บทที1่
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
การพัฒนาประเทศไทยไปสูความเปนประเทศอุตสาหกรรมที่ใชระบบเศรษฐกิจทุนนิยม
เปนพื้นฐานทําใหการเปลี่ยนแปลงและการขยายตัวสูความเปนเมืองของกรุงเทพมหานครเปนไป
อยางรวดเร็วมาก การดําเนินชีวิต ความเปนอยู และโครงสรางความเปนชุมชนก็ไดเปลี่ยนแปลงไป
อยางกาวกระโดด จากสังคมเดิมที่มีการใชชีวิตแบบพึ่งพาอาศัยกันกลายมาเปน “สังคมสมัยใหม ”
(modern society) ที่มีการใชชีวิตในระบบของการแขงขันภายใตกระแสวัฒนธรรมบริโภคนิยม
โดยที่ไมมีการเตรียมพรอมเพื่อรองรับการเปลี่ยนไปสูรูปแบบ สังคมสมัยใหม ทําใหความเปนมิตร
ฉั น ท เ พื่ อ นบ า น ( neighborliness) เลื อ นหายไป และความผู ก พั น กั น ในละแวกบ า น
(neighborhood) เปนไปอยางผิวเผิน สามารถเห็นไดจากการที่ผูคนทั่วไปในสังคมเมืองพบปะ
สังสรรคกันในลักษณะญาติสนิทมิตรสหายนอยลง อีกทั้งบานก็กลายเปนเพียงสถานที่พักผอนหลับ
นอนยามค่ําคืนเนื่องจากผูคนนิยมใชเวลายามวางพักผอนตามหางสรรพสินคาและแหลงบรรเทิง
เริงรมย ที่โดยมากแลว มีแตการคบหากันอยางผิวเผิน ทําใหบุคคลเกิดความออนแอทางจิตใจและ
ขาดการยึดเหนี่ยวตอตนเอง ตอครอบครัว รวมถึงตอทองถิ่นและชุมชนหรือสังคม จนบุคคลจํานวน
มากกลายเปนคนไรราก (เสกสรรค ประเสริฐกุล, 2551) เมื่อบุคคลไรราก สังคมจึงไรแกนและ
ออนแอลง จนหลายภาคสวนพยายามแกปญ หาดวยการเติม ภูมิคุมกันทางสัง คมเพื่อใหสังคม
เข ม แข็ง ขึ้น โดยมุ งเน นการแกปญ หาจากฐานรากของสัง คม อันไดแก ครอบครัวและชุมชนที่มี
สภาพแวดลอมทางกายภาพของละแวกบานเปนองคประกอบสําคัญ ทั้งนี้ สภาพแวดลอมทาง
กายภาพจัดเปนปจจัยสําคัญอยางหนึ่งที่สามารถใชแกไขสถานการณขางตนได ในลักษณะของ
การชวยสงเสริมปฏิสัมพันธ อันจะนําไปสูความเปนมิตรฉันเพื่อนบาน เนื่องจากสภาพแวดลอมทาง
กายภาพที่เหมาะสม มีสวนชวยใหโอกาสของการพบปะกันโดย บังเอิญ (passive contact) เกิดขึ้น
ไดมาก ซึ่งการพบปะกันโดยบังเอิญนี้ เฟสติงเกอร (Festinger อางถึงใน พันธุดา บุญเหลือหลอ ,
2523) ไดสรุปไวดวยวา เมื่อบุคคลพบปะกันมากขึ้นก็มีแนวโนมที่จะมีการสรางปฏิสัมพันธตอกัน
ไม ว าจะด วยการใช วจนะภาษาหรืออวจนะภาษาตามแตส ภาพแวดลอมที่เ อื้ออํานวย สภาวะ
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แวดลอมที่เหมาะสมกับความตองการของบุคคล เปนปจจัยสําคัญในการที่บุคคลจะติดสินใจที่จะ
เขาไปใชพื้นที่ หรือเริ่มทํากิจกรรมในพื้นที่นั้น ๆ เชนกัน ประเด็นปญหาและแนวความคิดดังกลาว
การศึกษาหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครเบื้องตน ในฐานะที่หมูบานจัดสรรใน
เขตกรุงเทพมหานครถือเปนชุมชนรูปแบบหนึ่ง ทําใหพบวาอีกหนึ่งปญหาที่สําคัญที่ทําใหหมูบาน
จัดสรรในประเทศไทยขาดความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน โดยแตละหมูบานขาดการบริหารจัดการ
หมูบานที่ดี โดยถึงจะมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแตขาดความเขมแข็ง หลายหมูบานที่เขา
ไปทําการสํารวจไมมีแมนิติบุคคล หมูบานจัดสรร และอีกหลายหมูบานที่คนในหมูบานไมใหความ
รวมมือตอนิติบุ คคลฯ เพราะขาดความชัดเจนในการบริหารจัดการ ดวยประเด็นปญหาและปจจัย
แวดลอมเหลานี้ทําใหเกิดคําถามวิจัยที่วา การออกแบบและการจัดการสภาพแวดลอมในลักษณะ
ใดจะสามารถเพิ่มปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในชุมชนหมูบานจัดสรรได
จากความเปนมาของสภาวะขางตนจึงนํามาสูความสําคัญและจําเปนในการวิจัยครั้งนี้
ภายใตเงื่อนไขของความสัมพันธระหวางปจจัยสําคัญทั้งสองประการ ไดแก สภาพแวดลอมทาง
กายภาพและปฏิสัมพันธ ทั้งนี้ ผูวิจัยคาดหวังวาผลการวิจัยที่ไดจะนํามาซึ่งความชัดเจนในการ
สรางสรรคสภาพแวดลอมเพื่อการดํารงอยูของชุมชนไทยโดยเฉพาะอยางยิ่งชุมชนหมูบานจัดสรร
ซึ่งเปนเสมือนภาพสะทอนของสั งคมไทยทามกลางวิกฤติของกระแสบริโภคนิยม ดวยการแสดงให
เห็นถึงเทคนิควิธีการออกแบบชุมชนหมูบานจัดสรรที่สามารถสงเสริมใหเกิดภาวะความเปนมิตร
ฉันทเพื่อนบานเพื่อเพิ่มความเขมแข็งของชุมชนและสังคมไทยอยางยั่งยืน
1.2 คําถามในการวิจัย
1. การออกแบบ การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธ
และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานควรเปนอยางไร
2. องคประกอบทางกายภาพอะไรบางที่สงผลกระทบตอปฏิสัมพันธระหวางเพื่อนบาน
3. สภาพแวดล อ มทางกายภาพ ปฏิสั ม พัน ธ และความเปน มิ ตรฉั นท เ พื่อ นบา นมี
ความสัมพันธกันอยางไร
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1.3 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. ศึกษาลักษณะการออกแบบ และการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
2. ศึกษาสภาพปจจุบันของการมีปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
3. ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ และความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
4. เสนอแนวทางการบริ ห ารและออกแบบสภาพแวดล อ มทางกายภาพในชุ ม ชน
หมูบานจัดสรรที่เอื้อใหคนมีปฏิสัมพันธตอกัน ที่จะนํามาซึ่งความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
1.4 ขอบเขตของการวิจัย
งานวิจัยนี้แบงขอบเขตของการศึกษาออกเปน 2 ลักษณะ คือ ขอบเขตของการศึกษา
ดานเนื้อหาและขอบเขตของการศึกษาดานพื้นที่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.4.1 ขอบเขตดานเนื้อหา
1) ศึกษาตั วแปรต น คือ ลั กษณะการออกแบบองคประกอบของหมูบ านจัดสรรที่
สามารถกําหนดสภาพแวดลอมทางกายภาพให สงเสริมปฏิสัมพันธ ไดแก ผังโครงการ พื้นที่หนา
บาน ภูมิสถาปตยกรรม และสิ่งอํานวยความสะดวก ซึ่งแตละองคประกอบมีลักษณะปลีกยอยที่
นํามาศึกษาดังนี้ (ภาพที่ 1.1)
1.1) ผังโครงการ ศึกษาตามแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอ (2523) ประกอบ
กับสมิทชและโอคส (Schmitz and Oakes, online, 2004) ที่แบงลักษณะผังเปนแบบตาราง (grid)
แบบปลายตัน (cul de sac) และแบบผสม (mix plan)
1.2 ) พื้นที่หนาบาน ศึกษาที่วางระหวางบานกับถนนตามแนวคิดของวัตสันและ
คณะ (Watson and others, 1996) และศึกษารูปแบบเฉลียงกับรั้วตามแนวคิดขอ งพลาสและลีวิส
(Plas and Lewis, 1996)
1.3 ) ภูมิสถาปตยกรรม ศึกษาทางเดินเทาตามมาตรฐานสถาบันวิศวกรจราจร
(The Institute of Traffic Engineers, 2002) ศึกษาสวนสาธารณะตามมาตรฐานของ
กรุ ง เทพมหานคร ป 2 541 มาตรฐานการพั ฒ นาที่ อ ยู อ าศั ย (Time-saver standards for
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residential development) ของเดอ เชียรา (De Chiara, 1984) ขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรร
ที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 และแนวคิดของฆณฑชัย โรจนะสมิต (2542) และศึกษาตนไม
ประดับถนนกับเครื่องตกแตงถนน อันไดแกเครื่องควบคุมการจราจร ที่ใหรมเงา และไฟทาง ตาม
มาตรฐานการพัฒนาที่อยูอาศัย (Time-saver standards for residential development) ของ เชีย
รา (Chiara, 1984)
1.4 ) สิ่งอํานวยความสะดวก ศึกษาสโมสร สระวายน้ํา ที่ออกกําลังกายในรมและ
กลางแจง พื้นที่นั่งทานอาหาร หองประชุม ตามแนวคิดของฆณฑชัย โรจนะสมิต (2542) ประกอบ
กับมาตรฐานที่อยูอาศัยและสิ่งแวดลอมของการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2529
2) ศึกษาตัวแปรตามคือ ลักษณะปฏิสัมพันธ ไดแก การพบปะระหวางเพื่อนบาน การ
ไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบาน และการเขารวมกิจกรรมหมูบาน
1.4.2 ขอบเขตดานพื้นที่
1) เป น หมู บานในระดับ ราคาสู ง คือ ราคาตั้ ง แต 7 ลานบาทขึ้น ไป ธนาคารอาคาร
สงเคราะห (อางใน พีรภัทร , 2548) เนื่องจากผูอยูอาศัยในหมูบานราคาระดับสูงมีแนวโนมที่จะมี
ปฏิสัมพันธตอกันต่ําที่สุด ดวยเหตุที่มีภารกิจภายนอกหมูบานมาก
2) เปนโครงการขนาดเล็กที่มีจํานวนหนวยพักอาศัยไมเกิน 100 หนวย เนื่องจากไมมี
ความซับซอนและปจจัยแทรกสอดมาก ทําใหงายตอการเขาทําการศึกษา
3) เปนโครงการหมูบานจัดสรรในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก อันไดแก เขต มีนบุรี
หนองจอก ดอนเมือง ลาดกระบัง ตลิ่งชัน บางขุนเทียน หลักสี่ คลองสามวา บางบอน และ ทวีวัฒนา
เนื่องจากคนในกรุงเทพมหานครชั้นในมีแนวโนมที่จะมีปฏิสัมพันธตอกันต่ํา ดวยเหตุที่มีขอจํากัด
ทางกายภาพมาก
4) เปนโครงการหมูบานจัดสรรใหมที่จดทะเบียนในชวงป 2546-2548 เนื่องจากจะมี
คนเขาอยูอาศัยแลวไมนอยกวา 3 ป ซึ่งนาจะเริ่มมีปฏิสัมพันธตอกัน และผูพัฒนาโครงการหมู บาน
จัดสรรมักจะสงมอบการบริหารหมูบานใหแกนิติบุคคลหมูบานจัดสรรในระยะ 2-3 ปหลังจากจด
ทะเบียน ดังนั้น การศึกษาจะไดครอบคลุมทั้งหมูบานที่บริหารโดยผูพัฒนาโครงการฯ และหมูบาน
ที่ศึกษาจะผานการบริหารหมูบานโดยนิติบุคคลฯ มาแลวระยะหนึ่ง
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1.5 สมมติฐานในการวิจัย
การออกแบบและการบริ ห ารจั ด การสิ่ ง แวดล อ มทางกายภาพที่ มุ ง สู ก ารสร า ง
ปฏิสัมพันธจะสามารถชวยสงเสริมความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
1.6 นิยามคําศัพทเฉพาะ
1) ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน (neighborliness) หมายถึงการที่เพื่อนบานตางมี
ความปรารถนาดีตอกันอันเปนลักษณะหนึ่งของรู ปแบบทางสังคมที่สามารถวัดไดจากระดับความ
ความรูสึกที่มีตอกันของบุคคลตอบุคคล และบุคคลตอกลุม
2) ละแวกบาน (neighborhood) หมายถึงบานและที่ดินสวนบุคคล รวมถึงสวนที่เปน
สาธารณะ ซึ่งมีการใช รับรูถึงพื้นที่และมีการครอบครองอาณาเขต รวมกันภายในโครงการหมู บาน
จัดสรร
3) ปฏิสัมพันธ (interaction) หมายถึง การทํากิจกรรมระหวางกันของผูอยูในหมูบาน
เชน การพบปะ การทักทาย การสงยิ้ม การไปมาหาสู การเขารวมกิจกรรมหมูบาน เปนตน
4) สภาพแวดลอมทางกายภาพ หมายถึง สิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางขึ้น ที่อยูภายใน
ชุมชนหมูบานจัดสรร
5) ความถี่ในการมีปฏิสัมพันธ หมายถึง จํานวนครั้งของการมีปฏิสัมพันธ
ภาพที่ 1.1
ความสัมพันธระหวางตัวแปร
การออกแบบ
ปฏิสัมพันธ

การบริหารจัดการ

ความเปนมิตร
ฉันทเพื่อนบาน
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ตารางที่ 1.1
แผนการวิจัย
หัวขอวิจัย

การศึกษาเบื้องตน

การออกแบบและจัดการ 1. ความหมายและความเป น มา
สภาพแวดลอมทาง
ของละแวกบาน และความเปน
กายภาพที่เอื้อตอ
มิตรฉันทเพื่อนบาน
ปฏิสัมพันธและความเปน 2. ทฤษฏี ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ เงื่ อ นไข
มิตรฉันทเพื่อนบาน:
และระดั บ ในการปฏิ สั ม พั น ธ
กรณีศึกษา หมูบานจัดสรร
ของบุคคล
ราคาสูงในเขตพื้นที่ชั้นนอก 3. ท ฤ ษ ฎี ที่ เ กี่ ย ว ข อ ง กั บ ก า ร
ของกรุงเทพมหานคร
ออกแบบละแวกบานใหมีความ
เป น มิ ต รฉั น ท เ พื่ อ นบ า นใน
ชุมชนหมูบานจัดสรร
4. ทฤษฎี บ ริ ห ารจั ด การละแวก
บานแบบยั่งยืน ใหมีความเปน
มิ ต รฉั น ท เ พื่ อ นบ า นในชุ ม ชน
หมูบานจัดสรร

วัตถุประสงค
การวิจัย
1. ศึกษาลักษณะการออกแบบ
แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ที่ก อใหเกิ ด ปฏิ สัมพัน ธแ ละ
ความเป น มิ ต รฉั น ท เ พื่ อ น
บาน
2. ศึกษาสภาพปจจุบันของการ
มีปฏิสัมพันธและความเปน
มิตรฉันทเพื่อนบาน
3. ศึกษาความสัมพันธระหวาง
สภาพแวดลอมทางกายภาพ
ปฏิสั มพั น ธ และความเป น
มิตรฉันทเพื่อนบาน
4. เสนอแนวทางการบริ ห าร
และออกแบบสภาพแวด
ลอมทางกายภาพในชุมชน
หมูบานจัดสรรที่เอื้อใหคนมี
ปฏิสัมพันธตอกัน ที่จะนํามา
ซึ่งความเปนมิตรฉันทเพื่อน
บาน

สรุปผลและ
ขอสนอแนะ
การออกแบบ
1. แบบสํารวจการออกแบบ 1. วิเคราะหขอมูล
สรุปผลและเสนอแนะแนว
การบริหารจัดการ
ทางกายภาพโครงการ
แบบสอบถามและสังเกต ทางการบริหารออกแบบ
ปฏิสัมพันธ
หมูบานจัดสรร
เกี่ยวกับขอมูลเบื้องตน กายภาพโครงการบาน
ความเปนมิตรฉันท 2. แบบสอบถาม
ของผูที่พักอาศัยใน
จัดสรรเพื่อใหมเี ปนมิตร
เพื่อนบาน
1) ผูอยูอาศัยในโครงการ
โครงการลักษณะการอยู ฉันทเพื่อนบาน
หมูบานจัดสรร
อาศัยในปจจุบัน
2) บริหารหรือผูมีสวน
2. การวิเคราะหขอมูล
รวมในการบริหาร
เกี่ยวกับความพึงพอใจใน
หมูบานจัดสรร
การออกแบบและบริหาร
3. แบบสัมภาษณ
จัดการ ความคิดเห็นของ
1) ผูบริหารหรือผูมีสวน
ผูพักอาศัย
รวมใน การบริหาร
3. ทดสอบเปรียบเทียบ
หมูบานจัดสรร
ความแตกตางทาง
2) ผูออกแบบหรือผูมีสวน
คาเฉลี่ยของตัวแปร
รวมใน การออกแบบ
4. ขอมูลจากหนังสือ
วารสารเอกสารตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ

ตัวแปรในการวิจัย
1.
2.
3.
4.

การเก็บรวบรวมขอมูล

การวิเคราะหขอมูล

