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งานวิจยั นีไ้ ดรบั ทุนจากการเคหะแหงชาติ เพือ่ ทําการประเมินผลสัมฤทธิข์ องโครงการจัดทําแผน
พัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัดปากอาวไทย ไดแก สมุทรปราการ
สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลําดับ รวมทั้งการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสว นรวมของทองถิน่
เพื่อเปนไปตามพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
ผลการศึกษาในภาพรวมเบือ้ งตนของทัง้ สามจังหวัดซึง่ มีทงั้ ความคลายคลึงและความแตกตางกันใน
แงความเปนเมืองอุตสาหกรรมชายทะเลคือการเปนแหลงรวมของแรงงานตางดาวจํานวนมาก ทําใหเกิด
ปญหาสภาพแวดลอมที่ผิดสุขลักษณะและมีมลภาวะสูงในจังหวัดสมุทรปราการและสมุทรสาคร ขณะที่
สมุทรสงคราม มีเอกลักษณของเมืองทองเที่ยว ประวัติศาสตร และวัฒนธรรม จึงเกิดสภาพปญหาของที่
อยูอาศัยเฉพาะตัว แตทั้งสามจังหวัดมีบานเอื้ออาทรเหลือจํานวนมากเนื่องจากอุปทานไมตรงกับอุปสงค
ของทองถิ่น ทั้งๆที่ความตองการที่อยูอาศัยในจังหวัดสมุทรสาครมีสูงกวาอีกสองจังหวัดถึงเกือบสิบเทา
สวนโครงการนํารองในแตละจังหวัดมีความคลายคลึงกันในประเด็นการพัฒนาสิ่งแวดลอม การปรับภูมิ
ทัศน การจัดใหบริการโครงสรางพื้นฐานและการอนุรักษวิถีชีวิตของชุมชน
การดําเนินงานวิจยั ในขัน้ การประเมินผล พบวาโครงการของการเคหะแหงชาติมคี วามสอดคลอง
กับแผนพัฒนาตางๆ ในทุกๆ ระดับ แตการจัดทําแผนพัฒนาในชวงระยะเวลาสัน้ ๆ ซึง่ รวมถึงการเสริมสราง
สมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถิ่นกลับไมสัมฤทธิ์ผลอยางยั่งยืนเนื่องจากขาดการสืบสานอยางตอ
เนื่องหลังจากโครงการสิ้นสุดลง รวมทั้งไมมีการนําแผนไปสูภาคปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ผลสรุปของงาน
วิจัยไดพบวาปญหา/อุปสรรคของโครงการทั้งสามจังหวัดไดแกการที่ทองถิ่นขาดความรูและทักษะในการ
วิเคราะหเพื่อจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยดวยตนเอง อีกทั้งการเสริมสรางสมรรถนะดวยการศึกษาดูงาน
และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพียงไมกี่ครั้งนั้น ไมสามารถบรรลุวัตถุประสงคในการถายโอนภารกิจไปสู
ทองถิ่นไดอยางถาวร ขอเสนอแนะคือควรพิจารณาจัดตั้งหนวยงานพี่เลี้ยงที่คอยกํากับดูแลและใหความ
ชวยเหลือดานวิชาการและดานเทคนิคตางๆ ตลอดจนติดตามการประเมินผลในระยะยาวอยางตอเนื่อง
คําสําคัญ: สภาพแวดลอมของทีอ่ ยูอ าศัย / ชุมชนแออัด / การมีสว นรวมของทองถิน่ / การกระจายอํานาจ
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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

แผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยคือกรอบแนวทางการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยใหพอเพียงและตอบรับกับความ
สามารถในการจายของประชาชน (American Planning Association, 2006: 31) แผนพัฒนาที่อยู
อาศัยจึงเปนองคประกอบทีต่ อ งไดรบั การจัดทําและบูรณาการไปกับนโยบายการพัฒนาในระดับตางๆ
เชน แผนพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนาภูมิภาคจังหวัดและเมือง และแผนพัฒนาชุมชน
เปนตน ดวยเหตุนี้ การจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยจึงครอบคลุมมิติของการพัฒนาที่หลากหลายและ
ควบคูไปกับการพัฒนาและฟนฟูสภาพแวดลอมเพื่ออยูอาศัยและการพัฒนาความเข็มแข็งของชุมชน
ในทางเศรษฐกิจและสังคม
สืบเนือ่ งจากพระราชบัญญัตกิ ารกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่ พ.ศ.2542
การเคหะแหงชาติไดริเริ่มโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชน
แออัด เพือ่ ถายโอนความรับผิดชอบในภารกิจดังกลาวใหกบั ผูบ ริหารและเจาหนาทีข่ องจังหวัดตางๆ ให
สามารถพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยสําหรับผูม รี ายไดนอ ย รวมทัง้ บริการสาธารณะทีเ่ กีย่ วของในทองถิน่ ของตน
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น
ในป พ.ศ.2552 การเคหะแหงชาติ ไดวา จางสถาบันอุดมศึกษาใหทาํ การศึกษาวิจยั โครงการ
จัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดของสามจังหวัดในภาคกลางซึง่
มีอาณาเขตประชิดอาวไทยไดแก จังหวัดสมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม ตามลําดับ
โดยคัดเลือกใหมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัดสมุทรสงคราม หลังจากทีท่ งั้ สอง
สถาบันอุดมศึกษาดําเนินงานเสร็จสิน้ และสงมอบงานเปนเวลาหาป การเคหะแหงชาติกไ็ ดตดิ ตามและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการทั้งสามจังหวัดโดยมอบหมายใหคณะวิจัยจากมหาวิทยาลัยศิลปากร
เปนผูด าํ เนินการ บทความนีเ้ ปนการเผยแพรผลจากการดําเนินโครงการวิจยั ดังกลาวทีช่ อื่ วา “โครงการ
ติดตามและประเมินผลสัมฤทธิ์การดําเนินงานโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/
แกไขปญหาชุมชนแออัด กลุม จังหวัดภาคกลาง (จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร และจังหวัด
สมุทรสงคราม)” (มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558)
2. การดําเนินงานวิจัย

คณะผูวิจัยของมหาวิทยาลัยศิลปากรไดวางแผนการทํางานตามลําดับขั้นตอนเริ่มจากการ
เตรียมการศึกษาและทบทวน การจัดทําแบบประเมินผล การเก็บขอมูลจากกลุม เปาหมาย การวิเคราะห
และการสังเคราะหผลจากขอมูล โดยคาดวาผลของการวิจัยจะพบปญหา อุปสรรค และปจจัยที่ทําให
แตละโครงการประสบความสําเร็จหรือไมสาํ เร็จ รวมทัง้ เกิดองคความรูในเชิงวิชาการสําหรับโครงการ
ในลักษณะเดียวกัน

วัตถุประสงค สมมุติฐาน คําถาม กรอบแนวคิดและทฤษฎี
วัตถุประสงคหลักของการวิจยั ประกอบดวย 1) เพื่อตรวจสอบวาแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและ
แผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดของสามจังหวัดเมื่อป พ.ศ.2552 (จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
2552ก และ 2552ข; มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี, 2552) นัน้ ไดตอบสนองการบูรณา
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การยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ ภาค กลุมจังหวัด และจังหวัด หรือไม เพียงใด 2) เพือ่ คนหาปญหา
อุปสรรค และปจจัยที่คลายคลึงหรือแตกตางกัน อันนําไปสูร ะดับความสําเร็จของแตละโครงการ และ
3) เพือ่ เสนอแนะการปรับบทบาทของการเคหะแหงชาติและภาคีตางๆ ทีเ่ กีย่ วของกับการพัฒนาทีอ่ ยู
อาศัยของประชาชนในระดับลางของทองถิ่น
สมมุติฐานของงานวิจัยคือ “การเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถิ่น”เปน
หัวใจสําคัญทีผ่ ลักดันใหโครงการจัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ในสามจังหวัดบรรลุเปาหมายและประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเคหะแหงชาติภายใต
การกระจายอํานาจใหแกองคกรทองถิ่นในการวางแผนพัฒนาที่อยูอาศัยดวยตนเอง
คําถามหลักคือ ผลการจัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ตอบสนองตอวัตถุประสงคหลักของโครงการหรือไม1 อะไรคือปญหาและอุปสรรค และปจจัยใดบาง
ทีท่ ําใหโครงการประสบความสําเร็จและไมสาํ เร็จ สวนคําถามรองคือ ทองถิ่นไดดาํ เนินงานสืบทอดตอ
เนือ่ งโดยบูรณาการเขาสูย ทุ ธศาสตรของจังหวัดและชุมชนหรือไม เพียงใด 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/ทฤษฎีในงานวิจัยเพื่อใหเกิดการประเมินผลที่ครอบคลุมองคประกอบทุกดาน ตั้งแต
การริเริ่มโครงการ การจัดทําโครงการ จนถึงผลที่เกิดขึ้นหลังสิ้นสุดโครงการ ไดแก “การประเมิน
บริบท (Context)” หมายถึง ความมุงหมายและการจัดทําโครงการภายใตพระราชบัญญัติกระจาย
อํานาจ 2542 “ปจจัยเขา (Input)” หมายถึง ขอกําหนดการจางเพื่อจัดทําโครงการ “กระบวนการ
(Process)” หมายถึง การดําเนินงานที่เกิดขึ้นในสามจังหวัด ตลอดจนความพึงพอใจของผูที่เกี่ยวของ
และ “ผลผลิต (Product)” หมายถึง แผนพัฒนาทีอ่ ยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ผลลัพทของการนําแผนฯไปปฏิบตั ใิ ชโดยทองถิน่ รวมถึงผลกระทบระยะยาวของการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัย
และการปองกันแกไขปญหาชุมชนแออัดโดยทองถิ่นในอนาคต

วิธีดําเนินการวิจัย
วิธีดําเนินการวิจัยมีลักษณะของการวิจัยเชิงคุณภาพซึ่งเนนความรูความเขาใจเชิงลึกใน
ประเด็นตางๆ การประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ในรูปของการสํารวจ ซึ่งเนนการดําเนินงานตาม
โครงการนํารองและแผนระยะสั้นในเชิงประจักษ การสัมภาษณซึ่งเนนประเด็นตางๆที่เปนนามธรรม
และการสนทนากลุมยอย ซึ่งเนนขอมูลเชิงกวาง และความสัมพันธระหวางประเด็นตางๆเพื่อตรวจ
สอบยืนยันความนาเชื่อถือฃองขอมูล สวนขอมูลทุติยภูมิไดแกแผนพัฒนาตางๆ ตั้งแตระดับประเทศ
จนถึงระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน ประกอบกับผลการศึกษาขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณของ
สามจังหวัดในกลุมเปาหมาย
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ขอมูลสําคัญที่ไดรับจากการเก็บรวบรวมเพื่อประเมินผล ไดแก รายงานฉบับสมบูรณของ
โครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดในสามจังหวัด และ
แผน นโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาดานที่อยูอาศัยในระดับตางๆที่เกี่ยวเนื่อง ขอมูลปฐมภูมิ
ไดแก การสํารวจผลเชิงประจักษของการบูรณาการแผนและผลจากการดําเนินงานโครงการนํารอง
ตลอดจนการสัมภาษณและการประชุมกลุมยอยรวมกับผูที่มีสวนเกี่ยวของเพื่อการประเมินผลองค
ประกอบตางๆของการดําเนินงาน ในตารางที่ 1 แสดงกลุมตัวอยางที่เกี่ยวของกับการประเมินผล
ไดแก การเคหะแหงชาติ สถาบันการศึกษาผูจัดทําโครงการ และผูมีสวนเกี่ยวของในพื้นที2่
ตารางที่ 1: การแบงกลุม ตัวอยางเพือ่ การเก็บรวมรวมขอมูลปฐมภูมติ ามองคประกอบของการประเมินผล
องคประกอบ
กลุมตัวอยาง
ของการประเมิน
ผูมีสวนเกี่ยวของ
การเคหะแหงชาติ
ผูรับจางดําเนินงาน
ในพื้นที่
การประเมินบริบท
√
การประเมินปจจัยเขา
√
√
การประเมินกระบวนการ
√
√
การประเมินผลผลิต
√
การประเมินผลลัพธ
√
การประเมินผลกระทบ
√
√
√
การประเมินผลแบบ ซิปโมเดล ถูกนํามาประยุกตใชเพื่อจําแนกชนิดขอมูล การวิเคราะห
และการชีว้ ดั ผลสัมฤทธิข์ องการดําเนินงาน ซึง่ เปนผลรวมของประสิทธิภาพทีถ่ กู บงชีจ้ ากความชัดเจน
ของปจจัยเขา ความครบถวนของกระบวนการดําเนินงาน และการไดมาซึ่งผลผลิตตามวัตถุประสงค
ของโครงการ และยังเปนผลรวมของประสิทธิผลทีถ่ กู บงชีจ้ ากหลักฐานเชิงประจักษของการบูรณาการ
แผนพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับตางๆ และการประเมินปฏิกิริยาและการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของ
ทองถิ่นที่มีตอการพัฒนาที่อยูอาศัย
การวิเคราะหขอมูลสําหรับขอมูลเชิงคุณภาพซึ่งสะทอนความคิดเห็นและความพึงพอใจตอ
ประเด็นตางๆของทุกภาคีที่เกี่ยวของนั้น ใชวิธีการวิเคราะห 3 รูปแบบไดแก แบบอุปไนย (Analytic
Induction) แบบจําแนกชนิดของขอมูล (Typological Analysis) และแบบเปรียบเทียบขอมูล (Constant Comparison) การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณถูกใชเพือ่ อธิบายและเปรียบเทียบความแตกตาง
ระหวางตัวแปรของการประเมินผล
การสังเคราะหขอมูลมีขึ้นเพื่อตรวจสอบความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคที่กําหนดไว
ของโครงการกับกระบวนการดําเนินงานและผลผลิต ซึ่งเปนการตอบคําถามแรกของการวิจัย และ
การตรวจสอบการตอบรับของผลลัพท (การนําแผนฯไปปฏิบตั )ิ และผลกระทบในระยะยาว (ศักยภาพ
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ทองถิ่นในการพัฒนาที่อยูอาศัย) ที่มีตอความมุงหมายของการเคหะแหงชาติในการสนับสนุนทองถิ่น
ใหมีการพัฒนาที่อยูอาศัยในอนาคต ซึ่งเปนการตอบคําถามที่สองของการวิจัย ขอมูลเหลานี้ถูกนํามา
ใชเพื่อทําการสรุปผลและเสนอแนะการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและบทบาทของภาคภาคีตางๆที่
เกี่ยวเนื่อง
3. สรุปผลการศึกษาขอมูลจากรายงานฉบับสมบูรณ

การประมวลผลการดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี ซึ่งทําการ
ศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ และ จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ซึ่งทําการศึกษาจังหวัดสมุทรสาครและ
สมุทรสงคราม สามารถสรุปประเด็นสําคัญๆ ที่นาสนใจในแตละจังหวัดดังนี้

3.1 จังหวัดสมุทรปราการ
มีการศึกษาขอมูลพืน้ ฐานและสภาพปจจุบนั ของพืน้ ที่ การจัดทําแบบสอบถามเพือ่ คาดการณ
ความตองการทัง้ จํานวนและรูปแบบของทีอ่ ยูอ าศัย การประชุมระดมสมอง การประชุมเชิงปฏิบตั ิการ
การศึกษาดูงานที่จังหวัดระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร และการคัดเลือกชุมชน
ตําหรุขนาด 841 หลังคาเรือนจากทั้งหมด 46 ชุมชนในพื้นที่เทศบาลตําบลบางปูเปนชุมชนโครงการ
นํารอง
ลักษณะการตั้งถิน่ ฐานของจังหวัดนีค้ ือการเกาะตัวและขยายตัวตามแนวโครงขายคมนาคม
สายหลักซึง่ มุง สูท ศิ ตะวันออกอันเปนแหลงอุตสาหกรรมและสนามบินสุวรรณภูมิ ดวยความเหมาะสม
ของทีต่ งั้ และการพัฒนาอยางยาวนานของกิจการโรงงานอุตสาหกรรมในระดับประเทศ ประชากรสวน
ใหญจึงประกอบอาชีพเกี่ยวกับอุตสาหกรรม ซึ่งในปจจุบันมีแรงงานตางดาวเขามาอาศัยจํานวนมาก
แตแรงงานเหลานี้มีรายไดตํ่า ไมสามารถเปนเจาของที่ดินหรือที่อยูอาศัยซึ่งสรางโดยภาครัฐหรือภาค
เอกชนได (ภาพที่ 1) จึงตองพํานักอาศัยในสถานที่เชาซึ่งนายจางจัดหาใหใกลกับแหลงงาน รวมทั้ง
อาศัยในพื้นที่บุกรุกและในเรือ ซึ่งผิดสุขลักษณะอยางรายแรง ปญหาใหญคือการขาดความมั่นคงของ
ทีอ่ ยูอาศัย การขาดแคลนบริการขัน้ พืน้ ฐาน และมลภาวะตางๆทีเ่ กิดจากโรงงานอุตสาหกรรม (ภาพที่
2 และ 3) ประชากรในพื้นที่ซึ่งจัดทําแผน (เทศบาลตําบลบางปู เทศบาลตําบลแพรกษา และอบต.แพ
รกษา) มีอัตราเพิ่มขึ้นระหวาง พ.ศ. 2549-2560 จาก 147,400 คนเปนจํานวน 174,500 คน อยางไร
ก็ตาม ความตองการทีอ่ ยูอ าศัยในอนาคตของกลุม ครอบครัวทีไ่ มใชกลุม ผูเ ชาคือการปลูกบานบนทีด่ นิ
ของตนเอง ซึง่ การศึกษาพบวาโครงการบานเอื้ออาทรของภาครัฐและบานจัดสรรของภาคเอกชนรวม
จํานวน 8,754 หนวย ยังสามารถรองรับความตองการดังกลาวได
จากการนําเสนอวิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับเมืองสมุทรปราการของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาธนบุรี คือ “การพัฒนาตามแนวทางเมืองอุตสาหกรรมนิเวศนที่
มุงเนนความสมดุลระหวางสภาพแวดลอม คุณภาพชีวิต และเศรษฐกิจอุตสาหกรรมอยางยั่งยืน” นั้น
คณะผูศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ จํานวน 6 กลยุทธ รวม 11 แผนยอย โดยมีโครงการ
นํารองในระดับเมืองคือการพัฒนาพื้นที่สวนกลางเพื่อการนันทนาการและออกกําลังกาย ศูนยเรียนรู
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ทางธรรมชาติ และสํานักงานเทศบาลใหมของเทศบาลตําบลบางปู สวนการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยในระดับ
พื้นที่ ไดเสนอ 6 กลยุทธ รวม 16 แผนยอย และผลจากการประชุมระดมสมองรวมกับชุมชนนํารอง
ก็ไดจัดทําแผนแมบทสําหรับการพัฒนาชุมชนตําหรุ ดังนี้ 1) การพัฒนาพื้นที่สวนกลางของชุมชนและ
ศูนยศกึ ษาอนุรกั ษทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลและปาชายเลน 2) การพัฒนาอาคารอเนกประสงคเพือ่
การจัดกิจกรรมประชุมและเสริมสรางการทํางานในชุมชนใหมีประสิทธิภาพ และ 3) การปรับปรุงภูมิ
ทัศนพื้นที่สวนกลางและบริเวณตอเนื่อง
นอกเหนือจากการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมืองและระดับพื้นที่แลว การศึกษา
ดูงาน 2 ครั้ง ที่จังหวัดระยอง นนทบุรี สมุทรสาคร และกรุงเทพมหานคร การประชุมระดมสมองรวม
กับชุมชนในพื้นที่ศึกษา 2 ครั้ง และการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรางแผนงานและโครงการ 3 ครั้ง
คณะผูศ ึกษาถือวาเปนการตอบสนองวัตถุประสงคของโครงการฯ ในการเสริมสรางสมรรถนะและการ
มีสวนรวมของทองถิ่น

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

ภาพที่ 2: ชุมชนอยูอ าศัยทีต่ งั้ ขึน้ อยางแออัดรายลอม
โรงงานอุตสาหกรรมในจังหวัดสมุทรปราการ
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 3: ตัวอยางหองเชาของประชากรแรงงานใน
จังหวัดสมุทรปราการซึ่งยังขาดความมั่นคงของการ
อยูอาศัยและบริการขั้นพื้นฐาน
ที่มา: ผูเขียน, 2557
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3.2 จังหวัดสมุทรสาคร
คณะผูศึกษาไดดําเนินการสํารวจและรวบรวมขอมูลทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นที่
พรอมๆกัน โดยใชกระบวนการทางวิชาการควบคูกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ประกอบดวย
การจัดทําแบบสอบถาม การสํารวจพืน้ ทีด่ า นกายภาพและขอมูลครัวเรือน และการจัดทําแผนที่ ควบคู
กับการประชุมเชิงปฏิบัติการกลุมยอยและการประชุมรวมกับคณะกรรมการชุมชนและสภาเทศบาล
นคร ในการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง ซึ่งไดเลือกพื้นที่ตําบลทาฉลอม และแผนปองกัน/
แกไขปญหาระดับชุมชนซึ่งไดเลือกพื้นที่อยูอาศัยริมคลองสวนออย ชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม เปน
โครงการนํารอง
จังหวัดสมุทรสาครมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจสูง มีแรงงานตางดาวที่เขามาประกอบ
อาชีพเกีย่ วกับการประมงและการแปรรูปอาหารจากสัตวทะเลจํานวนมาก แรงงานเหลานีม้ รี ายไดตาํ่
จึงตองพํานักอาศัยในสถานที่เชาซึ่งนายจางจัดหาใหใกลกับแหลงงานเชนเดียวกับแรงงานในจังหวัด
สมุทรปราการ แตผลจากการคาดการณความตองการที่อยูอาศัยซึ่งเกิดจากการขยายตัวของเมือง
และประชากรในปพ.ศ.2560 กลับสูงถึง 100,000 หนวย หรือกวาสิบเทาตัวเมื่อเทียบกับจังหวัด
สมุทรปราการ (ภาพที่ 4)
คณะผูศ กึ ษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดเสนอวิสยั ทัศนเกีย่ วกับการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยใน
ระดับเมืองสมุทรสาครอยางกระชับ คือ “เมืองทีม่ สี ภาพแวดลอมนาอยูอ าศัย นาทํางาน และนาเทีย่ ว”
และไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ 9 แผน และ 2 แผนสําหรับการปองกันแกไขปญหาชุมชนแออัด
สวนการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยในโครงการนํารอง ไดเสนอโครงการยอย 4 โครงการ ไดแก การสํารวจขอมูล
ทีอ่ ยูอ าศัยดัง้ เดิมทีม่ คี ุณคาและรวบรวมขอมูลทีอ่ ยูอ าศัยของแรงงาน การอนุรกั ษยา นพักอาศัยดัง้ เดิม
ทีม่ คี ณ
ุ คา การฟน ฟูทอี่ ยูอ าศัยทรุดโทรมและทีพ่ กั อาศัยของแรงงาน และการฟน ฟูสภาพแวดลอมทีอ่ ยู
อาศัยริมคลองสวนออย (ภาพที่ 5 และ 6)
สําหรับการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของทองถิ่นนั้น นอกจากการประชุม
ปฏิบัติการกลุมยอย การประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกับหนวยงานของทองถิ่น 3 ครั้ง และการศึกษาดู
งาน 2 ครั้งแลว คณะผูศึกษาจากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยไดวางแผนยุทธศาสตรสําหรับการดําเนิน
งานระยะสั้น 1-3 ปอีก 5 แผนงาน ไดแก การจัดประชุมและทัศนศึกษาในเมืองอื่นๆ การลดมลพิษ
และฟนฟูสภาพแวดลอมเมือง การฟนฟูที่อยูอาศัยในปจจุบัน การอนุรักษยานพักอาศัยที่มีคุณคา
ทางประวัติศาสตร และการฟนฟูยานที่อยูอาศัยซึ่งทรุดโทรม รวมทั้งไดดําเนินกิจกรรมเสริมอีกหลาย
โครงการ อาทิ การอบรมการจัดการขยะชุมชน การจัดกิจกรรมวันสิ่งแวดลอม การประกวดปรับปรุง
บาน การจัดตั้งกลุมเยาวชนอนุรักษฟนฟูสภาพแวดลอมชุมชน การปรับปรุงภูมิทัศนโดยเด็กในชุมชน
การจัดตั้งกลุมออมทรัพยเด็ก ฯลฯ
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ภาพที่ 4: การขยายตัวของชุมชนอยูอาศัยที่เกิดขึ้น
อยางรวดเร็วในเขตชานเมือง เทศบาลนครสมุทรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 5: ชุมชนในตําบลทาฉลอมซึง่ ไดรบั การวางแผน
เพื่อการอนุรักษในจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557

ภาพที่ 6: คลองสวนออยในชุมชนวัดแหลมสุวรรณาราม
ซึง่ ไดรบั การแกไขปญหาการรุกลํา้ พืน้ ทีส่ าธารณะ ภาย
ใตโครงการนํารองของจังหวัดสมุทรสาคร
ที่มา: ผูเขียน, 2557

3.3 จังหวัดสมุทรสงคราม
แมวา การดําเนินงานจะอาศัยแนวทางการศึกษาจังหวัดสมุทรสาคร โดยเฉพาะกระบวนการ
ทางวิชาการควบคูกับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน ทั้งในระดับเมืองและระดับพื้นที่ชุมชน
โดยคัดเลือกชุมชนบางจะเกร็ง 1 และ 2 เปนโครงการนํารอง แตจังหวัดนี้มีแหลงวัฒนธรรมทองถิ่น
ทีโ่ ดดเดนและมีชื่อเสียงเปนแหลงทองเทีย่ วเชิงประวัติศาสตรมากกวาอีกสองจังหวัดทีไ่ ดกลาวมาแลว
ในเขตอําเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม มีการขยายตัวในดานการลงทุนภาคการกอสราง
และธุรกิจอสังหาริมทรัพยคอนขางสูงและมีแนวโนมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง อันเปนผลกระทบจากการ
เปนศูนยกลางของแหลงทองเทีย่ ว ดังนัน้ ทีอ่ ยูอ าศัยในเมืองจึงประกอบดวยบานและรานคาทีเ่ กาะตัว
ริมเสนทางคมนาคมทั้งแมนํ้า ลําคลอง และเรือกสวนในอดีต และถนนหนทางในปจจุบัน (ภาพที่ 7)
ขณะที่โครงการที่อยูอาศัยของภาครัฐมีเพียงโครงการที่ดําเนินการโดยการเคหะแหงชาติเทานั้น ที่
เหลือเปนโครงการของภาคเอกชนทั้งสิ้น ไดแก หมูบานจัดสรรที่หลากหลายขนาดและรูปแบบ รวม
ทั้งกิจการประเภทรีสอรท โรงแรม โฮมสเตย จํานวนมากซึ่งเกิดขึ้นเพื่อรองรับความตองการของนัก
ทองเที่ยว
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ภาพที่ 7: การกระจายตัวของที่อยูอาศัยตามแนว
ถนนในเขตเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
ที่มา: ผูเขียน, 2557

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

คณะผูศึกษาพบวาประชาชนสวนใหญในจังหวัดนี้ไมตองการเปลี่ยนแปลงที่อยูอาศัย และ
สวนนอยที่เตรียมยายถิ่นฐาน ตองการซื้อที่ดินและปลูกบานเองมากกวาการซื้อหรือเชาอาคารพัก
อาศัย สําหรับการคาดการณปริมาณที่อยูอาศัยในปพ.ศ.2560 มีจํานวน 13,000 หนวย ซึ่งใกลเคียง
กับความตองการของจังหวัดสมุทรปราการ หรือนอยกวาจังหวัดสมุทรสาครประมาณเกาเทาตัว
วิสัยทัศนเกี่ยวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยในระดับเมืองสมุทรสงครามไดสะทอนเอกลักษณของจังหวัด
นี้อยางชัดเจน คือ “บานเมืองในแมกลองนาอยู ครอบครัวนารัก รวมอนุรักษวิถีชีวิตและวัฒนธรรม
ทองถิ่น เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม” คณะผูศึกษาไดจัดทําแผนพัฒนาในดานตางๆ รวม 9 แผน และอีก
4 แผนพัฒนาที่เกี่ยวของกับที่อยูอาศัยในระดับพื้นที่เพื่อปองกันและแกไขปญหาชุมชนแออัด สวน
โครงการนํารอง ไดเนนโครงการจัดทําแผนที่ที่อยูอาศัยที่ทรงคุณคาทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอม
ชุมชน โครงการศึกษาความเปนไปไดเบื้องตนในการจัดภาพที่ดินเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัย และ
โครงการศูนยฝกอาชีพการทําวัสดุกอสรางจากเปลือกหอยที่ชุมชนบางจะเกร็ง 1 และ 2 (ภาพที่ 8)
4. สิ่งที่พบจากผลการวิจัย

คณะผูวิจัยไดตรวจสอบวัตถุประสงคหลักของทุกโครงการซึ่งกําหนดโดยการเคหะแหงชาติ
วาสอดคลองกับแผนพัฒนาและยุทธศาสตรในระดับตางๆอยางไร โดยทําการวิเคราะหจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 ยุทธศาสตรชาติเพื่อการพัฒนาที่อยูอาศัยพ.ศ.2551 ผังประ
เทศไทยพ.ศ.2600 แผนและผังพัฒนาอนุภาคกลุมจังหวัด การเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และ
แนวโนมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย พบวามีความสอดคลองกับทิศทางและเปาหมายในสัดสวนที่
คอนขางสูง ดังรายละเอียดในตารางที่ 2 อีกทัง้ นโยบายและขอกําหนดการจางเพือ่ ดําเนินงานโครงการ
มีความสอดคลองกับพระราชบัญญัติการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นพ.ศ.2542
(สวนนี้คือการประเมินบริบท (Context) และปจจัยเขา (Input) ของซิปโมเดล)
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การดําเนินงานของคณะผูศึกษาทั้งสามจังหวัดมีวิธีการและองคประกอบของการดําเนิน
งานตามกรอบแนวทางที่การเคหะแหงชาติไดกําหนดให ดังแผนภูมิที่ 1 ไดแกการจัดทําแผนพัฒนา
ที่อยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดระดับพื้นที่ โดยใชกลไกในการเสริม
สรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่น เพื่อการขับเคลื่อนใหเกิดผลในทางปฏิบัติ
ตามแผนงานที่แตละคณะผูศึกษาไดนําเสนอไวในรายงานฉบับสมบูรณ ในการประเมินกระบวนการ
(Process) พบวาการดําเนินงานเปนไปตามวัตถุประสงคของโครงการ3 โดยพบวาผูมีสวนรวมใน
กิจกรรมตางๆทั้งสามจังหวัดมีความพึงพอใจตอการปฏิบัติ การเรียนรู และไดรับประสบการณในการ
รวบรวมขอมูล ระบุปญ
 หา และจัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
(การสัมภาษณผูมีสวนเกี่ยวของในสามจังหวัด, 2557)

แผนภูมทิ ี่ 1: การดําเนินงานภายใตโครงการจัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชน
แออัดซึ่งกําหนดโดยการเคหะแหงชาติ
ที่มา: มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 3-4

อนึ่ง แผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด (ซึ่งเปนผลผลิตของ
โครงการ) ทีไ่ ดรบั การจัดทําขึน้ ในแตละจังหวัดมียทุ ธศาสตรทแี่ ตกตางกันตามสถานการณและปญหาใน
ดานทีอ่ ยูอ าศัย4 กลาวคือ แผนการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศนถกู จัดทําขึน้ ในจังหวัดสมุทรปราการ
เพือ่ ควบคุมทิศทางการเติบโตของเมืองและการพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยควบคูก ับการจัดการสิง่ แวดลอมจาก
ระดับชุมชนจนถึงระดับเมือง แผนการพัฒนาสภาพแวดลอมทีด่ เี พือ่ การอยูอ าศัย ทํางาน และทองเทีย่ ว
ถูกจัดทําขึ้นในจังหวัดสมุทรสาครเพื่อสรางความสมดุลของที่อยูอาศัยและแหลงงาน โดยที่อยูอาศัย
นั้นตองมีคุณภาพและเพียงพอตอความตองการ และสําหรับจังหวัดสมุทรสงคราม แผนการอนุรักษ
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมทองถิ่นและสิ่งแวดลอมถูกจัดทําขึ้นเพื่อการรักษาและฟนฟูสภาพแวดลอมเพื่อ
การอยูอาศัยที่สอดคลองกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวแมกลอง
สวนผลลัพธของโครงการในระดับจังหวัดทั้งสามจังหวัดนั้น คณะผูวิจัยพบวา บุคลากรใน
ทุกจังหวัดซึ่งมีความพึงพอใจและเห็นประโยชนของการจัดทําแผนฯ ไดเล็งเห็นวาโครงการฯยังขาด
ความชัดเจนในแนวทางสําหรับภาคปฏิบัติ จึงทําใหขาดความตอเนื่องระหวางการนําแผนไปกําหนด
เปนยุทธศาสตรและการตั้งงบประมาณเพื่อดําเนินโครงการใหเปนรูปธรรม รวมทั้งขาดผูที่จะสงผาน
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แนวคิดและแผนงานดังกลาวใหแกคณะผูบ ริหารชุดใหมในทองถิน่ (การประชุมกลุม ยอยในสามจังหวัด,
2557) นอกจากนี้ ยังพบวาชุมชนในทองถิ่นทั้งสามจังหวัดขาดความรูและทักษะการวิเคราะหปญหา
เกีย่ วกับทีอ่ ยูอ าศัย จึงไมสามารถจัดการแกไขปญหาดวยตนเองตามลําพังได กระนัน้ ก็ตาม คณะผูว จิ ยั
ไดพบวาผูท มี่ สี ว นเกีย่ วของและคลุกคลีกับการดําเนินงานรวมกับคณะผูศ กึ ษาจังหวัดสมุทรสาครและ
จังหวัดสมุทรสงครามไดนําประสบการณไปดําเนินงานในดานอื่นของตนเองอยางไมเปนทางการดวย
(การสัมภาษณผมู สี ว นเกีย่ วของในจังหวัดสมุทรสาครและจังหวัดสมุทรสงคราม, 2557) ซึง่ อาจสรุปได
วา ชุมชนทัง้ หลายในสามจังหวัดทีเ่ ขารวมในการจัดทําแผนพัฒนาฯของการเคหะแหงชาติ ยังตองการ
ความสนับสนุนหรือความชวยเหลืออยางตอเนื่อง จึงจะสามารถพัฒนาใหเกิดศักยภาพในการสราง
ความเขมแข็งและวางแผน/จัดการแกไขปญหาดานที่อยูอาศัยดวยตนเองได (สวนนี้คือการประเมิน
ผลกระทบระยะยาวของซิปโมเดล)
สิ่งที่สงผลกระทบตอผลสัมฤทธิ์ของโครงการฯ ไดแกปญหาและอุปสรรคในการบูรณาการ
แผนพัฒนาดานที่อยูอาศัย และปญหาและอุปสรรคหลังจากสิ้นสุดโครงการ กลาวคือ ทั้งสามจังหวัด
ไมตอบสนองการบูรณาการแผนฯ เขาสูย ทุ ธศาสตรการพัฒนาในระดับทองถิน่ อยางเปนรูปธรรม และ
เมือ่ สิน้ สุดโครงการแลวองคกรสวนทองถิน่ ก็มไิ ดสานงานตอจากโครงการเดิมเทาทีค่ วร จึงอาจสรุปผล
การวิจัยในเบื้องตนไดวา ความสําเร็จของการดําเนินงานในจังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร
และจังหวัดสมุทรสงคราม ซึ่งมุงหมายใหทองถิ่นจัดทําแผนพัฒนาและเสริมสรางสมรรถนะ ตลอดจน
ผนวกการมีสวนรวมของภาคีตางๆ เกี่ยวกับการพัฒนาที่อยูอาศัยไดดวยตนเองนั้น มิใชความสําเร็จ
อยางยั่งยืน
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อสังหาริมทรัพย

ตารางที่ 2: ความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคของโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดกับยุทธศาสตรและแนวโนม
การพัฒนาในดานตางๆ
วัตถุประสงคของโครงการฯ

ใหไดแผนพัฒนาที่อยูอาศัยโดยกระบวนการมีสวนรวม
ใหศึกษาวิเคราะหถึงความเชื่อมโยงภายในกลุมจังหวัด
ใหไดขอมูลความตองการที่อยูอาศัย
ใหเกิดการพัฒนาพื้นที่ตัวอยาง
ใหทองถิ่นมีความรู เขาใจ และสามารถวางแผน
ใหเกิดการมีสวนรวมของทุกฝายในเชิงบูรณาการ
ใหเกิดกระบวนการมีสวนรวมกําหนดการแกไขปญหา
ใหหนวยงานทองถิ่นและชุมชนมีความเขาใจ
ใหเกิดกระบวนการเรียนรู การจัดการแกไขปญหา
ใหทองถิ่นมีแผนงาน และสามารถจัดทําแผน
ใหเกิดการเชื่อมโยงกลไกระดับจังหวัดและชุมชน

ใหเกิดกระบวนการสรางการมีสวนรวม
ใหทองถิ่นมีความรูความเขาใจ และประสบการณ
ใหทองถิ่นเกิดการเรียนรูตลอดจนการลงปฏิบัติงาน
ใหเกิดการแลกเปลี่ยน และเกิดการประสานงาน
ใหทองถิ่นไดตระหนักถึงความสําคัญของปญหาที่อยูอาศัย
และเขาใจวาแผนงานนั้นสามารถจัดทําขึ้นได
• มีความสอดคลอง
ที่มา มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2558: 4-34

แผนปองกัน/แกไขปญหา แผนพัฒนาที่อยูอาศัย
ชุมชนแออัด
การเสริมสรางสมรรถนะ
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5. อภิปรายผลและขอเสนอแนะ

การที่ผลผลิตของโครงการในสามจังหวัดภาคกลางเพื่อตอบสนองเปาหมายของการเคหะ
แหงชาติในการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยระดับเมือง และแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ระดับพื้นที่ โดยใชกลไกในการเสริมสรางสมรรถนะและการมีสวนรวมของประชาชนในทองถิ่นไม
ประสบผลสําเร็จอยางยั่งยืนนั้น เพราะการเสริมสรางสมรรถนะของทองถิ่นตองสะดุดลงเมื่อสิ้นสุด
โครงการฯ ทําใหภารกิจในการกระจายอํานาจสูทองถิ่นไมดําเนินสืบตอไป แผนพัฒนาในระดับตางๆ
ที่กระทําอยางเรงรัดภายในกรอบเวลาที่กําหนดจึงมิไดถูกบรรจุเปนโครงการขององคกรสวนทองถิ่น
เพื่อเกิดมรรคผลในภาคปฏิบัติ
ผลการวิจัยไดตอบสนองวัตถุประสงคหลักและคําถามวิจัย 2 ขอแรกในเรื่องการบูรณาการ
ยุทธศาสตรการพัฒนาระดับประเทศถึงระดับจังหวัดและเรื่องการคนหาปญหา อุปสรรค และปจจัย
ของความสําเร็จ/ไมสําเร็จของแตละโครงการในหัวขอที่ผานมาแลว สวนวัตถุประสงคขอที่ 3 และ
คําถามรองมุงหวังที่จะไดรับขอเสนอแนะในการปรับบทบาทของการเคหะแหงชาติและภาคีตางๆ ซึ่ง
คณะผูวิจัยไดสรุปวา การที่ชุมชนทองถิ่นทุกแหงที่มีสวนรวมในการดําเนินงานรวมกับทั้งสองสถาบัน
อุดมศึกษาเรียกรองใหการเคหะแหงชาติสนับสนุนโครงการตอไปนั้น (การประชุมกลุมยอยในสาม
จังหวัด, 2557) ไดแสดงใหเห็นวาผลการดําเนินงานที่ผานมามิอาจทอดทิ้งไวใหทองถิ่นดําเนินการ
ดวยตนเองตามลําพัง จําเปนตองมีหนวยงานทีเ่ หมาะสมคอยกํากับและใหความสนับสนุนในดานตางๆ
ดังนัน้ จึงควรจัดตัง้ องคกรทีม่ บี ทบาทดานการเสริมสรางสมรรถนะของทองถิน่ ใหเขมแข็ง ทัง้ ทางดาน
วิชาการ ดานเทคนิค ตลอดจนการกระตุนเตือน ติดตามและประเมินผลโครงการที่จัดทําโดยชุมชน
และจังหวัดอยางตอเนื่องหรือบูรณาการใหเปนโครงการเดียวกัน
เชิงอรรถ
1
วัตถุประสงคหลักของโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัด
ปงบประมาณ 2552 คือ “เพื่อทําการศึกษาสํารวจ และวิเคราะหขอมูลตางๆ รวมทั้งศึกษาความเปนไปได
เสนอแนะแนวทางและจัดทําแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยระดับจังหวัด ซึง่ ผลการศึกษาจะเปนประโยชนและสามารถ
บรรจุเขาเปนสวนหนึง่ ของแผนพัฒนารวมของจังหวัดในเชิงบูรณาการไดทนั ที” (การเคหะแหงชาติ, หนา 2)
2
ตัวแทนการเคหะแหงชาติและสถาบันการศึกษาผูจัดทําโครงการจํานวน 12 กลุมตัวอยางถูกคัดเลือกโดย
วิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ผูมีสวนเกี่ยวของในสามจังหวัดจํานวน 41
กลุมตัวอยางถูกคัดเลือกโดยวิธีการสุมกลุมตัวอยางแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยคัด
เลือกจากรายนามผูม สี ว นเกีย่ วของซึง่ ถูกบันทึกไวในรายงานของโครงการ จากนัน้ ทําการคัดเลือกจากบทบาท
หนาที่ที่เกี่ยวของและความถี่ของการเขารวมกิจกรรมของแตละกลุม และคัดเลือกกลุมตัวอยางแบบลูกโซ
โดยใหกลุมตัวอยางที่มีคุณสมบัติแนะนํากลุมตัวอยางอื่นที่มีลักษณะใกลเคียงซึ่งอาจจะไมไดรับการบันทึก
ไวในรายงาน จํานวนผูเขารวมการประชุมกลุมยอยในสามจังหวัดรวม 90 คน
3
อางอิงจากรายงานฉบับสมบูรณโครงการจัดทําแผนพัฒนาที่อยูอาศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชน
แออัด ปงบประมาณ 2552 ถึงแมวาการดําเนินงานในสามจังหวัดมีความแตกตางกันในการรายงานเกี่ยว
กับกระบวนการดําเนินงาน ลําดับของการศึกษา รายละเอียด ระยะเวลา และจํานวนของการจัดกิจกรรม
ตางๆ แตคณะผูว จิ ยั พบวาการดําเนินงานทัง้ หมดมีกรอบการทํางานตรงกันภายใตวัตถุประสงคของโครงการ
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รายละเอียดและระยะเวลาของแผนพัฒนาทีอ่ ยูอ าศัยและแผนปองกัน/แกไขปญหาชุมชนแออัดและโครงการ
ที่เกี่ยวเนื่องถูกละไวในที่นี้ เนื่องดวยบทความมุงเนนอธิบายองคประกอบของการประเมินผลเพื่อแสดงให
เห็นภาพรวมของการวิจัย
4
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