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หัวขอวิจัย
ตลาดชุมชนเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ และศักยภาพของทองถิ่น : กรณีศกึ ษายานรังสิต
ตลาดเพื่อชุมชน(Community market) หมายถึง ตลาดที่ใหความสําคัญที่ชุมชนเปน
หลักทั้งดานการพัฒนาเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของชุมชนไปดวยกัน กลาวคือตลาดเพื่อ
ชุมชนไมไดเปนพื้นที่แลกเปลี่ยนสินคาเพียงอยางเดียวแตเปนพื้นที่เปรียบเสมือนศูนยกลางชุมชนที่
มีการใหบริการอํานวยความสะดวกดานตางๆ เปนพื้นที่จัดกิจกรรมชุมชน เปนสถานที่พักผอน
หยอนใจ แหลงการเรียนรู สงเสริมการสรางอาชีพ รวมไปถึงการรวมกลุมของชุมชน และสนองตอบ
ความตองการของชุมชนในทุกๆดาน โดยมีลักษณะและรูปแบบชุมชนเปนตัวบงชี้ เพื่อแสดงถึง อัต
ลักษณของชุมชนโดยแสดงออกมาในรูปแบบของพื้นที่ใชสอยในโครงการซึ่งมีที่มาจากรูปแบบ
ชุมชนและความตองการของชุมชนประกอบกัน
วัตถุประสงค ของแบบสอบถาม
1. สํารวจพฤติกรรมในการทํากิจกรรมของคนในชุมชนยานรังสิต และลักษณะความเปนชุมชนใน
ปจจุบัน
2 ประเมินความตองการพื้นที่ใชสอยในศูนยการคาเพื่อชุมชนยานรังสิต
3. ประเมินลักษณะและตําแหนงที่ตงั้ ของตลาดเพื่อชุมชนในชุมชนยานรังสิต
จัดทําโดย นายภัคพล มั่นเหมาะ นักศึกษาปริญญาโท กลุมวิชาการออกแบบสถาปตยกรรม
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
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ตอนที่ 1 : ขอมูลของผูตอบแบบสอบถาม
หรือเติมขอมูลลงในชองวาง

กรุณาตอบแบบสอบถามดานลาง โดยทําเครื่องหมาย / ลง
1. เพศ
ชาย
2. อายุ.....................ป
3. การศึกษา

หญิง

ประถมศึกษา

มัธยมศึกษาตอนตน

ปวส/อนุปริญญา

มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช

ปริญญาตรีขึ้นไป

4. อาชีพ
รับราชการ/รัฐวิสาหกิจ

เจาของกิจการ

ลูกจางบริษัทเอกชน

วิชาชีพอิสระ

ทําสวน/ทํานา

นักศึกษา

5.รายไดเฉลี่ยตอเดือน

ต่ํากวา 5000 บาท

5001 – 10000 บาท

10001 – 20000 บาท

20001 – 35000 บาท

บาทขึน้ ไป
6. ที่อยูอาศัยในปจจุบนั

เทศบาลประชาธิปตย อําเภอธัญบุรี
เทศบาลเมืองคูคต อําเภอลําลูกกา

7.สถานทีท่ ํางาน
1. คลอง 1-

คลอง 7-14

t

อ. ธัญบุรี

รับจาง

อ.ลาดหลุมแกว

ื t
ี t
ื่
(จังหวัดใกลเคียง ไดแก กรุงเทพมหานคร นนทบุรี สระบุรี อยุธยา )

50000
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ตอนที่ 2 : สํารวจพฤติกรรมในการทํากิจกรรมของคนในชุมชนยานรังสิต
คําชี้แจง : กรุณาตอบคําถามโดยเติมเครือ่ งหมาย / ลงใน ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑ
การแสดงระดับดังนี้
5 = มีสม่ําเสมอ 4 = มีบอย 3 = มี 2= มีนอย 1= ไมมี
ความคิดเห็น
5
4
3
2
1
1. ทานทราบขาวเกีย่ วกับกิจกรรมชุมชน
2. ทานไดเขารวมทํากิจกรรมของชุมชน
3.ทานทราบขาวการประชาสัมพันธการจัดกิจกรรม
ของชุมชนจากสื่อใด
เสียงตามสาย
รถกระจายเสียงงเทศบาล
ใบปลิว
สื่อโฆษณาจากศูนยการคา
อื่นๆ.........................
4. สถานทีท่ ี่ใชทํากิจกรรมชุมชน
พื้นทีว่ างบริเวณหางโลตัส สาขารังสิต
ริมเขื่อนสะพานแดง
หนาหมูบานรัตนโกสินทร
บริเวณทีว่ า งในชุมชน
ศูนยการคาในรังสิต
อื่นๆ.........................
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ตอนที่ 3 : ประเมินความตองการพื้นที่ใชสอยในศูนยการคาเพือ่ ชุมชนยานรังสิต
คําชี้แจง : กรุณาตอบคําถามโดยเติมเครือ่ งหมาย / ลงใน ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑการ
แสดงระดับดังนี้
5 = เห็นดวยอยางยิ่ง 4 = เห็นดวย 3 = เห็นดวยปานกลาง 2= เห็นดวยนอย 1= ไมเห็นดวย
ความคิดเห็น
5
4
1. ทานตองการใหพื้นที่เพื่อทํากิจกรรมทางสังคมรวมกัน
2. ทานเห็นดวยหรือไมทพี่ ื้นที่ทาํ กิจกรรมรวมกัน
ในศูนยการคาเพื่อชุมชนของชุมชนอยู
3. ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรมีกิจกรรมและพื้นที่
รองรับสําหรับทุกคนในครอบครัว ทุกเพศ ทุกวัย
4.ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรจะมีรานคาทีต่ อบสนอง
ความตองการในชีวิตประจําวัน
5. ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรมีการบริการ
ดานสุขภาพ เชน คลินิก สถานีอนามัย
ดานการเงิน เชน ธนาคาร
ดานเทคโนโลยี
6.ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรมีการสงเสริมดานการเรียนรู
สถาบันกวดวิชา
รานขายหนังสือ
ศูนยการเรียนรูเ ฉพาะทางทีท่ า นสนใจ
หองสมุดประชาชน
พิพธิ ภัณท

3

2

1
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ความคิดเห็น
5
4
7.ศูนยการคาชุมชนควรมีพนื้ ที่พกั ผอนของชุมชน
โรงภาพยนตร
สวนสาธารณะ/พื้นที่สเี ขียว
สถานปฏิบัติธรรม
8.ศูนยการคาชุมชนควรมีพื้นที่ออกกําลังกาย
ฟคเนส
สนามกีฬา
9.ศูนยการคาควรมีพื้นที่กจิ กรรมของชุมชน
การเปดตัวของสินคา
การจัดงานในเทศการและงานประเพณีตา งๆของชุมชน
พื้นทีน่ าํ เสนอผลงานของชุมชน/นักศึกษา
10. ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรใหมบี ริการดานการติดตอราชการ
ไปรษณีย
ชําระคาน้าํ คาไฟ คาประปา โทรศัพท
ทําใบขับขี่
ตอทะเบียนรถยนต
ทําบัตรประชาชน
ติดตอเรื่องภาษี
11.ศูนยการคาเพื่อชุมชนควรมีหองประชุมของชุมชน
12.ศูนยการคาชุมชนควรมีการสงเสริมสินคาของชุมชน

3

2

1
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ตอนที่ 4 : ประเมินลักษณะและตําแหนงที่ตั้งของตลาดเพื่อชุมชนในชุมชนยานรังสิต
คําชี้แจง : กรุณาตอบคําถามโดยเติมเครื่องหมาย / ลงใน ตามความเหมาะสม โดยมีเกณฑการแสดง
ระดับดังนี้
5 = เห็นดวยอยางยิง่ 4 = เห็นดวย 3 = เห็นดวยปานกลาง 2= เห็นดวยนอย 1= ไมเห็นดวย
ความคิดเห็น
5
4
3
1 ตลาดเพื่อชุมชนควรอยูในพื้นที่ศนู ยกลาง
ของชุมชนรังสิต หรือ บริเวณที่มีชมุ ชนหนาแนน
2. ตลาดเพื่อชุมชนควรที่สามารถเขาถึงพืน้ ทีไ่ ดงาย
โดยติดเสนทางสัญจรหลักหรือถนนรอง
3 ตลาดเพื่อชุมชนควรสามารถเชือ่ มโยงกับศูนยกลาง
ชุมชนประเภทอื่นๆไดเชน ศูนยกฬี า หองสมุด เทศบาล
4. ตลาดเพื่อชุมชนควรสามารถเชือ่ มตอกับสถานที่
ทองเทีย่ วหรือสถานที่สาํ คัญของยานรังสิตได

2

1

