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บทคัดยอ
แบบบานทั่วไปสําหรับผูมีรายไดนอย ออกแบบใหมีความเหมาะสมกับการใชงาน
พื้นฐานและขอจํากัดทางการเงินของผูอยูอาศัย อยางไรก็ตาม แบบบานสวนใหญยังไมตอบสนอง
ความตองการและการใชงาน ผูอยูอาศัยจึงปรับเปลี่ยนบานพักอาศัยใหเขากับการใชงานของตน
ทั้งในระหวางการกอสรางและหลังกอสรางเสร็จแลว ผลจากการเปลี่ยนแปลงดังกลาวทําใหการ
บริหารจัดการการกอสรางในระหวางดําเนินโครงการมีประสิทธิภาพลดลง ทั้งนี้สวนหนึ่งมาจาก
การขาดการวางแผนการปรับเปลี่ยนควบคูกับการบริหารจัดการการกอสราง ซึ่งทําใหไมสามารถ
คาดการณลวงหนาไดวาจะกระทบกับปจจัยใดบางในกระบวนการบริหารจัดการการกอสราง
นอกจากนี้ หลักการของการบริหารจัดการการกอสรางทั่วไป คือ การบริหารจัดการใหเวลา การเงิน
และคุณภาพมีความสมดุลกันนั้น ไมสามารถนํามาใชงานจริงกับโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยได เนื่องจากกลุมประชากรมีขอจํากัดเฉพาะ ตางจากกลุมประชากรในโครงการทั่วไป
ดังนั้นจึงมีความจําเปนที่จะตองสรางแนวทางในการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผู
มีรายไดนอย เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในระหวางการดําเนินการกอสราง รวมไปถึงขอจํากัด
เฉพาะของกลุมประชากรดวย
งานวิจัยนี้ เปนวิจัยแบบผสมในเชิงปริมาณและคุณภาพ มุงเนนการศึกษาหลักการ
บริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย จากการศึกษา สํารวจและรวบรวม
ขอมูลพื้นฐาน เพื่อระบุปญหา พฤติกรรมการใชงานและความตองการของผูอยูอาศัยในพื้นที่ศึกษา
นํ า ผลดั ง กล า วมาวิ เ คราะห ค วามสั ม พั น ธ ร ะหว า งรู ป แบบทางกายภาพของที่ อ ยู อ าศั ย และ
กระบวนการบริ ห ารจั ด การการก อ สร า ง เพื่ อ สรุ ป และสร า งแนวทางในการบริ ห ารจั ดการการ
กอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ทําการศึกษาโดยการสํารวจสภาพจริงในพื้นที่ศึกษา
รวบรวมเอกสาร ทฤษฎี และแนวคิดที่เกี่ยวของกับการออกแบบ และการบริหารจัดการการกอสราง
วิเ คราะห ร วมกั น เพื่อ กํ าหนดตั ว แปรในการศึ กษา แล วลงพื้น ที่ เพื่ อ เก็ บ ขอ มู ล จากการสั งเกต
สัมภาษณ และทําแบบสอบถาม โดยเลือกพื้นที่ศึกษาโครงการบานมั่นคงในพื้นที่เทศบาลเมือง
รังสิต จังหวัดปทุมธานี เนื่องจากเทศบาลเมืองรังสิตเปนเขตพื้นที่ที่มีจํานวนชุมชนแออัดสูงที่สุดใน
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ปริมณฑลที่รองรับการขยายตัว
จากเมืองหลวงสูบริเวณรอบ ๆ และมีอัตราสวนชุมชนแออัดที่มีการสรางที่อยูอาศัยโดยการบุกรุก
ที่ดินสูงที่สุด ซึ่งผลจากการศึกษาพบวา บานพักอาศัยสวนใหญกวารอยละ 80 ในโครงการ มีการ
ตอเติมและปรับเปลี่ยนพื้นที่การใชงาน เชนการตอเติมชายคา การปรับเปลี่ยนหองน้ํา เปนตน
(1)

ประกอบกับขอจํากัดบางประการในกระบวนการบริหารจัดการการกอสราง ทําใหสงผลกระทบตอ
กระบวนการบริหารจัดการการกอสราง ทั้งในดานเวลา การเงิน และคุณภาพ ซึ่งผลจากการศึกษา
สามารถสรุปไดวา แนวทางการบริหารจัดการการกอสรางที่เกิดขึ้นกับโครงการที่อยูอาศัยสําหรับผู
มีรายไดนอย ควรคํานึงถึงปจจัยทางกายภาพของที่อยูอาศัยเปนสําคัญ เนื่องจากปจจัยดังกลาว
สง ผลกระทบโดยตรงต อ การบริ ห ารจั ดการการก อ สร าง นอกจากนี้ใ นระหว า งการดํ า เนิ น การ
กอสราง ควรคํานึงถึงขอจํากัดของการบริหารจัดการการกอสรางดวย เพื่อใหโครงการนั้น ๆ มี
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการกอสราง และลดความคลาดเคลื่อนจากการดําเนินการ
กอสรางตามแผนที่วางไว

(2)

Abstract
Typical houses for low-income people are usually designed to meet function
needs and financial limitations of owners. However, most of them did not meet their
actual needs and usability. Users tend to alter the house design to their own living styles
both during construction and after finished. As a result, the alteration creates decreases
performance in the Construction Management process. The lack of planning for change,
coupled with the Construction Management could not be predicted in advance whether
what factors affect the Construction Management process. Moreover, it is also found
that the general principles of Construction Management are balancing in three major
factors of Construction Management; TIME, COST and QUALITY which are not suitable
for low-income residential projects because low-income people have specific
constraints which are different from the general population. Therefore, it is necessary to
create Construction Management guidelines for low-income residential projects which
support the alteration during construction process including the limitation of population.
This research is combined between quantitative and qualitative approaches,
which aim to create the Construction Management guidelines for low-income residential
projects. The research will begin with studying, site observation, and collection of basic
information to identify the problem, behavior and needs of users in selected site, and to
analyze data of the relationship between the physical aspects of residential setting and
Construction Management process to summarize and create Construction Management
guidelines for low-income residential projects. This study conducted surveys in the
study area, collected documents, theories and concepts related to Design
and Construction Management. Information were analyzed together to define variables
of the study, and data were collected via field observations, structured interviews, and
survey questionnaires. The target studies were selected from Baan Man Kong projects
in Rungsit area of Pathumthani province because this area has a high number of slums,
settlement expansion from the capital city, and the highest rate of land invasion for
residential area. The pre-study revealed that more than eighty-eight percents of houses
in selected site have been renovated, such as eaves’ expansion and bathroom’s
(3)

modification, etc., along with some limitations in the Construction Management process
affecting the Construction Management; TIME, COST and QUALITY. The results of this
study can be concluded that Construction Management guidelines for low-income
residential projects should concern about physical factors of residential setting because
these factors have direct impacts on Construction Management. In addition, during
construction process, owner should take consideration about the limitations of
Construction Management, so that projects with Construction Management performance
will decrease the inaccuracy of the construction process as initially planned.

(4)

กิตติกรรมประกาศ
วิทยานิพนธฉบับนี้ สําเร็จลุลวงไดดวยความความอนุเคราะหอยางดียิ่งจากอาจารย
ดร. สุ ป รี ดี ฤทธิ ร งค อาจารย ที่ ป รึ ก ษาวิ ท ยานิ พ นธ อาจารย ดร. วิ จิ ต รบุ ษ บา มารมย และ
คุณชัยวัฒน รักอู กรรมการวิทยานิพนธ ซึ่งอาจารยทั้งสามทานไดใหคําปรึกษา ใหคําแนะนํา
ถ า ยทอดความรู และให ค วามช ว ยเหลื อ ในการทํ า วิ ท ยานิ พ นธ ฉ บั บ นี้ ม าโดยตลอด ผู วิ จั ย
ขอขอบพระคุณอาจารยทั้งสามทานเปนอยางสูง ที่สละเวลา และเอาใจใสเปนอยางดี โดยเฉพาะ
อยางยิ่งขอขอบพระคุณอาจารยทั้งสามทานที่ใหประสบการณดี ๆ จากการทํางานวิจัยครั้งนี้ตั้งแต
เริ่มตนจนเสร็จสมบูรณ
ขอขอบพระคุ ณ ศาสตราจารย ดร. วิ ม ลสิ ท ธิ์ หรยางกู ร อาจารย ดร. ทิ พ ย สุ ด า
จันทรแจมหลา และอาจารยผูสอนทุกทาน ที่ใหความรู ความเขาใจ และวางรากฐานการวิจัยเปน
อยางดี
ขอขอบพระคุณอาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตรและการผังเมืองทุกทาน ที่เอาใจใส
สละเวลา และกรุณาถายทอดความรูแกผูวิจัยมาโดยตลอด
ขอขอบพระคุณ อาจารยรุงรัตน เต็งเกาประเสริฐ และอาจารยพิริยะ สัมพันธารักษ ที่ให
คําแนะนํา กําลังใจ และถายทอดประสบการณจากรุนพี่สูรุนนอง ตั้งแตจุดเริ่มตนของงานวิจัย
ขอขอบพระคุณ พี่ ๆ เจาหน าที่คณะสถาป ตยกรรมศาสตรและการผั งเมืองทุกทา น
โดยเฉพาะอยางยิ่งคุณพิมพวดี เอื้อมธุรพจน ที่ใหความชวยเหลือ เอาใจใส และอํานวยความ
สะดวก ตลอดระยะเวลาการศึกษา และทําวิทยานิพนธเสมอมา
ขอขอบพระคุณทุก ๆ ครอบครัวในโครงการบานมั่นคง ที่สละเวลาใหสัมภาษณและให
ขอมูลในการทําวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนความเปนกันเอง และความอบอุน ในทุก ๆ ครั้งทีล่ งพื้นที่ศึกษา
ขอขอบคุณสําหรับทุกกําลังใจและความชวยเหลือ จากเพื่อน ๆ พี่ ๆ และนอง ๆ ทุกคน
ที่มีใหกันอยางสม่ําเสมอ
สุดทายนี้ ขอบขอบพระคุณ คุณพอ คุณแม และทุก ๆ คนในครอบครัวอันเปนที่รัก เปน
อยางสูง ที่ใหความรัก ความอบอุน คอยสนับสนุน ใหปจจัย และกําลังใจในทุก ๆ ยางกาวของชีวิต
วิลาสินี เสียงหวาน
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
พ.ศ. 2554
(5)

สารบัญ
หนา
บทคัดยอ………………………………………………………………………………………… (1)
กิตติกรรมประกาศ ........................................................................................................ (5)
(5)
สารบัญตาราง................................................................................................................ (9)
(9)
สารบัญภาพประกอบ..................................................................................................... (11)
(12)
บทที่
1. บทนํา…………………………………………………………………………….….……. 1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7

ที่มาและความสําคัญของปญหา...............................................................
วัตถุประสงคของการวิจัย.........................................................................
ขอบเขตของการวิจัย..................................................................................
สมมติฐานของการวิจัย............................................................................
ขั้นตอนการวิจัย......................................................................................
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย.....................................................
นิยามศัพท..............................................................................................

1
3
3
4
4
4
5

2. แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของ………………………………………………. 7
2.1
2.2
2.3
2.4

ขอมูลเกี่ยวกับกลุมประชากรผูมีรายไดนอย..................................................
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย................
แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการการกอสราง..................
ขอมูลเกี่ยวกับโครงการบานมั่นคงและชุมชนกลุมตัวอยาง...........................

(6)

8
14
41
22
55
32

3. ระเบียบวิธีวิจัย………………………………………………………………………… 45
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

แบบแผนการวิจัย……………………………………………………………… 45
พื้นที่ที่เลือกศึกษา ประชากรและกลุมตัวอยาง…………………………………..47
ตัวแปรที่ศึกษา…………………………………………………………………. 54
เครื่องมือและการรวบรวมขอมูล………………………………………………. 57
การวิเคราะหขอมูลและสถิติที่ใช……………………………………………….. 57

4. ผลการวิเคราะหขอมูล………………………………………………………………… 59
4.1 ขอมูลประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจ………………………………………60
4.2 รูปแบบ ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยในโครงการ และพฤติกรรม
การใชงานของผูอยูอาศัย……………………………………………………….. 64
4.3 การบริหารจัดการการกอสรางในโครงการ……………………………………. 71
4.4 ความสัมพันธระหวางชุดตัวแปร……………………………………………….. 78
5. สรุปการศึกษาวิจัยและขอเสนอแนะ…………………………………………………. 94
5.1 สรุปขอมูลประชากร สภาพสังคมและเศรษฐกิจ…………………………………..95
5.2 สรุปรูปแบบ ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยในโครงการ และ
พฤติกรรมการใชงานของผูอยูอาศัย………………….……………………… 95
5.3 สรุปการบริหารจัดการการกอสรางในโครงการ………..……………………… 100
5.4 สรุปความสัมพันธระหวางชุดตัวแปร......................................................... 103
5.5 เกณฑการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย………. 106
5.6 ขอเสนอแนะ………………………………………………………………...... 111
บรรณานุกรม………………………………………………………………………………….. 113

(7)

ภาคผนวก................………………………………………………………………………… 117
ก
ข

ภาพถายโครงการบานมั่นคง……………………………………………………117
แบบสอบถาม.........................................………………………………….. 128

134
ประวัติการศึกษา................…………………………………………………………………………

(8)

สารบัญตาราง
ตารางที่
2.1
2.2
2.3
3.1
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15
4.16
4.17

หนา
ขอมูลชุมชนที่เดือดรอนดานที่อยูอาศัย……………………………………………... 14
มาตรฐานเนื้อที่หองเล็กที่สุด และความกวางต่ําสุดของหองสวนมิดชิด…………… 20
มาตรฐานเนื้อที่หองเล็กที่สุด และความกวางต่ําสุดของหองสวนเอนกประสงค..... 21
ที่มาของชุดตัวแปร................................................................................................... 55
การศึกษาของสมาชิกในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา……………………………………..… 60
จํานวนสมาชิกในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา…………………………………………………..61
การประกอบอาชีพของสมาชิกในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา…………………………….. 62
รายไดครัวเรือนตอเดือนของสมาชิกในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา………………………... 62
รูปแบบบานในพื้นที่ชุมชนที่ศึกษา…………………………………………………. 64
การปรับเปลี่ยนแบบบานในขณะกอสราง………………………………………….. 65
การปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยในบาน…………………………………………….……...65
การตอเติมบาน……………………………………………………………………..…66
การเพิ่มพื้นที่ใชสอยในบาน…………………………………………………..…… 67
ขอมูลการเพิ่มพื้นที่ใชสอยในบาน…………………………………………………. 69
วัสดุที่ใชในการกอสรางบานในโครงการ………………………………………..…. 71
72
วิธีการกอสรางบานในโครงการ…………………………………………….……………
ชางกอสรางบานในโครงการ………………………………………………..……… 72
การบริหารจัดการการกอสรางดานเวลา……………………………………..……… 73
การบริหารจัดการการกอสรางดานการเงิน……………………………………..…… 74
การบริหารจัดการการกอสรางดานคุณภาพ……………………………………….. 76
ความสัมพันธระหวางรูปแบบบานในชุดตัวแปรดานการออกแบบ และ
ชุดตัวแปรดานการบริหารจัดการการกอสราง………………………..……………….79
4.18 ความสัมพันธระหวางการเพิ่มจํานวนหองในชุดตัวแปรดานการออกแบบ และ
ชุดตัวแปรดานการบริหารจัดการการกอสราง…………………………..…………….80
4.19 ความสัมพันธระหวางการปรับเปลี่ยนแบบบานในขณะกอสรางในชุดตัวแปร
ดานการออกแบบ และชุดตัวแปรดานการบริหารจัดการการกอสราง………………. 81
(9)

4.20 ความสัมพันธระหวางการตอเติมบานในสวนตาง ๆ ในชุดตัวแปร
ดานการออกแบบ และชุดตัวแปรดานการบริหารจัดการการกอสราง……….……… 82
4.21 ความสัมพันธระหวางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยในบานในสวนตาง ๆ ใน
83
ชุดตัวแปรดานการออกแบบ และชุดตัวแปรดานการบริหารจัดการการกอสราง…………
4.22 ความสัมพันธระหวางรูปแบบบาน ในชุดตัวแปรดานการออกแบบ และ
85
ชุดตัวแปรดานความพึงพอใจในการบริหารจัดการการกอสราง……………..…………..
4.23 ความสัมพันธระหวางการเพิ่มจํานวนหองในชุดตัวแปรดานการออกแบบ และ
ชุดตัวแปรดานความพึงพอใจในการบริหารจัดการการกอสราง………………..…….. 85
4.24 ความสัมพันธระหวางการปรับเปลี่ยนแบบบานในขณะกอสราง ในชุดตัวแปร
ดานการออกแบบและชุดตัวแปรดานความพึงพอใจในการบริหารจัดการ
การกอสราง…………………………………………………………….…………….. 87
4.25 ความสัมพันธระหวางการตอเติมบานในสวนตาง ๆ ในชุดตัวแปรดานการ
ออกแบบและชุดตัวแปรดานความพึงพอใจในการบริหารจัดการการกอสราง……... 89
4.26 ความสัมพันธระหวางการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยในบานในสวนตาง ๆ ใน
ชุดตัวแปรดานการออกแบบ และชุดตัวแปรดานความพึงพอใจในการบริหาร
91
จัดการการกอสราง……………………………………………………..…………………
5.1 สรุปขอมูลรูปแบบ ลักษณะทางกายภาพของที่อยูอาศัยในโครงการและพฤติกรรม
การใชงานของผูอยูอาศัย……………………………………………….……….… 99
5.2 ปจจัยทีแ่ ปรผันโดยตรงกับการบริหารจัดการการกอสรางในโครงการ…………..… 102
109
5.3 เกณฑในการบริหารจัดการการกอสราง………………………….………………………

(10)

สารบัญภาพประกอบ
ภาพที่
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
ก.1

หนา
แผนภูมิแสดงขอมูลชุมชนที่เดือดรอนดานที่อยูอาศัย…………………………….. 15
แผนภูมิแสดงรอยละของสถานภาพการครอบครองที่อยูอาศัยของครัวเรือน
ในชุมชนผูมีรายไดนอยในเมือง 19 จังหวัด จําแนกตามภาค……………………… 16
รูปแบบที่อยูอาศัยและชุมชนผูมีรายไดนอย………………………………………. 17
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีรายไดนอย ดานที่อยูอาศัย……………… 17
ลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของผูมีรายไดนอย ดานระดับรายไดตอเดือน
18
กับการอยูอาศัย…………………………………………………………………………
องคประกอบหนวยพักอาศัยภายในบาน………………………………………………19
แผนภูมิแสดงจํานวนคนยายเขาสูเมืองใหญ………………………………………. 33
ขั้นตอนการวางผังและออกแบบบานมั่นคง……………………………………… 37
ระเบียบวิธีวิจัย…………………………………………………………………..… 46
การเลือกพื้นที่ศึกษา…………………………………………………………....... 47
ภาพรวมของโครงการบานมั่นคง ชุมชนสะพานแกว………………………………. 48
ภาพรวมของโครงการบานมั่นคง ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต……………………… 49
แผนที่โครงการบานมั่นคง ชุมชนรังสิตนิมิตใหม………………………………………50
ภาพรวมโครงการบานมั่นคง ชุมชนรังสิตนิมิตใหม............................................... 50
แผนที่โครงการบานมั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา................................................... 51
ภาพรวมโครงการบานมั่นคง ชุมชนเจริญพัฒนา................................................. 51
แผนที่โครงการบานมั่นคง ชุมชนเดชามังกรทอง (เอกมงคล)............................... 52
ภาพรวมโครงการบานมั่นคง ชุมชนเดชามังกรทอง (เอกมงคล)................................52
แผนภูมิแสดงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยภายในบาน…………………………… 96
แผนภูมิแสดงการตอเติมบาน……………………………………………………… 97
แผนภูมิแสดงการเพิ่มพื้นที่ใชสอยในบาน……………………………………….. 98
แผนภูมิแสดงการเลือกชางในการกอสรางบาน…………………………………… 100
สรุปความสัมพันธระหวางชุดตัวแปร……………………………………………… 105
บานเดี่ยว 2 ชั้น…………………………………………………………………… 118
(11)

ก.2
ก.3
ก.4
ก.5
ก.6
ก.7
ก.8
ก.9
ก.10
ก.11
ก.12

บานแฝดสอง 2 ชั้น…………………………………………………………….……119
บานแฝดสาม 2 ชั้น…………………………………………………………….….. 119
บานแถว 2 ชั้น…………………………………………………………..…………. 120
การสรางบานในลักษณะสรางกอนเปนบางสวน…………………………………. 120
การเตรียมโครงสรางเพื่อรอการตอเติม……………………………………………. 121
การเชื่อมตอพื้นที่ระหวางบานเพื่อใชประโยชนรวมกัน…………………………… 122
การใชพื้นที่ภายนอกบาน……………………………………………………………122
การเปลี่ยนแปลงรูปแบบบาน……………………………………………………….124
การตอเติมระเบียง…………………………………………………………………. 125
การตอเติมชายคา………………………………………………………………… 126
127
การเพิ่มสวนประดับตกแตง……………………………………………………….…..

(12)

