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เรียน ทานเจาบาน หรือทานทีม่ ีสวนรวมตั ดสินใจซื้อบาน
กระผมนาย ภัคพล พสุทิพ ย นักศึ กษาปริญ ญาโทสัง กัดคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการ
ผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูระหวาง เก็บข อมูล สําหรับงาน วิจยั ซึ่งเปนส วนหนึ่งของ
วิทยานิพ นธเรื่อง ““การออกแบบและจัด การสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอปฏิสัมพั นธ และความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบาน“ เพื่อทราบข อมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การบริหารจัดการ การปฏิสั มพันธ และ
ความเปนมิตรฉั นทเพื่ อนบาน แบบสอบถามนีแ้ บงเปน 3 ตอนได แก
ตอนที่ 1: ขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2: ข อมูล การมีปฏิสัมพั นธ และความเปนมิตรฉั นทเพื่ อนบาน
ตอนที่ 3: ข อมูล การออกแบบและการจัดการที่เอื้อตอปฏิสั มพั นธ
ผลของการวิจัยจะเผยแพรสูสั งคม เพื่อกระตุนใหบริ ษัทพัฒ นาโครงการ รวมทั้งผู ที่
เกี่ยวข องไดใหค วามสนใจและกําหนดทาง การออกแบบและจัดการสภาพแวดล อมทางกายภาพที่เอื้อ
ตอปฏิสัมพั นธ และความเป นมิตรฉันทเพื่ อนบาน ที่ชัดเจนมากขึ้ น อันจะนําไปสูการเกิ ดสันติสุ ขของ
โครงการในระยะยาว นอกจาหนี้การผมขอชี้แจงวาคํารอบของทานจะถูกใชเ พื่อการวิจัยเทานั้นและ จะ
ไมสง ผลกระทบใด ๆ ต อทาน
ขอแสดงความนับถื อ
นาย ภัค พล พสุ ทพิ ย
คณะสถาปตยกรรมศาสตร และการผัง เมือง มหาวิทยาลัย ธรรมศาสตร
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คําชี้แจง
โปรดกา  ในชอง □ ที่ตรงความเห็นของทานมากที่สุด หรือเติมขอความลงในชองวางที่กําหนด
“...............”
1. ขอมูลทั่วไปสวนบุคคล
1. ทานอายุ................ป
2.ทานอยูอาศัยในโครงการมาเปนระยะเวลา..................................
3.ในบานของทานมี สมาชิก อายุ ระหวาง 3-15หรือไม
□ มี
4.ในบานของทานมีผูสูงอายุ 60ขึ้นไป หรือไม
□ มี

□ ไมมี
□ ไมมี

2. ขอมูลการมีปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
2.1 การมีปฏิสัมพันธ (ปฏิสัมพันธในที่นี้หมายถึงการพบปะทักทายการไปมาหาสู การเขารวมกิจกรรมหมูบาน)
1) ทานพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นภายในหมูบานมากนอยเพียงใด
□มากที่สุด □มาก
□ปานกลาง
□นอย
□นอยที่สุด
2) บริเวณใดที่ใชสําหรับการพบปะทักทาย (โปรดใสตัวเลขเรียงลําดับ จาก 1-5 โดย 1หมายถึงมากที่สุด)
......บาน (ในอาคาร) ......หนาบาน ......ถนนในหมูบาน ......สวนในหมูบาน ......สโมสร
3) ทานไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่นภายในหมูบานมากนอยเพียงใด
□มากที่สุด □มาก
□ปานกลาง
□นอย
□นอยที่สุด
4) ทานรวมกิจกรรมหมูบาน (เชนเลนกีฬา เลนเกม รวมงานประจําป รวมการประชุม เปนตน) กับเพื่อนบาน
ทานอื่นภายในหมูบานมากนอยเพียงใด
□มากที่สุด □มาก
□ปานกลาง
□นอย
□นอยที่สุด
5) บริเวณใดที่ทานและเพื่อนบานทํากิจกรรมหมูบานรวมกันมากที่สุด (โปรดใสตัวเลขเรียงลําดับ จาก 1-5
โดย 1 หมายถึงมากที่สุด)
......บาน (ในอาคาร) ......หนาบาน ......ถนนในหมูบาน ......สวนในหมูบาน ......สโมสร

2.2 การมีความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
1) รูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล

□มากที่สุด □มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

2) ทานและเพื่อนบานหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ เชน เครื่องปรุงอาหาร อุปกรณซอมแซมบาน เปนตน บอยมาก
แคไหน

□มากที่สุด □มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

3) ทานรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน

□มากที่สุด □มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด
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4) ทานชวยเหลือเพื่อนบาน.เชน รดน้ําตนไม ซอมแซมอุปกรณ ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร หรืออื่น บอยมากแคไหน

□มากที่สุด

□มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

5 ) ทานและเพื่อนบานมีการชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา เชน การฟงธรรม ทําบุญ เขาโบสถ เปนตน)บอย
มากแคไหน

□มากที่สุด

□มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

6 ) ทานและเพื่อนบานมีการแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน เชน อานหนังสือ หรือออกกําลังกาย
บอยมากแคไหน

□มากที่สุด

□มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

7) ทานไดมีโอกาสรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยวงานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน งานแตงงาน หรืออยางนอยก็ไดรับคําเชื้อ
เชิญมากนอยแคไหน

□มากที่สุด

□มาก

□ปานกลาง

□นอย

□นอยที่สุด

12) ถาทานประสพอุบัติเหตุ.ใกล บาน แคทานไมสามารถติตอคนในครอบครัวได ทานจะโทรเรียกเพื่อนบานของทาน
มาชวยหรือไม

□เรียก

□ไมเรียก

□ไมแนใจ

3. ขอมูลการออกแบบและการจัดการที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
3.1 รายละเอียดการออกแบบตอไปนี้ขอใดเปนปจจัยสนับสนุนและขอใดเปนอุปสรรคตอการมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนบาน โดย
ทําเครื่องหมาย  ในชอง □ หากทานพิจารณาวา เปนปจจัยสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ทําเครื่องหมาย X ในชอง □ หากทานพิจารณาวา อุปสรรคสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ระดับการเปนปจจัยสนับสนุนหรือเปนอุปสรรค
ตอการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน

ดานการออกแบบ
□ การวางผังโครงการและอาคาร
□ การเขาถึงพื้นที่ตาง ๆ บริเวณโครงการ
□ พื้นที่ระหวางตัวบานถึงบริเวณถนน
□ ระเบียงบาน
□ รั้ว
□ ทางเทา
□ สวนสาธารณะ
□ ตนไมริมถนน
□ อุปกรณริมถนน เชน มานั่ง ถังขยะ ฯลฯ
□ แสงสวางของบริเวณสาธารณะ
□ สิ่งอํานวยความสะดวกเชน สโมสร หองประชุม สระวายน้ํา

มากที่สุด มาก

ปานกลาง

นอย นอยที่สุด
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3.2 รายละเอียดการบริหารจัดการตอไปนี้ขอใดเปนปจจัยสนับสนุนและขอใดเปนอุปสรรคตอการมี
ปฏิสัมพันธกับ เพื่อนบาน โดย
ทําเครื่องหมาย  ในชอง □ หากทานพิจารณาวา เปนปจจัยสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ทําเครื่องหมาย X ในชอง □ หากทานพิจารณาวา อุปสรรคสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ระดับการเปนปจจัยสนับสนุนหรือเปนอุปสรรค
ตอการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน

ดานการจัดการ
□ การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน
□ รูปแบบองคกรบริหารหมูบาน
□ ความสะอาดภายในโครงการ
□ ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจงเหตุขัดของ
□ ความนาเชื่อถือของการรักษาความปลอดภัย
□ การจัดตั้งกองทุนเงินบริหารทรัพยสวนกลาง
□ ความเหมาะสมของคาบริหารทรัพยสวนกลางที่เรียกเก็บ
□ ความรวมมือจายคาบริหารทรัพยสวนกลาง
□ ความโปรงใสในการบริหาร
□ กฎระเบียบของหมูบาน
□ การจัดตารางเวลากิจกรรม
□ เงินที่เรียกเก็บเพิ่มสําหรับกิจกรรมแตละครั้ง
□ การประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร
□ รูปแบบกิจกรรมงานประเพณี เทศกาลตาง ๆ
□ รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬาหรืออกกําลังกาย
□ รูปแบบกิจกรรมงานเสวนา

มากที่สุด มาก

ปานกลาง

นอย นอยที่สุด

3.3 อะไรเปนเหตุใหทานไมตองการมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
□ ความขัดแยงกับผูอยูอาศัยในหมูบานทานอื่น ไดแก
□ เรื่องที่จอดรถ หรือการวางถังขยะหนาบาน
□ เรื่องการตอเติมอาคารของเพื่อนบาน
□ เรื่อง มลพิษจากเพื่อนบาน (กลิ่น เสียง)
□ อื่นๆ ระบุ........................................................................................................................
□ ความขัดแยงกับเจาของโครงการ ระบุ........................................................................................
□ ความขัดแยงกับผูบริหารโครงการ-กรรมการหมูบาน ระบุ............................................................
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3.4 ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
ดานการออกแบบหรือปรับปรุงสภาพทางกายภาพ ......................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
ดานการจัดการ ..................................................................... ...................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................

