าของตนเอง โดยอาจมีก ารแสดงความเป น เจา ของที่ชั ดเจน เช น การทํ า
เครื่องหมาย การนําอิฐบล็อกมาวางกั้นเขต หรือการแสดงความเปนเจาของโดยการบอกกลาว หรือ
ทําพฤติกรรมซ้ํา ๆ อยางเปดเผย
(2) การยึดครองพื้นที่สีเขียวในโครงการมาเปนที่พักผอนของตนเอง ซึ่งจัดวาเปน
การกระทําที่ผิดกฎหมาย เพราะการเขายึดครองพื้นที่ของผูครอบครองอื่นที่มิใชของตน จึงจัดวา
เปนการบุกรุกและมีความผิดทางแพงและอาญา
8.1.2 ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
ในการประเมินผลเบื้องตนพบวา พฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
สามารถสงผลกระทบในดานสังคม เศรษฐกิจ และกายภาพของชุมชน ซึ่งในสวนของความคิดเห็น
ของผูอยูอาศัย แมวาบางพฤติกรรมผูอยูอาศัยในชุมชนจะมีการแสดงออกถึงพฤติกรรมการรุกล้ํา
ในสัดสวนที่มาก และผูอยูอาศัยมีความรูสึกไมเห็นดวยกับพฤติกรรมดังกลาว แตผูอยูอาศัยกลับ
สามารถรับรูพฤติกรรมที่เกิดขึ้นไดนอย นั่นเปนเพราะวาผูอยูอาศัยมีความรูสึกวา พฤติกรรมการรุก
ล้ํา ที่ เ กิด ขึ้ น เป น พฤติ ก รรมที่ ไ ม สง ผลกระทบตอ ตนเองอยา งชั ด เจน ซึ่ง พฤติ ก รรมดัง กล า ว
ประกอบดวยพฤติกรรมการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพื้นที่ในบริเวณทางสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
กิจการสวนตัว และการปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพื้นที่ในบริเวณทางสาธารณะ เพื่อตอบสนอง
ความตองการสวนตัว
8.1.3 ลักษณะทางกายภาพของทาวนเฮาสที่สามารถกอใหเกิดพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง
ของผูอยูอาศัย
พฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางที่เกิดขึ้นทั้งหมด เปนพฤติกรรมที่เกิดจากกิจกรรม
ในพื้นที่กึ่งสาธารณะของตัวบานทาวนเฮาสทั้งสิ้น ซึ่งพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางที่เกิดขึ้น
ในสัดสวนที่สุดในทาวนเฮาสทุกประเภท คือ
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1. พฤติกรรมการนําเอาสิ่งปฏิกูลหรือขยะ ออกมากองนอกรั้วบาน
2. การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชพื้นที่ในบริเวณทางสาธารณะ เพื่อตอบสนองความ
ตองการสวนตัว
3. การจอดรถบนถนนสาธารณะของโครงการ
4. การตอเติมสวนของบานออกมาเกินกวาขอบเขตที่ดิน
และเมื่อนําลักษณะทางกายภาพที่กอใหเกิดพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผู
อยูอาศัยทาวนเฮาสมาเปรียบเทียบ จะสามารถไดผลสรุป ดังตอไปนี้
1. ทาวนเฮาส 2 ชั้น มีการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางมากกวา ทาวนเฮาส 3 ชั้น
2. ทาวนเฮาสที่มีที่จอดรถ 1 คัน มีการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางมากกวา ทาวนเฮาสที่มีที่
จอดรถ 2 คัน
3. ทาวนเฮาสที่มีสัดสวนระหวางพื้นที่กึ่งสาธารณะกับพื้นที่ใชงานทั้งหมดของทาวน
เฮาสนอย มีการรุกล้ําพื้นทีส่ วนกลางมากกวา ทาวนเฮาสที่มีสัดสวนพื้นที่กึ่งสาธารณะมาก
4. ทาวนเฮาสที่มีพื้นที่กึ่งสาธารณะเปนแบบคอนกรีตลวน มีการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง
มากกวา ทาวนเฮาสที่มีพื้นที่กึ่งสาธารณะเปนแบบคอนกรีตผสมสนามหญา
5. ทาวนเฮาสที่ถูกจัดวางผังโดยการจัดกลุม มีการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางมากกวา ทาวน
เฮาสที่ถูกจัดวางผังโดยการเรียงลําดับ
ซึ่งในสวนของการพิจารณาลักษณะทางกายภาพของบานทาวนเฮาส ตองขึ้นอยูกับ
ความตองการของผูพัฒนาโครงการ และการจัดผังทาวนเฮาสนั้น ในความเปนจริง การออกแบบ
หมูบานทาวนเฮาสไมสามารถหลีกเลี่ยงการจัดวางทาวนเฮาสบนถนนสาธารณะได ซึ่งสามารถ
เรียงลําดับคาเฉลี่ยของการเกิดพฤติกรรมที่เกิดขึ้นในแตละรูปแบบการจัดกลุมได ดังนี้
(1) ซอยตันแถวสั้น
(2) ซอยตันแถวยาว
(3) ถนนใหญปลายเปด
(4) บริเวณสวนสาธารณะ
(5) ซอยยอยปลายเปด
(6) ซอยตันซอน
และในสวนของการพิจารณาการจัดผังทาวนเฮาสนั้น ในความเปนจริง การออกแบบ
หมูบานทาวนเฮาสไมสามารถหลีกเลี่ยงการจัดวางทาวนเฮาสบนถนนสาธารณะได ดังนั้นในการ
ออกแบบทาวนเฮาสในพื้นที่ดังกลาว เพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง จึงจําเปนตองแกไขใน
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ลักษณะทางกายภาพของตัวบานทาวนเฮาสมากกวา แตเปนที่สังเกตไดวาลักษณะของการจัดวาง
ทาวนเ ฮาสเปนกลุมซอนกันมีพื้นที่กึ่งสวนตัวซึ่งเปน พื้น ที่ที่มักขาดความชัดเจนของกิจ กรรมที่
เกิดขึ้นในสัดสวนที่มาก เปนเหตุใหเกิดการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัยมากกวาการจัดวาง
ตําแหนงทาวนเฮาสในรูปแบบอื่น ๆ ดังนั้นการจัดวางทาวนเฮาสในลักษณะของซอยตันซอนจึงเปน
ลักษณะของการจัดวางทาวนเฮาสที่ควรหลีกเลี่ยง
8.1.4 กระบวนการทางพฤติกรรมที่กอใหเกิดพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
กระบวนการความคิดเห็นของผูอยูอาศัยมีความสัมพันธกับการเกิดพฤติกรรมการรุกล้ํา
พื้นที่สวนกลางมากกวาการรับรู ซึ่งจากการวิจัยพบวา พฤติกรรมการตอเติมสวนของบานออกมา
เกินกวาขอบเขตที่ดิน ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ผูอยูอาศัยมีความเห็นดวยนอยที่สุด เปนพฤติกรรมที่ผูอยู
อาศัย คิดวามีก ารกระทํ าพฤติก รรมดังกลาวนอ ย ซึ่งสอดคลองกับ ขอมู ลจากการสํารวจ และ
สอดคลองกับทฤษฎี ที่วา ทัศนคติ เปนดัชนีที่ใชชี้แนวทางในการแสดงพฤติกรรม
8.1.5 วิธีการจัดการปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย ของนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหาร
จัดการหมูบานทาวนเฮาส
นิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวนเฮาสที่เปนกรณีศึกษาทุกโครงการมีการ
บริห ารจัดการกับ ปญ หาการรุก ล้ําพื้น ที่สวนกลางของผูอยูอาศัย ในชุมชนหมูบานทาวนเ ฮา ส
ภายใตการดําเนินการในกรอบของกระบวนการทางกฎหมาย ซึ่งไมสอดคลองกับสมมติฐานการ
วิจัยที่วา ประเภทของนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนหมูบานจัดสรรมีผลตอการกําหนด
วิธีก ารแกปญ หาปญ หาการรุก ล้ําพื้น ที่สวนกลางของผูอยูอาศัย ทาวนเ ฮาสใ นหมูบานจัดสรร
เนื่องจากสิ่งที่มีผลตอการกําหนดวิธีการแกปญหาปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
คือ กฎหมายที่มีเนื้อหาเกี่ย วของกับการบริหารชุมชน และการครอบครองพื้นที่ โดยในการเปด
โอกาสใหผูอยูอาศัยมีสวนรวมในการจัดการกับปญหาดังกลาว จะมีเฉพาะบางโครงการเทานั้น
และนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวนเฮาสกรณีศึกษา มีขอเสนอแนะให ภาครัฐควรมี
การออกกฎหมายเฉพาะสําหรับ การอยูอาศัยรวมกันในหมูบานจัดสรรโดยเฉพาะ และการผูอยู
อาศัยในชุมชนควรมีจิตสาธารณะเพิ่มขึ้น เพื่อเปนการลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยู
อาศัยดวย
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8.1.6 แนวทางการออกแบบทาวนเฮาส เพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
การออกแบบพื้นที่กึ่งสาธารณะของทาวนเฮาสเพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง
ของผูอยูอาศัย ควรมีแนวทางดังตอไปนี้
1. ควรมีการจัดเตรียมพื้นที่เฉพาะ ในสวนของพื้นที่กึ่งสาธารณะ เพื่อเปนที่สําหรับใหผู
อยูอาศัยนําขยะจากครัวเรือนออกมากองรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ
2. ควรจั ดให มีพื้น ที่สีเ ขีย วในพื้ น ที่กึ่ งสาธารณะของทาวน เ ฮา ส และกํ าหนดให มี
ขอบเขตของพื้นที่สีเขียวที่ชัดเจน
3. ควรจัดใหพื้นที่กึ่งสาธารณะ เปนพื้นผิวแบบคอนกรีตลวน ใหเกิดความยืดหยุนใน
การปรับเปลี่ยนรูปแบบการใชงานภายในพื้นที่กึ่งสาธารณะของผูอยูอาศัย
4. ควรสรางขอจํากัดในการปรับเปลี่ยน ตอเติม โครงสรางพื้นที่กึ่งสาธารณะของทาวน
เฮาส เพื่อปองกันการตอเติมโครงสรางเกินขอบเขตของที่ดิน
สวนในแงของการจัดกลุมหมูบาน ในความเปนจริง ในการออกแบบโครงการหมูบาน
จัดสรรประเภททาวนเฮาส ไมสามารถเลือกออกแบบการจัดผังในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งได เพราะ
ในแตละโครงการยอมประกอบดวยถนนปลายเปด และซอยตัน ดังนั้นในการพิจารณาการจัดกลุม
ทาวนเฮาสจึงตองทําการแยกพิจารณาการจัดผังแบบลําดับ และการจัดผังแบบเมตริกซ
ซึ่งรูปแบบของการการจัดผังแบบลําดับ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสที่มีลักษณะการวางผัง
โดยการเรียงตัวของทาวนเฮาสบนถนนหลัก มีพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางมากที่สุด แตใน
การออกแบบหมูบานทาวนเฮาสไมสามารถหลีกเลี่ยงการจัดวางทาวนเฮาสบนถนนสาธารณะได
ดังนั้นในการออกแบบทาวนเ ฮาสใ นพื้น ที่ดังกลาว เพื่อลดปญ หาการรุก ล้ําพื้นที่สวนกลาง จึง
จําเปนตองแกไขในลักษณะทางกายภาพของตัวบานทาวนเฮาสมากกวา
และในการจัดผังแบบเมตริกซ ผูอยูอาศัยทาวนเฮาสที่มีลักษณะการวางผังโดยการเปน
แบบซอยตัน ซอน มีพฤติก รรมการรุกล้ําพื้น ที่ สวนกลางมากที่สุด ซึ่งในการออกแบบสามารถ
หลีกเลี่ยงการจัดวางผังรูปแบบดังกลาวได โดยเปลี่ยนเปนลักษณะการจัดวางแบบซอยตันสั้นซึ่ง
กอใหเกิดพฤติกรรมการุกล้ําพื้นที่สวนกลางที่นอยกวาได
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8.1.7 แนวทางการบริหารจัดการหมูบานทาวนเฮาส เพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผู
อยูอาศัย
การการบริหารจัดการหมูบานทาวนเฮาสเพื่อลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของ
ผูอยูอาศัย ควรมีแนวทางดังตอไปนี้
1. กระบวนการโตตอบ โดยนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวนเฮาส ควรมี
การใชใชกฎหมายกําหนดบทลงโทษตอผูอยู อาศัยที่มีพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง โดยมี
ขั้นตอนการลงโทษที่สอดคลองกัน คือมีการไลลําดับความหนักเบา โดยเริ่มจากการประนีประนอม
ตักเตือน ซึ่งเปนโทษสถานเบากอน แลวจึงไลลําดับการลงโทษใหหนักมากขึ้น
2. กระบวนการปองกัน โดยนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวนเฮาส ควรมี
การออกกฎการใชประโยชนสวนกลางและที่ดินจัดสรรของแตละบาน ซึ่งมีหลักเกณฑในการออก
กฎระเบียบ ขอบังคับในการอยูอาศัยรวมกันของผูอยูอาศัยที่สอดคลองกัน คือมีก ารอางอิงจาก
กฎหมายและมติที่ประชุมผูอยูอาศัย
3. กระบวนการสรางความแปลกแยกตอผูอยูอาศัย โดยนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหาร
จัดการชุมชนทาวนเฮาสทุกโครงการ ควรมีก ารสรางความแปลกแยกโดยการลิดรอนสิท ธิบ าง
ประการของผูอยูอาศัย โดยมีการงดการบริการสาธารณะเฉพาะบุคคล และมีกระบวนการในการ
ลิดรอนสิทธิโดยการตักเตือนกอน จึงคอยจํากัดสิทธิ์การรับบริการ
4. การมีสวนรวมของผูอยูอาศัย โดยนิติบุคคลที่ทําหนาที่บริหารจัดการชุมชนทาวน
เฮาสทุกโครงการ ควรมีการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยมีสวนรวมในแงของการรวมกันวางกฎระเบียบ
การอยูอาศัยรวมกันในชุมชน การกําหนดบทลงโทษของผูอยูอาศัยในชุมชนดวยกัน เพื่อสรางความ
เปนเอกฉันท ในการดําเนินการกับปญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
ซึ่งในความคิดของนิติบุคคลหมูบานทีท่ ําการศึกษา วิธีที่เหมาะสมที่สุด คือ วิธีการตอบโต
ซึ่งเปนวิธีที่สามารถสรางผลกระทบใหแกผูอยูอาศัยที่มีพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลาง และสามารถ
สรางความพึงพอใจใหแกผูอยูอาศัยที่ทําการรองเรียน เนื่องจากสามารถเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นตอผูรุก
ล้ําไดอยางชัดเจนมากที่สุด

171
8.2 ขอเสนอแนะในการทําวิจัยครั้งตอไป
ในการวิจัยครั้งนี้ เนนทางดานการออกแบบและบริหารจัดการเปนหลัก ซึ่งมีขอดีคือ
สามารถนําไปใชในการออกแบบ และบริหารงานไดจริง แตยังขาดการวิจัยในสวนลึก ในดานการ
ลงทุน และการตลาด นอกจากนี้ ยังมีขอจํากัดทางลักษณะทางกายภาพของโครงการกรณีศึกษาที่
มีความแตกตางกัน และการใหความรวมมือของกรณีศึกษา เนื่องจากการวิจัยในหัวขอเกี่ยวกับ
ลักษณะพฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย เปนการวิจัยในเชิงลบตอกรณีศึกษา ทํา
ใหไดรับความรวมมือในการเก็บขอมูลทําการวิจัยนอย และมีความจําเปนที่จะตองไมเปดเผยขอมูล
เฉพาะของโครงการกรณีศึกษา เพื่อปองกันการสงผลกระทบตอภาพลักษณของโครงการนั้น ๆ อีก
ดวย
ดังนั้น ในการวิจัยครั้งตอไป ผูวิจัยสามารถนําไปพัฒนาเพื่อใหเกิดความชัดเจนมาก
ยิ่งขึ้น ทางดานตาง ๆ เชน
1. พฤติกรรมการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางในบางกรณี สามารถกอใหเกิดความรวมมือ และ
สามารถสงเสริมความสัมพันธของคนในชุมชนได ซึ่งขึ้นอยูกับ การพิจารณาสวนบุคคลของผูอยู
อาศัยแตละคน
2. พฤติกรรมการรุกล้ําในบางกรณีมีลักษณะก้ํากึ่งกัน ระหวางความเปนการรุกล้ําแบบ
ถาวร และการรุกล้ําแบบชั่วคราว
3. ในการดําเนินการกอสรางโครงการหมูบานทาวนเฮาส โดยบริษัทเอกชน จําเปนตอง
ออกแบบผังโครงการ และอาคารตามที่กฎหมายจัดสรรที่ดินกําหนด ดังนั้น ในการออกแบบผั ง
โครงการ และอาคาร จึงจําเปนตองคํานึงถึงกฎหมายควบคุมดังกลาวดวย
4. การศึกษาแนวทางการออกแบบโครงการที่อยูอาศัยรูปแบบอื่น ๆ เชน บานเดี่ยว เพื่อ
ลดปญหาการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัย
5. นําไปศึกษาเปรียบเทียบความตองการของผูอยูอาศัย ระหวางแบบบานในทองตลาด
และแบบบานทางเลือกใหมที่สามารถลดการรุกล้ําพื้นที่สวนกลางของผูอยูอาศัยได
6. นําไปเปน แนวทางในการพัฒนากฎหมายสําหรับการอยูอาศัย รวมกัน ในชุมชน
หมูบานจัดสรร

