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เรียนผูบริหารหรือผูมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ
กระผมนาย ภัค พล พสุทิพ ย นัก ศึก ษาปริญ ญาโทสัง กัดคณะสถาปต ยกรรมศาสตร
และการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร อยูระหวางเก็บขอมูลสําหรับงานวิจัยซึ่งเปนสวนหนึ่ง
ของวิทยานิพนธเรื่อง ““การออกแบบและจัดการสภาพแวดลอมทางกายภาพที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน“ เพื่อทราบขอมูลเกี่ยวกับการออกแบบ การบริหารจัดการ การ
ปฏิสัมพันธ และความเปนมิตรฉันทเพื่อนบาน ซึ่งแบบสอบถามแบงเปน 3 ตอนดังนี้
ตอนที่ 1: ขอมูลเบื้องตน
ตอนที่ 2: ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการหมูบานจัดสรร
ตอนที่ 3: การบริหารงานโครงการหมูบานจัดสรร
ตอนที่ 4: ขอมูลการออกแบบและการจัดการที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
ผลของการวิ จัย จะเผยแพรสู สัง คม เพื่ อกระตุน ใหบ ริษั ทพั ฒ นาโครงการ รวมทั้ง ผู ที่
เกี่ยวของไดใหความสนใจและกําหนดทางการออกแบบและจัดการสภาพแวดลอมทางก ายภาพที่เอื้อ
ตอปฏิสัมพันธและความเปนมิตรฉันทเพื่อนบานที่ชัดเจนมากขึ้น อันจะนําไปสูการเกิดสันติสุขของ
โครงการในระยะยาว นอกจาหนี้การผมขอชี้แจงวาคํารอบของทานจะถูกใชเพื่อการวิจัยเทานั้นและ
จะไมสงผลกระทบใด ๆ ตอทาน
ขอแสดงความนับถือ
นาย ภัคพล พสุทิพย
คณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมือง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
สวนที่ 1 ขอมูลผูใหสัมภาษณ
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ชื่อผูที่ใหสัมภาษณ............................ ....................................................................
ตําแหนง................................................ ...............................................................
วันที่สัมภาษณ................................................เวลา................................................
สวนที่ 2 ลักษณะโดยทั่วไปของโครงการหมูบานจัดสรร
ชื่อโครงการ ................................................ ..........................................................
เนื้อที่โครงการ........................................................................................................
ประกอบดวย ........................................................................................................
ปดการขายเมื่อป พ.ศ................................................. ..........................................
จํานวนคณะกรรมการนิติบุคคลบานจัดสรร..............................................................
ประกอบดวย.........................................................................................................
สวนที่ 3 การบริหารงานโครงการหมูบานจัดสรร
โปรดกา  ในชอง □ ที่ตรงความเห็นของทานมากที่สุด

1.) ในการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรรผูอยูอาศัยมีสวนรวมในการจัดตั้งหรือไมอยางไร
..........................................................................
2.) รูปแบบการบํารุงและจัดการสาธารณูปโภค
□ คณะกรรมการหมูบานดําเนินการ:หมูบานดําเนินการเองโดยไมมีการจางบริษัทเอกชนเขามา
ดูแลแทน หรือ
□ คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงานกับหนวยราชการ: ลักษณะประสานขอความชวยเหลือ
และขอรับบริการจากหนวยงานราชการทองถิ่น เชน การขุดลอกระบายน้ํา เทศบาลจัดเก็บขยะ
□ คณะกรรมการหมูบานเปนผูประสานงานกับเจาของโครงการ: เพื่อจัดใหมีและตรวจสอบบริการ
สาธารณะพื้นฐาน ในลักษณะการตรวจสอบหรือเรียกรองใหมีการบริการสาธารณะที่เหมาะสม
หรือ
□ คณะกรรมการหมูบานเปนผูควบคุมดูแล: คณะกรรมการหมูบานทําการวาจางบริษัทเอกชน
หรือบริษัทที่มีความชํานาญการบริการสาธารณะพื้นฐานอยางใดอยางหนึ่ ง หรือ
□ ดําเนินการแบบรวม : คณะกรรมการหมูบานจัดใหมีการสาธารณะพื้นฐานโดยดําเนินการเอง
และรวมกับการประสานงานกับหนวยราชการ
□คณะกรรมการหมูบานไมมีการดําเนินการ : รัฐบาลเปนผูจัดการ
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3.) เงินกองทุน มีเงินทุนสํารองสําหรับซอมแซมโครงการ ในกรณีที่เกิดปญหา เชน ชํารุด หรือไม
4.) จํานวนผูอยูอาศัยที่จายคาสวนกลางตรงเวลา /ผูอยูอาศัยทั้งหมด ...................
5.) ลักษณะการจัดเก็บคาสวนกลางเปนแบบใด
□
มีการจัดเก็บเปนรายเดือน โดยมีอัตราการจัดเก็บ
□
มีการจัดเก็บเปนรายปโดยมีอัตราการจักเก็บ
□
อื่นๆ ระบุ ...............
และคิดวามีความเหมาะสมของคาสวนกลาง
□มากที่สุด □มาก □ปานกลาง □นอย □นอยที่สุด
7.) การใหความรวมมือระหวางผูอยูอาศัยตอนิติบุคคล
□มากที่สุด □มาก □ปานกลาง □นอย □นอยที่สุด
8.) การจัดกิจกรรมมีกิจกรรมเหลานี้หรือไม
1.งานประเพณี เทศการประจําป
□ มี □ ไมมี
2. งานกิจกรรมกีฬา (มี /ไมมี)
□ มี □ ไมมี
3. งานเสวนา (มี /ไมมี)
□ มี □ ไมมี
4. อื่นๆ ระบุ...............................................................................................
9.) ผูอยูอาศัยเขารวมกิจกรรมที่หมูบานจัดหรือไมอยางไร
□มากที่สุด □มาก □ปานกลาง □นอย □นอยที่สุด
..................................................................................................................................
10) โครงการมีการจัดเก็บคาสวนกลางสําหรับน้ําประปาและไฟฟาหรือไมอยางไร
..................................................................................................................................
11) โครงการมีบริการสาธารณะ เชน สโมสร สระวายน้ํา ลานกีฬา หรือไม และมีการบริหารจัดการ
เชนใด................................................................................
4. ขอมูลการออกแบบและการจัดการที่เอื้อตอปฏิสัมพันธ
รายละเอียดการออกแบบตอไปนี้ขอใดเปนปจจัยสนับสนุนและขอใดเปนอุปสรรคตอการมีปฏิสัมพันธกับ
เพื่อนบาน โดย
ทําเครื่องหมาย  ในชอง □ หากทานพิจารณาวา เปนปจจัยสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบาน
ทําเครื่องหมาย X ในชอง □ หากทานพิจารณาวา อุปสรรคสนับสนุนตอมีปฏิสัมพันธกับเพื่อนบานอ
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ระดับการเปนปจจัยสนับสนุนหรือเปนอุปสรรค
ตอการมีปฏิสัมพันธกบั เพื่อนบาน

1.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

2.ผูอยูอาศัยในหมูบานมีปญหากับโครงการในเรื่องใดบาง
□ การเก็บคาสวนกลาง
□ การใหความรวมมือตางๆ
□ อื่นๆ ระบุ...........................................................................
3..ผูอยูอาศัยในหมูบานมีปญหาทะเลาะเบาะแวงกันในเรื่องใดบาง และโครงการจัดการอยางไร
□ ปญหาเรื่องที่จอดรถ หรือการวางถังขยะหนาบาน
□ ปญหาเรื่อง การตอเติมอาคารของเพื่อนบาน
□ ปญหาเรื่อง การรบกวนจากเพื่อนบาน □ เสียง □ มลพิษ
□ อื่นๆ ระบุ...............................................................................................
4. ปญหาระหวางกลุมผูบริหารหมูบาน □ ระบุ...............................................................
5. ปญหากับเจาของโครงการ
□ ระบุ ................................................................
6. ขอเสนอแนะเพิ่มเติม
..............................................................................................

