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บทที่ 4
ผลการวิเคราะหขอมูล

“การออกแบบและจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอปฏิสัมพันธและความ
เป น มิ ต รฉั น ท เ พื่ อ นบ า น: กรณี ศึ ก ษา หมู บ า นจั ด สรรราคาระดั บ สู ง ในเขตพื้ น ที่ ชั้ น นอกของ
กรุงเทพมหานคร” เปนการวิจัยเพื่อตองการทราบถึงแนวทางในการออกแบบและบริห ารจัดการที่
เอื้อตอการปฏิสัมพันธ และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน ซึ่งจากการดําเนินการเก็บขอมูลดวย
วิธีการตาง ๆ ไมวาจะเปนการศึกษาจากเอกสาร แนวคิด ทฤษฎี รวมถึงงานวิจัย และการสังเกต
การสํารวจกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรร การสัมภาษณ ผูออกแบบหรือผูมีสวน เกี่ยวของใน
การออกแบบ สัมภาษณผูบริหารจัดการหรือผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัดการ และสอบถาม
จากผูอยูอาศัยภายในโครงการหมูบานจัดสรร โดยในการสํารวจนี้ผูวิจัยไดเลือกศึกษาหมูบาน
จัดสรรขนาดเล็กจํานวน 10 หมูบานในเขตกรุงเทพมหานครรอบนอก แลวนํามาวิเคราะหดวยวิธี
วิจัยเชิงปริมาณประกอบกับการเปรียบเทียบกับทฤษฎี แนวคิดดานกา รออกแบบและการจัดการมี
ผลปรากฏโดยจําแนกเปนประเด็น ดังนี้
4.1 การออกแบบโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
4.2 การบริหารจัดการโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
4.3 ปฏิสัมพันธในโครงการหมูบานจัดสรร
4.4 ความสัมพันธระหวางการออกแบบโครงการและปฏิสัมพันธ
4.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการโครงการและปฏิสัมพันธ
4.6 ความเป นมิตรฉันทเพื่อนบานในโครงการหมูบานจัดสรรและความสัมพันธกับ
ปฏิสัมพันธ
4.1 การออกแบบโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
จากการศึ กษาการออกแบบผัง โครงการ การออกแบบหน าบ า น การออกแบบภู มิ
สถาปตยกรรม และการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก ผูวิจัยพบวา
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4.1.1 การออกแบบผังโครงการ
การออกแบบถนนโครงการหมูบานจัดสรรแบงไดเปน 3 แบบ ตามทฤษฎีของ สมิทช
และ โอ คส (Schmitz and Oakes, 2004) อันไดแก การวางผังแบบตาราง (grid) การวางผังแบบ
ปลายตัน (cul-de-sac) การวางผังแบบผสม (mix-plan) อยางไรก็ตาม ผูวิจัยพบการวางผังเพียง 2
แบบ คือ การวางผังแบบปลายตัน และการวางผังแบบผสม
1) การวางผังแบบปลายตัน
พบวามีตัวอยางจํานวน 4 โครงการ อันไดแก หมูบานที่ 4 หมูบานที่ 7 หมูบานที่ 8
และหมูบานที่ 9 ใชการวางผังตามแนวยาวแบบปลายตันดานเดียว โดยมีการวางผังถนนหลักเปน
เส น ตามแนวยาวมี บ า นพั ก อยู 2 ข า งทาง และมี ส วนอยู ด า นหน า โครงการ (ภาพที่ 4.1)
(รายละเอียดการวางผังโครงการดูในภาคผนวก ก) ซึ่งเปนรูปแบบการออกแบบที่สอดคลองกับ
แนวคิดการวางผังแบบปลายตันของ พันธุดา บุญเหลือหลอ (2523) ที่สรุปไววาถนนแบบปลายตัน
จะสนับสนุนใหเกิดการจดจําระหวางคนในหมูบานและการพบกันที่บอยขึ้นเนื่องจากมีทางเขาออก
เพี ยงทางเดียว ทํ าให เ กิดการจดจํา เริ่ม พูดคุยกัน และเริ่ม มีปฏิสัม พันธตอกัน โดยผูวิจัยได
สัมภาษณผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบทั้ง 4 โครงการ ไดขอสรุปดังตารางที่ 4.1
ภาพที่ 4.1
การวางผังแบบปลายตันดานเดียว
ทางเขาหมูบาน

ปอมยาม
ถนน
สวน
บาน

ตารางที่ 4.1
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ตารางที่ 4.1
แนวคิดในการวางผังโครงการปลายตัน
โครงการ
หมูบานที่ 4
หมูบานที่ 7
หมูบานที่ 8
หมูบานที่ 9

เปาหมายในการวางผัง
งายตอการเกิดปฏิสัมพันธ
ปรับใหเขากับสภาพที่ดิน
ปรับใหเขากับสภาพที่ดิน
งายตอการมองเห็นจากทุกพื้นที่

ทฤษฎีของพันธุดา

การพบปะโดยบังเอิญ และ
ปฏิสัมพันธ

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
โครงการขนาดเล็ก
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
โครงการขนาดเล็ก (ไมมีการ
คํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
มีทางเขาออกทางเดียว

จากตารางที่ 4.1 สามารถแบงไดเปน 3 กลุม คือ
(1) ผูออกแบบ 2 ทาน มีแนวคิดในการออกแบบผังเพื่อปรับใหเขากับสภาพที่ดิน
โดยไมมีเปาหมายอื่น ๆ
(2) ผู อ อกแบบ 1 ทา น มี แ นวคิ ด ในการออกแบบให งา ยตอ การเกิ ดปฏิ สัม พั น ธ
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก
(3) ผูออกแบบ 1 ทาน มีแนวคิดในการออกแบบงายตอการมองเห็นจากทุกพื้นที่
โดยมีเนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก แตไมไดคํานึงถึงการเกิดปฏิสัมพันธ
จะเห็นไดวาผูออกแบบไมไดมีการคํานึงถึงเรื่องการปฏิสัมพันธในการวางผังแบบปลาย
ตันมากนัก กลาวคือมีเพียงหมูบานที่ 4 ที่มีแนวคิดในการออกแบบใหงายตอการเกิดปฏิสัมพันธ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอ สวนผูออกแบบหมูบานที่ 7 และ 8 ไมไดให
ความสําคัญกับการวางผังเพียงแตปรับใหเขากับสภาพที่ดินเทานั้นซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของ
พันธุดา บุญเหลือหลอ และหมูบานที่ 9 มีแนวคิดในการออกแบบใหงายตอการมองเห็นจากทุก
พื้นที่ ซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอเชนกัน
จากการศึกษา ผูวิจัยจึงสรุปวาแนวคิดการออกแบบผังแบบปลายตันเพื่อเอื้อใหเกิด
ปฏิสัมพันธยังไมไดรับความสําคัญในการออกแบบ แตที่ลักษณะผังแบบปลายตันปรากฏขึ้นไดเปน
เพียงเพราะสภาพทางกายภาพของโครงการที่จํากัดเทานั้น
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2) การวางผังแบบผสม
พบวามีตัวอยางจํานวน 6 โครงการ อันไดแก หมูบานที่ 1 หมูบานที่ 2 หมูบานที่ 4
หมูบานที่ 5 หมูบานที่ 6 และหมู บานที่ 10 เปนโครงการที่มีการวางผัง สวนและสโมสรไวกลาง
โครงการ บานกระจายตัวรอบ ๆ สวนและมีการแบงผังออกเปนกลุมปลายตันยอย ๆ (ภาพที่ 4.2)
(รายละเอียดการวางผังโครงการดูในภาคผนวก ก) ซึ่งเปนรูปแบบการออกแบบที่สอดคลองกับ
แนวคิดการวางผังแบบผสมของ สมิทช และ โอ คส (Schmitz and Oakes, 2004) ที่สรุปไววา การ
วางผังแบบผสมที่มีทางเชื่อมโยงระหวางพื้นที่ที่สรางทางเลือกในการเดินจะชวยสนับสนุนใหคน
เดินมากขึ้น และทฤษฎีของพันธุดา บุญเหลือหลอ (2523) ที่กลาววาถนนแบบปลายตันยอยจะ
สนับสนุนใหเกิดการจดจําในกลุมผูที่อยูอาศัยในปลายตันดวยกันเนื่องจากมีทางเขาออกเพียงทาง
เดี ย ว จะทํ า ใหเ กิ ด การจดจํ า เริ่ ม พู ด คุ ยกัน และเริ่ ม มีป ฏิ สั ม พั น ธต อ กั น โดยผู วิ จัย สั ม ภาษณ
ผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบทั้ง 6 โครงการ ไดขอสรุปดังตารางที่ 4.2
ภาพที่ 4.2
การวางผังแบบผสม

ทางเขา
โครงการ

ปอมยาม
สโมสร
ถนน
สวน
บาน
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ตารางที่ 4.2
แนวคิดในการวางผังโครงการวางผังแบบผสม
โครงการ
หมูบานที่ 1
หมูบานที่ 2
หมูบานที่ 3
หมูบานที่ 5
หมูบานที่ 6
หมูบานที่ 10

เปาหมายในการวางผัง
ความเปนสวนตัว ปรับเปลี่ยนผังให
เขากับสภาพที่ดิน
งายตอการเขาใชแตละพื้นที่และ
งายตอการดูแล
งายตอการเกิดปฏิสัมพันธ
งายตอการเกิดปฏิสัมพันธ
งายตอการเขาใชแตละพื้นที่และ
งายตอการดูแล
ปรับใหเขากับสภาพที่ดิน

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
โครงการขนาดเล็ก (ไมมีการคํานึงถึง
ปฏิสัมพันธ)
โครงการขนาดเล็ก (ไมมีการคํานึงถึง
ปฏิสัมพันธ)
โครงการขนาดเล็ก
โครงการขนาดเล็ก
โครงการขนาดเล็ก (ไมมีการคํานึงถึง
ปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)

จากตารางที่ 4.2 สามารถแบงความเห็นไดเปน 4 กลุมคือ
(1) ผูออกแบบ 2 ทาน มีแนวคิดในการออกแบบผังเพื่องายตอการเขาใชแตละพื้นที่
และงายตอการดูแล เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก
(2) ผู อ อกแบบ 2 ทา น มี แ นวคิ ด ในการออกแบบให งา ยตอ การเกิ ดปฏิ สัม พั น ธ
เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก
(3) ผูออกแบบ 1 ทาน มีแนวคิดในการออกแบบเพื่อใหเกิดความเปนสวนตัวและ
ปรับเปลี่ยนผังใหเขากับสภาพที่ดิน เนื่องจากเปนโครงการขนาดเล็ก
(4) ผูออกแบบ 1 ทาน มีแนวคิดในการออกแบบผังเพื่อปรับใหเขากับสภาพที่ดิน
โดยไมมเี ปาหมายอื่น ๆ
จะเห็นไดวา มีผูออกแบบ 2 ทานที่คํานึงเรื่องปฏิสัมพันธ ในการวางผังแบบผสมอัน
ไดแก หมูบานที่ 3 และ หมูบานที่ 5 ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอ และทฤษฎี
ของ สมิท ช และ โอ คส (Schmitz and Oakes, 2004) สวนผูออกแบบหมูบานที่ 1 มีแนวคิดในการ
ออกแบบใหเกิดความเปนสวนตัว และตองการปรับเปลี่ยนผังใหเขากับสภาพที่ดินซึ่งไมสอดคลอง
กับแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอ หมูบานที่ 2 และหมูบานที่ 6 มีการคํานึงการวางผังใหงาย
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ตอการดูแล และผูออกแบบอีก 1 ทาน อันไดแกหมูบานที่ 10 ไมไดใหความสําคัญกับการวางผัง
เพียงแตตองการปรับผังใหเขากับสภาพที่ดินเทานั้นซึ่งไมสอดคลองกับแนวคิดของพันธุดา บุญ
เหลือหลอ
สรุปไดวาการวางผังโครงการ เพื่อใหเกิดปฏิสัมพันธในโครงการขนาดเล็ก ซึ่งพบในการ
วิจัยนีส้ ามารถแบงไดเปน 2 แบบ คือ แบบปลายตันและแบบผสม และแนวคิดในการวางผังเพื่อให
เกิดปฏิสัมพันธนั้นไมไดรับความสําคัญมากนักโดยมีเพียง 3 โครงการจาก 10 โครงการที่มีแนวคิด
ใหเกิดปฏิสัมพันธ และแนวคิดสวนใหญผูออกแบบจะตองการปรับผังใหกับสภาพที่ดินเปนหลัก
4.1.2 การออกแบบหนาบาน
จากการศึกษาลักษณะการออกแบบหนาบาน ในเรื่องของที่วางระหวางบานและถนน
การออกแบบเฉลียง และการออกแบบรั้ว ปรากฏผลดังนี้
1) ที่วางระหวางบานและถนน
พบว า มี ก ารออกแบบเพี ย ง 1 ลั ก ษณะที่ ส อดคล อ งกั บ ทฤษฎี ข อง วั ต สั น
(Watson,1984) คือ แบบรั้วและเฉลียง (porch & fence) พื้นที่หนาบานที่เอื้ อตอการทํากิจกรรม
และเปดโอกาสใหคนมีปฏิสัมพันธตอกัน ทั้งนี้ตามมารตราฐานดังกลาวกําหนดให บานที่มีระเบียง
รั้วเตี้ยและสวนหนาบานมีระยะไมต่ํากวา 2.40 เมตร ซึ่งจากการสํารวจพบวาหนาบาน มีระยะ
ตั้งแต 2 เมตร ถึง 5 เมตร ซึ่งสอดคลองกับ มาตรฐานดัง ตารางที่ 4.3 อยางไรก็ตาม ปรากฏวาพื้นที่
ดังกลาวเปนทีจ่ อดรถและภูมิสถาปตยกรรมหนาบาน และ มีการปลูกตนไมรกทึบทําใหยากตอการ
มองเห็น (ภาพที่ 4.4 และ 4.5) นอกจากนี้ยังพบวาที่จอดรถบริเวณหนาบานออกแบบใหมีพื้นที่
เพียงพอสําหรับรถยนต 1 คัน ถึง 2 คัน แตในขณะที่ความจริงบานแตละหลังตองการพื้นที่มากกวา
นั้ นซึ่ ง สั ง เกตได จ ากการที่ มีร ถจอดหน าบ านในทุ กหมูบ าน โดยเมื่ อผูวิ จัย ได ทํา การสั ม ภาษณ
ผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบจํานวน 10 โครงการปรากฏขอสรุปดังตารางที่ 4.3
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ภาพที่ 4.3
รูปตัดลักษณะหนาบาน

ถนน

1.2 ม.

2-5 ม.
พื้นที่หนาบาน

ภาพที่ 4.4
ผังลักษณะหนาบานที่พบในการสํารวจ
บาน

ที่จอดรถ

เฉลียง

ถนน
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ภาพที่ 4.5
รูปตัดลักษณะหนาบานมีตนไมปกคลุม

ตารางที่ 4.3
แนวคิดในการออกแบบที่วางระหวางบานและถนน
โครงการ
หมูบานที่ 1
หมูบานที่ 2
หมูบานที่ 3
หมูบานที่ 4
หมูบานที่ 5
หมูบานที่ 6
หมูบานที่ 7
หมูบานที่ 8
หมูบานที่ 9
หมูบานที่ 10
ทฤษฎีตาม
ไทมเซฟเวอร
แสตนดารท

เปาหมายในการออกแบบ
เพื่องายตอการพบปะ
เพื่อใหมีกิจกรรมและงายตอการเกิด
ปฏิสัมพันธ
ไมมีการคํานึง
เพื่องายตอการพบปะ
เพื่องายตอการพบปะ
ใหคนออกมาทํากิจกรรมภายนอกบาน
ไมมีการคํานึง
เพื่อใหคนเดินเลนสามารถทักทายได
ไมมีการคํานึง
ไมมีการคํานึง
เพื่อใหเกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เปนพื้นที่โปรง
เปนพื้นที่โปรง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
เปนพื้นที่โปรง
เปนพื้นที่โปรง
พื้นที่สําหรับทํากิจกรรม
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
เปนพื้นที่โปรง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
มีพื้นที่กิจกรรม ไมควรแคบกวา 8
ฟุต (2.4 เมตร)
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จากตารางที่ 4.3 สามารถแบงความเห็นไดเปน 3 กลุม คือ
(1) ผูออกแบบ 4 ทาน มีความเห็นรวมกันในการออกแบบพื้นที่หนาบาน เพื่อใหงาย
ตอการพบปะ เนื่องจากเปนพื้นที่โปรง
(2) ผู อ อกแบบ 2 ท า น มี ค วามเห็ น ร ว มกั น ในการออกแบบพื้ น ที่ ห น า บ า นให มี
กิจกรรม เนื่องจากมีพื้นที่ที่เอื้อตอการเกิดกิจกรรม
(3) ผูออกแบบ 4 ทาน ไมไดมีการคํานึงถึงการออกแบบ ที่วางระหวางบานและถนน
ใหเกิดปฏิสัมพันธ
จะเห็นไดวาผูออกแบบหลายทานมีการคํานึงถึงเรื่องการปฏิสัมพันธในการออกแบบ
ที่วางระหวางบานและถนนกลาวคือ มีผูออกแบบถึง 6 ทานที่คํานึงเรื่องปฏิสัมพันธอันไดแก หมูบาน
ที่ 1 หมูบานที่ 2 หมูบานที่ 4 หมูบานที่ 5 หมูบานที่ 6 และหมูบานที่ 7 ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีของ
การออกแบบที่วางระหวางบานและถนนใหสงเสริมปฏิสัมพันธของ วัตสัน (Watson, 1984) สําหรับ
การออกแบบที่อยูอาศัย ที่ใหมีพื้นที่หนาบานไวทํากิจกรรม โดยผูออกแบบโครงการหมูบานที่ 1
หมู บา นที่ 4 หมู บ า นที่ 5 และหมู บา นที่ 8 มี แนวคิด เพื่ อ ให ง ายตอ การพบปะทั ก ทายกั น ส ว น
หมูบานที่ 2 และหมูบานที่ 6 มีแนวคิดใหมีกิจกรรมหนาบาน ในขณะที่ ผูออกแบบอีก 4 ทานไมได
คํานึงถึงการออกแบบที่วางระหวางบานและถนนใหเกิดปฏิสมั พันธเลย
2) การออกแบบเฉลียง
จากทฤษฎีของพลาส และลีวิส (Plas and Lewis,1996) การที่มีเฉลียงและระเบียง
ขนาดใหญ จะทํ า ให เ กิ ด การหยุ ด และแวะนั่ ง คุ ย กั บ เพื่ อ นบ า นโดยไม ไ ด เ ตรี ย มการไว ก อ น
โดยเฉพาะอยางยิ่งบนเฉลียงที่ใหความรูสึกเชื้อเชิญและเปนกันเอง แตจากตารางที่ 4.4 พบวา
หมูบาน สวนใหญมีเฉลียงขนาด 2 เมตร ถึง 3 เมตร แตเฉลียงนั้นไมไดถูกออกแบบมาสําหรับทํา
กิจกรรม ทั้งนี้เมื่อผูวิจัยสัมภาษณผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบเฉลียง ปรากฏขอสรุป
ดังตารางที่ 4.5
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ตารางที่ 4.4
ลักษณะหนาบาน
หมูบานที่
ลักษณะหนาบาน
ระยะหนาบาน (เมตร)
ที่จอดรถ (คัน)
ความกวางเฉลียง (เมตร)
ความสูงรั้ว (เมตร)
ความยาวรั้วดานขางที่โปรง
(เมตร)

1

2

3

4

3
1

2
2
ไม
พบ
1.5

5
2

3
1

5

3
1.5
โปรง
ทั้งหมด

6

7

8

9

10

3
2

5
1

3
1-2

3
2

3

3

2

3

1.5

2
2
1
1
ไม
3
3
พบ
1.5 1.5 1.5

1.5

1.5

3

5

5

1.5
1.5
โปรง กึ่ง
ทั้งหมด ทึบ

3

5

3

3

ตารางที่ 4.5
แนวคิดในการออกแบบเฉลียง
โครงการ
หมูบานที่ 1

แนวคิดในการออกแบบเฉลียง
ใหเปนพื้นที่เชื่อมระหวางความเปน
สวนตัวและความเปนสาธารณะ
หมูบานที่ 2
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 3
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 4
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 5
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 6
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 7
เอื้อใหคนออกมานั่งคุยกันได
หมูบานที่ 8
เอื้อใหคนออกมาทํากิจกรรมภายนอก
หมูบานที่ 9
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 10
เอื้อใหคนมาทํากิจกรรมภายนอก
พลาส และ ลีวิส ใหคนเกิดปฏิสัมพันธดวยการหยุด
แวะทักทาย

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับกิจกรรม
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับกิจกรรม
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับกิจกรรม
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับกิจกรรม
เฉลียงและระเบียงขนาดใหญ

3
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จาการตารางที่ 4.5 สามารถแบงแนวคิดไดเปน 3 กลุม คือ
(1) ผูออกแบบ 3 ทาน มีความเห็นรวมกันในการออกแบบเฉลียงใหมีพื้นที่สําหรับ
กิจกรรม โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับกิจกรรม
(2) ผูออกแบบ 1 ทาน มีความเห็นในการออกแบบเฉลียงใหเปนตัวเชื่อมระหวาง
ความเปนสวนตัวของบานและความเปนสาธารณะของนอกบาน โดยมีเงื่อนไข ใหพื้นที่เพียงพอ
สําหรับทํากิจกรรม
(3) ไมมีการคํานึงถึงการออกแบบเฉลียงใหเกิดปฏิสัมพันธ 6 โครงการ
จะเห็นไดวาผูออกแบบคํานึงถึงเรื่องการปฏิสัมพันธในการออกแบบเฉลียงนอย โดย
มีผูออกแบบถึง 6 ทานที่ไมไดคํานึงถึงคํานึงเรื่องปฏิสัมพันธเลยแมแตนอย ซึ่งไมสอดคลองกับ
ทฤษฏีของพลาส และลีวิส (Plas and Lewis,1996) ผูออกแบบ 3 ทาน อันไดแก หมูบานที่ 7
หมูบานที่ 8 และหมูบานที่ 10 มีการคํานึงใหเฉลียงเปนพื้นที่สําหรับเกิ ดกิจกรรม ซึ่งสอดคลองกับ
ทฤษฎี และยังมีผูออกแบบหมูบานที่ 1 ซึ่งมีแนวคิดในการออกแบบเฉลียงให เปนตัวเชื่อมระหวาง
ความเปนสวนตัวของบานและความเปนสาธารณะของนอกบานซึ่งตรงกับทฤษฎีเชนกัน
3) การออกแบบรั้ว
พลาส และลีวิส (Plas and Lewis,1996) ไดสรุปไววา บานที่มีรั้วเตี้ยหรือไมมีรั้วเลย
สนับสนุนตอการเกิดการจดจําและนํามาซึ่งการทักทายกัน ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับผลสํารวจ พบวา
ทุกหมูบานมีลักษณะหนาบานเปนรั้วโปรงยกเวนหมูบานที่ 9 โดยสามารถแบงลักษณะแยกยอย
ออกเปนตําแหนงที่รั้วโปรงอยู และความสูง ดังแสดงในตารางที่ 4.4 กลาวคือ
3.1) ตําแหนง แบงไดเปน 3 สวน ไดแก ดานหนา ดานขาง และ ดานหลัง
3.1.1) ดา นหน า รั้ ว ในทุก โครงการมี ลั กษณะเป น รั้ ว โปรง ตลอดแนวทํ า ให
สามารถมองเห็นบริเวณบานไดชัดเจน มีเพียงหมูบานที่ 9 ที่มีลักษณะเปนรั้วกึ่งทึบไมสามารถ
มองเห็นบริเวณในบานได
3.1.2) ดานขางรั้ว พบ 3 ชนิดคือ เปนรั้วโปรงทั้งหมด เปนรั้วโปรงในชวง 3
เมตร ถึง 5 เมตรแรกแลวทึบทั้ ง หมดไปถึง หลั ง บาน และเปนรั้วกึ่ง ทึ บตลอดแนวซึ่ง พบเพียงที่
หมูบานที่ 9
3.1.3) ดานหลังรั้ว มีลักษณะเปนรั้วทึบทุกโครงการ
3.2) ความสูงรั้ว มีความสูง 1.50 เมตรเทากันทุกโครงการ
โดยเมื่อผูวิจัยไดสัมภาษณผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบรั้ว ปรากฏ
ขอสรุปดังตารางที่ 4.6

75
ตารางที่ 4.6
แนวคิดในการออกแบบรั้ว
โครงการ
หมูบานที่ 1

แนวคิดในการออกแบบรั้ว
เพื่องายตอการเกิดปฏิสัมพันธ รั้วโปรง
จะทําใหปลอดภัยเนื่องจากคนอื่น ๆ
สามารถตรวจสอบแทนได
หมูบานที่ 2
เพื่องายตอการมองเห็น
หมูบานที่ 3
เพื่องายตอการมองเห็น
หมูบานที่ 4
เพื่องายตอการเกิดปฏิสัมพันธและ
ความปลอดภัย
หมูบานที่ 5
เพื่องายตอการเกิดปฏิสัมพันธและ
ความปลอดภัย
หมูบานที่ 6
เพื่องายตอการมองเห็น
หมูบานที่ 7
เปนพื้นที่เชื่อมความสวนตัวและ
สาธารณะ
หมูบานที่ 8
เปนพื้นที่เชื่อมความสวนตัวและ
สาธารณะ
หมูบานที่ 9
ไมมีการคํานึง
หมูบานที่ 10
เพื่องายตอการมองเห็น
ไทมเซฟเวอรแสตนดารท เพื่อใหเกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ
พลาส และ ลีวิส
ใหคนเกิดปฏิสัมพันธดวยการหยุด
แวะทักทาย

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
รั้วโปรงเตี้ย

รั้วโปรง
รั้วโปรง
รั้วเตี้ยและโปรง
รั้วเตี้ยและโปรง
รั้วเตี้ยและโปรง
มองเห็นอีกฝงได
มองเห็นอีกฝงได
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
รั้วโปรง
รั้วเตี้ย
รั้วเตี้ย หรือไมมีรั้วเลย

จากตารางที่ 4.6 สามารถแบงแนวคิดไดเปน 4 กลุม คือ
(1) ผู อ อกแบบ 4 ท า น มี ค วามเห็ น ร ว มกั น ในการออกแบบรั้ ว เพื่ อ ง า ยต อ การ
มองเห็น โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบใหเปนรั้วโปรง
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(2) ผูออกแบบ 3 ทาน มีความเห็นรวมกันในการออกแบบรั้วเพื่องายตอการเกิด
ปฏิ สั ม พั น ธแ ละความปลอดภัย โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบ ใหเ ปนรั้วเตี้ยและโปรง สมารถ
มองเห็นอีกฝงได
(3) ผูออกแบบ 2 ทาน มีความเห็นรวมกันในการออกแบบรั้วโดยคํานึง ถึงพื้นที่
เชื่อมความเปนสวนตัวและสาธารณะ โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบใหเปนรั้วโปรงเตี้ย
(4) ไมคํานึงถึงการออกแบบรั้ว 1 โครงการ
จะเห็ นไดว าผูออกแบบมีการคํานึง ถึง เรื่องการปฏิสัม พันธในการออกแบบรั้ว มี
ผูออกแบบ 5 ทานที่คํานึง ถึงคํ านึง เรื่องปฏิสัมพันธ ซึ่งสอดคลองกับทฤษฏีปจจัยแวดลอมและ
สัมผัสของความเปนชุมชนในเมืองที่ไดวางผังไวแลว ของพลาส และลีวิส (Plas and Lewis, 1996)
และทฤษฎีออกแบบหนาบานใหเกิดปฏิสัมพันธของไทมเซฟเวอรแสตนดารท ไดแก ผูออกแบบ 3
ทาน ของหมูบานที่ 1 หมูบานที่ 4 และหมูบานที่ 5 ซึ่งมีการคํานึง ถึงความงายตอการปฏิสัมพันธ
และความปลอดภัย กับผูออกแบบ 2 ทาน ของหมูบานที่ 7 และหมูบานที่ 8 ซึ่งมีการคํานึง การให
เป นพื้ น ที่เชื่อมความเป น ส วนตั วและสาธารณะ ในขณะที่ผูออกแบบ 4 ทาน ของ หมูบานที่ 2
หมูบานที่ 3 หมูบานที่ 6 และหมูบานที่ 10 มีการคํานึงในการออกแบบรั้วใหงายตอการมองเห็น
สวนผูออกแบบโครงการที่ 9 ไมมีการคํานึงถึงการออกแบบใหเกิดปฏิสัมพันธเลย
สรุปไดวาในการออกแบบหนาบานนั้น พื้นที่วางระหวางหนาบานและถนนไดรับ
ความสําคัญในการออกแบบมากที่สุด โดยมีแนวคิดในการออกแบบใหมีพื้นที่เพียงพอสําหรับการ
เกิดกิจกรรมและพบปะทักทาย องคประกอบที่ถูกใหความสําคัญรองลงมาเปนการออกแบบรั้ว
โดยมีแนวคิดในการออกแบบใหเปนรั้วโปรงเพื่อใหเกิด ปฏิสัมพันธและความเชื่อมโยงสู สาธารณะ
สวนเฉลียงยังไมไดมีการใหความสําคัญมากนักจากผูออกแบบในแงของการสงเสริมปฎิสัมพันธ
4.1.3 การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม
ภู มิ ส ถาป ต ยกรรมเป น อี ก ป จ จั ย สํ า คั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นหมู บ า น
เนื่องจากพื้นที่ของภูมิสถาปตยกรรมครอบคลุมทั้งโครงการและลักษณะภูมิสถาปตยกรรมที่ดีจะ
สนับสนุนใหคนออกมาใชพื้นที่นอกบานมากขึ้น ซึ่ง ในการศึกษาไดแบงภูมิสถาปตยกรรมออกเปน
4 ประเภท สรุปผลไดดังตารางที่ 4.7
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1) ทางเดินเทา (pedestrian walkway)
สถาบันวิศ วกรจราจร (The Institute of Traffic Engineers, 2002) ไดสรุปไววา
ขนาดความกวางทางเดินเทาที่เหมาะสมสําหรับละแวกบานที่ต่ําสุดที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ คือ
1.50 เมตร โดยปราศจากสิ่งกอสราง เพราะระยะนี้จะเปนระยะต่ําสุดที่สามารถใหคนเดินสวนกัน
อยางสะดวกสบาย และสําหรับทางเดินมีสิ่งอํานวยความสะดวกอยางอื่น เชน รั้วกันชน ไฟทาง
และมีพื้นที่เพียงพอสําหรับคนที่จะหยุดคุยกันระหวางทาง ควรจะมีระยะตั้งแต 2.40 เมตร แตจาก
ที่สํารวจพบวา ทางเดินสาธารณะไมไดถูกใหความสําคัญโดยทางเดินเทาไมสามารถใชงานไดใน
หลาย ๆ หมูบานเนื่องจากมีสิ่งกีดขวาง เชน ตนไม ถังขยะ อีกทั้งมีระยะเพียงแค 1.0 ถึง 1.2 เมตร
ซึ่งไมสนับสนุนใหเกิดปฏิสัมพันธ ดังแสดงในตารางที่ 4.7
ตารางที่ 4.7
ลักษณะภูมิสถาปตยกรรมโครงการหมูบานจัดสรร
ลักษณะภูมิสถาปตยกรรม
ขนาดทางเดินเทา (เมตร)
สวนสาธารณะ
ลานในสวน (ปูพื้น)
ตนไมใหรมเงา
ไฟทาง

1
1.2
มี
มี
มี
มี

2
1
มี
มี
มี
มี

3
1
มี

4
1
มี
มี
มี
มี

หมูบาน
5 6
1 1
มี มี
มี มี
มี มี
มี มี

7
1
มี
มี

8
1
มี
มี

9
1
มี

10
1
มี
มี

2) สวนสาธารณะในหมูบานจัดสรร
ในจํานวนสวนสาธา รณะ 6 ประเภทที่ สํานักผังเมือง (2541) จัดแบงไว พบเพียง 1
ประเภท คือสวนใกลบานที่เด็กเลนและสวนหยอมขนาดเล็ ก ซึ่งพบอยูใน 6 โครงการ โดยที่ 5 ใน 6
โครงการนี้จะมีการปูพื้นเปนลานที่สามารถทํากิจกรรมได เมื่อพิจารณาถึงเกณฑดานระยะทาง
พบวาทุกแหงอยูในระยะทางเดินภายใน 300 เมตร ซึ่งใชเวลาเดิน 5-10 นาทีสําหรับเด็กเล็กจนถึง
6 ขวบ ตามแนวคิดของสํานักผังเมือง(2541) และ ฆณฑชัย โรจนะสมิต (2542) แตทุกแหงตองมี
การขามถนนจึงถือวาไมเปนไปตามแนวคิดของสํานักผังเมือง (2541)
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สําหรับองคประกอบของสวนสาธารณะเมื่อเปรียบเทียบตามแนวคิดของ Chiara (195)
พบวา ทั้ง 6 โครงการมีองคประกอบดังนี้
2.1) พื้นที่ปดที่มีอุปกรณและสิ่งอํานวยความสะดวกสําหรับเด็กเลน ไดแก
พื้นที่สําหรับเลนทราย บอน้ํา และ อุปกรณเด็กเลน เชน ที่สําหรับปนปาย
สไลด ชิงชา เปนตน
2.2) สนามหญาสําหรับวิ่งเลน
2.3) พื้นที่ที่มีรมเงาสําหรับกิจกรรม
2.4) อุปกรณเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมถึงมานั่ง กระบะทราย อุปกรณสําหรับแบง
พื้นที่ เชน การปูพื้น รั้ว เปนตน แตบางแหงไมมีอุปกรณเบ็ดเตล็ดอยางครบถวน
โดยเมื่อผูวิจัยไดทําการสัมภาษณ ผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบ
สวนสาธารณะปรากฏขอสรุปดังตารางที่ 4.8
ตารางที่ 4.8
แนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ
โครงการ
หมูบานที่ 1
หมูบานที่ 2

แนวคิดในการออกแบบสวนสาธารณะ
เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
เพื่อใหเกิดความรมรื่น และเกิดกิจกรรม มีตนไมใหญ มีน้ําไหล มีลานกิจกรรม
เกิดความเปนสวนตัวและงายตอ
ออกแบบสวนสาธารณะแบบสวนชุมชน
การเขาใช
ทีม่ ีสวนสาธารณะรวมอยูดานหลังบาน
หมูบานที่ 3 ไมมีการคํานึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 4 งายตอการเขาใชงาน
อยูกลางโครงการ
หมูบานที่ 5 งายตอการเขาใชงาน
อยูกลางโครงการ
หมูบานที่ 6 งายตอการเขาใชงาน
อยูกลางโครงการ รวมไวกับสโมสร
หมูบานที่ 7* งายตอการใชงานและเกิดกิจกรรม
อยูในระยะที่เดินถึง มีศาลาสําหรับนั่ง
หมูบานที่ 8* เพื่อพักผอนพบปะสังสรรค
มีพื้นที่สําหรับกิจกรรม มีที่นั่งทํากิจกรรม
หมูบานที่ 9 ไมมีการคํานึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 10 งายตอการเขาใชงาน
อยูกลางโครงการ
หมายเหตุ * สําหรับหมูบานที่ 7 และ 8 เมื่อสํารวจสภาพจริงไมพบสวนสาธารณะตามที่ให
สัมภาษณ
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จากตารางที่ 4.8 สามารถแบงแนวความคิดไดเปน 5 กลุม คือ
(1) ผู อ อกแบบ 4 ท า น คื อ หมูบ า นที่ 4 5 6 และ 10 มี ค วามเห็ น รว มกั น ในการ
ออกแบบสวนสาธารณะเพื่องายตอการเขาใชงาน โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบคือใหอยูกลาง
โครงการ
(2) ผูออกแบบ 1 ทาน คือหมูบานที่ 1 มีความเห็นในการออกแบบสวนสาธารณะ
เพื่อใหเกิดความรมรื่น และเกิดกิจกรรม โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบ คือใหมีตนไมใหญ มีน้ําไหล
และมีลานกิจกรรม
(3) ผูออกแบบ 1 ทาน คือหมูบานที่ 2 มีความเห็นในการออกแบบสวนสาธารณะ
ให เ กิ ดความเป น ส ว นตั ว และง า ยต อการเขา ใช โดยมี เ งื่อ นไขในการออกแบบคื อ ให ออกแบบ
สวนสาธารณะแบบสวนชุมชนที่มีสวนสาธารณะรวมอยูดานหลังบาน
(4) ผูออกแบบ 1 ทาน คือหมูบานที่ 7 มีความเห็นในการออกแบบสวนสาธารณะ
ใหงายตอการใชงานและเกิดกิจกรรม โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบ คือใหอยูในระยะที่เดินถึง และ
มีศาลาสําหรับนั่ง
(5) ผูออกแบบ 1 ทาน คือหมูบานที่ 8 มีความเห็นในการออกแบบสวนสาธารณะ
เพื่อพักผอนพบปะสังสรรค โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบ คือใหมีพื้นที่สําหรับกิจกรรม และมีที่นั่ง
ทํากิจกรรม
(6) ผูออกแบบไมคํานึงถึงการออกแบบสวนสาธารณะใหสนับสนุนปฏิสัมพันธ 2
โครงการ คือหมูบานที่ 3 และ 9
จะเห็นไดวาผูออกแบบ 8 ทาน ตองการใหมีสวนสาธารณะ แตในความเปนจริงพบ
เพียง 6 โครงการ ซึ่งในจํานวนนี้มีผูออกแบบที่ คํานึงถึงเรื่องการปฏิสัมพันธในการออกแบบ เพียง 1
ท า นเท า นั้ น จึ ง ไม ส อดคล อ งกั บ แนวคิ ด ของคิ เ อร า (1984) ที่ ก ล า วว า การออกแบบให มี
สวนสาธารณะจะชวยใหเกิดปฏิสัมพันธได
3) ตนไมประดับถนน
ตน ไม ประดับถนนในหมูบานที่โตแลวสวนใหญเ ปนเพียงตนไมสําหรับใหความ
สวยงามเทานั้น เนื่องจากเปนโครงการใหม ตนไมที่ใหรมเงายังไมโตนัก (ตารางที่ 4.7)
นอกจากนี้ ยั ง ได ทํ า การสั ม ภาษณ ผู อ อกแบบและผู มี ส ว นร ว มในการออกแบบถึ ง
แนวคิดในการออกแบบตนไมประดับถนน ขอมูลดังตารางที่ 4.9
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ตารางที่ 4.9
แนวคิดในการออกแบบตนไมประดับถนน
โครงการ
แนวคิดในการออกแบบ
หมูบานที่ 1 เพื่อใหเกิดความรมรื่น
หมูบานที่ 2
หมูบานที่ 3
หมูบานที่ 4
หมูบานที่ 5
หมูบานที่ 6
หมูบานที่ 7

เพื่อใหเกิดความรมรื่น
ไมมีการคํานึงถึง
เพื่อใหเกิดความรมรื่น
เพื่อใหเกิดความรมรื่น
เพื่อใหเกิดความรมรื่น
เพื่อใหเกิดความรมรื่นและใหคนออกมา
เดินเลนและทํากิจกรรม
หมูบานที่ 8 เพื่อใหคนออกมาทํากิจกรรม เดินเลน
หมูบานที่ 9 ไมมีการคํานึงถึงการออกแบบ
หมูบานที่ 10 ไมมีการคํานึงถึงการออกแบบ

เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
ใหมีตนไมใหญเปนระยะ ๆ ตาม
ทางเดินเทา
ใหมีตนไมในที่สาธารณะ ทั้งโครงการ
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
ใหมีตนไมใหญ
ใหมีตนไมใหญ
ใหมีตนไมใหญ
ใหมีตนไมใหญ และ มีวัสดุปูพื้น
สวยงาม
มีรมเงา มีพื้นที่เดินเลน
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)

จากตารางที่ 4.9 สามารถแบงแนวความคิดไดเปน 3 กลุม คือ
(1) ผูออกแบบ 5 ทาน คือ หมูบานที่ 1 2 4 5 และ 6 มีความเห็นรวมกันในการ
ออกแบบตนไมประดับถนนเพื่อใหเกิดความรมรื่น โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบให มีตนไม ประดับ
ถนนทั่วทั้งโครงการ หรือตามทางเดินเทาเปนระยะ ๆ
(2) ผูออกแบบ 2 ทาน คือหมูบานที่ 7 และ 8 มีความเห็นในการออกแบบตนไม
ประดับถนนเพื่อใหเ กิ ดความรม รื่น จนสามารถทําใหคนออกมาเดินเลนและทํากิจ กรรม โดยมี
เงื่อนไขในการออกแบบใหมีตนไมใหญทใี่ หรมเงา มีพื้นที่เดินเลน และมีวัสดุปูพื้นสวยงาม
(3) ไมมีการคํานึงการออกแบบตนไมประดับตามแนวถนน 3 โครงการ
จะเห็นไดวาผูออกแบบมีการคํานึงถึงเรื่องการปฏิสัมพันธในการออกแบบ ตนไม
ประดั บถนนนอยมากคือมี ผูออกแบบ 2 ทานเทานั้นที่มีแนวคิด การออกแบบตนไมใหสง เสริม
ปฏิสัมพันธ จึงไมสอดคลองกับแนวคิดขอ ง คิเอรา (1984) ที่กลาววาการออกแบบตนไมตามถนน
ใหมีรมเงาจะชวยสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธได
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4) เครื่องตกแตงถนน
สําหรับรู ปแบบของเครื่ องตกแตง ถนน เมื่อเปรียบเทียบตามแนวคิ ดของ Timesaver Standards for Residential Development (1984) สามารถแบงรูปแบบไดดังนี้
4.1) เครื่องควบคุมการจราจร (traffic control & protection) แบงเปน
4.1.1) สําหรับปองกันทั้งรถและทางเดิน (warn both pedestrian and
motorist) ไดแก การเปลี่ยนวัสดุทางเดินเทา (paving material changes) และการเปลี่ยนวัสดุ
หนาดิน (ballasds grade changes)
4.1.2) สําหรับทางเดินเทา (restrict pedestrians) ไดแก รั้ว (railing) ขอบกัน
เคาะ (kick) ราว (rails) ขอบกําแพง (walls hedges)
4.1.3) สําหรับรถยนต (restrict vehicular) ไดแก การยกแนว (steep banks)
การปลูกตนไม (planted areas) การยกระดับ (steps) ราวกันตก (guard railings)
4.2) ที่ใหรมเงา (shelter) แบงเปน แผงลอย (kiosk) ที่รม (shelter) ที่รับประทาน
อาหารกลางแจง (picnic) ผาใบกันแดด (awning) เรือนหลังคาโปรง (pergola) ซุมไมในสวน
(arbour)
4.3) ไฟทาง แบงตามการใชสอย ดังนี้
4.3.1) ไฟสําหรับตกแตง (decorative) ใชเพื่อประดับใหความสวยงาม
4.3.2) ทางรถสัญจร (vehicular) ใชเพื่อใหความสองสวางในชองทางสัญจร
4.3.3) ไฟทั่วไป (general site) ใชเพื่อใหความสองสวางโดยทั่วไปของโครงการ
4.3.4) ไฟสําหรับทางเดินเทา (pedestrian) ใชเพื่อใหความสองสวางกับ ทาง
คนเดินเทา
4.3.5) ไฟพิเศษ (feature) ใชสําหรับพื้นที่เฉพาะ เชน ทางฉุกเฉิน สระวายน้ํา
จากการสํารวจพบเฉพาะเครื่องควบคุมการจราจรสําหรับรถยนตเปนการยกระดับขอบ
ทางเทาที่หมูบานที่ 8 และพบเพียงไฟทางที่เปนไฟแสงจันทนที่ใหความสวางถนนตอนกลางคืน
เทานั้น (ตารางที่ 4.7)
สรุปไดวาการออกแบบภูมิสถาปตยกรรมนั้น สวนสาธารณะได รับความสําคัญในการ
ออกแบบมากที่ สุ ดโดยมี แนวคิ ด การออกแบบให อ ยูก ลางโครงการ ส ว นองค ป ระกอบที่ ไ ด รั บ
ความสําคัญคอนขางนอยใกลเคียงกันคือ ตนไมประกับถนน และเครื่องตกแตงถนน ในขณะที่
ทางเดินเทาไมไดรับความสําคัญเลย
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4.1.4 การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
จากการศึกษาวิเคราะหสภาพโครงการหมูบานจัดสรรตามที่ไดเขาทําการสํารวจเก็บ
ขอมูล และประเมินทางกายภาพของโครงการหมูบานจัดสรรทั้ง 10 โครงการ พบวาประมาณ
ครึ่งหนึ่งมีการคํานึงถึงการตอบสนองวิถีการดําเนินชีวิตของผูอยูอาศัยในหมูบา น ซึ่งมีพื้นฐานของ
ความแตกต า งตามแนวคิ ด วั ฎ จั กรของชี วิ ต ครอบครั ว ของ ฆณฑชั ย โรจนะสมิ ต (2542) อั น
ประกอบดว ย 1) โสดหรือกอ นแตง งาน 2) แตง งานใหมหรือ แตง งานไมมีบุต ร 3) เริ่ม มีบุต ร
4) ครอบครัวและเด็ก 5) ครอบครัววัยรุน 6) ครอบครัววัยผูใหญ 7) ครอบครัวสูงอายุ โดยพบ
การออกแบบสิ่ง อํานวยความสะดวกสํา หรับกิจ กรรมแบบเดี่ย วหรือกิจ กรรมเฉพาะกลุม ดัง นี้
(ตารางที่ 4.10)
1) พบวาหมูบานจํานวน 6 โครงการมี สโมสรที่ประกอบดวย สระวายน้ํา และหองออก
กําลังกาย ซึ่งเหมาะกับผูอยูอ าศัยทุกประเภทครอบครัว ซึ่งทํากิจกรรมเดีย่ วหรือกลุมก็ได
2) พบวาในทุกโครงการมีพื้นที่กลางแจง อันไดแก สวนสําหรับวิ่งและอุปกรณสําหรับ
เลน ซึ่งเหมาะกับผูอยูอาศัยทุกประเภทครอบครัว ซึ่งทํากิจกรรมเดี่ยวหรือกลุมก็ได
3) พบวาหมูบานจํานวน 5 โครงการ มีพื้นที่นั่งรับประทานอาหารและหองสําหรับนั่ง
ประชุม ซึ่งเหมาะกับผูอยูอาศัยทุกประเภทครอบครัว ซึ่งทํากิจกรรมเดี่ยวหรือกลุมก็ได
ตารางที่ 4.10
สภาพสิ่งอํานวยความสะดวกโครงการหมูบานจัดสรร
สภาพทางกายภาพ
สโมสร
สระวายน้ํา
ที่ออกกําลังกาย
(ในรม)
ที่ออกกําลังกาย
(กลางแจง)
พื้นที่นั่งทานอาหาร
หองประชุม

1
มี
มี
มี

2
มี
มี
มี

3
-

4
มี
มี
มี

ขอมูลหมูบาน
5
6
มี
มี
มี
มี
มี
มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี

มี
มี

มี
มี

-

มี
มี

มี
มี

มี
มี

-

-

-

-

7
มี
มี
มี

8
-

9
-

10
-
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ในสวนของการออกแบบสิ่ง อํานวยความสะดวกที่เอื้อใหเ กิดปฏิสัม พันธ ไดทําการ
สัมภาษณผูออกแบบและผูมีสวนรวมในการออกแบบ 10 โครงการ ปรากฏขอมูลดังตารางที่ 4.11
ตารางที่ 4.11
แนวคิดในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
แนวคิดในการออกแบบ
เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สิ่งอํานวยความสะดวก
หมูบานที่ 1 เพื่อใหคนในหมูบานมาทํากิจกรรม มีพื้นที่สําหรับทํากิจกรรม เชน นั่งเลน สระ
มาแลกเปลี่ยนกัน
วายน้ํา ที่ประชุม พื้นที่สําหรับจัดงาน พื้นที่
อานหนังสือ
หมูบานที่ 2 เพื่อใหคนมีพื้นที่ปฏิสัมพันธกัน
มีสโมสร มีกิจกรรมหลัก ไดแก สระวายน้ํา
และหองออกกําลังกาย
หมูบานที่ 3 ไมมีการคํานึงถึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 4 เพื่อใหเกิดกิจกรรม ใหคนมาใชงาน มีพื้นที่กิจกรรมโดยมีกิจกรรมหลัก ไดแก
พบปะสังสรรคกัน
วายน้ํา และหองออกกําลังกาย
หมูบานที่ 5 เพื่อใหเกิดกิจกรรม ใหคนมาใชงาน มีพื้นที่กิจกรรมโดยมีกิจกรรมหลัก ไดแก
พบปะสังสรรคกัน
วายน้ํา และหองออกกําลังกาย
หมูบานที่ 6 ใหคนมีพื้นที่ปฏิสัมพันธกัน
มีสโมสร มีสระวายน้ํา
หมูบานที่ 7 ไมมีการคํานึงถึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 8 ไมมีการคํานึงถึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
โครงการ
แนวคิดในการออกแบบ
เงื่อนไขเพื่อใหบรรลุเปาหมาย
สิ่งอํานวยความสะดวก
หมูบานที่ 9 ไมมีการคํานึงถึง
(ไมมีการคํานึงถึงปฏิสัมพันธ)
หมูบานที่ 10 ใหเกิดการพบปะกัน
มีพื้นที่ที่สําหรับออกกําลังกาย และลาน
สําหรับนั่งรับประทานอาหาร
โครงการ
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จากตารางที่ 4.11 สามารถแบงแนวความคิดไดเปน 3 กลุม คือ
(1) ผูออกแบบ 5 ทาน มีความเห็นรวมกันในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
เพื่ อใหเ กิดการพบปะและเกิดปฏิสัมพันธตอกัน โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบสิ่งอํานวยความ
สะดวกใหมีสโมสร และ มีกิจกรรมหลัก ไดแก สระวายน้ําและหองออกกําลังกาย และ 1 ทาน ใน
กลุมนี้เสนอใหมีพื้นที่สําหรับทานอาหารรวมกันดวย
(2) ผูออกแบบ 1 ทาน มีความเห็นในการออกแบบสวนสาธารณะใหเกิดเพื่อให
เกิดการพบปะและลกเปลี่ยนกัน โดยมีเงื่อนไขในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกใหมี มีพื้นที่
สําหรับทํากิจกรรม เชน นั่งเลน สระวายน้ํา ทีป่ ระชุม พื้นที่สําหรับจัดงาน พื้นที่อานหนังสือ
(3) ไมมีแนวคิดการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก 4 โครงการ
สรุปไดวาในการออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกมีผูออกแบบหมูบานจํานวน 6
โครงการที่คํานึงถึงการเกิดการพบปะและปฏิสัมพันธอื่น ๆ ของทุกกลุมประเภทครอบครัวที่อยู
อาศัย แตหากพิจารณาถึงประเภทของสิ่งอํานวยความสะดวกแลวนั้น ปรากฏวา ทั้ง 10 โครงการ
จะมีบริเวณสวน ที่สนับสนุนกิจกรรมการออกกําลังกายกลางแจง ในขณะที่สโมสรอันประกอบดวย
สระวายน้ํา ที่ออกกําลัง กายในร ม พื้นที่ทานอาหาร และหองประชุม พรอมสรรพ ปรากฏใน 5
โครงการเทานัน้
4.1.5 สรุปการออกแบบที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
ผูวิจัยพบวาการออกแบบองคป ระกอบหลัก ที่ผูวิจัยไดศึกษา อัน ไดแ ก การวางผัง
โครงการ การออกแบบหนาบาน การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และ การออกแบบสิ่งอํานวย
ความสะดวก ไดถูก นํ า มาใชก ับ แตล ะโครงการโดยสว นใหญ แตห ากพิจ ารณาลึก ลงไปใน
รายละเอียดจะพบวา การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมีจุดออนมากที่สุดโดยมีองคประกอบยอย
คือ ทางเดินเทา ที่ไมมีโครงการใดเลยที่มีลักษณะสงเสริมปฏิสัมพันธ เนื่องจากหลาย ๆ หมูบาน
มีสิ ่ง กีด ขวาง เชน ตน ไม และถัง ขยะ อีก ทั้ง ยัง มีข นาดความกวา งนอ ยกวา ที่ส ถาบัน วิศ วกร
จราจร (The Institute of Traffic Engineers, 2002) ไดกําหนดไวคือ 1.50 เมตรโดยปราศจาก
สิ่งกอสราง และที่รายแรงกวานั้นคือบางแหงไมมีทางเดินเทาเลย ดังตัวอยางในภาพที่ 1 ซึ่งถือ
วาเปนความผิดตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 หมวด 5
ขอ 20.1 ที่กําหนดวาถนนดานที่ใชเปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยในพื้นที่ดินจัดสรรเพื่อที่อยู
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อาศัยและพาณิชยกรรม ตองจัดใหมีทางเดินและทางเทา ซึ่งมีความกวางทางเดินและทางเทา
สุทธิไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร
อยา งไรก็ต ามเกือ บทุก โครงการยัง คงมีส วนสาธารณะ ตน ไมป ระดับ ถนน และ
เครื่องตกแตงถนนเชนเครื่องควบคุมการจราจรและไฟทาง ที่สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธได ตาม
แนวคิดของ กรุง เทพมหานคร (2541) ฆณฑชัย โรจนสมิทธิ์ (2542) และมาตรฐานการพัฒนาที่อยูอาศัย
(Time-saver standards for residential development) ของเดอ เชียรา (De Chiara, 1984) ซึ่งองคประกอบยอย
ดังกลาวปรากฏในปริมาณเล็กนอย
ทั้งนี้การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกถูกใหความสําคัญนอยเปนอันดับรองลงมา
คือมีจํานวน 6 โครงการเทานั้น ที่มีก ารออกแบบองคป ระกอบยอ ยอยา งครบถวนตามแนวคิด
ของฆณฑชัย โรจนะสมิต (2542) และการเคหะแหงชาติ (2529) ซึ่งมีตั้งแต สโมสร สระวายน้ํา
ที่ออกกําลังกาย ที่นั่งทานอาหาร ไปจนถึงหองประชุม โดยมีขอสังเกตดวยวาหากโครงการใดมี
สโมสร โครงการนั้น ก็จ ะมีองคประกอบอื่น ๆ สมบูรณ จึง กลาวไดวาสโมสรเปนองคประกอบ
สํา คัญ ที่เ อื้อ ใหเ กิด องคป ระกอบยอ ยอื่น ๆ ที่จ ะชว ยเสริม สรา งปฏิสัม พัน ธไ ด ถึง กระนั้น ทุก
โครงการจะมีเปนอยางนอยที่สุดก็คือที่ออกกําลังกายกลางแจงซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่วาง
ขั้นต่ําตามขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 สวนการออกแบบผัง
โครงการและพื้นที่หนาบานพบวามีลักษณะที่เอื้ อตอปฏิสัมพันธในเกือบทุกโครงการ เนื่องจาก
เปนลักษณะพื้นฐานของโครงการหมูบานจัดสรรราคาสูงอยูแลว ซึ่งปนไปตามแนวคิดของพันธุ
ดา บุญเหลือหลอ (2523) และมาตรฐานการพัฒนาที่อยูอาศัย (Time-saver standards for
residential development) ของ เชียรา (Chiara, 1984) ตามลําดับ แตมีขอที่นากังวลคือ ผูอยู
อาศัย มัก ใชพื ้น ที ่ห นา บา นเปน ที ่จ อดรถและปลูก ตน ไมห นาทึบ ซึ่ง เปน อุป สรรคตอ การเกิด
ปฏิสัมพันธ ดังตัวอยางในภาพที่ 4 อีกทั้งตัวผูออกแบบเองมีจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งที่มีความ
ตั้ง ใจออกแบบใหสง เสริม ปฏิสัม พันธ ซึ่ง สวนมากในจํา นวนนี้จ ะตั้ง ใจเฉพาะสิ่ง อํา นวยความ
สะดวกและหนาบานเทานั้น
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ตารางที่ 4.12
สรุปการออกแบบที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
องคประกอบ

หมูบานที่มีองคประกอบเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
3

4

5

6

7

8

9

10
มีองคประกอบ
อยางตั้งใจ

1. ผัง
1.1 ผังปลายตัน
1.2 ผังผสม
2. หนาบาน
2.1 ที่วางระหวางหนาบานและถนน*
2.2 เฉลียง
2.3 รั้ว
3. ภูมิสถาปตยกรรม
3.1 ทางเดินเทา
3.2 สวนสาธารณะ
3.3 ตนไมประดับถนน
3.4 เครื่องตกแตงถนน
4. สิ่งอํานวยความสะดวก
4.1 สโมสร
4.2 สระวายน้ํา
4.3 ที่ออกลังกายในรม
4.4 ที่ออกกําลังกายกลางแจง
4.5 พื้นที่นั่งทานอาหาร
4.6 หองประชุม
รวมองคประกอบ
รวม 
ยอยทั้งหมด 14
รวม 
องคประกอบ

2

มีองคประกอบ

1

รวม



4
6

1
2

         

 
    
       


10
8
9

6
3
5

 
    

 
    
         

0
8
7
10

0
3
2
0

6
6
6
10
5
5

5
5
5
5
5
5


  







13
10

  
 


  

  

  
    

  

  
14 6 13 12 13
7 1 9 9 7




   

11
3

8
5

5
0

7
1

 = มีองคประกอบที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
 = มีองคประกอบและตั้งใจเอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
* = การใชประโยชนจริงโดยมากมีอุปสรรคไมสอดคลองกับเปาหมายการออกแบบ
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4.2 การบริหารจัดการโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
การบริ ห ารจั ด การโครงการหมู บ านจั ด สรรเป นอี ก ป จ จั ยสํ าคั ญ ที่ ส นั บ สนุ น ให เ กิ ด
ปฏิสัมพันธได ในสวนนี้จึงไดรวบรวมขอมูล ดวยวิธีการสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการถึงรูปแบบ
วิ ธี การบริ หารในป จ จุ บั น และสั ม ภาษณ ถึ งป จ จั ยการออกแบบที่ มี ผ ลต อปฏิ สั มพั นธ พร อมทั้ ง
สอบถามผูอยูอาศัยเกี่ยวกับปจจัยการบริหารจัดการที่มีผลตอปฏิสัมพันธ ตามตัวแปรยอยดานการ
บริหารจัดการ 5 สวน ไดแก
1. การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
2. การบํารุงและจัดการสาธารณูปโภค
3. การเงิน
4. กฎกติกาในการอยูรวมกันและระเบียบขอบังคับ
5. การจัดกิจกรรมในหมูบานจัดสรร
4.2.1 การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
จากการสัมภาษณผูบริหารจัดการหรือผูมีสวนรวมในการบริหารโครงการหมูบานจัดสรร
พบวา โครงการที่เขาทําการศึกษาเปนโครงการใหมอายุ 3-5 ป ซึ่งอยูภายใตการบังคับใชของกฎหมาย
พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน ป 2543 ที่กําหนดแนวทางการบริหารจัดการโครงการไว 3 แนวทาง ตาม
มาตรา 43 สาธารณูปโภคที่ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้นเพื่อการจัดสรรที่ดิน ตามแผนผังและโครงการที่
ไดรับอนุญาต เชน ถนน สวน สนามเด็กเลน ใหตกอยูในภาระจํายอม เพื่อประโยชนแกที่ดินจัดสรร และให
เปนหนาที่ของผูจัดสรรที่ดินที่จะบํารุงรักษาสาธารณูปโภค ดังกลาวใหคงสภาพดังเชนที่ไดจัดทําขึ้นนั้น
ตอไป และจะกระทําการใดอันเปนเหตุใหประโยชน แหงภาระจํายอมลดไปหรือเสื่อมความสะดวกมิได ให
ผูจัดสรรที่ดินจัดหาธนาคารหรือสถาบันการเงินมาทําสัญญาค้ําประกันการ บํารุงรักษาสาธารณูปโภคซึ่ง
ผูจัดสรรที่ดินไดจัดใหมีขึ้น และยังอยูในความรับผิดชอบในการ บํารุงรักษาของผูจัดสรรที่ดินตามวรรค
หนึ่งกับคณะกรรมการ และใหนํา มาตรา 24 มาใชบังคับ โดยอนุโลม และมาตรา 44 ผูจัดสรรที่ดินจะพน
จากหนาที่บํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาม มาตรา 43 เมื่อไดมีการดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด ภายหลัง
จากครบกําหนดระยะเวลาที่ผูจัดสรร ที่ดินรับผิดชอบการบํารุงรักษาสาธารณูปโภคตาม มาตรา 23 (5)
แลวตามลําดับ ดังตอไปนี้
1) ผูซื้อที่ดิน จัดสรรจัดตั้ง นิติบุคคลหมูบานจัดสรรตามพระราชบัญ ญัตินี้ หรือ นิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่นเพื่อรับโอนท รัพยสินดังกลาวไปจัดการและดูแลบํารุงรักษา ภายในเวลา
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ที่ผูจัดสรรที่ดินกําหนด ซึ่งตองไมนอยกวาหนึ่งรอยแปดสิบวันนับแตวันที่ไดรับแจงจากผูจัดสรร ที่ดิน
2) ผูจัดสรรที่ดินไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด เพื่อการ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค
3) ผูจัดสรรที่ดินจดทะเบียนโอนทรัพยสินดังกลาวใหเปนสาธารณะประโยชน
ในหมู บ านทุ กแห งที่เข าทํ าการสํารวจ ทั้งผู ประกอบการและลูกบ านมีเจตจํานงเลื อก
แนวทางแรกคือ ผูซื้อที่ดินมีสวนร วมในการสงเสริมใหมีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติ
บุคคลตามกฎหมายอื่น เพื่อรับโอนสาธารณูปโภคไปจัดการดูแลบํารุงรักษาภายในระยะเวลาที่ผูจัดสรร
กําหนด ซึ่งพระราชบัญญัตหิ มูบานจัดสรร พ.ศ. 2543 กําหนดใหผูอยูอาศัยจํานวนเกินรอยละ 50 มี
สวนรวมในการจัดตั้ง นิติบุคคลหมูบานจัดสรร ดังนั้นจากการสํารวจและสัมภาษณผูบริหารจัดการ
และผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการ 10 โครงการ พบวามีการดําเนินงาน 3 ลักษณะ ดังนี้ (ตารางที่
4.13)
1. จัดตั้งนิติบุคคลบริหารจัดการโครงการแลว 3 โครงการ โดยพบวาผูอยูอาศัยรอยละ 70
ขึ้นไป มีสวนรวมในการจัดตั้ง ซึ่งจากการสอบถามพบวาเจาของโครงการเดิมมีสวนรวมในการจัดตั้ง
และไดใหความรวมมือจัดตั้งเมื่อขายโครงการหมดและสงมอบใหนิติบุคคล
2. อยู ระหวางการดําเนินการจัดตั้งนิติบุคคล โดยโครงการได ปดการขายแลว และอยู
ระหวางดําเนินเรื่องขอจัดตั้งนิติบุคคล 2 โครงการ ซึ่งพบวาผูอยูอาศัยรอยละ 50 มีสวนรวมในการยื่น
ขอจัดตั้งนิติบุคคล และพบวาเจาของโครงการเดิมไมไดประสานงานตั้งนิติบุคคลทําใหผูอยูอาศัยตอง
ออกมาเรียกรองจัดตั้งนิติบุคคลกันเอง ทําใหเกิดความลาชาในการจัดตั้ง
3. เจาของโครงการเปนผูด ําเนินการบริหารจัดการเนื่องจาก ยังไมปดการขาย 5 โครงการ
ตารางที่ 4.13
สถานภาพนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
รายละเอียด
สถานภาพนิติบุคคล
การมีสวนรวมในการจัดตั้ง (รอยละ
ของผูอยูอาศัยทั้งหมด)

1

50

2

70

 หมายถึง จัดตั้งนิติบุคคลแลว
 หมายถึง อยูระหวางการจัดตั้งนิติบุคคล
 หมายถึง เจาของโครงการเปนผูบริหารจัดการ

3

-

4

51

ขอมูลหมูบาน
5
6


51
70

7

-

8

-

9

-

10

-
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4.2.2 การบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค
การบํ า รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภคของหมู บ า นจั ด สรรที่ มี นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร
ดําเนินการสามารถแบงไดเปน 6 แบบ ตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 (บัณฑิต
จุลาสัย และคณะ, 2546) ไดแก
1. คณะกรรมการหมูบานดําเนินการเองโดยไมมีการจางบริษัทเอกชนเขามาดูแลแทน
2. คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงาน เพื่อขอรับบริการจากหนวยงานราชการ
ทองถิ่น เชน การขุดลอกทอระบายน้ํา เทศบาลจัดเก็บขยะ
3. คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงานกับบริษัทเจาของโครงการ เพื่อจัดใหมี
บริ การสาธารณะพื้น ฐาน ในลั กษณะการตรวจสอบหรือ เรีย กรองใหมีก ารบริการสาธารณะที่
เหมาะสม
4. คณะกรรมการหมูบานเปนผูควบคุมดูแล ในการจางบริษัทเอกชนหรือบริษัทที่มี
ความชํานาญการบริการสาธารณะพืน้ ฐานอยางใดอยางหนึ่ง
5. คณะกรรมการหมูบานดําเนินการแบบรวม คือคณะกรรมการหมูบานดําเนินการจัด
ใหมีการบริหารสาธารณะพื้นฐานเองบางสวน และประสานงานหรือทํางานกับหนวยราชการบางสวน
6. คณะกรรมการหมูบานไมมีการดําเนินการ หรือไมมีการเกี่ยวของกับการบริการ
สาธารณะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ง เนื่องมาจากปจจัย ทางการเงินไมเพียงพอหรือมีจํากัด ในการ
บํารุงดูแลรักษาหมูบาน ดังนั้นรัฐฯ จึงเปนผูดูแลนั้นสาธารณูปโภคบางสวนเอง เชน น้ําประปา เปน
ตน
จากการเขาสํารวจและสัมภาษณผูบริหารจัดการหรือผูที่เกี่ยวของในการบริหารจัดการ
โครงการหมูบานจัดสรร พบวาการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคมี 2 รูปแบบ ดังนี้ (ตาราง
ที่ 4.14)
1. โครงการที่คณะกรรมการหมูบานดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เอง ซึ่งพบจํานวน 5
โครงการ ทั้งที่เปนโครงการที่จัดตั้งนิติบุคคลแลวและอยูระหวางการจัดตั้งนิติบุคคล โดยมีแตเพียง
การจ า งบริ ษั ท รั ก ษาความปลอดภั ย และบริ ษั ท บริ ก ารทํ า ความสะอาดเท า นั้ น รู ป แบบนี้ จึ ง
สอดคลองกับพระราชบัญญัติขางตนในขอ 4
2. โครงการที่เจ าของโครงการยัง ดําเนินการบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค
ทั้ ง หมดเนื่ อ งจากโครงการยั ง ไม ป ด การขายซึ่ ง พบ 5 โครงการ รู ป แบบนี้ จึ ง คล า ยคลึ ง กั บ
พระราชบัญญัติขางตนในขอ 1 (ตามขอ 1 มีการตั้งนิติบุคคลแลว)
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ตารางที่ 4.14
การบํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค
รายละเอียด

1

2

3

มีนิติบุคคลจางบริษัท
ดําเนินงานอยางใด
  
อยางหนึ่ง
เจาของโครงการ
ดําเนินการเอง โดยไมมี
  
การจางบริษัทเอกชน
เขามาดูแล
 หมายถึง มีการจัดการลักษณะนี้
 หมายถึง ไมมีการจัดการลักษณะนี้

ขอมูลหมูบาน
4
5
6

7

8

9

10





















 





4.2.3 การเงิน
การเงินถือเปนหัวใจในการบริหารจัดการเนื่องจากในการบํารุงรักษาสาธารณูปโภค
และการบริการสาธารณะพื้นฐานทุกอยางตองมีคาใชจายในการดําเนินการดังที่พระราชบัญญัติ
การจัดสรรที่ ดิน พ.ศ.2543 กําหนดไว ในการนี้ผูวิจัยไดแบง การศึกษาเรื่องการเงินออกเปน 2
ปจจัย คือ การเก็บเงินกองทุนสํารองโครงการ และการเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการ
บริการสาธารณะ
1. เงิ น กองทุ น จากการสั ม ภาษณ ผู บ ริ ห ารจั ด การหรื อ ผู มี ส ว นร ว มในการบริ ห าร
โครงการหมูบานจัดสรร พบวาหมูบานสวนใหญ คือ 8 แหงมีการจัดตั้งกองทุน โดย 6 ใน 8 แหงมี
การเรียกเก็บเงินทุนลวงหนา 3 ป และ 2 ใน 8 แหงเรียกเก็บเงินทุนลวงหนา 2 ป (ตารางที่ 4.17)
2. การเรี ยกเก็ บค าบํ ารุ ง รั ก ษาสาธารณู ปโภคและการบริ ก ารสาธารณะ จากการ
สัมภาษณผูบริหารจัดการหรือผูมีสวนรวมในการบริหารโครงการหมูบานจัดสรรพบวามีการจัดเก็บคา
บํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ 5 โครงการ ดังตารางที่ 4.17 และพบวาสามารถ
จําแนกรูปแบบการเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะไดเปน 3 ประเภท ไดแก

91
เก็บรายเดือน เก็บเหมารายป และใหผูอยูอาศัยเลือกวาจะจายรายเดือนหรือรายป ซึ่งไมมีที่ใดเลยที่
มีการจายคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตรงเวลา 100% ซึ่งนับเปนปญหา
ตามที่ นคร มุธุศรี (2551) และ บัณฑิต จุลาสัย (2546) ระบุไวนอกจากนี้ยังพบวาหมูบานที่มีการเก็บ
แบบรายเดือนมีสัดสวนในการจายคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตรงเวลา
นอยกวาแบบรายป (ตารางที่ 4.15) สวนในกลุมที่เจาของโครงการดําเนินการอยูยังไมเริ่มเก็บคา
สวนกลางเพราะผูชื้อบานไดจายเงินลวงหนา 2 หรือ 3 ปไปแลว ทั้งนี้ผูบริหารจัดการโครงการหมูบาน
จัดสรรที่มีการจัดเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ 5 โครงการ ใหขอมูล
เพิ่มเติมดวยวา อัตราคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะยังไมเหมาะสม จึงควร
เรียกเก็บเพิ่ม (ดังตารางที่ 4.16) และคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะยังไมมี
กฎบังคับใชในการเรียกเก็บตามพรบ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ที่รุนแรงพอ
ตารางที่ 4.15
รอยละในการเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะไดตรงตามเวลาที่กําหนด
ตามทัศนคติของผูบริหารจัดการหมูบาน
รูปแบบการเก็บ
รอยละในการเก็บคาบํารุงรักษา
จํานวนหมูบานที่มีการเก็บ
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ สาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะได
รายเดือน/รายป
การบริการสาธารณะ
ตรงตามเวลาที่กําหนด
รายเดือน
47.5
2
รายป
80.0
3

ตารางที่ 4.16
ความเหมาะสมของคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะตามทัศนคติของผูอยู
อาศัยในหมูบาน

ความรวมมือในการจายคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
การบริการสาธารณะกลางตรงเวลา
แสดงความเหมาะสมของคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและ
การบริการสาธารณะ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตราฐาน

3.444

1.667

2.667

1.505

ความรวมมือ
มาก
นอย
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ตารางที่ 4.17
การจัดการเรื่องการเงินในโครงการหมูบานจัดสรร
การเงิน

ขอมูลหมูบาน
5
6
7

8

9

10

   













   













1

2

3

4

เงินกองทุนสํารองโครงการ
ลักษณะการเก็บเงินทุนสํารอง
ลักษณะการเก็บคาบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคและการบริการ
สาธารณะรายเดือน
รอยละของจํานวน ผูอยูอาศัยที่จาย
คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการ
บริการสาธารณะรายเดือนตรงตาม
เวลา
เงินกองทุนสํารองโครงการ
ลักษณะการเก็บเงินทุนสํารอง
ลักษณะการเก็บคาสวนกลาง

         

90

80

-

35

60

70

-

-

-

-

 = มี  = ไมมี  = เจาของโครงการยังไมสงมอบ
 = เก็บลวงหนา 3 ป  = เก็บลวงหนา 2 ป  = ไมไดเก็บ
 = เก็บรายป  = เจาของโครงการยังไมสงมอบ
 = เก็บรายเดือน/รายป

4.2.4 กฎกติกาในการอยูรวมกันและระเบียบขอบังคับ
จากการสัมภาษณผู แลบริหารจัดการโครงการพบวา ผูอยูอาศั ยมีการใหความรวมมือ
กับกฎและกติกาในการอยูรวมกันในระดับ มาก คือ 4.222 (ตารางที่ 4.18) จึงกลาวไดวาการไมให
ความรวมมือไมใชปญหาของกลุมหมูบานตัวอยางนี้ ซึ่งไมเปนไปตามที่ นคร มุธุศรี (2551)และ
บัณฑิต จุลาสัย, ยุวดี ศิริ และ วรวิทย กอกอง วิศรุต (2546) ระบุวาเรื่องนี้มักเปนปญหา
ตารางที่ 4.18
ความรวมมือในหมูบานจัดสรร

ความรวมมือ

คาเฉลี่ย
4.222

คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน
0.83

ความรวมมือ
มาก
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4.2.5 การจัดกิจกรรมในหมูบานจัดสรร
ตามทฤษฎีการบริการจัดการหมูบานของ นคร มุธุศรี (2544) การจัดกิจกรรม ประเพณี
กิจกรรมกีฬา และกิจกรรมงานเสวนา จะชวยสนับสนุนใหคนในหมูบานมีโอกาสปฏิสัมพันธกันมาก
ขึ้น
1. จากการสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงกา รหมูบานจัดสรร พบวาในหมูบานตาง ๆ
มี 2 กิจกรรม ซึ่งสอดคลองตามทฤษฎี ไดแก
1.1 กิจ กรรมงานประเพณี ซึ่ง จัดตามวันสําคัญตาง ๆ เชน งานปใหม และงาน
สงกรานตเปนตน
1.2 กิจกรรมกีฬา เปนกิจกรรมที่ ใหคนในหมูบานมีโอกาสแขงกีฬารวมกันหรือพา
ญาติพี่นอง เพื่อน มารวมแขงกีฬาดวย
นอกจากนี้ยังพบวามีกิจกรรมอื่น ๆ อันไดแก กิจกรรมงานบุญ กิจกรรมขึ้นบานใหม
ในหมูบานที่ 1 หมูบานที่ 2 และ หมูบานที่ 5
2. จากการสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการหมูบานจัดสรรที่มีการจัดกิจกรรม 8
โครงการพบวา การเขารวมกิจ กรรมที่หมูบานจัดอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.19) เนื่องจาก
รูปแบบกิจกรรมที่จัดไมมีความหลากหลาย และไมเปนกิจกรรมที่มีความนาสนใจตอผูอยูอาศัย
ตารางที่ 4.19
การเขารวมกิจกรรมหมูบาน

จํานวนคนที่เขารวม

คาเฉลี่ย
3.375

คาเบี่ยงเบนมาตราฐาน จํานวนคนที่เขารวม
0.744
ปานกลาง

4.2.6 การวิเคราะหการรวมมือโดยแยกตามลักษณะนิติบุคคล
ตามทฤษฎีการบริการจัดการหมูบานของ นคร มุธุศรี (2551) การจัดตั้งนิติบุคคลจะ
ชวยใหผอู ยูอาศัยมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและ ชวยหลีกเลี่ยงปญหาที่จะทําใหเกิดความ
ขัดแยงในหมูบานจัดสรร ผลการเปรียบเทียบลักษณะความรวมมือในหมูบานจัดสรรแยกตาม
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สถานะนิติบุคคลของโครงการ กับการรวมมือในหมูบานจัดสรรอันไดแก ความรวมมือในหมูบาน
จัดสรร การรวมมือตอกฎระเบียบหมูบานจัดสรรและการเขารวมกิจกรรมหมูบานมีดังตารางที่ 4.20
ตารางที่ 4.20
ตารางแสดงคาเฉลี่ยความรวมมือในหมูบานจัดสรร การรวมมือตอกฎระเบียบหมูบานจัดสรรและ
การเขารวมกิจกรรมหมูบานแยกตามสถานะนิติบุคคล

ความรวมมือในหมูบานจัดสรร
การรวมมือตอกฎระเบียบของ
หมูบาน
การเขารวมกิจกรรมหมูบาน

โครงการที่มีนิติบุคคลแลว
หรืออยูระหวางจัดตั้งนิติ
บุคคล
3.74

โครงการที่เจาของโครงการยัง
ดําเนินการอยู

3.73

3.18

3.68

2.60

3.23

จากตารางสามารถสรุปไดวา โครงการที่มี นิติบุ คคลแลว มีคา เฉลี่ ยในการใหค วาม
รวมมือตอกิจกรรมหมูบานสูงกวาหมูบานที่ยังไมมีนิติบุคคลดังที่ นคร มุธุศรี (2551) กลาวไวทําให
สรุปไดวาการจัดนิติบุคคลหมูบานจัดสรรมีความสัมพันธตอการรวมมือในหมูบานจัดสรร
4.2.7 สรุปการบริหารจัดการหมูบานจัดสรร
ในประเด็นการบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ ผูวิจัยไดทําการสํารวจหมูบาน
จัดสรร 10 โครงการดวยการสังเกต การสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการ ประกอบกับการแจก
แบบสอบถามผู อ ยู อ าศั ย ภายในโครงการ เพื่ อ ศึ ก ษาการจั ด ตั้ง นิ ติ บุ ค คลหมู บ า นจั ด สรร การ
บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภค การเงิน กฎกติกาในการอยูรวมกันและระเบียบขอบังคับ
และการจัดกิจกรรมในหมูบานจัดสรร พบวาเรื่องการเงินมีจุดออนมากที่สุด คือ ความเหมาะสม
ของเงิน คาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ อยูในระดับนอย และโดยภาพรวม
ถึ ง แม จ ะมี ค วามร ว มมื อ จ า ยค า บํ า รุ ง รั ก ษาสาธารณู ป โภคและการบริ ก ารสาธารณะตาม
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พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ในระดับมากเนื่ องจาก 5 หมูบานที่สรางเสร็จใหมไดมี
การชําระลวงหนาไว 2-3 ป สวนอีก 3 หมูบานมีการเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการ
บริการสาธารณะรายปไดมาก แตก็มี 2 หมูบานที่เก็บคาบํารุงรักษารายเดือนไดเพียงรอยละ 47 ซึ่ง
ผูบริหารจัดการหมูบานใหความเห็นวา กฎหมายยังไมไดมีขอบังคับใชที่รุนแรงพอ สภาพปญหานี้
จึงยังคงตรงกับที่ นคร มุธุศรี (2551) และบัณฑิต จุลาสัย, ยุวดี ศิริ และ วรวิทย กอกอง วิศรุ ต
(2546) ไดระบุไวซึ่งยอมจะสงผลตอการมีปฏิสัมพันธในแงลบในอนาคต
ปจจัยที่มีปญหารองลงมาคือการจัดกิจกรรมในหมูบา นจัดสรรที่แมหมูบานตาง ๆ จะ
จัดขึ้นดังที่นคร มุธุศรี (2544) เสนอแตยังมีการเขารวมเพียงระดับปานกลาง ซึ่งอาจเปนเพราะมี
รู ป แบบในการจั ด กิ จ กรรมที่ไ ม ห ลากหลายและไม เ ปน ที่ส นใจต อผู อยู อ าศั ย ส วนรู ปแบบการ
บํารุงรักษาและจัดการสาธารณูปโภคพบเพียง 2 รูปแบบคือ โครงการเกาที่ คณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เองโดยมีการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยกับทําความสะอาด และ
โครงการใหมเจาของโครงการยังดําเนินการ อยู ในจํานวนเทากันคือ แบบละ 5 โครงการ ซึ่งในกลุม
โครงการเกา 5 โครงการที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร แลวนั้น มีความรวมมือในการจัดตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยูในระดับปานกลาง คือเพียงรอยละ 50 ของผูอยูอาศัยเทานั้น สวนกฎ
กติกาในการอยูรวมกันและระเบียบขอบังคับพบวาสวนใหญใหความรวมมือ
4.3 ปฏิสัมพันธในโครงการหมูบานจัดสรร
ในส ว นเรื่ อ งปฏิ สั ม พั น ธ ใ นหมู บ า นจั ด สรร ผู วิ จั ย ได เ ก็ บ ข อ มู ล ด ว ยการสั ม ภาษณ
ผูบริหารจัดการโครงการ และแบบสอบถามกับผูอยูอาศัยเพื่อศึกษาถึงสภาพปฏิสัมพันธ และพื้นที่ที่
เกิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ใ นโครงการหมู บ า นจั ด สรรในป จ จุ บั น และนํ า มาวิ เ คราะห โ ดยใช ส ถิ ติ ร อ ยละ
(percentage) คาเฉลี่ย (mean) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation) ผลปรากฏดังนี้
4.3.1 ลักษณะการปฏิสัมพันธ
ลักษณะการปฏิสัมพันธภายในหมูบานจัดสรร แบงเปน
1. การพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น
2. การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
3. การรวมกิจกรรมหมูบาน
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จากการศึกษาพบการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น มากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.4600)
ซึ่งถือวามีระดับความถี่ของปฏิสัมพันธ อยูในระดับมาก สวนการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
(คาเฉลี่ย 3.36) และการรวมกิจกรรมหมูบาน (คาเฉลี่ย 3.22) มีความถี่รองลงมาตามลําดับโดย
ปฏิสัมพันธทั้งสองอยูในระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.21)
ตารางที่ 4.21
คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของลักษณะการปฏิสัมพันธภายในหมูบานจัดสรร
ลักษณะ

คาเฉลี่ย

พบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น
ไปมาหาสูกบั ผูอยูอาศัยทานอื่น
รวมกิจกรรมหมูบาน

3.4600
3.3600
3.2200

คาเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
0.95212
1.27391
1.25014

ระดับการปฏิสัมพันธ
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง

4.3.2 พื้นที่ในการปฏิสัมพันธ
จากการศึกษาตําแหนงของพื้นที่ที่เกิดปฏิสัมพันธในหมูบานเรียงลําดับจากมากไป
นอย พบวาพื้นที่ที่มีการเกิดการพบปะทักทายมากที่สุด ลําดับที่ 1 ไดแก หนาบาน ลําดับที่ 2 ไดแก
สวน ลําดับที่ 3 ไดแก ถนนและตัวบาน สวนที่มีนอยที่สุด ไดแก สโมสร สวนพื้นที่ที่เกิดการทํา
กิจ กรรมของหมูบานมากที่สุดนั้ น ไดแ ก สโมสร ลํา ดับที่ 2 ไดแ ก สวน ลํา ดับที่ 3 ไดแก ถนน
ลําดับที่ 3 ไดแก หนาบาน และนอยที่สุด ไดแก ตัวบาน (ตารางที่ 4.22)
ตารางที่ 4.22
ตําแหนงของพื้นที่ที่เกิดปฏิสัมพันธในหมูบานเรียงลําดับจากมากไปนอย
รูปแบบการปฏิสัมพันธ
พบปะทักทาย

มากที่สุด
หนาบาน

มาก
สวน

ทํากิจกรรมของหมูบาน

สโมสร

สวน

ปานกลาง
ถนน
บาน
ถนน

นอย
-

นอยที่สุด
สโมสร

หนาบาน

บาน
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ผูวิ จั ย สรุป ได ว าปฏิ สั ม พัน ธ ใ นหมูบ า นจั ดสรรป จ จุ บั น ยั ง อยู ใ นระดั บ ปานกลางอั น
สอดคลองกับสภาพที่พระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 และนาจะเปนเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
ปญหาตาง ๆ ดังที่นคร มุธุศรี (2544) กับบัณฑิต จุลาสัย และคณะ (2546) กลาวไว อยางไรก็ตาม
พื้นที่ที่เกิดปฏิสัมพันธ ประเภทการพบปะทักทายมากที่สุด ไดแก หนาบาน ซึ่งตรงตามเปาหมาย
ของเชียรา (Chaira, 1984) และพื้นที่ทํากิจกรรมมากที่สุดของหมูบาน ไดแก สโมสร ซึ่งตรงกับ
เปาหมายทีก่ ารเคหะแหงชาติ (2529) ระบุ
4.4 ความสัมพันธระหวางการออกแบบโครงการและปฏิสัมพันธ
จากการศึ ก ษาการออกแบบองค ป ระกอบทางสถาป ต ยกรรมที่ มี ผ ลต อ ระดั บ การ
ปฏิสัมพันธ พบวาองคประกอบทางสถาปตยกรรมประเภทสิ่งอํานวยความสะดวกเปนปจจัย ที่ผูอยู
อาศัยเห็นวาเปนปจจัยที่สนับสนุนตอการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานมากที่สุด (คาเฉลี่ย 3.77)
รองลงมาเปนการวางผังโครงการและอาคาร (คาเฉลี่ย 3.72) และรั้ว (คาเฉลี่ย 3.56) ตามลําดับ
ซึ่งคาเฉลี่ยดังกลาวทั้งหมดอยูใ นระดับมากดังตารางที่ 4.23
ตารางที่ 4.23
ความสัมพันธระหวางองคประกอบทางสถาปตยกรรมและระดับการปฏิสัมพันธ
องคประกอบทางสถาปตยกรรม

คาเฉลี่ย

การวางผังโครงการและอาคาร
การเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ บริเวณโครงการ
พื้นที่ระหวางตัวบานถึงบริเวณถนน
ระเบียงบาน
รั้ว
ทางเทา
สวนสาธารณะ
ตนไมริมถนน
อุปกรณริมถนน เชน มานั่ง ถังขยะ ฯลฯ

3.7200
3.4400
3.5000
3.5556
3.5610
3.3158
3.2750
3.0286
3.0500

คาเบี่ยงเบน
มาตราฐาน
0.9697
0.8121
0.7226
0.9085
0.8381
1.0680
1.2807
1.0427
1.1535

ระดับความเห็น
ของผูอยูอาศัย
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
มาก
มาก
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
ปานกลาง
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ตารางที่ 4.23 (ตอ)
องคประกอบทางสถาปตยกรรม
แสงสวางของบริเวณสาธารณะ
สิ่งอํานวยความสะดวกเชน สโมสร หอง
ประชุม สระวายน้ํา

คาเฉลี่ย
3.2791
3.7674

คาเบี่ยงเบน ระดับความเห็น
มาตราฐาน ของผูอ ยูอาศัย
0.90831 ปานกลาง
1.1304

มาก

นอกจากนี้ ผู วิ จั ย ได ทํ า การวิ เ คราะห ความสั ม พั น ธ ร ะหว า งองค ป ระกอบทาง
สถาปตยกรรมกับระดับที่องคประกอบนั้นมีผลสนับสนุนปฏิสัมพันธและปฏิสัมพันธในโครงการ
หมูบานจัดสรรดวยสถิตสิ ัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation-r) ปรากฏผลดังตารางที่ 4.24
ตารางที่ 4.24
ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางองคประกอบทางสถาปตยกรรมกับ
ปฏิสัมพันธในโครงการหมูบานจัดสรร

การวางผังโครงการและ
อาคาร
การเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ
บริเวณโครงการ
พื้นที่ระหวางตัวบานถึง
บริเวณถนน
เฉลียง

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ลักษณะปฏิสัมพันธ
พบปะทักทาย ไปมาหาสูกับ
รวมกิจกรรม
กับผูอยูอาศัย ผูอยูอาศัย
หมูบาน
ทานอื่น
ทานอื่น
0.192
-0.028
0.215
0.182
0.849
0.134
50
50
50
0.088
0.058
0.114
0.544
0.690
0.431
50
50
50
.415(**)
.465(**)
.298(*)
0.004
0.001
0.044
46
46
46
.397(*)
.409(**)
.487(**)
0.016
0.013
0.003
36
36
36
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ตารางที่ 4.24 (ตอ)

รั้ว

ทางเทา

สวนสาธารณะ

ตนไมริมถนน

อุปกรณริมถนน

แสงสวางของบริเวณ
สาธารณะ
สิ่งอํานวยความสะดวก

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ลักษณะปฏิสัมพันธ
พบปะทักทาย ไปมาหาสูกับ
รวมกิจกรรม
กับผูอยูอาศัย ผูอยูอาศัย
หมูบาน
ทานอื่น
ทานอื่น
0.295
.549(**)
.504(**)
0.061
0.000
0.001
41
41
41
-0.278
-0.094
-0.076
0.092
0.575
0.652
38
38
38
.443(**)
.459(**)
.458(**)
0.004
0.003
0.003
40
40
40
.428(**)
.480(**)
.355(*)
0.010
0.004
0.036
35
35
35
0.197
0.200
.449(**)
0.223
0.215
0.004
40
40
40

0.229
0.139
43
0.229
0.140
43

0.151
0.333
43
0.255
0.098
43

0.269
0.082
43
.423(**)
0.005
43

จากตารางที่ 4.24 ผลการวิเ คราะหแ ละการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการ
ออกแบบองค ป ระกอบทางสถาป ต ยกรรม และปฏิ สั ม พั น ธ ใ นโครงการหมู บ า นจั ด สรรทั้ ง 10
โครงการ สะทอนใหเห็นวาในโครงการทั้ง 10 มีองคประกอบทางสถาปตยกรรมและปฏิสัมพันธ

100
หลายคู สั ม พั น ธ กั น อย า งมี นั ย สํ า คั ญ ทางสถิ ติ ผู วิ จั ย จึ ง ต อ งทํ า การเปรี ย บเที ย บลั ก ษณะ
ความสัมพันธดังกลาวซึ่งพบวา
1. พื้นที่ระหวางตัวบานถึงบริเวณถนนมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยู
อาศัยทานอื่นและการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น โดยมีขนาดความสัมพันธปานกลางเปน
แบบแปรผันตาม (r = 0.415 และ 0.416) ในขณะที่มีความสัมพันธกับการร วมกิจกรรมหมูบานโดย
มีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.298) จึงสรุปไดวา พื้นที่ระหวางตัวบาน
ถึงบริเวณถนนมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน อื่นมากที่สุด รองมาเปนพบปะ
ทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น และนอยที่สุดเปนการรวมกิจกรรมหมูบาน
2. เฉลียงบานมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น โดยมีขนาด
ความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.397) มีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยู
อาศัยทานอื่น และกับการรวมกิจกรรมหมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธปานกลางเปนแบบแปรผั น
ตาม (r = 0.409 และ 0.487) จึงสรุปวา เฉลียงมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานมาก
ที่สุด รองมาเปนการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และนอยที่สุดเปนการพบปะทักทายกับผูอยู
อาศัยทานอื่น
3. รั้วไมมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่ น แตมีความสัมพันธ
กับการไปมาหาสูกั บผูอยูอาศัยทานอื่น และมีความสัมพันธกับ การรวมกิจ กรรมหมูบานโดยมี
ความสัมพันธปานกลางเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.544 และ 0.507) จึงสรุปวา รั้วมีความสัมพันธ
กับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด รองมาเปนการรวมกิจกรรมหมูบาน และไมมี
ความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น
4. สวนสาธารณะมีความสัมพันธ กับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการ
ไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น รวมถึงมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบาน โดยมีขนาด
ความสัมพันธปานกลางเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.459 ,0.458 และ 0.443) จึ ง ส รุ ป ว า ส ว น
สาธารณะมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น ใกลเคียงกับการรวมกิจกรรม
หมูบาน ซึ่งมากกวาความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น
5. ตนไมริมถนนมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น และกับการ
ไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่นโดยมีขนาดความสัมพันธปานกลางเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.428
และ 0.480) และมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธนอยเปนแบบ
แปรผันตาม (r = 0.355) จึงสรุปวาตนไมริมถนนมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน
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อื่นมากที่สุด รองมาเปนการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น และนอยที่สุดเปนการรวมกิจกรรม
หมูบาน
6. อุปกรณริมถนนมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธ
ปานกลางเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.449) จึงสรุปวาอุปกรณริมถนนมีความสัมพันธกับการรวม
กิจกรรมหมูบานเทานั้น
7. สิ่ง อํานวยความสะดวกมีความสัม พันธกับการรวมกิจ กรรมหมูบานโดยมีข นาด
ความสัมพันธปานกลางเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.423) จึงสรุปวาสิ่งอํานวยความสะดวกมี
ความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานเทานั้น
กลาวโดยสรุปทั้ง 7 ขอ จะเห็นวามีองคประกอบทางการออกแบบที่มีความสัมพันธกับ
ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง 3 อยู 4 องค ป ระกอบได แ ก พื้ น ที่ ร ะหว า งบ า นถึ ง ตั ว ถนน เฉลี ย ง
สวนสาธารณะ และตนไมริมถนน สําหรับรั้วนั้นมีความสัมพันธกับลักษณะปฏิสัมพันธ 2 อยางคือ
การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการรวมกิจกรรมหมูบาน ในขณะที่อุปกรณริมถนนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีความสัมพันธกับเฉพาะการรวมกิจกรรมหมูบานเทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคประกอบตาง ๆ พบวา สวนสาธารณะ ตนไมริมถนน พื้นที่
ระหวางตัวบานถึงริมถนน และเฉลียง มีระดับความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัย
ท า นอื่ น มากถึ ง น อ ยที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ ส ว นรั้ ว ต น ไม ริ ม ถนน พื้ น ที่ ร ะหว า งตั ว บ า นถึ ง ริ ม ถนน
สวนสาธารณะ และเฉลียง มีระดับความสัมพันธกับการไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบานมากถึง
นอยที่สุดตามลําดับ ในขณะที่ รั้ว เฉลียง สวนสาธารณะ อุปกรณริมถนน สิ่งอํานวย ความสะดวก
ตนไมริมถนน และพื้นที่ระหวางตัวบานถึงริมถนน มีความสัมพันธกับก ารรวมกิจกรรมหมูบานมาก
ถึงนอยที่สุดตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 4.25
ดังนั้นจึงสรุปได วาองคประกอบทางสถาปตยกรรมมีสว นสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางผู
อยูอาศัย ซึ่งเปนไปตามเปาหมายการออกแบบและการสนับสนุนใหมีองคประกอบเหลานี้ของหลาย
นักคิดและองคกรเชน เชียรา (Chiara ,1984) ผูเขียน Time Saver Standards มณฑชัย โรจนสมิต
(2544) กรุงเทพมหานคร (2541) และการเคหะแหงชาติ (2529) นอกจากนั้นยังเปนไปตามเปาหมาย
ของกฎหมายคือ ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2544 อีกดวย
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ตารางที่ 4.25
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางองคประกอบทางสถาปตยกรรมที่มีความสัมพันธกับปฏิสัมพันธ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

การพบปะทักทาย
สวนสาธารณะ
ตนไมริมถนน
พื้นที่ระหวางตัวบานถึงริม
ถนน
เฉลียง

การไปมาหาสู
รั้ว
ตนไมริมถนน
พื้นที่ระหวางตัวบานถึง
ริมถนน
สวนสาธารณะ
เฉลียง

การรวมกิจกรรม
รั้ว
เฉลียง
สวนสาธารณะ
อุปกรณริมถนน
สิ่งอํานวนความสะดวก
ตนไมริมถนน
พื้นที่ระหวางตัวบานถึงริม
ถนน

4.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการโครงการและปฏิสัมพันธ
จากการศึกษาพบวามีการบริหารจัดการที่ ผูอยูอาศัยเห็นวา เปนปจจัยสนับสนุนตอการ
มีปฏิสัมพันธ ในระดับมากอยูถึง 7 ปจจัยโดยเรียงตามลําดับคือ ความนาเชื่อถือของการรักษา
ความปลอดภัย (คาเฉลี่ย 3.88) การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน (คาเฉลี่ย 3.67) ความ
สะอาดภายในโครงการ (คาเฉลี่ย 3.61) รูปแบบองคกรบริหารหมูบาน (คาเฉลี่ย 3.58) รูปแบบ
กิ จ กรรมงานประเพณี เทศกาลต า ง ๆ (ค า เฉลี่ย 3.56) ความเหมาะสมของคา บริ ห ารทรั พ ย
สวนกลางที่เรียกเก็บ (คาเฉลี่ย 3.53) ความรวมมือจายทรัพยสินสวนกลาง (คาเฉลี่ย 3.49) ความ
รวดเร็ ว ในการเข า แก ไ ขเมื่ อ มี ก ารแจ ง เหตุ ขั ด ข อ ง (3.48) การจั ด ตั้ ง กองทุ น เงิ น บริ ห ารทรั พ ย
สวนกลาง (คาเฉลี่ย 3.47) และกฎระเบียบหมูบาน (คาเฉลี่ย 3.4545) ตามลําดับ (ตารางที่ 4.26)
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ตารางที่ 4.26
ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการและการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน

รูปแบบของการบริหารจัดการ

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
มาตราฐาน

ความเห็น
ของผูอยูอาศัย

ความนาเชื่อถือของการรักษาความปลอดภัย

3.8800

0.8485

มาก

การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน

3.6739

0.7903

มาก

ความสะอาดภายในโครงการ

3.6087

0.8557

มาก

รูปแบบองคกรบริหารหมูบาน

3.5833

1.0279

มาก

รูปแบบกิจกรรมงานประเพณี เทศกาลตาง ๆ

3.5600

1.1277

มาก

ความเหมาะสมของคาบริหารทรัพย
สวนกลางที่เรียกเก็บ

3.5333

0.8686

ความรวมมือจายคาบริหารทรัพยสวนกลาง

3.4889

0.9681

ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจง
เหตุขัดของ

3.4800

0.8141

การจัดตั้งกองทุนเงินบริหารทรัพยสวนกลาง

3.4694

1.3086

มาก

กฎระเบียบของหมูบาน

3.4545
3.3778

0.8478
1.0507

มาก

ความโปรงใสในการบริหาร

มาก
มาก
มาก

ปานกลาง

นอกจากนี้ผูวิ จัยไดทําการวิเคราะห ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารจัดการที่มี
ผลตอปฏิ สัม พั น ธ กับ ปฏิสัม พั น ธในโครงการหมูบานจั ดสรรดวยสถิติส หสั ม พันธ แบบเพียรสั น
(Pearson Correlation-r) ปรากฎผลดังตารางที่ 4.27
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ตารางที่ 4.27
ผลการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารจัดการกับปฏิสัมพันธในโครงการ
หมูบานจัดสรร

การดําเนินการจัดตั้งองคกร
บริหารหมูบาน
รูปแบบองคกรบริหารหมูบาน

ความสะอาดภายในโครงการ

ความรวดเร็วในการเขาแกไข
เมื่อมีการแจงเหตุขัดของ
ความนาเชื่อถือของการรักษา
ความปลอดภัย
การจัดตั้งกองทุนเงินบริหาร
ทรัพยสวนกลาง
ความเหมาะสมของคาบริหาร
ทรัพยสวนกลางที่เรียกเก็บ
ความรวมมือจายคาบริหาร
ทรัพยสวนกลาง

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ลักษณะปฏิสัมพันธ
พบปะทักทาย ไปมาหาสูกับ
รวมกิจกรรม
กับผูอยูอาศัย ผูอยูอาศัย
หมูบาน
ทานอื่น
ทานอื่น
0.202
.321(*)
.293(*)
0.179
0.030
0.048
46
46
46
.316(*)
0.151
0.138
0.029
0.305
0.349
48
48
48
0.070
.308(*)
.346(*)
0.645
0.037
0.018
46
46
46
0.188
.321(*)
0.180
0.190
0.023
0.212
50
50
50
0.043
0.190
.295(*)
0.765
0.187
0.038
50
50
50
.310(*)
0.238
0.160
0.030
0.100
0.271
49
49
49
0.118
0.143
0.176
0.440
0.350
0.248
45
45
45
0.141
0.117
0.149
0.355
0.443
0.330
45
45
45
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ตารางที่ 4.27 (ตอ)

ความโปรงใสในการบริหาร

กฎระเบียบของหมูบาน

การจัดตารางเวลากิจกรรม

เงินที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับ
กิจกรรมแตละครั้ง
การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร

รูปแบบกิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลตาง ๆ
รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬา หรือ
ออกกําลังกาย
รูปแบบกิจกรรมงานเสวนา

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

ลักษณะปฏิสัมพันธ
พบปะทักทาย ไปมาหาสูกับ
รวมกิจกรรม
กับผูอยูอาศัย ผูอยูอาศัย
หมูบาน
ทานอื่น
ทานอื่น
-.423(**)
-0.031
0.083
0.004
0.838
0.590
45
45
45
0.229
.372(*)
.392(*)
0.136
0.013
0.009
44
44
44
.430(**)
.424(**)
0.283
0.002
0.003
0.051
48
48
48
0.264
0.285
0.255
0.080
0.057
0.091
45
45
45
0.280
.396(*)
.321(*)
0.051
0.005
0.024
49
49
49
.375(*)
.286(*)
.302(*)
0.007
0.044
0.033
50
50
50
.382(*)
.297(*)
0.266
0.009
0.045
0.074
46
46
46
0.278
0.253
.365(*)
0.056
0.083
0.011
48
48
48
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จากตารางที่ 4.27 ผลการวิเ คราะหแ ละการเปรียบเทียบความสัมพันธระหวางการ
บริหารจัดการโครงการและปฏิสัมพันธในโครงการหมูบ านจัดสรรทั้ง 10 โครงการ สะทอนใหเห็นวา
ในโครงการทั้ ง 10 มี ป จ จั ย ทางการบริ ห ารจั ด การและปฏิ สั ม พั น ธ ห ลายคู สั ม พั น ธ กั น อย า งมี
นัยสําคัญทางสถิติ ผูวิจัยจึงตองทําการเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธดังกลาวซึ่ง พบวา
1. การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบานมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยู
อาศัยทานอื่น และมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอ ย
เปนแบบแปรผันตาม (r = 0.321 และ 0.293) จึงสรุปวา การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน
มีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน อื่นมากที่สุด และนอยที่สุด คือการรวมกิจกรรม
หมูบาน
2. รูปแบบองคกรบริหารหมูบานมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัย
ภายในหมูบาน โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.316) จึงสรุปวา
รูปแบบองคกรบริหารหมูบานมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยภายในหมูบาน
เล็กนอย
3. ความสะอาดภายในโครงการมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน
อื่น และมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบาน โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบ
แปรผันตาม (r = 0.308 และ 0.346) จึงสรุปวาความสะอาดภายในโครงการมีความสัมพันธกับ การ
รวมกิจกรรมหมูบานมากที่สุด และนอยที่สุดคือ การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
4. ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจงเหตุขัดของมีความสัมพันธกับการไปมา
หาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.321) จึง
สรุปวาความรวดเร็วในการเขาแกไขมีความสัมพันธกับไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่นเล็กนอย
5. ความนาเชื่อถือของการรักษาความปลอดภัยมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรม
หมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.295) จึงสรุปวาความ
รวดเร็วในการเขาแกไขมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบานเล็กนอย
6. การจัดตั้งกองทุนเงินบริหารทรัพยสวนกลางมีความสัมพันธกับการพบปะทักทาย
กับผูอยูอาศัยทานอื่น โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.310) จึง
สรุปวาการจัดตั้งกองทุนเงินบริหารทรัพยสวนกลางกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น
เล็กนอย
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7. ความโปรงใสในการบริหารมีความสัมพันธ กับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทาน
อื่นโดยมีขนาดความสัมพันธ มาก เปนแบบแปรผกผัน (r = -0.423) จึงสรุปวา วาความโปรงใสใน
การบริหารมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นในเชิงลบ
8. กฎระเบียบของหมูบานมีความสัมพันธกับการ การไปมาหาสูกับผูอยู อาศัยทานอื่น
และ การเขารวมกิจกรรมหมูบานโดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r =
0.372 และ 0.392) จึงสรุปวากฎระเบียบของหมูบานมีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรม
หมูบานมากที่สุด และนอยที่สุดเปนการไปมาหาสูกับเพื่อนบานทานอื่น
9. การจัด ตารางเวลากิจกรรมมีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทาน
อื่น และมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน อื่น โดยมีขนาดความสัมพันธ มากเปน
แบบแปรผันตาม (r = 0.430 และ 0.424) จึงสรุปวาการจัดตารางเวลากิจกรรมในโครงการมี
ความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด และนอยที่สุ ดคือสัมพันธกับ การ
ไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
10. การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารมีความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัย
ทานอื่น และมีความสัมพันธกับการรวมกิจกรรมหมูบาน โดยมีขนาดความสัมพันธปานกลางเปน
แบบแปรผันตาม (r = 0.430 และ 0.424) จึงสรุปวา การประชาสัมพันธขอมูลขาวสารในโครงการมี
ความสัมพันธกับการไปมาหาสู กับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด และมีความสัมพันธกับการรวม
กิจกรรมหมูบานนอยที่สุด
11. รูปแบบกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลตาง ๆ มีความสัมพั นธกับการพบปะทักทาย
กับผูอยูอาศัยทานอื่น มีความสัมพันธกับ การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และมีความสัมพันธ
กับการรวมกิจกรรมหมูบาน โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.375
0.286 และ 0.302) จึงสรุปวา รูปแบบกิจกรรมงานประเพณี เทศกาลตา ง ๆ มีความสัมพันธกับ การ
พบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด รองมาเปนการรวมกิจกรรมหมูบาน และนอยที่สุด คือ
ความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
12. รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬาหรือออกกําลังกายมีความสัมพันธกับ การพบปะทักทาย
กับผูอยูอาศัยทานอื่น และการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น โดยมีขนาดความสัมพันธเล็กนอย
เปนแบบแปรผันตาม (r = 0.382 และ 0.297) จึงสรุปวารูปแบบกิจกรรมแขงกีฬาหรือออกกําลัง
กายมีความสัมพันธกับ การพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด และนอยที่สุดคือ การไป
มาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น
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13. รูปแบบกิจกรรมงานเสวนามีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมหมูบานโดยมี
ขนาดความสัมพันธเล็กนอยเปนแบบแปรผันตาม (r = 0.365) จึงสรุปวารูปแบบกิจกรรมงาน
เสวนามีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมหมูบาน
กล า วโดยสรุ ป ทั้ ง 13 ข อ จะเห็ น ว า มี อ งค ป ระกอบทางการบริ ห ารจั ด การที่ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ ลั ก ษณะปฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง 3 อยู อ งค ป ระกอบเดี ย วได แ ก รู ป แบบกิ จ กรรมงาน
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ นอกจากนีก้ ารดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน ความสะอาดภายใน
โครงการ กฎระเบี ยบของหมู บ าน และการประชาสั ม พั น ธข อ มู ล ข า วสาร มี ค วามสั ม พัน ธ กั บ
ปฏิ สั ม พั น ธ 2 อยางคื อ การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการเขารวมกิจ กรรมหมูบาน
ในขณะที่ ก ารจั ด ตารางเวลากิ จ กรรม และ รู ป แบบกิ จ กรรมแข ง กี ฬ าหรื อ ออกกํ า ลั ง กาย มี
ความสัมพันธกับปฏิสัมพันธ 2 อยางคือ การพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่ น และการไปมาหา
สูกับผูอยูอาศัยทานอื่น สวนการจัดตั้งกองทุนเงินบริหาร ทรัพยสวนกลาง รูปแบบองคกรบริหาร
หมูบาน และความโปรงใสในการบริหารนั้นมีความสัมพันธกับการพบปะทักภายผูอยูอาศัยทานอื่น
ความนาเชื่อถือของการรักษาความปลอดภัย และรูปแบบกิจกรรมงานเสวนา มีความสัมพันธกับ
การเขารวมกิจกรรมหมูบาน ในขณะที่ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจงเหตุขัดของ มี
ความสัมพันธกับการไปมาหาสูผูอยูอาศัยทานอื่นอยางเดียวเทานั้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บองค ป ระกอบต า ง ๆ พบว า การจั ด ตารางเวลากิ จ กรรม รู ป แบบ
กิจกรรมแขงกีฬ า หรือออกกําลังกาย รูปแบบกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลตาง ๆ รูปแบบองคกร
บริหารหมูบาน และ การจัดตั้งเงินกองทุนบริหารทรัพยสวนกลาง มีความสัมพันธกับการพบปะ
ทักทายผูอยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ และนอกจากนี้ยังพบวาความโปรงใสในการ
บริ หารมี ค วามสั ม พั น ธ แ บบแปรผกผัน กั บการพบปะทั กทาย สว นการจั ดตารางกิ จ กรรม การ
ประชาสัมพันธขอมูลข าวสาร กฎระเบียบของหมูบาน การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน
ความรวดเร็ วในการเข าแกไขเมื่อมีการแจง เหตุขัดของ ความสะอาดภายในโครงการ รูปแบบ
กิ จ กรรมการแข ง กีฬ าหรื อออกกํ าลั ง กาย และรูปแบบกิ จ กรรมงานประเพณีเ ทศกาลต าง ๆ มี
ความสั ม พั น ธ กั บ การไปมาหาสู กั บ ผู อ ยู อ าศั ย ท า นอื่ นมากถึ ง น อ ยที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ ในขณะที่
กฎระเบี ย บของหมู บ า น รู ป แบบกิ จ กรรมงานเสวนา ความสะอาดภายในโครงการ การ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร รูปแบบกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลตาง ๆ ค วามนาเชื่อถือของการ
รักษาความปลอกภัย และการดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน มีความสัมพันธกับการเขา
รวมกิจกรรมหมูบานมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ ซึง่ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.28
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ตารางที่ 4.28
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธกับปฏิสัมพันธ
ลําดับ
1
2
3
4

การพบปะทักทาย
การจัดตารางเวลา
กิจกรรม
รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬา
หรือออกกําลังกาย
รูปแบบกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ
รูปแบบองคกรบริหาร
หมูบาน
การจัดตั้งเงินกองทุน
บริหารทรัพยสวนกลาง

การไปมาหาสู
การจัดตารางเวลา
กิจกรรม
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร
กฎระเบียบของหมูบาน

การดําเนินการจัดตั้ง
องคกรบริหารหมูบาน
5
ความรวดเร็วในการเขา
แกไขเมื่อมีการแจง
เหตุขัดของ
6
ความโปรงใสในการ
ความสะอาดภายใน
บริหาร *
โครงการ
7
รูปแบบกิจกรรมการแขง
กีฬาหรือออกกําลังกาย
8
รูปแบบกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ
*หมายเหตุ ความโปรงใสในการบริหารมีความสัมพันธแบบแปรผกผัน

การรวมกิจกรรม
กฎระเบียบของหมูบาน
รูปแบบกิจกรรมงาน
เสวนา
ความสะอาดภายใน
โครงการ
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร
รูปแบบกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ
ความนาเชื่อถือของการ
รักษาความปลอกภัย
การดําเนินการจัดตั้ง
องคกรบริหารหมูบาน

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบริการจัดการหมูบานจัดสรรมีสวนสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวาง
ผู อ ยู อ าศั ย โดยเฉพาะอย า งยิ่ ง รู ป แบบการจั ด กิ จ กรรมและการจั ด ตารางเวลากิ จ กรรมที่ มี
ความสัม พันธ กั บปฏิ สัมพัน ธ ม าก ซึ่ง เปนไปตามแนวคิดของนคร มุธุศรี (2544) ในขณะที่การ
ดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน และกฎระเบียบของหมูบานตามที่ พรบ. การจัดสรรที่ดิน
ระบุไวก็มีความสําคัญตอปฏิสัมพันธไมนอย
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4.6 ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในโครงการหมูบานจัดสรร
4.6.1 ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในโครงการหมูบานจัดสรร
จากตารางที่ 4.29 พบวาระดับความเปนมิตรฉัน ทเพื่อนบานอยูในระดับมาก เฉพาะ
ใน 2 ลักษณะคือการหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ (คาเฉลี่ย 3.62) และความรูสึกเปนกันเองที่จะฝาก
บานให เ พื่อนบ านดู แล (ค าเฉลี่ย 3.46) นอกจากนั้น การชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา
(ค า เฉลี่ย 3.30) ไปจนถึ ง ความรู สึก เป นกัน เองที่จ ะคุ ยเรื่องสว นตัวมีค ะแนนมากถึง น อยที่สุ ด
(คาเฉลี่ย 2.92) ซึ่งถือวาลักษณะความเปนมิตรจะอยูในระดับปานกลาง
ตารางที่ 4.29
ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในหมูบานจัดสรร
รูปแบบที่ใชวัดความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน

คาเฉลี่ย

คาเบี่ยงเบน
ความเปนมิตร
มาตราฐาน
1.2103
มาก

ทานและเพื่อนบานหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ

3.6200

รูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล

3.4600

1.1104

มาก

มีการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การฟง
ธรรม ทําบุญ เขาโบสถ เปนตน)
ทานไดมีโอกาสรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยง
สังสรรค ทําบุญบาน งานแตงงาน หรืออยางนอยก็
ไดรับคําเชื้อเชิญ
ทานและเพื่อนบานมีการแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือออก
กําลังกาย
ทานชวยเหลือเพื่อนบาน เชน รดน้ําตนไม ซอมแซม
อุปกรณ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร
รูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่อง อึด
อัดใจกับเพื่อนบาน

3.3000

1.3590

ปานกลาง

3.2400

1.3785

ปานกลาง

3.2000

1.0879

ปานกลาง

3.1200

1.2879

ปานกลาง

2.9200

1.0069

ปานกลาง
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ซึ่งพบวาในกรณีที่ผูอยูอาศัยประสบอุบัติเหตุใกลบาน แตไมสามารถติดตอคนใน
ครอบครัวได ผูอยูอาศัย จํานวน 29 คน จะโทรศัพทเรียกเพื่อนบานมาชวย ซึ่งถือวามีจํานวนอยูใน
ระดับปานกลาง (ตารางที่ 4.29) จึงสรุปไดวา ในโครงการหมูบานจัดสรรที่ศึกษามีลักษณะความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบานตามที่ พระเทพเวที (2531) รวมทั้งอังเกอรและวันเดอสแมน (Unger &
Wandersman, 1978) ระบุไว เชน การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝาก
บาน และการรวมงานเลี้ยงหรืองานทําบุญ เปนตน ซึ่งมีระดับความเปนมิตรในระดับปานกลา งเปน
สวนใหญและระดับมากเปนสวนนอย
ตารางที่ 4.30
จํานวนผูอยูอาศัยที่คิดวาจะเรียกเพื่อนบานเมือประสบอุบัติเหตุ
การตัดสินใจ
ไมเรียก
เรียก
ไมแนใจ

จํานวน
7
29
14

คิดเปนรอยละ
14
58
28

4.6.2 ความสัมพันธระหวางความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานกับปฏิสัมพันธ
ผูวิจัยไดทําการวิเคราะหความสัมพันธระหวางความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานกับ
ปฏิสัมพันธดวยสถิตสิ หสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson Correlation-r) ปรากฎผลดังตารางที่ 4.31
ตารางที่ 4.31
ความสัมพันธระหวางความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานกับปฏิสัมพันธ
รวมกิจกรรม
หมูบาน

รูปแบบกิจกรรม
ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝาก
บานใหเพื่อนบานดูแล

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

0.528(**)
0.000
50

ไปมาหาสูกับ พบปะทักทาย
ผูอยูอาศัย กับผูอยูอาศัย
ทานอื่น
ทานอื่น
0.598(**)
0.390(*)
0.000
0.005
50
50
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ตารางที่ 4.31 (ตอ)
รวมกิจกรรม
หมูบาน

รูปแบบกิจกรรม
การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ

ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุย
ปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจ
กับเพื่อนบาน
การชวยเหลือเพื่อนบาน เชน รด
น้ําตนไม ซอมแซมอุปกรณ ลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร
การชักชวนกันไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนา เชน การฟงธรรม ทําบุญ
เขาโบสถ เปนตน
การแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน เชน
อานหนังสือ หรือออกกําลังกาย
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว
งานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน
งานแตงงาน หรืออยางนอยก็
ไดรับคําเชื้อเชิญ

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

0.348(*)
0.013
50
0.497(**)
0.000
50
0.613(***)
.000
50
0.517(**)
.000
50
0.642(***)
.000
50
0.491(**)
.000
50

ไปมาหาสูกับ พบปะทักทาย
ผูอยูอาศัย กับผูอยูอาศัย
ทานอื่น
ทานอื่น
0.527(**)
0.361(*)
0.000
0.010
50
50
0.694(***)
0.366(*)
0.000
0.009
50
50
0.619(***)
0.377(*)
.000
.007
50
50
0.578(**)
0.320(*)
.000
.024
50
50
0.715(***)
0.425(**)
.000
.002
50
50
0.545(**)
0.359(*)
.000
.010
50
50

จากตารางที่ 4.31 ผลการวิ เ คราะห แ ละการเปรี ย บเที ย บความสั ม พั น ธ ร ะหว า ง
ปฏิสัมพันธ และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในโครงการหมูบานจัดสรร ทั้ง 10 โครงการ สะทอน
ใหเห็นวา ในโครงการทั้ง 10 มีปจจัยทางปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน ที่สัมพันธกัน
อยางมีนัยสําคัญทางสถิตคิ รบทุกคู ผูวิจัยจึงตองทําการเปรียบเทียบลักษณะความสัมพันธดังกลาว
ซึ่งพบวา
1. การรวมกิจกรรมหมูบานมีความสัมพันธกับความเปนเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบาน
ดูแลโดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม (r = 0.528) มีความสัมพันธกับการหยิบยืมหรือ
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แบงปนสิ่งของโดยมีความสัมพันธเล็กนอยแบบแปรผันตาม (r = 0.348) มีความสัมพันธกับความรูสึก
เปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่ องที่อึดอัดใจโดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผัน
ตาม (r = 0.497) มีความสัมพันธทางสถิติกับการชวยเหลือเพื่อนบานโดยมีความสัมพันธมากแบบ
แปรผันตาม (r = 0.613) มี ความสั มพันธกับการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนาโดยมี
ความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม (r = 0.517) มีความสัมพันธกับการแนะนํากันเกี่ยวกับการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชนโดยมีความสัมพันธมากแบบแปรผันตาม (r = 0.642) มีความสัมพันธกับ
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรคอยางมีโดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม
(r = 0.491) จึงสรุปวาการรวมกิจกรรมหมูบา นมีความสัมพันธกับการแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน มากที่สุด รองมาเปน การชวยเหลือเพื่อนบาน ความเปนเองที่จะฝากบานให
เพื่ อนบานดูแล การชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหา
สวนตั ว การร วมกับเพื่อนบ านไปเที่ย วงานเลี้ยงสังสรรค และมีความสัมพันธกับ การหยิบยืมหรือ
แบงปนสิ่งของ นอยที่สุด
2. การไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่นมีความสัมพันธกับการแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชนโดยมีความสัมพันธมากแบบแปรผันตาม (r = 0.715) มีความสัมพันธกับ
ความเปนเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแลโดยมีความสัมพันธ ปานกลางแบบแปรผันตาม (r =
0.598) มีความสัมพันธกับความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องที่อึดอัดใจโดยมี
ความสัมพันธมากแบบแปรผันตาม (r = 0.694) มีความสัมพันธกับการชวยเหลือเพื่อนบานโดยมี
ความสัมพันธมากแบบแปรผันตาม (r = 0.619) มีความสัมพันธกับการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทาง
ศาสนาโดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม (r = 0.578) มีความสัมพันธกับการรวมกับ
เพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรคโดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม (r = 0.545)
มีความสัม พัน ธกับการหยิบยืม หรือแบง ปนสิ่ง ของโดยมีความสัม พัน ธป านกลางแบบแปรผัน
ตาม (r = 0.527) จึง สรุปวาการไปมาหาสูผูอยูอาศัยทานอื่นมีความสัมพันธกับการแนะนํากัน
เกี่ยวกับการใชเวลาวางให เปนประโยชน มากที่สุด รองลงมาเปน ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุย
ปญหาสวนตัว การชวยเหลือเพื่อนบานความเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล การชักชวน
กันไปทํากิจกรรมทางศาสนา และการรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรค สวนการหยิบยืม
หรือแบงปนสิ่งของมีความสัมพันธนอยที่สุด
3. การพบปะทักทายกับ ผูอ ยูอาศัยทา นอื่น มีค วามสัม พัน ธกับ แนะนํา กันเกี่ยวกับ
การใชเวลาวางใหเปนประโยชน โดยมีความสัมพันธปานกลางแบบแปรผันตาม (r = 0.425) มี
ความสัมพันธกับความเปนเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแลโดยมีความสัมพันธ เล็กนอยแบบ
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แปรผัน ตาม (r = 0.390) มีค วามสัม พัน ธกับ การชว ยเหลือเพื่อนบา นโดยมีความสัม พัน ธ
เล็กนอยแบบแปรผันตาม (r = 0.377) มีความสัมพันธกับการหยิบยืมหรือ แบงปนสิ่งของโดยมี
ความสัมพันธเล็กนอยแบบแปรผันตาม (r = 0.361) มีความสัมพันธกับความรูสึกเปนกันเองที่จะ
พูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องที่อึดอัดใจโดยมีความสัมพันธเล็กนอยแบบแปรผันตาม (r = 0.366) มี
ความสัมพันธกับการรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยงสังสรรคโดยมีความสัมพันธเล็กนอยแบบแปร
ผันตาม (r = 0.359) มีความสัมพันธกับการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนาโดยมีความสัมพันธ
เล็ กนอยแบบแปรผั นตาม (r = 0.320) จึงสรุปวาการพบปะทักทายกับผูอยู อาศัยท านอื่นมี
ความสั มพั นธ กั บการแนะนํ ากันเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน มากที่สุดรองลงมาเปน
ความเปนเองที่จะฝากบานใหเพื่ อนบานดูแล การชวยเหลือเพื่อนบาน การหยิบยืมหรือแบงปน
สิ่งของ ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องที่อึดอัดใจ การรวมกับเพื่อนบานไป
เที่ยวงานเลี้ยงสังสรรค และนอยที่สุดคือการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา
กล า วโดยสรุ ป ทั้ ง 7 ข อ จะเห็ น ว า รู ป แบบความเป น มิ ต รฉั น ท เ พื่ อ นบ า นที่ มี
ความสัมพันธกับลักษณะปฏิสัมพันธทั้ง 3 ทุกรูปแบบ
เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบตาง ๆ พบวา การแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลาวางให
เปนประโยชน การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล การ
ชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัด
ใจกับเพื่อนบาน การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ย ว การหยิบยืม หรือแบงปน สิ่งของ มีความสัมพันธกับ
การพบปะทักทายผูอยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ การแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลา
วางใหเปนประโยชน ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน
การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล การชักชวนกันไปทํา
กิจกรรมทางศาสนา การร วมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยง การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ มี
ความสัมพันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น มากถึงนอยที่สุดตามลําดับ สวนการแนะนํา
กันเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล
การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อน
บาน การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยง การชักชวนกันไปทํา
กิจกรรมทางศาสนามีความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุด
ตามลําดับซึง่ สามารถแสดงไดดังตารางที่ 4.32
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ตารางที่ 4.32
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางความรูปแบบความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานที่
มีความสัมพันธกับปฏิสัมพันธ
ลําดับ การพบปะทักทาย
1
การแนะนํากันเกี่ยวกับการ
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
2
การชวยเหลือเพื่อนบาน เชน
รดน้ําตนไม ซอมแซม
อุปกรณ ลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร
3
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ฝากบานใหเพื่อนบานดูแล

4

5

6

7

การชักชวนกันไปทํากิจกรรม
ทางศาสนา เชน การฟงธรรม
ทําบุญ เขาโบสถ เปนตน
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
พูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่อง
อึดอัดใจกับเพื่อนบาน
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว
งานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญ
บาน งานแตงงาน หรืออยาง
นอยก็ไดรับคําเชื้อเชิญ
การหยิบยืมหรือแบงปน
สิ่งของ

การไปมาหาสู
การรวมกิจกรรม
การแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลา การแนะนํากันเกี่ยวกับการ
วางใหเปนประโยชน
ใชเวลาวางใหเปนประโยชน
ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุย
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับ
ฝากบานใหเพื่อนบานดูแล
เพื่อนบาน
การชวยเหลือเพื่อนบาน เชน
รดน้ําตนไม ซอมแซม
อุปกรณ ลงโปรแกรม
คอมพิวเตอร
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบาน
พูดคุยปญหาสวนตัวหรือ
ใหเพื่อนบานดูแล
เรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน
การชักชวนกันไปทํากิจกรรมทาง
การหยิบยืมหรือแบงปน
ศาสนา เชน การฟงธรรม ทําบุญ
สิ่งของ
เขาโบสถ เปนตน
การรวมกับเพื่อนบานไป
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว งาน
เที่ยว งานเลี้ยง สังสรรค
เลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน งาน
ทําบุญบาน งานแตงงาน
แตงงาน หรืออยางนอยก็ไดรับคํา
หรืออยางนอยก็ไดรับคําเชื้อ
เชื้อเชิญ
เชิญ
การชักชวนกันไปทํากิจกรรม
ทางศาสนา เชน การฟง
การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ
ธรรม ทําบุญ เขาโบสถ เปน
ตน
การชวยเหลือเพื่อนบาน เชน รด
น้ําตนไม ซอมแซมอุปกรณ ลง
โปรแกรมคอมพิวเตอร

