บทที่ 1
บทนํา
1.1 ที่มาและความสําคัญของปญหา
ประเทศไทยเปนประเทศที่กําลังพัฒนา ตั้งแตมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแหงชาติฉบับที่ 1
ในป พ.ศ. 2500 เปนแผนพัฒนาเศรษฐกิจที่พยายามเปลี่ยนทิศทางการพัฒนาประเทศจาก
ประเทศเกษตรกรรมมาเปนประเทศอุตสาหกรรม ทําใหเมืองขยายตัวอยางรวดเร็ว อัตราการอพยพ
เขาสูเมืองเพิ่มสูงขึ้น (อคิน รพีพัฒน, 2542) ซึ่งผลกระทบจากการอพยพเขาสูเมือง สงผลใหเกิด
ปญ หาด า นการขาดแคลนที่ อ ยู อ าศั ย เนื่ อ งจากทรั พ ยากร นั่ น คื อ ที่ ดิน มี จํ า นวนจํ า กั ด ความ
ตองการใชประโยชนที่ดินในเขตเมืองเพิ่มสูงขึ้น ในขณะที่ประชากรเมืองมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
ผลที่ตามมาทําใหราคาที่ดินและอสังหาริมทรัพ ยพุงสูงขึ้นอยางรวดเร็ ว (สกุนตลา ปญจากุล ,
ม.ป.ป.) และจากการที่ราคาของที่ดินและอสังหาริมทรัพยพุงสูงขึ้นนั้น ยอมมีผลกระทบโดยตรงตอ
กลุมประชากรซึ่งมีขอจํากัดทางการเงิน หรือกลุมประชากรผูมีรายไดนอย เพราะประชากรกลุม
ดังกลาว ไมสามารถสูราคาที่อยูอาศัยในตลาดได จึงเกิดเปนลักษณะของชุมชนแออัด ที่มีการสราง
ที่อยูอาศัยโดยการบุกรุกพื้นที่สวนบุคคล พื้นที่ราชการ พื้นที่วัด เปนตน ซึ่งเปนสภาวะที่ขาดความ
มั่นคงทางที่อยูอาศัยในระยะยาว
การสรางชุมชนหรือที่พักอาศัยจําเปนตองมีการดําเนินการวางแผน เพื่อคํานึงถึง
ปจจัยแวดลอมรอบดาน ขอจํากัดและวิธีการดําเนินการ ซึ่งการสรางที่อยูอาศัยนอกจากจะตอง
คํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมของรู ป แบบบ า นแล ว การบริ ห ารจั ด การการก อ สร า งระหว า งดํ า เนิ น
โครงการก็เปนสวนสําคัญที่ควรคํานึงถึงตลอดระยะเวลาดําเนินการ ทั้งนี้โดยหลักการของการ
บริหารจัดการการกอสรางเองนั้น ยังไมไดเอื้อตอขอจํากัดของที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
ทั้งหมด เพราะโครงการสําหรับผูมีรายไดนอยมีความแตกตางจากการบริหารจัดการการกอสราง
ของโครงการทั่วไป ที่ตองมีการคํานึงถึงปจจัยดานเวลา ราคา และคุณภาพอยางสอดคลอง ดังนั้น
จึงตองมีการปรับเปลี่ยนเพื่อใหมีความเหมาะสมในการนํามาใชงานจริงกับโครงการที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการดําเนินโครงการ
ในประเทศไทย กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนผูที่เกี่ยวของ
กับภาคที่อยูอาศัย ทําหนาที่ควบคุมดูแลการเคหะแหงชาติ (กคช.) (ฉันทนา ชานนท, 2552) และ
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สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (พอช.) ซึ่งในสวนของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
เปนหนวยงานที่สนับสนุนและสงเสริมใหเกิดการแกปญหาที่อยูอาศัย โดยมีผูมีรายไดนอยผูซึ่งเปน
เจาของบานเขามามีสวนรวมในการทําโครงการ ตั้งแตเริ่มตนจนจบกระบวนการ ซึ่งใชชื่อวา
“โครงการบานมั่นคง” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อชวยเหลือกลุมประชากรผูมีรายไดนอยใหมีความ
มั่นคงดานที่อยูอาศัย ในลักษณะของการรวมมือกันระหวางหนวยงานและชุมชน เพื่อใหเกิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน เริ่มตนตั้งแตกระบวนการวางแผนเรื่องการเงิน การออกแบบวางผัง การออกแบบ
สถาปตยกรรม จนกระทั่งกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งในทุก ๆ ครั้งที่เริ่มโครงการใหมในชุมชนแหงใหม ก็
จะเริ่มตนกระบวนการใหมทั้งหมดเพราะขอจํากัดของแตละชุมชนตางกัน แตเนื่องจากจํานวน
ชุมชนที่ขาดความมั่นคงทางดานที่อยูอาศัย ยังคงมีอยูเปนจํานวนมาก ทําใหโครงการบานมั่นคง
ขยายพื้นที่ดําเนินการอยางรวดเร็ว และจากแนวคิดเริ่มตนของโครงการ ที่ใหชุมชนมีสวนรวมใน
การออกแบบ จึ ง ไม มี แ บบมาตรฐานหรื อ แนวทางที่ ต ายตั ว การดํ า เนิ น การในช ว งออกแบบ
สถาปตยกรรมจึงเปนหนาที่ของสถาปนิกที่ตองทําแบบออกมาใหชุมชนเลือกตามความตองการ
และความเหมาะสมของชุมชนนั้น ๆ ซึ่งในระยะหลังเมื่อโครงการขยายพื้นที่ดําเนินการเร็วขึ้น มี
โครงการจํานวนมากขึ้น การนําแบบสถาปตยกรรมที่เคยใชในโครงการที่เสร็จแลว แบบจากองคกร
ทองถิ่น เชนเทศบาล เปนตน มาปรับใชกับโครงการใหมเปนอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อชวยลดระยะเวลา
การดําเนินการใหนอยลง สงผลใหภาพรวมของการดําเนินการเร็วขึ้น ในทางกลับกัน แบบบาน
ดังกลาวยังไมตอบสนองความตองการพื้นฐานของผูอยูอาศัย เกิดการปรับเปลี่ยนแบบบานใน
ระหวางกอสราง รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยภายในและการตอเติมบานดวย ทําใหสงผล
กระทบถึงการบริหารจัดการการกอสราง กลาวคือ ทําใหเวลา งบประมาณ และคุณภาพของการ
กอสรางมีความคลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเปน ดังนั้นเพื่อใหการบริหารจัดการการกอสรางโครงการ
ที่อยูอาศัยสําหรับผูมี รายได นอยมี ประสิท ธิภาพ จึงควรวางแนวทางในการบริห ารจัดการการ
กอสราง แสดงขอจํากัด และปจจัยอื่น ๆ ที่ควรคํานึงถึงในการกอสราง เพื่อใหเกิดการนําไปปรับใช
กับโครงการผูมีรายไดนอยไดอยางเหมาะสม มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและตอบสนอง
ความตองการของผูอยูอาศัยดวย
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย
1. สํารวจ และศึกษาสภาพโครงการปจจุบันเพื่อระบุปญหา และความตองการที่อยู
อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยจากกลุมเปาหมาย
2. ศึกษารูปแบบทางกายภาพ และรูปแบบการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นของที่อยูอาศัย ใน
พื้นที่ศึกษา
3. ศึกษาหลักการออกแบบ และกระบวนการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย
4. ศึกษา และวิเคราะหความสัมพันธของรูปแบบบาน และกระบวนการบริหารจัดการ
การกอสรางในพื้นที่ศึกษา
5. สรุปผลการศึกษา และวางแนวทางบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย
1.3 ขอบเขตของการวิจัย
1. ขอบเขตดานเนื้อหา
1.1 ศึกษารูปแบบทางกายภาพของที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยความสัมพันธ
กับขอมูลประชากรและพฤติกรรมการอยูอาศัย
1.2 ศึกษากระบวนการบริหารจัดการการกอสรางจากทฤษฎี และวิธีการปรับใชกับ
ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
2. ขอบเขตดานพื้นที่
สํารวจและศึกษาโครงการบานมั่นคงชุมชนผูมีรายไดนอยในพื้นที่เทศบาลเมืองรังสิต
จังหวัดปทุมธานี จํานวน 5 โครงการ ที่มีการดําเนินการแลวจากโครงการทั้งหมด 18 โครงการ
ไดแก
- ชุมชนรังสิตนิมิตใหม
- ชุมชนสะพานแกว
- ชุมชนเจริญพัฒนา
- ชุมชนสรางสรรคนครรังสิต
- ชุมชนเดชามังกรทอง (เอกมงคล)
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จากเหตุผลที่วา พื้นที่เทศบาลเมืองรังสิตเปนเขตพื้นที่ที่มีจํานวนชุมชนแออัดสูงที่สุดใน
จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดปทุมธานีเปนจังหวัดหนึ่งในเขตพื้นที่ปริมณฑลที่รองรับการขยายตัว
จากเมืองหลวงสูบริเวณรอบ ๆ และมีอัตราสวนชุมชนแออัดที่มีการสรางที่อยูอาศัยโดยการบุกรุก
ที่ดินสูงที่สุด ทําใหเกิดความไมมั่นคงในการอยูอาศัย
1.4 สมมติฐานของการวิจัย
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับรูปแบบทางกายภาพของบาน ในโครงการที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย สงผลกระทบโดยตรงตอการบริหารจัดการการกอสราง ทําใหเกิดความ
คลาดเคลื่อนจากที่ควรจะเปน เชน ใชเวลาในการกอสรางมากกวาที่วางแผนไว หรือใชเงินในการ
กอสรางมากกวาที่วางแผนไว เปนตน
1.5 ขั้นตอนการวิจัย
1. ศึกษา สํารวจ และรวมรวมขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับรูปแบบทางกายภาพ และการ
บริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
2. วิเคราะหและกําหนดตัวแปรในการศึกษา จากขอมูลพื้นฐาน และงานวรรณกรรมที่
เกี่ยวของ
3. วิเคราะหและหาขอสรุปจากผลของการเก็บขอมูล และงานวรรณกรรมที่เกี่ยวของ
4. สรางแนวทางในการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยจาก
ขอสรุป
1.6 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัย
1. ฐานขอมูลดานพฤติกรรม และความตองการของผูอยูอาศัย เพื่อใชพัฒนาโครงการ
ที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในอนาคต
2. ฐานขอมูลดานกายภาพของที่อยูอาศัย และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อใชพัฒนา
โครงการที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยในอนาคต
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3. ความรูในเรื่องหลักการออกแบบ และการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย
4. ขอมูลเกี่ยวกับความสัมพันธของรูปแบบบาน และกระบวนการบริหารจัดการการ
กอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย สําหรับปรับใชกับโครงการอื่น ๆ ที่มีบริบทใกลเคียงกัน
5. สามารถนําแนวทางการบริหารจัดการการกอสรางที่อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
ไปปรับใชในโครงการที่มีบริบทใกลเคียงกันได
1.7 นิยามศัพท
1. ผูมีรายไดนอย หมายถึง ผูมีรายไดไมเพียงพอตอการดํารงชีวิตไดอยางมีคุณภาพ
ขาดโอกาสในการเขาถึงและครอบครองปจจัยการผลิต ขาดอํานาจในการตอรอง วิถีชีวิตไมมั่นคง
มี อ าชี พ และมี ร ายได ที่ ไ ม แ น น อน (สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน (องค ก ารมหาชน). ส ว น
ประชาสัมพันธ, 2547) ซึ่งสามารถแบงตามกลุมอาชีพของผูมีรายไดนอยไดเปน 2 กลุม คือ
1.1 กลุมซึ่งมีรายไดแตละเดือนไมแนนอน ไดแก อาชีพ รับจางทั่วไป รับจางรายวัน
ผูประกอบอาชีพอิสระ แมบาน เกษตรกร คาขายประเภท หาบเร แผงลอย
1.2 กลุมซึ่งมีรายไดคอนขางแนนอน ไดแก พนักงาน ลูกจางหนวยงานภาครัฐและ
เอกชน (กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น กระทรวงมหาดไทย, 2549)
2. การบริหารจัดการการกอสราง หมายถึง กระบวนการหรือวิธีการจัดสรรทรัพยากรใน
การกอสราง คือ บุคลากร วัสดุอุปกรณ เครื่องมือเครื่องจักร และเงิน ใหเหมาะสม มีการจัดการและ
บริหารงานอยางมีระบบ (cmce, 2551)
3. ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการงานกอสราง หมายถึง การควบคุมตนทุนในการ
กอสรางไมวาจะเปนเงินทุน แรงงาน วัสดุอุปกรณ รวมถึงเวลาและคุณภาพ ใหอยูในแผนที่วางไว
เปนไปตามเปาหมายของโครงการและตอบสนองความพึงพอใจของผูอยูอาศัย
4. โครงการบานมั่นคง คือ โครงการแกปญหาที่อยูอาศัยชุมชนคนจนเมืองทั่วประเทศ
ภายใตสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) มีเปาหมายในการแกปญหาความไมมั่นคง
ในที่อยูอาศัยของคนจนเมือง สรางความมั่นคงในการครอบครองที่ดิน การพัฒนาสาธารณูปโภค
สิ่งแวดลอมชุมชนและที่อยูอาศัยใหสอดคลองกับวิถีชีวิตและความสามารถในการจายของชุมชน
ตลอดจนสนับสนุนใหเกิดการจัดระบบขอมูลแผนการพัฒนาชุมชนแออัด การพัฒนาการบริหาร
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จัดการของชุมชน การทํางานรวมกันหลายฝาย การปรับปรุงกฎระเบียบใหเอื้อกับการพัฒนาที่อยู
อาศัยของคนจน และพัฒนาองคความรูใหมของชุมชน (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการ
มหาชน), 2553)

