บทที่ 5
สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ
การวิ จั ย เรื่ อ ง “การออกแบบและจั ด การสภาพแวดล อ มทางกายภาพที่ เ อื้ อ ต อ
ปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน: กรณีศึกษา หมูบานจัดสรรราคาระดับในเขตพื้นที่
ชั้นนอกของกรุงเทพมหานคร” มีวัตถุประสงค คือ
1) ศึกษาลักษณะการออกแบบ และการบริหารจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่
กอใหเกิดปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
2) ศึกษาสภาพปจจุบันของการมีปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
3) ศึกษาความสัมพันธระหวางสภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัมพันธ และความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
4) เสนอแนวทางการบริ ห ารและออกแบบสภาพแวดล อ มทางกายภาพในชุ ม ชน
หมูบานจัดสรรที่เอื้อใหคนมีปฏิสัมพันธตอกัน ที่จะนํามาซึ่งความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
ผู วิ จั ย ได ทํ า การออกแบบการวิ จั ย โดยศึ ก ษาการออกแบบ การบริ ห ารจั ด การ
ปฏิ สั ม พั น ธ ข องผู อ ยู อาศั ย และความเปน มิ ตรฉั นท เ พื่อ นบ า นของผู อยู อ าศั ย ด วยการสํ ารวจ
ลักษณะทางกายของภาพโครงการควบคูไปกับการสัมภาษณสถาปนิกและผูมีสวนรวมในการ
ออกแบบเกี่ยวกับแนวคิดในการออกแบบโครงการ สัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการถึงแนวทาง
ในการบริ ห าร ป จ จั ย ที่เ อื้อ ตอปฏิ สั ม พัน ธ ปญ หาต าง ๆ และข อเสนอแนะ รวมทั้ง ทําการออก
แบบสอบถามไปยังผูอยูอาศัย เพื่อคนหาความเห็นเกี่ยวกับ ปจจัยในการออกแบบและการบริหาร
จัดการที่สงผลตอปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน พื้นที่ที่ทําการศึกษาคือโครงการ
หมูบานจัดสรรขนาดเล็กราคาระดับสูงในบริเวณรอบนอกของ กรุงเทพมหานคร โดยสุมตัวอยางมา
10 โครงการ
เครื่องมือที่ใชประกอบดวย
1. แบบสอบถาม เพื่อวัดระดับปจจัยทางการออกแบบและบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิด
ปฏิสัมพันธ และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
2. แบบสัมภาษณผูบริหารจัดการโครงการและผูมีสวนเกี่ยวของในการบริหารจัด การ
โครงการ สัมภาษณเกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการ ปญหาที่พบ ปจจัยทางการออกแบบที่มีผล
ตอปฏิสัมพันธ และแนวทางในการบริหารจัดการที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
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3. แบบสั ม ภาษณ ส ถาปนิ ก และผู มี ส ว นร ว มในการออกแบบ สั ม ภาษณ เ กี่ ย วกั บ
แนวคิดทฤษฎีในการออกแบบที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
4. แบบสํารวจข อมูลภาคสนาม ใชบันทึกสภาพขององคประกอบตาง ๆ ในหมูบาน
จัดสรร และการใชงาน
ขอมูลที่ไดจากเครื่องมือ 3 ชนิดขางตน ถูกนํามาวิเคราะหโดยใช การวิเคราะหเนื้อหา
(content analysis) ประกอบกับสถิติรอยละ (percentage) คาเฉลี่ย (mean) คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (standard deviation) และคาสหสัมพันธ (correlation) ซึ่งผลที่ไดมีดังนี้
5.1 การออกแบบโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
ผูวิจัยพบวาการออกแบบองคประกอบหลักที่ผูวิจัยไดศึกษา อันไดแก การวางผังโครงการ
การออกแบบหน าบาน การออกแบบภูมิสถาปตยกรรม และ การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวก
ไดถูกนํามาใชกับแตละโครงการโดยสวนใหญ แตหากพิจารณาลึกลงไปในรายละเอียดจะพบวา
การออกแบบภูมิสถาปตยกรรมมีจุดออนมากที่สุดโดยมีองคประกอบยอยคือ ทางเดินเทา ที่ไมมี
โครงการใดเลยที่มีลักษณะสงเ สริมปฏิสัมพันธ เนื่องจากหลาย ๆ หมูบานมีสิ่งกีดขวาง เชน ตนไม
และถังขยะ อีกทั้งยังมีขนาดความกวางนอยกวาที่สถาบันวิศวกรจราจร (The Institute of Traffic
Engineers, 2002) ไดกําหนดไวคือ 1.50 เมตรโดยปราศจากสิ่งกอสราง และที่รายแรงกวานั้นคือ
บางแห ง ไม มี ท างเดิ น เทา เลย ดั ง ตั วอยางในภาพที่ 5.1 ซึ่ง ถือ วาเปน ความผิดตามขอ กํา หนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ .ศ. 2544 หมวด 5 ขอ 20.1 ที่กําหนดวาถนนดานที่ใช
เปนทางเขาออกสูที่ดินแปลงยอยในพื้นที่ดินจัดสรรเพื่อที่อยูอาศัยและพาณิชยกรรม ตองจัดใหมี
ทางเดินและทางเทา ซึ่งมีความกวางทางเดินและทางเทาสุทธิไมต่ํากวา 60 เซนติเมตร
อยางไรก็ ตามเกือบทุ กโครงการยัง คงมีส วนสาธารณะ ตนไมประดับถนน และเครื่อง
ตกแตงถนนเชนเครื่องควบคุมการจราจรและไฟทาง ที่สงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธได ตามแนวคิด
ของ กรุงเทพมหานคร (2541) ฆณฑชัย โรจนสมิทธิ์ (2544) และมาตรฐานการพัฒนาที่อยูอาศัย
(Time-saver standards for residential development) ของ เชียรา (Chiara, 1984) ซึ่ง
องคประกอบยอยดังกลาวปรากฏในปริมาณเล็กนอย ดังตัวอยางในภาพที่ 5.2 และ 5.3
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ภาพที่ 5.1
สิ่งกีดขวางและขนาดทางเดินเทา ซึ่งบางแหงถือวาไมมีทางเดินเทาโดยสิ้นเชิง

ภาพที่ 5.2
พื้นที่สวนสาธารณะ

ภาพที่ 5.3
การมีตนไมประดับถนนและเครื่องตกแตงถนน
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ทั้งนี้การออกแบบสิ่งอํานวยความสะดวกถูกใหความสําคัญนอยเปนอันดับรองลงมา
คือมีจํานวน 6 โครงการเทานั้นที่มีการออกแบบองคประกอบยอยอยางครบถวนตามแนวคิดของ
ฆณฑชัย โรจนะสมิต (2542) และการเคหะแหงชาติ (2529) ซึ่งมีตั้งแต สโมสร สระวายน้ํา ที่ออก
กําลังกาย ที่นั่งทานอาหาร ไปจนถึงหองประชุม โดยมีขอสังเกตดวยวาหากโครงการใดมีสโมสร
โครงการนั้นก็จะมีองคประกอบอื่น ๆ สมบูรณ จึงกลาวไดวาสโมสรเปนองคประกอบสําคัญที่เอื้อ
ใหเกิดองคประกอบยอยอื่น ๆ ที่จะชวยเสริมสรางปฏิสัมพันธได ถึงกระนั้น ทุกโครงการจะมีเปน
อยางนอยที่สุดก็คือที่ออกกําลังกายกลางแจงซึ่งเปนไปตามขอกําหนดที่วางขั้นต่ําตามขอกําหนด
เกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหาน คร พ.ศ. 2544 สวนการออกแบบผังโครงการและพื้นที่หนา
บานพบวามีลักษณะที่เอื้อตอปฏิสัมพันธในเกือบทุกโครงการ เนื่องจากเปนลักษณะพื้นฐานของ
โครงการหมูบานจัดสรรราคาสูงอยูแลว ซึ่ง เปนไปตามแนวคิดของพันธุดา บุญเหลือหลอ (2523)
และ เชียรา (Chiara, 1984) ตามลําดับ แตมีขอที่นากังวลคือ ผูอยูอาศัยมักใชพื้นที่หนาบานเปนที่
จอดรถและปลูกตนไมหนาทึบซึ่งเปนอุปสรรคตอการเกิดปฏิสัมพันธ ดังตัวอยางในภาพที่ 5.4 อีก
ทั้งตัวผูออกแบบเองมีจํานวนนอยกวาครึ่งหนึ่งที่มีความตั้งใจออกแบบใหสงเสริมปฏิสัมพันธ ซึ่ง
สวนมากในจํานวนนี้จะตั้งใจเฉพาะสิ่งอํานวยความสะดวกและหนาบานเทานั้น
ภาพที่ 5.4
พื้นที่หนาบานที่เปนที่จอดรถและปลูกตนไมหนาทึบซึ่งเปนอุปสรรคตอการเกิดปฏิสัมพันธ
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5.2 การบริหารจัดการโครงการหมูบานจัดสรรที่เอื้อใหเกิดปฏิสัมพันธ
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
ของเงินคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะอยูในระดับนอย 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
พระราชบัญญัติการจัดสรรที่ดิน พ .ศ.2543 ในระดับมากเนื่องจาก 5 หมูบานที่สรางเสร็จใหมไดมี
การชําระลวงหนาไว 2-3 ป สวนอีก 3 หมูบานมีการเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการ
บริการสาธารณะรายปไดมาก แตก็มี 2 หมูบานที่เก็บคาบํารุงรักษารายเดือนไดเพียงรอยละ 47 ซึ่ง
ผูบริหารจัดการหมูบานใหความเห็นวากฎหมายยังไมไดมีขอบังคับใชที่รุนแรงพอ สภาพปญหานี้
จึงยั งคงตรงกับที่ นคร มุธุศรี (2551) และบัณ ฑิต จุลาสัย ยุวดี ศิริ และ วรวิทย กอกอง วิศรุต
(2546) ไดระบุไวซึ่งยอมจะสงผลตอการมีปฏิสัมพันธในแงลบในอนาคต
ปจจัยที่มีปญหารองลงมาคือการจัดกิจกรรมในหมูบานจัดสรรที่แมหมูบานตาง 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 โครงการเกาที่คณะกรรมการหมูบาน
ดําเนินการกิจกรรมตาง ๆ เองโดยมีการจางบริษัทรักษาความปลอดภัยกับทําความสะอาด และ
โครงการใหมเจาของโครงการยังดําเนินการอยู ในจํานวนเทากันคือแบบละ 5 โครงการ ซึ่งในกลุม
โครงการเกา 5 โครงการที่มีการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรแลวนั้น มีความรวมมือในการจัดตั้ง
ตามที่กฎหมายกําหนดไวอยูในระดับปานกลางคือเพียงรอยละ 50 ของผูอยูอาศัยเทานั้น สวนกฎ
กติกาในการอยูรวมกันและระเบียบขอบังคับพบวาสวนใหญใหความรวมมือ
5.3 ปฏิสัมพันธในโครงการหมูบานจัดสรร
จากการศึกษาพบการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากที่สุด ซึ่งถือวามีระดับ
ความถี่ของปฏิสัมพันธอยูในระดับมาก ทําใหการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการรวม
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กิจกรรมหมูบาน มีความถี่รองลงมาตามลําดับ ซึ่งถือวาทั้งสองมีระดับความถี่ของปฏิสัมพันธอยูใน
ระดับปานกลาง
นอกจากนั้น จากการศึกษาตําแหนงที่เกิดปฏิสัมพันธในหมูบาน พบวาพื้นที่ที่มีการ
พบปะทักทายกันมากที่สุด ลําดับที่ 1 ไดแก หนาบาน ลําดับที่ 2 ไดแก สวน ลําดับที่ 3 ไดแก ถนน
และตัวบาน สวนที่มีนอยที่ สุด ไดแก สโมสร สวนพื้นที่ที่เกิดการทํากิจกรรมของหมูบานมากที่สุด
นั้น ไดแก สโมสร ลําดับที่ 2 ไดแก สวน ลําดับที่ 3 ไดแก ถนน ลําดับที่ 4 ไดแก หนาบาน และนอย
ที่สุด ไดแก ตัวบาน
ผูวิจัยจึงสรุปไดวาปฏิสัมพันธในหมูบานจัดสรรปจจุบันยังอยูในระดับปานกลางอัน
สอดคลองกับสภาพที่อนันต กาญจนพันธุ (2543) ไดอธิบายและนาจะเปนเหตุหนึ่งที่กอใหเกิด
ปญหาตาง ๆ ดังที่นคร มุธุศรี (2544) และบัณฑิต จุลาสัย และคณะ (2546) กลาวไว อยางไรก็
ตามพื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ปฏิ สั ม พั น ธ ป ระเภทการพบปะทั ก ทายมากที่ สุ ด ได แ ก หน า บ า น ซึ่ ง ตรงตาม
เปาหมายของเชียรา (Chaira, 1984) และพื้นที่ที่ทํากิจกรรมมากที่สุดของหมูบาน ไดแก สโมสร ซึ่ง
ก็ตรงกับเปาหมายที่การเคหะแหงชาติ (2529) ระบุ
5.4 ความสัมพันธระหวางการออกแบบหมูบานจัดสรรและปฏิสัมพันธ
ผลการวิ เ คราะห บง ชี้ วา ลัก ษณะการออกแบบองค ประกอบของหมู บานจัดสรรมี
ความสัมพันธกับลักษณะปฏิสัมพันธทั้ง 3 ครบถวนอยู 4 องคประกอบไดแก ที่วางระหวางบานกับ
ถนนและเฉลียง ซึ่งอยูในกลุมของพื้นที่หนาบาน กับสวนสาธารณะและตนไมประดับถนนซึ่งอยูใน
กลุมของภูมิสถาปตยกรรม สําหรับรั้วนั้นมี ความสัมพันธกับลักษณะปฏิสัมพันธ 2 อยางคือการไป
มาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการรวมกิจกรรมหมูบาน ในขณะที่เครื่องตกแตงถนนและสิ่ง
อํานวยความสะดวกมีความสัมพันธกับเฉพาะการรวมกิจกรรมหมูบานเทานั้น
เมื่อเปรียบเทียบระหวางองคประกอบตาง ๆ พบวา สวนสาธ ารณะ ตนไมประดับถนน
ที่วางระหวางบานกับถนน และเฉลียง มีระดับความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัย
ท า นอื่ น มากถึ ง น อ ยที่ สุ ด ตามลํ า ดั บ ส ว นรั้ ว ต น ไม ป ระดั บ ถนน ที่ ว า งระหว า งบ า นกั บ ถนน
สวนสาธารณะ และเฉลียง มีระดับความสัมพันธกับการไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบานมากถึง
นอยที่สุดตามลําดับ ในขณะที่ รั้ว เฉลียง สวนสาธารณะ เครื่องตกแตง ถนน สิ่ง อํานวยความ
สะดวก ต น ไมประดับถนน และที่วางระหวางบานกับถนนมีความสัมพันธกับการรวมกิจ กรรม
หมูบานมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงดังตารางที่ 5.1
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ดังนั้นจึงสรุปไดวาลักษณะการออกแบบองคประกอบของหมูบานจัดสรรโดยเฉพาะ
อยางยิ่งพื้นที่หนาบานอันไดแกรั้วและที่วางระหวางบานกับถนน รวมทั้งภูมิสถาปตยกรรมอันไดแก
ตนไมประดับถนนและสวนสาธารณะ มีสวนสนับสนุนปฏิสัมพันธระหวางผูอยูอาศัย ซึ่งเปนไปตาม
เปาหมายการออกแบบและ การสนับสนุนใหมีองคประกอบเหลานี้ของหลายนักคิดและองคกรเชน
มาตรฐานการออกแบบเมือง (Time-Saver Standards for Urban Design) ของวัตสัน (Watson,
1996) พลาสและลีวิส (Plas and Lewis, 1996) มาตรฐานการพัฒนาที่อยูอาศัยของเชียรา
(Chiara, 1984) มณฑชัย โรจนสมิต (2544) และสํานักผังเมือง (2541) เปนตน นอกจากนั้นยัง
เปนไปตามเปาหมายของกฎหมายคือ ขอกําหนดการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร พ .ศ.2544 อีก
ดวย
ตารางที่ 5.1
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางองคประกอบของหมูบานจัดสรรที่มีความสัมพันธ
กับปฏิสัมพันธ
ลําดับ
1
2
3
4
5
6
7

การพบปะทักทาย
สวนสาธารณะ
ตนไมประดับถนน
ที่วางระหวางบานกับถนน
เฉลียง

การไปมาหาสู
รั้ว
ตนไมประดับถนน
ที่วางระหวางบานกับถนน
สวนสาธารณะ
เฉลียง

การรวมกิจกรรม
รั้ว
เฉลียง
สวนสาธารณะ
เครื่องตกแตงถนน
สิ่งอํานวยความสะดวก
ตนไมประดับถนน
ทีว่ างระหวางบานกับถนน

5.5 ความสัมพันธระหวางการบริหารจัดการหมูบานจัดสรรและปฏิสัมพันธ
จากการศึกษาพบวามีองคประกอบทางการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธกับลักษณะ
ปฏิ สั ม พั น ธ ทั้ ง 3 อยู อ งค ป ระกอบเดี ย วได แ ก รู ป แบบกิ จ กรรมงานประเพณี เ ทศกาลต า ง ๆ
นอกจากนี้การดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน ความสะอาดภายในโครงการ กฎระเบียบ
ของหมูบาน และการประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร มีความสัมพันธ กับปฏิสัมพันธ 2 อยางคือ การ
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ไปมาหาสู กับผูอยูอาศัยทานอื่น และการเขารวมกิจกรรมหมูบาน ในขณะที่การจัดตารางเวลา
กิจกรรม และ รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬาหรือ ออกกําลังกาย มีความสัมพันธ กับปฏิสัมพันธ 2 อยาง
คือ การพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่น และการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทานอื่น สวนการ
จัดตั้งกองทุนเงินบริหาร ทรัพยสวนกลาง รูปแบบองคกรบริหารหมูบาน และความโปรงใสในการ
บริหารนั้นมีความสัมพันธกับการพบปะทักภายผูอยูอาศัยทานอื่น ความนาเชื่อถือของการรักษา
ความปลอดภัย และรูปแบบกิจกรรมงานเสวนา มีความสัมพันธกับการเขารวมกิจกรรมหมูบาน
ในขณะที่ความรวดเร็วในการเขาแกไขเมื่อมีการแจงเหตุขัดของ มีความสัมพันธกับการไปมาหา สูผู
อยูอาศัยทานอื่นอยางเดียวเทานั้น
เมื่ อ เปรี ย บเที ย บองค ป ระกอบต า ง ๆ พบว า การจั ด ตารางเวลากิ จ กรรม รู ป แบบ
กิจกรรมแขงกีฬา หรือออกกําลังกาย รูปแบบกิจกรรมงานประเพณีเทศกาลตาง ๆ รูปแบบองคกร
บริหารหมูบาน และ การจัดตั้งเงินกองทุนบริหารทรัพยสวนกลาง มีความสัมพันธกับการพบปะ
ทักทายผูอยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ และนอกจากนี้ยังพบวาความโปรงใสในการ
บริ หารมี ค วามสั ม พั น ธแ บบแปรผกผัน กั บการพบปะทั กทาย สว นการจั ดตารางกิ จ กรรม การ
ประชาสัมพันธขอมูลขาวสาร 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 น มากถึ 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 ความนาเชื่อถือของการ
รักษาความปลอกภัย และการดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน มีความสัมพันธกับการเขา
รวมกิจกรรมหมูบานมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ ซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.2
ตารางที่ 5.2
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางรูปแบบการบริหารจัดการที่มีความสัมพันธกับปฏิสัมพันธ
ลําดับ
1
2

การพบปะทักทาย
การจัดตารางเวลากิจกรรม
รูปแบบกิจกรรมแขงกีฬา
หรือออกกําลังกาย

การไปมาหาสู
การจัดตารางกิจกรรม
การประชาสัมพันธขอมูล
ขาวสาร

การรวมกิจกรรม
กฎระเบียบของหมูบาน
รูปแบบกิจกรรมงานเสวนา
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ตารางที่ 5.2 (ตอ)
3

รูปแบบกิจกรรมงาน
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ
รูปแบบองคกรบริหาร
หมูบาน
การจัดตั้งเงินกองทุนบริหาร
ทรัพยสวนกลาง
ความโปรงใสในการบริหาร *

ความสะอาดภายใน
โครงการ
4
การดําเนินการจัดตั้งองคกร การประชาสัมพันธขอมูล
บริหารหมูบาน
ขาวสาร
5
ความรวดเร็วในการเขาแกไข รูปแบบกิจกรรมงาน
เมื่อมีการแจงเหตุขัดของ
ประเพณีเทศกาลตาง ๆ
6
ความนาเชื่อถือของการ
ความสะอาดภายในโครงการ
รักษาความปลอกภัย
7
รูปแบบกิจกรรมการแขงกีฬา การดําเนินการจัดตั้งองคกร
หรือออกกําลังกาย
บริหารหมูบาน
8
รูปแบบกิจกรรมงานประเพณี
เทศกาลตาง ๆ
*หมายเหตุ ความโปรงใสในการบริหารมีความสัมพันธแบบแปรผกผัน
กฎระเบียบของหมูบาน

ดังนั้นจึงสรุปไดวาการบริการจัดการหมูบานจัดสรรมีสวนสนั บสนุนปฏิสัมพันธระหวาง
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 ธม าก ซึ่ง เปนไปตามแนวคิดของนคร มุธุศรี (2544) ในขณะที่การ
ดําเนินการจัดตั้งองคกรบริหารหมูบาน และกฎระเบียบของหมูบานตามที่ พรบ. การจัดสรรที่ดิน
ระบุไวก็มีความสําคัญตอปฏิสัมพันธไมนอย
5.6 ความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานในโครงการหมูบานจัดสรร
สรุปไดวา ในโครงการหมูบานจัดสรรที่ศึกษามีลักษณะความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
ตามที่ พระเทพเวที (2531) รวมทั้งอังเกอรและวันเดอสแมน (Unger and Wandersman, 1978)
ระบุไว เชน การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบาน และการรวมงาน
เลี้ยงหรืองานทําบุญ เปนตน ซึ่งมีระดับความเปนมิตรในระดับปานกลางเปนสวนใหญและระดับ
มากเปนสวนนอย
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5.7 ความสัมพันธระหวางปฏิสัมพันธกับความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
จากการศึกษาพบวารูปแบบความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานที่มีความสัมพันธกับลักษณะ
ปฏิสัมพันธทั้ง 3 ทุกรูปแบบ
เมื่อเปรียบเทียบองคประกอบตาง ๆ พบวา การแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลาวาง
ใหเปนประโยชน การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อนบานดูแล การ
ชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่องอึดอัด
ใจกับเพื่อนบาน การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่งของ 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
ตามลําดับซึ่งสามารถแสดงไดดังตารางที่ 5.3
ตารางที่ 5.3
การจัดลําดับความสัมพันธระหวางความรูปแบบความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานที่มีความสัมพันธกับ
ปฏิสัมพันธ
ลําดับ การพบปะทักทาย
การไปมาหาสู
การรวมกิจกรรม
1 การแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
การแนะนํากันเกี่ยวกับ
การแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน
การใชเวลาวางใหเปน
เวลาวางใหเปนประโยชน
ประโยชน
2 การชวยเหลือเพื่อนบานเชน ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ความรูส ึกเปนกันเองที่จะ
รดน้ําตนไม ซอมแซมอุปกรณ พูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่อง
ฝากบานใหเพื่อนบานดูแล
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร
อึดอัดใจกับเพื่อนบาน

126
ตารางที่ 5.3(ตอ)
3

ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ฝากบานใหเพื่อนบานดูแล

4

การชักชวนกันไปทํากิจกรรม
ทางศาสนา เชน การฟงธรรม
ทําบุญ เขาโบสถ เปนตน
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
พูดคุยปญหาสวนตัวหรือเรื่อง
อึดอัดใจกับเพื่อนบาน
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว
งานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน
งานแตงงาน หรืออยางนอยก็
ไดรับคําเชื้อเชิญ

5

6

7

การหยิบยืมหรือแบงปน
สิ่งของ

การชวยเหลือเพื่อนบาน
การชวยเหลือเพื่อนบาน เชน
เชน รดน้ําตนไม ซอมแซม
รดน้ําตนไม ซอมแซมอุปกรณ
อุปกรณ ลงโปรแกรม
ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร
คอมพิวเตอร
ความรูสึกเปนกันเองที่จะ
ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝาก
พูดคุยปญหาสวนตัวหรือ
บานใหเพื่อนบานดูแล
เรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน
การชักชวนกันไปทํากิจกรรม
การหยิบยืมหรือแบงปน
ทางศาสนา เชน การฟงธรรม
สิ่งของ
ทําบุญ เขาโบสถ เปนตน
การรวมกับเพื่อนบานไป
การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว
เที่ยว งานเลี้ยง สังสรรค
งานเลี้ยง สังสรรค ทําบุญบาน
ทําบุญบาน งานแตงงาน
งานแตงงาน หรืออยางนอยก็
หรืออยางนอยก็ไดรับคํา
ไดรับคําเชื้อเชิญ
เชื้อเชิญ
การชักชวนกันไปทํา
การหยิบยืมหรือแบงปน
กิจกรรมทางศาสนา เชน
สิ่งของ
การฟงธรรม ทําบุญ เขา
โบสถ เปนตน

5.8 สรุปภาพรวมของผลการวิจัย
5.8.1 ตอบคํา ถามวิจัย ที่วา การออกแบบ และการบริหารจัดการสิ่ง แวดลอมทาง
กายภาพที่กอใหเกิดปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานควรเปนอยางไร ผูวิจัยพบวา
1) ดานการออกแบบ
1.1) ผังโครงการควรมีการวางผังสวนและสโมสรไวกลางโครงการ โดยวาง
บานกระจายตัวรอบ ๆ สวนและมีการแบงผังออกเปนกลุมปลายตันยอย ๆ
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1.2) พื ้น ที ่ห นา บา นควรเอื้อ ตอ การทํ า กิจ กรรมและเปด โอกาสใหค นมี
ปฏิสัมพันธตอกัน ทั้งนี้ตามมาตรฐานดัง กลาวกําหนดให บานที่มีระเบียงรั้วเตี้ยและสวนหนา
บานมีระยะไมต่ํากวา 2.40 เมตร
1.3) เฉลียงและระเบียงมีขนาดใหญไมนอยกวา 3 เมตร
1.4) รั้วมีลักษณะโปรงงายตอการมองผาน
1.5) ทางเดิน เทา ภายในโครงการควรมีข นาดตั ้ง แต 1.50 เมตร โดย
ปราศจากสิ่งกีดขวาง
1.6) สวน ควรมีก ารปูพื้น เปน ลานที่ส ามารถทํา กิจ กรรมได และมีร ะยะ
ทางเดินภายใน 300 เมตร ซึ่งใชเวลาเดิน 5-10 นาที จากที่อยูอาศัย
1.7) ตนไมควรใหรมเงาภายในโครงการอยางทั่วถึง
1.8) เครื่อ งตกแตง ถนนควรมีไ วเ พื่อ แบง แยกทางเดิน สัญ จรของคนและ
ยานพาหนะชัดเจนรวมถึงมีแสงสวางสําหรับยามค่ําคืนที่เพียงพอ
1.9) สโมสรมีสิ่งอํานวยความสะดวกรองรับสําหรับทุกเพศทุกวัย
2) ดานการบริหารจัดการ
2.1) การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรควรใหผูอยูอาศัยทุกทานมีสวนรวม
ในการจัดตั้งนิติบุคล
2.2) การบริห ารระบบสาธารณูป โภคควรจา งบริษัท ที่มีค วามชํา นาญเขา
มาเพื่อมาดูแลรักษาสาธารณูปโภคในโครงการ
2.3) เงินกองทุนสํารอง ควรเก็บตั้งแตซื้อบานใหมีจํานวนเพียงพอรวมทั้ง มี
ระเบียบและแบบแผนในระยะยาวใหผูซื้อบานรับทราบ
2.4) การเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะควรมี
การเรียกเก็บลวงหนาเปนรายป
2.5) กฎกติกาขอบังคับในหมูบานควรชัดเจนและควรมีการเรียกผูอยูอาศัย
ทั้งหมดมาชี้แจงเพื่อความเขาใจรวมกันถึงกฎระเบียบตาง ๆ
2.6) มีการจัดกิจกรรมภายในหมูบานอยางสม่ําเสมอ โดยรูปแบบกิจ กรรม
ที่จัด นั้น ควรหลากหลายซึ่ง อาจแบง เปน กิจ กรรมประเพณีต ามเทศกาลตา ง ๆ และกิจ กรรม
กีฬา
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5.8.2 ตอบคําถามวิจัยที่วา องคประกอบทางกายภาพอะไรบางที่สง ผลกระทบตอ
การมีป ฏิสัม พัน ธร ะหวางเพื่อ นบา น ผูวิจัยพบวา การออกแบบสวนสาธารณะ ตน ไมป ระดับ
ถนน ที่วางระหวางบานกับ ถนน และเฉลีย ง มีร ะดับความสัม พันธกับ การพบปะทัก ทายกับ ผู
อยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ สวนรั้ว ตนไมประดับถนน ที่วางระหวางบานกับ
ถนน สวนสาธารณะ และเฉลียง มีระดับความสัมพันธกับการไปมาหาสูกันระหวางเพื่อนบาน
มากถึงนอยที่สุดตามลําดับ ในขณะที่ รั้ว เฉลียง สวนสาธารณะ เครื่องตกแตง ถนน สิ่ง อํานวย
ความสะดวก ตน ไมป ระดับ ถนน และที่วา งระหวา งบา นกับ ถนนมีค วามสัม พัน ธกับ การรว ม
กิจกรรมหมูบานมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ
5.8.3 ตอบคําถามวิจัยที่วา สภาพแวดลอมทางกายภาพ ปฏิสัม พัน ธ และความ
เปนมิตรฉันทเพื่อนบานมีความสัมพันธกันอยางไร ผูวิจัยพบวา การแนะนํากันเกี่ยวกับการใช
เวลาวางใหเปนประโยชน การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝากบานใหเพื่อน
บา นดูแ ล การชัก ชวนกัน ไปทํากิจ กรรมทางศาสนา ความรูสึก เปนกัน เองที่จ ะพูดคุย ปญ หา
สวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว การหยิบยืมหรือแบง ปน
สิ่ง ของ มีค วามสัม พัน ธกับ การพบปะทัก ทายผูอ ยูอ าศัย ทา นอื่น มากถึง นอ ยที่สุด ตามลํา ดับ
การแนะนํากันเกี่ยวกับการใชเวลาวางใหเปนประโยชน ความรูสึกเปนกันเองที่จะพูดคุยปญหา
สวนตัวหรือเรื่องอึดอัดใจกับเพื่อนบาน การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปนกันเองที่จะฝาก
บานใหเพื่อนบานดูแล การชักชวนกันไปทํากิจกรรมทางศาสนา การรวมกับเพื่อนบานไปเที่ยว
งานเลี้ยง การหยิบยืมหรือแบงปนสิ่ง ของ มีความสัม พันธกับการไปมาหาสูกับผูอยูอาศัยทาน
อื่น มากถึง นอ ยที่สุด ตามลํา ดับ สว นการแนะนํา กัน เกี่ย วกับ การใชเ วลาวา งใหเ ปน ประโยชน
ความรูสึก เปน กัน เองที่จ ะฝากบานใหเ พื่อนบา นดูแล การชวยเหลือเพื่อนบาน ความรูสึกเปน
กัน เองที่จ ะพูด คุย ปญ หาสว นตัว หรือ เรื่อ งอึด อัด ใจกับ เพื่อ นบา น การหยิบ ยืม หรือ แบง ปน
สิ่ง ของ การรว มกับ เพื่อ นบา นไปเที่ย วงานเลี้ย ง การชัก ชวนกัน ไปทํา กิจ กรรมทางศาสนามี
ความสัมพันธกับการพบปะทักทายกับผูอยูอาศัยทานอื่นมากถึงนอยที่สุดตามลําดับ
ดัง นั้น ผูวิจัย จึง สามารถสรุป ผลการวิจัย ครั้ง นี้โ ดยการยืน ยัน สมมุติฐ านที่วา การ
ออกแบบและการบริห ารจัด การสิ ่ง แวดลอ มทางกายภาพที ่มุ ง สู ก ารสรา งปฏิส ัม พัน ธจ ะ
สามารถชวยสงเสริมความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน
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5.9 ขอเสนอแนะ
5.9.1 ขอเสนอแนะในการออกแบบหมูบานจัดสรร
จากการศึกษาพบวาปฏิสัมพันธในหมูบานจัดสรรปจจุบันยังอยูในระดับปานกลาง
และนาจะเปนเหตุหนึ่งที่กอใหเกิดปญหาตาง ๆ ดังนั้นผูที่เกี่ยวของทุกฝายตั้ง แตภาครัฐ นักพัฒนา
โครงการ สถาปนิก ผูที่บริหารจัดการหมูบาน และผูอยูอาศัยจึงควรใหความสนใจกับการพัฒนา
ปจจัยที่ สง เสริม ปฏิสัม พัน ธ ดัง เชนการสงเสริมปฏิสัมพันธระหวางผูอยูอาศัยในชุม ชนหมูบาน
จัดสรรดวยการออกแบบสภาพแวดลอมทางกายภาพ ควรใหความสนใจกับเรือ่ งตอไปนี้
1) จากการศึกษาพบวาผูอยูอาศัยมักใชองคประกอบตาง ๆ ของหมูบานอยางไม
ถูกตองหรือไมเ ต็ มที่ อี กทั้ ง ตัวผูส ถาปนิกเองมีจํานวนนอยกวาครึ่ง ที่ตั้ง ใจออกแบบใหสง เสริม
ปฏิสัมพันธ รวมทั้งมีการฝาฝนกฎหมายอีกดวย ในขณะที่พบวาองคประกอบของหมูบานจํา นวน
มากมีสวนสนับสนุนการมีปฏิสัมพันธระหวางผูอยูอาศัย ดังนั้น จึงเสนอแนะใหมีการใหความรูกับ
นั ก พั ฒ นาโครงการ สถาปนิ ก ผู ที่ บ ริ ห ารจั ด การหมู บ า น และผู อ ยู อ าศั ย ถึ ง ประโยชน ข อง
สภาพแวดลอมทางกายภาพที่มีตอปฏิสัมพันธ รวมทั้งการใชประโยชนจากองคประกอบตาง ๆ
อยางถูกตอง ในขณะเดียวกันควรมีมาตรการทางกฎหมายที่สงเสริมการออกแบบสภาพแวดลอม
ทางกายภาพที่สงเสริมปฏิสัมพันธ และบังคับใชกฎหมายใหเขมงวดมากขึ้นดวย
2) จากการศึกษาพบวาพื้นที่ที่เกิดปฏิสัมพันธประเภทการพบปะทักทายมากที่สุด
ไดแกพื้นที่หนาบาน และพื้นที่ ที่ทํากิจกรรมมากที่สุดของหมูบาน ไดแก สโมสร โดยมีปจจัยสําคัญ
ที่ ส ง เสริ ม ให เ กิ ด ลั ก ษณะดั ง กล า วคื อ รั้ ว ที่ ว า งระหว า งบ า นกั บ ถนน ต น ไม ป ระดั บ ถนน และ
สวนสาธารณะ อย างไรก็ ตาม การวางผัง ใหมีการเชื่อ มโยงจากบา นใหเ ขาถึง พื้ นที่ส าธารณะ
โดยงายก็เปนปจจัยสําคัญ แตจากการศึกษากลับพบวาทางเทาไดรับความสําคัญนอยที่สุด ดังนั้น
ในการใหความรูและการมีมาตรการตามที่เสนอขางตน จึงควรเนนองคประกอบหรือปจจัยที่สําคัญ
เหลานี้กอน ซึ่งมีแนวทางสําหรับการออกแบบดังตอไปนี้
2.1) กําหนดใหสโมสรอยูบริเวณกลางโครงการเพื่อความงายตอการเขาถึงจากทุก
พื้นที่ในโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งจะสงเสริมใหผูอยูอาศัยมาใชพื้นที่สโมสร (ภาพที่ 5.5)
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ภาพที่ 5.5
การวางผังเพื่อใหเกิดความงายตอการเขาถึงจากทุกพื้นที่ในโครงการหมูบานจัดสรร

สโมสร และ
สวน
ทางเขา

2.2) สรางความเชื่อมโยงบานที่อยูตางกลุม กันดวยสวนสาธารณะเพื่อเพิ่มโอกาสใน
การเดินและพบปะของผูอยูอาศัยในโครงการหมูบานจัดสรร (ภาพที่ 5.6)
ภาพที่ 5.6
การวางผังที่สรางความเชื่อมโยงสําหรับโครงการขนาดเล็ก
สวน

2.3) กําหนดใหหนาบานมีระยะตั้งแต 3-5 เมตร เพราะเปนระยะที่เหมาะสมในการ
จัดกิจกรรมและไมหางเกินไปสําหรับการสนทนา และหากมีเฉลียงควรมีระยะตั้งแต 2-3 เมตร เพื่อ
มีพื้นที่เพียงพอสําหรับเปนที่นั่งเลน หรือกิจกรรมอื่น (ภาพที่ 5.7)
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ภาพที่ 5.7
ระยะที่เหมาะสมของหนาบาน

แนวรั้ว

ตัวอาคาร

2.4) กําหนดใหทางเดินเทากวางไมนอยกวา 1.5 เมตร หรือตั้งแต 2.4 เมตรขึ้นไป
สําหรับทางเดินที่มีตนไมและสวนประกอบอื่น ๆ เพราะเปนระยะที่เหมาะสมสําหรับการหยุดพูดคุย
ได และใหมีตนไมที่ใหรมเงาที่ระดับความสูงประมาณ 2 เมตร สวนถนนก็ควรมีพื้นที่สําหรับที่จอด
รถ ซึ่งทําใหขนาดของถนนควรมีระยะตั้งแต 7 เมตรขึ้นไป (ภาพที่ 5.8)
ภาพที่ 5.8
ถนนและทางเดินในโครงการ
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2.5) สวนสาธารณะควรมีพื้นที่กิจกรรมรองรับสําหรับทุกวัยและมีพื้นที่ปดที่มีอุปกรณ
สําหรับเด็กเลน สิ่งอํานวยความสะดวก สนามหญาสําหรับวิ่งเลน พื้นที่ที่มีรมเงาสําหรับกิจกรรม
อุปกรณเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ รวมถึงมานั่ง กระบะทราย และอุปกรณสําหรับแบงพื้นที่ดังกลาวใหเปน
สัดสวน เชน การปูพื้น แนวตนไม และรั้ว เปนตน
2.6) พื้ น ที่ส โมสรควรมี ที่อ อกกํ าลั ง กายทั้ ง ในรม และกลางแจง รา นค า ที่ นั่ง ทาน
อาหาร หองประชุม และที่ทําการผูบริหารหมูบาน รวมทั้งพื้นที่ทํากิกรรมอเน กประสงคอื่น ๆ เพื่อ
รองรับผูอยูอาศัยทุกเพศทุกวัยเพื่อเอื้อใหทุกคนมีโอกาสพบปะและมีปฏิสัมพันธตอกัน
5.9.2 ขอเสนอแนะในการบริหารจัดการ
การบริหารจัดการโครงการหมูบานจัดสรรเปนอีกปจจัยสําคัญที่สนับสนุนใหเกิด
ปฏิสัมพันธ อีกทั้งการสรางความรูสึกใหมีส วนรวมอันเปนจุดที่ กอใหเกิดความเปนมิตรฉันทเพื่อน
บาน
1. จากการศึกษาพบวาในการจัดตั้งโครงการหมูบานจัดสรรรูปแบบในการจัดตั้ง
โครงการหมูบานจัดสรร ดังนั้นในการจัดตั้งหมูบานจัดสรร ผูอยูอาศัยทุกทานควรมีสวนรวมในการ
จัดตัง้ นิติบุคคลเพื่อใหเกิดความรู สึกมีสวนรวม นอกจากนี้ผูประกอบการหรือเจาของโครงการ ควร
มีสวนรวมในการจัดตั้งดวยเพื่อที่จะชวยวางแผนงานและรูปแบบตาง ๆ ที่จะเกิดในภายหลัง
2. จากการศึกษาพบวาในการสรางความนาเชื่อถือของนิติบุคคล อันไดแก ระบบ
รักษาความปลอดภัย การรักษาความสะอาด และการเขาตอบรับเมื่อลูกบานมีปญหา มีผลตอ
ระดับในการปฏิสัมพันธ นอกจากนี้ยังพบวา เปนการสรางความเชื่อใจและทําใหลูกบานรูสึก มั่นใจ
และอยากเขารวมในนิติบุคคลหมูบานจัดสรรจึงควรจัดใหระบบเหลานี้มีประสิทธิภาพ
3. จากการศึกษาพบวาในการเรียกเก็บคาสวนกลางของหมู บานจัดสรรมีปญหาใน
การเรียกเก็บเงิน ดังนั้น หมูบานจัดสรรที่สรางใหมควรมีการเรียกเก็บคาสวนกลางลวงหนา อยาง
นอย 3 ปเพื่อใชเปนเงินกองทุนสํารอง และเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาในการจายเงินไมตรงตามเวลาใน
ภายหลัง นอกจากนี้ควรมีการใหทางเลือกในการเก็บเงินคาสวนกลางที่ใหผูอยูอาศัยตัดสินใจวาจะ
จายรายเดือนหรือรายปตามแตสะดวก
4. จากการศึกษาพบวาในควรมีกฎระเบียบที่ชัดเจนใหใหผูอยูอาศัยทุกทานรับรู
ดังนั้นควรมีการจัดสัมมนาใหความเขาใจเกี่ยวกับความสําคัญของกฎระเบียบในหมูบานเปนระยะ
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5. จากการศึกษาพบวาการจัดกิจกรรมสามารถเพิ่มระดับในการปฏิสัมพันธดังนั้น
จึงควรมีการจัดกิจกรรมกันอยางสม่ําเสมอ เพื่อเพิ่มโอกาสในการทําความรูจักและทําปฏิสัมพันธ
ตอกัน นํามาซึ่งความเกรงใจ และความเปนมิตรตอกันโดย จากการศึกษาพบรูปแบบกิจกรรมที่ควร
จัด ในหมูบานจัดสรร ดังนี้
5.1 กิจกรรมงานประเพณี เชน กิจกรรม ทําบุญปใหม ลอยกระทง สงกรานต
เปนตน เพื่อเพิ่มโอกาสในการพบปะ
5.2 กิจกรรมการกีฬาตาง ๆ เพื่อสรางโอกาสในการทําความรูจักกัน
5.3 กิจกรรมการเสวนาตาง ๆ เพื่อใหคนในหมูบานมีโอกาสทําความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการบริหารจัดการและปรับความเขาใจตอกัน
5.9.3 ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป
1) จากผลการศึกษาจะเห็นวาขอกําหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินกรุงเทพมหานคร
พ.ศ. 2544 ซึ่งกําหนดใหมีทางเดินและทางเทาที่มีความกวางทางเดินและทางเทาสุทธิไมต่ํากวา
60 เซนติเมตร มีความไมเหมาะสมสําหรับการหยุดพูดคุยหรือแมกระทั่งการสัญจรที่ปลอดภัย ตาม
มาตรฐานของสถาบันวิศวกรจราจร (The Institute of Traffic Engineers, 2002) อยางไรก็ตาม
ระยะขั้นต่ําที่สถาบันดังกลาวไดกําหนดไวคือ 1.50 เมตรอาจไมสอดคลองกับการใชงานของคน
ไทยและทําใหเกิดภาระเพิ่มเติมในการลงทุน จึงสมควรมีการทําวิจัยเพื่อหาระยะที่เหมาะสมกวา
2) จากผลการศึก ษาพบวา เรื่อ งการเงิ นของนิติ บุคคลมีป ญ หามากที่สุด จึง ควรมี
งานวิจัยเจาะลึกในประเด็นการเรียกเก็บคาบํารุงรักษาสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ
นอกจากนี้ยังควรมีงานวิจัยเกี่ยวกับกระบวนการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรที่ครอบคลุมทั้งเรื่อง
ลักษณะ วิธีการ รูปแบบ และการสงเสริมใหผูอยูอาศัยมีสวนรวม
3) จากการที่ผูวิจั ยเสนอวาควรมีม าตรการทางกฎหมายที่สง เสริม การออกแบบ
สภาพแวดลอมทางกายภาพและการบริหารจัดการ ที่สงเสริมปฏิสัมพันธ และบังคับใชกฎหมายให
เขมงวดมากขึ้น จึงควรมีการวิจัยเพิ่มเติมในประเด็นดังกลาว

