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 This research aimed to study the successes of policy implementation on Housing 
Projects for the Low income earners; compare attitudes of respondents toward 
successes of policy implementation verified by demographic factors; study the 
correlation among critical successes factors with successes of policy implementation and 
achievement model of the policy implementation. 
 This was sequential mixed research. Document analysis and non-participation 
observation. In depth interview was done with the key informants. Interpretation and 
content analysis were used for data analysis. Questionnaires were used as a data 
collection tool. Samples were 500 Low income earners in Prachuabkirikhan province. 
Descriptive and Inferential statistics were used as analytical means.  
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high level; there were  significant difference among attitudes of respondents toward 
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level and forecast successes the of Policy implementation at 74.5 percent and; the 
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บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 การพัฒนาประเทศท่ีผานมานับจากการท่ีประเทศไทยกาวเขาสูความทันสมัยจากแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 1 เม่ือ พ.ศ. 2504 ท่ีเนนเฉพาะดานเศรษฐกิจเปนสําคัญในการลงทุนสิ่งกอสราง
พ้ืนฐานรูปแบบของระบบคมนาคมและขนสง พลังงานไฟฟาสาธารณูปการเพ่ือปูพ้ืนฐานใหมีการลงทุน
ดานเอกชนเปนหลัก อารีรัตน ธงชัย (http://aeii3z.blogspot.com/2012/01/1-11.html, 14 เมษายน 2560) 
สงผลกระทบใหการพัฒนาประเทศมีศูนยกลางอยูท่ีกรุงเทพมหานครท่ีเปนมหานครท่ีโตเดี่ยว เนื่องจาก
ดึงดูดประชากรจากทุกภูมิภาคหลั่งไหลเขามาประกอบอาชีพในกรุงเทพมหานคร ก็ใหเกิดผลกระทบอยาง
รุนแรงในดาน  ท่ีอยูอาศัยเนื่องจากการเพ่ิมข้ึนของราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน จนคนชนบทท่ีเขามาประกอบอาชีพ
ไมสามารถหาท่ีอยูอาศัยไดตองแฝงตัวอยูตามท่ีสาธารณะในลักษณะบุกรุกเขาครอบครองหรือท่ีดินในสวน
ของวัด สถานท่ีราชการ บริเวณชายตลิ่งแมน้ําลําคลองเพ่ืออยูอาศัยในฐานะคนจนเมือง ท่ีอยูกันเปน
ชุมชนท่ีเพ่ิมมากข้ึนและตอเติมท่ีพักอาศัยมากยิ่งข้ึนจาก 50 ชุมชนในป พ.ศ. 2511 และในป พ.ศ. 2551 
จนปจจุบันมีชุมชนคนจนถึง 1,266 ชุมชน 225,907 ครัวเรือน (รวม 225,440 ครัวเรือนท่ีอยูในชุมชน และ 
467 ครัวเรือนท่ีอยูอยางกระจัดกระจาย) (โสภณ พรโชคชัย, 2558, หนา 27-35), สถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน (2559, หนา 6) 
 ประเทศไทยมีความพยายามแกปญหาเรื่องท่ีอยูอาศัยของคนจนเมือง แบงออกเปนสามระยะ 
ไดแก การสรางท่ีอยูอาศัยแบบเคหะสงเคราะห (พ.ศ. 2483-2520) โดยการจัดตั้งงานเคหะข้ึนและจัดตั้ง
ธนาคารอาคารสงเคราะห เพ่ือสนับสนุนดานงบประมาณและสินเชื่อ ดวยการใชรูปแบบสรางท่ีอยูอาศัย
แบบเคหะสงเคราะหใหกับผูมีรายไดนอย และตอมาดําเนินการสรางท่ีพักอาศัยแบบอาคารชุดหรือแฟลต
ท่ีเรียกวา แฟลตดินแดง แตผลลัพธมิไดตอบสนองท่ีดีเพราะคุณภาพการกอสรางและการคมนาคม ท่ีใน
สมัยนั้นหางไกลจากแหลงทํากินพรอมกับการไลรื้อท่ีอยูอาศัยท่ีเปนสลัมเพ่ือพัฒนาเมือง (สมสุข บุญญะ
บัญชา, 2556, หนา 309-329) Chiu, 1981 อางถึงใน Ceinwen Giles, 2001, pp. 227-244) 
 ตอมาการพัฒนาท่ีอยูอาศัยแบบ Upgrading หรือการพัฒนาในพ้ืนท่ีเดิมเนื่องจากราคาท่ีดินปรับ
เพ่ิมสูงข้ึนอีกมาก ขณะท่ีมีการจัดตั้งการเคหะแหงชาติข้ึนมารับผิดชอบเพ่ือเปนองคกรหลักในการพัฒนา
ท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยและระยะท่ีสาม การเคหะในฐานะหนวยงานรับผิดชอบหลักทําการพัฒนาแบบ
เสริมพลังในชวงป 2530-2540 ตามแนวคิดประชาธิปไตยท่ีเนนการมีสวนรวมของประชาชน พรอมกับการ
จัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน เพ่ือพัฒนาท่ีอยูอาศัยคนจนตามโครงการบานม่ันคงและกระจายจาก
กรุงเทพมหานครไปสูเมืองตาง ๆ ท่ีมีขนาดใหญ และมีการพัฒนาเศรษฐกิจจนเกิดคนจนเมือง อาทิเชน 
เชียงใหม นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ อุบลราชธานี การแกปญหาดังกลาวมิไดประสบความสําเร็จ 
เนื่องจากยังคงไมสามารถจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหเพียงพอกับความตองการของคนจนเมือง ยังคง
ปรากฏการณเกิดชุมชนแออัด และชุมชนบุกรุก อาคารเชาต่ํากวามาตรฐานทุกปจจัยพ้ืนฐาน ไมเหมาะ 
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การดํารงชีวิตของมนุษย ในป 2544-2549 รัฐบาลท่ีทําการบริหารประเทศในชวงเวลาดังกลาวไดเห็น
ความสําคัญของปญหาการสรางท่ีอยูอาศัยใหผูมีรายในรูปแบบท่ีเหมาะสมโดยมอบนโยบายใหการเคหะ
แหงชาติดําเนินโครงการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย ในรูปแบบตางกันตามสภาวะแวดลอม ดาน
การเมือง เศรษฐกิจและสังคม มีโครงการท่ีเดนชัดเปนรูปธรรมอยางชัดเจนหลายโครงการแตท่ีสังคมจับ
ตามองเปนพิเศษ ในขณะปจจุบัน อาทิ เชน โครงการบานเอ้ืออาทร เปนโครงการท่ีมีลักษณะเปนการ
เสริมสรางความม่ันคงในการอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยท่ีมีรายไดครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท และ 
15,000 บาท ดวยการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมเหมาะสม พรอมระบบ
สาธารณูปการท่ีจําเปนตอการพักอาศัย มีเปาหมายดําเนินการ 11,727 หนวย ท้ังอาคารชุดพักอาศัยและ
บานพักประเภทบานเดี่ยว สองชั้น โดยรัฐบาลอุดหนุนเงินจํานวน 1,000 ลานบาท ผานการเคหะแหงชาติ
ใหพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ และการจัดหาแหลงเงินทุนในการเปนแหลงสินเชื่อเชาซ้ือ ท่ีพักอาศัยใน
อัตราดอกเบี้ยต่ําและระยะการผอนชําระยาวอีกโครงการหนึ่งไดแก 
 โครงการพัฒนาความม่ันคงท่ีอยูอาศัยในชุมชนแออัด โดยมีสถาบันพัฒนาองคกรชุมชนเปน
หนวยงานหลักรับผิดชอบ มีมิติทางการจัดการท่ีแตกตางจากโครงการบานเอ้ืออาทร ท่ีไมเนนการกอสราง
เปนโครงการขนาดใหญท่ีมีลักษณะการกอสรางเพ่ือขาย แตเนนการพัฒนาบานในชุมชน ใหมีความม่ันคง
ในการอยูอาศัยและเนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยการดําเนินการของชุมชนเอง (อรพินธ แซอ้ึง, 2555, 
หนา 21-40), ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2004,  pp. 32-36), ดิลกะ ลัทธพิพัฒน (2554, หนา 6) ในรูปแบบ
ของโครงการการกอสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย สามารถแบงไดสองลักษณะ ไดแก โครงการ
ขนาดใหญท่ีมีลักษณะการกอสรางเพ่ือขาย และพัฒนาบานในชุมชนใหมีความม่ันคงในการอยูอาศัยและ
เนนการมีสวนรวมของชุมชน โดยการดําเนินการของชุมชนเอง ในแตละรูปแบบ มีปญหาแตกตางกัน
เนื่องจากความเขาใจในปญหาของผูมีรายไดนอยแตกตางมุมมองกันทําใหกําหนดนโยบายและนํานโยบาย
ไปปฏิบัติแตกตางกัน ผลลัพธท่ีปรากฏ โครงการหมูบานเอ้ืออาทรปญหาท่ีคลายคลึงกัน คือ คนจนไมได
อยูแตเปนเพียงผูเชาชวงและราคาคาเชาอยูในระดับสูง อีกประการหนึ่งคุณภาพและสภาพแวดลอมของ
โครงการอยูในระดับเสื่อมโทรม และการซ้ือขายท่ีดินในการนํามาดําเนินการโครงการมีปญหาและขอ
ครหาเรื่องความโปรงใส ในกรณีของโครงการบานม่ันคง ปญหาหลัก ไดแก การท่ีบานในโครงการตั้งอยูใน
ท่ีดินของหนวยราชการตาง ๆ อาทิ ท่ีราชพัสดุ (Chaweewan  Denpaiboon, 2010, pp. 1-15) การสราง
ท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยเปนนโยบายท่ีไดรับการติติงจากนักวิชาการกลุมหนึ่งวาเปนนโยบายประชา
นิยม ท่ีกําหนดมาเพ่ือประโยชนของคณะบุคคลผูมีอํานาจเพ่ือใหไดรับคะแนนนิยมในการเลือกตั้ง แต 1
คณะรัฐมนตรีปจจุบัน ท่ีมาจากการรัฐประหารก็กําหนดนโยบาย 1การสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 1ชุด
นโยบายประชารัฐท่ีประกอบดวยโครงการหลายโครงการดวยกันและท่ีมีความโดดเดนและคลายคลึงกับ
นโยบายประชานิยมท่ีกลาวหาวารัฐบาลพรรคไทยรักไทย กําหนดข้ึนมาเพ่ือประโยชนในการเลือกตั้ง และ
การนําไปปฏิบัติเชนกัน ไดแก การสรางโครงการเพ่ือขาย โดยกําหนดใหเนนการขายบานเดี่ยว ท่ีเรียกวา 
โครงการบานประชารัฐ จะมีจุดแตกตางเพียง การสนับสนุนดานการเงินแกโครงการและผูเชาซ้ือ 
ประกอบดวย 
 การใหวงเงินสินเชื่อสําหรับผูประกอบการพัฒนาอสังหาริมทรัพย และอํานวยสินเชื่อเพ่ือให
ประชาชนไดอัตราดอกเบี้ยต่ํา เปนการสนับสนุนใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยมี
กลุมเปาหมาย ไดแก ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไม
แนนอนหรืออาชีพอิสระ ท่ีไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยมากอน ใหสามารถมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง
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ในระดับราคาท่ีไมสูงนัก และเหมาะสมกับศักยภาพของประชาชนแตละกลุมคณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติ
เห็นชอบกรอบการดําเนินโครงการบานประชารัฐ โดยใหสถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารอาคาร
สงเคราะห (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเง่ือนไขผอน
ปรน ท้ังสินเชื่อเพ่ือพัฒนา (Pre Finance) สําหรับผูพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post 
Finance) สําหรับประชาชนกลุมดังกลาวท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองหรือซอมแซมและตอเติมท่ี
อยูอาศัย หนวยงานหลักของภาครัฐ ไดแก ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงไทย 
รับไปปฏิบัติ นโยบายดังกลาวมีขอทวงติงเชิงวิชาการหลายประการ อาทิเชน จะประสบปญหาการนําไป
ปฏิบัติเหมือนโครงการของรัฐบาลท่ีผานมา ท่ีมีปญหาดานคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย เพราะเปนนโยบาย
ประชานิยมแบบลอกเลียนรัฐบาลท่ีผานมา ทําใหการกําหนดและนํานโยบายไปปฏิบัติในลักษณะประชา
นิยมกอใหเกิดผลกระทบเชิงลบตอเศรษฐกิจมหภาคของประเทศไดอีกครั้งหนึ่ง และนโยบายกอสรางท่ีพัก
อาศัยใหกับผูมีรายไดนอย จะแกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยอยางเปนรูปธรรม
หรือไม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอยไดตามเปาประสงคหรือไมและรูปแบบของการ
นํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยท่ีจะแกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของผูมีรายได
นอยอยางเปนรูปธรรม และสามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย ควรเปนเชนไร 
 
1.2 คําถามการวิจัย 
 1.2.1 ความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติเปนอยางไร 
 1.2.2 ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติมีความแตกตางกันอยางไร  
 1.2.3 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธและสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติอยางไร 
 1.2.4 รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติเปนอยางไร 
 
1.3 วัตถุประสงคการวิจัย 
 1.3.1 เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 1.3.2 เพ่ือเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 1.3.3 เ พ่ือนําศึกษาความสัมพันธและการพยากรณความสําเร็จระหวางปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ กับความสําเร็จของการนํา
นโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย 
 1.3.4 เพ่ือนําเสนอรูปแบบการนํานโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติให
ประสบความสําเร็จ 
 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงผสมผสานโดยใชแนวทางการศึกษาเชิงปริมาณ และการศึกษา   
เชิงคุณภาพโดยกําหนดขอบเขตในการวิจัยดังตอไปนี้ 
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 1.4.1 ดานเนื้อหา 
         การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดสังเคราะหจากแนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของมาสรุปเปนตัวแปรท่ี
ศึกษาในการวิจัยดังตอไปนี้ 
         1.4.1.1 ตัวแปรตน คือ ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของภาครัฐในการนํานโยบายสรางท่ี
พักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ประกอบดวยปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยดานการจัดการ
โครงการและประชาคม และปจจัยดานการตลาด 
         1.4.1.2 ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จของภาครัฐในการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ 
 1.4.2 ดานพ้ืนท่ี 
         พ้ืนท่ีดําเนินการศึกษา ไดแก อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี อําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
 1.4.3 ดานระยะเวลาในการวิจัย 
         ผูวิจัยดําเนินการวิจัยในชวงป งบประมาณ 2561 
 1.4.4 ดานประชากรและกลุมตัวอยาง 
         1.4.4.1 ประชากร (Population) ท่ีใชในการวิจัยไดแก ผูมีรายไดนอยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 
         1.4.4.2 กลุมตัวอยาง (Sample) ท่ีใชในการวิจัยเชิงสํารวจ ไดแก ผูมีรายไดนอยในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ โดยทําการคํานวณขนาดกลุมตัวอยางดวยแนวคิดของยามาเน  
         1.4.4.3 กลุมตัวอยางการวิจัยเชิงคุณภาพ ประกอบดวย ผูวาราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ
หรือผูแทนปลัดจังหวัด สังคมสงเคราะหจังหวัด นายอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธและนายอําเภอเมืองหัว
หิน พาณิชยจังหวัด อุตสาหกรรมจังหวัด นายกเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธและเมืองหัวหิน นายก
สมาคมผูประกอบการอสังหาริมทรัพยจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
ผูประกอบการธุรกิจกอสราง สื่อมวลชนทองถ่ินผูนําชุมชนในทองถ่ิน ผูจัดการธนาคารออมสิน ผูจัดการ
ธนาคารอาคารสงเคราะห ผูจัดการธนาคารกรุงไทย ผูแทนการเคหะแหงประเทศไทย 
 
1.5 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
 ประโยชนท่ีไดรับจากการศึกษาครั้งนี้ มีดังตอไปนี้ 
 1.5.1 ทราบวาปจจัยดานใดบางท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาวิธีการการบริหารจัดการท่ีนําไปสูผลการ
ดําเนินงานท่ีดีข้ึน 
 1.5.2 ผลท่ีไดจากการศึกษาครั้งนี้จะทําใหหนวยงานของรัฐ เชน สํานักงานการสงเสริมวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห และธนาคารกรุงไทย กรมสงเสริม
อุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม หรือแมแตองคการเอกชน เชน ธนาคารพาณิชย สถาบันอุดมศึกษา 
หนวยงานการฝกอบรม ซ่ึงเปนหนวยงานท่ีมีสวนทําหนาท่ีสงเสริมการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอม ไดมองเห็นวา ปจจัยใดท่ีรัฐหรือเอกชนควรท่ีจะสงเสริม หรือเนนใหมีการพัฒนาท้ังดาน
การเงิน ดานการผลิต ดานสวนผสมทางการตลาดและดานภาวะผูประกอบการ และหนวยงานภาครัฐได
เรียนรูการดําเนินโครงการของภาคธุรกิจเพ่ือปรับปรุงวิธีการขับเคลื่อน เพ่ือใหเกิดความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติและกอใหเกิดการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 
 1.5.3 เปนการนําเสนอองคประกอบของปจจัยในการวัดผลการดําเนินการ นอกเหนือจากตัววัด
ดานการเงินท่ีมีประสิทธิผลในการชี้ใหเห็นถึงดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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 1.5.4 สําหรับผลประโยชนท่ีไดในเชิงทฤษฎีนั้น ผลการวิจัยเชิงประจักษท่ีไดจากการศึกษาจะ
เปนประโยชนตอการพัฒนาทฤษฎีปจจัยท่ีมีผลตอการดําเนินงานธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมในอีก
ระดับหนึ่ง รวมถึงการกําหนดนโยบายประชารัฐ 
 
1.6 นิยามศัพทเฉพาะ 
 ความสําเร็จของกระบวนการนํานโยบายสรางท่ีอยูอาศัยไปปฏิบัติ ดัชนีท่ีใชวัด ประกอบดวยตัว
แปรตาม ไดแก ความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ท่ีประกอบดวย
ดัชนีชี้วัดดังตอไปนี้ 
 ดานคุณภาพชีวิตในการพักอาศัยในโครงการ ไดแก การสงเสริมคุณภาพการดํารงชีวิตของ
ผู เขารวมโครงการมีคุณภาพตามหลักสากล ประกอบดวย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขอนามัย การสันทนาการท่ีเหมาะสมจนสามารถสรางความสุขในการดํารงชีวิตใหกับ
สมาชิกและครอบครัวเจาของบานในโครงการ 
 ความสมประสงคในการมีบานหลังใหมหรือหลังแรกในชีวิต ประกอบดวย ดานคุณภาพการ
กอสราง ไดแก การตอบสนองดานการสรางอาคารและการใหบริการท้ังกอนการขายและหลังการขาย 
รวมถึงคุณภาพของการใหบริการ ไดแก คุณภาพของบานท่ีปลูกสรางและคุณภาพของวัสดุในการใช
กอสรางเหมาะสมราคา ไมเอาเปรียบผูบริโภค ดานความคุมคาของการใชบริการ หมายถึง ความคุมคา
ของบานตอราคาท่ีลูกคาซ้ือ 
 ดานความพึงพอใจในกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ ประกอบดวย การบรรลุวัตถุประสงค
ของการดํารงชีวิต ความสุขของครอบครัวในการมีบานอาศัยของตนเอง 
 ดานการอยูรวมกันในสังคมหมูบาน หมายถึง การศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงานการบริหารหลัง
การเขาพักอาศัย การมีสวนรวมของบุคลากรและลูกคา ตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดการแลกเปลี่ยน
ประสบการณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคสุดทาย ไดแก คุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย 
 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีอยูอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
ประกอบดวย 
 มาตรฐานและวัตถุประสงคของโครงการ หมายถึง การสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
หมายถึง การมีหรือไมมีวัตถุประสงคระบุไวในนโยบาย ความชัดเจนของวัตถุประสงค ความจําเปนและ
ความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ และความชัดเจนของข้ันตอนในการดําเนิน
นโยบายได สามารถมองเห็นแนวทางการปฏิบัติ ตัวบงชี้การบรรลุผลการปฏิบัติและมีหลักการเปนไปตาม
ทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการใหสามารถยึดเปนแนวทางปฏิบัติตามได 
 ทรัพยากรของโครงการ หมายถึง การท่ีหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ มีทรัพยากรดานทุนท้ัง
ทุนทรัพยหรือสามารถเขาถึงแหลงเงินและสินเชื่อท้ังของหนวยงานและสามารถอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเขารวมโครงการและหมายรวมถึงทุนมนุษยของหนวยงาน 
 การส่ือสารระหวางองคกรและการบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การประสานการปฏิบัติภายใน
หนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ แหลงเงินทุนและสินเชื่อ หมายรวมถึงการ
ติดตอประสานงานภายในหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
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 เง่ือนไขของสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง สภาวะการทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การแทรกแซงแสวงประโยชนของขาราชการและนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลใน
ทองถ่ินขณะท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลกระทบตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ปจจัยหนวยงานโครงการและประชาคม หมายถึง ตัวแปรของรูปแบบความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุ ท่ีคํานึงถึงการปฏิบัติตามกรอบของนโยบาย วาสามารถปฏิบัติไดหรือไม จากการไดรับหรือไม
ไดรับการสงเสริมการชวยเหลือท่ีนอกเหนือจากการจัดสรรทรัพยากร ปกติเปนการสงเสริมจากองคกรท่ี
อยูภายนอกและการสงเสริมใหมีกลไกในการควบคุมกํากับการดําเนินการของโครงการ การกํากับภายใน
โครงการใหเกิดการปฏิบัติหรือตอตาน ยับยั้ง การขาดแคลนสิ่งเหลานี้มีผลใหปฏิบัตินโยบายไมไดบรรลุ
วัตถุประสงคประกอบดวย 
 ภาวะผูนํา ของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง ความประสงคของผูนําหนวย ภาวะ
ผูนํา และความมุงม่ันในการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานในหนวยงานท่ีรับผิดชอบ 
 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ ของหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ เปนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการ
ดวยเหตุผล สามารถใชโอกาสและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมใหเกิดความสําเร็จ 
 การจัดการอยางผูประกอบการ หมายถึง การทําโอกาสใหเปนจริงได โดยผสมผสานใช
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมเทาท่ีสามารถแสวงหาได 
 แหลงเงินทุน หมายถึง แหลงท่ีมาของสินเชื่อเพ่ือการซ้ือท่ีอยูอาศัยจากแหลงเงินตางๆ ท้ังภาครัฐ
และเอกชน มีเงินทุนใหกูยืมสําหรับผูประสงคทําการเชาซ้ือและข้ันตอนในการอนุมัติสินเชื่อรวมถึง
กระบวนการติดตามหนี้สิน 
 คุณภาพการกอสราง หมายถึง การกําหนดข้ันตอน กระบวนการกอสรางการใชวัตถุดิบ และ
แรงงานท่ีใชในกระบวนการผลิตของโครงการกอสราง การตรวจสอบคุณภาพการกอสรางของโครงการให
มีคุณภาพและไดมาตรฐานตามกําหนด 
 ความสามารถในการขายโครงการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสงผลตอการดําเนินงานเพ่ือ
สรางความพึงพอใจแกลูกคา ประกอบดวย บานหรือหองชุดท่ีสรางข้ึนเพ่ือผูมีรายไดนอย มีความพึงพอใจ
ท่ีจะซ้ือเม่ือเทียบกับคุณภาพผลิตภัณฑ และราคาท่ีผูมีรายไดนอยสามารถซ้ือเปนเงินสดหรือจัดสินเชื่อได 
 การส่ือสารและการประชาสัมพันธการตลาด หมายถึง ชองทางท่ีใชในการติดตอสื่อสารท่ี
โครงการกอสรางบานผูมีรายไดนอย สามารถสื่อไปถึงผูซ้ือหรือลูกคา อาทิ การโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 ปจจัยดานท่ีตั้งโครงการและการคมนาคม หมายถึง ทําเลท่ีตั้งของโครงการ ท่ีเอ้ือตอการดํารง
ชีวิตประจําวันการคมนาคมและการขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน 
 การบริการหลังการขาย หมายถึง การท่ีจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือการจัดการโครงการ การดูแล
บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานของโครงการ การจัดสวัสดิการโครงการ 
 โครงการบานเอ้ืออาทร มีลักษณะเปนโครงการเสริมสรางความม่ันคงในการอยูอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอย ท่ีมีรายไดครัวเรือนละไมเกิน 10,000 บาท และ 15,000 บาท ดวยการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ี
ไดมาตรฐานในชุมชนท่ีมีสภาพแวดลอมเหมาะสม พรอมระบบสาธารณูปการท่ีจําเปนตอการพักอาศัย มี
เปาหมายดําเนินการ 11,727 หนวย ท้ังอาคารชุดพักอาศัยและบานพักประเภทบานเดี่ยวสองชั้น โดยรัฐบาล
อุดหนุนเงินจํานวน 1,000 ลานบาท ผานการเคหะแหงชาติใหพัฒนาสาธารณูปโภคตาง ๆ และการจัดหา
แหลงเงินทุนในการเปนแหลงสินเชื่อเชาซ้ือ ท่ีพักอาศัยในอัตราดอกเบี้ยต่ําและระยะการผอนชําระยาว 
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 1โครงการบานประชารัฐ หมายถึง โครงการท่ีกําหนดโดย นโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยเพ่ือเปนการสนับสนุนประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ขาราชการพลเรือน ทหาร 
ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระ ท่ีไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในท่ี
อยูอาศัยมากอน ใหสามารถมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองในระดับราคาท่ีไมสูงนัก และเหมาะสมกับ
ศักยภาพของประชาชนแตละกลุม คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบกรอบการดําเนินโครงการบานประชา
รัฐ โดยใหสถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเง่ือนไขผอนปรน ท้ังสินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย (Pre 
Finance) สําหรับผูพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนกลุม
ดังกลาวท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองหรือซอมแซมและ/หรือตอเติมท่ีอยู 
 



บทที่ 2 
การทบทวนวรรณกรรม 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และเอกสารท่ีเก่ียวของตางๆ 
ท้ังในประเทศและตางประเทศ จําแนกเปนหัวขอนําเสนอ ประกอบดวยรายละเอียดดังนี้ แนวคิดและ
ทฤษฎีนโยบายสาธารณะและตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัติ แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย 
นโยบายประชานิยม นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคมโครงการบานเอ้ืออาทรและบานประชารัฐ และ
งานวิจัยท่ีเก่ียวของและกรอบความคิดการวิจัย 
 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ 
 2.1.1 ความหมายของนโยบายสาธารณะ 
 ความหมายของนโยบายสาธารณะ หมายถึง สิ่งท่ีรัฐบาลตัดสินใจกระทําหรือไมกระทํา เปนการ
ตัดสินใจของรัฐบาลเพ่ือจัดการกับปญหาตาง ๆ ของสังคมเชนปญหานโยบายตางประเทศ ปญหาการ
ปองกันสิ่งแวดลอม ปญหาอาชญากรรม ปญหาคนวางงาน เปนความสัมพันธระหวางหนวยงานของรัฐกับ
สิ่งแวดลอม คํานิยามตาง ๆ ท่ีมีตอนโยบายสาธารณะในความหมายอยางกวาง จนไมอาจแยกความ
แตกตางระหวางงานนโยบายกับงานประจําไดอยางชัดเจน Thomas R. Dye (1984, p. 1), Robert Eyestone 
(1971, p. 18) ซ่ึงเปนความหมายอยางกวาง 
 ความหมายอยางแคบ นิยามวานโยบายสาธารณะ คือ “การตัดสินใจข้ันตนท่ีกําหนดแนวทาง
อยางกวางๆ โดยท่ัวไปเพ่ือนําไปเปนแนวทางการปฏิบัติงานใหบรรลุวัตถุประสงค เปนแนวทางปฏิบัติของ
รัฐบาลท่ีกําหนดวัตถุประสงคท่ีแนนอนวาเพ่ือใหบุคคลจัดการกับปญหาหรือเรื่องท่ีอยูใน ความสนใจ จาก
นิยามดังกลาว สงผลใหองคประกอบของการเปนนโยบายสาธารณะไว 4 ประการ ไดแก 
 1) เปนแนวทางปฏิบัติกวาง ๆ ท่ีกําหนดโดยรัฐบาลหรือขาราชการระดับสูงท่ีมีอํานาจในการ
กําหนดนโยบาย 
 2) มีวัตถุประสงคท่ีแนนอนไมอยางใดก็อยางหนึ่ง 
 3) รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจังท่ีจะทําใหมีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 4) นโยบายอาจเปนบวก (Positive) หรืออาจเปนลบ (Negative) หรืออาจเปนการกระทําก็ได 
(Anderson, 1975, pp. 3-4) 
 สรุป นโยบายสาธารณะเปนแนวทางปฏิบัติของรัฐบาล ซ่ึงกําหนดวัตถุประสงคแนนอนไมทางใด
ก็ทางหนึ่ง เพ่ือแกปญหาในปจจุบัน เพ่ือปองกันหรือหลีกเลี่ยงปญหาในอนาคต เพ่ือใหเกิดผลลัพธพึง
ปรารถนา รัฐบาลมีความจริงใจและจริงจัง ท่ีจะนํานโยบายไปปฏิบัติ นโยบายอาจเปนบวกหรือเปนลบก็
ได อาจเปนกระทําหรือเวนการกระทําก็ได 
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  2.1.2 แนวคิดทฤษฎีการกําหนดนโยบาย 
 จากองคความรูเรื่องนโยบายสาธารณะทําใหทราบวานโยบายสาธารณะ คือ สิ่งท่ีรัฐบาลเลือกท่ี
จะกระทําหรือไมกระทํา ขณะท่ีโลกมีพัฒนาการดานการจัดการสาธารณะท่ีเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคม โดยท่ีประชาชนจะตองมีสวนรวมในกระบวนการจัดการสาธารณะ แมนวาจะตองอยูภายใต
การกํากับดูแลจากภาครัฐแตตองรับฟงเสียงจากประชาชนดวย การจัดการท่ีดีตองเปนการบูรณาการ
ความคิดโดยเฉพาะอยางยิ่งในข้ันตอนของการกระบวนการนโยบายท่ีประกอบดวย 1) ข้ันตอนการกอตัว
ของนโยบายสาธารณะ 2) ข้ันตอนการกําหนดนโยบายสาธารณะ 3) ข้ันตอนการนํานโยบายสาธารณะไป
ปฏิบัติ 4) ข้ันตอนการประเมินผลนโยบายสาธารณะ 5) ข้ันตอนการยุตินโยบายโดยมีสมมติฐานวา
กระบวนการกําหนดนโยบายเปนผลจากความขัดแยง การตอสู การเจรจาตอรอง การประนีประนอม
ระหวางบุคคลหรือกลุมบุคคลท่ีมีบทบาทในข้ันตอนตางๆ ของกระบวนการนโยบายบางครั้งอาจไมมีความ
สมเหตุผลเนื่องจากการแทรกแซงทางฝายการเมือง หรือการใชคานิยมมาเปนตัวกําหนด ศิริวรรณ แกว
จินดา (http://www.siamintelligence.com/public-policy making, 14 มีนาคม 2559) ตัวแบบท่ีใช
เปนหลักในการศึกษาการกําหนดนโยบายสาธารณะประกอบดวย ตัวแบบสถาบัน ตัวแบบกระบวนการ 
ตัวแบบคอยเปนคอยไป ตัวแบบชนชั้นนํา ตัวแบบกลุม ตัวแบบเหตุผล ตัวแบบทฤษฎีเกม 
 2.1.3  แนวคิดและทฤษฎีการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 พัฒนาการทางทฤษฎีของแนวคิดการจัดการภาครัฐ เปนไปในรูปแบบของวงจร คือ การนําเสนอ
แนวคิดการนําไปใชความตื่นเตนกับรูปแบบใหมและการคนพบแนวทางท่ีดีท่ีสุด ตามดวยการเกิดผลท่ีมีได
เปนไปตามความคาดหวัง และในท่ีสุดเปนการแกไขและพัฒนาตอไปทําใหแนวคิดการจัดการภาครัฐใน
เวลาตอมาเปลี่ยนจุดเนนไปสนใจปญหาเฉพาะใหความสําคัญกับวัฒนธรรมและศึกษาลงลึกใน
รายละเอียดภายในองคการมากข้ึน (Pollitt & Bouckaert, 2004, p. 17) 
 การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนข้ันตอนสําคัญท่ีสุดของกระบวนการนโยบายเนื่องจากมีผลตอ
ความสําเร็จของนโยบายอยางมาก ผูวิจัยจึงนําเสนอการทบทวนวรรณกรรมโดยเริ่มตนจาก 
          2.1.3.1 ความหมายของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
          การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนเรื่องของการศึกษาวา “องคกร บุคคล หรือกลุมบุคคลท่ีเก่ียวของ
สามารถนําและกระตุนใหทรัพยากรทางการบริหารท้ังมวลปฏิบัติงานใหบรรลุตามนโยบายท่ีระบุไวหรือไม 
แคไหนเพียงใด” หรือกลาวอีกในหนึ่ง การนํานโยบายไปปฏิบัติใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องของ 
“ความสามารถท่ีจะลักดันใหการทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังมวล สามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีได
ตั้งเปาหมายเอาไว” โดยไดสรุปวา การศึกษาการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการแสวงวิธีการ และแนวทาง
เพ่ือปรับปรุง นโยบายแผนงาน และการปฏิบัติงาน ในโครงการใหดีข้ึน เนื้อหาสาระของการศึกษา การนํา
นโยบายไปปฏิบัติจึงเนนการแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับปรากฏการณ หรือสภาพความเปนจริง ท่ีเกิดข้ึน
ภายในกระบวนการของ การนํานโยบายไปปฏิบัติ (Implementation Processes) เพ่ือท่ีจะศึกษาบทเรียน
พัฒนาแนวทางและสรางกลยุทธเพ่ือท่ีจะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติบังเกิดความสําเร็จและยังหมายถึง
กระบวนการทํางานทางปฏิสัมพันธ เชิงยุทธศาสตร เพ่ือใหสามารถบรรลุเปาหมายของกลุมผลประโยชน
ตาง ๆ ซ่ึงอาจจะสอดคลองหรือไม สอดคลองกับเปาหมายของนโยบายก็ได ในสวนของเพรสแมนและวิลา
ก้ี ใหความหมายวา หมายถึง การผลิตผลลัพธออกมาการทําใหสําเร็จ นอกจากความหมายดังกลาวขางตน
แลว  มิลบรี้แมคลาลินให ความหมายการนํานโยบายไปปฏิบัติวาหมายถึงกระบวนการขององคการท่ี 
ตอเนื่องและพลวัต ซ่ึงไดรับการปรุงแตง และหลอหลอมโดยปฏิสัมพันธ ระหวางเปาหมายและกลยุทธ

http://www.siamintelligence.com/
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ของนโยบายกับสภาพขององคการท่ีรับผิดชอบในการดําเนินการ ใหสําเร็จลุลวง กลาวอีกนัยหนึ่ง การนํา
นโยบายไปปฏิบัติเก่ียวของกับการปฏิบัติใหสําเร็จลุลวง ตามเปาหมายนโยบาย โดยพยามปรับเปลี่ยน
ประนีประนอมระหวางเปาหมาย และกลยุทธท่ีกําหนดไวกับขอจํากัด เง่ือนไข และสภาพแทจริงของ
หนวยปฏิบัติและการนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายถึง กระบวนการตัดสินใจเชิงนโยบายท่ีเกิดจากกฎหมาย 
การตัดสินพิพากษาอรรถคดีคําสั่งของฝายบริหาร การนํานโยบายไปปฏิบัติ หมายความ รวมถึงการ
ดําเนินการโดยบุคคล หรือกลุมบุคคล ในภาครัฐ หรือภาคเอกชน ซ่ึงการดําเนินการดังกลาวมุงท่ีจะ
กอใหเกิดความสําเร็จโดยตรงตามวัตถุประสงคจากการตัดสินใจดําเนินนโยบายท่ีไดกระทํากอนหนานั้น
แลว (วรเดช จันทรศร, 2550, p. 154), Eugene Bardach (2001, p. 24), Daniel A. Mazmanian 
and Paul A. Sabatier (1983, p. 4) and Van Meter and Van Horn (1975, p. 208) 
          2.1.3.2 ปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
          การดําเนินการใด ๆ ไมวาภาครัฐหรือเอกชนลวนแตมีปญหาและอุปสรรคท้ังสิ้น ผูวิจัยจึง
ทบทวนปญหาและอุปสรรคในการนํานโยบายไปปฏิบัติเรียงตามลําดับดังนี้ 
          ความลมเหลวของนโยบาย (policy failure) ไมวาจะดวยเหตุผลใดก็ตามโดยเฉพาะอยาง
ยิ่งความลมเหลวในนโยบายดานสังคมและเศรษฐกิจ เปนสิ่งท่ีเก่ียวของกับนักทฤษฎีนโยบาย และผูนํา
นโยบายไปปฏิบัติซ่ึงในความเปนจริง จะเก่ียวของกับผูนํานโยบายไปปฏิบัติมากกวาในการท่ีจะแสวงหา
แนวทางเพ่ือความสําเร็จของนโยบาย (Younis & Davidson, 1990, p. 3) Mountjoy and O’Toole   
(1999, p. 247) พบวามีปจจัย 2 ประการท่ีมีอิทธิพลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติอยางมีประสิทธิผล ไดแก 
ทรัพยากรท่ีจําเปนตองใชในการปฏิบัติและแนวทางการปฏิบัติท่ีระบุอยางเฉพาะเจาะจงและพบวาการ
เปลี่ยนแปลงงานกิจวัตรขององคการเปนงานท่ีมีตนทุนท่ีแพงและหนวยงานนั้นจะตองไดรับทรัพยากรท่ี
เพียงพอในการดําเนินงานในขณะเดียวกันหนวยงานจะตองไดรับแนวทางในการปฏิบัติใหม ท่ี
เฉพาะเจาะจงและชัดเจน ซ่ึงเปนเง่ือนไขท่ีมีความสําคัญมาก มิฉะนั้น จะทําใหการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ประสบความความลมเหลวไดงาย 
          หลักการสําคัญท่ีจะปองกันมิใหการนํานโยบายไปปฏิบัติประสบกับปญหาและอุปสรรค 
จนกระท่ังนําไปสูความลมเหลว ไดแก 
          ประการแรก ถามีทรัพยากรใหมแตแนวทางการปฏิบัติคลุมเครือ จะตองจัดการเรื่องการ
ตีความนโยบายใหชัดเจนและทัศนะในการจัดการตีความจะตองสอดคลองกับผูกําหนดนโยบาย 
          ประการท่ีสอง ถามีทรัพยากรเพียงพอและมีแนวทางการปฏิบัติท่ีเฉพาะเจาะจงและ
ชัดเจนเปาประสงคสวนบุคคลภายในองคการจะมีความสําคัญนอยลงและการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมี
ทิศทางท่ีสอดคลองกันกับการบรรลุวัตถุประสงคของนโยบายสูง 
          ประการสุดทาย ถาไมมีทรัพยากรเพียงพอและแนวทางการปฏิบัติไมชัดเจนสถานการณ
เชนนี้จําเปนจะตองสรางกิจกรรมใหผูปฏิบัติไดเกิดความสมัครใจท่ีจะปฏิบัติเพ่ือสรางพลังแหงความมุงม่ัน
ในการปฏิบัติใหเกิดข้ึนมากพอท่ีจะเอาชนะอุปสรรคในเรื่องการขาดแคลนทรัพยากรและแนวทางการ
ปฏิบัติท่ีไมชัดเจน 
          จากการศึกษาของ Dunsire (อางถึงใน สมบัติ ธํารงธัญวงศ, 2552, หนา 478-479) สรุปวา 
ความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติอาจเกิดจาก 
          ประการแรก การเลือกกลยุทธการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีไมเหมาะสม 
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          ประการท่ีสอง กลยุทธการนํานโยบายไปปฏิบัตินั้นเหมาะสม แตการเลือกหนวยปฏิบัติ
และกลไกในการปฏิบัติไมเหมาะสม 
          ประการท่ีสาม ถึงแมวาสิ่งท่ีกลาวมาแลวจะมีความเหมาะสมท้ังหมด แตการเลือก
เครื่องมือและวิธีการปฏิบัติไมเหมาะสม ก็จะเปนอุปสรรคสําคัญตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ วรเดช จันทรศร, (2551, หนา 231) ไดนําเสนอผลงานแนวคิดการนํานโยบายไปปฏิบัติดังนี้ 
          1) การนํานโยบายไปปฏิบัติเปนการศึกษาท่ีใหความสนใจเก่ียวกับเรื่องของความสามารถ
ท่ีจะผลักดันใหการทํางานของกลไกท่ีสําคัญท้ังมวลสามารถบรรลุผลตามนโยบายท่ีไดตั้งเปาหมายเอาไว
เนื้อหาสาระและขอบขายของการศึกษาดังกลาว มุงเนนและครอบคลุมถึงการแสวงหาคําอธิบายเก่ียวกับ
ปรากฏการณหรือสภาพความเปนจริงท่ีเกิดข้ึนภายในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติบังเกิด
ความสําเร็จ 
          2) การประเมินหรือการพิจารณาตัดสินระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ควรพิจารณาจากผลการปฏิบัติในระยะสั้นวามีความสอดคลองกับวัตถุประสงคหรือเปาหมายของนโยบาย
เพียงใด และถาเปนไปไดก็จะตองดูถึงผลกระทบของนโยบายนั้นในระยะยาวข้ึนวาสามารถบรรลุ
วัตถุประสงคตามท่ีตั้งไวเพียงใดรวมตลอดถึงการวัดระดับความรวมมือจากผูเก่ียวของและระดับของความ
ขัดแยงท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติ อนึ่งการประเมินความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติสามารถทําไดในระหวางท่ีนโยบายนั้นยังอยูในกระบวนการของการนําไปปฏิบัติ ใน
ลักษณะของการประเมินเพ่ือหาทางแกปญหามากกวาการประเมินเพ่ือใหรูผลท้ังหมดของนโยบาย
แผนงานหรือโครงการซ่ึงจะตองใชระยะเวลารอจนกวาขอมูลทางดานผลกระทบจะมีพรอม 
          3) บทบาทของฝายการเมืองมีความสําคัญมากในกระบวนการของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ นโยบายใดท่ีไดรับความเห็นชอบดูแลเอาใจใสติดตามผลอยางตอเนื่องจากฝายการเมืองหนวย
ราชการตางๆ ก็จะใหความสนใจและใหลําดับความสําคัญในการนําไปปฏิบัติมากเปนพิเศษ ซ่ึงจะมีผลทํา
ใหการนํานโยบายไปปฏิบัติมีโอกาสประสบความสําเร็จมากยิ่งข้ึน 
          4) การเปนผูรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติถือไดวาเปนภารกิจหลักของระบบ
ราชการซ่ึงในท่ีนี้หมายถึงหนวยงานตาง ๆ ของรัฐโดยท่ัวไปทุกหนวยราชการมักจะหวงแหนนโยบายหรือ
โครงการในสวนท่ีตนรับผิดชอบ จะไมยอมใหหนวยราชการอ่ืนมาชวงชิงเอาไป และจะพยายามขยาย
ขอบเขตแหงภารกิจหรืออาณาจักรของตนใหกวางขวางยิ่งข้ึนตามโอกาสและสถานการณท่ีอํานวยใหยิ่งไป
กวานั้นระบบราชการมักมีแนวโนมท่ีจะเลือกนํานโยบายของรัฐไปปฏิบัติแตเฉพาะนโยบายท่ีจะเปน
ประโยชนแกตนเองความรวมมือของระบบราชการจึงมีความสําคัญอยางยิ่งตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติ 
          5) นอกเหนือจากระบบราชการแลวขาราชการในฐานะบุคคลท่ีถือไดวามีสวนเก่ียวของ
หรือสงผลอยางมากตอความสําเร็จหรือความลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติความเก่ียวของและ
ความสําคัญของขาราชการในการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีแตกตางกันไปข้ึนอยูกับระดับหรือฐานะของ
ขาราชการซ่ึงไดแกผูบริหารระดับสูงของหนวยงานผูบริหารโครงการตลอดจนผูใหบริการตามโครงการ
หรือขาราชการในระดับลาง 
          6) ผูรับบริการหรือผูไดรับผลจากนโยบายจะมีท้ังในแงของบุคคลและในฐานะกลุมใน
กระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติผูรับบริการหรือผูไดรับประโยชนจะเปนผูท่ีติดตอมีปฏิสัมพันธ
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กับขาราชการในระดับลางโดยตรง บทบาทของผูรับบริการหรือผูไดรับผลประโยชนหากมีการรวมตัวกัน
เปนกลุมจะมีความสําคัญและสงผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติมาก 
          7) บทบาทขององคกรและผูเก่ียวของจะมีความแตกตางไป ท้ังนี้ข้ึนอยูกับประเภทตาง ๆ 
ของนโยบาย 
          8) ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับภาค แบงยอยออกไดเปนสองข้ันตอน
หลักข้ันตอนแรก ไดแก ข้ันตอนของการแปลงนโยบายออกเปนแนวทางปฏิบัติหรือออกมาในรูปของ
แผนงานหรือโครงการแลวแตกรณี ข้ันตอนท่ีสอง เปนข้ันตอนในการทําใหหนวยงานในระดับทองถ่ิน
ยอมรับแนวทางแผนงานโครงการหรือผลของการแปลงนโยบายนั้นไปปฏิบัติตอไป 
          9) ข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับจุลภาค แบงยอยออกไดเปน 3 ข้ันตอน
หลัก ข้ันตอนแรก ไดแก ข้ันการระดมพลัง เปนข้ันตอนท่ีหนวยงานทองถ่ินจะตองดําเนินการในสอง
กิจกรรม คือ การพิจารณารับนโยบายและการแสวงหาความสนับสนุนในนโยบายจากทองถ่ินนั้น ข้ันตอน
ท่ีสองเปนข้ันการปฏิบัติซ่ึงครอบคลุมถึงกระบวนการในการปรับเปลี่ยนโครงการท่ีไดมีการยอมรับแลว
ออกมาในรูปของการปฏิบัติจริง ข้ันตอนท่ีสาม ไดแกข้ันการสรางความเปนปกแผนหรือความตอเนื่อง
ครอบคลุมถึงการแสวงหาวิธีการท่ีจะทําใหนโยบายนั้นถูกปรับเปลี่ยนและไดรับการยอมรับเขาเปนหนาท่ี
ประจําวันของผูปฏิบัติกลาวอีกนัยหนึ่งข้ันตอนนี้เปนการหาทางทําใหนโยบายนั้นไดรับการปฏิบัติอยาง
ตอเนื่องและสมํ่าเสมอ 
          10) ปญหาทางดานสมรรถนะเปนปญหาหลักดานหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ปญหาในลักษณะดังกลาวจะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับปจจัยยอยตางๆ หลายปจจัย นับตั้งแตปจจัย
ทางดานบุคลากรปจจัยทางดานเงินทุนปจจัยทางดานวัสดุอุปกรณเครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนปจจัย
ทางดานวิชาการหรือเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของในนโยบายนั้น 
          11) ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยสวนหนึ่งยอมข้ึนอยูกับความสามารถ
ในการควบคุมซ่ึงหมายถึงความสามารถในการวัดความกาวหนาหรือผลการปฏิบัติของนโยบายแผนงาน 
หรือโครงการ ปญหาในดานการควบคุมจะมีมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับ (1) ความสามารถของหนวยท่ี
รับผิดชอบในการแปลงนโยบาย (2) ความชัดเจนของกิจกรรม แผนงาน และโครงการท่ีถูกแปลงมาจาก
นโยบายและ (3) ความสามารถในการกําหนดภารกิจตลอดจนมาตรฐานในการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับ
แนวทางปฏิบัติงานรวมหรือสอดคลองกับแผนงานหรือโครงการ 
          12) ปญหาของการนํานโยบายไปปฏิบัติจะมีสูงข้ึนเปนอยางมาก ถาสมาชิกในองคการ
หรือหนวยปฏิบัติไมใหความรวมมือหรือตอตานการเปลี่ยนแปลงท่ีเปนผลมาจากนโยบายนั้น 
          13) ปญหาในการนํานโยบายไปปฏิบัติซ่ึงเกิดจากเรื่องของอํานาจและความสัมพันธ
ระหวางองคการท่ีรับผิดชอบในการนํานโยบายไปปฏิบัติกับองคการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของจะมีมากนอยเพียงใด
ข้ึนอยูกับเง่ือนไขหรือปจจัยยอย ๆ หลาย ๆ ประการนับตั้งแต (1) ลักษณะของการติดตอและความสัมพันธ
ท่ีหนวยปฏิบัติมีกับหนวยงานท่ีควบคุมนโยบายดังกลาว (2) ระดับความจําเปนท่ีหนวยปฏิบัติจะตองแสวงหา
ความรวมมือ พ่ึงพา หรือทําความตกลงกับหนวยงานหลักอ่ืนๆ และ (3) ระดับของความเปนไปไดท่ี
เจาหนาท่ีของแตละหนวยจะสามารถทํางานรวมกันได 
          14) ปญหาทางดานความสนับสนุนและความผูกพันขององคการหรือบุคคลท่ีสําคัญเปน
ปญหาหลักอีกดานหนึ่งของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปญหาดังกลาวอาจลุกลาม สงผลไปถึงความลมเหลว
ของนโยบายนั้นโดยตรงก็ได ถาองคการหรือบุคคลสําคัญซ่ึง ไดแก กลุมอิทธิพล กลุมผลประโยชน 
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นักการเมือง ขาราชการระดับสูงตลอดจนสื่อมวลชนเปนอาทิ ไมใหความสนับสนุนท้ังในแงของทาง
การเมืองเงินทุนงบประมาณตลอดจนสรางอุปสรรคในแงของการตอตานหรือคัดคานนโยบายนั้น ๆ 
          กลาวโดยสรุปการนํานโยบายไปปฏิบัติเปนกิจกรรมเชิงบูรณาการท่ีตองอาศัยการบูรณา
การ การปฏิบัติและจิตสาธารณะรวมกันจึงจะสามารถกอใหเกิดประสิทธิผล 
 2.1.4 ตัวแบบการนํานโยบายไปปฏิบัต ิ
 ตัวแบบเปนกรอบแนวคิดในการศึกษาวิจัยการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยทบทวนตัวแบบการนํานโยบาย
จากทําการศึกษาทบทวนวรรณกรรมตาง ๆ ทางดานไปปฏิบัติดังตอไปนี้ การนํานโยบายไปปฏิบัติและ
นําเสนอตัวแบบท่ีเกิดจากการพัฒนาและตกลงใจจะใชตัวแบบของ Van Meter and Van Horn (1975, 
p. 7) จากบทความ เรื่อง "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework" โดยมี
วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงกระบวนการของการนํานโยบายไปปฏิบัติและไดเสนอตัวแบบท่ีเรียกวา A 
Model of the Policy Implementation Process ตัวแบบนี้ เชื่อวาผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ข้ึนอยูกับปจจัยซ่ึงประกอบไปดวย 6 ปจจัยหลัก คือ วัตถุประสงคของนโยบายเปนสิ่งสําคัญท่ีจะตองแยก
ใหชัดเจนวามีอะไรบางซ่ึงจะเปนสวนขยายของเปาหมายรวมของนโยบายใหชัดเจน และงายข้ึนตอความ
เขาใจเพ่ือใชเปนเกณฑในการประเมินความสําเร็จ หรือลมเหลวของการนํานโยบายไปปฏิบัติตองมีการ
ระบุทรัพยากรท่ีจําเปนตอการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังทรัพยากรบุคคลวัสดุอุปกรณตางๆ และ
งบประมาณท่ีคลองตัว การติดตอสื่อสารระหวางองคการและกิจกรรมการนํานโยบายไปปฏิบัติตอง
ตรงกันถูกตองรวดเร็วตอเนื่องและไมปดบังขาวสารซ่ึงกันและกัน ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติ สภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมืองท่ีมีผลตอความสําเร็จและความลมเหลวของการนํานโยบายไป
ปฏิบัติและสุดทายคือปจจัยดานความรวมมือรวมใจของผูปฏิบัติ (ดูภาพท่ี 2.1 ประกอบ) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 2.1 ตัวแบบของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามแนวคิดของ Van Meter and Van Horn  
ท่ีมา: “The Policy Implementation Process : A Conceptual Framework” by Van Meter and 
C.E.Van Horn, (1975), Administration and Society, 6(4), p. 7. 
 
 2.1.5 แนวคิดและทฤษฎีการประเมินผลนโยบาย 
 การประเมินผลนโยบายสาธารณะ หมายถึง การเรียนรูเก่ียวกับผลท่ีเกิดจากนโยบายสาธารณะ 
(Thomas R Dye, 1984, p. 17) เปนกระบวนการกําหนด ขอบเขตการตัดสินใจการเลือกขอมูลท่ีเหมาะสม 
การเก็บรวบรวมขอมูล ตลอดจนการเขียนรายงานสรุปเพ่ือใหผูมีอํานาจในการตัดสินใจไดใชเปนแนวทางใน

ทรัพยากร 

สภาพเศรษฐกิจสังคม

และการเมือง 

มาตรฐานและ

วัตถุประสงค 

ผลการนํา

นโยบายไป

ปฏิบัติ 

ลักษณะของหนวยงาน

ที่นํานโยบายไปปฏิบัติ 

การติดตอส่ือสารระหวางองคการและกจิกรรมการ

นํานโยบายไปปฏิบัติ 

ความรวมมือรวมใจของผู

ปฏิบัติ 

 

นโยบาย 
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การปฏิบัติ (Alkin, MC. Hofstetter, 2002, p. 57) และยังหมายถึงการประเมินผลทุกกระบวนการของนโยบาย
เริ่มต้ังแตการกําหนดนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย และการประเมินผลกระทบ
หรือผลการเกิดข้ึนของเนื่องมาจากนโยบาย (จินดาลักษณ วัฒนสินธ, 2551, หนา 17) 
 สรุปวาการประเมินผลนโยบาย คือ การเรียนรูเก่ียวกับผลท่ีเกิดข้ึนเนื่องจากนโยบายสาธารณะเริ่ม
จากการกําหนดนโยบาย การวิเคราะหนโยบาย การปฏิบัติตามนโยบาย และการประเมินผลกระทบหรือผลท่ี
เกิดข้ึน เพ่ือแสวงหาคําตอบ สําหรับคําถามท่ีวา นโยบาย/แผนงาน/โครงการ บรรลุผลตามวัตถุประสงคและ
เปาประสงค ท่ีกําหนดไวตั้งแตตนหรือไมและระดับใดและการวัดตองตั้งอยูบนพ้ืนฐานของหลักการและ
เหตุผลและนําขอมูลท่ีไดมานั้นเพ่ือทําการสรุปผล 
 ความสําคัญการประเมินผล เนื่องจากการดําเนินนโยบายตองมีการตองตรวจสอบอยูเสมอวา
นโยบายสาธารณะ หรือ โครงการตาง ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบท่ีสําคัญของนโยบายสาธารณะนั้น ไดมีการ
ปฏิบัติอยางถูกตองหรือไม มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการดําเนินการสูงต่ําเพียงไร มีปญหา อุปสรรค 
หรือขอบกพรองเกิดข้ึนอยางไรหรือไม มีการเบี่ยงเบนไปจากนโยบายท่ีวางไวตั้งแตตนหรือไม ถามีการ
เบี่ยงเบนก็จําเปนตองแกไขใหถูกตอง การมีนโยบายท่ีกําหนดมาในสถานการณตาง ๆ เม่ือเกิดมีการ
เปลี่ยนแปลงของสถานการณข้ึนมาก การปรับเปลี่ยนนโยบายจะเปนเรื่องท่ีจําเปน ดังนั้น การประเมินผล
นโยบายสาธารณะจึงมีความสําคัญตอการอยูรอดขององคการอยางมีนัยสําคัญ วชิรวัชร งามละมอม
(http://www.trdm.co.th, 26 กันยายน 2559) 
 แนวทางการประเมินผลนโยบายการประเมินผลนโยบาย ตองเนนถึงสภาพขอเท็จจริงท่ีเก่ียวของกับ
คานิยมทางสังคมมีผลตอบุคคล กลุมบุคคล และสังคมโดยรวม การประเมินผลตามแนวทางนี้แบงออกเปน 3 
แนวทาง ไดแก 
 1) การประเมินผลแบบเทียม (Pseudo Evaluation) เปนแนวทางท่ีใชวิธีการท่ีมีกฎเกณฑเพ่ือให
ทราบถึงผลของนโยบายอยางเท่ียงตรง และเชื่อถือไดแตไมไดพิจารณาเรื่องคุณคาเปนเรื่องท่ีไมจําเปน 
เพราะทราบกันอยูแลววาเรื่องของคุณคานโยบายจะปรากฏออกมาเอง 
 2) การประเมินผลแบบทางการ (Formal-Evaluation) การประเมินแบบทางการเปนแนวทางใน
การประเมินผลนโยบายท่ีใชวิธีการท่ีมีหลักมีเกณฑเชนเดียวกับแนวทางแรกและประเมินผลนโยบายใน
ลักษณะท่ีนโยบายนั้นไดมีการประกาศอยางเปนทางการถึงเปาหมายและวัตถุประสงคของนโยบายการ
ประเมินผลตามแนวทางนี้ใชวิธีการแบบเดียวกับวิธีแรก เพ่ือใหเกิดความเท่ียงและความตรงท่ีเชื่อถือไดจาก
การประเมินขอแตกตาง ไดแก การประเมินแบบเปนทางการตองอาศัยกฎหมายเอกสาร หลักฐานของ
นโยบายหรือโครงการท่ีจัดทําตามนโยบายตลอดจนตองมีการสอบถามสัมภาษณผูวางนโยบายและผูบริหาร
ในเรื่องการกําหนดเปาหมายและวัตถุประสงคการประเมินแบบเปนทางการจะมุงเกณฑในการประเมินท่ี
สําคัญสองประการ ไดแก ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การประเมินอาจใชไดหลายวิธี อาทิ การประเมิน
สรุปผล (Summative Evaluation) คือ ตรวจสอบวานโยบายดังกลาวบรรลุวัตถุประสงคหรือไม ดวยการ
ประเมินการกําหนดนโยบายท่ีถูกกําหนดอยางแนนอนและมีการดําเนินนโยบายไปแลว อีกวิธีหนึ่งไดแก การ
ท่ีประเมินผลขณะปฏิบัติ (Formative Evaluation) เปนการประเมินผลอยางตอเนื่องขณะท่ีมีการปฏิบัติตาม
นโยบาย ท้ังสองแนวทางมีจุดหมายเดียวกันคือเปนการดูวานโยบายดังกลาวนั้นบรรลุเปาหมายหรือไม ดังนั้น
ความแตกตางจะอยูท่ีชวงเวลาการประเมิน 
 3) การประเมินผลยอนหลังของกระบวนการ (Retrospective Process Evaluation) เปนการประเมิน
นโยบายหลังจากมีการปฏิบัติตามนโยบายไปแลวระยะหนึ่งการประเมินแบบนี้จะเนนท่ีปญหาและอุปสรรค
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ในการปฏิบัติซ่ึงไมสามารถใชการควบคุมโดยตรงเชน ในการใหบริการสาธารณะ ไมสามารถเรียกคาบริการ
ไดตามคาจายท่ีเกิดข้ึน คือ ไมสามารถควบคุมปจจัยการผลิตไดโดยตรง ตองหาวิธีอ่ืนในการเก็บคาตอบแทน
จากใหบริการเชนเรียกเก็บเปนคาธรรมเนียม การประเมินดังกลาวจะทําใหสามารถทราบผลยอนหลังของ
นโยบายท่ีกําลังดําเนินการอยูการประเมินแบบนี้จะทําไดเม่ือสามารถทราบถึงผลยอนหลังของนโยบายท่ี
กําลังดําเนินการอยูการประเมินยอนหลังจะมีผลทําใหเม่ือมีการจัดการระบบการรายงานผลภายในหนวยงาน
ท่ีดีและการจัดการระบบขาวสารขอมูลท่ีทันสมัยขององคการแตปญหาอุปสรรคท่ีสําคัญไดแก ความถูกตอง
เท่ียงตรงและแมนยําท่ีเชื่อถือไดของขาวสารขอมูล 
 2.1.6 นโยบายประชานิยม 
 แนวคิดท่ีเก่ียวของของนโยบายประชานิยม โดยธรรมชาติของการกําหนดนโยบาย นโยบาย
ประชานิยมเปนนโยบายการเมือง คําวา ประชานิยม (Populism) มีความหมายถึงกระบวนการ
เคลื่อนไหวของพรรคการเมืองท่ีสามของสหรัฐอเมริกาในทศวรรษท่ี 1890 โดยการรวมตัวของเกษตรกร
รายยอยเพ่ือทําการตอสูกับการผูกขาดสินคาการเกษตรของบริษัทนายทุนรายใหญดวยกลไกทางการเมือง
ตอมาไมไดรับความนิยมจึงเสื่อมถอยขณะเดียวกันแนวคิดดังกลาวนี้ยังเกิดข้ึนในประเทศรัสเซียในรูปของ
ขบวนการนารอดนิก (Narodichestvo) ท่ีเปนขบวนการยุยงใหนักศึกษารวมตัวกันเคลื่อนไหวทางการ
เมืองตอมามีการปรับเปลี่ยนใหเขาสูการเปนเครื่องมือทางการเมืองความหมายจึงเปลี่ยนไปเปน 
ความหมายของนโยบายประชานิยม ชาติชาย มุกสง (http://wiki.kpi.ac.th/index.php?title=นโยบาย
ประชานิยม, 3 สิงหาคม 2559) เปนนโยบายทางการเมืองท่ีมีลักษณะในการนําเงินของรัฐ (ภาษีของประชาชน) 
ไปแลกกับคะแนนเสียงของประชาชน หรือสรางความนิยมใหกับบุคคลท่ีมีสวนเก่ียวของในการดําเนินงาน
ดังกลาว โดยหลักการจัดการบริหารเศรษฐกิจมหภาคในสภาวะวิกฤตเนื่องจากการถดถอยของเศรษฐกิจ 
อาจเนื่องมาจากการตื่นตระหนก หรือการไมลงทุนประกอบกิจการหรือการเลิกกิจการของผูประกอบการ
ทําใหเกิดการวางงานในระบบเศรษฐกิจ จากกรณีความลมสลายของตลาดหุน วอลสตรีทและการลมสลาย
ของระบบเศรษฐกิจ อเมริกาและโลก จอหน เมยนารด เคนส นักเศรษฐศาสตรชาวอังกฤษไดเสนอแนวคิด
การแกปญหา โดยการใหรัฐบาลทําโครงการกอสรางสาธารณูปโภค เพ่ือกระตุนใหเกิดการจางแรงงาน
เพ่ือใหเม็ดเงินกระจายสูประชาชนในระดับลางทําใหเกิดการใชจายในการบริโภคเปนหลักเม่ือเกิดอุปสงค
ข้ึนมาการลงทุนจะเกิดตามมาระบบเศรษฐกิจจะฟนตัวการดําเนินนโยบายดังกลาวอยูบนพ้ืนฐานแนวคิด
ทฤษฎีการจัดการการคลังสาธารณะดวยการจัดสรรงบประมาณแบบขาดดุลเพ่ือนําเงินเขาสูระบบโดยการ
ใชรวมกับนโยบายการเงินแบบออนตัวท่ีรัฐดําเนินการโดยธนาคารชาติทําการปลอยสินเชื่อผานสถาบัน
การเงินของรัฐและเอกชนใหกับผูประกอบการทําใหเศรษฐกิจฟนตัวอยางแทจริง (ปวย อ้ึงภากร, 2549, 
หนา 156) ในทางกลับกันนักการเมืองได ฉกฉวยผลประโยชนจากการกําหนดนโยบายการแกปญหาเศรษฐกิจ
ไปสูการสรางความนิยม 
 สรุป ความหมายของประชานิยม เปนอุดมการณทางการเมืองและแนวทางการเมืองท่ีเกิดข้ึน
ในชวงปลายศตวรรษท่ี 19 ท้ังในสหรัฐอเมริกาและรัสเซียอุดมการณทางการเมืองแบบประชานิยมจะอิง
อยูกับฐานชาวนาและคนยากจนตอมาแพรหลายเปนแนวทางทางการเมืองในกลุมประเทศดอยพัฒนาใน
โลกท่ีสามและในชวงทศวรรษ ท่ี 20 ความคิดดังกลาวไดแพรหลายในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
และประเทศในกลุมละติน อเมริกา ผลลัพธของการนํานโยบายไปปฏิบัติ คือความลมสลายของการพัฒนา
การเมืองเศรษฐกิจ และสังคม วีระศักดิ์ เครือเทพ (www.polsci.chula.ac.th, 3 สิงหาคม 2559) การนํา
นโยบายประชานิยมไปปฏิบัติในฐานะเครื่องมือทางการเมือง ท่ีโดงดังท่ีสุด ไดแกกระบวนการประชานิยม

http://wiki.kpi.ac.th/
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ของประเทศอาเจนตินา เริ่มตนจากทศวรรษท่ี 1920 โดยผูนําสูงสุด ฮวน เปรอน และ เอวิตา เปรอน ท่ี
มากดวยบารมีและเสนห ใชนโยบายสงเคราะหประชาชนคนยากจนเพ่ือใชเปนฐานเสียงและฐานนโยบาย
ทางการเมืองมุงสรางสัมพันธกับประชาชนอยาใกลชิด (อเนก เหลาธรรมทัศน, https://thaipublica.org, 
4 สิงหาคม 2559) นโยบายประชานิยมแมนไมใชนโยบายท่ีดีเนื่องจากเปนการทําลายกลไกของตลาดแต
ในมุมกลับ 
 นักเศรษฐศาสตรหลายคนมีความเห็นวาทําใหเกิดการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจ หลาย
รอบกระตุนใหมีการบริโภคสินคาและบริการกอใหเกิดสภาพคลองในระบบและสรางความเจริญเติบโต
ใหกับระบบเศรษฐกิจ การตัดสินวานโยบายประชานิยมดีหรือไมดีอยางไรควรจะตองพิจารณาหลายปจจัย
ประกอบมุงเนนท่ีการกําหนดและการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีตองประเมินอยางครบวงจรในมุมมองท่ี
หลากหลาย (สฤณี อาชวนันทกุล, thaipublica.org/2016/08/04) สําหรับประเทศไทย นโยบายประชา
นิยม ไดนํามาใช 
 อยางเปนรูปธรรมครั้งแรกเม่ือการเลือกตั้งท่ัวไป พ.ศ. 2445 ในการรณรงคหาเสียงเลือกตั้งของ
พรรคไทยรักไทยมีนโยบายและโครงการ/ โครงงานในลักษณะประชานิยม 105 โครงการและโครงงาน 
(http://www.212cafe.com/free webboard, 2016/08/04) และโครงการบานเอ้ืออาทรเปนหนึ่งใน
โครงการดังกลาว อเนก เหลาธรรมทัศน (2549, หนา 40) ใหความเห็นวา นโยบายของพรรคไทยรักไทย 
พรรคพลังประชาชนและพรรคเพ่ือไทยในปจจุบัน ไมอาจจัดเปนนโยบายประชานิยม ไดอยางสมบูรณ
เนื่องจากวัตถุประสงคและเปาหมายไมเขาเกณฑตามหลักของความเปนประชานิยมอยางสมบูรณ
เนื่องจากเปาหมายมุงไปท่ีการหาเสียงทางการเมืองแตมีนักเศรษฐศาสตรบางรายประเมินวาโครงการบาง
โครงการอาทิเชน บานเอ้ืออาทร และโครงการ 30 บาทรักษาทุกโรคไดจริง เปนโครงการท่ีดีแตบาง
โครงการแจกแทบเล็ตและโครงการรถยนตคันแรกไมสนองตอประชาชนอยางแทจริงและนโยบายจํานํา
ขาวเปลือกทุกเมล็ดนอกจากไมตอบสนองแลวยังกอความเสียหายกับระบบเศรษฐกิจอยางมาก กรุงเทพ
โพล (http://bangkokpoll.bu.ac.th//poll,resultpol593php, 2016/08/04) 
 นโยบายประชารัฐ เปนนโยบายของรัฐบาลท่ี 1 พลเอกประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได
กําหนดนโยบายท่ีเรียกชื่อวา ประชารัฐไดนําเสนอตอสาธารณะเม่ือ 22 กันยายน 2558 จากการกลาว
ปาฐกถาในเวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพ่ือเศรษฐกิจแหงชาติ” ณ ศูนยประชุมอิมแพค เมืองทอง
ธานี วาไดกําหนดยุทธศาสตรขับเคลื่อนประเทศชาติดวยยุทธศาสตรประชารัฐท่ีมุงเนนความรวมมือ
สรางสรรค สรางพลังในการทําความดี เพ่ือชาติไมใชเพ่ือตนเอง หรือขาราชการแตเพ่ือประชาชนทุกคน 
โดยคําม่ันสัญญาท่ีไมใชการหาเสียงแตเปนสัญญาระหวางรัฐกับประชาชน ท่ีรวมมือกันแกปญหา และ
ขอผิดพลาดในอดีต ไมตองการใหเกิดบุญคุณตอใครแตตองการทําเพ่ือประเทศชาติและประชาชนจะตอง
แตกตางจากประชานิยม ซ่ึงเปนเรื่องท่ีตองการใหประชาชนเกิดความนิยมตอภาครัฐ (ผูจัดการรายวัน, 15 
ตุลาคม 2558, 1http://www.reform.or.th) จากคํากลาวดังกลาว พลเดช ปนประทีป (คมชัดลึก, 8 
ตุลาคม 2558, 1http://www.reform.or.th) ไดแสดงความเห็นวา นโยบายสังคมนิยมมีความแตกตาง
จากนโยบายรัฐ เนื่องจากนโยบายประชานิยม เปนนโยบายการเมืองประเภทหนึ่ง ขณะท่ีนโยบายประชา
รัฐเปนแนวทางหรือกระบวนการพัฒนา ขณะท่ี วิโรจน อาลี  อางถึง รติมา คชนันทน (3 พฤษภาคม 
2559) แสดงความเห็นวา การประกาศขับเคลื่อนยุทธศาสตร ประชารัฐของรัฐบาลจะสามารถชวยใหเกิด
การกระตุนเศรษฐกิจไดในระดับหนึ่ง แตไมอาจแกปญหาความเหลื่อมล้ําในสังคมได เนื่องจากนโยบาย
ประชารัฐไมไดมุงท่ีจะแกโครงสรางเศรษฐกิจ และนโยบายประชารัฐก็แทบจะไมมีความแตกตางจาก

https://thaipublica.org/
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นโยบายประชานิยมในทางเศรษฐกิจ เปนเพียงวรรณกรรมใหม ขณะเดียวกัน วชิร คูณทรีเทพ (เพ่ิงอาง
ถึง) ใหความเห็นวานโยบายภาครัฐเปนการกระตุนใหเศรษฐกิจฐานรากของประชาชนสามารถขับเคลื่อน
ไปได ดวยการพยายามใหประชาชน เพ่ิมการจับจายใชสอย เกิดการบริโภคในประเทศเพ่ิมมากข้ึน และ
กระตุนธุรกิจ เอ็สเอ็มอี ทําใหเศรษฐกิจพัฒนาไดและเม่ือโลกกาวเขาสูภาวะทุนนิยมอยางเต็มตัวควบคูไป
กับพัฒนาการของระบอบประชาธิปไตย ท่ีระบบทุนนิยมเขาครอบงําอยางสมบูรณสงผลตอการเขาสู
อํานาจของ รติมา คชนันทน (3 พฤษภาคม 2559) มีความเห็นวาประชานิยมและประชารัฐมีความเหมือน
และแตกตางกันข้ึนอยูกับวิธีการนํามาใช การท่ีจะระบุใหชัดเจนวาแตกตางกันตรงไหน อยางไร สามารถ
ทําไดยาก อยางไรก็ตามยุทธศาสตรประชารัฐในรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา ท่ีมีความเชื่อวา
ประชารัฐนั้นมีกลไก มีกระบวนการท่ีแตกตางจากประชานิยมนับวาเปนยุทธศาสตรในการวางเศรษฐกิจ
ฐานรากอยางเปนทางการ ซ่ึงเปนการรวมพลังทุกภาคสวนท้ังภาครัฐและภาคเอกชนรวมถึงภาคประชาชน 
เพ่ือผลักดันใหเกิดพลังไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก จากยุทธศาสตรประชารัฐ รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ 
จันทรโอชา ไดมีมติคณะรัฐมนตรีเม่ือ 22 มีนาคม 2559 สนับสนุนการดําเนินการของชุดนโยบายประชา
รัฐท่ีประกอบดวยโครงการหลายโครงการดวยกันและท่ีมีความโดดเดนและคลายคลึงกับนโยบายประชา
นิยมอยางมากไดแก นโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไดแกโครงการบานประชารัฐซ่ึงมี
ความคลายคลึงกับนโยบายบานเอ้ืออาทรท่ีกําหนดโดยรัฐบาลพรรคไทยรักไทยซ่ึงการดําเนินโครงการมี
ความเหมือนกันเริ่มตนจากการ โดยใหวงเงินสินเชื่อสําหรับผูประกอบการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย 
และประชาชนไดอัตราดอกเบ้ียต่ํา เพ่ือสนับสนุนใหประชาชนมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง โดยมีสาระ
ลําดับดังตอไปนี้ 
 วิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ (www.mof.go.th, 3 พฤษภาคม 2559) กลาววานโยบายโครงการบานประชา
รัฐ เพ่ือเปนการสนับสนุน ประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะผูมีรายไดนอย ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ 
และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระ ท่ีไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัย
มากอน ใหสามารถมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ในระดับราคาท่ีไมสูงนัก และเหมาะสมกับศักยภาพของ
ประชาชนแตละกลุม คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบ กรอบการดําเนินโครงการบานประชารัฐ โดยให
สถาบันการเงินของรัฐ ไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.) ธนาคารออมสิน และธนาคารกรุงไทย 
จํากัด (มหาชน) สนับสนุนสินเชื่อเง่ือนไขผอนปรนท้ัง สินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย (Pre 
Finance) สําหรับผูพัฒนาโครงการ และสินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนกลุม
ดังกลาวท่ีตองการมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองหรือซอมแซมและ/หรือตอเติมท่ีอยูอาศัยโดยมีสาระสําคัญ
สรุปได ดังนี้ 
 1) วัตถุประสงค 
     1.1 1เพ่ือใหประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะกลุมผูมีรายไดนอยครอบคลุมท้ังผูมีรายไดประจํา ไดแก 
ขาราชการพลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระ 
ท่ีไมเคยมีกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยมากอน ใหมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง ท้ังนี้ ใหรวมถึงการกูเพ่ือ
ซอมแซม และ/หรือตอเติมท่ีอยูอาศัย ผานการสนับสนุนสินเชื่อท่ีอยูอาศัยเง่ือนไขผอนปรนจากสถาบัน
การเงินของรัฐ 
     1.2 เพ่ือกระตุนเศรษฐกิจของประเทศผานการพัฒนาโครงการดานอสังหาริมทรัพย 
 2) ประเภทท่ีอยูอาศัยภายใตโครงการบานประชารัฐ: ท่ีอยูอาศัยทุกประเภทท่ีมีราคาไมเกิน 1.5 
ลานบาท ครอบคลุมพ้ืนท่ีท่ัวประเทศ ท้ังท่ีสรางบนท่ีดินของตนเอง โครงการของเอกชน หรือโครงการท่ี
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สรางบนท่ีดินของรัฐ ซ่ึงครอบคลุมท่ีอยูอาศัยท่ีสรางใหม สรางเสร็จพรอมอยู และทรัพยสินรอการขาย 
(Non-Performing Assets: NPAs) ของสถาบันการเงินและบริษัทบริหารสินทรัพย รวมท้ังทรัพยสินการ
ขายของกรมบังคับคดี ท้ังนี้ใหรวมถึงการซอมแซมและ/หรือตอเติมท่ีอยูอาศัยดวย 
 3) ระยะเวลาโครงการ: ระยะเวลา 2 ป นับตั้งแตวันท่ีคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ  
1 4) กลุมเปาหมาย: ประชาชนผูท่ีมีรายไดนอย ท้ังผูมีรายไดประจํา และผูท่ีมีรายไดไมแนนอน 
หรืออาชีพอิสระท่ีไมเคยมีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเองมากอน รวมท้ังผูท่ีตองการซอมแซมและ/หรือตอเติม
ท่ีอยูอาศัย 
 5) คุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการ: ผูมีรายไดนอยครอบคลุมท้ังผูมีรายไดประจํา ไดแก ขาราชการ
พลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไมแนนอนหรืออาชีพอิสระท่ีไมเคยมี
กรรมสิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยมากอน ยกเวนกรณีการซอมแซม และ/หรือตอเติมท่ีอยูอาศัย ท้ังนี้ มูลคารวมของ
ท่ีดินและ ท่ีอยูอาศัยท่ีจะเขารวมโครงการ ตองมีมูลคาไมเกิน 1.5 ลานบาทตอหนวย โดยให ธอส. และ
ธนาคารออมสิน ทําหนาท่ีคัดกรองคุณสมบัติผูมีสิทธิเขารวมโครงการฯ 
 6) มาตรการสินเชื่อ 
     6.1 สินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการท่ีอยูอาศัย (Pre Finance): ธอส. ธนาคารออมสิน และ ธนาคารกรุงไทย 
รวมกันจัดวงเงินสินเชื่อประมาณ 30,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยผอนปรน ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 2 ป 
เพ่ือสนับสนุนสินเชื่อใหเอกชนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและการเคหะแหงชาติ ท่ีเขารวม
พัฒนาโครงการฯ 
     6.2 สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance): ธอส. และธนาคารออมสิน จัดทําโครงการสินเชื่อ
อัตราดอกเบี้ยผอนปรน วงเงิน 40,000 ลานบาท ระยะเวลาเงินกูไมเกิน 30 ป และผอนปรนการกําหนด
อัตราสวนรายจายในการ ชําระหนี้ตอรายไดตอเดือน (Debt Service Ratio: DSR) หรืออัตราสวนภาระ
ผอนชําระหนี้รวมตอรายไดสุทธิรวม (Debt to Income Ratio: DTI) โดยแบงออกเปน 2 กรณี ไดแก 
  1) อัตราดอกเบี้ยผอนปรนพิเศษสําหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ กอสราง ราคา 
ไมเกิน 7 แสนบาทตอหนวย และวงเงินสินเชื่อเพ่ือซอมแซมและ/หรือตอเติมท่ีอยูอาศัย วงเงินไมเกิน 5 
แสนบาท ตอหนวย 
  2) อัตราดอกเบี้ยผอนปรนสําหรับกรณีวงเงินสินเชื่อเพ่ือซ้ือ เชาซ้ือ กอสรางท่ีอยูอาศัย 
ราคามากกวา 7 แสนบาท แตไมเกิน 1.5 ลานบาทตอหนวย 
1 7) การสนับสนุนของภาคเอกชน: เอกชนผูประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีเขารวมพัฒนา 
โครงการฯ ตองรับภาระคาธรรมเนียมจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพยรอยละ 2 ของราคาท่ีอยูอาศัย 
และคาธรรมเนียม จดทะเบียนการจํานองรอยละ 1 ของมูลคาจํานอง เปนระยะเวลา 2 ป และรับภาระ
คาใชจายสวนกลางในปท่ี 1 รวมท้ังใหสวนลดพิเศษไมนอยกวารอยละ 2 จากราคาขายสุทธิหลังหัก
สวนลดปกติดวย 
 ท้ังนี้ กระทรวงการคลังคาดวาการดําเนินโครงการบานประชารัฐจะกอใหเกิดประโยชนทาง
เศรษฐกิจ และสังคม โดยการเพ่ิมโอกาสใหประชาชนท่ัวไปโดยเฉพาะผูมีรายไดนอยครอบคลุมท้ังผูมี
รายไดประจํา ไดแก ขาราชการ พลเรือน ทหาร ตํารวจ และบุคลากรทางการศึกษา และผูท่ีมีรายไดไม
แนนอนหรืออาชีพอิสระ สามารถมีท่ีอยูอาศัยหลังแรก เปนของตนเอง อีกท้ังยังชวยเพ่ิมกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจในภาคอสังหาริมทรัพย ซ่ึงเปนการกระตุนเศรษฐกิจโดยตรง เนื่องจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเปน
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ธุรกิจท่ีมีความเชื่อมโยงกับธุรกิจอ่ืน ๆ (Value Chain) ท่ีเก่ียวของจํานวนมาก นอกจากนี้ ยังเปนการเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดสรรทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจดังภาพท่ี 2.2 แนะนําโครงการประชารัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 2.2 1แผนพับ แนะนําโครงการประชารัฐ 
ท่ี ม า : เ อ ก ส า ร ป ร ะ ก อ บ คํ า แ น ะ นํ า โ ค ร ง ก า ร บ า น ป ร ะ ช า รั ฐ  ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง . 
https://www.mof.go.th/ home/Press_release/News2016/038.pdf, 3 พฤษภาคม 2559. 
 
 2.1.7 นโยบายสังคมและสวัสดิการสังคม 
 นโยบายสวัสดิการสังคม หมายถึง แนวคิดเบื้องตนท่ีหลากหลายเปลี่ยนแปลงไปตามสังคมและ
ความเชื่อของนักวิชาการ ตลอดจนองคประกอบพ้ืนฐานท่ีเก่ียวของ และเก่ียวของสัมพันธกับสวัสดิการ
สังคม (กิติพัฒน นนทปทมะดุล, 2554, หนา 335) ความหมายของสวัสดิการสังคม คือ กิจกรรมท่ีจัดข้ึนโดย
องคกรของรัฐ หรือเอกชนท่ีมีจุดมุงหมายเพ่ือตอบสนองความตองการพ้ืนฐานในดานตาง ๆ อันจําเปนตอการ
ดํารงชีวิตของประชาชนในสังคมใหมีมาตรฐานและคุณภาพชีวิตท่ีดีและสามารถดํารงชีวิตอยูในสังคมไดอยาง
มีความสุข โดยกิจกรรมดังกลาว อาจจัดข้ึนอยางเปนทางการหรือไมเปนทางการก็ได เทอรเนอร (John 
Turner, 1974, p. 19, กิติพัฒน นนทปทมะดุล, 2558, หนา 2) 
 องคประกอบของสวัสดิการสังคม กิจกรรมท่ีเก่ียวของกับงานสวัสดิการสังคมจะมีลักษณะท่ี
เก่ียวของกับสภาพชีวิตความเปนอยูของประชาชนในสังคมหรืออาจเรียกอีกอยางหนึ่งวาสวัสดิภาพแลว จะ
พบวางานสวัสดิการเปนงานท่ีมีกิจกรรมและขอบเขตท่ีกวางขวางมาก ท้ังนี้เพ่ือใหกิจกรรมดังกลาว  สามารถ
ตอบสนองความตองการและความจําเปนตอการดํารงชีวิต รวมถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนไดอยาง
ครอบคลุมในทุกๆดานท่ีเก่ียวของกับการดํารงชีวิตนั่นเอง  ดังนั้น เราอาจจําแนกองคประกอบของสวัสดิการ
สังคมได 7 ประการ ซ่ึงองคประกอบดังกลาวคือ ปจจัยท่ีสงเสริมใหประชาชนมีความเปนอยูหรือสภาพชีวิต
ท่ีดี โดยปจจัยดังกลาวมีดังนี้ (กิติพัฒน นนทปทมะดุล, 2558, หนา 3) 

https://www.mof.go.th/home/Press_release/News2016/038.pdf
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 1. การศึกษา 
 2. สุขภาพอนามัย 
 3. ท่ีอยูอาศัย 
 4. การทํางานและการมีรายได 
 5. ความม่ันคงทางสังคม 
 6. บริการสังคม 
 7. นันทนาการ 
 
          2.1.7.1 ประเภทของสวัสดิการสังคมงานสวัสดิการสังคมจําแนกไดเปน 3 ประเภทใหญ ๆ 
ดังนี้ (กรมประชาสงเคราะห, 2551, หนา 97-98) 
          1) สาธารณูปการ เปนการชวยเหลือโดยท่ัวไปแกประชาชนหรือครอบครัวท่ีไม
สามารถพ่ึงตนเองได โดยจะตองมีการสอบสวนขอเท็จจริง หรือทดสอบความจําเปนกอนการชวยเหลือแบบ
สาธารณูปการนี้อาจปรากฏออกมาในลักษณะดังนี้ 
    1.1 การใหความชวยเหลือแบบรับเขามาอยูในสถานสงเคราะห 
    1.2 การใหความชวยเหลือเปนเงิน เปนการบรรเทาความเดือดรอน หรือ เปนการ
แกไขปญหาเฉพาะหนาโดยใหความชวยเหลือเปนเงินเพ่ือใหคนเหลานี้นําไปใชจายในสิ่งท่ีมีความจําเปนตอ
การดํารงชีวิต 
    1.3 การใหความชวยเหลือเปนสิ่งของ เปนการชวยเหลือในลักษณะเดียวกันกับการ
ใหความชวยเหลือเปนเงิน แตเปลี่ยนมาใหความชวยเหลือเปนสิ่งของแทนเพ่ือเปนการปองกันไมใหผูไดรับ
ความชวยเหลือนําเงินไปใชจายในสิ่งท่ีไมจําเปน 
    1.4 การใหความชวยเหลือเปนบริการ เปนการใหความชวยเหลือในลักษณะของ
การใหคําปรึกษาคําแนะนําเพ่ือใหผูมารับบริการนําไปเปนแนวทางในการแกไขปญหา (กรมประชาสงเคราะห, 
2551, หนา 97-98) 
          2) การประกันสังคม เปนวิธีปองกันปญหาท่ีอาจเกิดข้ึนไดกับบุคคลหรือครอบครัว 
ดวยการสรางหลักประกันไวกอนท่ีปญหาจะเกิดข้ึน แนวคิดของการประกันสังคมนี้มีลักษณะท่ีเปนการ
ปองกันปญหาและเปนการเสริมสรางหลักประกันในการดํารงชีวิตดวยการออมเงินเพ่ือเก็บเปนคาใชจายเม่ือ
ยามท่ีเกิดความจําเปน เชน เม่ือเจ็บปวย วางงาน ประสบอุบัติเหตุ หรือชราภาพ เปนตน 
          3) บริการสาธารณะ เปนลักษณะงานท่ีรัฐบาลจะเปนผูใหความชวยเหลือประชาชน
กลุมใดกลุมหนึ่งเปนการท่ัวไป โดยไมคํานึงวาจะตองเปนผูท่ีมีความเดือดรอนจําเปนหรือไม (กรม
ประชาสงเคราะห, 2541, หนา 99) หรืออาจจะเปนวิธีการจัดบริการทางสังคมท่ีจําเปนตอการยังชีพซ่ึงเปน
บริการท่ีรัฐหรือเอกชนจัดข้ึนเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน เพราะโดยลําพังแลวประชาชนไม
สามารถท่ีจะจัดหาบริการสาธารณะเหลานี้ไดโดยลําพังตน เนื่องจากบริการสาธารณะเปนบริการท่ีมี
ผลกระทบภายนอกกลไกตลาดจึงไมสามารถจัดสรรบริการประเภทนี้ได ดังนั้น รัฐจึงตองเขามาจัดบริการ
เหลานี้ซ่ึงอาจจะดําเนินการเองหรือมอบใหเอกชนเปนผูดําเนินการก็ได บริการสาธารณะท่ีจําเปนตอการ
ดํารงชีพ ไดแก บริการความปลอดภัย บริการปองกันประเทศ บริการดานการศึกษา บริการดานสาธารณสุข 
เปนตน  
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          2.1.7.2 แนวทางการกําหนดนโยบายสวัสดิการสังคม 
          นโยบายสวัสดิการสังคมเกิดมาจาก การปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุคสมัยใหมตอนตนของกลุม
ประเทศในทวีปยุโรปท่ีสงผลกระทบทําใหวิถีชีวิตของประชาชนจากการเปนสังคมเกษตรกรรมตองเขามา
รับจางทํางานผลิตสินคาและบริการแลกเปลี่ยนกับคาจางท่ีเปนเพ่ือการดํารงชีพและเปนท่ีแนนอนวาบรรดา
นายจาง ยอมจะแสวงผลกําไรสูงสุดจากการลดตนทุนดวยการจางแรงงานท่ีถูกกวาความเปนจริงทําใหไมอาจ
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดการปรับเปลี่ยนดังกลาวทําใหการเปลี่ยนสังคมเครือญาติในระบบการผลิตแบบเกษตรมา
สูสังคมของการงาน (Work society) ท่ีสถานท่ีทํางานและโรงงานกลายเปน ศูนยกลางของชีวิตประจําวันไมใช
ชุมชนและหมูบานดังกอน ผลกระทบตอการขยายตัวของเมือง ความแออัดของประชากร การหางเหินของ
ผูนําครอบครัว ความขัดแยงระหวางนายจางกับลูกจาง ความอยุติธรรมในกระบวนการจัดการงาน สงผล
อยางมากตอแรงงานท่ีเปนกําลังหลักของการผลิต เพ่ือแกไขปญหาสังคมและเศรษฐกิจท่ีจะลุกลามเปน
ปญหาระดับชาติและโลก รัฐตองเขามามีบทบาทดวยการกําหนดนโยบายท่ีจะแกปญหาดังกลาว ประเทศ
สหพันธรัฐเยอรมันไดกําหนดนโยบายดังกลาวโดยเรียกวา นโยบายสวัสดิการสังคม (Social welfare policy) 
โดยการบัญญัติเปนกฎหมายวาดวยสวัสดิการสังคมครอบคลุม การศึกษาฝกอบรมใหแกแรงงาน การสงเสริม
การมีงานทํา การคุมครองแรงงานและสุขอนามัย การประกันสังคม และการประกันสุขภาพ สรุปนโยบาย
สวัสดิการสังคมเปนกิจกรรมและหลักการท่ีใชในสังคมถือเปนแนวทางท่ีใชในการแทรกแซง (Intervention) 
และสรางกฎเกณฑ (Regulation) ระหวางมนุษย กลุมชุมชนและสถาบันสังคม หลักการและกิจกรรมนั้นเปน
ผลการจัดสรรทรัพยากรตลอดจนคุณภาพชีวิตของประชาชน ดังนั้นนโยบายสวัสดิการสังคมจึงรวมถึง
แผนงาน โครงการดานการศึกษา สุขภาพอนามัย การแกไขและการปองกันปญหาอาชญากรรม ความม่ันคง
ทางเศรษฐกิจและความม่ันคงทางสังคม (http://www.gotoknow.org/posts/548400, 14 กันยายน 2559) 
          2.1.7.3 โครงการบานเอ้ืออาทร เปนโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน พ.ศ. 2546 
-2549 ในดานการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานสําหรับผูมีรายไดนอย และดอยโอกาสขาราชการชั้น
ผูนอยและพนักงานหนวยงานของรัฐท่ีมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน ณ ป พ.ศ. 2546 -
2547  ไมเกิน 17,500 บาทตอเดือนและไมเกิน 30,000 บาทตอเดือนใน ปพ.ศ. 2551 และไมเกิน 40,000 บาท 
ตอเดือนนับตั้งแต พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยการจัดสรรท่ีอยูอาศัยตามมาตรฐานจากการอนุมัติของคณะรัฐมนตรี
จํานวน 501,727 หนวยตั้งป พ.ศ. 2546- 2550 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการปรับลดการกอสรางเหลือ 
300,504 หนวยเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 และเพ่ือใหสอดคลองกับโครงสรางทางการเงินของการเคหะ
แหงชาติ จึงสรางไดเพียง 281,546 หนวยเทานั้น โครงการบานเอ้ืออาทร รัฐใหเงินอุดหนุนตนทุนคาพัฒนา
สาธารณูปโภค หนวยละ 80,000 บาท (http://www:nha.co.th, 14 กันยายน 2559) โครงการบานเอ้ืออาทรมี
ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ระยอง ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต นครศรีธรรมราช ประจวบคีรีขันธ     
เปนตน 
          2.1.7.4  โครงการบานประชารัฐ เปนโครงการสนับสนุนการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายได
นอยและปานกลาง มีความมุงหมายในการขับเคลื่อน เศรษฐกิจมหภาคผานภาคอสังหาริมทรัพยตามนโยบาย
รัฐบาลตามท่ีไดมีการกําหนดนโยบายไดเริ่มดําเนินการนํานโยบายไปปฏิบัติเม่ือ มีนาคม 2559 โครงการ
ประชารัฐเปนความรวมมือระหวางภาครัฐไดแก ธนาคารอาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงไทย ธนาคารอิสลาม 
ธนาคารออมสิน บสก บสส กรมธนารักษ และการรถไฟ รวมกับ 3 สมาคมไดแก อสังหาริมทรัพย เพ่ือดําเนิน
โครงการบานประชารัฐ เพ่ือผูมีรายไดนอยและปานกลาง โดยมีธนาคารอาคารสงเคราะหเปนผูสนับสนุน
สินเชื่อหลัก ประกอบดวย สินเชื่อเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย และสินเชื่อเพ่ือพัฒนาโครงการใหกับผูประกอบการ 

http://www:nha.co.th
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จากโครงการดังกลาว โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย ธนาคารอาคารสงเคราะหตั้งวงเงินสําหรับการ
ปลอยกู 10,000 ลานบาทตอป เปนเวลา 3 ป โดยท่ีผูซ้ือบานแตละรายจะไดรับวงเงินกู เต็มจํานวนดวย
อัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําพิเศษ และกระทรวงการคลัง ชวยเหลือเรื่อง คาธรรมเนียมการโอน โดยใหธนาคารอาคาร
สงเคราะห ออกใชคาใชจายดังกลาวแทนผูซ้ือทุกรายอีกดวยรายละเอียดของการสนับสนุนจากภาครัฐตอ
โครงการบานประชารัฐ แบงออกเปน 2 สวนคือ 
           1) สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาโครงการ (Refinance) วงเงิน 10,000 ลานบาท ใหกับผูประกอบการ
ท่ีทําการกอสรางและพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีดําเนินการโครงการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยท่ีเขา
รวมโครงการบานประชารัฐดวยอัตราดอกเบี้ยคงท่ีปท่ี หนึ่งและสองเทากับ 4 เปอรเซ็นตตอป ปท่ีสาม จนถึง
ตลอดอายุสัญญาเงินกูดอกเบ้ียไมต่ํากวา MLR -1 เปอรเซ็นตตอป 
           2) สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนท่ัวไปวงเงินรวม 20,000 
ลานบาท อัตราดอกเบี้ยผอนปรนแยกออกเปน 1 วงเงินกูเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยราคาไมเกิน 700,000 บาทหรือ
กรณีกูเพ่ือซอมแซมหรือตอเติมวงเงินไมเกิน 500,000 บาท คิดอัตรา 0% นานหนึ่งปแรก ปท่ีสองและสาม
อัตราดอกเบ้ีย 2% ตอป และสุดทายอัตราดอกเบี้ย 5% ตอปและ ปท่ี 7 จนตลอดอายุสัญญา อัตราดอกเบี้ย 
0.75%ตอป วงเงินกูเพ่ือซ้ือหรือกอสรางท่ีอยูอาศัยราคามากกวา 700,000บาท แตไมเกิน 1.5 ลานบาท คิด
อัตราคงท่ีปท่ี 1-3% เทากับ 3% ตอป (ฝายสื่อสารองคกรธนาคารอาคารสงเคราะห, http://www.ghbank. 
co.th, 26 สิงหาคม 2559) 
          2.1.7.5  โครงการบานม่ันคง เปนรูปแบบหนึ่งของการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
จากการอนุมัติโครงการเม่ือป 2546 โดยมีสถาบันพัฒนาชุมชนเปนหนวยดําเนินงานมีจํานวนโครงการ 785 
โครงการ กระจายอยูทุกจังหวัด มีชุมชนเขารวม 1,402 ชุมชน ประชาชนไดรับประโยชน 84,600 ครัวเรือน 
หรือ รอยละ 46 ของครัวเรือนยากจนในเมือง มีลักษณะเปนการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยในชุมชนรวมตัวและ
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น ดวยการสํารวจขอมูล การเลือกชุมชนนํารอง การเลือก
วิธีปรับปรุงชุมชน การจัดหาท่ีดิน การออมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย การออกแบบบาน การออกแบบชุมชนการ
กอสรางและเนนการแกปญหาชุมชนแออัดท้ังในเมืองและบริเวณชายขอบเนนการรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือแกปญหาในภาพรวม ทําใหมีความหลากหลายของรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย
ท่ีแปรตามความตองการของสมาชิกชุมชนและขอจํากัดดานตาง ๆ (นิพนธ พัวพงศกรและคณะ, 2554, หนา 
3) จังหวัดประจวบคีรีขันธโครงการบานม่ันคงมีอยูท่ีอําเภอเมืองและอําเภอหัวหิน 
 2.1.8 แนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับการวัดความสําเร็จของการจัดการ 
 Parasuraman, S., Purohit, Y.S. and Godshalk, V.M (1996, pp. 275-300) ไดใหขอคิดวา
การวัดผลประกอบการหรือผลดําเนินงานมักจะใชกับบริษัทท่ีใหญซ่ึงการวัดนี้ไมเหมาะกับธุรกิจขนาดเล็ก
ท่ีมีเจาของดําเนินการเอง (Owner-operator) และ Keats, B.W. and Bracker, J.S. (1988, p. 53) 
กลาววาการดําเนินงานมีความหมายสําหรับธุรกิจขนาดเล็กท่ีตางจากธุรกิจขนาดใหญขณะท่ี Buttner, 
E.H. and Moore, D.P. (1997, pp. 34-46) พบวาเจาของท่ีเปนสตรีวัดความสําเร็จของธุรกิจตนเองใน
ดานของความภูมิใจและการบรรลุเปาหมายขณะท่ีกําไรและการเจริญเติบโตของธุรกิจแมจะสําคัญแตยังมี
ความสําคัญนอยกวา Stanworth, M.K.J. and Curran, J (1976, pp. 95-110) พบวาผูประกอบการ
ขนาดเล็กหันมาทําธุรกิจดวยเหตุผลท่ีไมใชการเงินท่ีไมสามารถแยกความเปนเจาของกิจการออกจากการ
จัดการในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมทําใหเปาหมายของผูเปนเจาของกลายเปนเปาหมาย
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ของธุรกิจโดยเฉพาะการท่ีตองการเปนนายของตัวเองเปนตัวผลักดันใหผูเปนเจาของดําเนินงานเพ่ือให
บรรลุวัตถุประสงค 
 นักวิชาการกลุม Kuratko, D.F.,Hornsby, J.H. and Naffziger, D.W. (1997, pp. 24-33) และ
อีกกลุมประกอบดวย Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C. (1999, pp. 55-65) 
ไดศึกษาวัตถุประสงคของผูเปนเจาของและผูประกอบการในคนเดียวกันในประเทศท่ีตางกันผลการศึกษา
มีความคลายกันซ่ึงสรุปในตารางตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 2.1 วัตถุประสงคของเจาของ/ผูประกอบการในธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม 

Woodlift et al. (1999) Kuratko et al. (1997) 

ผลตอบแทนทางการเงิน รางวัลท่ีตองการ 
เพ่ือใหไดกําไรมากท่ีสุดในปจจุบัน มีความม่ังค่ัง 
มีเงินใชจายมากเทาท่ีจะเปนได เพ่ือเพ่ิมพูนรายไดสวนตัว 
เพ่ือใหมีความม่ันคงทางการเงินปจจุบัน 
เพ่ือสรางความม่ันคงใหครอบครัวเพ่ืออนาคต 

เพ่ือเพ่ิมโอกาสทางการเงินใหตัวเอง 

ความพึงพอใจสวนตัว ความเปนอิสระในตนเอง 
เพ่ือความสุขในการจัดการธุรกิจอยางมืออาชีพ รักษาความอิสระใหกับตนเอง 
เพ่ือตองการเห็นสิ่งท่ีเกิดข้ึนตามแผนงาน ความม่ันคงสวนตัว 
เปนนายตนเอง  
ควบคุมชะตาชีวิตตนเองเปนรางวัลใหกับตนเอง  
เปนท่ียอมรับของสาธารณชน 
เผชิญสิ่งทาทาย 
ชอบความตื่นเตน 
มีความเติบโตทางความคิด 
ตองการพิสูจนวาทําได 

 

ครอบครัว ความม่ันคงทางครอบครัว 
มีโอกาสพัฒนาตนเองเพ่ือครอบครัว หาความม่ันคงใหสมาชิกครอบครัว 
มีโอกาสใหงานกับครอบครัวเจาของ ตองการสรางธุรกิจใหลูกหลาน 
ความยืดหยุนเวลา  
มีความยืดหยุนเรื่องเวลาสําหรับกิจกรรมอ่ืน  
มีเวลาวางสําหรับกิจกรรมนอกธุรกิจ  
ความสัมพันธระหวางลูกนองและลูกคา  
ความม่ันคงในงานใหลูกนอง  
จัดหาสินคาบริการท่ีมีคุณภาพสูง  

ท่ีมา: Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C. 1999. pp. 55-65. 
 Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C. (1999, pp. 55-65) ไดทําการศึกษา
และสัมภาษณนักธุรกิจและผูประกอบการในออสเตรเลียตะวันตกผลการสัมภาษณยืนยันการศึกษาของ
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นักวิจัยท้ัง 2 กลุมถึงวัตถุประสงคของผูประกอบการและเจาของธุรกิจขนาดเล็กสรุปไดวาปจจัยตางๆท่ี
เสนอในตารางท่ี 2.1 ยืนยันขอสมมติฐานท่ีไดตั้งไวในกรณีโครงการบานประชารัฐซ่ึงผูประกอบการใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ เกือบท้ังหมดเปนกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสามารถอางอิงเปน
ปจจัยได 
 Kaplan, R. & Norton, D. (1992, pp. 71-79) ไดนําเสนอแนวคิดเรื่อง Balanced Scorecard 
โดยเนนความสมดุลระหวางการใชวัดผลประกอบการเงินและไมใชทางการเงินเพ่ือบรรลุกลยุทธท่ีตั้งไว
และแนวคิดนี้ไดเปนแรงกระตุนใหทําการวิจัยตอไปทางลักษณะและวิธีการเพ่ือพัฒนากลยุทธระบบการ
วัดผลการดําเนินงาน (Performance Measurement) แตการวัดผลดําเนินการจะออกมาเพ่ือวัตถุประสงค
บริษัทใหญดังนั้นจึงจําตองมีการวัดผลการดําเนินงานของบริษัทเล็กการศึกษาของ Kaplan, R. and Norton, 
D. (1996, p. 46) ไดครอบคลุมดานผลการดําเนินงานเปนอยางดีแตยังขาดระบบการรักษามาตรการตาง ๆ 
นอกจากนั้นยังขาดการรวมกันระหวางระดับสูงกลยุทธของ Balance Scorecard และระดับปฏิบัติการ
โดยมีมุมมองผลการดําเนินงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 
ตารางท่ี 2.2 การวัดผลการดําเนินงาน (Performance) ดานตาง ๆ 

ท่ีมา: Kaplan, R. & Norton, D. 1996. p. 46. 

ดานคุณภาพ เวลา ความยืดหยุน การเงิน ความพอใจ
ลูกคา 

ทรัพยากร
มนุษย 

การทํางาน
ของผลิตภัณฑ 

เวลาในการสง
มอบ 

ประสิทธิภาพการ
ผลิต 

กระแสเงินสด สวนแบง
ตลาด 

ความสัมพันธ
พนักงาน 

ความเท่ียงใน
การจัดสง 

เวลาในการ
ผลิต 

การใชทรัพยากร
ตางๆ 

สวนแบง
การตลาด 

ภาพลักษณ
บริการ 

การมีสวนรวม
พนักงาน 

ความเท่ียงใน
การผลิต 

เวลา ขบวน 
การผลิต 

ความยืดหยุนของ
ปริมาณ 

สวนแบง
การตลาด 

การผสมผสาน
กับลูกคา 

ทักษะพนักงาน 

ของสูญเสีย เวลา
ขบวนการผลิต 

ความยืดหยุนของ
ปริมาณ 

ตนทุนคงท่ี ความสามารถ
การแขงขัน 

การเรียนรู 

ความนํา
เชื่อถือ 

ประสิทธิผล การนําผลิตภัณฑ
ใหม 

การลดตนทุน นวัตกรรม ประสิทธิภาพ
แรงงาน 

นวัตกรรม เวลาวัฏจักร ระบบ
คอมพิวเตอร 

สถานะสินคา
คงคลัง 

ความเท่ียงตอ
การสงมอบ 

คุณภาพชีวิต
การทํางาน 

 ความรวดเร็ว 
ในการสง 

การเติบโตอนาคต การควบคุม
ตนทุน 

 การใช
ทรัพยากร 

การใช
ทรัพยากร
ตางๆ 

สมรรถนะ
แรงงาน 

นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ 

การขาย 
กําไร 
ประสิทธิภาพ 
ลดตนทุน
สินคา 

 ประสิทธิผล 
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 ผูประกอบการขนาดเล็กท่ีเปนท้ังเจาของและดําเนินธุรกิจเองมีคุณลักษณะท่ีแตกตางจากบริษัท
ใหญท่ีแยกระหวางเจาของ (Shareholders) ออกจากการบริหารจัดการ (Management) มีผูศึกษาและ
บรรยายคุณลักษณะสวนบุคคลเชน Marri, H., Gunasekaran, A. and Grieve, R. (1998, pp. 935-
942) และ Woodliff, D.J., Watson, R.R. Newby and McDowell, C (1999, pp. 55-65) โดยสรุป
คุณลักษณะบุคคลของผูประกอบการขนาดเล็กไดดังนี้ 
 1) การจัดการเปนเรื่องสวนตัวโดยมอบอํานาจใหเพียงเล็กนอย 
 2) มีขอจํากัดมากท้ังทางการจัดการและกําลังคนรวมท้ังการเงิน 
 3) พ่ึงพาลูกคาจํานวนนอยและขอบเขตธุรกิจในวงจํากัด 
 4) โครงสรางองคกรเปนแบบราบและยืดหยุน 
 5) มีโอกาสทางนวัตกรรมสูง 
 6) ความคิดในลักษณะตอบโตคลายนักดับเพลิง 
 7) กลยุทธเปนแบบพลวัตรและไมมีพิธีรีตอง 
 ขอจํากัดทางทรัพยากรท่ีผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมเผชิญแสดงวาปจจัย
ดานคุณภาพและดานเวลาเปนเรื่องวิกฤตตองเนนเรื่องความสูญเสีย (Waste) ใหอยูในระดับต่ําขณะเดียวกัน
ตองเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต (Productivity) สูงข้ึนในทํานองเดียวกันการพ่ึงพาลูกคาจํานวนนอยธุรกิจ
ตองสามารถแขงขันไดโดยตองใหลูกคามีความพึงพอใจสูงและผูประกอบการตองมีการปรับรวดเร็วตอการ
เปลี่ยนแปลงตลาดท่ีมีอยูตลอดเวลาทางดานการเงินเปนจุดวิกฤตท่ีบริ ษัทใหญและขนาดเล็ก
ผูประกอบการตองสรางตาขายความปลอดภัยทางการเงินเพ่ือซึมซับผลงานเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในระยะ
สั้นสุดทายการท่ีมีโครงสรางองคกรท่ีเปนแบบราบ ซ่ึงหมายถึง พนักงานมักจะมีบทบาทหนาท่ีการงาน
หลายตําแหนงและความรับผิดชอบมากมายภายใตภาระเชนนี้พนักงานจะตองไดรับการฝกฝนมาอยางดี
และมีกําลังใจหรือแรงจูงใจท่ีจะชวยงาน 
 2.1.9 ปจจัยท่ีสงผลตอการดําเนินงานของธุรกิจการกอสรางขนาดกลางและขนาดยอม 
 ปจจัยท่ีตองพิจารณาและใหความสําคัญสําหรับการนําแนวทางเลือกวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดยอมนําไปปรับใชกับกลุมเพ่ือสงผลตอความสําเร็จประกอบดวยปจจัยตาง ๆ (วิทยา จันทะวงศศรี, 
2547, หนา 22-34) ดังนี้ 
         1) ปจจัยดานการผลิตถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญในการตัดสินใจทําการผลิตของแตละ
กลุมโดยแตละกลุมตองพิจารณาถึงความไดเปรียบโดยเปรียบเทียบหรือโอกาสในสินคาท่ีกลุมผลิตท่ีจะ
สามารถดํารงประโยชนและสรางรายไดใหแกกลุมดังนั้นในการผลิตจึงจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีแหลง
วัตถุดิบท่ีเพียงพอและสามารถหาไดสะดวกเพ่ือลดตนทุนอันเกิดจากการจัดหาวัตถุดิบนอกจากนี้ทักษะ
และความรูความสามารถหรือภูมิปญญาชาวบานของสมาชิกในการผลิตจะชวยใหสินคาท่ีผลิตไดนั้นมี
คุณภาพไดมาตรฐาน 
         2) ปจจัยดานการตลาดถือเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญตอปจจัยดานการผลิต การผลิตนั้นแม
จะมีความไดเปรียบในการผลิตแตหากไมสามารถหาตลาดมารองรับผลผลิตท่ีผลิตไดนั้นการดําเนิน
กิจกรรมกลุมไมอาจประสบความสําเร็จไดโดยท่ัวไปแลวตลาดของผลผลิตท่ีกลุมผลิตไดมักอยูในทองถ่ิน
และพ้ืนท่ีใกลเคียงเปนสําคัญ 
         3) ปจจัยดานการบริหารจัดการนี้มิไดเปนหนาท่ีหรือความรับผิดชอบของบุคคลใด บุคคล
หนึ่งแตเปนหนาท่ีของสมาชิกทุกคนเนื่องจากสมาชิกท่ีเขารวมควรมีสวนรวมในการคัดเลือกผูท่ีจะมาทํา
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หนาท่ีแทนอยางไรก็ตามสมาชิกท่ีไมไดเขามารวมในสายการบังคับบัญชาก็ยังสามารถเขามามีสวนรวมใน
การเสนอความเห็นหรือรวมตัดสินใจในการดําเนินกิจกรรมกลุมวิสาหกิจชุมชนไดกลุมท่ีประสบ
ความสําเร็จมักมีการจัดแบงอํานาจหนาท่ีตลอดจนความรับผิดชอบไวอยางชัดเจน 
         4) ปจจัยดานการเงิน เปนปจจัยท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งโดยสวนใหญแลวเงินทุนท่ีกลุมจัดหา
นั้นมักอยูในรูปของการออมทรัพยหรือการถือหุนเรือนหุนการสะสมทุนการดําเนินกิจกรรมดานการเงิน
การบัญชีการกําหนดการจัดสรรผลกําไรอยางเปนสัดสวนและมีระบบท่ีชัดเจนจะสามารถชวยใหการ
ดําเนินงานกลุมเปนไปไดดวยดี 
         5) ปจจัยดานการมีสวนรวมในกลุมวิสาหกิจชุมชนในการพิจารณาถึงการมีสวนรวมของสมาชิก
ภายในกลุมหรือชุมชนนี้มีความจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองพิจารณาท้ังการมีสวนรวมในแงของการกําหนด
นโยบายเปาหมายของการดําเนินกิจกรรมการมีสวนรวมในการจัดสรรคัดเลือกผูท่ีจะเขามามีอํานาจใน
การตัดสินใจหรือรับผิดชอบในงานท่ีรับมอบหมายตลอดจนการมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นในอัน
ท่ีจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานการมีสวนรวมในการแกปญหาตางๆท่ีเกิดข้ึนเหลานี้ลวนแตเปน
เกณฑท่ีสามารถสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการประสบความสําเร็จจากการนําแนวทางเลือก
วิสาหกิจชุมชนมาปรับใชท้ังสิ้นดวยเหตุท่ีหัวใจหลักของวิสาหกิจชุมชนก็คือการใหคนในชุมชนเขามามี
สวนรวมในการดําเนินงานตางๆตลอดจนการเสนอความเห็นและการตัดสินใจเปนสําคัญ 
         6) ปจจัยท่ีเก่ียวกับความเปนผูนําปจจัยท่ีเก่ียวกับความเปนผูนํานี้ถือเปนเรื่องท่ีสําคัญท่ีจะ
ทําใหการดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนประสบความสําเร็จหรือลมเหลวเนื่องจากผูนํามีบทบาทท่ีสําคัญ
ในการริเริ่มการเสนอแนวทางเลือกและดําเนินการนอกจากนี้ยังมีสวนสําคัญในการเปนผูนําในการ
วางแผนตลอดจนกําหนดนโยบายตางๆเพ่ือใหเกิดความเปนระเบียบในการดําเนินกิจกรรม 
         7) ปจจัยดานแรงงานการดําเนินกิจกรรมท่ีสามารถใชแรงงานท่ีมีอยูในชุมชนนั้นนอกจาก
จะเปนการสรางงานใหเกิดข้ึนในชุมชนซ่ึงเทากับเปนการชวยแกปญหาการเขาไปขายแรงงานในเมืองใน
เขตเมืองหลวงไดแลวการใชแรงงานท่ีมีอยูในชุมชนยังเปนการชวยใหแรงงานนั้นเปนแรงงานท่ีมีทักษะเปน
การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกตัวแรงงานเองและท่ีสําคัญคือการท่ีแรงงานสามารถใชแรงงานในทองถ่ินท่ีตนเอง
อาศัยอยูไดนั้นยอมสงผลใหปญหาครอบครัวลดลงเนื่องจากในปจจุบันนั้นเม่ือลูกหลานเติบโตข้ึนตางก็เขา
ไปหางานทําในเมืองทําใหสภาพของชีวิตครอบครัวเปลี่ยนไปดังนั้นการท่ีชุมชนสามารถสรางกิจกรรมและ
อาชีพท่ีเปนของคนในชุมชนข้ึนมาไดนั้นยอมทําใหคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนดีข้ึน 
         8) ปจจัยท่ีเก่ียวกับการมีปฏิสัมพันธกับภายนอก การมีปฏิสัมพันธมี 2 ลักษณะ คือ การมี
ปฏิสัมพันธท่ีเปนบวก (Positive Interaction) และปฏิสัมพันธท่ีเปนลบ (Negative Interaction) ท้ังนี้ข้ึนอยู
กับชุมชนท่ีจะตองเรียนรูและหาใหพบวาการเขามามีปฏิสัมพันธจากสถาบันภายนอกนั้นเปนไปในลักษณะ
ใดชุมชนท่ีสามารถประสบความสําเร็จนั้นสามารถสรางไดจากการมีปฏิสัมพันธภายนอกกับสถาบันตาง ๆ
โดยการเขามาของสถาบันจากภายนอกนี้สวนใหญแลวจะเปนการเขามาใหความชวยเหลือท้ังในสวนของ
เงินทุนและการพัฒนาความรูความสามารถตลอดจนการฝกทักษะใหแกชาวบาน 
         9) ปจจัยท่ีเก่ียวกับสมาชิกเนื่องจากสมาชิกในชุมชนถือเปนสิ่งท่ีมีความสําคัญท่ีสุดในการ
ดําเนินกิจกรรมวิสาหกิจชุมชนการไดรับความรวมมือจากชาวบานตลอดจนการท่ีชาวบานมีความอดทน
และพยายามสรางสิ่งท่ีมีความหมายตอการดําเนินกิจกรรมอยางไรก็ดีชาวบานท่ีเปนสมาชิกก็ควรตระหนัก
และใหความสําคัญกับการดําเนินงานหรือกิจกรรมท่ีตนเขาเปนสมาชิกโดยสมาชิกตองหม่ันติดตามความ
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คืบหนาขององคกรและใหความรวมมือใหกิจกรรมตาง ๆ อาทิ เชน การเขารวมประชุมการรวมติดตาม
ศึกษาดูงานพรอมท้ังรวมคิดและเสนอความเห็นท่ีเปนประโยชนตอองคกรหรือชุมชนท่ีตนอาศัยอยู 
         10) ปจจัยท่ีเก่ียวกับขอมูลขาวสารซ่ึงเปนปจจัยท่ีมีความสําคัญและจําเปนสําหรับกลุมวิสาหกิจ
ชุมชนเพ่ือการพัฒนาของกลุมโดยกลุมตองมีการติดตอกับสมาชิกอยางท่ัวถึงและสมํ่าเสมอมีการพบปะ
แลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารกันระหวางผูนําสมาชิกและระหวางกลุมหรือบุคคลหรือองคกรภายนอกท่ีนํา
ความรูหรือขาวสารใหม ๆ มาแลกเปลี่ยนและสามารถนําไปปรับใชไดกับกลุม 
 
 ทฤษฎีดานการบริหารจัดการท่ีสงผลตอการดําเนินงานของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
แบงออกเปน 4 ดานดังนี้ 
 1) ทฤษฎีดานการจัดการ (Management) ตามทฤษฎีของ Harold Koontz แบงเปน 5 ดานคือ 
     1.1) การวางแผน (Planning) หมายถึง กระบวนการในการใชความคิดอยางรอบคอบเพ่ือทํา
การตัดสินใจลวงหนาวาจะทําอะไร (What) ทําไมจึงทํา (Why) จะทําเม่ือไหร (When) ทําในพ้ืนท่ีไหน 
(Where) ใครเปนผูรับผิดชอบ (Who) และจะดําเนินการอยางไร (How) 
     1.2) การจัดองคการ (Organizing) หมายถึง การจัดโครงสรางของงานตางๆตลอดจนอํานาจ
หนาท่ีในการทํางานใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมเพ่ือชวยใหงานขององคกรบรรลุผลสําเร็จได 
     1.3) การจัดคนเขาทํางาน (Staffing) หมายถึง การคัดเลือกและการบรรจุคนเขาทํางานและ
รักษาประสิทธิภาพการทํางานของพนักงานในตําแหนงตาง ๆ ในองคกรซ่ึงผูบริหารตองวางแผนกําลังคน
สําหรับตําแหนงตาง ๆ แลวประเมินกําลังคนท่ีมีอยูจากนั้นดําเนินการคัดเลือกบุคคลท่ีมีความเหมาะสม
และฝกอบรมใหบุคลากรมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน 
     1.4) การสั่งการ (Directing) หมายถึง การใชความสามารถชักจูงคนของผูบริหารใหปฏิบัติงาน
อยางดีท่ีสุดใหองคการสามารถบรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงคได 
     1.5) การควบคุม (Control) หมายถึง การกํากับใหกิจกรรมตางๆท่ีดําเนินงานไปนั้นสามารถ
เขากันไดกับแผนงานท่ีวางไว 
 2) ทฤษฎีดานการเงิน (System of Internal Control) หมายถึง กระบวนการท่ีใชควบคุมดูแล
การใชทรัพยสินตาง ๆ ของบริษัทใหเกิดประโยชนสูงสุดถูกตองเหมาะสมสอดคลองกับความจําเปนในการ
ปฏิบัติงานแตละอยางเพ่ือบรรลุถึงเปาหมายของบริษัทท่ีกําหนดไวตัวแปรท่ีนํามาใชพิจารณาไดแก 
     แหลงท่ีมาของสินทรัพย (Sources of Total Assets) แหลงท่ีมาของสินทรัพยท้ังหลายไดแก 
เงินสดหลักทรัพยระยะสั้นลูกหนี้การคาตั๋วรับเงินและสินคาคงเหลือ 
     แหลงท่ีมาของหนี้สิน ไดแก หนี้สินระยะสั้นหนี้สินระยะยาวตลอดจนคาใชจายคางจายตาง ๆ 
     สวนของผูถือหุนเพ่ิม ไดแก การลงทุนเพ่ิมของผูถือหุนและกําไรสะสมของผูถือหุน 
     แหลงท่ีใชไปของเงินทุน (Sources of the use of Assets) จะพิจารณาถึงการใชไปของเงินทุน
ในสวนของสินทรัพยหนี้สินและสวนของผูถือหุนผลการดําเนินงานของบริษัท (The Financial Operation) 
ซ่ึงจะพิจารณาถึงผลการทํางานของบริษัทท่ีเกิดข้ึน 
 3) ทฤษฎีดานการผลิต (Production Management) หมายถึง การพิจารณาศึกษากิจกรรมทางการ
ผลิตท่ีจําเปนและมีผลตอการกอใหเกิดการผลิตอยางมีประสิทธิภาพปจจัยท่ีใชนํามาศึกษา ไดแกวัตถุดิบ
ของการผลิตการควบคุมการผลิตและคุณภาพการผลิต 
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 4) ทฤษฎีดานการตลาดสวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix หรือ 4 P’s) หมายถึง ตัวแปร
ทางการตลาดท่ีควบคุมไดซ่ึงบริษัทใชรวมกันเพ่ือสรางความพึงพอใจแกกลุมเปาหมายประกอบดวย
ผลิตภัณฑ (Product) ราคา (Price) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) และการสงเสริมการตลาด (Promotion) 
     4.1) ผลิตภัณฑ (Product) หมายถึง สิ่งท่ีเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือสนองความตองการของลูกคา
ใหพึงพอใจประกอบดวยสินคา (Goods) บริการ (Services) ความคิด (Ideas) สถานท่ี (Places) องคกร 
(Organizations) หรือบุคคล (Persons) โดยท่ีผลิตภัณฑตองมีอรรถประโยชนและมีคุณคา (Utility and 
Value) ในสายตาลูกคาจึงจะมีผลใหผลิตภัณฑสามารถขายได 
     4.2) ราคา (Price) หมายถึง สิ่งท่ีบุคคลตองจายสําหรับสิ่งท่ีไดมาซ่ึงแสดงถึงมูลคาในรูปเงินตรา 
หรืออาจหมายถึง จํานวนเงินหรือสิ่งอ่ืนท่ีจําเปนตองใชเพ่ือใหไดมาซ่ึงผลิตภัณฑหรือบริการ การกําหนด
กลยุทธดานราคา ตองคํานึงถึงการยอมรับของลูกคาในมูลคาของผลิตภัณฑ 
     4.3) ชองทางการจัดจําหนาย (Place) หมายถึง โครงสรางของชองทางซ่ึงประกอบดวยสถาบัน
การตลาดและกิจกรรมใชเพ่ือเคลื่อนยายผลิตภัณฑและบริการจากสถานท่ีผลิตไปยังตลาดทําใหผลิตภัณฑ
หรือบริการสามารถหาไดงายสําหรับการบริโภคสถาบันท่ีนําผลิตภัณฑออกสูตลาดเปาหมายคือ สถาบัน
การตลาดสวนกิจกรรมท่ีชวยในการกระจายสินคาประกอบดวยการขนสงการคลังและการเก็บรักษาสินคา 
     4.4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารเก่ียวกับขอมูลระหวางผูขาย
กับผูซ้ือเพ่ือสรางทัศนคติและพฤติกรรมการซ้ือการติดตอสื่อสารเครื่องมือในการติดตอสื่อสารมีหลาย
ประการซ่ึงอาจเลือกใชหนึ่งอยางหรือใชประสมประสานกันโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกับลูกคา
ผลิตภัณฑคูแขงขันโดยบรรลุจุดมุงหมายรวมกันไดเครื่องมือสงเสริมการตลาดท่ีสําคัญคือการโฆษณา 
(Advertising) การขายโดยใชพนักงานขาย (Personal selling) และการสงเสริมการขาย (Sales promotion) 
 ปจจัยแหงความสําเร็จคือการบริการลูกคาความเร็วของตลาดและนวัตกรรมปจจัยแหง
ความสําเร็จนี้จะสอดคลองกับกลยุทธความแตกตางและกลยุทธการเปนผูนําดานตนทุนท่ีต่ํากวาสามารถ
วัดคาปจจัยแหงความสําเร็จไดโดยการแบงปจจัยแหงความสําเร็จออกเปนปจจัยดานการเงินดานลูกคา
กระบวนการภายในธุรกิจการเรียนรูและการสรางนวัตกรรมใหมและปจจัยอ่ืน ๆ เพ่ือสามารถติดตาม
วัดผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ได 
 1) ปจจัยดานการเงินท่ีใชวัดความสําเร็จ ไดแก ผลกําไรจากการดําเนินงานสภาพคลองของกิจการ
ท้ังดานกระแสเงินสดความสามารถในการจายดอกเบี้ยผลตอบแทนของสินทรัพยผลตอบแทนของสินคา
คงเหลือผลตอบแทนจากการลงทุนท่ีไดรับและยังวัดคําจากการขายสินคาไดดวย 
 2) ปจจัยดานลูกคาถือเปนปจจัยสําคัญท่ีชี้วัดถึงความสําเร็จของการดําเนินงานสามารถวัดคาของ
ปจจัยแหงความสําเร็จดานนี้ไดโดยวัดความพึงพอใจของลูกคาวามีการตอบกลับจากลูกคาเปนอยางไร
หรือใชวิธีการสํารวจลูกคาการประเมินตัวแทนผูจําหนายท้ังดานชองทางจัดจําหนายความครอบคลุมใน
พ้ืนท่ีขายจุดแข็งของตัวแทนจําหนายและความสัมพันธกับตัวแทนจําหนายความรวดเร็วและถูกตองใน
การสงสินคาคุณภาพของสินคาคาใชจายในการรับประกันสินคาความสามารถดานการทําตลาดและการ
ขายโดยวัดจากแนวโนมของยอดขายกิจกรรมสํารวจตลาดและการฝกอบรมพนักงานขาย 
 3) ปจจัยดานกระบวนการภายในธุรกิจเปนอีกปจจัยหนึ่งท่ีใชวัดความสําเร็จของธุรกิจเพราะหาก
ระบบการบริหารและการดําเนินงานดานตาง ๆ ไมมีประสิทธิภาพแลวถึงแมจะมียอดขายสูงอาจไมไดรับ
ผลตอบแทนอยางท่ีควรเปนได ดังนั้นจึงจําเปนตองวัดคุณภาพของธุรกิจไมวาจะเปนดานคุณภาพสินคาวา
มีจํานวนของเสียอยูในระดับท่ีควบคุมหรือไม มีคาใชจายในการรับประกันผลิตซอมแซมสินคาหรือชดเชย
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ใหลูกคามากนอยเพียงใดประสิทธิภาพในการผลิตสินคาท้ังการใชวัตถุดิบแรงงานเครื่องจักรการบริหาร
เวลาในการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณในการผลิตความปลอดภัยในการทํางานพิจารณาวามีจํานวนครั้งของ
การเกิดอุบัติเหตุสูงหรือไมและมีผลกระทบรุนแรงระดับใดและสุดทายมีความยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลง
แกไขการผลิตหรือไม นอกจากปจจัยดานตาง ๆ ท่ีกลาวมาขางตนแลวปจจัยภายนอกอ่ืน ๆ เชน ความสัมพันธ
กับรัฐบาลการใหบริการของภาครัฐการสื่อสารก็ลวนแตเปนปจจัยแหงความสําเร็จของการประกอบธุรกิจ
เชนกัน 
 
2.2 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 
 งานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิจัยการนํานโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจะศึกษา คนควา
แนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยท่ีเก่ียวของโดยแบงออกเปนสามสวน สวนแรกจะเปนงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับ
การกําหนดนโยบายและการนํานโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติโดยเฉพาะอยางยิ่งการกอสราง
ท่ีพักอาศัย สวนท่ีสองไดแกการนํานโยบายไปปฏิบัติโดยเฉพาะในดานของปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 
ดานสุดทาย จะเปนการวิจัยเปรียบเทียบการกําหนดและการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 2.2.1 งานวิจัยในประเทศ 
 อรพินธ แซอ้ึง (2555, หนา 21-22) บทความวิจัยการนํานโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ บทความมีวัตถุประสงคสามประการ ไดแก เพ่ือศึกษาลักษณะปญหาการนํานโยบาย
การพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ และ เพ่ือศึกษาผลของการนํานโยบายการพัฒนาท่ี
อยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ และเพ่ือเปรียบเทียบผลของการนํานโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติท้ังโครงการบานม่ันคงและบานเอ้ืออาทรผลการศึกษาพบวา โครงการบาน
เอ้ืออาทร มีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย แตนโยบาย
ดังกลาวเปนนโยบายท่ีกําหนดเปาหมายการกอสรางในปริมาณท่ีสูงและระยะเวลาจํากัด ขาดการศึกษา
ความเปนไปไดของโครงการและความตองการท่ีแทจริงของผูอยูอาศัยทําใหมาตรฐานและคุณภาพไม
เปนไปตามเปาหมายตามท่ีกําหนด คนในชุมชนขาดการรวมตัวกันทําใหไมเกิดการมีสวนรวมและขาดการ
สรางผูนําท่ีเขมแข็ง จนไมอาจเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับโครงการบานม่ันคงนั้น มีเปาหมายและ
วัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความ
ตองการท่ีแทจริง (felt need) มีการรวมกลุมและการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยมีกลไกดานการออม
ทรัพยเปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนขบวนการกลุม รวมท้ังการมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งและให
ประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของนโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยซ่ึงนโยบายมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง 
ในสวนขอเสนอแนะเชิงทฤษฎีนั้นจะเห็นไดวา การศึกษานโยบายสาธารณะในเรื่องการมีสวนรวม (Public 
Participation) เปนสิ่งสําคัญถาจะใหนโยบายประสบความสําเร็จตองมีการมีสวนรวมของประชาสังคม
และในการบริหารราชการแผนดินโดยการสั่งการจากภาครัฐลงสูประชาชนโดยตรงนั้นไมไดซ่ึงสอดคลอง
กับทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตรสมัยใหม ท่ีเนนธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชนภาครัฐและ
ภาคประชาสังคมจึงจะทําใหประสบความสําเร็จ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายผูวิจัยเสนอวาการกําหนด
นโยบายครั้งตอไป รัฐบาลควรสงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือจะไดรูความตองการแทจริง
สงเสริมผูนําในชุมชนใหเขมแข็ง และใหประชาชนเปนเจาของนโยบาย 
 กิตติ หนองพล และ นพดล ตั้งสกุล (2555, หนา 47) แนวทางการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยของคน
จน เมืองชุมแพ จังหวัดขอนแกน จากการดําเนินโครงการบานม่ันคงไดศึกษามุงเนนกระบวนการแกไข
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ปญหาท่ีอยูอาศัยผูมีรายไดนอย โดยศึกษาข้ันตอนการดําเนินโครงการจากเอกสาร การสังเกตแบบมีสวน
รวม การสนทนากลุม การสัมภาษณเชิงลึกท้ังแบบเปนทางการและไมเปนทางการ ขอมูลผูมีรายไดนอย ท่ี
เดือดรอนท่ีอยูอาศัย ในเมืองชุมแพ มีจํานวน 1,126 ครัวเรือน มีการดําเนินการแกไข แลว 391 ครัวเรือน 
คงเหลือผูเดือดรอนจํานวน 735 ครัวเรือน ท่ีตองการแกปญหา ไดสงผลตอการเปลี่ยนแปลงท้ังระดับ
ชุมชน และระดับเมือง เกิดการสรางชุมชนใหม การพัฒนา ปรับปรุงชุมชนเดิมเกิดการพัฒนาดานสังคม 
การสรางสวัสดิการของชุมชน การสรางอาชีพเสริมการสรางแหลงทุนของชุมชน การพัฒนาโครงการ
ชวยเหลือผูเดือดรอนของเมืองดวยการสรางชุมชนใหมเทศบาลเมืองชุมแพ พิจารณาจากพ้ืนท่ีสามารถ
รองรับการขยายตัวท่ีมีความเหมาะสมดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้ังในปจจุบันและอนาคต ผลจากการ
ดําเนินการโครงการบานม่ันคงเปนการวางแผนการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยท้ังเมืองจากการดําเนินงาน
รวมกันของภาคีท่ีเก่ียวของ เปนการบูรณาการท้ังงบประมาณและองคความรูในการดําเนินการ 
 จินตนา โลหะรัตน (2556, หนา 1) ตนทุนกระบวนการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย: 
กรณีศึกษาบานเอ้ืออาทร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาหลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดทําโครงการบานเอ้ือ
อาทร รวมถึงเปรียบเทียบตนทุนท่ีเกิดข้ึนจริงกับตนทุนมาตรฐานเพ่ือเสนอแนะวิธีการและกําหนด
โครงสรางตนทุนท่ีเหมาะสม ใชกลุมตัวอยางโครงการบานเอ้ืออาทร 117 โครงการใชวิธีวิเคราะหตนทุน
และสัมภาษณผูเชี่ยวชาญ ผลการศึกษาสรุปไดวา 
 1) หลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรมี 5 หลักเกณฑคือ 1) การจัดทําใน
ท่ีดินของการเคหะแหงชาติ/จัดซ้ือท่ีดินใหม 2) การจัดทําในท่ีดินของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ 3) 
การขายอาคารคงสําเร็จรูปเหลือของภาคเอกชนและการเคหะแหงชาติ 4) การจัดทําในท่ีดินของเอกชน
และ 5) การรวมดําเนินการกับเอกชน/จัดซ้ือโครงการแบบเบ็ดเสร็จซ่ึงสวนมากโครงการท่ีดําเนินงานใช
อยู 
 2) การจัดทําโครงการตามหลักเกณฑท่ี 1-4 และจางผูรับเหมาดําเนินการมีโครงสรางตนทุน
ประกอบดวย คาท่ีดิน คาปรับปรุงดิน และสาธารณูปโภค คากอสรางอาคาร คาสํารองราคาและ         
คาครุภัณฑ สวนหลักเกณฑท่ี 5 มีโครงสรางตนทุนท่ีแตกตางกันออกไป 
 3) การกําหนดโครงการตนทุนท่ีอัตราคงท่ี 7% ของคากอสรางและสาธารณูปโภคทําใหตนทุนตอ
หนวยท่ีเกิดข้ึนไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงและสงผลตอกําไรของโครงการ เพราะเม่ือเกิดคาใชจายจะมีการ
ปนสวนเขาแตละโครงการเพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวยท่ีแปรผันตามจํานวนหนวยกอสรางในแตละป 
 4) ตนทุนท่ีแทจริงจะสูงกวาตนทุนมาตรฐาน เนื่องจากการกอสรางลาชาไมสามารถขายบานได
ตามแผน 
 Chaweenwan Denpaiboon (2010, p. 1) Public sector versus civil society: An 
approach to Affordable Housing Development in Thailand MANUSA งานวิจัยเรื่องนี้มุง 
นําเสนอ 
 1) การวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางท่ีเหมาะสมในการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย โดย
การดําเนินการของภาครัฐเปรียบเทียบกับการใชการมีสวนรวมของชุมชน (การเคหะแหงชาติ กับสถาบัน
พัฒนาชุมชน) 
 2) การถอดบทเรียนระหวางการดําเนินการของภาครัฐกับภาคประชาชนผานกระบวนการมีสวน
รวมของประชาคม 
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 3) ศึกษาผลกระทบของการนํานโยบายไปปฏิบัติของหนวยงานรัฐกับภาคประชาสังคมท่ีมีตอการ
พัฒนาชุมชนเมืองโดยใชหนวยการวิเคราะหการเคหะแหงชาติ กับสถาบันพัฒนาชุมชน 
 4) เพ่ือแสวงหานโยบายการกอสรางท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยท่ีเหมาะสม การวิจัยเปนการศึกษา
ผสานวิธี กลุมตัวอยาง 200 รายจากโครงการบานเอ้ืออาทรและบานม่ันคงในพ้ืนท่ีกทม. และการสัมภาษณ 
และการสังเกตสมาชิกโครงการดังกลาว ผลการศึกษาพบวา 
     1) การนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติโดยมุงเปาไปท่ีการกอสราง
อยางเดียวไรประสิทธิผลควรดําเนินการในลักษณะผสมผสานจะเหมาะสมกวา 
     2) โครงการบานม่ันคงท่ีใชแนวทางการมีสวนรวมของประชาคมจะมีประสิทธิผลมากกวาโครงการ
บานเอ้ืออาทรท่ีใชภาครัฐเปนผูดําเนินการ 
     3) โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยท้ังสองแนวทางมีประโยชนท่ีทําใหลดความ
ขาดแคลนท่ีพักอาศัยแตควรเนนการมีสวนรวมของประชาคมเหมาะสมท่ีสุด 
 Kitima Leeruttanawisut, Shigeru Fukushima (2017, p. 168) An Evaluation of the 
Baan Eua Arthon Housing Program in Thailand: Risks of a Populist Housing policy. 
 โครงการบานเอ้ืออาทรเปนโครงการขนาดใหญเพ่ือจัดสรรท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยหนึ่ง
ลานหนวยโดยมีการเคหะแหงชาติเปนผูนํานโยบายไปปฏิบัติเปนนโยบายของรัฐบาลทักษิณ ชินวัตร ท่ีมี
ลักษณะประชานิยม บทความนี้มุงศึกษาผลกระทบตอการนํานโยบายไปปฏิบัติตอกลุมผูมีรายไดนอยใน
กรุงเทพมหานครและความเสี่ยงตอการเปนนโยบายประชานิยม ผลการศึกษาพบวา โครงการไมสามารถ
จัดสรรท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยตามวัตถุประสงคเนื่องจากการกําหนดราคาขายตอหนวยสูงเกินกวา
ท่ีผูมีรายไดนอยจะสามารถเปนเจาของเนื่องจากการจัดการของการเคหะแหงชาติไมมีความเชี่ยวชาญทาง
ธุรกิจประกอบกับทําเลท่ีตั้งของโครงการมีปญหาดานการเดินทางของผูมีรายไดนอยทําใหตองจําหนาย
บานใหกับกลุมผูมีรายไดปานกลาง นโยบายดังกลาวจึงไมใชประชานิยม 
 ชาญศักดิ์ ตะโพวิญู (2557, หนา 1) ความตองการท่ีอยูอาศัยของกลุมประชากรในเขตจังหวัด
นครราชสีมา มีวัตถุประสงคเพ่ือ 1. ศึกษาปจจัยดานสวนประสมการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอผูบริโภคในการ
ตัดสินใจเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา 2. ศึกษาปจจัยสวนบุคคลดานอาชีพท่ีมีผลตอระดับ
การตัดสินใจซ้ือท่ีอยูอาศัยในเขตจังหวัดนครราชสีมา ประชากรไดแกประชากรในจังหวัดนครราชสีมา 
กลุมตัวอยาง 388 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการรวบรมขอมูล วิเคราะหดวยสถิติเชิงพรรณนา
และสถิติทดสอบไดแก เปอรเซ็นต คาเบี่ยงเบน คาเฉลี่ยและ ANOVA F ผลการวิจัยพบวา ผูบริโภคใน
จังหวัดนครราชสีมาใหความสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยดวยปจจัยราคาและคาใชจายมากท่ีสุด และ
รองลงมาไดแก การสงเสริมการตลาด สถานท่ีและดานผลิตภัณฑ ตามลําดับ และอาชีพท่ีแตกตางกันไมมี
ผลตอการตัดสินใจซ้ือ 
 กฤษณา ปลั่งเจริญศรี (2554, หนา 141) บุพปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการ
บานเอ้ืออาทรในเขตกรุงเทพมหานคร การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันเก่ียวกับคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรและบุพปจจัย (ภาวะผูนําของหัวหนาชุมชน เศรษฐสถานะ
ของผูอยูอาศัยในโครงการ นโยบายรัฐบาล ดานท่ีอยูอาศัยท่ีเก่ียวของกับบานเอ้ืออาทร การมีสวนรวมของ
คนในชุมชน ความรูความเขาใจของคนในชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชน) รวมถึงการศึกษาบุพ
ปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทร เก็บรวบรวมขอมูลดวย
แบบสอบถามประชากร คือ ผูอยูอาศัยในโครงการสุมตัวอยางได 396 คน วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณนา
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และการถดถอยเชิงพหุ (Multiple Regression Analysis) โดยใชแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ผล
การศึกษาพบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรและตัวแปร บุพปจจัย ไดแก ภาวะ
ผูนําของหัวหนาชุมชน เศรษฐสถานะของผูอยูอาศัยในโครงการ นโยบายรัฐบาล ดานท่ีอยูอาศัยท่ีเก่ียวของ
กับบานเอ้ืออาทร การมีสวนรวมของคนในชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนอยูในระดับดี สวนความรู
ความเขาใจของคนในชุมชนอยูในระดับมาก บุพปจจัยประกอบดวย เศรษฐสถานะของผูอยูอาศัยใน
โครงการ นโยบายรัฐบาล ดานท่ีอยูอาศัยท่ีเก่ียวของกับบานเอ้ืออาทร การมีสวนรวมของคนในชุมชน 
และสภาพแวดลอมของชุมชน ความรูความเขาใจของคนในชุมชนสงผลตอคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญ
ทางสถิติโดยตัวแปรท้ังหมดสามารถพยากรณคุณภาพชีวิตได รอยละ 75 
 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2547, หนา 32) Broadening Access More Affordable Housing; 
Housing  Finance  for Thailand’s Poor ท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนเปนปญหาท่ีเรื้อรังมายาวนาน แมน
วาจะมีนโยบายนับไมถวนและโครงการท่ีออกมาทดลองเพ่ือแสวงหาแนวทางการแกไขท่ีเหมาะสมแตยัง
ไมสามารถบรรลุเปาหมายเม่ือไมนานมานี้มีการพิจารณาบทบาทของสถาบันการเงินท่ีจะมีบทบาทในการ 
เพ่ิมทางเลือกใหกับคนจนในการกอสรางท่ีอาศัยเม่ือทบทวนบทบาทและโครงการของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนเมืองท่ีเริ่มมีบทบาทท่ีกวางขวางมากข้ึนสําหรับการแสวงหาสินเชื่อสําหรับการกอสรางท่ีพักอาศัยให
คนจน 
 Somsook Boonyabancha (2011, p. 309) Land for housing the poor by the poor: 
experiences from the baan Mankong nationwide slum upgrading programe in Thailand. 
 บทความเรื่องนี้นําเสนอโครงการสรางท่ีพักอาศัยใหกับคนจนในสลัมเพ่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ดวยวิธีการสนับสนุนใหองคการชุมชนไดแสวงหาทางออกเรื่องการหาท่ีดินในการกอสรางใน ป 2003 ถึงป 
2008 โครงการสนับสนุนการดําเนินงานของผูประสงคเขารวมโครงการ 512 ราย 1,012 ชุมชน โดยชุมชน
จัดตั้งกลุมออมทรัพยและแสวงหา กลุมเงินกูดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือการจัดสรางท่ีพักอาศัยของตนเอง แมน
กระท่ังการเจรจาตกลงกับเจาของท่ีดินท่ีตองการดวยคณะกรรมการชุมชนเองมีการกําหนดเง่ือนไขในการ
เชาซ้ือและการขายเพ่ือมิใหผูรวมโครงการสามารถนําไปขายตอไดโดยสะดวกและเสริมสรางความเขมแข็ง
ของกรรมการชุมชนใหประสานความรวมมือกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการดําเนินโครงการ
กอสรางบานม่ันคงโดยเฉพาะการจัดสรรท่ีดินในการกอสราง 
 มาลี สุขอนันต (2554, หนา 65) ประสิทธิผลของโครงการสวัสดิการบานของสํานักงาน
ประกันสังคม เพ่ือผูประกันตน: กรณีศึกษาสํานักงานประกันสังคมเขตพ้ืนท่ี 9 การศึกษาพบวา 
ประสิทธิผลของโครงการสวัสดิการบานของสํานักงานประกันสังคม เพ่ือผูประกันตนอยูในระดับสูง ท้ัง 3 
ดาน คือ ดานจํานวนผูกูเปนไปตามเปา ความพึงพอใจในบริการ และอัตราการคางชําระหนี้ ปจจัยท่ีสงผล
ตอประสิทธิผล ไดแก ความชัดเจนของนโยบาย ความสอดคลองกับความตองการของกลุมเปาหมาย การ
ประชาสัมพันธ การขานรับนโยบายจากธนาคาร ความเพียงพอของเจาหนาท่ี และความเหมาะสมของ
กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ  
 เหมพรรษ บุญยอยหยัด และเพ่ิมศักดิ์ มกราภิรมย (2555, หนา 1) สิทธิมนุษยชนกับกระบวนการ
การตอสูของคนไรบานในเขตพระนคร จากการวิจัยสถานการณกระบวนการตอสูของคนไรบาน
กรณีศึกษาเขตพระนครพบวา ปจจัยภายใน ไดแก ภูมิหลังสภาพจิตใจและสภาวะความพรอมของบุคคล
เปนปจจัยสําคัญท่ีทําใหคนไรบานเลือกรับบริการจากหนวยงานรัฐหรือเอกชนเนื่องจากปจจัยภายนอก 
เชน สิ่งแวดลอม เพ่ือน เจาหนาท่ีรัฐและเอกชน รวมถึงสังคม มีผลเล็กนอยตอการตัดสินใจกลับสูสังคม
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ปกติของคนไรบานแตละคนในทางกลับกันเหตุปจจัยท่ีผลักดันใหหรือความผิดจากท่ัวไปดังนั้น สิ่งท่ี
จําเปนในการแกไขสภาวะคนออกมาอยูในท่ีสาธารณะคือการยึดหลักสิทธิมนุษยชน โดยสังคมตองมีความ
เขาใจมีทัศนคติ เชิงบวกและตระหนักเสมอวาทุกคนมีความเปนคนเทากัน อีกท้ังการสงเสริมศักยภาพแก
คนไรบานท่ีบานท่ียังอยูในท่ีสาธารณะเชื่อม่ันในกระบวนการตอสูภาคประชาชนและทําใหยั่งยืนข้ึน
ภายนอก 
 ดิลกะ ลัทธิพิพัฒน (2554, หนา 3) บทความประเมินโครงการบานม่ันคง ทําการประเมิน
โครงการบานม่ันคงพบวาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนเมือง มีบานของตนเอง คุณภาพชีวิตดีข้ึนชั่วโมง
ทํางานเพ่ิมข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน เด็กไดเรียนหนังสือ ตนแบบการแกปญหาท่ีอยูอาศัยคนจน คนรวยอยู
รวมกันได โดยรวมคาคุมคาการลงทุนและชวยเพ่ิมระเบียบวินัยทางการเงินและในการดําเนินชีวิต 
 เดชา สังขวรรณ และรุงนภา เทพภาพ (2553, หนา 39) งานวิจัยปญหาคนจนเมืองในชุมชน
แออัดกระบวนการขับเคลื่อนเปรียบเทียบประเทศไทยและประเทศเกาหลี พบวาองคความรู และ
กระบวนการขับเคลื่อนการแกไขปญหาคนจนเมืองในชุมชนแออัดเปรียบเทียบประเทศเกาหลีมีประเด็น
เปรียบเทียบ 4 ประเด็น คือ สถานการณและลักษณะของปญหาท่ีคนจนเมืองในชุมชนแออัดหรือชุมชน 
บุกรุกเผชิญปญหาคุณภาพชีวิตการเขาสวัสดิการของรัฐปญหาเศรษฐกิจ การมีรายไดต่ําและหนี้สินปญหา
ความไมม่ันคงในท่ีอยูอาศัยและการถูกไลรื้อ มุมมองตอคนจนเมือง พบวามุมมองของผูคนในสังคมรวมถึง
ภาครัฐของ 2 ประเทศ มีมุมมองตอปญหาการเกิดข้ึนและการดํารงอยูของคนจนเมืองและชุมชนของคน
จนในเชิงลบ เชน ในประเทศเกาหลี มองวาเปนสิ่งกีดขวางทําลายกระบวนการเขาสูความเปนสมัยใหมใน
ประเทศไทยมองวาเปนแหลงของมลพิษเปนแหลงปญหาสังคม 
 อนพัทย หนองคู (2556, หนา 1) ผลของนโยบายรัฐกับการกระตุนตลาดท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย 
มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษานโยบายท่ีอยูอาศัยในตางประเทศ ซ่ึงจะนํามาประกอบการวิเคราะหนโยบาย
ท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย และ 2. เพ่ือศึกษาประสิทธิผลของการดําเนินนโยบายท่ีอยูอาศัยของภาครัฐใน
ประเทศไทย โดยวิเคราะหจากเอกสารทุติยภูมิ ผลการศึกษาพบวา นโยบายท่ีอยูอาศัยในตางประเทศ แต
ละประเทศ (ฮองกง มาเลเซีย และไทย) มีนโยบายท่ีอยูอาศัยแตกตางกัน ถึงแมวาจะมีความมุงหมายของ
นโยบายเหมือนกัน คือ การกระจายความเปนเจาของ การกําหนดบทบาทของรัฐบาลในท่ีอยูอาศัย
แตกตางกันจึงมีผลทําใหรัฐเลือกใชวิธีอุดหนุนอุปทานและอุปสงคแตกตางกัน และเม่ือเปรียบเทียบกับ
นโยบายท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยพบวาในสวนท่ีแตกตางกันคือนโยบายการเพ่ิมกําลังซ้ือใหกับผูอยู
อาศัย 
 การใชนโยบายท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยพบวารัฐบาลในแตละสมัยไดใหความสําคัญกับดานท่ีอยู
อาศัยของประชาชนอยางตอเนื่อง สะทอนจากแผนในระดับมหภาคท่ีกําหนดเปาหมายตามกลุมประชากร 
2 กลุม ไดแก 1. นโยบายการลงทุนมูลคาสูงในการสรางท่ีอยูอาศัยแกประชาชนในกลุมผูมีรายไดนอย ผล
การศึกษาพบวา นโยบายตอบสนองอุปสงคของประชาชนคอนขางต่ํา เม่ือเทียบกับอุปสงคท้ังหมด 
ประสบปญหาการดําเนินงานใหบรรลุวัตถุประสงคตามเปาหมายและแผนงานท่ีวางไว และ  2. นโยบายท่ี
มุงกลุมเปาหมายท่ีมีรายไดปานกลางโดยใชเครื่องมือดาน อัตราดอกเบี้ย และสิทธิการลดหยอนภาษี ผล
การดําเนินการปรากฏวากลุมผูไดรับประโยชนคอนขางจํากัด สงผลใหมาตรการดังกลาวไมสงผลตอตลาด
ท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยเทาท่ีควร 
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 ขอเสนอแนะการดําเนินนโยบายท่ีอยูอาศัยในประเทศไทยควรมีการเสนอชองทางเพ่ิมกําลังซ้ือ
เปนกรณีพิเศษเพ่ือสงเสริมการออมเงินแกประชาชน เพ่ือการซ้ือท่ีอยูอาศัยเปนกรรมสิทธิ์ของตนเอง 
รวมถึงการกําหนดนโยบายสงเสริมภาคเอกชนใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนได 
 วศินี คันฉอง (2551, หนา 4) นโยบายท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย: ศึกษากรณีเปรียบเทียบ
โครงการบานเอ้ืออาทรกับโครงการบานม่ันคง มีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษาประสบการณนโยบายท่ีอยู
อาศัยในตางประเทศดานการกระจายอํานาจและรวมศูนยการจัดสวัสดิการ ตลอดจนวิธีการอุดหนุนทาง
อุปสงคและอุปทานในท่ีอยูอาศัย เพ่ือนํามาประกอบการวิเคราะหนโยบายท่ีอยูอาศัยในประเทศไทย 2.
เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิผลของการดําเนินงานโครงการบานเอ้ืออาทรกับโครงการบานม่ันคง โดย
วิเคราะหจากเอกสารทุติยภูมิท่ีปรากฏ 3. เพ่ือศึกษาการปรับตัวของผูท่ีอยูอาศัยในโครงการดานการรักษา
สิทธิ์ในท่ีอยูอาศัยและการดูแลสภาพแวดลอมในโครงการ วิเคราะหจากการสัมภาษณเชิงลึกผูรับ
สวัสดิการโครงการบานเอ้ืออาทรบางโฉลง และโครงการบานม่ันคงบอนไกกรุงเทพ จํานวน 10 ราย 
 ผลการศึกษาพบวา โครงการท้ังสองตอบอุปสงคตอท่ีอยูอาศัยใหแกผูมีรายไดนอยในเมืองอยาง
จํากัด เพราะโครงการบานเอ้ืออาทรท่ีรวมศูนยอํานาจ มีปญหาดานการจัดอุปทานท่ีอยูอาศัยท่ีขาดความ
หลากหลายไมตรงตอความตองการของผูมีรายไดนอยและมาตรการก่ึงการคลังของรัฐไมเหมาะสมทําให
การผลิตอุปทานในท่ีอยูอาศัยขาดประสิทธิภาพขณะท่ีโครงการบานม่ันคงการกระจายอํานาจ มีข้ันตอน
การดําเนินงานท่ียาวประสบปญหาการไมประหยัดจากเวลาในการผลิตอุปทาน การปรับตัวของผูอยูอาศัย
โครงการบานม่ันคงไดรับประโยชนจากการจัดสรรสินเชื่อท่ียืดหยุนของสหกรณเคหะสถานไดรับการ
สงเสริมนวัตกรรมเพ่ือรับมือกับภาวะเสี่ยงภัยทางศีลธรรมขณะท่ีบานเอ้ืออาทรท่ีรวมศูนยอํานาจไมมีผูรับ
สวัสดิการจากสองโครงการพยายามใชทุนทางสังคมดูแลสภาพแวดลอมในโครงการของตน ผลการศึกษา
สรุปวา การดําเนินนโยบายในการกระจายความเปนเจาของท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยควรมีชองทาง
พิเศษในการอุดหนุนสินเชื่อควรมีการพัฒนาวิธีการอุดหนุนดานการเชาควบคูไป 
 2.2.2 ดุษฎีนิพนธท่ีเก่ียวของกับการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจน 
 Yves Zenou (2011, p. 393) Housing Policies in China: Issues and options มีวัตถุประสงค
เพ่ือศึกษาขอดีขอเสียของการจัดสรรท่ีอยูอาศัยใหกับคนจนโดยเฉพาะอยางยิ่งคนจนท่ีเปนชาวจีนผูอพยพ
เขาเมืองผิดกฎหมาย ผูวิจัยเสนอแนะใหรัฐบาลแกปญหาโดยการใหปรับเปลี่ยนสถานะใหผูอพยพเปน
พลเมืองตามกฎหมายและจัดหาท่ีอยูอาศัยในลักษณะบานสวัสดิการใหสอดคลองกับหลักการแกปญหาคน
จนเมืองตามหลักสากลท่ีมุงเนนประชาชนเปนหลักดังเชนสหรัฐอเมริกาและยุโรป และควรท่ีจะใหคนจน
เหลานั้นพํานักอาศัยในพ้ืนท่ีนอกเมืองและสนับสนุนการเขาถึงระบบการเงินรายยอยเพ่ือใหสามารถ
ดําเนินธุรกิจของตนเองแทนท่ีการเปนลูกจางในอุตสาหกรรมนอกเมือง 
 L.B. Junta and N.S. Matsilliza (2014, p. 385) Challenges of Providing Affordable 
Human settlement in a Selected Township in the Western Cape, South Africa 
 วัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปญหาอุปสรรคความทาทายของการนํานโยบายจัดสรรท่ีอยูอาศัยคน
รายไดนอยของรัฐบาลประเทศ South Africa การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยผสมผสานและใชขอมูลปฐมภูมิ
และทุติยภูมิผลการศึกษาพบวา โครงการดังกลาวขาดการวางแผนท่ีเหมาะสม และท่ีตั้งของโครงการมี
ปญหาคุณภาพการกอสรางไมไดมาตรฐาน ไมมีสวนรวมของชุมชนและปญหาท่ีสืบเนื่องมาจากระบอบ
การปกครองท่ีมีการแบงแยก สีผิว การจัดการหวงโซอุปทานท่ีไมเหมาะสมและการจัดการท่ีไมมีคุณภาพ
ผลการศึกษาควรจะไดรับการนําไปเปนบทเรียนสําหรับการปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติตอไป 
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 SS. Shinde, AB Karankal (2013, p. 30) Affordable Housing Material and Techniques 
for Urban Poor’s North Maharashtra University Department of Civil Engineering Deopur, Dhule 
India. 
 ศึกษาการใชวัสดุกอสรางและการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสมในการสรางบานใหคนจนใน
เมือง Dhule, India โดยใชการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลสําคัญท่ีสวนใหญเปน
วิศวกรโครงการสรางบานคนจนและปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบกอสรางรวมถึงผลกระทบจาก
กระบวนการกอสรางรวมถึงการพัฒนาโครงการ 
 Hyun H. Son (2012, p. 427) Assessing the Pro-poorness of Government Fiscal 
Policy in Thailand. การศึกษาครั้งนี้มุงจะติดตามนโยบายการคลังในมุมมองของการนําการปฏิรูปตนทุน
สวนเพ่ิมมาใชศึกษา ปกติรัฐมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนผูมีรายไดนอยในสัดสวนท่ีมากกวาผูมีรายไดพอเพียง
ในการดํารงชีพ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาการจัดดัชนีของการสนับสนุนผูมีรายไดนอยเพ่ือนํามาติดตามและ
ประเมินผลการใชจายภาครัฐและนโยบายภาษีดัชนีดังกลาวจะทําใหการกําหนดนโยบายการคลังสามารถ
สงผลถึงคนจนผานการปฏิรูปตนทุนสุดทายนําเสนอใหประเทศไทยใชในป ค.ศ.1998 
 ไวษิษฐ บุญเทพประทาน (2559, หนา 43) ประสิทธิผลการนํานโยบายบานหลังแรกไปปฏิบัติ มี
วัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาถึงบริบทสภาพปญหาและอุปสรรคของนโยบายบานหลังแรกไปปฏิบัติ 2) เพ่ือ
ศึกษาถึงปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายบานหลังแรกไปปฏิบัติ และ 3) เพ่ือนําเสนอแนวทางท่ี
มีประสิทธิผลในการนํานโยบายบานหลังแรกไปใชใหเกิดประโยชนมากท่ีสุด โดยใชระเบียบวิธีวิจัยแบบ
ผสมผสาน ประกอบดวย 1) การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก 1) เจาหนาท่ีฝายบริหาร
ระดับสูงของหนวยงานภาครัฐท่ีดูแลรับผิดชอบนโยบายบานหลังแรก (2) สมาคมท้ัง 3 องคการหลักของ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย (3) นักวิชาการ (4) ผูประกอบการรวมท้ังหมด 8 คน โดยใชการคัดเลือกแบบเจาะจง 
และ 2) การวิจัยเชิงปริมาณ โดยประชากรและกลุมตัวอยาง ไดแก ผูซ้ือบานตามนโยบายบานหลังแรก 
จํานวน 400 คน ผลการวิจัยพบวามีปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 4 ดาน ประกอบดวย 
การแขงขันในอุตสาหกรรม ปจจัยผูประกอบการ ปจจัยนโยบายรัฐบาล ปจจัยผูบริโภค 
 สรุปวา รัฐบาลควรใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายบานหลังแรกเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง การนํานโยบายไปปฏิบัติชวยกระตุนเศรษฐกิจของภาพรวมใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท้ังหมดและกระตุนเศรษฐกิจประเทศท่ีสะทอนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
 Chantharat Suwanpimon and Narukod Theerabanchorn (2010, pp. 4-11) Factors 
Influencing Swedish Consumer Decision to buy Holiday Home in Thailand. Malardalen 
University Sweden. 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจซ้ือบานพักตากอากาศในประเทศ
ไทยและปจจัยดังกลาวสนับสนุนหรือสงเสริมการตัดสินใจซ้ือ การใชระเบียบวิธีผสานวิธีโดยท่ีการวิจัยเชิง
คุณภาพใชการสอบถามเชิงลึกและวิจัยเอกสารเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซ้ือบานของชาวสวีเดน สวนเชิง
ปริมาณใชการวิจัยสํารวจโดยมีแบบสอบถามเปนเครื่องมือกลุมประชากรมีสองกลุม ไดแก กลุมท่ีตัดสินใจ
จะซ้ือบานแลวกับกลุมท่ียังไมไดตัดสินใจแตสนใจท่ีจะซ้ือผลการวิจัยพบวาปจจัยท่ีมีอิทธิพลไดแก ความ
ม่ันคงทางการเมือง ระดับของคอรัปชั่น ราคาของบาน และความแตกตางทางวัฒนธรรม เปนปจจัยท่ีมีผล
ท้ังสองกลุม 
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 Apisak Dhiravisit (2009, p. 89) Government Policy for Urban Poor Community 
Management in Developing Countries: Case Study Thailand การวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือแสวงหา
ปจจัยหลักในการกําหนดนโยบายเพ่ือจัดการชุมชนท่ียากจนในพ้ืนท่ีเมืองดวยการวิเคราะหผสานวิธี 
ประชากรไดแกผูยากจนในเขตเมือง จังหวัดขอนแกนผลการศึกษาพบวามีเจ็ดปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนด
นโยบายเพ่ือนําไปสูการพัฒนากอสรางบานพักอาศัยในดานของชุมชนประกอบดวย 
 1) จิตสาธารณะของชุมชน 
 2) การออมและวินัยการออม 
 3) การสื่อสารประสานงาน 
 4) การมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 
 5) การจัดองคกรของชุมชน 
 6) การวิจัยการปฏิบัติงาน 
 7) ภาวะผูนําชุมชน 
 สวนภาครัฐจะตองดําเนินการทางนโยบายในดาน โยบายการจัดการท่ีดิน และการกระจาย
อํานาจการจัดการ รวมถึงการกําหนดนโยบายธนาคารเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน งานวิจัยครั้งนี้อางอิงไปใชกับ
ประเทศกําลังพัฒนาท้ังในอาเซียนและแอฟริกา อเมริกากลาง 
 OKECHUKWU JOSEPH NDUBUEZE (2009, p. 1) Urban Housing Affordability and housing 
Policy Dilemma in Nigeria การศึกษาครั้งนี้ มุงจะพัฒนาองคประกอบใหมในการตรวจสอบนโยบาย
บานคนจนและการสรางบานคนจนใน Nigeria ใชขอมูลการศึกษาจากการสํารวจมาตรฐานการดํารงชีวิต
ของชาวไนจีเรียในป 2003-2004 รูปแบบการสรางบานคนจนท่ีไดพัฒนาข้ึนจะชวยแกไขปญหาการ
ดําเนินการไดแมนตรงและคัดแยกสถานการณครอบครองบานไดดีกวาตัวแบบดั้งเดิม การศึกษาพบวา 
ปญหาของบานคนจนมีความแตกตางกันไปอยางมีนัยสําคัญ ระหวางกลุมสังคม - เศรษฐกิจ กลุมบานท่ี
ปลูกสรางอยูแลวและภาครัฐในไนจีเรีย นโยบายบานคนจนในปจจุบัน คือ ภาครัฐเขาไปจัดการสรางท่ีพัก
อาศัยใหในรูปแบบนโยบายประชานิยม ซ่ึงในความเปนจริง ภาครัฐไมอาจหลีกเลี่ยงการดําเนินนโยบาย
ดังกลาวได เนื่องจากอุปสงคในท่ีอยูอาศัยมีมากเกินกวาท่ีภาคประชาคมจะแกไขได 
 Ibimilua Adewale Festus and Ibitoye Oyewole Amos (2015, p. 53) Housing Policy 
in Nigeria: An overview. บทความนี้ มุงศึกษานโยบายการสรางบานผูมีรายไดนอยในประเทศไนจีเรีย 
ซ่ึงสามารถจัดเปนเครื่องมือสําคัญของการพัฒนาประเทศ ท่ีเริ่มตนจากการใหความสําคัญของการจัดการ
เคหะท่ีจะนําไปสูการพัฒนาท่ียั่งยืน ตามดวยโครงการจัดการเคหะสถานและนโยบายดานการเคหะท่ีได
เกิดข้ึนในประเทศไนจีเรีย บทความนี่มุงแสดงปญหาดานเคหะท่ีนําไปสูนโยบายแหงชาติ การระบุปญหา
จะสัมพันธกับการนํานโยบายดานการเคหะไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบวา นโยบายดานการเคหะของ
ไนจีเรีย มีการบริหารจัดการท่ีแยมาก มีปญหาดานงบประมาณรวมถึงการปลอยสินเชื่อเงินกูและ
โครงสรางท่ีจะสนับสนุน อํานวยความสะดวกตางๆ การพยายามใชวัสดุในทองถ่ิน ซ่ึงมีผลตอการจัดสรร
บานสําหรับผูมีรายไดนอย 
 Miau Siu (2009, p. 1) Real Estate and Construction Management in Shanghai.
บทความท่ีมุงแสดงใหเกิดความตระหนักรูถึงปญหาการสรางท่ีอยูอาศัยของผูท่ีมีรายไดนอยในเมือง 
Shanghai การศึกษาเริ่มจากพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีน โดยมุงศึกษาทางดานการ
จัดสรรท่ีอยูอาศัยเปนหลัก ใชระเบียบใชวิจัยจากการศึกษาอัตราสวนของการทบทวน ราคาขายกับรายได 
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คํานวณจากจํานวนสูงสุดของรายไดท่ีหักภาษีเรียบรอยแลว ลบดวยคาใชจายท่ีต่ําสุดในการดํารงชีวิต 
ขอมูลท่ีไดรับจะพบวามีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องทฤษฎีกับความเปนจริงทําใหตองพิจารณาถึง
การขาดแคลนท่ีดินในการปลูกสราง จํานวนเงิน อัตราการวางงาน 
 Nurbaity Aqmar Mahamud & Amilia Hasbullah (2011, p. 1) Housing Policy for the 
poor in Malaysia and Indonesia. การจัดสรางบานสําหรับผูมีรายไดนอย เปนความสําคัญท่ีทุกภาครัฐ
ของทุกประเทศใหความสําคัญ เนื่องจาก Malaysia และ Indonesia เปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงจะตอง
มีนโยบายสรางบานใหกับผูมีรายไดนอย การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายของการสรางบานใหกับผูมีรายได
นอยของประเทศท้ังสอง บทความนี้ มุงจะศึกษารูปแบบของการสรางบานผูมีรายไดนอย เพ่ือนําไปพัฒนา
โครงการบานผูมีรายไดนอย สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
 Jingchun Lin (2011, p. 2) The Development of Affordable Housing lose study in 
Guangzhou City, China การพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยเปนหัวขอในการศึกษาท่ีสําคัญของ
ประเทศจีน เนื่องจากปญหาดังกลาวมีความแตกตางกับกลุมประเทศตะวันตกท่ีมีระบบรัฐสวัสดิการใน
เรื่องท่ีพักอาศัยมายาวนาน และปญหาดังกลาวในประเทศจีนก็สอดคลองกับปญหาตางๆในประเทศ
อาเซียนท่ีระบบรัฐสวัสดิการออนแอ และชองวางระหวางคนรวยกับคนจนกวางมาก ทําใหคนจนไมอาจมี
ท่ียูอาศัยของตนเองความลําบากยากแคน แมกระท่ังการหาเงินดาวน ทําใหการสรางท่ีอยูอาศัยคนจนมี
ความยากลําบาก และการซ้ือท่ีดินมีราคาสูง การศึกษาครั้งนี้จะศึกษาจากพัฒนาการ การสรางบานรัฐ
สวัสดิการจากประเทศ ส.ร.อ. และสังคม และพบวาประเทศจีนและกลุมประเทศอาเซียนเลือกใชรูปแบบ 
การสรางบานคนจนในรูปแบบของตนเองมากกวาอิงกับรูปแบบประเทศตะวันตก จากแบบสอบถาม 
สามารถวิเคราะหปญหาท่ีแทจริงของการสรางบานคนจนใน Guangzhou City วาตองการผอนในระยะ
ยาวโดยท่ีเงินวางดาวนต่ํา 
 Mnisi Mudunungu Gloria Dzunisani (2011, p. 1) Implementation of Government 
Housing Delivery Programme in the Gravellotte Area of Ba-Phalaborwa Municipality, 
Limpopo. การวิจัยครั้งนี้มุงจะศึกษาเนื้อหาและปญหาอุปสรรคของโครงการสรางท่ีอยูอาศัยของคนจน
และเหตุปจจัยท่ีทําใหโครงการดังกลาวเกิดความลมเหลว การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุม
ประชากร ไดแก ผูมีสวนรวมจากพ้ืนท่ีของโครงการบานคนจนใน Gravellotte และขาราชการจากกรม 
ปกครองทองถ่ินและเทศบาลเมือง Phalaborwa รวมกับการศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาพบวาแมนรัฐจะ
ดําเนินการกอสรางและพรอมจะสงมอบแตไมไดใหความสําคัญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มากเพียงพอ
ประกอบกับคุณภาพของบานท่ีไมเหมาะสมขาดการมีสวนรวมของชุมชนจึงทําใหเกิดปญหาของการนําไป
ปฏิบัติ 
 Thamrat Marohabutr (2014, p. 1) Housing policy in Thailand: Implication for welfare 
typology City University of Hongkong ดุษฎีนิพนธฉบับนี้มุงศึกษานโยบายท่ีพักอาศัยในประเทศไทย
วาสอดคลองหลักคิดและทฤษฎีสวัสดิการสังคมหรือไม โดยใชกรุงเทพมหานครเปนกรณีศึกษาเนื่องจาก
เปนพ้ืนท่ีเมืองท่ีสอดรับกับการท่ีรัฐมีนโยบายสรางท่ีอยูอาศัย สําหรับคนจนเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนท่ี
พักอาศัยสําหรับคนจน จากการทบทวนวรรณกรรมพบวานโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจน
สอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวัสดิการสังคมและเปนไปตามนโยบายสาธารณะ 
 การจําแนกการผลิตจําเพาะเฉพาะกลุม นโยบายดานท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยมีเปาหมาย
ตอบสนองกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันท้ังคนจน กลุมขาราชการ ผูมีรายไดปานกลางและนักพัฒนา
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อสังหาริมทรัพยภาคเอกชนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหไปสูความสําเร็จทางการเมืองของรัฐบาล สวนดาน
ผลิตภัณฑจําเพาะเปนการสนองตอบกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาของท่ีอยูอาศัยในเบื้องตนภาครัฐ เขามามี
บทบาทการกําหนดนโยบายเพ่ือใหภาคเอกชนเขามีสวนในอุตสาหกรรมท่ีพักอาศัยเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 
อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวมีขอจํากัดเนื่องจากรัฐจํากัดการชวยเหลือเฉพาะคนจนเทานั้น ทําให
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไมพัฒนาเทาท่ีควร 
 
ตารางท่ี 2.3 สรุปจากการทบทวน วรรณกรรมผูวิจัยประมวลปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จการนํานโยบาย 
       การกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 

ตัวแบง Thamma
rat 

Moroha
butr 

Dzuni
zawi 

Hasb
ullah 

Miau 
Siu 

Ibim
ilua 

Ndubu
eze 

Api
sak 

1 มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

1  1   1 1 

2 ทรัพยากรนโยบาย    1 1   
3 ลักษณะของหนวยปฏิบัติ     1   
4 สภาวะเศรษฐกิจและสังคม    1    
5 ติดตอประสานงาน       1 
6 ความมุงม่ันรวมมือรวมใจ        
7 ภาวะผูนําองคการ       1 
8 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ        
9 การจัดการอยาง

ผูประกอบการ 
       

10 แหลงเงินทุน    1 1  1 
11 การรับรูโอกาสทางธุรกิจ     1  1 
12 ปจจัยการผลิต  1   1   
13 ปจจัยวัตถุดิบและสิ่ง

อุปกรณ 
    

1 
  

14 ปจจัยคุณภาพการกอสราง  1      
15 ปจจัยทางดานการตลาด        
16 การมีสวนรวม        
รวมทุกขอ        
คาเฉลี่ย คะแนน  /16 ขอ        
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 
 

ตัวแบง Chantha
rat 

ไวษิษฐ ชาญ
ศักดิ์ 

กฤษ
ณา 

ไพ 
บูลย 

Som 
sook 

มาลี 

1 มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย  1     1 

2 ทรัพยากรนโยบาย  1  1   1 
3 ลักษณะของหนวยปฏิบัติ  1     1 
4 สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 1 1  1   1 
5 ติดตอประสานงาน  1     1 
6 ความมุงม่ันรวมมือรวมใจ  1     1 
7 ภาวะผูนําองคการ    1    
8 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ        
9 การจัดการอยาง

ผูประกอบการ 
       

10 แหลงเงินทุน 1    1   
11 การรับรูโอกาสทางธุรกิจ 1       
12 ปจจัยการผลิต 1 1 1     
13 ปจจัยวัตถุดิบและสิ่ง

อุปกรณ  1 1   1  
14 ปจจัยคุณภาพการกอสราง  1 1   1  
15 ปจจัยทางดานการตลาด  1 1     
16 การมีสวนรวม        
รวมทุกขอ        
คาเฉลี่ย คะแนน  /16 ขอ        
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 
 

ตัวแบง เหมพรรษ ดิลกะ เดชา 
สังขวร

รณ 

อนพั
ทย 

วศินี Yves 
Aenou 

Jun
ta 

1 มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย  1 1 1 1   

2 ทรัพยากรนโยบาย        
3 ลักษณะของหนวยปฏิบัติ        
4 สภาวะเศรษฐกิจและสังคม 1       
5 ตดิตอประสานงาน        
6 ความมุงม่ันรวมมือรวมใจ 1       
7 ภาวะผูนําองคการ        
8 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ        
9 การจัดการอยาง

ผูประกอบการ 
       

10 แหลงเงินทุน      1  
11 การรับรูโอกาสทางธุรกิจ  1   1  1 
12 ปจจัยการผลิต       1 
13 ปจจัยวัตถุดิบและสิ่ง

อุปกรณ       1 
14 ปจจัยคุณภาพการกอสราง       1 
15 ปจจัยทางดานการตลาด        
16 การมีสวนรวม        
รวมทุกขอ        
คาเฉลี่ย คะแนน  /16 ขอ        
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ตารางท่ี 2.3 (ตอ) 
 

ตัวแบง Shide SON Chu
wata
rat 

จินต
นา 

Kili
ma 

Chala
wn 

กิต
ติ

พล 

อรพิ
นท 

1 มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย 

 1      1 

2 ทรัพยากรนโยบาย  1      1 
3 ลักษณะของหนวยปฏิบัติ        1 
4 สภาวะเศรษฐกิจและสังคม        1 
5 ติดตอประสานงาน   1     1 
6 ความมุงม่ันรวมมือรวมใจ   1     1 
7 ภาวะผูนําองคการ        1 
8 การตัดสินใจเชิงกลยุทธ        1 
9 การจัดการอยาง

ผูประกอบการ        1 
10 แหลงเงินทุน        1 
11 การรับรูโอกาสทางธุรกิจ        1 
12 ปจจัยการผลิต 1   1    1 
13 ปจจัยวัตถุดิบและสิ่ง

อุปกรณ 1   1    1 
14 ปจจัยคุณภาพการกอสราง 1   1    1 
15 ปจจัยทางดานการตลาด 1       1 
16 การมีสวนรวม   1 1    1 
รวมทุกขอ         
คาเฉลี่ย คะแนน  /16 ขอ         
 
2.3 กรอบความคิดการวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีกรอบความคิดจากการทบทวนวรรณกรรมผูวิจัยกําหนดระยะเวลาการศึกษาดังนี้ 
 ระยะท่ี 1 การศึกษาปญหาและอุปสรรคของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติดวยการสัมภาษณ เจาะลึกผูใหขอมูลสําคัญและ จากการสังเคราะหงานวิจัยท่ีเก่ียวของและในกรณี
ท่ีพบวามีตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติจํานวนมาก จะกําหนดเกณฑวาตัวแปรท่ีเก่ียวของ
ตองมีผูศึกษามาแลว 3 ราย ข้ึนไปสามารถคัดเลือกตัวแปรท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ ใน
เบื้องตนจะกําหนดตัวแปรดังนี้ มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายและทรัพยากร การสื่อสาร
ระหวางองคกรและการบังคับใชกฎหมายลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติเง่ือนไขของสภาวะ
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
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 ระยะท่ี 2 นําตัวแปรท้ังหมด มาวิเคราะหดวยการใชโปรแกรม SPSS ทดสอบ ความแตกตาง 
สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ และการถดถอยเชิงพหุ เพ่ือทราบความสัมพันธของตัวแปรและตัวแปรท่ีมีอํานาจ
การอภิปรายความผันแปรของ ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 ระยะท่ี 3 นําผลการวิเคราะหสรางรูปแบบท่ีเหมาะสมของการนํานโยบายไปปฏิบัติมาสรางขอ
คําถามสําหรับผูเชี่ยวชาญเพ่ือใหแสดงความคิดเห็น ดวยการประชุมกลุมจนไดรูปแบบการนํานโยบายท่ี
เหมาะสมในการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
 ระยะท่ี 4 นําเสนอรูปแบบท่ีเหมาะสมของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพ่ือทดลองใชกับการนํา
โครงการบานประชารัฐและเปนตัวแบบสําหรับนโยบาย/โครงการการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
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กรอบความคิดการวิจัย 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
  
   
 
 
ภาพท่ี 2.3 กรอบความคิดการวิจัย 

การนํานโยบายไปปฏิบัติ 
มาตรฐาน ของโครงการสรางท่ีอยูอาศัย 
แกผูมีรายไดนอยของรัฐบาล และทรัพยากร
นโยบาย 
เง่ือนไข ของสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจ
และสังคม 
 การสื่อสารและการประสานงาน 

แหลงเงินทุน 
 การเขาถึงแหลงเงินทุน การอนุมัติสินเชื่อ 
การควบคุมสินเชื่อ 

ปจจัยดานการจัดการโครงการ 
ภาวะผูนํา 
การตัดสินใจเชิงกุลยุทธ 
การจัดการอยางผูประกอบการ 

ปจจัยดานสถานท่ีตั้งโครงการ 
ท่ีตั้งของการกอสรางโครงการ 
การคมนาคม 
สภาพแวดลอม 
ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง 
วัตถุดิบและแรงงานของการกอสราง 
การควบคุมการกอสราง 
คุณภาพบานและอาคารชุดของ
โครงการ 
ปจจัยดานการขายโครงการ 
ราคาขายตอหนอยเปรียบเทียบกับ
คุณภาพโครงการ 
การจัดการสินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ 
การประชาสัมพันธการขายโครงการ 

ความสําเร็จของภาครัฐในการนํานโยบาย
สรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
คุณภาพชีวิตในการพักอาศัย 
ความสมประสงคในการมีบานหลังใหมหรือ
หลังแรก 
ความพึงพอใจในกระบวนการนําโครงการ
ไปปฏิบัติ 
การอยูรวมกันในสังคมหมูบาน 



บทที่ 3 
ระเบียบวิธีวิจัย 

 
3.1 แนวทางท่ีใชในการศึกษาวิจัย 
 การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยแบบผสมผสาน อาศัยขอมูลทุติยภูมิจากการศึกษาวรรณกรรม      
ท่ีเก่ียวของและขอมูล ทุติยภูมิเริ่มตนดวยการศึกษาเชิงคุณภาพ ไดแก การศึกษาเอกสารท่ีเก่ียวของและ
ทําการสัมภาษณแบบมีโครงสรางเ พ่ือหาขอสรุปเบื้องตนในปญหาและอุปสรรครวมถึงปจจัย             
แหงความสําเร็จ จากผูใหขอมูลสําคัญแลวจึงนํามาสรางสมมติฐานและแบบสอบถามท่ีจะเปนเครื่องมือ
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) ซ่ึงเปนการวิจัยท่ีมุงหาขอเท็จจริงและขอสรุปเชิงปริมาณ
โดยการใชขอมูลท่ีเปนตัวเลขเปนหลักฐานยืนยันความถูกตองของขอคนพบและสรุปตาง ๆ ใชแบบสอบถาม                 
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล เพ่ือสนับสนุนขอคนพบเชิงปริมาณและทําการเปรียบเทียบ
ประสิทธิผลการนํานโยบายไปปฏิบัติรวมถึงการคาดการณความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัย
ใหกับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติดวยการประชุมกลุม (Focus Group) ซ่ึงจะใชผลการวิจัยในข้ันตอนการศึกษา
เชิงคุณภาพและผลการศึกษาเชิงปริมาณของการนําโครงการบานเอ้ืออาทร บานม่ันคงไปปฏิบัติแลวนํามา
สังเคราะหเปนขอคําถามเพ่ือสอบถามผูเชี่ยวชาญจํานวนสิบเจ็ดทานจากสามแหลงไดแก ผูแทนการเคหะ
แหงชาติ ผูแทนสถาบันการเงินท่ีสนับสนุนโครงการนักวิชาการดานรัฐประศาสนศาสตร ดานสังคม
สงเคราะหเพ่ือทําการวิเคราะหและคาดการณความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ กรณีศึกษา
โครงการบานประชารัฐเนื่องจากโครงการดังกลาวเพ่ิมเริ่มดําเนินการจึงไมอาจใชวิธีการประเมินโครงการ
แบบกอนและหลังหรือ CIPP Model ได (เรืองวิทย เกษสุวรรณ, 2555, หนา 143) จึงตองใชการประชุม
กลุมเพ่ือใหไดมาซ่ึงขอคนพบท่ีตอบสนองวัตถุประสงคการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 
3.2 ข้ันตอนการดําเนินการ 
 ผูวิจัยนําเสนอขอมูล โดยวิธีการวิเคราะหสังเคราะหและบูรณาการขอมูลท่ีไดจากการวิเคราะห
ทบทวนแนวคิดทฤษฎี ผลงานวิจัยท่ีเก่ียวของ การสัมภาษณเชิงลึก และการวิจัยเชิงปริมาณข้ันตอน
สุดทาย ผูวิจัยจะดําเนินการสรุปอภิปรายผล และขอเสนอแนะโดยมีรูปแบบ ดังนี้ 
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กระบวนการศึกษาวิจัย   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพท่ี 3.2  กระบวนการศึกษาวิจัย 
 

 
ภาพท่ี 3.1 กระบวนการศึกษาวิจัย 
 
3.3 วิธีการศึกษา  
 3.3.1 การศึกษาวิจัยดวยการสัมภาษณเชิงลึกและประชุมกลุม 
 ผูเชี่ยวชาญ ไดแก ผูบริหารหรือผูแทนการเคหะแหงชาติ ผูจัดการหรือฝายสินเชื่อ ธนาคาร
อาคารสงเคราะห ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย 

วิเคราะหโครงการบานเอ้ืออาทร

และบานประชารัฐ 

การกําหนดนโยบาย 

การนํานโยบายไปปฏิบัติและ 

ผลการดําเนินการ 

ดวยการสัมภาษณ/สังเกตเอกสาร 

 
 

ผลการสัมภาษณ/
เอกสาร 

Focus group 
เพ่ือสรางรูปแบบ
ความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

สัมภาษณเจาะลึกการจัดการ
โครงการ 
ขอคนพบ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จ 
ภาวะผูนําของโครงการ 
การตัดสินเชิงกลยุทธ 
แหลงเงินทุนและการอนุมัติสินเชื่อ 
คุณภาพการกอสราง 
การประชาสัมพันธโครงการ 
ท่ีตั้งและการคมนาคม 
การจัดการโครงการหลังการขาย 
 

ผลลัพธความสําเร็จของโครงการ 
คุณภาพชีวิตในการพักอาศัยในโครงการ 
ความสมประสงคในการมีบานครั้งแรก 
ความพึงพอใจในการมีท่ีอยูอาศัย 
การอยูรวมกันเปนสังคมหมูบาน 
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 ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ผูบริหารท่ีเปนขาราชการทองถ่ินประจํา ไดแก ปลัดเทศบาล เทศบาล
เมืองหัวหิน เทศบาลตําบลเขานอย ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองหัวหินเทศบาลตําบล
เขานอย 
 ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก ประธานชุมชน และผูพักอาศัยในโครงการและผูสนใจขอเขาโครงการ
บานประชารัฐ 
 ผูใหขอมูลสําคัญ ไดแก สื่อมวลชนทองถ่ิน ท่ีปฏิบัติงานอยูในพ้ืนท่ีเทศบาล กลุมเปาหมาย 
 ในการสัมภาษณ ผูศึกษาวิจัย ทําการสัมภาษณตามประเด็นท่ีกําหนดเพ่ือใหการสัมภาษณ สอด
รับกับผลการวิจัยท่ีไดรับจากการวิจัยเชิงเอกสารโดยนําผลการศึกษาจากสวนท่ีหนึ่งมาสรางประเด็น การ
สัมภาษณโดยกรอบทฤษฎีตาง ๆ ท่ีทําการทบทวนวรรณกรรมในบทท่ี 2 ไดแก แนวคิด ทฤษฎี เชิงระบบ
ของเดวิด อีสตัน ซ่ึงจะใชเปนกรอบการสรางคําถามท่ีจะสัมภาษณ ตอมาจะใชแนวคิดทฤษฎีความสามารถ
การบริหารงานภาครัฐสมัยใหม (วันชัย มีชาติ, 2550, หนา 3-4) เพ่ือสัมภาษณตามแนวทางประสิทธิภาพ
การบริหารภาครัฐ ตอมาผูวิจัยจะประยุกตทฤษฎีการบริหารงานภาครัฐสมัยใหม เพ่ือสรางขอคําถามใน
สวนท่ีเก่ียวของกับหลักการบริหารงานองคกรภาครัฐยุคใหม และผูวิจัยจะใชกรอบแนวคิดทฤษฎีพฤติกรรม          
การบริหารงานภาครัฐ (วันชัย มีชาติ, 2550, หนา 3-4) และพฤติกรรมการเมืองในองคกร (เอก ตั้งทรัพย
วัฒนา, 2553, หนา 24) สรางขอคําถามในเรื่องพฤติกรรมความขัดแยง ความแตกตางของความคิด ภูมิ
หลังของผูบริหาร จากนั้นผูวิจัยจะใชแนวคิดทฤษฎีเก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติของ ฟาน มีเตอร 
และฟานฮอน (Van Meter and Van Horn) และทฤษฎีการมีสวนรวมของ Cohen and Uphoff ท่ีเนน
การพยายามหาปจจัยทางจิตวิทยาท่ีมีผลตอการปฏิบัติของบุคคลเพราะคนคือผูปฏิบัติ และทฤษฎี
การศึกษารัฐประศาสนศาสตรของสตีเฟน เบลลี่ (Stephen K Bailey) เพ่ือเปนกรอบการสรางคําถามใน
เรื่องการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ เพ่ือสะทอนความสนใจสาธารณะของ
ชุมชนท่ีมีตอการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติเปรียบเทียบกระบวนการ
กําหนดและนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 3.3.2 การกําหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยางสําหรับการวิจัยเชิงปริมาณผูวิจัยเลือก
ศึกษาผูอยูอาศัยในโครงการบานเ อ้ืออาทร บานม่ันคงและบานประชารัฐ ท่ีตั้ งอยู ในจังหวัด
ประจวบคีรีขันธหนวยการวิเคราะห 
         1) กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจะทําการสุมตัวอยางอยางงาย ดวยสูตรของ Yamane 
Taro (สรชัย พิศาลบุตร, 2544, หนา 106) 
   n = แทนขนาดประชากรกลุมตัวอยาง 

   n = 21 Ne
N

+
 โดยท่ี N = แทนขนาดประชากรในแตละโครงการ 

   e = แทนความคลาดเคลื่อน กําหนดใหเทากับ 0.05 เปอรเซ็นต 2)  
         2) วิธีการสุมตัวอยาง 
    2.1 การสุมหา จะใชการสุมเปนข้ันตอนแบบกลุม (Cluster Random Sampling) 
เปนหนวยการสุม (Sampling Unit) ซ่ึงผูวิจัยไดสุมผูมีรายไดนอยในอําเภอท่ีมีโครงการบานผูมีรายไดนอย
โดยคํานวณจากรายไดระหวาง 5,000-10,000 บาท 10,001-15,000 บาท 15,001-20,000 บาท ของจังหวัด
ประจวบคีรีขันธ จํานวน 457,428 ราย (รายงานสถิติจังหวัดระจวบคีรีขันธ 2560)  
   2.2 การสุมตัวอยาง 
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ตารางท่ี 3.1 ตารางการสุม 

ประชากรท่ีมีรายได จํานวน กลุมตัวอยาง 

5000-10,000 บาท 92860 ราย 386 
10,001-15000 บาท 12,224 ราย 389 
15001-20,000 บาท 253,980 ราย 399 
รวม 359,064 ราย 565 

 
   ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี อําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี และอําเภอเมือง 
อําเภอ 188 ราย รวม 565 รายเก็บแบบสอบถามคืนได 500 ราย คิดเปนรอยละ 88.6 
 
3.4 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 
 ข้ันตอนการสรางและทดสอบเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยมีข้ันตอนการดําเนินการดังนี้ 
 3.4.1 ผูวิจัยไดทําการสํารวจวรรณกรรมซ่ึงเปนแนวคิด และทฤษฎีท่ีเปนพ้ืนฐานความคิดท่ีใชใน
การวิจัยครั้งนี้ ตลอดจนงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือตรวจสอบในเบื้องตนวาในการวัดปจจัยในเชิงทฤษฎีวัดกัน
อยางไร โดยเฉพาะในแตละตัวแปรท่ีไดพัฒนาข้ึนจากทฤษฎีท่ีบทวรรณกรรมไว 
 3.4.2 นําองคความรูท่ีไดจากการทบทวนวรรณกรรมและขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนาม มากําหนด
คํานิยาม ตัวแปรท่ีใชในการศึกษาท้ังการนิยามท่ีใชในการมโนทัศน (Conceptual definition) และนิยาม
เชิงปฏิบัติการ (Operational definition) จากนั้นจึงนําคํานิยามเชิงปฏิบัติการในแตละตัวแปรกําหนด
ตัวชี้วัดโดยใหความสําคัญ กับความตรงเชิงเนื้อหาท่ีครอบคลุม ตัวแปรท่ีตองการใหไดมากท่ีสุด ในการนี้ 
ผูวิจัยไดทําการสรางตารางกําหนดดัชนีตัวแปร (Table specification) ข้ึนเพ่ือกําหนดเนื้อหาขอความ (item) 
ตัวชี้วัดและระดับการวัดในแตละตัวแปร 
 3.4.3 จากนั้นผูวิจัยไดนําขอความ (item) แตละขอความจากตารางกําหนดัชนีตัวแปรมาสรางเปน
ขอคําถาม โดยคําถามแตละขอมีคําตอบเชิงปริมาณแบบชวงโดยมี 5 ตัวเลือก ไดแก มากท่ีสุดหรือเห็น
ดวยอยางยิ่งมาก หรือเห็นดวย ปานกลาง ไมเห็นดวยหรือนอย และไมเห็นดวยอยางยิ่ง หรือนอยท่ีสุด ใน
คําตอบท่ีเห็นดวยอยางยิ่ง หรือมากท่ีสุด จะไดคะแนน 5 คะแนน สวนคําตอบวามากหรือเห็นดวยจะได
คะแนน 4 คะแนน ในคําตอบปานกลางจะไดคะแนน 3 คะแนน สวนคําตอบไมเห็นดวยหรือนอย จะได
คะแนน 2 คะแนน และคําตอบท่ีนอยท่ีสุด หรือไมเห็นดวยอยางยิ่งจะไดคะแนน 1 คะแนน แบบสอบถาม
จะประกอบดวย สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม สวนท่ี 2 จะเปนความสําเร็จของการนํา
โครงการไปปฏิบัติ สวนท่ี 3 เปนปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนําโครงการบานเอ้ืออาทร และบาน     
ประชารัฐไปปฏิบัติ 
 3.4.4 การทดสอบความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Validity test) ในเบื้องตนผูวิจัยไดทําการตรวจสอบ
หาความตรงเชิงเนื้อหาโดยพิจารณาขอคําถาม กับเนื้อหาขอความในตารางกําหนดดัชนี ตัวแปร (Table 
of Specification) และคานิยมเชิงปฏิบัติการท่ีไดผานการทบทวนวรรณกรรมในแนวคิดและทฤษฎีท่ี
เก่ียวของกับตัวแปรแลววามีความตรงกัน และขอมูลจากการลงพ้ืนท่ีภาคสนามจากนั้นเพ่ือใหขอคําถามมี
ความสอดคลองเชิงบริบท ท่ีทําการศึกษาผูวิจัยจึงไดนําเครื่องมือท่ีไดพัฒนาข้ึนไปพิจารณารวมกับ
ผูทรงคุณวุฒิทางรัฐประศาสนศาสตร เศรษฐศาสตรและการบริหารธุรกิจ และเม่ือทําการปรับขอความ
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บางสวนเรียบรอยแลว จึงนําเครื่องมือไปนําเสนออาจารยท่ีปรึกษาและทําการปรับจนเกิดความเหมาะสม 
แลวจึงนําไปทําการทดสอบความเท่ียงตรงตอไป 
 3.4.5 การหาความเท่ียง (Reliability Test) ผูวิจัยนําเครื่องมือท่ีผานกระบวนการขางตน แลวไป
ทดสอบกับผูเขารวมโครงการบานเอ้ืออาทรในจังหวัดนครปฐมจํานวน 30 คน แลวนําขอมูลท่ีไดมาทําการ
วิเคราะหเพ่ือหาความเท่ียง (Alpha Coefficient test) ตามวิธีของ Cronbach 
 
3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ แบงเปน 3 สวน คือ สวนท่ีรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามและ
สวนท่ีรวบรวมขอมูลเอกสาร และสวนท่ีรวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณแบบเจาะลึก ผูวิจัยไดดําเนินการ
ดังนี้ 
 3.5.1 การเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถาม ขอมูลสวนนี้ผูวิจัยจะรวบรวมขอมูลจากผูมีรายได
นอยในอําเภอเมืองหัวหินและปรานบุรีในพ้ืนท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ เปนหนวยการวิเคราะหผูวิจัยดําเนินการ
แจกแบบสอบถาม และเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง 
 3.5.2 การสัมภาษณเจาะลึกผูวิจัยไดขอเขาพบผูใหขอมูลสําคัญท่ีระบุไวในกลุมตัวอยางเพ่ือขอทํา
การสัมภาษณ ตามวัน เวลา ท่ีระบุไว รวมถึงปลัดเทศบาลของเทศบาลท่ีทําการศึกษา 
 3.5.3 การวิเคราะหเอกสาร ผูวิจัยไดขอความอนุเคราะหจากฝายการวิชาการของหนวยงานการ
เคหะแหงชาติรวมถึงการจัดงบประมาณประจําป ตั้งแต พ.ศ. 2549–พ.ศ. 2558 มาทําการศึกษาขอมูลและ
ทําการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตรวจสอบการบริหารจัดการงบประมาณในการเตรียมการสําหรับการนํา
นโยบายไปปฏิบัติมาประกอบกับการศึกษาวิจัยขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมแบบสอบถาม และการ
สัมภาษณแบบเจาะลึกตอไป 
 
3.6 นิยามศัพทเชิงปฏิบัติการ 
 ความสําเร็จของกระบวนการนําโครงการบานเอ้ืออาทรและบานไปปฏิบัติ ดัชนี ท่ีใชวัด
ประกอบดวยตัวแปรตามไดแก ความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
ท่ีประกอบดวยดัชนีชี้วัดดังตอไปนี้ 
 3.6.1 ดานคุณภาพชีวิตในการพักอาศัยในโครงการ ไดแกการสงเสริมคุณภาพการดํารงชีวิตของ
ผู เขารวมโครงการมีคุณภาพตามหลักสากลประกอบดวย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 
สภาพแวดลอมท่ีถูกสุขอนามัย การสันทนาการท่ีเหมาะสมจนสามารถสรางความสุขในการดํารงชีวิตใหกับ
สมาชิกและครอบครัวเจาของบานในโครงการ 
 3.6.2 ความสมประสงคในการมีบานหลังใหมหรือหลังแรกในชีวิต ประกอบดวย ดานคุณภาพการ
กอสราง ไดแกการตอบสนองดานการ สรางอาคารและการใหบริการท้ังกอนการขายและหลังการขาย
รวมถึงคุณภาพของการใหบริการ ไดแกคุณภาพของบานท่ีปลูกสรางและคุณภาพของวัสดุในการใช
กอสรางเหมาะสมราคาไมเอาเปรียบผูบริโภค ดานความคุมคาของการใชบริการหมายถึงความคุมคาของ
บานตอราคาท่ีลูกคาซ้ือ 
 3.6.3 ดานความพึงพอใจในกระบวนการนําโครงการไปปฏิบัติ ประกอบดวยการบรรลุวัตถุประสงค
ของการดํารงชีวิต ความสุขของครอบครัวในการมีบานอาศัยของตนเอง 
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 3.6.4 ดานการเรียนรูการอยูรวมกันในสังคมหมูบาน หมายถึงการศึกษาหาวิธีปรับปรุงระบบงาน
การบริหารหลังการเขาพักอาศัย การมีสวนรวมของบุคลากรและลูกคาตลอดจนประชาชนท่ัวไปไดการ
แลกเปลี่ยนประสบการณเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคสุดทายไดแก คุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย 
 3.6.5 ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของกระบวนการนําโครงการบานเอ้ืออาทรและบานประชารัฐ
ไปปฏิบัติ ประกอบดวย 
         1) มาตรฐานและวัตถุประสงคของโครงการ หมายถึง การสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมี    
รายไดนอย หมายถึง การมีหรือไมมีวัตถุประสงคระบุไวในนโยบาย ความชัดเจนของวัตถุประสงค    
ความจําเปนและความเขาใจในวัตถุประสงคของนโยบายท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและความชัดเจนของ
ข้ันตอนในการดําเนินนโยบายได สามารถมองเห็นแนวทางการปฏิบัติ ตัวบงชี้การบรรลุผลการปฏิบัติและ
มีหลักการเปนไปตามทฤษฎีหรือแนวคิดทางวิชาการใหสามารถยึดเปนแนวทางปฏิบัติตามได 
         2) ทรัพยากรของโครงการ หมายถึงการท่ีหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติมีทรัพยากรดาน
ทุทรัพยหรือสามารถเขาถึงแหลงเงินและสินเชื่อท้ังของหนวยงานและสามารถอํานวยความสะดวกใหกับ
ผูเขารวมโครงการและหมายรวมถึงทุนมนุษยของหนวยงาน 
         3) การสื่อสารระหวางองคกรและการบังคับใชกฎหมาย หมายถึง การประสานการปฏิบัติ
ภายในหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ กับหนวยงานท่ีเ ก่ียวของ อาทิ แหลงเงินทุนและสินเชื่อ         
หมายรวมถึง การติดตอประสานงานภายในหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
         4) เง่ือนไข ของสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม หมายถึง สภาวะการทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม การแทรกแซงแสวงประโยชนของขาราชการและนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพลใน
ทองถ่ินขณะท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลกระทบตอประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 3.6.6 ปจจัยหนวยงานโครงการและประชาคม หมายถึง ตัวแปรของรูปแบบความสัมพันธโครงสราง
เชิงสาเหตุท่ีคํานึงถึงการปฏิบัติตามกรอบของนโยบายวาสามารถปฏิบัติไดหรือไมจากการไดรับหรือไม
ไดรับการสงเสริมการชวยเหลือท่ีนอกเหนือจากการจัดสรรทรัพยากรปกติเปนการสงเสริมจากองคกรท่ีอยู
ภายนอกและการสงเสริมใหมีกลไกในการควบคุม กํากับการดําเนินการของโครงการ การกํากับภายใน
โครงการใหเกิดการใหเกิดการปฏิบัติหรือตอตาน ยับยั้ง การขาดแคลนสิ่งเหลานี้มีผลใหปฏิบัตินโยบาย
ไมไดบรรลุวัตถุประสงคประกอบดวย 
         1) ภาวะผูนําดานการจัดการโครงการ หมายถึง การใชภาวะผูนําจากการมีตําแหนงเปนผูบริหาร 
การใชความเขมแข็งในการแกไขปญหา และการใชคุณลักษณะสวนตนทําการปรับปรุงระบบงานการ
บริหารโครงการ 
         2) การตัดสินใจเชิงกลยุทธของโครงการ เปนการตัดสินใจเพ่ือดําเนินการดวยเหตุผล สามารถ
ใชโอกาสและแสวงหาทางเลือกท่ีเหมาะสมใหเกิดความสําเร็จ 
         3) การจัดการอยางผูประกอบการ หมายถึง การทําโอกาสใหเปนจริงไดโดยผสมผสานใช
ทรัพยากรท่ีเหมาะสมเทาท่ีสามารถแสวงหาได 
         4) แหลงเงินทุนหมายถึง แหลงท่ีมาของสินเชื่อเพ่ือการซ้ือท่ีอยูอาศัย จากแหลงเงินตางๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน มีเงินทุนใหกูยืมสําหรับผูประสงคทําการเชาซ้ือและข้ันตอนในการอนุมัติสินเชื่อ
รวมถึงกระบวนการติดตามหนี้สิน 
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         5) คุณภาพการกอสราง หมายถึง การกําหนดข้ันตอนกระบวนการกอสรางการใช วัตถุดิบ 
และแรงงานท่ีใชในกระบวนการผลิตของโครงการกอสราง การตรวจสอบคุณภาพการกอสรางของ
โครงการใหมีคุณภาพและไดมาตรฐานตามกําหนด 
         6) ความสามารถการขายโครงการ หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ีสงผลตอการดําเนินงาน
เพ่ือสรางความพึงพอใจแกลูกคา ประกอบดวย บานหรือหองชุดท่ีสรางข้ึนเพ่ือผูมีรายไดนอยมีความพึง
พอใจท่ีจะซ้ือเม่ือเทียบกับคุณภาพผลิตภัณฑและราคาท่ีผูมีรายไดนอยสามารถซ้ือเปนเงินสดหรือจัด
สินเชื่อได 
         7) การสื่อสารและการประชาสัมพันธการตลาด หมายถึง ชองทางท่ีใชในการติดตอสื่อสาร
ท่ีโครงการกอสรางบานผูมีรายไดนอยสามารถสื่อไปถึงผูซ้ือหรือลูกคาอาทิ การโฆษณา ประชาสัมพันธ 
 3.6.7 ปจจัยดานท่ีตั้งโครงการและการคมนาคม หมายถึง ทําเลท่ีตั้งของโครงการท่ีเอ้ือตอการดํารง
ชีวิตประจําวันการคมนาคมและการขนสง โครงสรางพ้ืนฐาน 
 3.6.8 การบริการหลังการขาย หมายถึง การท่ีจัดตั้งนิติบุคคลเพ่ือการจัดการโครงการ การดูแล
บํารุงรักษาโครงสรางพ้ืนฐานของโครงการ การจัดสวัสดิการโครงการ 
 
ตารางท่ี 3.2 แสดงนิยามเชิงปฏิบัติการ 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
ความสําเร็จของการ
นํานโยบาย/โครงการ
ไปปฏิบัต ิ
 

1. ดานคุณภาพชีวิตใน
การพักอาศัยในโครงการ 
ไดแกการสงเสริมคุณภาพ
การดํารงชีวิตของ
ผูเขารวมโครงการมี
คุณภาพตามหลักสากล
ประกอบดวย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพยสิน สภาพแวดลอม
ท่ีถูกสุขอนามัย          
การสันทนาการท่ี
เหมาะสมจนสามารถสราง
ความสุขในการดํารงชีวิต
ใหกับสมาชิกและ
ครอบครัวเจาของบานใน
โครงการ 

1) ความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของ
สมาชิกในโครงการ 

2) ความสามารถของ
พนักงานรักษาความ
ปลอดภัย 

3) สภาพแวดลอมและ
ขยะภายในโครงการ 

4) ไฟฟา น้ําประปาและ 
สวนหยอมมีคุณภาพ
ในการใชงาน 

 

       ชวง 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
ความสําเร็จของการ
นํานโยบาย/โครงการ
ไปปฏิบัต ิ
 

2. ความสมประสงคใน
การมีชีวิตใหมหมายถึง
การตอบสนองดานการ 
สรางอาคารและการ
ใหบริการท้ังกอนการขาย
และหลังการขายรวมถึง
คุณภาพของการใหบริการ 
ไดแกคุณภาพของบานท่ี
ปลูกสรางและคุณภาพของ
วัสดุในการใชกอสราง
เหมาะสมราคาไมเอา
เปรียบผูบริโภค ดานความ
คุมคาของการใชบริการ
หมายถึงความคุมคาของ
บานตอราคาท่ีลูกคาซ้ือ 
3. ความพึงพอใจใน
นโยบายกอสรางท่ีพัก
อาศัยใหผูมีรายไดนอย
หมายถึงการบรรลุ
วัตถุประสงคของการ
ดํารงชีวิตมีความสุขจาก
การมีท่ีพักอาศัยของ
ตนเองและจํานวนเงินผอน
ชําระท่ีผูมีรายไดนอย
สามารถเขาถึงการเชาซ้ือ
ได 

5) ความสุขของสมาชิกใน
ครอบครัวท่ีไดอยู
อาศัยในโครงการ
หมูบาน   

6) คุณภาพชีวิตของผูรวม
โครงการ  

7) คุณภาพของการ
จัดการสาธารณูปโภค
และสิ่งแวดลอมใน
โครงการ 

8) การมีสวนรวมของ
สมาชิกโครงการในการ
จัดการโครงการ 

9) ความสมหวังในการมี
บานของตนเอง 

10) พอใจในการกําหนด
นโยบายสรางท่ีพัก
อาศัยใหผูมีรายไดนอย 
 

ชวง 

ความสําเร็จของการ
นํานโยบาย/โครงการ
ไปปฏิบัต ิ

4. ดานการเรียนรูการอยู
รวมกันในสังคมหมูบาน 
หมายถึงการศึกษาหาวิธี
ปรับปรุงระบบงานการ
บริหารหลังการเขาพัก
อาศัย การมีสวนรวมของ
บุคลากรและลูกคา
ตลอดจนประชาชนท่ัวไป 

11) โครงการสามารถ
กอสรางไดสําเร็จอยาง
สมบูรณ 
12) สามารถผอนชําระได
โดยไมกระทบรายได 
13) สามารถปรับตัวเขา
กับการเปนสมาชิกของ
โครงการ  
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
 ไดการแลกเปลี่ยน

ประสบการณเพ่ือใหบรรลุ
วัตถุประสงคสุดทายไดแก 
คุณภาพชีวิตของผูมีรายได
นอย 

14) เรียนรูการอยูรวมกัน
เปนสังคมในหมูบาน 
15) จายคาบํารุง
สาธารณูปโภคสมํ่าเสมอ 

ชวง 

ความชัดเจนของ
มาตรฐานและ
วัตถุประสงคของการ
นําโครงการไปปฏิบัต ิ

หมายถึง การมีหรือไมมี
วัตถุประสงคระบุไวใน
นโยบาย ความชัดเจนของ
วัตถุประสงค ความจําเปน
และความเขาใจใน
วัตถุประสงคของนโยบาย
ท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติและ 
ความชัดเจนของข้ันตอน
ในการดําเนิน นโยบายได 
สามารถมองเห็นแนว
ทางการปฏิบัติ  ตัวบงชี้
การบรรลุผลการ ปฏิบัติ
และมี หลักการเปนไปตาม
ทฤษฎี หรือแนวคิดทาง
วิชาการใหสามารถยึดเปน
แนวทางปฏิบัติได 

16) ความชัดเจนของ
รัฐบาลในการการกอสราง
ท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย 
17) ความชัดเจนของ
รัฐบาลข้ันตอนในการ
ดําเนินโครงการ 
18) ความมุงหมายของ
การจัดทําโครงการ
กอสรางท่ีอยูอาศัย 
สําหรับผูมีรายไดนอย 
19) ความสําเร็จของการ
ดําเนินการโครงการ 
20) ผูมีรายไดนอย ได
ประโยชนจากความ 
สําเร็จของโครงการ   

 

ทรัพยากรของ
นโยบาย 

หมายถึง การท่ีหนวยงาน
นํานโยบายไปปฏิบัติมี
ทรัพยากรดานทุนท้ัง       
ทุนทรัพยหรือสามารถ
เขาถึงแหลงเงินและสินเชื่อ
ท้ังของหนวยงานและ
สามารถอํานวยความ
สะดวกใหกับผูเขารวม
โครงการ 

21) โครงการมีความ
พรอมทางดานเงินทุนใน
การดําเนินงาน   
22) หนวยงานของ
โครงการสามารถติดตอ
ประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการติดตอ
กับแหลงสินเชื่อ 
23) เจาหนาท่ีของ
โครงการมีความรู
ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
  25) ความราบรื่นของการ

ประสานงานระหวาง
โครงการกับผูเขารวม
โครงการ  
26) ภาพรวมของการ
ปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
โครงการ 

 

การส่ือสารระหวาง
องคกรและการบังคับ
ใชกฎหมาย 

หมายถึง การประสานการ
ปฏิบัติภายในหนวยงานนํา
นโยบายไปปฏิบัติกับ
หนวยงานท่ีเก่ียวของ อาทิ
แหลงเงินทุนและสินเชื่อ 
หมายรวมถึงการติดตอ
ประสานงานภายใน
หนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของ
กับการนํานโยบายไป
ปฏิบัติ 

27) การติดตอ
ประสานงานระหวาง
โครงการกับผูเขารวม
โครงการมีความราบรื่น 
28) ความสะดวกของ
การติดตอกับหนวยงาน
ภายในโครงการ 
29) สามารถประสาน 
งานระหวางโครงการกับ
หนวยงานท่ีสนับสนุน
การปฏิบัติ 
30) ความสําเร็จในการ
ประชาสัมพันธกิจกรรม
ของโครงการใหกับ
ผูเขารวมโครงการ 
31) ความพรอมของ
อุปกรณและพนักงาน
ของโครงการดานการ
ติดตอสื่อสาร 

 

เง่ือนไข ของสภาวะ
ทางการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 

หมายถึง สภาวะการทาง
การเมือง เศรษฐกิจและ
สังคม การแทรกแซงแสวง
ประโยชนของขาราชการ
และนักการเมืองหรือผูมี
อิทธิพลในทองถ่ินขณะท่ี
นํานโยบายไปปฏิบัติ            
มีผลกระทบตอ 

32) ความผันผวนทาง
การเมืองขณะดําเนินการ
กอสรางโครงการ 
33) การแทรกแซงจาก
นักการเมืองขณะกอสราง
และกอสรางเสร็จเพ่ือ
แสวงประโยชน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
 ประสิทธิผลของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 
 

34) ผลกระทบจากความ
ผันผวนของสภาวะ
เศรษฐกิจขณะดําเนิน
โครงการ 
35)สังคมไทยตอบสนอง
ตอโครงการในดานบวก 

 

ภาวะผูนําดานการ
จัดการโครงการ 

หมายถึง การใชภาวะผูนํา
จากการมีตําแหนงเปน
ผูบริหาร การใชความ
เขมแข็งในการแกไขปญหา 
และการใชคุณลักษณะ
สวนตนทําการปรับปรุง
ระบบงานการบริหาร
โครงการ 
 

36) ผูจัดการโครงการ
บริหารงานตามหลักการ
บริหารงานท่ีดี 
37) ผูจัดการโครงการมี
จิตใจและรางกายท่ี
เขมแข็งสามารถจัดการ
ปญหาและอุปสรรค 
38) ผูจัดการโครงการมี
มนุษยสัมพันธและจิตใจท่ี
มุงชวยเหลือแกปญหา
ใหกับสมาชิกโครงการ 

 

การตัดสินใจเชิง         
กลยุทธ 

หมายถึง การตัดสินใจเพ่ือ
ดําเนินการดวยเหตุผล 
สามารถใชโอกาสและ
แสวงหาทางเลือกท่ี
เหมาะสมใหเกิดความ 
สําเร็จ 

39) ผูบริหารโครงการใช
หลักเหตุผลในการ
ตัดสินใจดําเนินการใด ๆ 
ท่ีเก่ียวกับโครงการ 
40) ผูบริหารและ
เจาหนาท่ีโครงการให
ทางเลือกท่ีเหมาะสมกับ
สมาชิกในการแกปญหา
ผูบริหารและเจาหนาท่ี
โครงการตัดสินใจ
เหมาะสมและสรางโอกาส
ในการแกปญหา 
41) ผูบริหารโครงการ
สามารถพลิกวิกฤตเปน
โอกาส 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
  42) ผูบริหารแสวง

ประโยชนจากทรัพยากร
ท่ีมีอยู  
43) โครงการสามารถ
ดําเนินการแลวเสร็จ
ทันเวลา 

 

แหลงเงินทุนและการ
อนุมัติสินเช่ือ 

หมายถึง แหลงท่ีมาของ
สินเชื่อเพ่ือการซ้ือท่ีอยู
อาศัยจากแหลงเงินตาง ๆ
ท้ังภาครัฐและเอกชน มี
เงินทุนใหกูยืมสําหรับผู
ประสงคทําการเชาซ้ือและ
ข้ันตอนในการอนุมัติ
สินเชื่อรวมถึงกระบวนการ
ติดตามหนี้สิน 

44) ความพอเพียงของ
สถาบันการเงินท่ีรวม
ปลอยสินเชื่อใหกับผูเชา
ซ้ือโครงการ 
45) กระบวนการขอ
อนุมัติสินเชื่อมีความ
สะดวก 
46) ความเขมงวดในการ
ติดตามการผอนชําระ 

 

การส่ือสารและการ
ประชาสัมพันธ 
การตลาด 

หมายถึง ชองทางท่ีใชใน
การติดตอสื่อสารท่ี
โครงการกอสรางบาน ผูมี
รายไดนอยสามารถสื่อไป
ถึงผูซ้ือหรือลูกคาอาทิ การ
โฆษณา ประชาสัมพันธ 

47) ความสะดวกในการ
ติดตอขอขอมูลการซ้ือ
โครงการ 
48) เอกสารแนะนํา
โครงการมีขอมูล
ครบถวนและเขาใจงาย 
49) แผนปายโฆษณามี
ปริมาณเพียงพอ 

 

ปจจัยดานคุณภาพ
การกอสราง 

หมายถึง การกําหนด
ข้ันตอน กระบวนการ
กอสรางการใช วัตถุดิบ 
และแรงงานท่ีใชใน
กระบวนการผลิตของ
โครงการกอสราง การ
ตรวจสอบคุณภาพการ
กอสรางของโครงการใหมี
คุณภาพและไดมาตรฐาน
ตามกําหนด 

50) คุณภาพวัตถุท่ีใชใน
การกอสรางโครงการ 
52) คุณภาพการกอสราง
โครงการ 
53) การควบคุมการ
กอสรางเปนไปตาม
มาตรฐาน 
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ตารางท่ี 3.2 (ตอ) 
 

 ความหมาย ตัวช้ีวัด ระดับการวัด 
ปจจัยดานขาย
โครงการ 

หมายถึง ตัวแปรทางการ 
ตลาดท่ีสงผลตอการ
ดําเนินงานเพ่ือสรางความ    
พึงพอใจแกลูกคา 
ประกอบดวย บานหรือ 
หองชุดท่ีสรางข้ึนเพ่ือผูมี
รายไดนอยมีความพึง
พอใจท่ีจะซ้ือเม่ือเทียบกับ
คุณภาพผลิตภัณฑและ
ราคาท่ีผูมีรายไดนอย
สามารถซ้ือเปนเงินสดหรือ
จัดสินเชื่อได 

54) บานและหองชุดใน
โครงการมีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคา  
55) ราคาตอหนวยของ
โครงการมีความเหมาะสม 
56) สิ่งอุปกรณท่ีจัดแถม
ใหชวยในการตัดสินใจซ้ือ 

 

ปจจัยดานท่ีตั้ง
โครงการและการ
คมนาคม 

หมายถึง ทําเลท่ีตั้งของ
โครงการท่ีเอ้ือตอการดํารง
ชีวิตประจําวันการ
คมนาคมและการขนสง 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

57) ความเหมาะสมของ
ท่ีตั้งโครงการ 
58) ความพรอมของ 
ไฟฟา ประปา เครือขาย
สื่อสารบริเวณท่ีตั้งของ
โครงการ 
59) ความสะดวกในการ
ดํารงชีวิตประจําวันเม่ือ
อยูในโครงการ 

 

การบริการหลังการ
ขาย 

หมายถึง การท่ีจัดตั้งนิติ
บุคคลเพ่ือการจัดการ
โครงการ การดูแล
บํารุงรักษาโครงสราง
พ้ืนฐานของโครงการ การ
จัดสวัสดิการโครงการ 

60) นิติบุคคลสามารถ
ดําเนินการอยางมี
ประสิทธิภาพ 
61) การบํารุงรักษา
สาธารณูปโภคภายใน
โครงการมีความสมํ่าเสมอ 
62) การจัดการสวัสดิการ
ของโครงการ 

 

 
 
 
 
 



57 

3.7 สมมติฐานทางสถิติ 
 สมมติฐานทางสถิติสําหรับการวิจัยปริมาณของการศึกษาวิจัยครั้งนี้ 
 สมมติฐานทางสถิติ สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ 
 HO: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง 
 HA: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับสูง 
 สมมติฐานทางสถิติ สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ 
 HO: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไมมีความ
แตกตางกันจากทัศนะของผูกลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร 
 HA: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไมมีความแตกตาง
กันจากทัศนะของผูกลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร 
 สมมติฐานทางสถิติ สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ 
 HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
 HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
 สมมติฐานทางสถิติ สําหรับการวิจัยเชิงสํารวจ 
 HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
ไมสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดไมนอย
กวารอยละ 30 
 HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
สามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดไมนอยกวา
รอยละ 30 
 
3.8 การวิเคราะหขอมูล 
 การวิเคราะหขอมูลโดยโปรแกรม SPSS for Windows ในสวนนี้เปนการวิเคราะหขอมูลเพ่ือหา
คาสถิติ 
 คาความถ่ี (Frequency) คารอยละ (Parentage) ของขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามเพ่ือ
พรรณนาคุณลักษณะท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
 คาเฉลี่ย (Mean) คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) เพ่ือตรวจสอบคุณลักษณะ
เบื้องตนของขอมูลกับความเหมาะสมในการวิเคราะหขอมูลหลายตัวแปร (Multivariate analysis)  
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3.9 เครื่องมือท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 
 การเก็บขอมูลในการศึกษาวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยเลือกใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือหลักซ่ึงแบง
โครงสรางของแบบสอบถาม ออกเปนสองสวน 
 สวนท่ี 1 เปนคําถาม ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 สวนท่ี 2 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย
ไปปฏิบัติ 
 สวนท่ี 3 เปนคําถามท่ีเก่ียวกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย
ไปปฏิบัติ 
 
ตารางท่ี 3.3 เกณฑการใหคะแนนของคําถาม 
 

รายการ ชวงคะแนน คะแนนท่ีตั้งไว 

เห็นดวยอยางยิ่ง 
เห็นดวย 
ปานกลาง 
ไมเห็นดวย 
ไมเห็นดวยอยางยิ่ง 

4.21 – 5.00 
3.41 – 4.20 
2.61 – 3.40 
1.81 – 2.60 
1.00 – 1.80 

5 
4 
3 
2 
1 

 
 การจัดกระทําและวิเคราะหขอมูลการวิเคราะหขอมูลแบงออกเปน 3 สวน คือ 
 การวิเคราะหขอมูลจากการคนควาเอกสาร และการวิเคราะหขอมูลจากการสัมภาษณ 
 มิติท่ี 1 การวิเคราะหเอกสาร ประกอบดวย 
 การวิเคราะหโครงสรางทางการคลัง ท่ีประกอบดวย โครงสรางทางดานรายรับ โครงสราง
ทางดานรายจายในการบริหารจัดการโครงการบานประชารัฐและบานเอ้ืออาทร 
 มิติท่ี 2 การวิเคราะหเชิงคุณภาพ ผูวิจัยวิเคราะหและตีความจากคําสัมภาษณ โดยหลักการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) และการตีความของผูวิจัย 
 มิติท่ี 3 การวิเคราะหเชิงปริมาณ จากขอมูลปฐมภูมิประกอบดวย 
 1) การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยางโดยใชคารอยละ 
 2) การวิเคราะหเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยใหผูมีรายไดนอย
กรณีศึกษาบานเอ้ืออาทร จากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรของผูตอบ
แบบสอบถามโดยใชสถิติ ONE WAY ANOVA และ T test 
 3) การวิเคราะหดานความสัมพันธของปจจัยท่ีมีผลตอประสิทธิผลการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัย
ใหผูมีรายไดนอยกรณีศึกษาบานเอ้ืออาทร กับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จะใชสถิติ
Pearson‘r 
 4) การพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติใชสถิติ Multiple Regression 
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ตารางท่ี 3.4 แสดงแบบสอบถามเชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือเตรียมการสรางแบบสอบถาม    
       รอบแรก) 
 

ขอคําถาม แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 

1) สภาพการณปญหาเรื่องท่ีอยูอาศัยของผูมีรายได
นอย 

ทฤษฎีความเปนเหตุผล (Rational theory) 

2) ความพรอมในการจัดการปญหาอยูอาศัยของผูมี
รายไดนอย 

ทฤษฎีเชิงระบบ 

3) การเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากสื่อและ
ประชาชนในการดําเนินโครงการและการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโครงการ 

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม 

4) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัต ิ

ทฤษฎีน โยบายสาธารณะและการนํ า
นโยบายไปปฏิบัต ิ

5) ความขัดแยงกับหนวยงานขางเดียวและหนวยเหนือ ทฤษฎีความขัดแยง 

6) แนวทางท่ีเหมาะสมในการนํานโยบายการ
กอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผู มีรายไดนอยไป
ปฏิบัต ิ

ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
และการจัดการภาครัฐสมัยใหม 

 
 
 



บทที่ 4 
ผลการวิเคราะหขอมูล 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหงานวิจัยเรื่อง รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายการ
กอสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ และนําเสนอ รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายได
นอยไปปฏิบัติ  โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) ดวยการใชท้ังเทคนิคเชิงปริมาณ 
(Quantitative technique) และเทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative technique) กลุมตัวอยางท่ีใชใน
การศึกษา แบงออกเปน ประชาชนผูมีรายไดนอยในพ้ืนท่ีบริการของอําเภอหัวหิน/ปราณบุรี/เมือง
ประจวบคีรีขันธ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ไดแก ผูบริหารท่ีมีสวน
ในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู มีสวนไดเสียกับนโยบายไดแก ผูนําชุมชน 
ขาราชการระดับสูงในอําเภอเมืองหัวหิน และนักวิชาการผูศึกษาวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
ผูบริหาร พนักงานผูบริหารของหนวยราชการท่ีเก่ียวของกับการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
ผูบริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห/ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทย ท่ีอยูพ้ืนท่ีอําเภอหัว
หิน อําเภอปราณบุรีและอําเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ เครื่องมือท่ีใชศึกษา ไดแก แบบสอบถาม 
(Questionnaire) และประเด็นคําถาม การสนทนากลุม ระดมความคิดเห็นดวยเทคนิค Focus group 
discussion การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (%) และขอมูลเชิง
คุณภาพใชการวิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และการตีความและนําเสนอโดยการบรรยายเชิง
พรรณนา (Descriptive analysis) การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอให สอดคลองกับ
วัตถุประสงคและกรอบแนวคิด 
 
4.1 ผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 4.1.1 การศึกษาเอกสารเก่ียวของกับการสรางท่ีพักสําหรับผูมีรายไดนอย 
         4.1.1.1 ปญหาการสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยมีความเปนมาอยางไร (แนวคิดทฤษฎีของ 
David Easton; ทฤษฎีเชิงระบบ) การสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยอยูบนพ้ืนฐานแนวคิดสวัสดิการสังคม
เพ่ือสรางความเปนธรรมใหแกสังคมโดยท่ีทําการกระจายผลประโยชนจากผูมีรายไดสูงไปสูผูมีรายไดต่ํา 
ผานกระบวนการนโยบายท่ีประกอบดวยการกอรูปและการกําหนดนโยบายของภาครัฐท่ีทุกประเทศใน
โลกดําเนินการ โดยท่ีอาจจะมาจากนโยบายการรณณรงคหาเสียงเลือกตั้งของพรรคการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย หรือองคอธิปตยกําหนดข้ึนในประเทศท่ีรัฐราชการเปนผูบริหาร ผูกลาววาการสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยมีลักษณะเปนนโยบายประชานิยม แตทุกประเทศตองมีการกําหนดนโยบายสราง   ท่ี
พักอาศัยผูมีรายไดนอยท้ังสิ้น เพ่ือเปนการทําใหสังคม มีความสงบเรียบรอยไมเกิดความเหลื่อมล้ํา จนไม
อาจอยูรวมกันได 
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         4.1.1.2 ประวัติความเปนมาของการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย สําหรับประเทศ
ไทย การสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย เริ่มตั้งแตรัฐบาลของจอมพล ป พิบูลสงคราม ไดมีการกําหนด
นโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมาไดนอย โดยจัดสรางเปนบานเรือนแถวริมขอบสนามมาราชติณมัย
สโมสรนางเลิ้ง และอาคารท่ีพักเรือนเดียวท่ีบริเวณคลองประปา ถนนพระรามหก หมูบานดังกลาว ไดเปน
มรดกตกทอดปรากฏอยูจนถึงปจจุบัน ตอมาในสมัยรัฐบาลจอมพลถนอม กิตติขจร รัฐบาลรับเปนเจาภาพ
การแขงขันกีฬาอาเซียนเกมสครั้งท่ีหา ในขอตกลงรัฐบาลไทยตองจัดใหมีหมูบานนักกีฬาสําหรับนักกีฬาท่ี
เขารวมการแขงขันกีฬาอาเซียนเกมสครั้งท่ีหา จึงดําเนินการกอสรางหมูบานนักกีฬาข้ึน ท่ีตําบลคลองกุม 
อําเภอบางกะป กรุงเทพมหานคร เม่ือการแขงขันสิ้นสุดลง รัฐบาลในขณะนั้นเปดโอกาส ใหผูมีรายไดนอย
จับจอง  เพ่ือเปนท่ีพักอาศัย โดยคิดราคาท่ีเหมาะสม สําหรับผูมีรายไดนอย และตอมารัฐบาลจัดทํา
โครงการโครงการแฟลตดินแดง อําเภอดินแดง โดยการจัดการท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยไดจับจอง
เพ่ือเปนท่ีอยูอาศัย ตอมาทุกรัฐบาลท่ีเขามาบริหารประเทศไดมีความพยายามแกไขปญหาท่ีพักอาศัย
ใหกับผูมีรายไดนอย โดยการท่ีรัฐบาลไดจัดตั้งหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอยในประเทศไทยเริ่มจากการ จัดตั้งกองเคหะสถานสงเคราะห สํานักงานอาคารสงเคราะห 
ธนาคารอาคารสงเคราะห และสํานักงานปรับปรุงแหลงเสื่อมโทรมกรุงเทพมหานคร โดยท่ีหนวยงานท่ี
กลาวมา มีภารกิจแกปญหาการขาดแคลนท่ีอยูอาศัยของประชาชนท่ีปญหาเพ่ิมมากข้ึนทุก ๆ ป ขณะท่ี
การแกปญหาของหนวยงานดังกลาว ไมอาจสนองตอภารกิจไดอยางมีประสิทธิผล เนื่องจากมีตนสังกัดท่ี
แตกตางกัน รัฐบาลขณะนั้นจึงไดรวมหนวยงานดังกลาวพรอมบุคลากรบางสวนท่ีเก่ียวของเขามาเปน
หนวยงานใหม  ไดแก การเคหะแหงชาติ เปนรัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคง
ของมนุษย กอตั้งข้ึนเม่ือ 12 กุมภาพันธ 2516 ตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับท่ี 316 ดําเนินงานภายใต
พระราชบัญญัติการเคหะแหงชาติ พ.ศ. 2537 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค
เพ่ือจัดใหมีเคหะสถาน เพ่ือใหประชาชนไดมีท่ีอยูอาศัย พรอมจัดใหมีระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
สิ่งอํานวยความสะดวก แกผูอยูอาศัยใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ท้ังทางสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดลอม และ
ใหความชวยเหลือทางการเงินแกประชาชนท่ีประสงคจะมีเคหะของตนเอง หรือผูท่ีประสงคจะรวมดําเนิน
กิจกรรมกับการเคหะแหงชาติในการจัดใหมีเคหะเพ่ือใหประชาชนเชา เชาซ้ือ หรือซ้ือและประกอบธุรกิจ
เก่ียวกับการกอสราง อาคารหรือจัดหาท่ีดิน การปรับปรุง รื้อหรือยายแหลงเสื่อมโทรม เพ่ือใหมีสภาพการ
อยูอาศัย สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจและสังคมท่ีดีข้ึน (http://www.nha.co.th, 21 สิงหาคม 2561) ปจจุบัน
การดําเนินการไดกระจายลงสูจังหวัดตาง ๆ ในทุกภาคของประเทศไทยโดยมีรูปแบบการจัดการสรางท่ี
พักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยในปจจุบันอยูสามรูปแบบหลัก ประกอบดวย 
         1) โครงการบานเอ้ืออาทร  เปนโครงการท่ีตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใน พ.ศ. 2546 – 
พ.ศ. 2549 ในดานการจัดสรางท่ีอยูอาศัยท่ีไดมาตรฐานสําหรับผูมีรายไดนอย และดอยโอกาสขาราชการ ชั้น
ผูนอยและพนักงานหนวยงานของรัฐท่ีมีรายไดตอครัวเรือนไมเกิน 15,000 บาทตอเดือน ป พ.ศ. 2546 – 
พ.ศ. 2547 ไมเกิน 17,500 บาทตอเดือน และไมเกิน 30,000 บาทตอเดือน ในป พ.ศ. 2551 และไมเกิน  
40,000 บาท ตอเดือนนับตั้งแต พ.ศ. 2552 เปนตนไป โดยการจัดสรรท่ีอยูอาศัยตามมาตรฐานจากการอนุมัติ
ของคณะรัฐมนตรี จํานวน 501,727 หนวยตั้งป พ.ศ. 2546-พ.ศ. 2550 ตอมาคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหมีการ
ปรับลดการกอสรางเหลือ 300,504 หนวย เม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2550 และเพ่ือใหสอดคลองกับโครงสราง
ทางการเงินของการเคหะแหงชาติ จึงสรางไดเพียง 281,546 หนวย เทานั้น โครงการบานเอ้ืออาทร รัฐใหเงิน
อุดหนุนตนทุนคาพัฒนาสาธารณูปโภคหนวยละ 80,000 บาท (http://www.nha.co.th, 14 กันยายน 2559) 

http://www.nha.co.th/
http://www.nha.co.th/
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โครงการบานเอ้ืออาทรมีในจังหวัดกรุงเทพ ระยอง ขอนแกน เชียงใหม ชลบุรี ภูเก็ต  นครศรีธรรมราช 
ประจวบคีรีขันธ เปนตน 
         2) โครงการบานประชารัฐ เปนโครงการสนับสนุนการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
และปานกลาง มีความมุงหมายในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจมหภาคผานภาคอสังหาริมทรัพย ตามนโยบาย
รัฐบาลตามท่ีไดมีการกําหนดนโยบาย ไดเริ่มดําเนินการนํานโยบายไปปฏิบัติ เม่ือมีนาคม 2559       
โครงการประชารัฐ เปนความรวมมือระหวางภาครัฐไดแก ธนาคาร อาคารสงเคราะห ธนาคารกรุงไทย 
ธนาคารอิสลาม ธนาคารออมสิน บสก. บสส. กรมธนารักษ และการรถไฟ รวมกับ 3 สมาคม ไดแก 
อสังหาริมทรัพย เพ่ือดําเนินโครงการบานประชารัฐ เพ่ือผูมีรายไดนอยและปานกลาง โดยมีธนาคาร    
อาคารสงเคราะห เปนผูสนับสนุนสินเชื่อหลัก ประกอบดวย สินเชื่อเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัยและสินเชื่อเพ่ือพัฒนา
โครงการใหกับผูประกอบการจากโครงการดังกลาว โดยเฉพาะสินเชื่อเพ่ือซ้ือท่ีอยูอาศัย ธนาคารอาคาร
สงเคราะห ตั้งวงเงินสําหรับการปลอยกู 10,000 ลานบาทตอป เปนเวลา 3 ป โดยท่ีผูซ้ือบานแตละรายจะ
ไดรับวงเงินกูเต็มจํานวน ดวยอัตราดอกเบี้ยท่ีต่ําพิเศษ และกระทรวงการคลังชวยเหลือเรื่องคาธรรมเนียม
การโอน โดยใหธนาคารอาคารสงเคราะห ออกใชคาใชจายดังกลาวแทนผูซ้ือทุกรายอีกดวย รายละเอียดของ
การสนับสนุนจากภาครัฐตอโครงการบานประชารัฐ แบงออกเปน สอง สวนคือ 
   1) สินเชื่อเพ่ือการพัฒนาโครงการ (Pre Finance) วงเงิน 10,000 ลานบาทใหกับ
ผูประกอบการท่ีทําการกอสรางและพัฒนาอสังหาริมทรัพยท่ีดําเนินการโครงการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอยท่ีเขารวมโครงการบานประชารัฐดวยอัตราดอกเบี้ยคงท่ี ปท่ีหนึ่งและสอง เทากับ 4%ตอป ปท่ี
สาม จนถึงตลอดอายุสัญญาเงินกูดอกเบ้ียไมต่ํากวา MLR-1%ตอป 
   2) สินเชื่อเพ่ือท่ีอยูอาศัย (Post Finance) สําหรับประชาชนท่ัวไปวงเงินรวม 20,000  ลาน
บาท อัตราดอกเบี้ยผอนปรนแยกออกเปน 1 วงเงินกูเพ่ือสรางท่ีอยูอาศัยราคาไมเกิน 700,000 บาท หรือ
กรณีกูเพ่ือซอมแซมหรือตอเติมวงเงินไมเกิน 500,000 บาท คิดอัตรา 0% นานหนึ่งปแรก ปท่ีสองและสาม
อัตราดอกเบี้ย 2 %ตอป และสุดทายอัตราดอกเบี้ย 5% ตอป และปท่ี 7 จนตลอดอายุสัญญาอัตราดอกเบี้ย 
0.75% ตอป วงเงินกูเพ่ือซ้ือหรือกอสรางท่ีอยูอาศัยราคามากกวา 700,000 บาท แตไมเกิน 1.5 ลานบาท 
คิดอัตราคงท่ีปท่ี 1-3% เทากับ 3% ตอป (ฝายสื่อสารองคกรธนาคารอาคารสงเคราะห, http://www.ghbank. 
co.th, 26 สิงหาคม 2559) 
         3) โครงการบานม่ันคง เปนรูปแบบหนึ่งของการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย จาก
การอนุมัติโครงการเม่ือป 2546 โดยมีสถาบันพัฒนาชุมชนเปนหนวยดําเนินงานมีจํานวนโครงการ 785 
โครงการ กระจายอยูทุกจังหวัดมีชุมชนเขารวม 1,402 ชุมชน ประชาชนไดรับประโยชน 84,600 ครัวเรือน 
หรือรอยละ 46 ของครัวเรือนยากจนในเมือง มีลักษณะเปนการเปดโอกาสใหผูอยูอาศัยในชุมชนรวมตัวและ
มีสวนรวมในการดําเนินโครงการตั้งแตตนจนเสร็จสิ้น ดวยการสํารวจขอมูล การเลือกชุมชนนํารอง การเลือก
วิธีปรับปรุงชุมชน การจัดหาท่ีดิน การออมทรัพยเพ่ือท่ีอยูอาศัย การออกแบบบาน การออกแบบชุมชนการ
กอสรางและเนนการแกปญหาชุมชนแออัดท้ังในเมืองและบริเวณชายขอบเนนการรวมมือกับหนวยงานท่ี
เก่ียวของเพ่ือแกปญหาในภาพรวม ทําใหมีความหลากหลายของรูปแบบและแนวทางการปรับปรุงท่ีอยูอาศัย
ท่ีแปรตามความตองการของสมาชิกชุมชนและขอจํากัดดานตาง ๆ (นิพนธ พัวพงศกร และคณะ, 2554, หนา 
4) 
 4.1.2 การวิเคราะหเอกสาร แนวคิดและทฤษฎีนโยบายสาธารณะ วาดวยกระบวนการนโยบาย 
ปรากฏวาข้ันตอนท่ีสําคัญท่ีสุดของกระบวนการนโยบาย ไดแก การนํานโยบายไปปฏิบัติ การสรางท่ีพัก
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อาศัยใหกับผูมีรายไดนอยเม่ือพิจารณาจากกระบวนการนโยบาย ไดแกการนําโครงการกอสรางท่ีพักอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ พิจารณาจากการเลือกศึกษาโครงการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอยเปนรายโครงการ เพ่ือคนหาปญหาในแตละข้ันตอนของการนํานโยบายไปปฏิบัติในโครงการท่ีริเริ่ม
และดําเนินการตั้งแตรัฐบาลพรรคไทยรักไทยท่ีไดรับการเลือกตั้งจากการนําเสนอชุดนโยบายมุงคนจน 
จนถึงรัฐบาลท่ีมาจากรัฐประหารท่ีมุงเอ้ือประโยชนชนชั้นสูง ผูวิจัยเริ่มวิเคราะหเอกสารจากโครงการบาน
เอ้ืออาทรและบานม่ันคงท่ีไดรับการนําไปปฏิบัติแลวอยางนอยเกินเวลาหาป (Gin, 1998) สําหรับ 
         4.1.2.1 การศึกษาปญหาการนํานโยบายกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
โดยการเปรียบเทียบโครงการบานเอ้ืออาทรกับโครงการบานม่ันคง โครงการท้ังสอง ตอบอุปสงคตอท่ีอยู
อาศัยใหแกผูมีรายไดนอยในเมืองอยางจํากัด เพราะโครงการบานเอ้ืออาทรท่ีรวมศูนยอํานาจมีปญหาดาน
การจัดอุปทานท่ีอยูอาศัยท่ีขาดความหลากหลาย ไมตรงตอความตองการของผูมีรายไดนอยและมาตรการ
ก่ึงการคลังของรัฐไมเหมาะสมทําใหการผลิตอุปทานในท่ีอยูอาศัยขาดประสิทธิภาพขณะท่ีโครงการบาน
ม่ันคงการกระจายอํานาจ มีข้ันตอนการดําเนินงานท่ียาวประสบปญหาการไมประหยัดจากเวลาในการ
ผลิตอุปทาน การปรับตัวของผูอยูอาศัยโครงการบานม่ันคงไดรับประโยชนจากการจัดสรรสินเชื่อท่ี
ยืดหยุน ของสหกรณเคหสถานไดรับการสงเสริมนวัตกรรมเพ่ือรับมือกับภาวะเสี่ยงภัยทางศีลธรรมขณะท่ี
บานเอ้ืออาทรท่ีรวมศูนยอํานาจไมมีผูรับสวัสดิการจากสองโครงการพยายามใชทุนทางสังคมดูแล
สภาพแวดลอมในโครงการของตนผลการศึกษาสรุปวา การดําเนินนโยบายในการกระจายความเปน
เจาของท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายไดนอยควรมีชองทางพิเศษ ในการอุดหนุนสินเชื่อควรมีการพัฒนาวิธีการ
อุดหนุนดานการเชาควบคูไป (วศินี คันฉอง, 2551, หนา 4) 
         ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิตจากโครงการบานผูมีรายไดนอยโดยทําการประเมินโครงการ
บานม่ันคงพบวาชวยยกระดับคุณภาพชีวิต คนจนเมือง มีบานของตนเอง คุณภาพชีวิตดีข้ึนชั่วโมงทํางาน
เพ่ิมข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน เด็กไดเรียนหนังสือ ตนแบบการแกปญหาท่ีอยูอาศัยคนจน คนรวย อยูรวมกันได 
โดยรวมคาคุมคาการลงทุนและชวยเพ่ิมระเบียบวินัยทางการเงินและในการดําเนินชีวิต (ดิลกะ ลัทธิ
พิพัฒน, 2554, หนา 3) 
         ดานคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัย ในโครงการบานเอ้ืออาทร พบวาคุณภาพชีวิตของผูอยู
อาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรกรุงเทพ พบวาบุพปจจัย ท่ีสงผลตอคุณภาพชีวิต ไดแก ภาวะผูนําของ
หัวหนาชุมชน เศรษฐสถานะของผูอยูอาศัยในโครงการและนโยบายรัฐบาล ในสวนของการมีสวนรวมของ
คนในชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนอยูในระดับดี สวนความรูความเขาใจของคนในชุมชนอยูใน
ระดับมาก (กฤษณา ปลั่งเจริญศรี, 2554, หนา 141) 
         สําหรับประเทศไทยท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนเปนปญหาท่ีเรื้อรังมายาวนานแมนวาจะมี
นโยบายนับไมถวนและโครงการท่ีออกมาทดลองเพ่ือแสวงหาแนวทางการแกไขท่ีเหมาะสม แตยังไม
สามารถบรรลุเปาหมาย ไดมีการพิจารณาบทบาทของสถาบันการเงินในการเพ่ิมทางเลือกใหกับคนจนใน
การกอสรางท่ีอาศัยและทบทวนบทบาทและโครงการของสํานักงานพัฒนาชุมชนเมืองใหมีบทบาทท่ี
กวางขวางมากข้ึนสําหรับการแสวงหาสินเชื่อสําหรับการกอสรางท่ีพักอาศัยใหคนจน (ไพบูลย วัฒนศิริ
ธรรม, 2547, หนา 32) 
         สวนการเปรียบเทียบผลลัพธของการนํานโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอยไปปฏิบัติพบวา โครงการบานเอ้ืออาทรมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสรางท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย แตนโยบายดังกลาวเปนนโยบายท่ีกําหนดเปาหมายการกอสรางในปริมาณท่ีสูงและ
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ระยะเวลาจํากัด ขาดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการและความตองการท่ีแทจริงของผูอยูอาศัยทํา
ใหมาตรฐานและคุณภาพไมเปนไปตามเปาหมายตามท่ีกําหนดเนื่องจาก คนในชุมชนขาดการรวมตัวกัน
ทําใหไมเกิดการมีสวนรวมและขาดการสรางผูนําท่ีเขมแข็ง จนไมอาจเกิดคุณภาพชีวิตท่ีดี สําหรับ
โครงการบานม่ันคงนั้น มีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสรางความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยเปน
โครงการท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความตองการท่ีแทจริง (felt need) มีการรวมกลุมและการมีสวนรวม
ของคนในชุมชนโดยมีกลไกดานการออมทรัพย เปนเครื่องมือสําคัญในการขับเคลื่อนขบวนการกลุม 
รวมท้ังการมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็ง และใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของนโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยซ่ึง
นโยบายมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง (อรพินธ แซอ้ึง, 2555, หนา 21-22) 
         ในดานแนวทางการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยของคนจนเมืองท่ี สงผลตอการเปลี่ยนแปลงท้ัง
ระดับชุมชน และระดับเมือง เกิดการสรางชุมชนใหม การพัฒนาปรับปรุงชุมชนเดิมเกิดการพัฒนาดาน
สังคม การสรางสวัสดิการของชุมชน การสรางอาชีพเสริม การสรางแหลงทุนของชุมชน การพัฒนา
โครงการชวยเหลือผูเดือดรอนของเมืองดวยการสรางชุมชนใหม พิจารณาจากพ้ืนท่ีท่ีสามารถรองรับการ
ขยายตัวท่ีมีความเหมาะสม ดานสาธารณูปโภคพ้ืนฐานท้ังในปจจุบันและอนาคต เปนผลลัพธจากการ
ดําเนินการโครงการบานม่ันคงเปนการวางแผนการแกไขปญหาท่ีอยูอาศัยท้ังเมืองจากการดําเนินงาน
รวมกันของภาคีท่ีเก่ียวของ เปนการบูรณาการท้ังงบประมาณและองคความรูในการดําเนินการ (กิตติ 
หนองพล และ นพดล ตั้งสกุล, 2555, หนา 47) ดานการบรรลุวัตถุประสงคของโครงการกอสรางท่ีพัก
อาศัยสําหรับผูมีรานไดนอยพบวา โครงการไมสามารถจัดสรรท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยตาม
วัตถุประสงค เนื่องจากการกําหนดราคาขายตอหนวยสูงเกินกวาท่ีผูมีรายไดนอยจะสามารถเปนเจาของ
เนื่องจากการจัดการของการเคหะแหงชาติ ไมมีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจประกอบกับทําเลท่ีตั้งของ
โครงการ มีปญหาดานการเดินทางของผูมีรายไดนอยทําใหตองจําหนายบานใหกับกลุมผูมีรายไดปาน
กลาง นโยบายดังกลาวจึงไมใชประชานิยม (Kitima Leeruttanawisut, Shigeru Fukushima (2017, p. 
168) 
         สรุป ปญหาของการนําโครงการบานเอ้ืออาทรและบานม่ันคงไปปฏิบัติ ไดแก ปญหาดาน
รวมศูนยอํานาจมีปญหาดานการจัดอุปทานท่ีอยูอาศัยท่ีขาดความหลากหลาย ไมตรงตอความตองการ
ของผูมีรายไดนอยและมาตรการก่ึงการคลังของรัฐไมเหมาะสมทําใหการผลิตอุปทานในท่ีอยูอาศัยขาด
ประสิทธิภาพ ขาดการมีสวนรวมของประชาชน ขาดผูนําท่ีเขมแข็ง การจัดหาแหลงเงินทุนและ ขาด
การบูรณาการดานงบประมาณและองคความรูของการดําเนินการ ความชัดเจนของมาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบายในสวนดีไดแกการมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนจน 
         ความพรอมในการจัดการปญหาอยูอาศัยของผูมีรายไดนอย 
         จากการศึกษาตนทุนกระบวนการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย; กรณีศึกษาบาน
เอ้ืออาทร พบวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดทําโครงการบานเอ้ืออาทรมี 5 หลักเกณฑ คือ 1) การจัดทํา
ในท่ีดินของการเคหะแหงชาติ/จัดซ้ือท่ีดินใหม 2) การจัดทําในท่ีดินของสวนราชการ/ หนวยงานของรัฐ 
3) การขายอาคารคงสําเร็จรูปเหลือของภาคเอกชนและการเคหะแหงชาติ 4) การจัดทําในท่ีดินของ
เอกชนและ 5) การรวมดําเนินการกับเอกชน/จัดซ้ือโครงการแบบเบ็ดเสร็จ ซ่ึงสวนมากโครงการท่ี
ดําเนินงานใชอยูจากการศึกษาพบวาการจัดทําโครงการตามหลักเกณฑท่ี 1-4 และจางผูรับเหมา
ดําเนินการมีโครงสรางตนทุนประกอบดวย คาท่ีดิน คาปรับปรุงดิน และสาธารณูปโภค คากอสรางอาคาร 
คาสํารองราคาและคาครุภัณฑ สวนหลักเกณฑท่ี 5 มีโครงสรางตนทุนท่ีแตกตางกันออกไปในสวนของการ
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กําหนดโครงการตนทุนท่ีอัตราคงท่ี 7% ของคากอสรางและสาธารณูปโภคทําใหตนทุนตอหนวยท่ีเกิดข้ึน 
ไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงและสงผลตอกําไรของโครงการ เพราะเม่ือเกิดคาใชจายจะมีการปนสวนเขาแต
ละโครงการ เพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวยท่ีแปรผันตามจํานวนหนวยกอสรางในแตละป ทําใหตนทุนท่ี
แทจริงจะสูงกวาตนทุนมาตรฐาน เนื่องจากการกอสรางลาชาไมสามารถขายบานไดตามแผน (จินตนา 
โลหะรัตน, 2556, หนา 1) 
         ทางดานสวัสดิการสังคม นโยบายท่ีพักอาศัยในประเทศไทยวาสอดคลองหลักคิดและ
ทฤษฎีสวัสดิการสังคมท่ีสอดรับกับการท่ีรัฐมีนโยบายสรางท่ีอยูอาศัย สําหรับคนจนเพ่ือแกปญหาการขาด
แคลนท่ีพักอาศัยสําหรับคนจน นโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎี
สวัสดิการสังคมและเปนไปตามนโยบายสาธารณะ เนื่องจากนโยบายดานท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยมี
เปาหมายตอบสนองกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันท้ังคนจน กลุมขาราชการ ผูมีรายไดปานกลางและ
นักพัฒนาอสังหาริมทรัพยภาคเอกชน เพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหไปสูความสําเร็จทางการเมืองของรัฐบาล 
สวนดานผลิตภัณฑจําเพาะเปนการสนองตอบกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาของท่ีอยูอาศัยในเบื้องตนภาครัฐ 
เขามามีบทบาทการกําหนดนโยบายเพ่ือใหภาคเอกชนเขามีสวนในอุตสาหกรรมท่ีพักอาศัยเพ่ือกระตุน
เศรษฐกิจ อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวมีขอจํากัดเนื่องจากรัฐจํากัดการชวยเหลือเฉพาะคนจนเทานั้น 
ทําใหอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไมพัฒนาเทาท่ีควร (Thamrat Marohabutr, 2014, 
p. 1) 
         สรุป ปญหาดานความพรอมของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอย พบวา โครงการดังกลาวขาดความพรอมดานตนทุนและกระบวนการ เนื่องจากระเบียบปฏิบัติของ
ทางราชการทําใหตนทุนการผลิตสูงกวาความเปนจริงและราคาขายตอหนวยตองสูงตามไปดวย สงผลให
คนจนไมอาจครอบครองได แมนวาจะเปนนโยบายท่ีดีเปนรัฐสวัสดิการท่ีทุกประเทศตองกําหนดแต มี
ปญหาการนําไปปฏิบัติ สงผลตอการพัฒนาอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทย 
         ดานพัฒนาการของการนําแนวทางการกอสราง ท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัต ิ
         กรณีการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากการศึกษา พบวา การนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัย
ผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติโดยมุงเปาไปท่ีการกอสรางอยางเดียวไรประสิทธิผล ควรดําเนินการในลักษณะ
ผสมผสานจะเหมาะสมกวาโครงการบานม่ันคงท่ีใชแนวทางการมีสวนรวมของประชาคมจะมีประสิทธิผล
มากกวาโครงการบานเอ้ืออาทรท่ีใชภาครัฐเปนผูดําเนินการ โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอยท้ังสองแนวทางมีประโยชนท่ีทําใหลดความขาดแคลนท่ีพักอาศัย แตควรเนนการมีสวนรวมของ
ประชาคมเหมาะสมท่ีสุดโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ท้ังสองแนวทางมีประโยชนท่ี
ทําใหลดความขาดแคลนท่ีพักอาศัย แตควรเนนการมีสวนรวมของประชาคมเหมาะสมท่ีสุด (Chaweewan 
Denpaiboon, 2010, p. 1) 
         กรณีความตองการท่ีพักอาศัย พบวาผูบริโภคใหความสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัย
ดวยปจจัยราคาและคาใชจายมากท่ีสุด รองลงมาไดแก การสงเสริมการตลาด สถานท่ีและดานผลิตภัณฑ
ตามลําดับและอาชีพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ (ชาญศักดิ์ ตะโพวิญู, 2557, หนา 1) 
         กรณีการเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม การจัดการภาครัฐสมัยใหม การมีสวนรวม
ของภาคประชาชนมีความสําคัญอยางมาก เพราะวาปญหาทุกอยางเกิดข้ึนและมีผลกระทบตอประชาชน
ไมทางตรงก็ทางออม ดังนั้นประชาชนซ่ึงเปนผูทรงอํานาจอธิปไตยควรมีสวนรับรูรับทราบแสดงความ
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คิดเห็นท่ีอิสระเพ่ือสะทอนปญหาท่ีแทจริงและเปนขอมูลท่ีถูกตองกับความเปนจริงมากท่ีสุด เพ่ือให
เจาหนาท่ีของรัฐไดดําเนินการแกไขใหถูกตองและบรรลุวัตถุประสงคท่ีแทจริง ปจจัยหลักในการกําหนด
นโยบายเพ่ือจัดการชุมชนท่ียากจนในพ้ืนท่ี พบวามีเจ็ดปจจัยท่ีมีผลตอการกําหนดนโยบายเพ่ือนําไปสูการ
พัฒนากอสรางบานพักอาศัยในดานของชุมชนประกอบดวย จิตสาธารณะของชุมชนการออมและวินัยการ
ออม การสื่อสารประสานงาน การมีสวนรวมในการพัฒนาท่ีอยูอาศัย การจัดองคกรของชุมชน การวิจัย
การปฏิบัติงาน ภาวะผูนําชุมชน 
         สวนภาครัฐจะตองดําเนินการทางนโยบายในดานนโยบายการจัดการท่ีดิน และการ
กระจายอํานาจการจัดการ รวมถึงการกําหนดนโยบายธนาคารเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน งานวิจัยครั้งนี้อางอิง
ไปใชกับประเทศกําลังพัฒนาท้ังในอาเซียนและแอฟริกา อเมริกากลาง (Cohen and Uphoff, 1997, pp. 
213-218) Apisak Dhiravisit, 2009, p. 89, L.B. Junta and N.S. Matsilliza, 2014, p. 385) 
         จากเอกสารงานวิจัยยืนยันวาโครงการบานเอ้ืออาทรและบานม่ันคงมีปญหาการนํา
นโยบายไปปฏิบัติท้ังสองโครงการ โดยท่ีโครงการบานเอ้ืออาทรมีปญหาจากมาตรฐาน นโยบายและ
คุณภาพการกอสราง เรื่องราคาท่ีขายหรือปลอยเชาซ้ือใหกับผูมีรายไดนอยสูงกวาความสามารถทาง
การเงินของผูมีรายไดนอย ขณะท่ีการเคหะแหงชาติมีปญหาตนทุนท่ีดินโครงการ เนื่องจากจัดหาท่ีดิน
กอสรางโครงการแพงกวาความเปนจริง ดานบานม่ันคงปญหาเกิดจากขาดการมีสวนรวมของชุมชนและ
ภาวะผูนําชุมชนและการขาดธรรมาภิบาลของหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะการประสานงานระหวาง
การเคหะแหงชาติกับกรุงเทพมหานครและจังหวัด แตโครงการบานม่ันคงจะมีความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิผลกวาเนื่องตนทุนดานการจัดหาท่ีดินต่ําหรือแทบไมมีแตมีปญหา
ดานการถือครองเอกสารสิทธิ์เพราะท่ีดินแทบท้ังหมดเปนท่ีสาธารณะหรือราชพัสดุ หรือธรณีสงฆ เปน
ปญหาท่ีภาครัฐตองดําเนินการแกไขสวนโครงการบานประชารัฐเนื่องจากการกําหนดนโยบายเพ่ิงจะผาน       
การแถลงนโยบายและการนําไปปฏิบัติยังไมเปนรูปธรรมการศึกษาเอกสารจึงไมเหมาะสม 
         แนวทางการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภาครัฐควรดําเนินการ
อยางไรจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด จากการทบทวนเอกสารในดานโครงการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอยในลักษณะการกอสรางบานสําเร็จรูปในราคาถูกแลวใหผูมีรายไดนอยผอนชําระ ดังเชน
โครงการบานเอ้ืออาทรและโครงการบานประชารัฐ 
         โสภณ พรโชคชัย ( 1Sopon@area.co.th, 3 พฤษภาคม 2559) มีขอกังวลวา โครงการ
บานประชารัฐจะกอใหเกิดหนี้สินแกผูมีรายไดนอย และกอใหเกิดปญหาทางการคลังในระยะยาว และ
นักวิชาการอิสสระ สฤณี อาชวานันทกุล (https://thaipublica.org/2016/populism-pracharat, 4 
พฤษภาคม 2559) แสดงความกังวลวาไมมีความแตกตางระหวางประชานิยมกับประชารัฐเพียงแตเปนวาง
กรอบท่ีใชเพ่ือสรางความนิยมเทานั้น ขณะท่ีหมอเมตต (นามแฝง) ( 1http://fabossla.ac.th, 3 เมษายน 
2559) เชื่อวาผูบริโภคสามารถซ้ือบานไดในราคาไมเกิน 1.5 ลาน แลวจะไดประโยชนจากโปรโมชั่นของ
ภาครัฐลานละ 5 หม่ืน ขณะท่ีมีขอกังวลถึงการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีในการจัดหาสินเชื่อ 
1         จากความคิดเห็นของนักวิชาการ นักวิเคราะห และผูประกอบการท่ีมีมุมมองตางกัน 
โดยเฉพาะผูประกอบการธุรกิจบานจัดสรรไทย (อธิป พีชานนท, http://astv.mobi/ASUVEHg, 9 พฤษภาคม 
2559) มีความเห็นวา โครงการบานประชารัฐเปนโครงการท่ีดีท่ีจัดทําเพ่ือผูมีรายไดนอย ผูประกอบการ
สามารถดําเนินการได ขอเพียงภาครัฐแกปญหาหรือแสวงหาแนวทางปองกันในเรื่อง 1) สัญญาเชาท่ีดินท่ี
จะนํามาพัฒนาโครงการและท่ีดินดังกลาวตองอยูในทําเลท่ีดี นาดึงดูดใจผูซ้ือ 2) ราคาเชาท่ีดินตองไมแพง 
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เพ่ือลดตนทุนของเอกชนใหสามารถขายได 3) ควรยกเลิกภาษีโรงเรือนของผูประกอบการจะตองจายเม่ือ
ตองการหองชุด นอกจากนี้ประเด็นสําคัญท่ีรัฐบาลควรมีมาตรการรองรับหรือปองกันคือ 4) การใหสินเชื่อ
ของธนาคาร โดยเฉพาะของธนาคารพาณิชย ท่ีมักจะใหสินเชื่อต่ํากวา 50% เม่ือเปรียบเทียบกับธนาคาร
อาคารสงเคราะหใหสูงสุด 70% จากเหตุผลท่ีฝายสนับสนุนและคัดคาน ทําใหมีความความคิดวา ถา
โครงการบานประชารัฐไมสามารถนําไปปฏิบัติติจนเกิดผลสําเร็จ เม่ือไปเปรียบเทียบกับโครงการบานเอ้ือ
อาทรท่ีดําเนินการไปแลวเสร็จและมีการศึกษาวิจัยพบวา ขาดการศึกษาความเปนไปไดของโครงการ วัสดุ
ท่ีใชไมไดมาตรฐาน ชุมชนขาดการมีสวนรวมและผูนําท่ีเขมแข็ง (อรพินธ แซอ้ึง, 2555, หนา 21-41)  
         สรุปการศึกษาพบวา โครงการบานเอ้ืออาทรมีปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท้ังในดาน
อุปสงคของผูมีรายไดนอย ท่ีไมอาจจะครอบครองบานโครงการเนื่องจากราคาตอหนวยผลิตสูงเกินไป 
ขาดการสงเสริมการขายดังเชนโครงการภาคเอกชน ปญหาตนทุนท่ีดินท่ีสงผลถึงทําเลท่ีตั้งของโครงการท่ี
ตองไปอยูในท่ีนอกเมือง ทําใหเกิดปญหาดานการคมนาคมของผูมีรายไดนอยท่ีมีแหลงทํามาหากินหลักอยู
ภายในเมืองกรณีบานม่ันคงปญหาเกิดจากขาดการมีสวนรวมของชุมชนและภาวะผูนําชุมชนและการขาด
ธรรมาภิบาลของหนวยงานท่ีเก่ียวของโดยเฉพาะการประสานงานระหวางการเคหะแหงชาติกับ
กรุงเทพมหานครและจังหวัด แตโครงการบานม่ันคงจะมีความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติไดอยาง
มีประสิทธิผลกวาเนื่องตนทุนดานการจัดหาท่ีดินต่ําหรือแทบไมมีแตมีปญหาดานการถือครองเอกสารสิทธิ์
เพราะท่ีดินแทบท้ังหมดเปนท่ีสาธารณะหรือ ราชพัสดุหรือธรณีสงฆ 
         การวิจัยเชิงคุณภาพดวยการสัมภาษณเจาะลึก  ผูวิจัยสัมภาษณเจาะลึก ในปญหาของ
การนําโครงการไปปฏิบัติและเจาะลึกในปญหาการวิจัยดานการเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากสื่อและ
ประชาชนในการดําเนินโครงการและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการโครงการ 
         ผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาะลึกกับผูบริหาร ระดับผูจัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะห
ท่ีควบคุมกํากับดูแลการอนุมัติสินเชื่อ (ไมประสงคจะเปดเผยนาม, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2561) ผูวิจัย
เจาะลึก โครงการบานเอ้ืออาทรท่ีอําเภอปรานบุรีและอําเภอหัวหินในดานการนํานโยบายไปปฏิบัติพบวา 
เหตุท่ีไมมีประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะวา การจัดหาท่ีดินท่ีแพงเกินความเปนจริง ดัง
กรณี บานเอ้ืออาทรหัวหิน ท่ีตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยราชมงคลรัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดย
หลักการไกลกับเขตเมืองท่ีเปนแหลงท่ีอาศัยและทํามาหากินของ คนจนเมืองท่ีตองการเคหะสถานท่ีสุดแต
การเคหะแหงชาติเลือกทําเล พ้ืนท่ีโครงการ ท่ีทําใหการเดินทางไมสะดวกเนื่องขนสงมวลชนของหัวหินไม
มีขีดความสามารถในการขนสง ประกอบกับการจัดซ้ือท่ีดินมีปญหา ขอสังเกตพบวามีการเปลี่ยนมือการ
ถือครองกรรมสิทธิ์อยางรวดเร็วในชวงของการเตรียมการจัดหาท่ีควรจะเปนความลับทางราชการแต
บรรดาผูมีอันจะกินในพ้ืนท่ีทราบรายละเอียด ทุกเรื่องสามารถจัดหาเงินสินเชื่อไปทําการซ้ือกรรมสิทธิ์ 
จากผูถือครองเดิม ท้ังดวยความเต็มใจของผูขายและการใชอิทธิพลบังคับซ้ือในราคาถูกแลวดวยความ
รวมมือของ พนักงานการเคหะแหงชาติและกรมท่ีดินทําการปนราคาขายใหกับการเคหะในราคาเต็ม
วงเงินงบประมาณ กรณีของปราณบุรีและเมืองประจวบคีรีขันธเชนเดียวกันทําใหตนทุนตอหนวยสูงกวา
ความเปนจริงในกรณีของบานประชารัฐ เปนโครงการท่ีแตกตางจากโครงการบานเอ้ืออาทร ในลักษณะ
ของการท่ีรัฐลงทุนหรือสนับสนุนใหเอกชนเขามาดําเนินการกอสรางโดยการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา เพ่ือไป
ลงทุนสรางและปลอยใหมีการเชาซ้ือโดยใหคิดราคาท่ีถูกพอท่ีผู มีรายไดนอยสามารถจะเชาซ้ือได 
ขณะเดียวกันมีขอผูกมัดในสัญญาดานการชําระเงินท่ีคอนขางตึงตัวไมเปดโอกาสใหผูเชาซ้ือผอนผันอะไร
ไดมากนัก และท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการดังกลาวสรางบนท่ีดินราชพัสดุดานหลังศาลปกครอง
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เพชรบุรี รัฐไดเรงรัดการอํานวยสินเชื่อโดยผานทางธนาคารของรัฐ เปนหลัก ในความเห็นของผูใหขอมูลมี
มุมมองวา โครงการประชารัฐนาจะไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก เปนโครงการของรัฐบาลท่ีมาจากการ
ยึดอํานาจเม่ือหมดวาระลงโครงการตองถูกปรับเปลี่ยนเพ่ือสนองตอบแนวนโยบายของพรรครัฐบาล และ
ขาราชการหรือพนักงาน ราชการ ไมไดมุงม่ันในการทําโครงการใหสําเร็จอยางมีประสิทธิผลและท้ังสอง
โครงการประชาชนแทบจะไมมีสวนรูเห็นวาดําเนินการอะไรอยูและจะรับทราบเม่ือโครงการใกลจะแลว
เสร็จขณะท่ีผูมีอิทธิพลหรือกลุมเจาพนักงานท่ีดินรับรูรับทราบและใหขอมูลท่ีถูกตองกับผูท่ีตนเองหวัง
ประโยชน ผูใหขอมูลสําคัญอีกทานหนึ่งท่ีดํารงตําแหนงผูอํานวยการฝายสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย ในพ้ืนท่ี
จังหวัดภาคกลางตอนลางไดใหสัมภาษณ โดยไมประสงคออกนาม วาการนําโครงการบานเอ้ืออาทร ใน
สวนดานการอํานวยสินเชื่อทางธนาคารอํานวยความสะดวกอยางดีใหกับลูกคา และการใหสินเชื่อนั้นเปน
สินเชื่อท่ีไมเกิดปญหาเปนสวนใหญเนื่องจากลูกคาเกือบท้ังหมดมีรายไดดีและไมใชผูมีรายไดนอยแตเปน
เจาของธุรกิจในอําเภอหัวหินท่ีมาเชาซ้ือเพ่ือปลอยใหเชาท้ังในพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน อําเภอปราณบุรี รวมถึง
อําเภอเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งบานเอ้ืออาทรท่ีเปนลักษณะอาคารชุดใกลมหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล ท่ีผูอยูอาศัยเกือบท้ังหมดเปนนักศึกษาหรือผูท่ีทํางานในบริเวณ
ใกลเคียงท่ีทําการเชาเพ่ืออยูอาศัยเปนรายเดือน สวนกรณีโครงการบานประชารัฐ โดยความเปนจริงท่ี
ภาครัฐเรงรัดการดําเนินโครงการทางธนาคารมีความพรอมในการอํานวยสินเชื่อแตในความเปนจริง ใน
เขตจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการบานประชารัฐยังไมไดมีการดําเนินการอยางเปนรูปธรรม จนถึงข้ันท่ี
จะมาขอสินเชื่อใด ๆ แตท่ีเห็นข้ึนปายโฆษณาวา เปนโครงการประชารัฐนั้นเปนการโฆษณาชวนเชื่อของ
เจาของโครงการในพ้ืนท่ีท้ังสิ้นและธนาคารพรอมในการอํานวยสินเชื่อเพ่ือสนองนโยบายของรัฐอยาง
เต็มท่ี ในมุมมองของวาณิชธนกิจ มีมุมมองวาโครงการบานเอ้ืออาทรนาจะเปนโครงการท่ีมีประสิทธิผลใน
การเปนท่ีพักอาศัยสําหรับ ผูมีรายไดนอยมากกวาโครงการในรูปแบบอ่ืนใดเพราะคนไทยนิยมการเชาซ้ือท่ี
อยูอาศัยท่ีรัฐหรือนักลงทุนดําเนินการจนเปนรูปธรรมกอนนํามาเสนอขายและขอใหมีราคาท่ีถูกใจ 
สามารถหาสินเชื่อไดในระยะยาว แตปญหาของโครงการบานเอ้ืออาทรไดแกการกอสรางมีคุณภาพต่ําและ
ราคาสูงกวาความเปนจริงเพราะมีการทุจริตของโครงการตั้งแตเริ่มตนจัดสรรท่ีดิน ดังท่ีเปนขาว กรณีของ
นักการเมือง ถาภาครัฐโดยเฉพาะขาราชการประจํามีความม่ันคงในการรับราชการอยางสุจริตและ
ประชาชนไมเลือกนักการเมืองทุกระดับโดยเนนเรื่องผลการตอบแทน จากการท่ีนักการเมืองสัญญาวาจะ
ใหเรื่องบานคนจนไมควรจะเปนปญหาใด ๆ ในกรณีของ 
         ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายได
นอย จากการสัมภาษณ ผูนําชุมชนและผูพักอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรและบานม่ันคงรวมถึงผูท่ีจะ
เชาซ้ือโครงการบานประชารัฐ 
         ผูนําชุมชนบานเอ้ืออาทรปราณบุรี (ขอสงวนนามและไมอนุญาตใหนําภาพถายเปดเผย)         
ใหความคิดเห็นวา โครงการมีปญหาเรื่องคุณภาพวัสดุท่ีใชในการกอสรางท้ังตัวอาคารและสาธารณูปโภค
ท่ีมีคุณภาพต่ํามากจึงมีการแตกหักเสียหายแทบทุกจุด และการควบคุมการกอสรางไมมีมาตรฐาน ทาง
วิศวกรรมสงผลตอความคงอยูของอาคารโดยเฉพาะเม่ือพนระยะเวลาประกัน ลูกบานตองเสียเงิน
ซอมแซมเปนจํานวนเงินมากแทบทุกหลัง และยังไมม่ันใจในคุณภาพและความคงทนของโครงสรางอาคาร    
ปญหาสําคัญ อีกประการหนึ่ง คือ การท่ีเจาของบานมีการปลอยใหเชาชวงและผูท่ีมาเชาสวนหนึ่งเปน
พอคารายยอยหรือประกอบกิจการคาอาหารสําเร็จรูปมักจะปลอยปละละเลยการจัดการขยะและ
สิ่งแวดลอม มีการจอดรถและวางสิ่งอุปกรณเกะกะขวางทางจราจร ประกอบกับมีพฤติกรรมเสพสุราและ
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สิ่งเสพติด ทําใหรบกวนความสงบของลูกบานอ่ืน ๆ เม่ือมีพฤติกรรมกออาชญากรรม มักจะท้ิงบานเชา
หลบหนีไป สรางความเดือดรอนรําคาญใหกับลูกบานผูครอบครองกรรมสิทธิ์ ทําใหคุณภาพชีวิตของ
ลูกบานตกต่ํา ทํานองเดียวกันกับโครงการบานเอ้ืออาทรท่ีหัวหิน ท่ีเปนอาคารชุดมีปญหาคลายกันรวมถึง
โครงการบานเอ้ืออาทร อําเภอเมืองจังหวัดประจวบคีรีขันธ แตปญหาจะแตกตางกันในกรณีบานม่ันคงท่ีผู
รวมโครงการไดชี้แจงวา เนื่องจากโครงการบานม่ันคงจะนํานโยบายไปปฏิบัติดวยการอนุมัติสินเชื่อให
เจาของบานท่ีอาศัยรวมกันเปนชุมชนนําสินเชื่อไปปรับปรุงพัฒนาท่ีอยูอาศัยใหมีคุณภาพปญหาดานการ
เชาชวงจึงอยูนอยรวมถึงปญหาการกอสรางและคุณภาพวัสดุข้ึนอยูกับตัวของเจาของ ไมใชโครงการ 
ปญหาท่ีเกิดจะเปนปญหาท่ีชุมชนและครัวเรือน อยูในท่ีดินสาธารณะและ ราชพัสดุรวมถึง ธรณีสงฆ เปน
ปญหาเชิงนโยบายท่ีรัฐบาลตองเขามาบูรณาการใหหนวยงานท่ีเก่ียวของเขามารวมแกไขปญหา 
         ความสําเร็จการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ จากการสัมภาษณผูพัก
อาศัยท่ีเปนลูกบานเอ้ืออาทรอําเภอปราณบุรี เจาของอาคารเดี่ยว (ไมประสงคออกนาม, สัมภาษณ, 22 
มิถุนายน 2561) โครงการบานเอ้ืออาทรนับวาประสบความสําเร็จเนื่องจากบรรลุวัตถุประสงค โดยการท่ี
ทําใหผูมีรายไดนอยสามารถจะมีบานของตนเอง แมนจะตองเชาซ้ือแตเม่ือหมดสัญญาผอนชําระครบก็จะ
ไดเปนเจาของสามารถเปนมรดกตกทอดใหลูกหลานได ดีกวาตองไปเชาเปนรายเดือนไมมีวันไดครอบครอง 
บานถือวาเปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวิต การมีบานเปนความฝนสูงสุดของผูมีรายไดนอย เม่ือรัฐมีการ
กําหนดนโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ในรูปแบบของการท่ีรัฐลงทุนกอสรางแลวทําการ
ขายหรือใหเชาซ้ือแกผูมีรายไดนอย จึงเปนนโยบายท่ีเปนประโยชนตอประชาชนชวยใหผูมีรายไดนอย 
สามารถมีท่ีอยูอาศัยเปนหลักแหลงมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน ในดานคุณภาพของวัสดุและทําเลท่ีตั้งของ
โครงการ เปนจุดดอยของความสําเร็จการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ เนื่องจากมีการ
ทุจริตของขาราชการ นักการเมือง ผูมีอิทธิพลในทองถ่ินทําใหคุณภาพของโครงการดอยคุณคาลง แตผูให
สัมภาษณมีความเห็นวาการทุจริตเปนสิ่งท่ีนักการเมืองและขาราชการในประเทศไทย ปฏิบัติกันอยาง
สมํ่าเสมอ เนื่องจากสังคมไทยไมมีคานิยมในการรังเกียจบุคคลท่ีร่ํารวย โดยวิธีการท่ีไมสมควร ขอใหมีเงิน
ทองยศศักดิ์ ไมวามีพฤติกรรมเลวทรามอยางไร สังคมไทยยอมรับได แมนแตศาสนาประจําชาติ พระยัง
ทุจริตและสั่งสอนใหประชาชนมัวเมาในอบายมุข 
         อดีตรองผูวาราชการจังหวัดเพชรบุรี ดร. ไกร บุญบันดาล (สัมภาษณ, 23 พฤษภาคม 2561) 
ไดใหขอคิดเห็นวาความสําเร็จของนโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ ในมุมมองทางรัฐศาสตร
และรัฐประศาสนศาสตรถือวาประสบความสําเร็จโดยเฉพาะโครงการบานเอ้ืออาทร ดวยเหตุผลวา
สามารถสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย สวนหนึ่งสามารถบรรลุความฝนของตนเองและครอบครัวได
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทําใหไมเกิดความแปลกแยกในสังคมจนเกินขนาดท่ีคนจนกับคนรวยไมอาจอยูรวมใน
สังคมเดียวกัน เปนนโยบายสวัสดิการสังคมท่ีประสบความสําเร็จ ระดับหนึ่งสวนปญหาการเมืองของการ
นํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ เปนเรื่องท่ีมีปรากฏในทุกประเทศแมนในประเทศพัฒนา
แลว แตเนื่องจากประชาชนในประเทศท่ีพัฒนาแลวมีความเขาใจในหนาท่ีและสิทธิพลเมืองในระดับสูงมี
ความเขมแข็งของการตรวจสอบโดยประชาชนและชุมชน และการนําเสนอขาวสารขอมูลในเชิงสืบสวน 
และมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทําใหปญหาการทุจริตในโครงการขนาดใหญมักไมปรากฏ ในดานกลับกัน
ประเทศไทยยังไมมีในสิ่งท่ีกลาวมา ดังนั้นการเมืองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงปรากฏเสมอใน
ความเห็นสวนตัว การนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ โครงการบานเอ้ืออาทร ประสบ
ความสําเร็จ สวนโครงการบานม่ันคงปญหาเรื่องการครอบครองกรรมสิทธิ์เปนปญหาหลักท่ีแกไขลําบาก 
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ประกอบกับการกําหนดนโยบายไมมีความเขาใจระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายเพียงพอ ใน
กรณีโครงการบานประชารัฐ ในความคิดเห็นสวนตัววาเปนการลอกเลียนนโยบาย 
         1จากการสัมภาษณเจาะลึก ผูประกอบการธุรกิจกอสรางในจังหวัดประจวบคีรีขันธ กฤษฎา  
จิยะไชย (สัมภาษณ, 12 พฤษภาคม 2561) เจาของอาคารชุด และหมูบาน หลายแหงในอําเภอหัวหิน
และอําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี มีความเห็นเรื่องการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยวา  ใน
ความเปนจริง ผูประกอบการเอกชนสามารถสนองตอบนโยบาย 1 นโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอยไดอยางมีประสิทธิผลเพียงแตภาครัฐสนับสนุนดานกฎหมาย กฎระเบียบตาง ๆ ท่ีไมสนับสนุน
การกอสรางโดยเฉพาะมาตรการดานภาษี สําหรับกิจกรรมการกอสรางท่ีมีความซํ้าซอนและอยูภายใตการ
กํากับดูแลของหนวยงานท่ีหลากหลายท้ังสวนกลางและสวนทองถ่ิน ทําใหตนทุนการผลิตตองสูงข้ึนและ
การกําหนดราคาตอหนวยจําเปนตองสนองตอผลกําไรบาง มิฉะนั้นก็ไมอาจท่ีจะดําเนินกิจการตอไปได 
การสนับสนุนใหภาคเอกชนเปนผูดําเนินการในทุกข้ันตอนและภาครัฐโดยการเคหะแหงชาติ ควรทําหนาท่ี
กํากับดูแลและใหคําแนะนําทางวิชาการใหการกอสรางเปนไปตามมาตรฐานวิศวกรรม จะทําใหรัฐ
สามารถนํางบประมาณไปใชพัฒนาประเทศในทางอ่ืน ๆ ท่ีมีความจําเปนเรงดวน ภาคเอกชนเปน
ผูดําเนินการถาไมมีคุณภาพจะไมมีผูสนใจมาซ้ือไมวาราคาจะถูกเพียงใด โครงการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับ
ผูมีรายไดนอย ปจจุบันท่ีรัฐเปนผูดําเนินการ แตตองทําการจางเหมาเอกชนมาดําเนินการและคุณภาพของ
การกอสรางไมสอดคลองกับราคา ผูมีรายไดนอยท่ีแทจริงไมสามารถซ้ือได  ขอใหมาตรวจสอบบานเอ้ือ
อาทรทุกโครงการจะพบวา มีผูมีรายไดนอยถือครองกรรมสิทธิ์ไมถึงก่ึงหนึ่งของจํานวนผูพักอาศัยสวนมาก
เปนผูเชาชวงท้ังสิ้น ภาครัฐควรจะมีแนวคิดดานนโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยใหม ตาม
หลักการจัดการภาครัฐสมัยใหม เปลี่ยนแปลงหลักการท่ีรัฐจะทําตัวเปนผูดําเนินการทุกอยางตามแนวคิด
ของรัฐขาราชการท่ีมองผูประกอบการเอกชนเสมือนผูรายท่ีมุงแสวงประโยชนจนเกินพอดี รัฐจึงตอง
ดําเนินการดวยหนวยงานของตนเอง ในความเปนจริงรัฐ ไมสามารถดําเนินการดวยตนเองเพราะขาด
แคลนผูปฏิบัติท่ีมีความรูความเชี่ยวชาญเฉพาะเหมือนภาคเอกชน และเกิดชองวางใหเกิดการทุจริตดังท่ี
ปรากฏเปนขาวในสื่อปจจุบัน 
         มุมมองของผูบริหารการเคหะแหงชาติระดับผูอํานวยการกอง (สงวนนาม, สัมภาษณ, 14 
มิถุนายน 2561) การเคหะในฐานะผูนํานโยบายไปปฏิบัติ ไดพยายามท่ีจะดําเนินกระบวนการทุกอยาง
ตามข้ันตอนและระเบียบของทางราชการแตเนื่องจากเปนองคการภาครัฐท่ีมีขนาดใหญมากมีพ้ืนท่ี
ปฏิบัติการแทบทุกจังหวัดของประเทศไทย  พฤติกรรมบางสวนของขาราชการ พนักงานอาจมีความ
บกพรองบาง เนื่องจากความรับผิดชอบและสํานึกของความเปนขาราชการมีไมเทากัน แมนมีกฎระเบียบ
ท่ีเครงครัด แตถาขาดจริยธรรมสามารถทําการทุจริต การดําเนินการท่ีการเคหะแหงชาติควรจะกระทํา
เชนเดียวกับหนวยงานในกํากับของรัฐ ท้ังหลายคือการปองกันการแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของฝาย
การเมืองท่ีแทรกแซงดวยการแตงตั้งพวกพองของตนเองมาเปนผูกําหนดนโยบายและลวงล้ําการ
ดําเนินงานของฝายขาราชการประจําท่ีปจจุบันเปนปญหาธรรมาภิบาลในหนวยงานภายใตการกํากับของ
ภาครัฐ แมนแตในสถาบันการศึกษาท่ีมีปญหาเนื่องจากระเบียบการบริหารโดยคณะกรรมการนโยบาย 
(Board of Executive) แนวทางการแกปญหาท่ีควรดําเนินการ คือ การมอบอํานาจการตัดสินใจในการ
กําหนดนโยบายการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยใหแกชุมชนในการหาทําเลท่ีตั้ง แบบกอสราง 
ลักษณะโครงการแลวนําเสนอการเคหะแหงชาติ จัดประชุมรวมกัน กับหนวยงานดานสินเชื่อท้ังภาครัฐ
และเอกชนแลวจึงดําเนินการ สราง TOR รวมกันระหวางภาครัฐท่ีจะทําหนาท่ีพ่ีเลี้ยง ชุมชนจะควบคุม
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กํากับดูแล การกอสราง รวมกับการเคหะแหงชาติและธนาคารผูอํานวยการสินเชื่อ ท้ังหมดนี้เปน
ความเห็นสวนตน ไมมีผลใด ๆ กับหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ 
         การสัมภาษณเจาะลึกปลัดอําเภอปราณบุรี (สัมภาษณ, 14 มิถุนายน 2561) ไดกลาววา 
ปญหาขอรองเรียนของประชาชนท่ีพบมากในปจจุบัน ผานศูนยดํารงธรรมท่ีรับผิดชอบดูแลการรับเรื่อง
รองทุกข พบวาเกิดจากความขัดแยงระหวางหนวยงานของรัฐกับประชาชนมากท่ีสุดเนื่องจากในอดีตท่ี
ผานมาหนวยงานภาครัฐมักจะดําเนินการตามกฎหมายระเบียบวิธีปฏิบัติราชการแผนดินและแรงกดดัน
จากนักการเมืองระดับชาติและระดับทองถ่ินท่ีเกือบท้ังสิ้นมีอิทธิพลสูงตอการปฏิบัติงานของขาราชการทุก
ระดับกอใหเกิดการลิดรอนสิทธิของประชาชนในหลายรูปแบบ การท่ีจะบําบัดทุกขบํารุงสุขตามคําขวัญ
ของขาราชการไทยดวยวิธีการดั้งเดิมไมมีประสิทธิผล เพราะการปกครองทองถ่ินไทยยังขาดประสิทธิภาพ
เทาท่ีควรในการจัดการปญหาใหกับประชาชน เนื่องจากผูบริหารทองถ่ินขาดประสบการณการจัดการ
ปญหา จึงเกิดความขัดแยงกับประชาชน การปกครองทองถ่ินท่ีดีควรมีหลักการใหประชาชนมีสวนรวม
และมอบอํานาจการตัดสินใจใหกับชุมชน (People Empowerment) และควรนําระบบประชาธิปไตยแบบ
ถกแถลง (Deliberative Democracy) มาดําเนินการอยางเปนรูปธรรม 
         สรุป ความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย จาก
การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึกพบวา 
         1) การสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เปนนโยบายท่ีทุกรัฐบาลตองดําเนินการอาจ
มีรูปแบบของโครงการท่ีเปนรูปธรรมของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ท่ีแตกตางกันบางเล็กนอยแต
สาระสําคัญยังคงไวเหมือนกันหมดคือเปนการกําหนดนโยบายตามหลักสวัสดิการสังคมเพ่ือลดแรงกดดัน
จากความเหลื่อมล้ําของสังคม 
         2) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
ควรประกอบดวย จิตสาธารณะของชุมชนการออมและวินัยการออม การสื่อสารประสานงาน การมีสวน
รวมในการพัฒนาท่ีอยูอาศัยของประชาชน การจัดองคกรของชุมชนภาวะผูนําชุมชน การอํานวยสินเชื่อ
ของสถาบันการเงิน การลดกฎเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ การแทรกแซง
เพ่ือใหเกิดการบูรณาการในการแกปญหาระหวางหนวยงาน 
         3) ความสําเร็จการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ประสบความสําเร็จ
ในระดับหนึ่งถาแกปญหาการเมืองในองคการและการทุจริตในหนาท่ีของขาราชการและนักการเมือง 
รวมถึงการใหสินบน ของผูมีอิทธิพล 
         4) แนวทางการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภาครัฐควรดําเนินการ
อยางไรจึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด ไดแก การจัดการภาครัฐสมัยใหมท่ีภาครัฐควรทําหนาท่ีเปนผูแนะนํา
และกํากับดูแลมากกวาการเปนผูปฏิบัติเอง และเปดความคิดกวางในการดําเนินการของภาคเอกชน 
         5) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมควรเคารพความคิดเห็นของประชาชนและรวมกัน
แสวงหาแนวทางการจัดการภาครัฐท่ีเหมาะสม   
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4.2 การวิเคราะหเชิงปริมาณ  
 จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุง การสรางแบบสอบถามรวมกับการ
สังเคราะหแนวคิดและทฤษฎี แลวนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงและความตรงจนไดผลท่ี             
จากนั้นจึงทําการเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากผูมีรายไดนอย 
     
ตารางท่ี 4.1 ตารางการสุม 
 

อําเภอ ผูมีรายไดนอย กลุมตัวอยาง 

เมือง  
359,064 ราย 

 
564 ปราณบุรี 

หัวหิน 

 
 ผูวิจัยจึงเลือกท่ีจะเก็บขอมูลในพ้ืนท่ี อําเภอหัวหิน อําเภอปรานบุรี และอําเภอเมือง  อําเภอละ
188 ราย รวม 565 รายเก็บแบบสอบถามได 500 รายคิดเปนรอยละ 88.6 
 
ตารางท่ี 4.2 ลักษณะประชากรของผูตอบแบบสอบถาม 
 

เพศ จํานวน รอยละ 

หญิง 274 54.8 
ชาย 226 45.2 

รวม 500 100 
อายุ   

18-24 47 9.4 
25-35 127 25.4 
36-45 190 38.0 
46 136 27.2 

รวม 500 100 
อาชีพ   

เกษตรกรรม 23 4.6 
รับจาง 182 36.4 
รับราชการ 139 27.8 
ผูประกอบการวิสาหกิจ 128 25.6 
อ่ืน ๆ 28 5.6 

รวม 500 100 
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ตารางท่ี 4.2 (ตอ) 
 

การศึกษา จํานวน รอยละ 

ประถมศึกษา 17 3.4 
มัธยมศึกษา/ปวช. 138 27.6 
อนุปริญญา/ปวส. 157 31.4 
ปริญญาตร ี 175 35.0 
ปริญญาโท 13 2.6 

รวม 500 100 
รายได   

5,000 - 10,000 93 18.6 
10,001 - 15,000 284 56.8 
15,001 - 20,000 123 24.6 

รวม 500 100 
รูปแบบโครงการ จํานวน รอยละ 

บานเอ้ืออาทร 116 23.2 
บานม่ันคง 127 25.4 
บานประชารัฐ 257 51.4 

รวม 500 100 

 
 จากตารางท่ี 4.1 พบวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากรดาน 
เพศ พบวาเปนเพศหญิงมากกวาเพศชายโดยเพศหญิง มีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 274 ราย คิดเปน
รอยละ 54.8 เพศชาย จํานวน 226 ราย คิดเปนรอยละ 45.2 ลักษณะประชากรดานอายุ 18-24 ป จํานวน 
47 ราย รอยละ 9.4 อายุ 25-35 ป จํานวน 127 ราย คิดเปนรอยละ 25.4 อายุ 36-45 ป จํานวน 190 
ราย คิดเปนรอยละ 38.0 อาย ุ45 ป จํานวน 136 ราย คิดเปนรอยละ 27.2 ลักษณะประชากรดานอาชีพ 
ประกอบดวยอาชีพดานเกษตรกรรม จํานวน 23 ราย คิดเปนรอยละ 4.6 อาชีพรับจาง จํานวน 182 ราย 
คิดเปนรอยละ 36.4 อาชีพรับราชการ จํานวน 139 ราย คิดเปนรอยละ 27.6 อาชีพเจาของวิสาหกิจราย
ยอย จํานวน 128 ราย คิดเปนรอยละ 25.6 อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 28 ราย คิดเปนรอยละ 5.6 ลักษณะ
ประชากรดานการศึกษาประกอบดวย ระดับการศึกษาประถมศึกษาจํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 
มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 138 ราย คิดเปนรอยละ 27.6 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 157 ราย คิดเปน
รอยละ 31.4 ปริญญาตรี จํานวน 175 ราย คิดเปนรอยละ 35 ปริญญาโท จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 
2.6 ลักษณะประชากรดานรายไดตอเดือน รายไดตอเดือน 5,001-10,000 บาท จํานวน 93 รายคิดเปน
รอยละ 18.6 รายไดตอเดือน 10,001-15,000 บาท จํานวน 284 ราย คิดเปนรอยละ 56.8 รายไดตอ
เดือน 15,001-20,000 บาท จํานวน 123 รายคิดเปนรอยละ 24.6 รูปแบบโครงการบานสําหรับผูมีรายได
นอยท่ีกลุมตัวอยางพึงประสงคบานเอ้ืออาทร จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 23.2 บานม่ันคง จํานวน 
127 ราย คิดเปนรอยละ 25.4 บานประชารัฐ จํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ 51.4 
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 4.2.1 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย
ไปปฏิบัติประกอบดวย 
         4.2.1.1 ปจจัยดานการจัดการโครงการและประชาคม มี 5 ปจจัยคือ 
          1) ปจจัยดานหนวยงานโครงการท่ีเก่ียวของ มี 3 ตัวแปร ประกอบดวย 
     ก) ภาวะผูนํา 
     ข) การตัดสินใจเชิงกลยุทธ 
     ค) การจัดการอยางผูประกอบการ 
          2) ปจจัยดานเงินทุนประกอบดวย ตัวแปร ไดแก แหลงเงินทุนการเขาถึงแหลง
เงินทุนการอนุมัติสินเชื่อ การควบคุมสินเชื่อ 
          3) ปจจัยดานสถานท่ีตั้งโครงการมี 3 ตัวแปร ประกอบดวย 
     ก) ท่ีตั้งการกอสรางโครงการ 
     ข) การคมนาคม 
     ค) สภาพแวดลอม 
          4) ปจจัยดานคุณคุณภาพการกอสราง มี 3 ตัวแปรคือ 
     ก) วัตถุดิบและแรงงานของการกอสราง 
     ข) การควบคุมการกอสราง 
     ค) คุณภาพบานและอาคารชุดของโครงการ 
          5) ปจจัยดานการขายโครงการประกอบดวย 
     ก) ราคาขายตอหนวยเปรียบเทียบกับคุณภาพโครงการ 
     ข) สินเชื่อและการอนุมัติสินเชื่อ 
     ค) การประชาสัมพันธการขายโครงการ 
     ง) การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย 
          6) ปจจัย ท่ีดานการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผู มีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
ประกอบดวย 
     ก) มาตรฐานและวัตถุประสงค ของ โครงการสรางท่ีอยูอาศัยแกผูมีรายได        
นอยของรัฐบาล 
     ข) งบประมาณและบุคลากรของรัฐท่ีใชในการดําเนินโครงการ 
     ค) การสื่อสารและการประสานงาน 
     ง) ดานลักษณะหนวยงานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
     จ) ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
     ฉ) เง่ือนไข ของสภาวะทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
          7) ปจจัยดานการมีสวนรวมของประชาชน 
         ตัวแปรตาม ไดแก ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติผูวิจัยทําการศึกษาตามตารางเริ่มจากความสําเร็จของภาครัฐในการนํานโยบายสรางสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
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ตารางท่ี 4.3 ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 

ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก
ในโครงการ 

3.26 0.54 ปานกลาง 12 

2. คุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย 3.42 0.59 มาก 9 
3. คุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ 

3.69 0.69 มาก 3 

4. ความพอใจในคุณภาพบานจากการกอสรางของ
โครงการ 

3.73 0.75 มาก 2 

5. ความพอใจในคุณภาพการบริการหลังการขาย
ของโครงการ 

3.37 0.65 ปานกลาง 11 

6. ความคุมคาของการซ้ือบานพักอาศัยในโครงการ 3.60 0.62 มาก 5 
7. ความคาดหวังในคุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การกอสรางบานพักอาศัย 

3.76 0.50 มาก 1 

8. การควบคุมคุณภาพการกอสราง 3.66 0.50 มาก 4 
9. ความสามารถการบริหารงานของคณะกรรมการ
หมูบาน 

3.53 0.51 มาก 6 

10. ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตหลังการเขารวม
โครงการ 

3.52 0.52 มาก 7 

11. ความคาดหวังในคุณภาพการจัดการ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม 

3.47 0.55 มาก 8 

12. การมีสวนรวมของสมาชิกเม่ือเขารวมโครงการ 3.38 0.57 ปานกลาง 10 
รวม 3.53 0.25 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.3 ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูใน
ระดับมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53 โดยมีความสําเร็จในการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามลําดับ ไดแก ความคาดหวัง
ในคุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีใชในการกอสรางบานพักอาศัย คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 ความพอใจในคุณภาพ
บานจากการกอสรางของโครงการ คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.73 คุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 ความพอใจในการควบคุมคุณภาพการกอสรางคาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.66 ความคุมคาของการซ้ือบานพักอาศัยในโครงการคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.60  ความสามารถการบริหารงาน
ของคณะกรรมการหมูบาน คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53 ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตของผูเขารวมโครงการคาเฉลี่ย
อยู ท่ี 3.52 ความคาดหวังในคุณภาพการจัดการสาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม คาเฉลี่ยอยู ท่ี 3.47 
คุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.42 การมีสวนรวมของสมาชิกเม่ือเขารวม
โครงการ คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.38 ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิกในโครงการคาเฉลี่ยอยูท่ี 
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3.26 จากผลความคิดเห็นท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติ อยูในระดับมากแตมีบางปจจัยท่ีผูตอบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นท่ีไมสอดคลองกับการ
สัมภาษณเชิงลึกและจากการตอบแบบสอบถาม ดังกรณีระหวางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของ
สมาชิกในโครงการคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.26 กับความสามารถของพนักงานรักษาความปลอดภัย คาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.42 และการใหบริการของเจาหนาท่ีรักษาความปลอดภัยของโครงการ คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 
 ผลการศึกษาเชิงปริมาณไมสอดคลองในเชิงตรรกะและการสัมภาษณเชิงลึกรวมกับการสังเกต
แบบไมมีสวนรวมของผูวิจัย แตกรณีของการมีสวนรวมของสมาชิกโครงการ และความปลอดภัยในชีวิต
และทรัพยสินของสมาชิกในโครงการ สอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติ ประกอบดวย ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ ปจจัยดานการจัดการโครงการและประชาคม  
ปจจัยดานสถานท่ีตั้งโครงการ ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง ปจจัยดานการขายโครงการ ผูวิจัย
ทําการศึกษาเปนลําดับเริ่มจากปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 1) ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย ตามตารางท่ี 
4.4 
 
ตารางท่ี  4.4 ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 
 

ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานมาตรฐาน
และวัตถุประสงคของนโยบาย 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ความรูความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลท่ีทํา
การกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

3.58 0.55 มาก 3 

2. ความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานการ
กอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

3.52 0.55 มาก 5 

3. ความเขาใจในวัตถุประสงคของการจัดทํา
โครงการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย 

3.69 0.55 มาก 1 

4. คาดหวังวารัฐบาลจะสามารถดําเนินการให
สําเร็จไดตามวัตถุประสงค 

3.56 0.54 มาก 4 

5. โครงการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายได
นอยมีประโยชนตอคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย 

3.59 0.62 มาก 2 

รวม 3.62 0.32 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.4 ปรากฏวาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานมาตรฐาน
และวัตถุประสงคของนโยบายอยูในระดับมากมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.62 สวนลําดับปจจัยดานการนํานโยบายไป
ปฏิบัติดานมาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย ประกอบดวยความเขาใจในวัตถุประสงคของการ
จัดทําโครงการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยเปนลําดับแรกมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.69 โครงการ
กอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยมีประโยชนตอคุณภาพชีวิตของผูมีรายไดนอย เปนลําดับตอมามี
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คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.59 และความรูความเขาใจในนโยบายของรัฐบาลท่ีทําการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.58 และความคาดหวังวาจะสามารถดําเนินการไดตามวัตถุประสงคคาเฉลี่ย
อยูท่ี 3.56 ลําดับสุดทาย ไดแก ความเขาใจในข้ันตอนการดําเนินงานการกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมี
รายไดนอย คาเฉลี่ยอยู ท่ี 3.56 ผูวิจัยมีความเห็นวาผลลัพธสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ ท่ี
ประกอบดวย การศึกษาเอกสาร และการสัมภาษณเชิงลึก 
 
 2) ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน งบประมาณและบุคคลากรของรัฐท่ีใชในการดําเนิน
โครงการ ผูวิจัยทําการศึกษาไดผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 
 
ตารางท่ี 4.5 ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานทรัพยากรนโยบาย 
 

ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน 
งบประมาณและบุคคลากรของรัฐท่ีใชในการ

ดําเนินโครงการ    

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. โครงการมีความพรอมทางดานเงินทุนในการ
ดําเนินงาน 

3.68 0.62 มาก 1 

2. หนวยงานของโครงการสามารถติดตอ
ประสานงานและอํานวยความสะดวกในการติดตอ
กับแหลงสินเชื่อ 

3.61 0.58 มาก 2 

3. เจาหนาท่ีของโครงการมีความรูความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

3.46 0.51 มาก 4 

4. ความราบรื่นของการประสานงานระหวาง
โครงการกับผูเขารวมโครงการ 

3.37 0.56 ปานกลาง 5 

5. ภาพรวมของการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี
โครงการ 

3.40 0.55 ปานกลาง 3 

รวม 3.50 0.26 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.5 ผลการศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน 
งบประมาณและบุคคลากรของรัฐท่ีใชในการดําเนินโครงการ พบวามีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก โดยมีลําดับผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับ 
ไดแก โครงการมีความพรอมทางดานเงินทุนในการดําเนินงาน มีคาเฉลี่ย 3.68 และหนวยงานของ
โครงการสามารถติดตอประสานงานและอํานวยความสะดวกในการติดตอกับแหลงสินเชื่อมีคาเฉลี่ย 3.61 
เจาหนาท่ีของโครงการมีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีคาเฉลี่ย 3.46 และภาพรวมของการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาท่ีโครงการมีคาเฉลี่ย 3.40 ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 3) การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการสื่อสารและการบังคับใชกฎหมายผูวิจัย
ทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.6 
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ตารางท่ี 4.6 ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน การสื่อสารระหวางโครงการกับผูมีรายไดนอย 
 

ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน การ
ส่ือสารระหวางโครงการกับผูมีรายไดนอย 

 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ความสะดวกของการติดตอประสานงานระหวาง
โครงการกับผูประสงคจะเขารวมโครงการ 

3.45 0.50 มาก 4 

2. ความสะดวกของการติดตอกับหนวยงานใน
โครงการ 

3.48 0.64 มาก 3 

3. โครงการสามารถประสานงานกับหนวยงานท่ี
สนับสนุนดานสินเชื่อและอ่ืนๆท่ีเก่ียวของ 

3.52 0.79 มาก 2 

4. เจาหนาท่ีโครงการดําเนินการประชาสัมพันธ
กิจกรรมของโครงการใหกับผูเขารวมโครงการ 

3.40 0.58 ปานกลาง 5 

5. ความพรอมของอุปกรณและพนักงานของ
โครงการดานการคิดตอประสานงาน 

3.58 0.80 มาก 1 

รวม 3.49 0.46 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.6 ผลการศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการสื่อสาร
ระหวางโครงการกับผูมีรายไดนอย พบวามีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก 
โดยมีลําดับ ผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามลําดับ ไดแก ความพรอมของอุปกรณ
และพนักงานของโครงการดานการติดตอประสานงานมีคาเฉลี่ย 3.58  และโครงการสามารถประสานงาน
กับหนวยงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติงานดานสินเชื่อและอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ มีคาเฉลี่ย 3.52 ความสะดวก
ของการติดตอกับหนวยงานในโครงการมีคาเฉลี่ย 3.48 ความสะดวกของการติดตอประสานงานระหวาง
โครงการกับผูเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.45 เจาหนาท่ีโครงการดําเนินการประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โครงการใหกับผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.40 ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 4) การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานลักษณะหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ
ผูวิจัยทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.7 
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ตารางท่ี 4.7 การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานลักษณะหนวยงานการนํานโยบายไป 
       ปฏิบัติ 
 

การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน
ลักษณะหนวยงานการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ธนาคารของรัฐมีสามารถดําเนินการปลอย
สินเชื่อใหกับผูเขารวมโครงการ 

3.66 0.73 มาก 4 

2. โครงการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
ใหบริการขาวสารขอมูลผูเขารวมโครงการในการ
ตัดสินใจเขารวมโครงการ 

3.66 0.72 มาก 3 

3. ความสามารถของการเคหะแหงชาติในการ
ดําเนินการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 

3.68 0.70 มาก 2 

4. โครงการบานผูมีรายไดนอยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธทุกโครงการดําเนินงานบรรลุ
เปาหมาย 

3.64 0.52 มาก 5 

5. หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนินโครงการบาน
ผูมีรายไดนอยสามารถประสานการปฏิบัติในการ
ชวยเหลือผูเขารวมโครงการ 

3.77 0.47 มาก 1 

รวม 3.68 0.40 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.7 ผลการศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานลักษณะ
หนวยงานการนํานโยบายไปปฏิบัติ พบวา มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก 
โดยมีลําดับผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับ ไดแก หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการ
ดําเนินโครงการบานผูมีรายไดนอยสามารถประสานการปฏิบัติในการชวยเหลือผูเขารวมโครงการมี
คาเฉลี่ย 3.77 ความสามารถของการเคหะแหงชาติในการดําเนินการสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
มีคาเฉลี่ย 3.68 โครงการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยใหบริการขาวสารขอมูลผูเขารวมโครงการใน
การตัดสินใจเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.66 ธนาคารของรัฐมีสามารถดําเนินการปลอยสินเชื่อใหกับ
ผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.66 โครงการบานผูมีรายไดนอยจังหวัดประจวบคีรีขันธทุกโครงการดําเนินงาน
บรรลุเปาหมาย มีคาเฉลี่ย 3.40 ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 5) การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติผูวิจัย
ทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.8 
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ตารางท่ี 4.8 ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานความ
มุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ความมุงม่ันของผูบริหารโครงการบานผูมีรายได
นอยท่ีควบคุมกํากับดูแล 

3.68 0.67 มาก 2 

2. เจาหนาท่ีโครงการใหความชวยเหลือแนะนําใน
การเขาโครงการและแสดงออกดวยจิตมิตรภาพ 

3.65 0.66 มาก 5 

3. ผูบริหารแหลงเงินทุนของรัฐเชนธนาคารออมสิน 
กรุงไทย อาคารสงเคราะหมีขอแนะนําและอํานวย
ความสะดวกในการสนับสนุนเงินกูตอผูเขารวม
โครงการ 

3.67 0.74 มาก 4 

4. การอํานวยความสะดวกในการขออนุมัติสินเชื่อ
จากธนาคารท่ีเขารวมโครงการ 

3.71 0.83 มาก 1 

5. ระยะเวลาท่ีใชในการอนุมัติสินเชื่อ 3.68 0.70 มาก 3 
รวม 3.68 0.53 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.8 ผลการศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานความ
มุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติพบวามีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก โดย
มีลําดับ ผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามลําดับ ไดแก การอํานวยความสะดวกในการ
ขออนุมัติสินเชื่อจากธนาคารท่ีเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.71  ความมุงม่ันของผูบริหารโครงการบานผูมี
รายไดนอยท่ีควบคุมกํากับดูแลการเคหะแหงชาติ มีคาเฉลี่ย 3.68  ระยะเวลาท่ีใชในการอนุมัติสินเชื่อมี
คาเฉลี่ย 3.68  ผูบริหารแหลงเงินทุนของรัฐ เชนธนาคารออมสิน กรุงไทย อาคารสงเคราะหมีขอแนะนํา
และอํานวยความสะดวกในการสนับสนุนเงินกูตอผูเขารวมโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.67  เจาหนาท่ีโครงการ
ใหความชวยเหลือแนะนําในการเขาโครงการและแสดงออกดวยจิตมิตรภาพ มีคาเฉลี่ย 3.40 ผลการศึกษา
สอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 6) การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ผูวิจัย
ทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.9 
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ตารางท่ี 4.9 การศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม 
 

ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการเมือง 
เศรษฐกิจและสังคม 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. สภาวการณความวุนวายทางการเมืองขณะ
ดําเนินโครงการ 

3.50 0.69 มาก 11 

2. การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจาก
สมาชิกสภาผูแทนราษฎรในพ้ืนท่ี 

3.44 0.68 มาก 15 

3. การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจาก
รัฐมนตรี 

3.56 0.74 มาก 8 

4. การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจาก
นักการเมืองทองถ่ิน 

3.65 0.76 มาก 4 

5. การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจากผูมี
อิทธิพลในพ้ืนท่ี 

3.52 0.78 มาก 10 

6. สภาวการณทางเศรษฐกิจขณะดําเนินโครงการ 3.56 0.70 มาก 9 
7. ผลกระทบของ สภาวะเศรษฐกิจท่ีมีตอโครงการ 3.60 0.78 มาก 5 
8. ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจตอการขออนุมัติ
สินเชื่อ 

3.75 0.86 มาก 1 

9. ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจตอการกอสราง
โครงการ 

3.74 0.94 มาก 2 

10. การปรับตัวของผูเขารวมโครงการ 3.50 0.85 มาก 12 
11. ความพรอมของผูเขารวมโครงการในการเขา
พักอาศัยในอาคารชุด 

3.47 0.86 มาก 14 

12. ความพรอมของผูเขารวมโครงการในการเขา
พักอาศัยในบานเดี่ยว 

3.60 0.73 มาก 6 

13. มุมมองของสังคมไทยตอนโยบายการสรางท่ีอยู
อาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 

3.50 0.68 มาก 13 

14. ทัศนคติของสังคมไทยตอผูมีรายไดนอย 3.59 0.74 มาก 7 
15. สังคมไทยเห็นประโยชนของนโยบายชวยเหลือ 
ผูมีรายไดนอยดวยการสรางท่ีพักอาศัยท่ีเหมาะสม 

3.73 0.73 มาก 3 

รวม 3.58 0.53 มาก  

 
 จากผลการศึกษาตามตารางท่ี 4.9 ผลการศึกษาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดาน
สภาวการณการเมือง เศรษฐกิจและสังคมพบวามีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับ
มาก โดยมีลําดับผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับ ไดแกผลกระทบของสภาวะ
เศรษฐกิจตอการขออนุมัติสินเชื่อมีคาเฉลี่ย 3.75 ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจตอการกอสรางโครงการ
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มีคาเฉลี่ย 3.74 สังคมไทยเห็นประโยชนของนโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอยดวยการสรางท่ีพักอาศัยท่ี
เหมาะสมมีคาเฉลี่ย 3.73 การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจากนักการเมืองทองถ่ินมีคาเฉลี่ย 3.65 
ผลกระทบของสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีตอโครงการมีคาเฉลี่ย 3.60 ความพรอมของผูเขารวมโครงการในการ
เขาพักอาศัยในบานเดี่ยว มีคาเฉลี่ย 3.60 ทัศนคติของสังคมไทยตอผูมีรายไดนอยมีคาเฉลี่ย 3.59 การแทรกแซง
การดําเนินการโครงการจากรัฐมนตรีมีคาเฉลี่ย 3.56 สภาวการณทางเศรษฐกิจขณะดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ย 
3.52 สภาวการณความวุนวายทางการเมืองขณะดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ย 3.50 การปรับตัวของผูเขารวม
โครงการมีคาเฉลี่ย 3.50 การปรับตัวของผูเขารวมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.50 มุมมองของสังคมไทยตอนโยบาย
การสรางท่ีอยูอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย มีคาเฉลี่ย 3.50 ความพรอมของผูเขารวมโครงการในการเขาพัก
อาศัยในอาคารชุดมีคาเฉลี่ย 3.47 การแทรกแซงการดําเนินการโครงการจากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
พ้ืนท่ีมีคาเฉลี่ย 3.44 ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 7) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการมีสวนรวมของ
ประชาชน ผูวิจัยทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.10 
 
ตารางท่ี 4.10 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ประชาชนรวมกําหนดรูปแบบและกําหนด
โครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัย 

3.87 0.71 มาก 1 

2. ประชาชนรวมในการตรวจสอบการดําเนิน
โครงการไดหลายรูปแบบ 

3.78 0.72 มาก 2 

3. ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ 3.61 0.80 มาก 4 
4. ประชาชนสามารถเสนอแนะติชมการดําเนิน
โครงการ 

3.65 0.80 มาก 3 

5. โครงการทําการรวมชี้แจงและรวมแกไขปญหา 3.41 1.0 มาก 5 
รวม 3.66 0.65 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.10 ผูวิจัยพบวาปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการมีสวนรวมของประชาชน
พบวามีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับมาก โดยมีลําดับผลตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตามลําดับประชาชนรวมกําหนดรูปแบบและกําหนดโครงการพัฒนาท่ีอยูอาศัยมี
คาเฉลี่ย 3.87 ประชาชนรวมในการตรวจสอบการดําเนินโครงการไดหลายรูปแบบ มีคาเฉลี่ย 3.78 ประชาชน
สามารถเสนอแนะติชมการดําเนินโครงการ มีคาเฉลี่ย 3.65 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวมโครงการ มี
คาเฉลี่ย 3.61 โครงการทําการรวมชี้แจงและรวมแกไขปญหา มีคาเฉลี่ย 3.41 ผลการศึกษาสอดคลองกับ
การศึกษาเชิงคุณภาพ 
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 8) ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผล
ตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติผูวิจัยทําการศึกษาไดผลตามตารางท่ี 4.11 
 
ตารางท่ี 4.11 ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไป 
         ปฏิบัติ 
 

ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมี
ผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1. วิสัยทัศนผูนําโครงการ 3.59 0.81 มาก 5 
2. การสรางแรงบันดาลใจ 3.64 0.66 มาก 4 
3. การสรางทีมงาน 3.76 0.71 มาก 3 
4. การกระจายอํานาจ 3.85 0.80 มาก 2 
5. การพัฒนาทีมงาน 3.90 0.97 มาก 1 

รวม 3.75 0.65 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.11 ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก 3.75 และมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตามลําดับไดแก การพัฒนาทีมงาน มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.90 การกระจายอํานาจมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.85 การสราง
ทีมงานมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 การสรางแรงบันดาลใจมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.64 วิสัยทัศนผูนําโครงการมีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 3.59 ผลการศึกษาสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 9) ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติ มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติผูวิจัยศึกษาและแสดงผลในตารางท่ี 4.12 
 
ตารางท่ี 4.12 ปจจัยดานการนํานโยบายไปปฏิบัติดานการตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํานโยบาย 
         ไปปฏิบัติ มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ มีผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1. ใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจ 3.76 0.91 มาก 3 
2. ความเหมาะสมสําหรับทางเลือกในการตัดสินใจ 3.71 0.90 มาก 5 
3. ตัดสินใจใหเกิดผลสําเร็จ 3.85 0.88 มาก 1 
4. การตัดสินใจท่ีสงผลตอความสําเร็จ 3.77 0.93 มาก 2 
5. สามารถสรางสรรคโอกาส 3.76 0.77 มาก 4 
6. ความเหมาะสมการใชทรัพยากร 3.62 0.72 มาก 6 
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ตารางท่ี 4.12 (ตอ) 
 

การตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัติ มีผลตอความสําเร็จของการนํา

นโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

7. ความสามารถแสวงหาทรัพยากร 3.62 0.74 มาก 7 
รวม 3.73 0.72 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.12 ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติมีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก 3.73 และมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ
ตามลําดับไดแกตัดสินใจใหเกิดผลสําเร็จมีคาเฉลี่ยอยูท่ี  3.85 การตัดสินใจท่ีสงผลตอความสําเร็จมีคาเฉลี่ย
อยูท่ี 3.77 ใชเหตุผลเปนหลักในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.76 สามารถสรางสรรคโอกาสมีคาเฉลี่ยอยู
ท่ี 3.76 ความเหมาะสมสําหรับทางเลือกในการตัดสินใจมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.71 ความเหมาะสมการใชทรัพยากร
มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.62 ความสามารถแสวงหาทรัพยากรมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.62 สอดคลองกับการวิจัยเชิง
คุณภาพ 
 
 10) ปจจัยท่ีมีผลตอการนํานโยบายไปปฏิบัติดานแหลงเงินทุนมีผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายไปปฏิบัติผูวิจัยศึกษาและแสดงผลในตารางท่ี 4.13 
 
ตารางท่ี 4.13 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานแหลงเงินทุนมีผลตอ 
         ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดาน แหลงเงินทุน 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1. ความพอเพียงของแหลงสินเชื่อและความ 
สามารถการปลอยสินเชื่อ 

3.53 0.70 มาก 1 

2. ความสะดวกในการเขาถึงแหลงสินเชื่อ 3.52 0.69 มาก 3 
3. การรับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการ 3.32 0.79 ปานกลาง 5 
4. การจัดเก็บขอมูลทางธุรกิจของหนวยงานท่ี
ดําเนินโครงการ 

3.18 o.77 ปานกลาง 6 

5. ความรวดเร็วของผูประกอบการในการรับมือตอ
การเปลี่ยนแปลงของตลาด 

3.46 0.68 มาก 4 

6. สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิดประโยชนตอ
โครงการ 

3.53 0.76 มาก 2 

รวม 3.42 0.42 มาก  
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 จากตารางท่ี 4.13 ปจจัยดานแหลงทุนมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวม
อยูในระดับมาก 3.42 และมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับไดแกความพอเพียง
ของแหลงสินเชื่อและความสามารถการปลอยสินเชื่อ มีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53 สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิด
ประโยชนตอโครงการมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53 ความสะดวกในการเขาถึงแหลงสินเชื่อมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.52 
ความรวดเร็วของผูประกอบการในการรับมือตอการเปลี่ยนแปลงของตลาดมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.46 และการ
รับรูโอกาสธุรกิจอยางผูประกอบการมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.32 การจัดเก็บขอมูลทางธุรกิจของหนวยงานท่ี
ดําเนินโครงการมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.18 สอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 11) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานปจจัยการผลิตมีผลตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัต ิและแสดงผลในตารางท่ี 4.14 
 
ตารางท่ี 4.14 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานปจจัยการผลิตมีผลตอ 
         ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดาน ปจจัยการผลิตมีผลตอความสําเร็จ

ของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1. การจัดจางผูรับเหมามีความโปรงใส 3.56 0.80 มาก 1 
2. ความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจางวัสดุกอสราง 3.44 0.63 มาก 4 
3. ความเขมงวดของการควบคุมการกอสราง 3.45 0.72 มาก 3 
4. คุณภาพของบานในโครงการ 3.46 0.71 มาก 2 

รวม 3.48 0.55 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.14 ปจจัยดานปจจัยการผลิตมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติใน
ภาพรวมอยูในระดับมาก 3.48 และมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับไดแกการ
จัดจางผูรับเหมามีความโปรงใสมีคาเฉลี่ย 3.56 คุณภาพของบานในโครงการมีคาเฉลี่ย 3.46 ความเขมงวด
ของการควบคุมการกอสรางมีคาเฉลี่ย 3.45 ความโปรงใสของการจัดซ้ือจัดจางวัสดุกอสรางมีคาเฉลี่ย 
3.44 
 
 12) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานคุณภาพการกอสราง
มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากตารางท่ี 4.15 
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ตารางท่ี 4.15 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานคุณภาพการกอสรางมีผลตอ 
         ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดานคุณภาพการกอสรางมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1.คุณภาพของการกําหนดข้ันตอนการกอสราง 3.57 0.70 มาก 2 
2.ความเขมงวดการควบคุมคุณภาพการกอสราง 3.49 0.62 มาก 3 
3. การกอสรางบานในโครงการเปนไปตาม
มาตรฐาน 

3.62 0.63 มาก 1 

รวม 3.56 0.50 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.15 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานคุณภาพการกอสราง
มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก 3.56 และมีผลตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับไดแกการกอสรางบานในโครงการเปนไปตามมาตรฐานมีคาเฉลี่ย 
3.62 คุณภาพของการกําหนดข้ันตอนการกอสรางมีคาเฉลี่ย 3.57 ความเขมงวดการควบคุมคุณภาพการ
กอสรางมีคาเฉลี่ย 3.49 สอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
 13) การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานสวนประสมการตลาด
มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ จากตารางท่ี 4.16 
 
ตารางท่ี 4.16 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานสวนประสมการตลาดมีผลตอ 
         ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดานสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

1. ความพึงพอใจของลูกคาในการซ้ือบานของ
โครงการ 

3.66 0.55 มาก 3 

2. ความพึงพอใจของลูกคาในคุณภาพการกอสราง 3.66 0.62 มาก 2 
3. ความพึงพอใจของลูกคาในราคาขาย 3.79 0.77 มาก 1 
4. ความพึงพอใจของลูกคาในทําเลท่ีตั้ง 3.56 0.73 มาก 8 
5. ความสะดวกของผูซ้ือในการติดตอขอขอมูลและ
เยี่ยมชมโครงการ 

3.57 0.72 มาก 7 

6. กิจกรรมสงเสริมการขายสนับสนุนแรงจูงใจ 3.52 0.70 มาก 9 
7. โครงการมีการจัดทําการตลาดท่ีเหมาะสมในการ
สรางแรงจูงใจ 

3.59 0.79 มาก 5 
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ตารางท่ี 4.16 (ตอ) 
 

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติดานสวนประสมการตลาดมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คาเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
คิดเห็น 

ลําดับท่ี 

8. สื่อสารการขายของโครงการสรางแรงจูงใจใน
การซ้ือ 

3.59 0.79 มาก 6 

9. ความหลากหลายของสื่อท่ีใชในการประชา- 
สัมพันธ 

3.62 0.82 มาก 4 

รวม 3.59 0.36 มาก  

 
 จากตารางท่ี 4.16 ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดานสวนประสมการตลาด
มีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในภาพรวมอยูในระดับมาก 3.59 และมีผลตอความสําเร็จ
ของการนํานโยบายไปปฏิบัติตามลําดับไดแกความพึงพอใจของลูกคาในราคาขายมีคาเฉลี่ย 3.79 ความ
พึงพอใจของลูกคาในคุณภาพการกอสรางมีคาเฉลี่ย 3.66 ความพึงพอใจของลูกคาในการซ้ือบานของโครงการ
มีคาเฉลี่ย 3.66 ความหลากหลายของสื่อท่ีใชในการประชาสัมพันธมีคาเฉลี่ย 3.62 โครงการมีการจัดทํา
การตลาดท่ีเหมาะสมในการสรางแรงจูงใจมีคาเฉลี่ย 3.59 สื่อสารการขายของโครงการสรางแรงจูงใจใน
การซ้ือมีคาเฉลี่ย 3.59 ความสะดวกของผูซ้ือในการติดตอขอขอมูลและเยี่ยมชมโครงการมีคาเฉลี่ย 3.57 
ความพึงพอใจของลูกคาในทําเลท่ีตั้งมีคาเฉลี่ย 3.56 กิจกรรมสงเสริมการขายสนับสนุนแรงจูงใจมีคาเฉลี่ย 
3.52 สอดคลองกับการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 
4.3 การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเรื่องความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 HO: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับปาน
กลาง 
 HA: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 
 4.3.1 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานเพศ จากตารางท่ี 4.17 
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ตารางท่ี 4.17 ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจําแนกตาม 
         ลักษณะประชากรดานเพศ 

ความสําเร็จของการนํานโยบาย
กอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย
ไปปฏิบัติ 

เพศ จํานวน คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

 ชาย 226 3.57 0.274 
 หญิง 274 3.50 0.223 
รวม  500   

 
ตารางท่ี 4.18 การทดสอบความแตกตางของความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํา 
         นโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
Independent Sample T Test 

ความสําเร็จ
ของการนํา
นโยบาย
กอสรางท่ี

พักอาศัยผูมี
รายไดนอย
ไปปฏิบัติ 

Levine test for 
Equatorial of 

variance 
 

T df Sig 2 tail ความ
แตกตางของ

คาเฉลี่ย 

ความ
แตกตางของ

ความ
ผิดพลาด 

Equal 
Variances 
assumed 

F            Sig 
 
4.66      0.031 

2.91 498 0.004 0.064 0.022 

Equal 
Variances 
not 
assumed 

 2.65 428.46 0.005 0.064 0.023 

 
 จากตารางท่ี 4.17 พบวา ผูตอบแบบสอบถามชาย มีแนวโนมท่ีจะมีความคิดเห็นวามีความสําเร็จ
ของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติท่ี 3.57 คะแนน ขณะท่ีเพศหญิงอยูท่ี 3.50 
คะแนน และตารางท่ี 4.18 สําหรับการทดสอบสมมติฐานเพ่ือเปรียบเทียบความคิดเห็นวามีความสําเร็จ
ของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติของเพศชายและหญิง ใชสถิติ Levene 
test ทดสอบพบวาคา Sig เทากับ 0.031 หมายความวา ปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ีวา ความคิดเห็นของกลุม
ตัวอยางเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน จึงใชคาสถิติ Equal Variances not assumed เพ่ือแปลผลคา 
Sig มีคา 0.005 นอยกวาคา alpha 0.5 จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนยและยอมรับสมมติฐานแยงวาความสําเร็จ
ของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ จากความคิดเห็นของเพศชายและหญิงมี
ความแตกตางกัน 
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 4.3.2 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานอายุ จากตารางท่ี 4.19 
 
ตารางท่ี 4.19 ANOVA 
 

 ผลรวมยก
กําลังสอง 

df คาเฉลี่ยยก
กําลังสอง 

F Sig 

ผลรวมระหวางกลุม 0.426 3 0.142 2.32 0.075 
ผลรวมภายในกลุม 30.36 496 0.061   
รวม 30.78 499    

 
 จากตารางท่ี 4.19 พบวา มีคา p value มากกวา 0.05 อยู จึงยอมรับสมมติฐานศูนยวาไมมี
ความแตกตางของความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัย
ผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติดานอายุ 
 
 4.3.3 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานรายไดตอเดือนจากตารางท่ี 
4.20 
 
ตารางท่ี 4.20 ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ จําแนกตาม 
         รายไดตอเดือน 
 

ANOVA 

 ผลรวมยก
กําลังสอง 

df คาเฉลี่ยยก
กําลังสอง 

F Sig 

ระหวางกลุม (combined) 0.280 4 0.70 1.13 0.339 
ภายในกลุม 30.36 496    
Total 30.78 499 0.062   

 
 จากตารางท่ี 4.20 พบวา คา p value มากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานศูนยวาไมมีความ
แตกตางของความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติจําแนกดวยลักษณะประชากรดานรายไดตอเดือน 
 
 4.3.4 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานการศึกษาจากตารางท่ี 4.21 
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ตารางท่ี 4.21 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป 
         ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานการศึกษา 
 

ANOVA 

 ผลรวมยกกําลัง
สอง 

df คาเฉลี่ยยก
กําลังสอง 

F Sig 

ระหวางกลุม 8.022 4 2.005 15.196 0.000 
ภายในกลุม  65.324     495 . 0.132   

รวม 73.346     

 
 จากตารางท่ี 4.21 พบวา มีคา p value ท่ีนอยกวาคา alpha 0.05 อยู แสดงวามีความแตกตาง
ของความคิดเห็น จากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายได
นอยไปปฏิบัติอยูอยางนอยหนึ่งคู จึงทําการทดสอบรายคู ดังตารางท่ี 4.22 
 
ตารางท่ี 4.22 การทดสอบรายคู ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีตอความสําเร็จของการนํานโยบาย 
         กอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจําแนกตามลักษณะประชากรดานการศึกษา 
 

Multiple Comparisons 
Dependent Variable:   totalvar 
LSD 

 (I) การศึกษา (J) การศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

ประถมศึกษา มัธยมศึกษา/ปวช. -0.72380* 0.09338 0.000 

อนุปริญญา/ปวส. -0.67565* 0.09275 0.000 

ปริญญาตรี -0.66374* 0.09229 0.000 

ปริญญาโทข้ึนไป -0.62722* 0.13384 0.000 

มัธยมศึกษา/ปวช. ประถมศึกษา 0.72380* 0.09338 0.000 

อนุปริญญา/ปวส. 0.04815 0.04239 0.257 

ปริญญาตรี 0.06007 0.04136 0.147 

ปริญญาโทข้ึนไป 0.09658 0.10539 0.360 

อนุปริญญา/ปวส. ประถมศึกษา 0.67565* 0.09275 0.000 

มัธยมศึกษา/ปวช. -0.04815 0.04239 0.257 

ปริญญาตรี 0.01191 0.03993 0.766 

ปริญญาโทข้ึนไป 0.04843 0.10484 0.644 

ปริญญาตรี ประถมศึกษา 0.66374* 0.09229 0.000 

มัธยมศึกษา/ปวช. -0.06007 0.04136 0.147 

อนุปริญญา/ปวส. -0.01191 0.03993 0.766 
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ตารางท่ี 4.22 (ตอ) 
 

 (I) การศึกษา (J) การศึกษา Mean Difference (I-J) Std. Error Sig. 

 ปริญญาโทข้ึนไป 0.03652 0.10443 0.727 

ปริญญาโทข้ึนไป ประถมศึกษา 0.62722* 0.13384 0.000 

มัธยมศึกษา/ปวช. -0.09658 0.10539 0.360 

อนุปริญญา/ปวส. -0.04843 0.10484 0.644 

ปริญญาตรี -0.03652 0.10443 0.727 

*. The mean difference is significant at the 0.05 level. 
 จากตารางท่ี 4.22 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหวาง
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
จําแนกตามรายไดตอเดือน โดยมีกลุมรายไดท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คูท่ี 1 ไดแก กลุมประถมศึกษา 
กับกลุมมัธยม/ปวช. คูท่ี 2 ประถมศึกษากับอนุปริญญา/ปวส. คูท่ี 3 อนุปริญญา/ปวส. กับปริญญาโทข้ึน
ไป คูท่ี 4ปริญญาตรีกับปริญญาโท 
  
 4.3.5 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานอาชีพจากตารางท่ี 4.23 
 
ตารางท่ี 4.23 ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 

 ผลรวมยก
กําลังสอง 

df คาเฉลี่ยยก
กําลังสอง 

F Sig 

ระหวางกลุม (combined) 0.410 4 0.102 1.669 0.156 
ภายในกลุม 30.372 495 0.061  0.160 
รวม 30.781 499    

 
 จากตารางท่ี 4.23 พบวา คา p value มีคามากกวา 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานศูนยวาวาไมมี
ความแตกตางของความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัย
ผูจําแนกตามลักษณะประชากร 
 
 4.3.6 การศึกษาเปรียบเทียบความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติจากความคิดเห็นของกลุมตัวอยางจําแนกตามลักษณะประชากรดานการเลือกรูปแบบโครงการบาน
ผูมีรายไดนอยจากตารางท่ี 4.24 
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ตารางท่ี 4.24 ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 

 ผลรวมยก
กําลังสอง 

df คาเฉลี่ยยก
กําลังสอง 

F Sig 

ระหวางกลุม (combined) 4.953 2 2.476 47.650 0.000 
ภายในกลุม 30.372 497 0.052   
Total 30.781 499    

 
 จากตารางท่ี 4.24 พบวา คา p valueท่ีนอยกวาคา alpha 0.05 อยู แสดงวามีความแตกตาง
ของความคิดเห็นจากกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอย
ไปปฏิบัติอยูอยางนอยหนึ่งคูจึงทําการทดสอบรายคู ดังตารางท่ี 4.25 
 
ตารางท่ี 4.25 การทดสอบรายคู ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป 
         ปฏิบัติ 
LSD 

(I) รูปแบบ                   (j) รูปแบบ Mean difference I-j Std error Sig 

บานเอ้ืออาทร                บานม่ันคง 
บานประชารัฐ 

0.27364* 
0.20053* 

0.02928 
0.02550 

0.000 
0.000 

บานม่ันคง                     บานเอ้ืออาทร 
บานประชารัฐ 

-0.27364* 
-0.07311* 

0.04224 
0.02473 

0.000 
0.000 

บานประชารัฐ                 บานเอ้ืออาทร 
บานม่ันคง 

-0.20053* 
-0.07311* 

0.02550 
0.02473 

0.000 
0.000 

The mean difference is significant at the .05level. 
 จากตารางท่ี 4.25 พบวามีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ระหวาง
ความคิดเห็นของกลุมตัวอยางท่ีมีตอความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย
จําแนกตามความประสงคเลือกรูปแบบของโครงการ โดยมีกลุมท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของ
โครงการท่ีมีความคิดเห็นแตกตางกัน คูท่ี 1 ไดแก กลุมท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของโครงการบาน
ประชารัฐกับกลุมท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของโครงการบานเอ้ืออาทร คูท่ี 2 กลุมท่ีมีความประสงค
เลือกรูปแบบของโครงการบานประชารัฐกับกลุมท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของโครงการบานม่ันคง คู
ท่ี 3 ท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของโครงการบานม่ันคง กับกลุมท่ีมีความประสงคเลือกรูปแบบของ
โครงการบานเอ้ืออาทร อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
 
 การทดสอบสมมติฐานท่ี 2 
 HO: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไมมีความ
แตกตางกันจากทัศนะของผูกลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร 
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 HA: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมีความแตกตาง
กันจากทัศนะของผูกลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากร 
 ผลการศึกษาปรากฏวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ในกรณี
ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมีความแตกตางกันจากทัศนะ
ของผูกลุมตัวอยางเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากรตาม ผลการศึกษาจากตารางท่ีระบุ 
 
 4.27 การศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติกับ
ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผูวิจัยใชสถิติ Pearson Bivariate ผูวิจัยขอแสดงสัญลักษณ
ดังตอไปนี้ 
 A   =   ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 B   =   มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย 
 C   =   ทรัพยากรของนโยบาย 
 D   =   การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกฎหมาย 
 E   =   ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 F   =   ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 G   =   เง่ือนไขทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมขณะดําเนินโครงการ  
 H   =   การมีสวนรวมของประชาชน 
 I   =   ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 J   =   การตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 K   =   แหลงเงินทุน 
 L   =   ปจจัยดานการผลิต 
 M   =   ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง 
 N   =   ปจจัยดานสวนประสมการตลาด 
 
การวิเคราะหคาความสัมพันธภาพรวม จากตารางท่ี 4.27/1 

Correlations 

 A Totalvar 

A Pearson Correlation 1 .617** 

Sig. (2-tailed)  .000 

N 500 500 

totalvar Pearson Correlation .617** 1 

Sig. (2-tailed) .000  

N 500 500 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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 จากตารางท่ี 4.27/1 พบวา ในภาพรวม พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับปานกลางสูงอยางมีนัยสําคัญ
ท่ีระดับ 0.001 
 
ตารางท่ี 4.26 ความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติกับความ 
         สําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติดวย 
Pearson correlation Sig 2 tail 
 A B C D E F G H I J K L M N 
A 1 .003 

.949 
.264
** 
.000 

.501
** 
.000 

.546
** 
.000 

.602
** 
.000 

.597
** 
.000 

.627
** 
.000 

.592
** 
.000 

.709
** 
.000 

.386
* 
.000 

.458
** 
.000 

.177
** 
.000 

.623
** 
.000 

B .003 
.949 

1 .351
** 
.000 

.168
** 
.000 

.431
** 
.000 

.256
** 
.000 

.281
** 
.000 

.249
** 
.000 

.431
* 
.000 

.345
** 
.000 

.378
** 
.000 

.453
** 
.000 

.522
** 
.000 

.468
** 
.000 

C .264
** 
.000 

351
** 
.000 

1 .419
** 
.000 

.282
** 
.000 

.108
** 
.000 

.346
** 
.000 

.344
** 
.000 

.364
** 
.000 

.370
** 
.000 

.456
** 
.000 

.440
** 
.000 

.458
** 
.000 

.507
** 
.000 

D .501
** 
.000 

.188
** 
.000 

.419
** 
.000 

1 .450
** 
.000 

.256
** 
.000 

.746
** 
.000 

.683
** 
.000 

.681
** 
.000 

.593
** 
.000 

.560
** 
.000 

.479
** 
.000 

.234
** 
.000 

.658
** 
.000 

E .548
** 
.000 

.431
** 
.000 

.282
** 
.000 

.450
** 
.000 

1 .688
** 
.000 

.607
** 
.000 

.651
** 
.000 

.702
** 
.000 

.731
** 
.000 

.431
** 
.000 

.573
** 
.000 

.325
** 
.000 

.758
** 
.000 

F .602
** 
.000 

.256
** 
.000 

.108
* 
.016 

.256
** 
.000 

.688
** 
.000 

1 .551
** 
.000 

.593
** 
.000 

.633
** 
.000 

.716
** 
.000 

.300
** 
.000 

.594
** 
.000 

.347
** 
.000 

.696
** 
.000 

G .597
** 
.000 

.261
** 
.000 

.346
** 
.000 

.748
** 
.000 

.607
** 
.000 

.551
** 
.000 

1 .841
** 
.000 

.894
** 
.000 

.805
** 
.000 

.523
** 
.000 

.622
* 
.000 

.287
** 
.000 

.631
** 
.000 

H .627
** 
.000 

.249
** 
.000 

.344
** 
.000 

.683
** 
.000 

.651
** 
.000 

.593
** 
.000 

.841
** 
.000 

1 .837
** 
.000 

.628
** 
.000 

.637
** 
.000 

.683
** 
.000 

.370
** 
.000 

.877
** 
.000 

I .562
** 
.000 

.431
** 
.000 

.364
* 
.000 

.861
** 
.000 

.702
** 
.000 

.633
** 
.000 

.894
** 
.000 

.837
** 
.000 

1 .868
** 
.000 

.637
** 
.000 

.698
** 
.000 

.458
** 
.000 

.915
** 
.000 
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ตารางท่ี 4.26 (ตอ) 
Pearson correlation Sig 2 tail 
 A B C D E F G H I J K L M N 
J .709

** 
.000 

.345
* 
.000 

.370
** 
.000 

.583
** 
.000 

.731
** 
.000 

.716
** 
.000 

.805
** 
.000 

.828
** 
.000 

.868
** 
.000 

1 .684
** 
.000 

.692
** 
.000 

.437
** 
.000 

.928
** 
.000 

K .386
** 
.000 

.378
** 
.000 

.466
** 
.000 

.560
** 
.000 

.430
** 
.000 

.300
** 
.000 

.533
* 
.000 

.637
** 
.000 

.637
** 
.000 

.684
** 
.000 

1 .561
** 
.000 

.534
** 
.000 

.794
** 
.000 

L .458
** 
. 
000 

.453
** 
.000 

.440
** 
.000 

.479
** 
.000 

.573
** 
.000 

.594
** 
.000 

.622
** 
.000 

.683
** 
.000 

.696
** 
.000 

.692
** 
.000 

.561
** 
.000 

1 .619
** 
.000 

.831
** 
.000 
 

M .177
** 
.000 

.522
** 
.000 

.458
** 
.000 

.234
** 
.000 

.325
** 
.000 

.347
** 
.000 

.287
** 
.000 

.370
** 
.000 

.458
** 
.000 

.437
** 
.000 

.534
** 
000 

616
** 
.000 

1 .609
** 
.000 

N .653
** 
.000 

.468
** 
.000 

.507
** 
.000 

.686
** 
.000 

.758
** 
.000 

.696
** 
.000 

.631
** 
.000 

.877
** 
.000 

.915
** 
.000 

.928
** 
.000 

.764
** 
.000 

.631
** 
.000 

.606
** 
.000 

1 

 
 จากผลการวิเคราะหดวยสถิติ Pearson Correlation (วิจัยนํามาสรางตารางความสัมพันธ ดัง
ตารางท่ี 4.27) 
 
ตารางท่ี 4.27 ตารางความสัมพันธระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติกับ 
         ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
 

ความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏบัิต ิ

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ระดับความสัมพันธ 

 มาตรฐานและวัตถุประสงคของ
นโยบาย 

มีความสัมพันธระดับต่ํามาก 

 ทรัพยากรของนโยบาย มีความสัมพันธต่ําอยางมี
นัยสําคัญ 

 การสื่อสารระหวางองคการและ
การบังคับใชกฎหมาย 

มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 ลักษณะของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิ

มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 
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ตารางท่ี 4.27 (ตอ) 
 

ความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัต ิ

ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

ระดับความสัมพันธ 

 ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ

มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 เง่ือนไขทางการเมืองเศรษฐกิจ
และสังคมขณะดําเนินโครงการ 

มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 การมีสวนรวมของประชาชน มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิ

มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 การตัดสินใจเชิงกลยุทธของ
หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัต ิ

มีความสัมพันธสูงอยางมี
นัยสําคัญ 

 แหลงเงินทุน ความสัมพันธปานกลาง
คอนขางต่ําอยางมีนัยสําคัญ 

 ปจจัยดานการผลิต มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง มีความสัมพันธต่ําอยางมี
นัยสําคัญ 

 ปจจัยดานสวนประสมการตลาด มีความสัมพันธปานกลาง
คอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญ 

 
 จากตารางท่ี 4.27 ทําใหทราบวาความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติมีความสัมพันธกับ
ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติในระดับต่ํามาก ระดับต่ํา ระดับปานกลาง 
คอนขางต่ํา ระดับปานกลาง คอนขางสูงและระดับสูง สามารถวิจารณไดดังนี้ กรณีมาตรฐานและ
วัตถุประสงคของนโยบาย ท่ีมีระดับความสัมพันธต่ํามากเนื่องจาก การสรางท่ีพักอาศัยเปนนโยบายท่ีทุก
รัฐบาลตองดําเนินการอยูแลว ไมวารัฐบาลท่ีมาจากการเลือกตั้ง หรือรัฐประหาร เพราะคนจนหรือผูมี
รายไดนอยเปนเครื่องมือทางการเมืองท่ีทุกรัฐบาลใชในการตอสูแสวงหาอํานาจรัฐแมนวารัฐบาลท่ีมาจาก
การประหารรัฐก็ตองคํานึงถึงการอยูรอดในระยะยาว กรณีบานคนจนทุกประเทศในโลกนี้ ตองดําเนินการ
เชนเดียวกัน สวนเรื่องของการทุจริตตาง ๆ มีใหเห็นทุกประเทศไมวาเผด็จการหรือประชาธิปไตย 
การศึกษาเชิงปริมาณยืนยัน การศึกษาเชิงคุณภาพ เชนเดียวกันกับปจจัยดานทรัพยากรของนโยบาย ใน
ทํานองกลับกันปจจัยดานการสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกฎหมาย ปจจัยดานลักษณะของ
หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชน ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
เง่ือนไขทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคมขณะดําเนินโครงการท่ีมีความสัมพันธปานกลางคอนขางสูงอยาง
มีนัยสําคัญ แสดงถึงพันธนาการ การเรียนรูถึงสิทธิประโยชนของผูบริโภคแมนวาจะยังไมแสดงออกอยาง
เต็มท่ีเหมือนประเทศท่ีพัฒนาแลวเนื่องจากระบบการศึกษาและสังคม วัฒนธรรมไทยยังไมเอ้ือตอการ
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แสดงออกเทาท่ีควรซ่ึงจากการสังเกตการณภาคสนาม พบวากลุมตัวอยางท่ีใหสัมภาษณ ไมขอเปดเผย
ตัวตนและมักจะตอบคําถามลักษณะเปนกลางมากไมชี้ชัดในประเด็นท่ีถามอยางตรงประเด็น สวนปจจัย
ดานการตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ และปจจัยดานการผลิตมีความสัมพันธ
สูงอยางมีนัยสําคัญแสดงถึงพัฒนาการของชุมชนและประชาชนท่ีมีความเขาใจการจัดการโครงการขนาด
ใหญมากข้ึนจึงเขาใจระบบการจัดการในระดับหนึ่ง ผูวิจัยสังเกตไดจากการสัมภาษณ หลายครั้งสวนปจจัย
ดานปจจัยดานคุณภาพการกอสรางมีความสัมพันธต่ําอยางมีนัยสําคัญ เนื่องจาก ผูตอบแบบสอบถาม
สวนมาก มีความเห็นวารัฐตองเปนผูควบคุมกํากับดูแลและแนนอนวาตองมีปญหาในเรื่องความโปรงใส
อยางแนนอน 
 
 การทดสอบสมมติฐาน 
 HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
ไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในเชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
 HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมี
ความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติใน เชิงบวก
อยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
 จากตารางผลการทดสอบยืนยันวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ ในเชิงบวก ระดับความสัมพันธตั้งแตคอนขางต่ํา จนถึงปานกลางคอนขางสูงอยางมี
นัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 และสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 
 4.3.7 การศึกษาอํานาจการพยากรณของปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ผูวิจัยใชสถิติ Multi Regression ผูวิจัยขอแสดงตารางผลการศึกษาดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.28 แสดงผลการศึกษาอํานาจการพยากรณของปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํา 
         นโยบายไปปฏิบัต ิ
 

Model Variable entered Variable removed Method 

1 รูปแบบ ,M, edu, age, 
Income D, Gender ,F, 
career r 
,C,B,K,E,LG,H,J,L N   

 ENTER 

A Dependent Variable A 
B All required Variable: A 
 จากตารางท่ี 4.28 ผูวิจัยเลือกการทดสอบดวยวิธี enter โดยมีตัวแปรตามไดแกความสําเร็จของ
การนํานโยบายไปปฏิบัติ ตัวแปรตนท่ีเปนตัวแปรพยากรณประกอบดวยมาตรฐานและวัตถุประสงคของ
นโยบาย ทรัพยากรของ นโยบายการสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกฎหมาย ลักษณะของ
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หนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ การมีสวนรวมของประชาชน 
ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ การตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัติ แหลงเงินทุน ปจจัยดานการผลิต ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง ปจจัยสวนประสมการตลาด 
รูปแบบโครงการ ระดับการศึกษา และรายไดประจําตอเดือน รวมถึงเพศ เพ่ือทําการศึกษาผลปรากฏวา 
ไดสมการดังตอไปนี้ 
 
ตารางท่ี 4.29 Model of summary 
 

Model R R Square Adjusted R 
Square 

Std Error of the 
estimate 

Durbin Watson 

1 .863a .745 .735 .12779 1.795 

a. Predictors, constant N อายุ การศึกษา รายไดประจําตอเดือน รูปแบบโครงการ เพศ อาชีพ C, B, 
M, D, K, E, F, H, G, I, J 
b. Dependent Variable A 
 จากตารางท่ี 4.29 Model of summary แสดงวา ตัวแปรพยากรณ มีอํานาจการพยากรณความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอย กับความสําเร็จ
ของการนํานโยบายการกอสราง ท่ีพักผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ไดรอยละ 74.5 สวนท่ีเหลือเกิดจากปจจัย
อ่ืน ๆ 
 
ตารางท่ี 4.30 ANOVA 
 

Model Sum of 
square 

df 
 

Mean square F Sig 

1 Regression 
   Residual 
   Total 

22.943 
7.030 
30.781 

19 
480 
499 

1.309 
0.016 

73.049 0.000b 

c. Predictors, constant N อายุ การศึกษา รายไดประจําตอเดือน รูปแบบโครงการ เพศ อาชีพ C, B, 
M, D, K, E, F, H, G, I, Coefficients 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตารางท่ี 4.31 การสรางสมการพยากรณ 
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Model  unstandardized Coefficients coefficient 
Standardized 

T Sig 

      B Std error Beta   

1 Constant 1.814 0.162  44.474 0.000 
เพศ 0.008 0.013 0.016 0.584 0.669 
อายุ 0.010 0.007 0.037 0.1488 0.138 
อาชีพ 0.007 0.007 0.030 1.022 0.397 
การศึกษา -0.021 0.007 -0.037 -3.196 0.097 
รายได 0.018 0.007 0.007 -2.856 0.004 
รูปแบบ 0.017 0.008 -0.054 -1.692 0.055 
B -0.410 0.031 0.621 -13.281 0.000 
C -0.217 0.036 0.231 -6.980 0.000 
D 0.202 0.031 0.370 -6.569 0.000 
E 0.207 0.031 0.621 -13.281 0.000 
F 0.160 0.028 0.340 -6.635 0.000 
G 0.030 0.033 0.070 -1.082 0.280 
H 0.239 0.028 -0.026 -8.641 0.000 
I 0.380 0.035 0.880 -11.649 0.000 
J -0.169 0.039 -0.662 -4.911 0.000 
K -0.439 0.038 0.749 -11.649 0.000 
L 0.320 0.032 -0.703 -10.014 0.000 
M 0.280 0.026 0.567 -11.141 0.000 
N 3.603 0.163 6.288 13.662 0.000 

 
 จากตารางผูวิจัยสามารถสรางสมการพยากรณไดดังนี้ จากสัญลักษณ สมการจะไดแก 
 A = 1.814+0.007รายได +0.621B+0.231C+0.370D+0.621E+0.340F+0.070G-0.026H+ 
0.880I-0.662 J +0.749K -0.703L +0.567M +6.288N 
 จากสมการความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอย จะข้ึนอยูกับรายได
ประจําเดือนของผูสนใจ (กลุมตัวอยาง) มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายทรัพยากรของนโยบาย
การสื่อสารระหวางองคการและการบังคับใชกฎหมาย ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ 
ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ แตจะมีความสัมพันธเชิงลบกับการมีสวนรวมของประชาชน 
หมายความวา การมีสวนรวมของประชาชนไมใชปจจัยแหงความสําเร็จ เชนเดียวกับการตัดสินใจเชิง     
กลยุทธ ขณะท่ีภาวะผูนําและแหลงเงินทุนรวมถึงคุณภาพการกอสรางและคุณภาพของบานรวมถึง สวน
ประสมการตลาดมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอย 
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การทดสอบสมมติฐาน 
 สมมติฐานทางสถิติ 
 HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
ไมสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดไมนอย
กวารอยละ 30 
 HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ
สามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดไมนอยกวา
รอยละ 30 
 จากตารางพบวา ตัวแปรพยากรณ มีอํานาจการพยากรณความสัมพันธระหวาง ปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอยกับความสําเร็จของการนํานโยบายการ
กอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดรอยละ 74.5 สวนท่ีเหลือเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ จึงปฏิเสธสมมติฐาน
ศูนยและยอมรับสมมติฐานแยงวา ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติ ไดไมนอยกวารอยละ 30 
  



บทที่ 5 
สรุป อภิปรายผลการศึกษาวิจัย และขอเสนอแนะ 

 
 การศึกษาครั้งนี้เปนการวิเคราะหงานวิจัย เรื่องรูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายการ
กอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ เพ่ือศึกษาความสําเร็จของการ
นํานโยบายไปปฏิบัติ ศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอรูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผู
มีรายไดนอยไปปฏิบัติ และนําเสนอ รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ โดยใชการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methodology) ดวยการใชท้ังเทคนิคเชิง
ปริมาณ (Quantitative technique) และเทคนิคเชิงคุณภาพ (Qualitative technique) กลุมตัวอยางท่ี
ใชในการศึกษา แบงออกเปนประชาชน ผูมีรายไดนอยในพ้ืนท่ีบริการของอําเภอหัวหิน/ปราณบุรี/เมือง
ประจวบคีรีขันธ สําหรับการวิจัยเชิงปริมาณ สวนการวิจัยเชิงคุณภาพ ประชากร ไดแก ผูบริหารท่ีมีสวน
ในการกําหนดนโยบายและการนํานโยบายไปปฏิบัติ ผู มีสวนไดเสียกับนโยบายไดแก ผูนําชุมชน 
ขาราชการระดับสูงในอําเภอเมืองหัวหิน และนักวิชาการผูศึกษาวิจัยทางดานรัฐประศาสนศาสตร 
ผูบริหาร พนักงานผูบริหารของหนวยราชการท่ีเก่ียวของกับการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย 
ผูบริหารและพนักงานธนาคารอาคารสงเคราะห/ธนาคารออมสิน/ธนาคารกรุงไทยท่ีอยูพ้ืนท่ีอําเภอหัวหิน 
อําเภอปราณบุรีและอําเภอเมืองประจวบคีรีขันธ เครื่องมือท่ีใชศึกษา ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire) 
และประเด็นคําถามการสนทนากลุมระดมความคิดเห็นดวยเทคนิค Focus group discussion การ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณโดยการแจกแจงความถ่ีและหาคารอยละ (%) และขอมูลเชิงคุณภาพใชการ
วิเคราะหเนื้อหา (Content analysis) และนําเสนอโดยการบรรยายเชิงพรรณนา (Descriptive analysis) 
การนําเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูศึกษาไดนําเสนอให สอดคลองกับวัตถุประสงคและกรอบแนวคิด 
 การวิจัยครั้งนี้เปนการออกแบบการวิจัยเปนการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed methods Research) 
แบบตามลําดับข้ัน (Sequential Methodology) กลาวคือ มีท้ังการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณและโดย
ทําการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการสํารวจเอกสาร (Documentary Analysis) และ
การประชุมกลุม (Focus Group) และทําการสํารวจโดยใชแบบสอบถาม เพราะตองการใหไดขอมูลเก่ียวกับ
ผลลัพธของการบริหารจัดการขยะมูลฝอย รวมไปถึงปจจัยท่ีมีตอผลลัพธของนโยบาย 
 การวิจัยแบบผสมผสานครั้งนี้เปนการวิจัยตามลําดับข้ัน (Sequential Procedures) ซ่ึงนักวิจัย
คนหาคําอธิบายหรือขยายขอคนพบจากวิธีการวิจัยแบบหนึ่งดวยวิธีการวิจัยอีกแบบหนึ่ง กลาวคือ เริ่มตน
การวิจัยดวยการคนควาเอกสารและการสัมภาษณเชิงลึก ซ่ึงเปนการวิจัยเชิงคุณภาพเพ่ือคนหา
สภาพการณท่ัวไปของความสามารถการจัดการขยะมูลฝอยจํานวนหนึ่ง แลวจึงดําเนินการสํารวจดวย
วิธีการเชิงปริมาณ ซ่ึงศึกษากับตัวอยางท่ีมีขนาดใหญเพ่ือหาขอสรุปจากประชาชน 
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5.1 ขอสรุปการวิจัยเชิงคุณภาพ 
 ความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย จากการศึกษาเอกสาร
และการสัมภาษณเจาะลึกพบวา 
 1) การสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย เปนนโยบายท่ีทุกรัฐบาลตองดําเนินการอาจมีรูปแบบ
ของโครงการท่ีเปนรูปธรรมของการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีแตกตางกันบางเล็กนอยแตสาระสําคัญยังคงไว
เหมือนกันหมด คือ เปนการกําหนดนโยบายตามหลักสวัสดิการสังคมเพ่ือลดแรงกดดันจากความเหลื่อม
ล้ําของสังคม 
 2) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยควรประกอบดวย 
จิตสาธารณะของชุมชนการออมและวินัยการออม การสื่อสารประสานงาน การมีสวนรวมในการพัฒนาท่ี
อยูอาศัยของประชาชน การจัดองคกรของชุมชนภาวะผูนําชุมชน การอํานวยสินเชื่อของสถาบันการเงิน 
การลดกฎเกณฑ ระเบียบวิธีปฏิบัติของหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ การแทรกแซงเพ่ือใหเกิดการบูรณา
การในการแกปญหาระหวางหนวยงาน 
 3) ความสําเร็จการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ประสบความสําเร็จใน
ระดับหนึ่งถาแกปญหาการเมืองในองคการและการทุจริตในหนาท่ีของขาราชการและนักการเมือง รวมถึง
การใหสินบน ของผูมีอิทธิพล 
 4) แนวทางการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย ภาครัฐ ควรดําเนินการอยางไร
จึงจะเกิดประสิทธิผลสูงสุด ไดแก การจัดการภาครัฐสมัยใหม ท่ีภาครัฐควรทําหนาท่ีเปนผูแนะนําและ
กํากับดูแลมากกวาการเปนผูปฏิบัติเอง และเปดความคิดกวางในการดําเนินการของภาคเอกชน 
 5) การเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมควรเคารพความคิดเห็นของประชาชนและรวมกันแสวงหา
แนวทางการจัดการภาครัฐท่ีเหมาะสม 
 การวิเคราะหเชิงปริมาณ จากผลการศึกษาเชิงคุณภาพ ผูวิจัยไดนํามาปรับปรุงการสราง
แบบสอบถามรวมกับการสังเคราะหแนวคิดและทฤษฎี แลวนําแบบสอบถามไปทดสอบความเท่ียงและ
ความตรงจนไดผลท่ีจากนั้น จึงทําการเก็บแบบสอบถามดวยตนเองจากผูมีรายไดนอยจํานวน 25,000 คน 
เฉลี่ยอําเภอหัวหิน 12,500 คน อําเภอปราณบุรี 10,000 คนสวนอําเภอเมือง ผูมีรายไดนอยไมประสงค
พัฒนาตนเองจึงไมแจกแบบสอบถามคิดเปนกลุมตัวอยาง 681 คน เก็บตัวอยางได 500 คน คิดเปนรอยละ 
76 
 
5.2 ผลการศึกษาลักษณะประชากรกลุมตัวอยาง 
 พบวากลุมตัวอยางท่ีตอบแบบสอบถามเม่ือจําแนกตามลักษณะประชากรดานเพศ พบวาเปนเพศ
หญิงมากกวาเพศชาย โดยเพศหญิงมีผูตอบแบบสอบถาม จํานวน 274 ราย คิดเปนรอยละ 54.8 เพศชาย 
จํานวน 226 ราย คิดเปนรอยละ 45.2 ลักษณะประชากรดานอายุ 18-24 ป จํานวน 47 ราย รอยละ 9.4 
อายุ 25-35 ป จํานวน 127 รายคิดเปนรอยละ 25.4 อายุ 36-45 ป จํานวน 190 ราย คิดเปนรอยละ 
38.0 อายุ 45 ป จํานวน 136 รายคิดเปนรอยละ 27.2 ลักษณะประชากรดานอาชีพ ประกอบดวยอาชีพ
ดานเกษตรกรรม จํานวน 23 รายคิดเปนรอยละ 4.6 อาชีพรับจาง จํานวน 182 ราย คิดเปนรอยละ 36.4 
อาชีพรับราชการ จํานวน 139  ราย คิดเปนรอยละ 27.6 อาชีพเจาของวิสาหกิจรายยอย จํานวน 128 ราย 
คิดเปนรอยละ 25.6 อาชีพอ่ืน ๆ จํานวน 28 คิดเปนรอยละ 5.6 ลักษณะประชากรดานการศึกษาประกอบดวย
ระดับการศึกษาประถมศึกษา จํานวน 17 ราย คิดเปนรอยละ 3.4 มัธยมศึกษา/ปวช. จํานวน 138 ราย 
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คิดเปนรอยละ 27.6 อนุปริญญา/ปวส. จํานวน 157 ราย คิดเปนรอยละ 31.4 ปริญญาตรี จํานวน 175 
ราย คิดเปนรอยละ 35 ปริญญาโท จํานวน 13 ราย คิดเปนรอยละ 2.6 ลักษณะประชากรดานรายไดตอ
เดือน 8,000 บาท จํานวน 3 ราย คิดเปนรอยละ 0.6 รายไดตอเดือน 8,001-12,000 บาท จํานวน 90 ราย
คิดเปนรอยละ 18.0 รายไดตอเดือน 12,001-14,000 บาท จํานวน 284 ราย คิดเปนรอยละ 56.8 รายได
ตอเดือน 14,001-20,000 บาท จํานวน 106 รายคิดเปนรอยละ 21.2 รูปแบบโครงการบานสําหรับผูมี
รายไดนอยท่ีกลุมตั้งอยางพึงประสงคบานเอ้ืออาทร จํานวน 116 ราย คิดเปนรอยละ 23.2 บานม่ันคง
จํานวน 127 ราย คิดเปนรอยละ 25.4 บานประชารัฐจํานวน 257 ราย คิดเปนรอยละ 51.4 
 
5.3 ระดับความสําเร็จของการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ จากตารางท่ี 5.1 
 
ตารางท่ี 5.1 ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 
 

ความสําเร็จในการนํานโยบายสรางสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ 

คาเฉล่ีย คา
เบ่ียงเบน
มาตรฐาน 

ความ
คิดเห็นตอ

ความสําเร็จ 

ลําดับ
ท่ี 

1. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินของสมาชิก
ในโครงการ 

3.26 0.54 ปานกลาง 12 

2. คุณภาพของพนักงานรักษาความปลอดภัย 3.42 0.59 มาก 9 
3. คุณภาพการใหบริการของเจาหนาท่ีรักษาความ
ปลอดภัยของโครงการ 

3.69 0.69 มาก 3 

4. ความพอใจในคุณภาพบานจากการกอสรางของ
โครงการ 

3.73 0.75 มาก 2 

5. ความพอใจในคุณภาพการบริการหลังการขาย
ของโครงการ 

3.37 0.65 ปานกลาง 11 

6. ความคุมคาของการซ้ือบานพักอาศัยในโครงการ 3.60 0.62 มาก 5 
7. ความคาดหวังในคุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีใชใน
การกอสรางบานพักอาศัย 

3.76 0.50 มาก 1 

8. การควบคุมคุณภาพการกอสราง 3.66 0.50 มาก 4 
9. ความสามารถการบริหารงานของคณะกรรมการ
หมูบาน 

3.53 0.51 มาก 6 

10. ความคาดหวังในคุณภาพชีวิตหลังการเขารวม
โครงการ 

3.52 0.52 มาก 7 

11. ความคาดหวังในคุณภาพการจัดการ
สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอม 

3.47 0.55 มาก 8 

12. การมีสวนรวมของสมาชิกเม่ือเขารวมโครงการ 3.38 0.57 ปานกลาง 10 
รวม 3.53 0.25 มาก  
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 จากตารางท่ี 5.1 พบวา ความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยูท่ีระดับมาก คาเฉลี่ยอยูท่ี 
3.53 เปนไปตามสมมติฐานการวิจัย 
 
5.4 การทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 5.4.1 สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเรื่องความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติ 
         HO: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูใน
ระดับปานกลาง 
         HA: ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับ
มาก 
         จากตารางท่ี 5.1 พบวา ระดับความสําเร็จของการนํานโยบายไปปฏิบัติอยูในระดับมาก 
โดยมีคาเฉลี่ยอยูท่ี 3.53 ดังนั้นผูวิจัยจึงปฏิเสธสมมติฐานศูนยท่ีวา ความสําเร็จของการนํานโยบาย
กอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับปานกลางและยอมรับวาความสําเร็จของการนํา
นโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติอยูในระดับมากซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาเชิงคุณภาพ 
 5.4.2 สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไวเรื่องความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายได
นอยไปปฏิบัติมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติ 
         HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติไมมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติใน
เชิงบวกอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
         HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในเชิง
บวกอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
         ผลการศึกษาปรากฏวาการทดสอบยืนยันวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํา
นโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติมีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบาย
กอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในเชิงบวก ระดับความสัมพันธตั้งแตคอนขางต่ําจนถึงปาน
กลางคอนขางสูงอยางมีนัยสําคัญท่ีระดับ 0.001 และสอดคลองกับผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จึงปฏิเสธ
สมมติฐานศูนย และยอมรับสมมติฐานแยงวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ี
พักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ มีความสัมพันธกับความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ ในเชิงบวกอยางมีนัยสําคัญเชิงบวกท่ีระดับ 0.05 
 5.4.3 สมมติฐานการวิจัยท่ีตั้งไววาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมี
รายไดนอยไปปฏิบัติ ผูวิจัยจึงตั้งสมมติฐานวา 
         HO: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติ ไมสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติได
ไมนอยกวารอยละ 30 
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         HA: ปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัติสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติไดไม
นอยกวารอยละ 30 
         จากผลการทดสอบพบวาตัวแปร พยากรณรายไดประจําเดือนของผูสนใจ (กลุมตัวอยาง)  
มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบายทรัพยากรของนโยบายการสื่อสารระหวางองคการและการบังคับ
ใชกฎหมาย ลักษณะของหนวยงานท่ีนํานโยบายไปปฏิบัติ ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ แตจะมี
ความสัมพันธเชิงลบกับการมีสวนรวมของประชาชน หมายความวา การมีสวนรวมของประชาชนไมใช
ปจจัยแหงความสําเร็จ เชนเดียวกับการตัดสินใจเชิงกลยุทธ ขณะท่ีภาวะผูนําและแหลงเงินทุนรวมถึง
คุณภาพการกอสรางและคุณภาพของบานรวมถึงสวนประสมการตลาด มีอํานาจการพยากรณความสัมพันธ
ระหวางปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอยกับความสําเร็จของ
การนํานโยบายการกอสรางท่ีพักผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ไดรอยละ 74.5 สวนท่ีเหลือเกิดจากปจจัยอ่ืน ๆ 
จึงปฏิเสธสมมติฐานศูนยและยอมรับสมมติฐานแยงวาปจจัยท่ีสงผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
กอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติสามารถพยากรณความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพัก
อาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ ไดไมนอยกวารอยละ 30 
 
5.5 อภิปรายผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้สอดคลองกับการศึกษาของ อรพินธ แซอ้ึง (2555, หนา 21-22) ศึกษาการนํา
นโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติพบวา โครงการบานเอ้ืออาทรมีเปาหมาย
และวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย แตนโยบายดังกลาวเปนนโยบายท่ี
กําหนดเปาหมายการกอสรางในปริมาณท่ีสูงและระยะเวลาจํากัด ขาดการศึกษาความเปนไปไดของ
โครงการและความตองการท่ีแทจริงของผูอยูอาศัยทําใหมาตรฐานและคุณภาพไมเปนไปตามเปาหมาย
ตามท่ีกําหนด 
 คนในชุมชนขาดการรวมตัวกันทําใหไมเกิดการมีสวนรวมและขาดการสรางผูนําท่ีเขมแข็ง จนไม
อาจเกิดคุณภาพชีวิตม่ีดี สําหรับโครงการบานม่ันคงนั้นมีเปาหมายและวัตถุประสงคท่ีชัดเจนในการสราง
ความม่ันคงดานท่ีอยูอาศัยเปนโครงการท่ีเกิดข้ึนบนพ้ืนฐานของความตองการท่ีแทจริง (felt need)      
มีการรวมกลุมและการมีสวนรวมของคนในชุมชนโดยมีกลไกดานการออมทรัพยเปนเครื่องมือสําคัญใน
การขับเคลื่อนขบวนการกลุม รวมท้ังการมีผูนําชุมชนท่ีเขมแข็งและใหประชาชนมีสวนรวมเปนเจาของ
นโยบายการพัฒนาท่ีอยูอาศัยซ่ึงนโยบายมีโอกาสประสบความสําเร็จสูง ในสวนขอเสนอแนะเชิงทฤษฎีนั้น
จะเห็นไดวา การศึกษานโยบายสาธารณะในเรื่องการมีสวนรวม (Public Participation) เปนสิ่งสําคัญถา
จะใหนโยบายประสบความสําเร็จตองมีการมีสวนรวมของประชาสังคมและในการบริหารราชการแผนดิน
โดยการสั่งการจากภาครัฐลงสูประชาชนโดยตรงนั้นไมไดซ่ึงสอดคลองกับทฤษฎีรัฐประศาสนศาสตร
สมัยใหมท่ีเนนธรรมาภิบาลโดยการมีสวนรวมของภาคเอกชนภาครัฐและภาคประชาสังคมจึงจะทําให
ประสบความสําเร็จ ขอเสนอแนะเชิงนโยบายผูวิจัยเสนอวาการกําหนดนโยบายครั้งตอไป รัฐบาลควร
สงเสริมใหประชาชนเขามามีสวนรวมเพ่ือจะไดรูความตองการแทจริงสงเสริมผูนําในชุมชนใหเขมแข็ง และ
ใหประชาชนเปนเจาของนโยบาย และชาญศักดิ์ ตะโพวิญู (2557, หนา 1) ศึกษาความตองการท่ีอยู
อาศัยของกลุมประชากรในเขตจังหวัดนครราชสีมา 
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 พบวา ผูบริโภคในจังหวัดนครราชสีมาใหความสําคัญในการเลือกซ้ือท่ีอยูอาศัยดวยปจจัยราคา
และคาใชจายมากท่ีสุด และรองลงมาไดแก การสงเสริมการตลาด สถานท่ีและดานผลิตภัณฑตามลําดับ
และอาชีพท่ีแตกตางกันไมมีผลตอการตัดสินใจซ้ือ ท้ังสองงานวิจัย สอดคลองกับเรื่องของปจจัยท่ีมีผลตอ
ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติในปจจัยดาน ลักษณะ
ประชากร ดานการจัดการ ดานการตลาดและดานการมีสวนรวมของชุมชน เชนเดียวกับ ดิลกะ ลัทธิ
พิพัฒน (2554, หนา 3) ทําการประเมินโครงการบานม่ันคงพบวาชวยยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนเมือง มี
บานของตนเอง คุณภาพชีวิตดีข้ึนชั่วโมงทํางานเพ่ิมข้ึน รายไดเพ่ิมข้ึน เด็กไดเรียนหนังสือ ตนแบบการ
แกปญหาท่ีอยูอาศัยคนจน คนรวยอยูรวมกันได โดยรวมคาคุมคาการลงทุนและชวยเพ่ิมระเบียบวินัยทาง
การเงินและในการดําเนินชีวิต กฤษณา ปลั่งเจริญศรี (2554, หนา 141) ศึกษาบุพปจจัยท่ีสงผลตอคุณภาพ
ชีวิตของผูอยูอาศัยในโครงการบานเอ้ืออาทรในเขตกรุงเทพมหานคร พบวาคุณภาพชีวิตของผูอยูอาศัยใน
โครงการบานเอ้ืออาทรตัวแปรบุพปจจัย ไดแก ภาวะผูนําของหัวหนาชุมชนสถานะทางเศรษฐกิจ ของผูอยู
อาศัยในโครงการ นโยบายรัฐบาล ดานท่ีอยูอาศัยท่ีเก่ียวของกับบานเอ้ืออาทร การมีสวนรวมของคนใน
ชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชนอยูในระดับดี สวนความรูความเขาใจของคนในชุมชนอยูในระดับ
มาก บุพปจจัยประกอบดวย สถานะทางเศรษฐกิจของผูอยูอาศัยในโครงการ นโยบายรัฐบาล ดานท่ีอยู
อาศัยท่ีเก่ียวของกับบานเอ้ืออาทร การมีสวนรวมของคนในชุมชน และสภาพแวดลอมของชุมชน ความรู
ความเขาใจของคนในชุมชนสงผลตอคุณภาพชีวิตอยางมีนัยสําคัญทางสถิติโดยตัวแปรท้ังหมดสามารถ
พยากรณคุณภาพชีวิตได รอยละ 75 
 ไพบูลย วัฒนศิริธรรม (2547, หนา 32) Broadening Access More Affordable Housing; 
Housing Finance for Thailand’s Poor ท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนเปนปญหาท่ีเรื้อรังมายาวนานแมนวา
จะมีนโยบายนับไมถวนและโครงการท่ีออกมาทดลองเพ่ือแสวงหาแนวทางการแกไขท่ีเหมาะสมแตยังไม
สามารถบรรลุเปาหมายเม่ือไมนานมานี้มีการพิจารณาบทบาทของสถาบันการเงินท่ีจะมีบทบาทในการ
เพ่ิมทางเลือกใหกับคนจนในการกอสรางท่ีอาศัยเม่ือทบทวนบทบาทและโครงการของสํานักงานพัฒนา
ชุมชนเมืองท่ีเริ่มมีบทบาทท่ีกวางขวางมากข้ึนสําหรับการแสวงหาสินเชื่อสําหรับการกอสรางท่ีพักอาศัยให
คนจน ทํานองเดียวกับจินตนา โลหะรัตน (2556, หนา 1) ศึกษาตนทุนกระบวนการพัฒนาท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย; กรณีศึกษาบานเอ้ืออาทร พบวา หลักเกณฑและเง่ือนไขการจัดทําโครงการบาน
เอ้ืออาทรมี 5 หลักเกณฑคือ 1) การจัดทําในท่ีดินของการเคหะแหงชาติ/จัดซ้ือท่ีดินใหม 2) การจัดทําใน
ท่ีดินของสวนราชการ/หนวยงานของรัฐ 3) การขายอาคารคงสําเร็จรูปเหลือของภาคเอกชนและการเคหะ
แหงชาติ 4) การจัดทําในท่ีดินของเอกชน และ 5) การรวมดําเนินการกับเอกชน/จัดซ้ือโครงการแบบเบ็ดเสร็จ 
ซ่ึงสวนมากโครงการท่ีดําเนินงานใชอยู 
 1) การจัดทําโครงการตามหลักเกณฑท่ี 1-4 และจางผูรับเหมาดําเนินการมีโครงสรางตนทุนประกอบดวย 
คาท่ีดิน คาปรับปรุงดินและสาธารณูปโภค คากอสรางอาคาร คาสํารองราคา และคาครุภัณฑ สวนหลักเกณฑ
ท่ี 5 มีโครงสรางตนทุนท่ีแตกตางกันออกไป 
 2) การกําหนดโครงการตนทุนท่ีอัตราคงท่ี 7% ของคากอสรางและสาธารณูปโภคทําใหตนทุนตอ
หนวย ท่ีเกิดข้ึนไมสะทอนตนทุนท่ีแทจริงและสงผลตอกําไรของโครงการ เพราะเม่ือเกิดคาใชจายจะมีการ
ปนสวนเขาแตละโครงการเพ่ือคํานวณตนทุนตอหนวยท่ีแปรผันตามจํานวนหนวยกอสรางในแตละป 
 3) ตนทุนท่ีแทจริงจะสูงกวา ตนทุนมาตรฐาน เนื่องจากการกอสรางลาชาไมสามารถขายบานได
ตามแผน 
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 Chaweenwan Denpaiboon (2010, p. 1) studied on Public-sector versus civil 
society: An approach to Affordable Housing Development in Thailand. 
 ผลการศึกษาพบวา 
 1) การนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติโดยมุงเปาไปท่ีการกอสรางอยาง
เดียวไรประสิทธิผลควรดําเนินการในลักษณะผสมผสานจะเหมาะสมกวา 
 2) โครงการบานม่ันคงท่ีใชแนวทางการมีสวนรวมของประชาคมจะมีประสิทธิผลมากกวาโครงการ
บานเอ้ืออาทรท่ีใชภาครัฐเปนผูดําเนินการ 
 3) โครงการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยท้ังสองแนวทางมีประโยชนท่ีทําใหลดความ
ขาดแคลนท่ีพักอาศัยแตควรเนนการมีสวนรวมของประชาคมเหมาะสมท่ีสุด 
 Kitima Leeruttanawisut, Shigeru Fukushima (2017, p. 168) An Evaluation of the 
Baan Eua Arthon Housing Program in Thailand: Risks of a Populist Housing policy. 
 พบวา โครงการไมสามารถจัดสรรท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอยตามวัตถุประสงคเนื่องจากการ
กําหนดราคาขายตอหนวยสูงเกินกวาท่ีผูมีรายไดนอยจะสามารถเปนเจาของเนื่องจากการจัดการของการ
เคหะแหงชาติไมมีความเชี่ยวชาญทางธุรกิจประกอบกับทําเลท่ีตั้งของโครงการมีปญหาดานการเดินทาง
ของผูมีรายไดนอยทําใหตองจําหนายบานใหกับกลุมผูมีรายไดปานกลาง นโยบายดังกลาวจึงไมใชประชา
นิยม 
 จากการอภิปรายผลการศึกษาเปรียบเทียบพบวา ขอคนพบจากการศึกษาสอดคลองกันวา
นโยบายการกอสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย เปนนโยบายท่ีทุกรัฐบาลตองการดําเนินการกลาวได
วาเปนนโยบายท่ีมีวัตถุประสงคและมาตรฐานของนโยบายแตการนํานโยบายไปปฏิบัติมีการบิดเบือนจาก
การเมืองใน การนํานโยบายไปปฏิบัติดังผลการศึกษาเชิงคุณภาพ จากการสัมภาษณ ทานอดีตรองผูวา
ราชการ จังหวัดเพชรบุรี ดร.ไกร บุญบันดาล ไดใหขอคิดเห็นวา ความสําเร็จของนโยบายการสรางท่ีพัก
อาศัยคนจนไปปฏิบัติ ในมุมมองทางรัฐศาสตรและรัฐประศาสนศาสตรถือวาประสบความสําเร็จ
โดยเฉพาะโครงการบานเอ้ืออาทร ดวยเหตุผลวาสามารถ สรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายไดนอย สวนหนึ่ง
สามารถบรรลุความฝนของตนเองและครอบครัวไดมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนทําใหไมเกิดความแปลกแยกใน
สังคมจนเกินขนาดท่ีคนจน กับคนรวยไมอาจอยูรวมในสังคมเดียวกัน เปนนโยบายสวัสดิการสังคมท่ี
ประสบความสําเร็จ ระดับหนึ่งสวนปญหาการเมืองของการนํานโยบายการสรางท่ีพักอาศัยคนจนไป
ปฏิบัติ เปนเรื่องท่ีมีปรากฏในทุกประเทศ แมนในประเทศพัฒนาแลว แตเนื่องจากประชาชนในประเทศท่ี
พัฒนาแลวมีความเขาใจในหนาท่ีและสิทธิพลเมือง ในระดับสูงมีความเขมแข็งของการตรวจสอบโดย
ประชาชน และชุมชน และการนําเสนอขาวสารขอมูลในเชิงสืบสวน ละมีจรรยาบรรณวิชาชีพ ทําให
ปญหาการทุจริตในโครงการขนาดใหญมักไมปรากฏ ในดานกลับกัน ประเทศไทยยังไมมีในสิ่งท่ีกลาวมา 
ดังนั้น การเมืองในการนํานโยบายไปปฏิบัติ จึงปรากฏเสมอในความเห็นสวนตัว การนํานโยบายการสราง
ท่ีพักอาศัยคนจนไปปฏิบัติ โครงการบานเอ้ืออาทร ประสบความสําเร็จ สวนโครงการบานม่ันคงปญหา
เรื่องการครอบครอง กรรมสิทธิ์เปนปญหาหลักท่ีแกไขลําบาก ประกอบกับการกําหนดนโยบายไมมีความ
เขาใจระเบียบบริหารราชการแผนดินและกฎหมายเพียงพอ ในกรณีโครงการบานประชารัฐ ในความ
คิดเห็นสวนตัววาเปนการลอกเลียนนโยบาย (23 พฤษภาคม 2651) และผูวิจัยไดทําการสัมภาษณเจาะลึก 
กับผูบริหาร ระดับผูจัดการเขตธนาคารอาคารสงเคราะหท่ีควบคุมกํากับดูแลการอนุมัติสินเชื่อ (ไม
ประสงคจะเปดเผยนาม, สัมภาษณ, 12 มิถุนายน 2561) ผูวิจัยเจาะลึก โครงการบานเอ้ืออาทรในดาน
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การนํานโยบายไปปฏิบัติพบวา เหตุท่ีไมมีประสิทธิผลของการนํานโยบายไปปฏิบัติเพราะวา การจัดหา
ท่ีดินท่ีแพงเกินความเปนจริง ดังกรณี บานเอ้ืออาทรหัวหินท่ีตั้งอยูใกลกับมหาวิทยาลัยราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล โดยหลักการไกลกับเขตเมืองท่ีเปนแหลงท่ีอาศัยและทํามาหากินของ 
คนจนเมืองท่ีตองการเคหะสถานท่ีสุดแตการเคหะแหงชาติเลือกทําเล พ้ืนท่ีโครงการ ท่ีทําใหการเดินทาง 
ไมสะดวกเนื่องขนสงมวลชนของหัวหินไมมีขีดความสามารถในการขนสง ประกอบกับการจัดซ้ือท่ีดินมี
ปญหา ขอสังเกตพบวามีการเปลี่ยนมือการถือครองกรรมสิทธิ์อยางรวดเร็วในชวงของการเตรียมการ
จัดหาท่ีควรจะเปนความลับทางราชการแตบรรดาผูมีอันจะกินในพ้ืนท่ีทราบรายละเอียด ทุกเรื่องสามารถ
จัดหาเงินสินเชื่อไปทําการซ้ือกรรมสิทธิ์ จากผูถือครองเดิมท้ังดวย ความเต็มใจของผูขายและการใช
อิทธิพลบังคับซ้ือในราคาถูกแลวดวยความรวมมือของ พนักงานการเคหะแหงชาติและกรมท่ีดินทําการปน
ราคาขายใหกับการเคหะในราคาเต็มวงเงินงบประมาณ กรณีของปราณบุรีและเมืองประจวบคีรีขันธ
เชนเดียวกันทําใหตนทุนตอหนวยสูงกวาความเปนจริงในกรณีของบานประชารัฐ เปนโครงการท่ีแตกตาง
จากโครงการบานเอ้ืออาทรในลักษณะของการท่ีรัฐลงทุนหรือสนับสนุนให เอกชนเขามาดําเนินการ
กอสรางโดยการใหสินเชื่อดอกเบี้ยต่ําเพ่ือไปลงทุน สรางและปลอยใหมีการเชาซ้ือโดยใหคิดราคาท่ีถูก
พอท่ีผูมีรายไดนอยสามารถจะเชาซ้ือได ขณะเดียวกันก็มีขอผูกมัดในสัญญาดานการชําระเงินท่ีคอนขาง
ตึงตัวไมเปดโอกาสใหผูเชาซ้ือผอนผันอะไรไดมากนัก และ ท่ีจังหวัดประจวบคีรีขันธ โครงการดังกลาว
สรางบนท่ีดินราชพัสดุดานหลังศาลปกครอง เพชรบุรี รัฐไดเรงรัดการอํานวยสินเชื่อ โดยผานทางธนาคาร
ของรัฐ เปนหลัก ในความเห็นของผูใหขอมูลมีมุมมองวา โครงการประชารัฐนาจะไมประสบความสําเร็จ 
เนื่องจาก เปนโครงการของรัฐบาลท่ีมาจากการยึดอํานาจ เม่ือหมดวาระลงโครงการตองถูกปรับเปลี่ยน
เพ่ือสนองตอบ แนวนโยบายของพรรครัฐบาล และขาราชการหรือพนักงานราชการ ไมไดมุงม่ันในการทํา
โครงการใหสําเร็จอยางมีประสิทธิผล และจากผลการศึกษาของตางประเทศพบวา 
 L.B. Junta and N.S. Matsilliza (2014, p. 385) Challenges of Providing Affordable 
Human settlement in a Selected Township in the Western Cape, South Africa 
 ศึกษาปญหาอุปสรรคความทาทายของการนํานโยบายจัดสรรท่ีอยูอาศัยคนรายไดนอยของ
รัฐบาลประเทศ South Africa การศึกษาใชระเบียบวิธีวิจัยผสมผสาน และใชขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิ
ผลการศึกษาพบวา โครงการดังกลาวขาดการวางแผนท่ีเหมาะสม และท่ีตั้งของโครงการมีปญหา คุณภาพ
การกอสรางไมไดมาตรฐาน ไมมีสวนรวมของชุมชนและปญหาท่ีสืบเนื่องมาจาก ระบอบการปกครองท่ีมี
การแบงแยกสีผิว การจัดการหวงโซอุปทานท่ีไมเหมาะสมและการจัดการท่ีไมมีคุณภาพผลการศึกษาควร
จะไดรับการนําไปเปนบทเรียนสําหรับการปรับปรุงการนํานโยบายไปปฏิบัติตอไป ผลดังกลาวสอดคลอง
กับงานของผูวิจัยในกรณีของ 
 SS. Shinde, AB Karankal (2013, p. 30) Affordable Housing Material and Techniques 
for Urban Poor’s North Maharashtra University Department of Civil Engineering Deopur, Dhule 
India. 
 ศึกษาการใชวัสดุกอสรางและการออกแบบทางวิศวกรรมท่ีเหมาะสมในการสรางบานใหคนจนใน
เมือง Dhule, India โดยใชการทบทวนเอกสารและการสัมภาษณเจาะลึก ผูใหขอมูลสําคัญท่ีสวนใหญเปน
วิศวกรโครงการสรางบานคนจนและปจจัยท่ีมีผลตอการออกแบบกอสรางรวมถึงผลกระทบจาก
กระบวนการกอสรางรวมถึงการพัฒนาโครงการผลดังกลาวสอดคลองกับงานของผูวิจัยในกรณีของ 
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 Hyun H. Son (2012, p. 427) Assessing the Pro-poorness of Government Fiscal 
Policy in Thailand. การศึกษาครั้งนี้มุงจะติดตามนโยบายการคลังในมุมมองของการนําการปฏิรูป
ตนทุนสวนเพ่ิมมาใชศึกษา ปกติรัฐมีนโยบายท่ีจะสนับสนุนผูมีรายไดนอยในสัดสวนท่ีมากกวาผูมีรายได
พอเพียงในการดํารงชีพผูวิจัยจึงมุงศึกษาการจัดดัชนีของการสนับสนุนผูมีรายไดนอยเพ่ือนํามาติดตาม
และประเมินผลการใชจายภาครัฐและนโยบายภาษีดัชนีดังกลาวจะทําใหการกําหนดนโยบายการคลัง
สามารถสงผลถึงคนจนผานการปฏิรูปตนทุนสุดทายนําเสนอใหประเทศไทยใชในป ค.ศ.1998 
 ไวษิษฐ บุญเทพประทาน (2559, หนา 43) ประสิทธิผลการนํานโยบายบานหลังแรกไปปฏิบัติ 
 สรุปวา รัฐบาลควรใหความสําคัญในการกําหนดนโยบายบานหลังแรกเพ่ือใหประชาชนมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีข้ึน มีท่ีอยูอาศัยเปนของตนเอง การนํานโยบายไปปฏิบัติชวยกระตุนเศรษฐกิจของภาพรวมใน
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยท้ังหมดและกระตุนเศรษฐกิจประเทศท่ีสะทอนการเจริญเติบโตอยางยั่งยืน 
และ 
 Apisak Dhiravisit (2009, p. 89) พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการกอสรางท่ีพักอาศัย
สําหรับผูรายไดนอยประกอบดวยการออมและวินัยการออม การสื่อสารประสานงาน การมีสวนรวมใน
การพัฒนาท่ีอยูอาศัยการจัดองคกรของชุมชน และการวิจัยการปฏิบัติงาน และในสวนภาครัฐจะตอง
ดําเนินการทางนโยบายในดานนโยบายการจัดการท่ีดิน และการกระจายอํานาจการจัดการ รวมถึงการ
กําหนดนโยบายธนาคารเพ่ือการพัฒนาท่ีดิน งานวิจัยนี้สอดคลองกันอยางยิ่ง ยกเวนกรณีการวิจัยการ
ปฏิบัติงานท่ีผูวิจัยไมไดศึกษา สวนงานของ 
 OKECHUKWU JOSEPH NDUBUEZE (2009, p. 1) ในเรื่อง Urban Housing Affordability 
and housing Policy Dilemma in Nigeria 
 การศึกษาครั้งนี้ มุงจะพัฒนาองคประกอบใหมในการตรวจสอบนโยบายบานคนจนและการสราง
บานคนจนใน Nigeria ใชขอมูลการศึกษาจากการสํารวจมาตรฐานการดํารงชีวิตของชาวไนจีเรีย ในป 2003-
2004 รูปแบบการสรางบานคนจนท่ีไดพัฒนาข้ึนจะชวยแกไขปญหาการดําเนินการไดแมนตรงและคัด
แยกสถานการณครอบครองบานไดดีกวาตัวแบบดั้งเดิม การศึกษาพบวา ปญหาของบานคนจนมีความ
แตกตางกันไปอยางมีนัยสําคัญ ระหวางกลุมสังคม-เศรษฐกิจ กลุมบานท่ีปลูกสรางอยูแลวและภาครัฐใน
ไนจีเรีย 
 นโยบายบานคนจนในปจจุบันคือภาครัฐเขาไปจัดการสรางท่ีพักอาศัยใหในรูปแบบนโยบาย
ประชานิยม ซ่ึงในความเปนจริง ภาครัฐไมอาจหลีกเลี่ยงการดําเนินนโยบายดังกลาวได เนื่องจากอุปสงค
ในท่ีอยูอาศัยมีมากเกินกวาท่ีภาคประชาคมจะแกไขได ทํานองเดียวกับ 
 Ibimilua Adewale Festus and Ibitoye Oyewole Amos (2015, p. 53) Housing Policy 
in Nigeria: An overview. 
 บทความนี้ มุงศึกษานโยบายการสรางบานผูมีรายไดนอยในประเทศไนจีเรีย ซ่ึงสามารถจัดเปน
เครื่องมือสําคัญของการพัฒนาประเทศ ท่ีเริ่มตนจากการใหความสําคัญของการจัดการเคหะท่ีจะนําไปสู
การพัฒนาท่ียั่งยืน ตามดวยโครงการจัดการเคหะสถานและนโยบายดานการเคหะท่ีไดเกิดข้ึนในประเทศ
ไนจีเรีย บทความนี้มุงแสดงปญหาดานเคหะท่ีนําไปสูนโยบายแหงชาติ การระบุปญหาจะสัมพันธกับการ
นํานโยบายดานการเคหะไปปฏิบัติ จากการศึกษาพบวา นโยบายดานการเคหะของไนจีเรีย มีการบริหาร
จัดการท่ีแยมาก มีปญหาดานงบประมาณรวมถึงการปลอยสินเชื่อเงินกูและโครงสรางท่ีจะสนับสนุน 
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อํานวยความสะดวกตางๆ การพยายามใชวัสดุในทองถ่ิน ซ่ึงมีผลตอการจัดสรรบานสําหรับผูมีรายไดนอย 
และงานของ 
 Miau Siu (2009, p. 1) Real Estate and Construction Management in Shanghai. 
 ท่ีมุงแสดงใหเกิดความตระหนักรูถึงปญหาการสรางท่ีอยูอาศัยของผูท่ีมีรายไดนอยในเมือง 
Shanghai การศึกษาเริ่มจากพ้ืนฐาน เศรษฐกิจและการเมืองของประเทศจีน โดยมุงศึกษาทางดานการ
จัดสรรท่ีอยูอาศัยเปนหลัก พบวามีความแตกตางกันอยางมากในเรื่องทฤษฎีกับความเปนจริงทําใหตอง
พิจารณาถึงการขาดแคลนท่ีดินในการปลูกสราง จํานวนเงิน อัตราการวางงาน  สําหรับประเทศใกลเคียง 
 Nurbaity Aqmar Mahamud & Amilia Hasbullah (2011, p. 1) Housing Policy for the 
poor in Malaysia and Indonesia. 
 การจัดสรางบานสําหรับผูมีรายไดนอย เปนความสําคัญท่ีทุกภาครัฐของทุกประเทศใหความสําคัญ 
เนื่องจาก Malaysia และ Indonesia เปนประเทศกําลังพัฒนา ซ่ึงจะตองมีนโยบายสรางบานใหกับผูมี
รายไดนอย การศึกษาเปรียบเทียบนโยบายของการสรางบานใหกับผูมีรายไดนอยของประเทศท้ังสอง 
บทความนี้ มุงจะศึกษารูปแบบของการสรางบานผูมีรายไดนอย เพ่ือนําไปพัฒนาโครงการบานผูมีรายได
นอย สําหรับประเทศกําลังพัฒนา 
 Mnisi Mudunungu Gloria Dzunisani (2011, p. 1) Implementation of Government 
Housing Delivery Programme in the Gravellotte Area of Ba-Phalaborwa Municipality, 
Limpopo. 
 การวิจัยครั้งนี้มุงจะศึกษาเนื้อหาและปญหาอุปสรรคของโครงการสรางท่ีอยูอาศัยของคนจนและ
เหตุปจจัยท่ีทําใหโครงการดังกลาวเกิดความลมเหลว การวิจัยครั้งนี้ใชการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกลุม
ประชากร ไดแก ผูมีสวนรวมจากพ้ืนท่ีของโครงการบานคนจนใน Gravellotte และขาราชการจากกรม 
ปกครองทองถ่ินและเทศบาลเมือง Phalaborwa รวมกับการศึกษาเอกสาร ผลการศึกษาพบวา แมนรัฐ
จะดําเนินการกอสราง และพรอมจะสงมอบแตไมไดใหความสําคัญกับปญหาและอุปสรรคตางๆ มาก
เพียงพอประกอบกับคุณภาพของบานท่ีไมเหมาะสมขาดการมีสวนรวมของชุมชนจึงทําใหเกิดปญหาของ
การนําไปปฏิบัติ เชนเดียวกับปญหาของประเทศไทย 
 ขณะท่ี Thamrat Marohabutr (2014, p. 1) Housing policy in Thailand: Implication for 
welfare typology City มุงศึกษานโยบายท่ีพักอาศัยในประเทศไทยวา สอดคลองหลักคิดและทฤษฎี
สวัสดิการสังคมหรือไม โดยใชกรุงเทพมหานคร เปนกรณีศึกษา เนื่องจากเปนพ้ืนท่ีเมืองท่ีสอดรับกับการท่ี
รัฐมีนโยบายสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนเพ่ือแกปญหาการขาดแคลนท่ีพักอาศัยสําหรับคนจน จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบวานโยบายการสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับคนจนสอดคลองกับแนวคิดทฤษฎีสวัสดิการ
สังคมและเปนไปตามนโยบายสาธารณะ 
 การจําแนกการผลิตจําเพาะเฉพาะกลุมนโยบายดานท่ีอยูอาศัยของประเทศไทยมีเปาหมาย
ตอบสนองกลุมผูบริโภคท่ีแตกตางกันท้ังคนจน กลุมขาราชการ ผูมีรายไดปานกลางและนักพัฒนา
อสังหาริมทรัพยภาคเอกชนเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัติใหไปสูความสําเร็จทางการเมืองของรัฐบาล สวนดาน
ผลิตภัณฑจําเพาะเปนการสนองตอบกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมคุณคาของท่ีอยูอาศัยในเบื้องตนภาครัฐเขามามี
บทบาทการกําหนดนโยบายเพ่ือใหภาคเอกชนเขามีสวนในอุตสาหกรรมท่ีพักอาศัยเพ่ือกระตุนเศรษฐกิจ 
อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาวมีขอจํากัดเนื่องจากรัฐจํากัดการชวยเหลือเฉพาะคนจนเทานั้นทําให
อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยไมพัฒนาเทาท่ีควร 
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 สรุปวาปจจัยของความสําเร็จการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผู มีรายไดนอย 
ประกอบดวยกลุมปจจัยหลัก ไดแก ปจจัยลักษณะประชากรโดยเฉพาะ ดานพฤติกรรมและดานศักยภาพ
ของกําลังซ้ือ สวนดานสําคัญท่ีมีผลอยางมาก ไดแก ดานนโยบาย การกําหนดและกอรูปของนโยบายท่ี
สําคัญท่ีสุดไดแกการนํานโยบายไปปฏิบัติท่ีมีผลกระทบอยางมากตอความสําเร็จของนโยบาย สวนดาน  
ปจจัยการตลาดและคุณภาพการกอสราง มีผลกระทบมากเชนกันดังผลการศึกษาของผูวิจัยและการ
ทบทวนวรรณกรรม 
 
5.6 ขอเสนอแนะจากการวิจัย 

 1) ภาครัฐ ควรกําหนดกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติวาดวยการ จัดซ้ือจัดจาง ของโครงการขนาดใหญ 
ใหเกิดความเปนธรรมาภิบาลท่ีชัดเจน ปฏิบัติได อยางแทจริง 
 2) ขอมูลดานนโยบายของรัฐควร ใหความสําคัญกับชั้นความลับอยางมีประสิทธิผลการเผยแพร
ขอมูลควรมีความโปรงใสไมเลือกปฏิบัติ 
 3) ควรใหภาคประชาชนสามารถมีบทบาทในการกําหนด และตรวจสอบนโยบายและการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติสําหรับนโยบายดานประชาสังคมและสวัสดิการสังคม 
 4) ภาคประชาชนตองเรียนรูและตรวจสอบการดําเนินการของโครงการดานสวัสดิการสังคมอยาง
เปนธรรมและโปรงใสปราศจากการเคลือบแฝง 
 5) ผูประกอบการควรมีจิตสาธารณะและจรรยาบรรณวิชาชีพ ตระหนักถึงความปลอดภัยของผูบริโภค 
 6) ประชาชนควรมีจิตสาธารณะและเรียนรูการอยูรวมกันอยางสันติและเคารพสิทธิซ่ึงกันและกัน 
 
5.7 ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยครั้งตอไป 
 1) ควรทําการศึกษาการเมืองในการนํานโยบายกอสรางสาธารณูปโภค โครงการขนาดใหญไปปฏิบัติ 
 2) ควรทําการศึกษาการทุจริตของนักการเมืองและขาราชการในการนํานโยบายกอสราง สาธารณูปโภค 
โครงการขนาดใหญไปปฏิบัติ 
 3) ควรทําการศึกษาผลกระทบของนโยบายประชานิยมท่ีเปนโครงการขนาดใหญท่ีมีตอระบบเศรษฐกิจ
มหภาค 
 4) ควรทําการศึกษาแนวทางแกปญหาคนจนเมืองในเรื่องสถานท่ีประกอบอาชีพ 
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ภาพท่ี 5.1 รูปแบบความสําเร็จ 
 

 
นโยบายของรัฐ 

 

การจัดการโครงการ 

 
คุณภาพของการกอสราง 
และคุณภาพของอาคาร 

 
 

ความสําเร็จของการนํานโยบาย 
การสรางท่ีพักผูมีรายไดนอย 
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แบบสอบถามเชิงปริมาณ 

รูปแบบความสําเร็จของการนํานโยบายการกอสรางทีอ่ยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย          
ไปปฏบิัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

**********                                                                          
คําช้ีแจง  

 1. แบบสอบถามฉบับนี้มีจุดประสงคเพ่ือนําขอมูลไปพัฒนาปรับปรุงรูปแบบความสําเร็จของการ

นํานโยบายการกอสรางท่ีอยูอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติจังหวัดประจวบคีรีขันธ  

 2. แบบสอบถามนี้ประกอบดวย 3 ตอน คือ 

     ตอนท่ี 1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม  

     ตอนท่ี 2  คําถามเจาะลึก 

ตอนท่ี  1  ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ        ชาย   หญิง 
2. อายุ    18- 24 ป     25-35 ป      36-45 ป        45 ปข้ึนไป 
3. อาชีพ    เกษตรกรรม     รับจาง        รับราชการ     เจาของ/พนักงาน 
   อ่ืน ๆ (ระบุ) ..........   วิสาหกิจ 
4. ระดับการศึกษา      ประถมศึกษา     มัธยมศึกษา/ปวช.     อนุปริญญา/ปวส. 
    ปริญญาตรี        ปรญิญาโทข้ึนไป 
5. รายได 
   1.8000 บาท  2.8001-12000บาท  3. 12001-16000 บาท 
   4.16001-20000 บาท  5  20000 ข้ึนไป 
6.รูปแบบโครงการบานผูมีรายไดนอยท่ีประสงค          
    บานเอ้ืออาทร     บานม่ันคง        บานประชารัฐ 
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ตอนท่ี 2 ความสําเร็จของการนํานโยบายกอสรางท่ีพักอาศัยผูมีรายไดนอยไปปฏิบัติ   
คําช้ีแจง  โปรดทําเครื่องหมาย     ลงในชอง      ท่ีตรงกับระดับความคิดเห็นของทานมากท่ีสุด 
 

 

ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
ความสําเร็จของการนํานโยบาย/ 
โครงการไปปฏิบัต ิ             
1 ความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสินของสมาชิกในโครงการ             
2 ความสามารถของพนักงานรักษา

ความปลอดภัย             
3 การใหบริการของเจาหนาท่ีรักษา

ความปลอดภัยของโครงการ             
4 คุณภาพของบานจากการกอสราง

ของโครงการ             
5 คุณภาพของการใหบริการหลังการ

ขายของโครงการ             
6 ความคุมคาของการซ้ือบานพัก

อาศัยในโครงการ             
7 คุณภาพของวัสดุอุปกรณท่ีใชใน

การสรางบานท่ีพักอาศัย             
8 การควบคุมคุณภาพการกอสราง             
9 ความสามารถในการบริหารงาน

ของคณะกรรมการหมูบาน             
10 คุณภาพชีวิตของผูรวมโครงการ             
11 คุณภาพของการจัดการ

สาธารณูปโภคและสิ่งแวดลอมใน
โครงการ             

12 การมีสวนรวมของสมาชิกโครงการ
ในการจัดการโครงการ             

มาตรฐานและวัตถุประสงคของนโยบาย             
13 ความชัดเจนของนโยบายการกอสรางท่ีอยู

อาศัยสําหรับผูมีรายไดนอย             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
14 ความชัดเจนของข้ันตอนในการ

ดําเนินโครงการ             
15 ความเขาใจในวัตถุประสงคของการ

จัดทําโครงการกอสรางท่ีอยูอาศัย
สําหรับผูมีรายไดนอย             

16 สามารถดําเนินการโครงการตาม
วัตถุประสงค             

17 ประโยชนของโครงการท่ีมีตอผูมี
รายไดนอย             

ทรัพยากรของนโยบาย             
18 โครงการมีความพรอมทางดาน

เงินทุนในการดําเนินงาน             
19 หนวยงานของโครงการสามารถ

ติดตอประสานงานและอํานวย
ความสะดวกในการติดตอกับแหลง
สินเชื่อ             

20 เจาหนาท่ีของโครงการมีความรู
ความสามารถในการปฏิบัติงาน             

21 ความราบรื่นของการประสานงาน
ระหวางโครงการกับผูเขารวม
โครงการ             

22 ภาพรวมของการปฏิบัติงานของ
เจาหนาท่ีโครงการ             

การส่ือสารระหวางองคกรและการบังคับ
ใชกฎหมาย             
23 ระดับของการติดตอประสานงาน

ระหวางโครงการกับผูเขารวม
โครงการ             

24 ความสะดวกของการติดตอกับ
หนวยงานภายในโครงการ             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
25 โครงการสามารถประสานงานกับ

หนวยงานท่ีสนับสนุนการปฏิบัติ             
26 เจาหนาท่ีโครงการดําเนินการ

ประชาสัมพันธกิจกรรมของ
โครงการใหกับผูเขารวมโครงการ             

27 ความพรอมของอุปกรณและ
พนักงานของโครงการดานการ
ติดตอสื่อสาร             

ลักษณะหนวยงานนํานโยบายไปปฏิบัติ 
            

28 แหลงเงินทุนของภาครัฐทุกธนาคาร
สามารถดําเนินการปลอยสินเชื่อ
ใหกับผูเขารวมโครงการ             

29 โครงการบานเอ้ืออาทรใหบริการ
ขาวสารขอมูลผูเขารวมโครงการใน
การตัดสินใจเขารวมโครงการ             

30 การเคหะแหงชาติสามารถนํา
นโยบายสรางท่ีอยุอาศัยใหกับผูมี
รายไดนอย             

31 โครงการบานผูมีรายไดนอยจังหวัด
ประจวบคีรีขันธดําเนินโครงการ
บรรลุเปาหมาย             

32 หนวยงานท่ีเก่ียวของกับการดําเนิน
โครงการบานผูมีรายไดนอย
ประสานการปฏิบัติเพ่ือชวยเหลือ
ผูเขารวมโครงการ             

ความมุงม่ันของผูนํานโยบายไปปฏิบัติ 
            

33 ความมุงม่ันของผูบริหารโครงการ
บานผูมีรายไดนอยท่ีควบคุมกํากับ
ดูแลการดําเนินโครงการ             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
34 เจาหนาท่ีโครงการใหความ

ชวยเหลือแนะนําในการเขารวม
โครงการและแสดงออกอยางมีจิต
มิตรภาพ             

35 ผูบริหารแหลงเงินทุนของรัฐ เชน
ธนาคารออมสิน กรุงไทย อาคาร
สงเคราะหใหขอแนะนําและอํานวย
ความสะดวกในการสนับสนุนเงินกู
ตอผูเขารวมโครงการ             

36 การอํานวยความสะดวกในการขอ
อนุมัติสินเชื่อจากธนาคารท่ีเขารวม
โครงการ             

37 ระยะเวลาท่ีใชในการอนุมัติสินเชื่อ             
เง่ือนไขทางการเมืองเศรษฐกิจและสังคม
ท่ีมีผลตอโครงการ             
38 สภาวการณความวุนวายทาง

การเมืองขณะดําเนินโครงการ             
39 การแทรกแซงการดําเนินโครงการ

จากสมาชิกสภาผูแทนราษฎรใน
พ้ืนท่ี             

40 การแทรกแซงการดําเนินโครงการ
จากรัฐมนตรี             

41 การแทรกแซงการดําเนินโครงการ
จากนักการเมืองทองถ่ิน             

42 การแทรกแซงการดําเนินโครงการ
จากผูมีอิทธิพลในพ้ืนท่ี             

43 สภาวะเศรษฐกิจในชวงดําเนิน
โครงการ             

44 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจท่ีมี
ตอโครงการ             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
45 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ

สงผลตอการขออนุมัติสินเชื่อ             
46 ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจตอ

การกอสรางโครงการ             
47 การปรับตัวของผูเขารวมโครงการ

ในการเขาอยูอาศัยในโครงการ             
48 ความพรอมของผูเขารวมโครงการ

ในการเขาพักอาศัยในอาคารชุด             
49 ความพรอมของผูเขารวมโครงการ

ในการเขาพักอาศัยในบานเอ้ือ
อาทร             

50 มุมมองของสังคมไทยตอนโยบาย
กอสรางท่ีพักอาศัยใหกับผูมีรายได
นอย             

51 ทัศนะคติของสังคมไทยตอผูมี
รายไดนอย             

52 สังคมไทยเห็นประโยชนของ
นโยบายชวยเหลือผูมีรายไดนอย
ดวยการสรางท่ีอยูอาศัยในราคา
เหมาะสมให             

การมีสวนรวมของประชาชน 
            

53 ประชาชนรวมกําหนดรูปแบบและ
การกําหนดโครงการพัฒนาท่ีอยู
อาศัย             

54 ประชาชนรวมในการตรวจสอบการ
ดําเนินโครงการไดหลายรูปแบบ             

55 ประโยชนท่ีไดรับจากการเขารวม
โครงการ             

56 ประชาชนสามารถเสนอแนะติติง
การดําเนินการของโครงการ             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
57 โครงการทําการชี้แจงและรวมแกไข

ปญหา             
ภาวะผูนําของหนวยงานท่ีนํานโยบายไป
ปฏิบัต ิ             
58 วิสัยทัศนของผูนําโครงการ 

             
59 การสรางแรงบันดาลใจ 

             
60 การสรางทีมงาน 

             
61 การกระจายอํานาจ 

             
62 การพัฒนาทีมงาน 

             
การตัดสินใจเชิงกลยุทธของหนวยงาน
นํานโยบายไปปฏิบัต ิ             
63 ใชเหตุและผลเปนหลักในการ

ตัดสินใจ             
64 ความเหมาะสมสําหรับทางเลือกใน

การตัดสินใจ             
65 ตัดสินใจใหเกิดโอกาสเพ่ือ

ความสําเร็จ             
66 การตัดสินใจสงผลตอความสําเร็จ             
67 สามารถสรางสรรคโอกาส             
68 ความเหมาะสมของการใช

ทรัพยากร             
69 สามารถแสวงหาทรัพยากร             
แหลงเงินทุน             
70 ความพอเพียงของแหลงสินเชื่อ

ความสามารถการปลอยสินเชื่อ 
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
71 ความสะดวกในการเขาถึงแหลง

สินเชื่อ 
  

          
72 การรับรูโอกาสธุรกิจอยาง

ผูประกอบการ 
  

          
73 การจัดเก็บขอมูลทางธุรกิจของ

หนวยงานท่ีดําเนินโครงการ 
  

          
74 ความรวดเร็วของผูประกอบการใน

การรับมือการเปลี่ยนแปลงของ
ตลาด 

  
          

75 สามารถใชขอมูลขาวสารใหเกิด
ประโยชนตอโครงการ 

  
          

ปจจัยดานการผลิต             
76 การจัดจางผูรับเหมามีความโปรงใส             
77 ความโปรงใสของการจัดซ้ือวัสดุ

กอสราง 
  

          
78 การควบคุมการกอสรางมีความ

เขมงวด 
  

          
79 คุณภาพของบานในโครงการ             
ปจจัยดานคุณภาพการกอสราง            
80 คุณภาพของการกําหนดข้ันตอน

การกอสราง             
81 ความเขมงวดของการควบคุม

คุณภาพการกอสราง             
82 การกอสรางบานในโครงการเปนไป

ตามมาตรฐาน 
  

          
ปจจัยดานสวนผสมการตลาด             
83 ความพึงพอใจของลูกคาในการซ้ือ

บานของโครงการ             
84 ความพึงพอใจในคุณภาพการ

กอสราง             
85 ความพึงพอใจในราคา             
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ระดับความสําเร็จ 

หมายเหตุ มาก
ท่ีสุด มาก 

ปาน
กลาง นอย 

นอย
ท่ีสุด 

5 4 3 2 1 
86 ความพึงพอใจในทําเลท่ีตั้ง             
87 ความสะดวกของผูซ้ือในการติดตอ

ขอขอมูลและเยี่ยมชมโครงการ 
  

          
88 กิจกรรมสงเสริมการขายสนับสนุน

แรงจูงใจในการซ้ือบาน 
  

          
89 โครงการมีการจัดทําการตลาดท่ี

เหมาะสมสรางแรงจูงใจ 
  

          
90 สื่อการขายของโครงการสราง

แรงจูงใจในการซ้ือ             
91 ความหลากหลายของสื่อท่ีใชในการ

ประชาสัมพันธ             
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ตารางแสดงแบบสอบถามเชิงคุณภาพ (สัมภาษณแบบเจาะลึกเพ่ือเตรียมการสรางแบบสอบถามรอบ 
แรก) 
 

ขอคําถาม แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐาน 

1) สภาพการณเรื่องท่ีอยูอาศัยของผูมีรายไดนอยใน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทฤษฎีความเปนเหตุผล (Rational theory) 

2) ความพรอมในการจัดการปญหาอยูอาศัยของผูมี
รายไดนอยในจังหวัดประจวบคีรีขันธ 

ทฤษฎีเชิงระบบ 

3) การเปดโอกาสรับฟงความคิดเห็นจากสื่อและ
ประชาชนในการดําเนินโครงการและการมีสวน
รวมในการบริหารจัดการโครงการ 

ทฤษฎีการจัดการสมัยใหม 

4) ปจจัยท่ีมีผลตอความสําเร็จของการนํานโยบาย
ไปปฏิบัติ 

ทฤษฎนีโยบายสาธารณะและการนํา
นโยบายไปปฏิบัต ิ

5) ความขัดแยงกับหนวยงานขางเดียวและหนวยเหนือ ทฤษฎีความขัดแยง 

6) แนวทางท่ีเหมาะสมในการนํานโยบายการ
กอสรางท่ีพักอาศัยสําหรับผูมีรายไดนอยไป
ปฏิบัต ิ

ทฤษฎีการนํานโยบายสาธารณะไปปฏิบัติ 
และการจัดการภาครัฐสมัยใหม 
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