
บทคัดยอ
 งานวิจยัน้ีไดรบัทุนจากการเคหะแหงชาติ เพ่ือทําการประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการจดัทําแผน

พฒันาท่ีอยูอาศยัและแผนปองกนั/แกไขปญหาชุมชนแออัดในสามจงัหวดัปากอาวไทย ไดแก สมุทรปราการ 
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลําดับ รวมท้ังการเสริมสรางสมรรถนะและการมสีวนรวมของทองถ่ิน 

เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
 ผลการศึกษาในภาพรวมเบ้ืองตนของทัง้สามจงัหวัดซึง่มทีัง้ความคลายคลึงและความแตกตางกันใน
แงความเปนเมืองอุตสาหกรรมชายทะเลคือการเปนแหลงรวมของแรงงานตางดาวจํานวนมาก ทําใหเกิด

ปญหาสภาพแวดลอมท่ีผิดสุขลักษณะและมีมลภาวะสูงในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ขณะที่ 
สมุทรสงคราม มีเอกลักษณของเมืองทองเที่ยว ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม จึงเกิดสภาพปญหาของที่
อยูอาศัยเฉพาะตัว แตทั้งสามจังหวัดมีบานเอื้ออาทรเหลือจํานวนมากเนื่องจากอุปทานไมตรงกับอุปสงค

ของทองถ่ิน ทั้งๆท่ีความตองการท่ีอยูอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครมีสูงกวาอีกสองจังหวัดถึงเกือบสิบเทา 
สวนโครงการนํารองในแตละจังหวัดมีความคลายคลึงกันในประเด็นการพัฒนาส่ิงแวดลอม การปรับภูมิ

ทัศน การจัดใหบริการโครงสรางพื้นฐานและการอนุรักษวิถีชีวิตของชุมชน
 การดําเนินงานวิจยัในข้ันการประเมนิผล พบวาโครงการของการเคหะแหงชาติมคีวามสอดคลอง
กบัแผนพฒันาตางๆ ในทกุๆ ระดบั แตการจัดทําแผนพฒันาในชวงระยะเวลาสัน้ๆ ซึง่รวมถึงการเสรมิสราง

สมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถิ่นกลับไมสัมฤทธ์ิผลอยางยั่งยืนเนื่องจากขาดการสืบสานอยางตอ
เน่ืองหลังจากโครงการส้ินสุดลง รวมท้ังไมมีการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผลสรุปของงาน
วิจัยไดพบวาปญหา/อุปสรรคของโครงการท้ังสามจังหวัดไดแกการท่ีทองถ่ินขาดความรูและทักษะในการ
วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยดวยตนเอง อีกทั้งการเสริมสรางสมรรถนะดวยการศึกษาดูงาน
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพียงไมกี่ครั้งนั้น ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถายโอนภารกิจไปสู
ทองถิ่นไดอยางถาวร ขอเสนอแนะคือควรพิจารณาจัดตั้งหนวยงานพี่เลี้ยงท่ีคอยกํากับดูแลและใหความ

ชวยเหลือดานวิชาการและดานเทคนิคตางๆ ตลอดจนติดตามการประเมินผลในระยะยาวอยางตอเนื่อง
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Housing Development Planning for Low-Income 
Project Evaluation in Three Samut Provinces

Abstract
 The main objective of this research, funded by the National Housing Authority 

of Thailand (NHA), is to evaluate the success of Housing Development Planning for 
Low-Income Projects in three provinces lying by the Gulf of Thailand, i.e. Samut 
Prakarn, Samut Sakorn, and Samut Songkram respectively. In order to comply with 
the Power Delegation Act of 1999, efforts to strengthen local aptitude in order to 
undertake planning and development of low-income housing by local authorities in 
the future were attached as a part of the said projects.
 The general pictures of the three projects reflected similarities as well as 
differences among the said provinces. With their proximity to the sea and their nature 
of industrialized settlements, Samut Prakarn and Samut Sakorn have become the 
hub of cheap labors from abroad serving in heavy industrial and seafood related 
production plants. Since decent housing for such laborers are neither available nor 

affordable, lodging provided by their employers are inevitably below standard in terms 
of sanitation, public services and physical environment. The just mentioned situations 

are less severe in Samut Songkram where tourism is prominent, owing to its identity 
as the city of culture and historic significance. Hotels, guest houses and home-stay 
accommodations have, therefore, become prevalent to serve tourists and hence 

induced housing investment by the private sector. However, the three projects have 
something in common, that is a considerable number of public housing units built by 
NHA were left unsold. It was then interpreted that the local demands do not match 

with the supplies. Among the three cases, Samut Sakorn has forecasted its housing 
demand as much as ten times over those in Samut Prakarn and Samut Songkram. 
In addition, a number of the pilot projects carried out in the three provinces have 



suggested similar short-term improvements in environmental development, landscape 
enhancement, public service upgrading, and conservation of local way-of-life.
 When it comes to the evaluation process of the three projects, the research 
team found that NHA projects met all purposes and directions laid down in various 
national plans as well as local plans, but the component aiming to strengthen local 
aptitude and secure community participation has yet to achieve sustainable success 
because almost none of the development plans was implemented once the projects 

ended. The research finding also identifies the common problems of the three 
projects: the local communities and local authorities need to obtain knowledge and 
skill to analyze data and information in the planning process. It is obvious that a few 
study tours and planning charrettes could never replace continuous staff training 
and constant monitoring/assessment of the plans in order to make local capable of 
carrying out low-income housing development schemes all by themselves. Finally, 
the recommendation for NHA’s future role is to set up local units to assist in providing 
knowledge and planning technical skills as well as long-run evaluations for the local 
communities.

Keywords: housing environment / low-income community / local participation / 

delegation of power
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1. บทนํา
 แผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัคอืกรอบแนวทางการพฒันาทีอ่ยูอาศยัใหพอเพยีงและตอบรับกบัความ
สามารถในการจายของประชาชน (American Planning Association, 2006: 31) แผนพัฒนาที่อยู
อาศยัจงึเปนองคประกอบทีต่องไดรบัการจัดทาํและบูรณาการไปกบันโยบายการพฒันาในระดบัตางๆ 
เชน แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัดและเมือง และแผนพัฒนาชุมชน 
เปนตน ดวยเหตุนี้ การจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยจึงครอบคลุมมิติของการพัฒนาที่หลากหลายและ
ควบคูไปกับการพัฒนาและฟนฟูสภาพแวดลอมเพื่ออยูอาศัยและการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคม
 สบืเนือ่งจากพระราชบัญญัตกิารกระจายอาํนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่พ.ศ.2542 
การเคหะแหงชาติไดริเริ่มโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชน
แออดั เพือ่ถายโอนความรบัผดิชอบในภารกิจดงักลาวใหกบัผูบรหิารและเจาหนาทีข่องจงัหวดัตางๆ ให
สามารถพฒันาท่ีอยูอาศยัสําหรบัผูมรีายไดนอย รวมท้ังบรกิารสาธารณะท่ีเก่ียวของในทองถิน่ของตน 
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
 ในป พ.ศ.2552 การเคหะแหงชาต ิไดวาจางสถาบันอุดมศึกษาใหทาํการศกึษาวจิยัโครงการ
จดัทําแผนพัฒนาทีอ่ยูอาศยัและแผนปองกัน/แกไขปญหาชมุชนแออัดของสามจังหวดัในภาคกลางซ่ึง
มีอาณาเขตประชิดอาวไทยไดแก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลําดับ 
โดยคัดเลือกใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ
จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย ทาํการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากท่ีทัง้สอง
สถาบันอดุมศึกษาดําเนินงานเสร็จสิน้และสงมอบงานเปนเวลาหาป การเคหะแหงชาติกไ็ดตดิตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งสามจังหวัดโดยมอบหมายใหคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผูดาํเนนิการ บทความนีเ้ปนการเผยแพรผลจากการดําเนนิโครงการวิจยัดงักลาวทีช่ือ่วา “โครงการ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธ์ิการดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและแผนปองกัน/
แกไขปญหาชุมชนแออดั กลุมจังหวัดภาคกลาง (จงัหวัดสมุทรปราการ จงัหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม)” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558)

2. การดําเนินงานวิจัย
 คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวางแผนการทํางานตามลําดับขั้นตอนเร่ิมจากการ 
เตรียมการศึกษาและทบทวน การจดัทําแบบประเมนิผล การเกบ็ขอมูลจากกลุมเปาหมาย การวเิคราะห 
และการสังเคราะหผลจากขอมูล โดยคาดวาผลของการวิจัยจะพบปญหา อุปสรรค และปจจัยท่ีทําให
แตละโครงการประสบความสําเร็จหรือไมสาํเร็จ รวมท้ังเกิดองคความรูในเชิงวิชาการสําหรับโครงการ
ในลักษณะเดียวกัน
 วัตถุประสงค สมมุติฐาน คําถาม กรอบแนวคิดและทฤษฎี
 วัตถุประสงคหลักของการวจิยัประกอบดวย 1) เพ่ือตรวจสอบวาแผนพัฒนาทีอ่ยูอาศัยและ
แผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดของสามจังหวัดเมื่อป พ.ศ.2552 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 
2552ก และ 2552ข; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบรุี, 2552) นัน้ ไดตอบสนองการบูรณา
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การยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด หรือไม เพียงใด 2) เพ่ือคนหาปญหา 
อุปสรรค และปจจัยท่ีคลายคลงึหรือแตกตางกัน อันนําไปสูระดับความสาํเร็จของแตละโครงการ และ 
3) เพ่ือเสนอแนะการปรับบทบาทของการเคหะแหงชาติและภาคีตางๆ ทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาท่ีอยู
อาศัยของประชาชนในระดับลางของทองถิ่น
 สมมุติฐานของงานวิจัยคือ “การเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถิ่น”เปน
หวัใจสําคญัทีผ่ลกัดนัใหโครงการจัดทาํแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออดั
ในสามจังหวัดบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเคหะแหงชาติภายใต
การกระจายอํานาจใหแกองคกรทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยดวยตนเอง
 คาํถามหลกัคือ ผลการจดัทําแผนพัฒนาทีอ่ยูอาศยัและแผนปองกนั/แกไขปญหาชมุชนแออดั 
ตอบสนองตอวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม1  อะไรคือปญหาและอุปสรรค และปจจัยใดบาง
ทีท่ําใหโครงการประสบความสําเร็จและไมสาํเร็จ สวนคําถามรองคือ ทองถ่ินไดดาํเนินงานสืบทอดตอ
เนือ่งโดยบูรณาการเขาสูยทุธศาสตรของจงัหวดัและชุมชนหรือไม เพยีงใด และในอนาคต บทบาทของ
การเคหะแหงชาติและภาคีตางๆควรปรับเปลี่ยนไปอยางไร
 เนื่องดวยโครงการดังกลาวประกอบดวยปจจัยในการดําเนินงานจํานวนมาก การประเมิน
ผลแบบซิปโมเดล (CIPP Model) (พิชิต ฤทธิ์จรูญ, 2555: 150; สุชาติ ประสิทธิ์รัฐสินธุ, 2555: 32; 
Stufflebeam and Shinkfield, 1988: 153-156, 2007: 326-327) จึงถูกนํามาประยุกตใชเปน 
กรอบแนวคิด/ทฤษฎีในงานวิจัยเพ่ือใหเกิดการประเมินผลท่ีครอบคลุมองคประกอบทุกดาน ตั้งแต
การริเร่ิมโครงการ การจัดทําโครงการ จนถึงผลท่ีเกิดข้ึนหลังส้ินสุดโครงการ ไดแก “การประเมิน
บริบท (Context)” หมายถึง ความมุงหมายและการจัดทําโครงการภายใตพระราชบัญญัติกระจาย
อํานาจ 2542 “ปจจัยเขา (Input)” หมายถึง ขอกําหนดการจางเพื่อจัดทําโครงการ “กระบวนการ 
(Process)” หมายถึง การดําเนินงานท่ีเกิดข้ึนในสามจังหวัด ตลอดจนความพึงพอใจของผูที่เก่ียวของ 
และ “ผลผลิต (Product)” หมายถึง แผนพัฒนาท่ีอยูอาศยัและแผนปองกนั/แกไขปญหาชุมชนแออัด 
ผลลัพทของการนําแผนฯไปปฏิบตัใิชโดยทองถ่ิน รวมถึงผลกระทบระยะยาวของการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
และการปองกันแกไขปญหาชุมชนแออัดโดยทองถิ่นในอนาคต

 วิธีดําเนินการวิจัย
 วิธีดําเนินการวิจัยมีลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเนนความรูความเขาใจเชิงลึกใน
ประเด็นตางๆ การประเมินผลสัมฤทธ์ิของโครงการฯ ในรูปของการสํารวจ ซึ่งเนนการดําเนินงานตาม

โครงการนํารองและแผนระยะสั้นในเชิงประจักษ การสัมภาษณซึ่งเนนประเด็นตางๆที่เปนนามธรรม
และการสนทนากลุมยอย ซึ่งเนนขอมูลเชิงกวาง และความสัมพันธระหวางประเด็นตางๆเพื่อตรวจ
สอบยืนยันความนาเชื่อถือฃองขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิไดแกแผนพัฒนาตางๆ ตั้งแตระดับประเทศ
จนถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน ประกอบกับผลการศึกษาขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณของ

สามจังหวัดในกลุมเปาหมาย
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 ขอมูลสําคัญท่ีไดรับจากการเก็บรวบรวมเพื่อประเมินผล ไดแก รายงานฉบับสมบูรณของ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัด และ

แผน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่อยูอาศัยในระดับตางๆท่ีเก่ียวเน่ือง ขอมูลปฐมภูมิ 
ไดแก การสํารวจผลเชิงประจักษของการบูรณาการแผนและผลจากการดําเนินงานโครงการนํารอง 
ตลอดจนการสัมภาษณและการประชุมกลุมยอยรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อการประเมินผลองค
ประกอบตางๆของการดําเนินงาน ในตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
ไดแก การเคหะแหงชาติ สถาบันการศึกษาผูจัดทําโครงการ และผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที่2

ตารางท่ี 1: การแบงกลุมตัวอยางเพือ่การเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมติามองคประกอบของการประเมินผล

องคประกอบ
ของการประเมิน

กลุมตัวอยาง

การเคหะแหงชาติ ผูรับจางดําเนินงาน
ผูมีสวนเกี่ยวของ

ในพื้นที่

การประเมินบริบท √ 

การประเมินปจจัยเขา √ √

การประเมนิกระบวนการ √ √

การประเมินผลผลิต √

การประเมินผลลัพธ √

การประเมินผลกระทบ √ √ √

 การประเมินผลแบบ ซิปโมเดล ถูกนํามาประยุกตใชเพื่อจําแนกชนิดขอมูล การวิเคราะห 
และการช้ีวดัผลสมัฤทธิข์องการดําเนินงาน ซึง่เปนผลรวมของประสทิธิภาพทีถ่กูบงช้ีจากความชดัเจน

ของปจจัยเขา  ความครบถวนของกระบวนการดําเนินงาน และการไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค
ของโครงการ และยังเปนผลรวมของประสิทธผิลท่ีถกูบงชีจ้ากหลกัฐานเชงิประจกัษของการบูรณาการ

แผนพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับตางๆ และการประเมินปฏิกิริยาและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของ
ทองถิ่นที่มีตอการพัฒนาที่อยูอาศัย
 การวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสะทอนความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ
ประเด็นตางๆของทุกภาคีที่เกี่ยวของนั้น ใชวิธีการวิเคราะห 3 รูปแบบไดแก แบบอุปไนย (Analytic 
Induction) แบบจาํแนกชนดิของขอมูล (Typological Analysis) และแบบเปรยีบเทยีบขอมูล (Con-

stant Comparison) การวเิคราะหขอมูลเชงิปรมิาณถูกใชเพ่ืออธบิายและเปรยีบเทียบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรของการประเมินผล 
 การสังเคราะหขอมูลมีขึ้นเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ของโครงการกับกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต ซึ่งเปนการตอบคําถามแรกของการวิจัย และ
การตรวจสอบการตอบรบัของผลลพัท (การนาํแผนฯไปปฏบิตั)ิ และผลกระทบในระยะยาว (ศกัยภาพ
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ทองถิ่นในการพัฒนาที่อยูอาศัย) ที่มีตอความมุงหมายของการเคหะแหงชาติในการสนับสนุนทองถิ่น
ใหมีการพัฒนาที่อยูอาศัยในอนาคต ซึ่งเปนการตอบคําถามที่สองของการวิจัย ขอมูลเหลานี้ถูกนํามา

ใชเพ่ือทําการสรุปผลและเสนอแนะการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและบทบาทของภาคภาคีตางๆท่ี
เกี่ยวเนื่อง

3. สรุปผลการศึกษาขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ
 การประมวลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งทําการ
ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่นาสนใจในแตละจังหวัดดังนี้

3.1 จังหวัดสมุทรปราการ
 มกีารศกึษาขอมลูพืน้ฐานและสภาพปจจบุนัของพ้ืนที ่การจดัทาํแบบสอบถามเพ่ือคาดการณ
ความตองการทัง้จํานวนและรปูแบบของทีอ่ยูอาศัย การประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบตัิการ 

การศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร  และการคัดเลือกชุมชน
ตําหรุขนาด 841 หลังคาเรือนจากทั้งหมด 46 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางปูเปนชุมชนโครงการ
นํารอง

 ลกัษณะการต้ังถ่ินฐานของจังหวัดน้ีคือการเกาะตัวและขยายตัวตามแนวโครงขายคมนาคม
สายหลกัซึง่มุงสูทศิตะวันออกอนัเปนแหลงอตุสาหกรรมและสนามบินสวุรรณภมู ิ ดวยความเหมาะสม

ของท่ีตัง้และการพฒันาอยางยาวนานของกจิการโรงงานอุตสาหกรรมในระดบัประเทศ ประชากรสวน
ใหญจึงประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยจํานวนมาก 
แตแรงงานเหลานี้มีรายไดตํ่า ไมสามารถเปนเจาของที่ดินหรือที่อยูอาศัยซึ่งสรางโดยภาครัฐหรือภาค

เอกชนได (ภาพที่ 1) จึงตองพํานักอาศัยในสถานที่เชาซึ่งนายจางจัดหาใหใกลกับแหลงงาน รวมทั้ง
อาศัยในพ้ืนท่ีบุกรุกและในเรือ ซึ่งผิดสุขลักษณะอยางรายแรง ปญหาใหญคือการขาดความม่ันคงของ
ทีอ่ยูอาศยั การขาดแคลนบริการขัน้พ้ืนฐาน และมลภาวะตางๆทีเ่กิดจากโรงงานอตุสาหกรรม (ภาพที่ 

2 และ 3) ประชากรในพ้ืนท่ีซึ่งจัดทําแผน (เทศบาลตําบลบางปู เทศบาลตําบลแพรกษา และอบต.แพ
รกษา) มีอัตราเพิ่มขึ้นระหวาง พ.ศ. 2549-2560 จาก 147,400 คนเปนจํานวน 174,500 คน อยางไร
กต็าม ความตองการทีอ่ยูอาศัยในอนาคตของกลุมครอบครัวท่ีไมใชกลุมผูเชาคือการปลกูบานบนท่ีดนิ
ของตนเอง ซึง่การศกึษาพบวาโครงการบานเอ้ืออาทรของภาครฐัและบานจัดสรรของภาคเอกชนรวม
จํานวน 8,754 หนวย ยังสามารถรองรับความตองการดังกลาวได

 จากการนําเสนอวิสัยทัศนเก่ียวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับเมืองสมุทรปราการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คือ “การพัฒนาตามแนวทางเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนที่
มุงเนนความสมดุลระหวางสภาพแวดลอม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน” นั้น 
คณะผูศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 6 กลยุทธ รวม 11 แผนยอย โดยมีโครงการ
นํารองในระดับเมืองคือการพัฒนาพื้นที่สวนกลางเพื่อการนันทนาการและออกกําลังกาย ศูนยเรียนรู
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ทางธรรมชาติ และสํานักงานเทศบาลใหมของเทศบาลตําบลบางปู สวนการพฒันาท่ีอยูอาศัยในระดบั
พื้นที่ ไดเสนอ 6 กลยุทธ รวม 16 แผนยอย และผลจากการประชุมระดมสมองรวมกับชุมชนนํารอง

ก็ไดจัดทําแผนแมบทสําหรับการพัฒนาชุมชนตําหรุ ดังน้ี 1) การพัฒนาพ้ืนท่ีสวนกลางของชุมชนและ
ศนูยศกึษาอนรุกัษทรพัยากรธรรมชาตทิางทะเลและปาชายเลน 2) การพฒันาอาคารอเนกประสงคเพือ่
การจัดกิจกรรมประชุมและเสริมสรางการทํางานในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และ 3) การปรับปรุงภูมิ
ทัศนพื้นที่สวนกลางและบริเวณตอเนื่อง
 นอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยระดับเมืองและระดับพื้นที่แลว การศึกษา

ดูงาน 2 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร การประชุมระดมสมองรวม
กับชุมชนในพื้นที่ศึกษา 2 ครั้ง  และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางแผนงานและโครงการ 3 ครั้ง 
คณะผูศึกษาถือวาเปนการตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการฯ ในการเสริมสรางสมรรถนะและการ

มีสวนรวมของทองถิ่น

ภาพท่ี 2: ชมุชนอยูอาศยัทีต่ัง้ขึน้อยางแออัดรายลอม
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 1: ที่อยูอาศัยที่จัดสรางโดยภาครัฐ ซึ่งยังไม
ตอบรับกับความสามารถในการจายของผูมีรายได
นอยในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 3: ตัวอยางหองเชาของประชากรแรงงานใน

จังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังขาดความมั่นคงของการ
อยูอาศัยและบริการขั้นพื้นฐาน
ที่มา: ผูเขียน, 2557
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3.2 จังหวัดสมุทรสาคร
 คณะผูศึกษาไดดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นที่
พรอมๆกัน โดยใชกระบวนการทางวิชาการควบคูกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย
การจดัทําแบบสอบถาม การสาํรวจพืน้ทีด่านกายภาพและขอมูลครวัเรอืน และการจัดทําแผนท่ี ควบคู
กับการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอยและการประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนและสภาเทศบาล

นคร ในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยระดับเมือง ซึ่งไดเลือกพ้ืนท่ีตําบลทาฉลอม และแผนปองกัน/
แกไขปญหาระดับชุมชนซึ่งไดเลือกพื้นที่อยูอาศัยริมคลองสวนออย ชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม เปน
โครงการนํารอง 
 จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีแรงงานตางดาวท่ีเขามาประกอบ
อาชีพเก่ียวกับการประมงและการแปรรูปอาหารจากสัตวทะเลจํานวนมาก  แรงงานเหลาน้ีมรีายไดตํา่ 

จึงตองพํานักอาศัยในสถานที่เชาซึ่งนายจางจัดหาใหใกลกับแหลงงานเชนเดียวกับแรงงานในจังหวัด

สมุทรปราการ แตผลจากการคาดการณความตองการที่อยูอาศัยซ่ึงเกิดจากการขยายตัวของเมือง
และประชากรในปพ.ศ.2560 กลับสูงถึง 100,000 หนวย หรือกวาสิบเทาตัวเมื่อเทียบกับจังหวัด

สมุทรปราการ (ภาพที่ 4)
 คณะผูศกึษาจากจุฬาลงกรณมหาวทิยาลยัไดเสนอวสิยัทัศนเก่ียวกับการพฒันาทีอ่ยูอาศัยใน
ระดับเมืองสมุทรสาครอยางกระชบั คอื “เมอืงท่ีมสีภาพแวดลอมนาอยูอาศัย นาทาํงาน และนาเท่ียว” 

และไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ 9 แผน และ 2 แผนสําหรับการปองกันแกไขปญหาชุมชนแออัด 
สวนการพฒันาท่ีอยูอาศัยในโครงการนํารอง ไดเสนอโครงการยอย 4 โครงการ ไดแก การสํารวจขอมลู

ทีอ่ยูอาศัยด้ังเดิมท่ีมคีุณคาและรวบรวมขอมูลท่ีอยูอาศัยของแรงงาน การอนรุกัษยานพักอาศัยด้ังเดิม
ทีม่คีณุคา การฟนฟทูีอ่ยูอาศยัทรดุโทรมและท่ีพกัอาศัยของแรงงาน และการฟนฟสูภาพแวดลอมทีอ่ยู
อาศัยริมคลองสวนออย (ภาพที่ 5 และ 6)

 สําหรับการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถ่ินนั้น นอกจากการประชุม
ปฏิบัติการกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานของทองถิ่น 3 ครั้ง และการศึกษาดู
งาน 2 ครั้งแลว คณะผูศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดวางแผนยุทธศาสตรสําหรับการดําเนิน
งานระยะสั้น 1-3 ปอีก 5 แผนงาน ไดแก การจัดประชุมและทัศนศึกษาในเมืองอื่นๆ การลดมลพิษ

และฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง การฟนฟูที่อยูอาศัยในปจจุบัน การอนุรักษยานพักอาศัยที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตร และการฟนฟูยานท่ีอยูอาศัยซ่ึงทรุดโทรม รวมท้ังไดดําเนินกิจกรรมเสริมอีกหลาย
โครงการ อาทิ การอบรมการจัดการขยะชุมชน การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอม การประกวดปรับปรุง
บาน การจัดต้ังกลุมเยาวชนอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอมชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศนโดยเด็กในชุมชน 

การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเด็ก ฯลฯ
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3.3 จังหวัดสมุทรสงคราม
 แมวาการดาํเนนิงานจะอาศัยแนวทางการศกึษาจงัหวดัสมทุรสาคร โดยเฉพาะกระบวนการ
ทางวิชาการควบคูกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นท่ีชุมชน 
โดยคัดเลือกชุมชนบางจะเกร็ง 1 และ 2 เปนโครงการนํารอง แตจังหวัดนี้มีแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น
ทีโ่ดดเดนและมชีื่อเสียงเปนแหลงทองเท่ียวเชงิประวตัิศาสตรมากกวาอีกสองจงัหวัดท่ีไดกลาวมาแลว
 ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีการขยายตัวในดานการลงทุนภาคการกอสราง
และธุรกิจอสังหาริมทรัพยคอนขางสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลกระทบจากการ
เปนศูนยกลางของแหลงทองเท่ียว ดงัน้ัน ทีอ่ยูอาศัยในเมอืงจึงประกอบดวยบานและรานคาท่ีเกาะตวั
ริมเสนทางคมนาคมทั้งแมนํ้า ลําคลอง และเรือกสวนในอดีต และถนนหนทางในปจจุบัน (ภาพที่ 7)  
ขณะท่ีโครงการท่ีอยูอาศัยของภาครัฐมีเพียงโครงการที่ดําเนินการโดยการเคหะแหงชาติเทาน้ัน ที่
เหลือเปนโครงการของภาคเอกชนทั้งสิ้น ไดแก หมูบานจัดสรรที่หลากหลายขนาดและรูปแบบ รวม
ทั้งกิจการประเภทรีสอรท โรงแรม โฮมสเตย จํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับความตองการของนัก
ทองเที่ยว

ภาพท่ี 5: ชมุชนในตําบลทาฉลอมซ่ึงไดรบัการวางแผน
เพื่อการอนุรักษในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที ่6: คลองสวนออยในชุมชนวดัแหลมสวุรรณาราม
ซึง่ไดรบัการแกไขปญหาการรุกลํา้พืน้ทีส่าธารณะ ภาย
ใตโครงการนํารองของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 4: การขยายตัวของชุมชนอยูอาศัยที่เกิดขึ้น
อยางรวดเรว็ในเขตชานเมือง เทศบาลนครสมทุรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557
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 คณะผูศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญในจังหวัดนี้ไมตองการเปลี่ยนแปลงท่ีอยูอาศัย และ
สวนนอยท่ีเตรียมยายถ่ินฐาน ตองการซื้อท่ีดินและปลูกบานเองมากกวาการซื้อหรือเชาอาคารพัก
อาศัย สําหรับการคาดการณปริมาณที่อยูอาศัยในปพ.ศ.2560 มีจํานวน 13,000 หนวย ซึ่งใกลเคียง
กับความตองการของจังหวัดสมุทรปราการ หรือนอยกวาจังหวัดสมุทรสาครประมาณเกาเทาตัว 
วิสัยทัศนเก่ียวกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยในระดับเมืองสมุทรสงครามไดสะทอนเอกลักษณของจังหวัด
นี้อยางชัดเจน คือ “บานเมืองในแมกลองนาอยู ครอบครัวนารัก รวมอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” คณะผูศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ รวม 9 แผน และอีก 
4 แผนพัฒนาท่ีเกี่ยวของกับที่อยูอาศัยในระดับพื้นที่เพื่อปองกันและแกไขปญหาชุมชนแออัด สวน
โครงการนํารอง ไดเนนโครงการจัดทําแผนที่ที่อยูอาศัยท่ีทรงคุณคาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ชุมชน โครงการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการจัดภาพท่ีดินเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย และ
โครงการศูนยฝกอาชีพการทําวัสดุกอสรางจากเปลือกหอยที่ชุมชนบางจะเกร็ง 1 และ 2 (ภาพที่ 8)

4. สิ่งที่พบจากผลการวิจัย
 คณะผูวิจัยไดตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของทุกโครงการซ่ึงกําหนดโดยการเคหะแหงชาติ
วาสอดคลองกับแผนพัฒนาและยทุธศาสตรในระดับตางๆอยางไร โดยทาํการวิเคราะหจากแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11  ยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยพ.ศ.2551  ผังประ
เทศไทยพ.ศ.2600  แผนและผังพัฒนาอนุภาคกลุมจังหวัด  การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แนวโนมการพัฒนาธรุกิจอสงัหารมิทรพัย พบวามีความสอดคลองกบัทิศทางและเปาหมายในสัดสวนที่
คอนขางสูง ดงัรายละเอียดในตารางท่ี 2 อกีทัง้นโยบายและขอกาํหนดการจางเพือ่ดาํเนินงานโครงการ
มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542 
(สวนนี้คือการประเมินบริบท (Context) และปจจัยเขา (Input) ของซิปโมเดล) 

ภาพที่ 8: ชุมชนบางจะเกร็ง ซึ่งเปนพื้นที่โครงการ 
นํารองในการทําวัสดุกอสรางจากเปลือกหอย
จังหวัดสมุทรสงคราม
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 7: การกระจายตัวของท่ีอยูอาศัยตามแนว
ถนนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ที่มา: ผูเขียน, 2557
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 การดําเนินงานของคณะผูศึกษาท้ังสามจังหวัดมีวิธีการและองคประกอบของการดําเนิน
งานตามกรอบแนวทางที่การเคหะแหงชาติไดกําหนดให ดังแผนภูมิที่ 1 ไดแกการจัดทําแผนพัฒนา
ที่อยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ โดยใชกลไกในการเสริม
สรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน เพ่ือการขับเคล่ือนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตามแผนงานท่ีแตละคณะผูศึกษาไดนําเสนอไวในรายงานฉบับสมบูรณ ในการประเมินกระบวนการ 
(Process) พบวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ3 โดยพบวาผูมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆทั้งสามจังหวัดมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติ การเรียนรู และไดรับประสบการณในการ
รวบรวมขอมลู ระบปุญหา และจดัทาํแผนพฒันาทีอ่ยูอาศยัและแผนปองกนั/แกไขปญหาชมุชนแออดั 
(การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในสามจังหวัด, 2557)

แผนภมูทิี ่1: การดาํเนินงานภายใตโครงการจดัทําแผนพฒันาทีอ่ยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชมุชน
แออัดซึ่งกําหนดโดยการเคหะแหงชาติ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 3-4

 อนึ่ง แผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด (ซึ่งเปนผลผลิตของ
โครงการ) ทีไ่ดรบัการจดัทําข้ึนในแตละจงัหวดัมียทุธศาสตรทีแ่ตกตางกนัตามสถานการณและปญหาใน
ดานทีอ่ยูอาศัย4 กลาวคือ แผนการพัฒนาเมอืงอุตสาหกรรมเชงินิเวศนถกูจัดทําข้ึนในจงัหวัดสมทุรปราการ
เพ่ือควบคมุทิศทางการเตบิโตของเมอืงและการพฒันาทีอ่ยูอาศัยควบคูกับการจัดการสิง่แวดลอมจาก

ระดบัชมุชนจนถึงระดบัเมอืง แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมทีด่เีพือ่การอยูอาศยั ทาํงาน และทองเทีย่ว
ถูกจัดทําข้ึนในจังหวัดสมุทรสาครเพ่ือสรางความสมดุลของที่อยูอาศัยและแหลงงาน โดยที่อยูอาศัย
นั้นตองมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ และสําหรับจังหวัดสมุทรสงคราม แผนการอนุรักษ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถ่ินและส่ิงแวดลอมถูกจัดทําข้ึนเพ่ือการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมเพ่ือ
การอยูอาศัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแมกลอง

 สวนผลลัพธของโครงการในระดับจังหวัดทั้งสามจังหวัดนั้น คณะผูวิจัยพบวา บุคลากรใน
ทุกจังหวัดซึ่งมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของการจัดทําแผนฯ ไดเล็งเห็นวาโครงการฯยังขาด
ความชัดเจนในแนวทางสําหรับภาคปฏิบัติ จึงทําใหขาดความตอเนื่องระหวางการนําแผนไปกําหนด
เปนยุทธศาสตรและการตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการใหเปนรูปธรรม รวมทั้งขาดผูที่จะสงผาน
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แนวคดิและแผนงานดังกลาวใหแกคณะผูบรหิารชดุใหมในทองถิน่ (การประชุมกลุมยอยในสามจังหวดั, 
2557) นอกจากนี้ ยังพบวาชุมชนในทองถิ่นทั้งสามจังหวัดขาดความรูและทักษะการวิเคราะหปญหา

เก่ียวกับท่ีอยูอาศัย จงึไมสามารถจัดการแกไขปญหาดวยตนเองตามลาํพังได กระน้ันก็ตาม คณะผูวจิยั
ไดพบวาผูทีม่สีวนเก่ียวของและคลกุคลกีับการดาํเนนิงานรวมกบัคณะผูศกึษาจังหวดัสมทุรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงครามไดนําประสบการณไปดําเนินงานในดานอ่ืนของตนเองอยางไมเปนทางการดวย 
(การสัมภาษณผูมสีวนเก่ียวของในจังหวัดสมุทรสาครและจงัหวัดสมุทรสงคราม, 2557) ซึง่อาจสรุปได
วา ชมุชนท้ังหลายในสามจังหวัดท่ีเขารวมในการจัดทําแผนพฒันาฯของการเคหะแหงชาต ิยงัตองการ

ความสนับสนุนหรือความชวยเหลืออยางตอเน่ือง จึงจะสามารถพัฒนาใหเกิดศักยภาพในการสราง
ความเขมแข็งและวางแผน/จัดการแกไขปญหาดานท่ีอยูอาศัยดวยตนเองได (สวนน้ีคือการประเมิน
ผลกระทบระยะยาวของซิปโมเดล)

 สิ่งที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ไดแกปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการ
แผนพัฒนาดานที่อยูอาศัย และปญหาและอุปสรรคหลังจากสิ้นสุดโครงการ กลาวคือ ทั้งสามจังหวัด
ไมตอบสนองการบูรณาการแผนฯ เขาสูยทุธศาสตรการพฒันาในระดับทองถิน่อยางเปนรูปธรรม และ

เมือ่สิน้สดุโครงการแลวองคกรสวนทองถ่ินกม็ไิดสานงานตอจากโครงการเดิมเทาทีค่วร จงึอาจสรุปผล
การวิจัยในเบื้องตนไดวา ความสําเร็จของการดําเนินงานในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร 

และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมุงหมายใหทองถ่ินจัดทําแผนพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะ ตลอดจน
ผนวกการมีสวนรวมของภาคีตางๆ เก่ียวกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยไดดวยตนเองน้ัน มิใชความสําเร็จ
อยางยั่งยืน
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ตารางที่ 2: ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการจัดทําแผนพัฒ
นาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญ

หาชุมชนแออัดกับยุทธศาสตรและแนวโนม
การพัฒ

นาในดานตางๆวัตถุประสงคของโครงการฯ
แผนพ

ัฒ
นาฯ

ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร
ชาติเพ

ื่อการ
พ
ัฒ
นาที่อยู
อาศัย

ผังประเทศไทย
พ

.ศ.2600
แผนและผัง

พ
ัฒ
นาอนุภาค

กลุมจังหวัด

การเขาสู
ประชาคม
เศรษฐกิจ
อาเซียน

แนวโนมการ
พ
ัฒ
นาธุรกิจ

อสังหารมิทรพัย
แผนพัฒนาที่อยูอาศัย

ใหไดแผนพัฒ
นาที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม

••
••

••
••

••

ใหศึกษาวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัด
••

••
••

••

ใหไดขอมูลความตองการที่อยูอาศัย
••

••
••

••
••

ใหเกิดการพัฒ
นาพื้นที่ตัวอยาง

••
••

••
••

••

ใหทองถิ่นมีความรู เขาใจ และสามารถวางแผน
••

••
••

••

ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝายในเชิงบูรณ
าการ

••
••

••

แผนปองกัน/แกไขปญหา

ชุมชนแออัด

ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมกําหนดการแกไขปญ
หา

••
••

••
••

••
••

ใหหนวยงานทองถิ่นและชุมชนมีความเขาใจ
••

••

ใหเกิดกระบวนการเรียนรู การจัดการแกไขปญ
หา

••
••

••

ใหทองถิ่นมีแผนงาน และสามารถจัดทําแผน
••

••
••

••
••

••

ใหเกิดการเชื่อมโยงกลไกระดับจังหวัดและชุมชน
••

••
••

••

การเสริมสรางสมรรถนะ

ใหเกิดกระบวนการสรางการมีสวนรวม
••

••

ใหทองถิ่นมีความรูความเขาใจ และประสบการณ


••
••

ใหทองถิ่นเกิดการเรียนรูตลอดจนการลงปฏิบัติงาน
••

••
••

ใหเกิดการแลกเปลี่ยน และเกิดการประสานงาน
••

••
••

ใหทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญ
ของปญ

หาที่อยูอาศัย 
และเขาใจวาแผนงานนั้นสามารถจัดทําขึ้นได

••
••

••

 • •  มีความสอดคลอง
ที่มา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 4-34
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5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ
 การที่ผลผลิตของโครงการในสามจังหวัดภาคกลางเพ่ือตอบสนองเปาหมายของการเคหะ
แหงชาติในการจัดทําแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ระดับพื้นที่ โดยใชกลไกในการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นไม
ประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนน้ัน เพราะการเสริมสรางสมรรถนะของทองถิ่นตองสะดุดลงเม่ือส้ินสุด
โครงการฯ ทําใหภารกิจในการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไมดําเนินสืบตอไป แผนพัฒนาในระดับตางๆ

ที่กระทําอยางเรงรัดภายในกรอบเวลาท่ีกําหนดจึงมิไดถูกบรรจุเปนโครงการขององคกรสวนทองถ่ิน
เพื่อเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติ
 ผลการวิจัยไดตอบสนองวัตถุประสงคหลักและคําถามวิจัย 2 ขอแรกในเรื่องการบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศถึงระดับจังหวัดและเรื่องการคนหาปญหา อุปสรรค และปจจัย

ของความสําเร็จ/ไมสําเร็จของแตละโครงการในหัวขอที่ผานมาแลว สวนวัตถุประสงคขอที่ 3 และ
คําถามรองมุงหวังท่ีจะไดรับขอเสนอแนะในการปรับบทบาทของการเคหะแหงชาติและภาคีตางๆ ซึ่ง

คณะผูวิจัยไดสรุปวา การที่ชุมชนทองถิ่นทุกแหงที่มีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับทั้งสองสถาบัน
อุดมศึกษาเรียกรองใหการเคหะแหงชาติสนับสนุนโครงการตอไปน้ัน (การประชุมกลุมยอยในสาม
จังหวัด, 2557) ไดแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานที่ผานมามิอาจทอดท้ิงไวใหทองถ่ินดําเนินการ

ดวยตนเองตามลาํพงั จาํเปนตองมีหนวยงานทีเ่หมาะสมคอยกํากบัและใหความสนับสนุนในดานตางๆ
ดงันัน้ จงึควรจดัตัง้องคกรท่ีมบีทบาทดานการเสริมสรางสมรรถนะของทองถิน่ใหเขมแข็ง  ทัง้ทางดาน

วิชาการ ดานเทคนิค ตลอดจนการกระตุนเตือน ติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดทําโดยชุมชน
และจังหวัดอยางตอเนื่องหรือบูรณาการใหเปนโครงการเดียวกัน

เชิงอรรถ
1 วัตถุประสงคหลักของโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด 
ปงบประมาณ 2552 คือ “เพื่อทําการศึกษาสํารวจ และวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งศึกษาความเปนไปได 
เสนอแนะแนวทางและจัดทําแผนพฒันาท่ีอยูอาศัยระดับจังหวัด ซึง่ผลการศึกษาจะเปนประโยชนและสามารถ
บรรจเุขาเปนสวนหนึง่ของแผนพฒันารวมของจังหวัดในเชงิบรูณาการไดทนัท”ี (การเคหะแหงชาติ, หนา 2)
2 ตัวแทนการเคหะแหงชาติและสถาบันการศึกษาผูจัดทําโครงการจํานวน 12 กลุมตัวอยางถูกคัดเลือกโดย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูมีสวนเกี่ยวของในสามจังหวัดจํานวน 41 
กลุมตัวอยางถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยคัด
เลือกจากรายนามผูมสีวนเกีย่วของซ่ึงถูกบันทึกไวในรายงานของโครงการ จากนัน้ทําการคัดเลอืกจากบทบาท
หนาท่ีที่เก่ียวของและความถ่ีของการเขารวมกิจกรรมของแตละกลุม และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ
โดยใหกลุมตัวอยางท่ีมีคุณสมบัติแนะนํากลุมตัวอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะใกลเคียงซ่ึงอาจจะไมไดรับการบันทึก
ไวในรายงาน จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุมยอยในสามจังหวัดรวม 90 คน
3 อางอิงจากรายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชน
แออัด ปงบประมาณ 2552  ถึงแมวาการดําเนินงานในสามจังหวัดมีความแตกตางกันในการรายงานเกี่ยว
กับกระบวนการดําเนินงาน ลําดับของการศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา และจํานวนของการจัดกิจกรรม
ตางๆ แตคณะผูวจิยัพบวาการดําเนนิงานท้ังหมดมีกรอบการทํางานตรงกันภายใตวัตถุประสงคของโครงการ
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4 รายละเอยีดและระยะเวลาของแผนพัฒนาท่ีอยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดและโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องถูกละไวในท่ีนี้ เนื่องดวยบทความมุงเนนอธิบายองคประกอบของการประเมินผลเพื่อแสดงให
เห็นภาพรวมของการวิจัย
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