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บทคัดย่อ
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของ
ส�ำนักยุทธโยธาทหาร 2) ศึกษาปัญหาข้อเรียกร้องจากสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารและ
3) ศึกษาวิธกี ารแก้ปญ
ั หาทีเ่ กิดจากกระบวนการในการเรียกร้อง โดยใช้แบบสอบถามจากโครงการก่อสร้าง
ในสังกัดของ กองบัญชาการกองทัพไทย กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างโดยตรง ได้แก่
ผูว้ า่ จ้าง (กองบัญชาการกองทัพไทย ) และผูร้ บั จ้าง จ�ำนวน 40 คน ส�ำหรับการวิเคราะห์ผลการศึกค่าร้อยละ
การแจกแจงความถี่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการวิจยั พบว่า 1) ปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารในภาพรวมมีสาเหตุทเ่ี กิดขึน้
ทัง้ ปัจจัยภายใน ได้แก่ ฐานะทางการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ ประกอบด้วย การวางแผนงาน
การส�ำรวจและออกแบบ การควบคุมงาน ราคาวัสดุกอ่ สร้างและอัตราดอกเบีย้ ความรูค้ วามสามารถและ
ประสบการณ์ของช่างผู้ควบคุมงานเนื่องจากขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและ
หลักการบริหารงานก่อสร้างทีด่ ี ส่วนปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็นปัจจัยสาเหตุหลักทีส่ ง่ ผลกระทบ คือ ด้านสภาพ
แวดล้อมบริเวณก่อสร้าง สถานทีก่ อ่ สร้างคับแคบ เครือ่ งจักรด�ำเนินงานไม่สะดวก 2) ปัญหาข้อเรียกร้องจาก
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เกิดจากแบบรูปและรายการประกอบมีความขัดแย้งกัน เพราะว่าสิง่ ใดที่
ปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียด หากมีขอ้ ขัดแย้งกัน หรือผูร้ บั จ้างพบว่าจะเป็นปัญหาในการก่อสร้าง
ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและขอความเห็นต่อผู้แทนผู้ว่าจ้างและเมื่อได้รับอนุมัติ แล้วจึงจะด�ำเนินการก่อสร้าง
ต่อไปได้ 3) ข้อแนะน�ำในการแก้ไขปัญหาที่ดีที่สุด คือ ผู้จ้างและผู้รับจ้างต้องเข้าร่วมประชุมกันเพื่อที่จะ
ร่วมกันแก้ไขปัญหา และตกลงไปในแนวทางเดียวกันซึง่ ในการพูดคุยกันดังกล่าวของทัง้ สองฝ่ายนัน้ จะต้อง
ไม่มอี คติตอ่ กัน ไม่อวดตัวว่าใครเก่งกว่าใคร ต้องเน้นการแก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริง จึงจะส�ำเร็จและทลายก�ำแพง
ของปัญหาที่เกิดขึ้นได้
ค�ำส�ำคัญ: ข้อเรียกร้อง ความล่าช้าในการก่อสร้าง
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Abstract
The purpose of this research were to 1) investigate the causes of delays in the construction of
the military buildings of office of civil engineering royal Thai Armed Forces Headquarters; 2) study
the problems caused by delays in building construction; and 3) study the methods to resolve
problem based on claim by questionnaire from construction projects under Royal Thai Armed
Forces Headquarters. The sample was those involved directly in construction namely the employer
(Thai Armed Forces Command) and the contractor for 40 persons. Percentage, frequency, mean,
and standard deviation were applied to analyze and obtain the results.
The results of research found that 1) the causes of the delay in the construction of the
building as a whole were the internal factors include, financial status, personnel, management,
planning, survey and design, control of construction, material prices and interest rates, knowledge,
ability and experience of the supervisor due to lack of understanding of the regulations, the
relevant laws and principles of good construction management. External factors are the main
factors that affect the construction environment is construction site is cramped, the machinery
is not easy to operate, 2) The problem of the delay in the construction of the building due to
pattern and conflict composition. Because what appears in the form and detailed list if there is
a conflict or contractor found to be a problem in the construction of the contractor consulted
and asked for the opinion of the employer and when approved will be conducting construction,
3) The best advice to solve the problem is that the employer and the contractor should meet
to work together to solve the problem. And agree in the same way that in the discussion of
both sides must be no bias against each other. Do not boast that who is better must focus on
solving the real problem to succeed and break the wall of the problem.
Keywords: The Contractor Claim, Delays in Construction
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บทน�ำ

ส�ำนักงานยุทธโยธาทหาร (สยย.ทหาร) มีภาระหน้าที่ในการวางแผนอ�ำนวยการประสานงาน
แนะน�ำ  ก�ำกับการ ด�ำเนินการพัฒนาเกี่ยวกับการจัดหา ก่อสร้าง ส่งก�ำลัง และการซ่อมบ�ำรุงเกี่ยวกับ
สิง่ ก่อสร้าง และอสังหาริมทรัพย์ของกองบัญชาการกองทัพไทย โดยมีผอู้ ำ� นวยการส�ำนักยุทธโยธาทหารเป็น
ผูบ้ งั คับบัญชารับผิดชอบซึง่ สามารถแบ่งการหน่วยและหน้าทีก่ ารปฏิบตั งิ านได้ (ส�ำนักงานยุทธโยธาทหาร,
2558)
การจัดหน่วยงานตามภารกิจหน้าทีข่ องส�ำนักยุทธโยธาทหารกองบัญชาการกองทัพไทย ก็จะเห็นว่า
ส�ำนักยุทธโยธาทหารเป็นหน่วยที่ด�ำเนินการในเรื่องการก่อสร้างและซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภคเป็นหลัก
ดังนั้นจากที่ผู้วิจัยได้ท�ำงานในหน่วยงานดังกล่าวจึงศึกษาที่แท้จริงของความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคาร
และวิธีด�ำเนินการแก้ไขปัญหา ซึ่งเป็นที่หนักใจของผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจงานจ้าง
เป็นอย่างมากเพราะผู้รับจ้างต่างก็พยายามหาช่องทางในการยื่นขอและเรียกร้องสิทธิต่างๆเพื่อที่ให้
ผู้รับจ้างไม่ต้องถูกปรับเป็นเงินหรือเสียสิทธิประโยชน์ของผู้รับจ้างเอง โดยความล่าช้าดังกล่าวอาจจะเกิด
มาจากตัวผู้รับจ้างเองหรือตัวผู้ว่าจ้างก็ได้ซึ่งบางโครงการถึงกับต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเลยก็มีจากเหตุการณ์
ดังกล่าว ผูศ้ กึ ษาจึงได้นำ� ประเด็นในเรือ่ งปัญหาข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างจากความล่าช้าในงานก่อสร้างของ
ส�ำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทยมาศึกษาและได้หยิบยกงานก่อสร้างจ�ำนวน 10 โครงการ
เป็นแนวทางค้นคว้าหาข้อมูล ซึ่งโครงการส่วนใหญ่มักจะประสบปัญหาในเรื่องความล่าช้าของงาน ดังนั้น
จึงเป็นประโยชน์อย่างมากของทางราชการทีจ่ ะน�ำผลงานวิจยั ในครัง้ นีไ้ ปใช้งานในภายภาคหน้าต่อไปหาก
เกิดปัญหาขึ้น
สาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารของส�ำนักยุทธโยธาทหารของกองบัญชาการกองทัพไทย
มีอยู่หลายสาเหตุ และสาเหตุที่ส�ำคัญที่อาจท�ำให้ราชการเสียหายได้คือปัญหาข้อเรียกร้องจากสาเหตุ
ความล่าช้าในงานก่อสร้างซึ่งจะพบมากในการสร้างอาคารเสียเป็นส่วนมาก ดังนั้นเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้ว
เราจึงควรศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการในการเรียกร้องเพื่อลดปัญหาดังกล่าวลงจน
ผู้รับจ้างไม่สามารถที่จะเรียกร้องเหตุต่างๆจากราชการได้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย

1. เพื่อศึกษาปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารของส�ำนักยุทธโยธาทหาร
2. เพือ่ ศึกษาปัญหาข้อเรียกร้องจากสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคาร
3. เพือ่ ศึกษาวิธีการแก้ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการในการเรียกร้อง

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง
ประชากร คือ ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างโครงการที่ท�ำการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 – 2555
จ�ำนวน 10 โครงการ ส�ำหรับกลุม่ ตัวอย่างผูต้ อบแบบสอบถามในการจัดเก็บข้อมูลจะมุง่ เน้นไปทีผ่ เู้ กีย่ วข้อง
กับงานก่อสร้างโดยตรงและมีสว่ นในการพิจารณาข้อเรียกร้องหากเกิดข้อเรียกร้องขึน้ ในโครงการทีท่ ำ� การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2553 – 2555 จ�ำนวน 40 คน
ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย
1. ตัวแปรต้น คือปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างโครงการที่ท�ำการก่อสร้างแล้วเสร็จ
ในปี 2553 – 2555
2. ตัวแปรตาม คือปัญหาข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร
ของส�ำนักยุทธโยธาทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย
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เครื่องมือการวิจัย
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือได้
1. ค่า IOC อยู่ระหว่าค่า 0.68 – 1 ซึ่งผลรวมของคะแนนความคิดเห็นมีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป
ถือว่าข้อความนั้นสอดคล้องกับนิยามศัพท์เฉพาะแสดงถึงว่าแบบสอบมีค่าความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา
2. ค่าความเชือ่ มัน่ การทดสอบความเชือ่ มัน่ (Reliability) ของแบบสอบถาม ผูศ้ กึ ษาได้ทำ� การทดสอบ
(Pre-test) แบบสอบถาม จ�ำนวน 30 ชุด เพือ่ ตรวจสอบความเข้าใจในชุดค�ำถามของกลุม่ ตัวอย่าง แล้วน�ำข้อมูล
ที่ได้แบบสอบถามมาทดสอบค่าความเชื่อมั่น โดยใช้การทดสอบแบบของครอนบัค (Cronbach) เพื่อหา
ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (a = Coefficient) โดยค�ำถามที่ใช้มีค่า a = 0.844 มากกว่า 0.70 ซึ่งถือเป็นระดับ
ที่ยอมรับได้ว่าค�ำถามที่ใช้มีความเกี่ยวข้องสอดคล้องกับตัวแปรที่ต้องการวัด
การวิจยั ครัง้ นีเ้ ครือ่ งมือทีใ่ ช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลในการศึกษาวิจยั ครัง้ นี้ คือ แบบสอบถามแบบ
ปลายปิด (Close ended Questionnaire) เพือ่ สะดวกในการตอบ และป้องกันการสับสน โดยแบ่งเป็นเนือ้ หา
ของแบบสอบถามออกเป็น 5 ส่วน ดังต่อไปนี้คือ
ส่วนที่ 1 เป็ น แบบสอบถามข้ อ มู ล ทั่ ว ไปเกี่ ย วกั บ สถานภาพของผู ้ ต อบแบบสอบถาม
เป็นการเลือกตอบ
ส่วนที่ 2 เป็ น แบบสอบถามความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งของผู ้ รั บ จ้ า งจากสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เป็นการเลือกตอบ (Checklist) มีค่า IOC อยู่ระหว่าค่า 0.68 – 1.00
ส่วนที่ 3 เป็นแบบสอบถามปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เป็นการเลือกตอบ
ส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ค่า IOC อยู่ระหว่าค่า 0.68 – 1.00
ส่วนที่ 4 เป็นแบบสอบถามปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เป็นการ
เลือกตอบส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ค่า IOC อยู่ระหว่าค่า 0.68 – 1.00
ส่วนที่ 5 เป็นแบบสอบถามข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการ
ในการเรียกร้อง เป็นการเลือกตอบส่วนประมาณค่า (rating scale) 5 ระดับ ค่า IOC อยูร่ ะหว่าค่า 0.68 – 1.00
การรวบรวมข้อมูล
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)
ข้อมูลปฐมภูมิที่ได้จากแบบสอบถาม (Questionnaire) ซึ่งผู้ศึกษาได้ออกแบบขึ้นมาเพื่อ
ท�ำการเก็บข้อมูลในภาคสนาม (Field Data Collection) โดยใช้แบบสอบถามความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่าง
ที่ได้ค�ำนวณจากสูตรการหาขนาดกลุ่มตัวอย่าง ที่ระดับความเชื่อมั่นร้อยละ 95 การเก็บรวบรวมข้อมูล
ส�ำหรับการวิจัยในครั้งนี้
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)
เป็นข้อมูลที่ได้มาจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารการวิจัย หนังสือ รายงาน บทความต่าง ๆ
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Internet) ทั้งที่เป็นของหน่วยงานราชการและเอกชน ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยครั้งนี้
ซึ่งเป็นข้อมูลที่ได้จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ
การวิเคราะห์ข้อมูล
การศึกษาค้นคว้าวิจยั ครัง้ นีผ้ ศู้ กึ ษาน�ำคะแนนทีไ่ ด้จากแบบสอบถามไปวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยการใช้
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประมวลผลข้อมูล ซึ่งเป็นโปรแกรมส�ำเร็จรูปโดยมีการวิเคราะห์ผลการศึกษาดังนี้
1. น�ำแบบสอบถามตอนที่ 1 และตอนที่ 2 มาหาค่าความถี่ร้อยละเพื่อใช้อธิบายลักษณะ
ปัจจัยส่วนบุคคลและความเข้าใจเบื้องต้นข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคาร
2. น�ำแบบสอบถามตอนที่ 3 ถึงตอนที่ 5 มาหาค่าเฉลี่ย(Mean) และค่าเฉลี่ยเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) เพื่อใช้แปลงความหมายของข้อมูลในการวัดความส�ำคัญความคิดเห็น
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ผลการวิจัย

1. ข้อมูลทั่วไปกลุ่มตัวอย่าง จ�ำนวน 40 คน ส่วนมากมีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 35.00) ระดับ
การศึกษาปริญญาตรี (ร้อยละ 55.00) และลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการผู้ว่าจ้าง (ร้อยละ 75.00)
ดังตารางที่ 1
ตาราง 1 จ�ำนวนและร้อยละข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง
จ�ำนวน (คน)
อายุ
20-30 ปี
4
31-40 ปี
14
41-50 ปี
12
51-60 ปี
10
รวม
40
ระดับการศึกษา
ต�่ำกว่าปริญญาตรี
13
ปริญญาตรี
22
สูงกว่าปริญญาตรี
5
รวม
40
ลักษณะที่เกี่ยวข้องกับโครงการ
ผู้ว่าจ้าง
30
ผู้รับจ้าง
10
รวม
40

ร้อยละ
10.00
35.00
30.00
25.00
100.00
32.50
55.00
12.50
100.00
75.00
25.00
100.00

2. ความเข้าใจเบือ้ งต้นข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารกลุม่
ตัวอย่างส่วนมากมีสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ผูร้ บั จ้าง การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างเนือ่ งจากความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารจัดประชุมผูท้ ี่
เกีย่ วข้องในโครงการก่อสร้างอาคาร เพือ่ ร่วมกันแก้ไขปัญหาส่วนทีท่ ำ� ให้งานก่อสร้างอาคารล่าช้าจนท�ำให้
ผู้รับจ้างสามารถเรียกร้องสิทธิ ได้แก่ งานสถาปัตย์กรรม ปัญหาที่เกิดจากกระบวนการเรียกร้องเรื่อง
ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วนและการเรียกร้องสิทธิจากผู้รับจ้างเนื่องจาก
ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารมีผลทางกฎหมายอาจมีโทษทางวินยั หรือทางอาญาแก่ตวั เจ้าหน้าทีไ่ ด้
ความเข้าใจเบือ้ งต้นข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารวิเคราะห์
ความเข้าใจเบือ้ งต้นของผูต้ อบแบบสอบถามข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างจากสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคาร ในสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผูร้ บั จ้าง
โดยผู้ว่าจ้างจ่ายเงินล่าช้า มิใช่ผลกระทบโดยตรงต่อการปฏิบัติงานตามสัญญาที่ท�ำให้ผู้รับจ้างต้องหยุด
การท�ำงาน เนื่องจากในระหว่างการปฏิบัติงานตามสัญญา ผู้รับจ้างมีหน้าที่จะต้องเตรียมความพร้อม
ในการจัดหาเงินทุนหมุนเวียนมาใช้ในการท�ำงานให้เพียงพอ ดังนั้น ปัญหาที่ผู้รับจ้างขาดสภาพคล่อง
ทางการเงิน ในกรณีนี้ไม่อาจน�ำมาอ้างเป็นเหตุที่จะงดหรือลดค่าปรับตามระเบียบได้
วิเคราะห์ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร ในการแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างเนื่องจากความล่าช้าในงาน
ก่อสร้างอาคารจัดประชุมผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาการมีความเห็น
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ไม่ตรงกันในเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ เป็นสิง่ ทีจ่ ะต้องเกิดขึน้ ได้เสมอในโครงการก่อสร้าง ไม่วา่ จะมีการวางแผนมา
ดีเพียงใดก็ตามความขัดแย้งจะเกิดขึ้นซ�้ำซากและจ�ำเจในทุกๆ ขั้นตอนของงาน ก่อสร้างกับเจ้าหน้าที่ทุกๆ
คน และทุกระดับที่เกี่ยวข้อง ไม่มีใครสามารถวางแผน บริหารและควบคุม โครงการก่อสร้างไม่ให้เกิด
ความขัดแย้งได้ แต่เราสามารถท�ำให้ความเข้มของความขัดแย้ง (intensity of construction conflicts)
ลดน้อยลงไปจนถึงระดับที่จะไม่ส่งผลกระทบต่อความส�ำเร็จของโครงการได้ ผู้บริหารโครงการก่อสร้าง
บางคน ไม่กล้าเปลี่ยนแปลงปรับปรุงอะไร เพราะกลัวผลที่จะเกิดตามมาอันเนื่องมาจากความขัดแย้ง
จึงท�ำให้แก้ปัญหาอะไรไม่ได้ หน้าที่หลักอีกประการหนึ่งของผู้บริหารโครงการก่อสร้าง (construction
manager) คือ นอกจากจะต้องท�ำหน้าที่เป็นผู้บริหารงาน ทางด้านเทคนิคแล้วยังจะต้องเป็นผู้บริหาร
ความขัดแย้งที่มีคนเข้ามาเกี่ยวข้อง หรือเรียกว่าผู้บริหารความขัดแย้ง (conflict manager) ด้วย
ถ้าแก้ปญ
ั หาความขัดแย้งได้มากและไม่มผี ลกระทบกลับมาจนถึงกับท�ำให้งานเสียหายก็จะได้รบั การยกย่อง
ว่าเป็นผู้บริหารโครงการก่อสร้างที่ดีเยี่ยม
วิเคราะห์ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร ในส่วนทีท่ ำ� ให้งานก่อสร้างอาคารล่าช้าจนท�ำให้ผรู้ บั จ้างสามารถเรียกร้อง
สิทธิได้งานสถาปัตยกรรม ทั้งนี้ผู้รับจ้างเหมาก่อสร้างจะต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์และแรงงานทุกชนิดเพื่อ
การก่อสร้างให้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตามรูปแบบและรายการตามหลักการวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
วิเคราะห์ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร ในปัญหาทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียกร้องเรือ่ งความล่าช้าของงานก่อสร้าง
อาคารไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วน พบว่า โครงการก่อสร้างต่างๆ ที่อยู่ระหว่างด�ำเนินการ มีความจ�ำเป็น
ต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบรูปและรายการก่อสร้าง รวมทั้งการแก้ไขเอกสารสัญญาก่อสร้างเพื่อให้มี
ความเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพการก่อสร้างจริง จึงจ�ำเป็นจะต้องขออนุมตั แิ ก้ไขสัญญา และค�ำวินจิ ฉัย
ข้อโต้แย้งหรือกรณีพิพาทในงานก่อสร้างแทบทั้งสิ้น ที่เป็นเช่นนี้เนื่องมาจากในขั้นตอนกระบวนการจัดท�ำ
แบบก่อสร้าง อาจมีการส�ำรวจเก็บข้อมูลเพือ่ ด�ำเนินการจัดท�ำแบบไม่ครบถ้วน ท�ำให้เมือ่ น�ำมาด�ำเนินการ
ก่อสร้างจริงไม่สามารถท�ำได้ตามแบบ เป็นเหตุให้ต้องท�ำการปรับปรุงแบบในระหว่างการก่อสร้างเพื่อ
ให้สามารถด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ นอกจากนี้อีกปัจจัยหนึ่งที่เป็นสาเหตุให้ต้องมีการแก้ไขสัญญา
ก่อสร้างคือ การเปลี่ยนแปลงความต้องการจากเจ้าของอาคาร หรือผู้ใช้อาคาร ที่ไปกระทบกับภาพรวม
ของโครงการจนเป็นเหตุให้ต้องท�ำการปรับปรุงแบบเพื่อให้สอดคล้องกับการใช้งานจริง
วิเคราะห์ความเข้าใจเบื้องต้นของผู้ตอบแบบสอบถามข้อเรียกร้องของผู้รับจ้างจากสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร ในการเรียกร้องสิทธิจากผู้รับจ้างเนื่องจากความล่าช้าของงานก่อสร้าง
อาคารมีผลทางกฎหมายอาจมีโทษทางวินัยหรือทางอาญา ทั้งนี้ก่อนที่จะมีพระราชบัญญัติความรับผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ใช้บงั คับนัน้ ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าทีใ่ นค่าสินใหม่ทดแทนทาง
แพ่งที่เกิดขึ้นแม้ว่าจะเป็นการปฏิบัติตามหน้าที่ก็ตาม ความรับผิดดังกล่าวจะเป็นไปตามหลักกฎหมายว่า
ด้วยละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กล่าวคือ เมือ่ เจ้าหน้าทีก่ ระท�ำละเมิดต่อบุคคลภายนอก
ก็ดี หรือกระท�ำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเองก็ดี เจ้าหน้าที่ผู้นั้นต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนแก่
ผูเ้ สียหายหรือแก่หน่วยงานของรัฐแล้วแต่กรณีเสมอ ทัง้ นีเ้ ป็นผลของหลักกฎหมายแพ่งว่าด้วยละเมิดซึง่ เป็น
หลักกฎหมายเอกชน ตามกฎหมายเดิม กรณีที่เจ้าหน้าที่กระท�ำละเมิดต่อบุคคลภายนอก หน่วยงานของ
รัฐก็อาจต้องร่วมรับผิดกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นในความเสียหายที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท�ำไปเช่นเดียวกับ
หลักเรื่องนายจ้างต้องร่วมรับผิดกับลูกจ้างในความเสียหายที่ลูกจ้างได้ก่อให้เกิดขึ้นในทางการที่จ้างและ
หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เสียหายเพื่อการละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระท�ำ
ไปแล้ว ย่อมมีสิทธิไล่เบี้ยเอากับตัวเจ้าหน้าที่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งความเสียหายนั้นได้ในภายหลัง
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ตาราง 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยของปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้าง
อาคาร
—
ปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร
S.D
แปลผล
Χ
ด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่
3.33
0.88
ปานกลาง
ด้านงบประมาณ
3.44
0.84
มาก
ด้านเครื่องจักรกล
3.23
1.06
ปานกลาง
วัสดุก่อสร้าง
2.96
0.91
ปานกลาง
ด้านวิธีการก่อสร้าง
3.36
0.88
ปานกลาง
ด้านพื้นที่และสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง
2.93
0.90
ปานกลาง
โดยรวม
3.21
0.91
ปานกลาง
3. จากตาราง 2 ผลการวิเคราะห์พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อปัญหาสาเหตุ
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.21 โดยให้ความส�ำคัญมากที่สุด
ของปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร จากมากไปหาน้อย ดังนี้ ด้านงบประมาณ มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.44 ด้านวิธีการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.36 ด้านบุคลากรหรือเจ้าหน้าที่ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
3.33 ด้านเครื่องจักรกล มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.23 วัสดุก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.96 และด้านพื้นที่และ
สภาพแวดล้อมการก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.93 ตามล�ำดับ
ตาราง 3 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยของปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้า
ในการก่อสร้างอาคาร
ปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้า
—
S.D
แปลผล
Χ
ในการก่อสร้างอาคาร
สภาพดินฟ้าอากาศไม่เอื้ออ�ำนวย
3.20
0.85
ปานกลาง
ภัยธรรมชาติเช่น อุทกภัย วาตภัย
3.05
0.96
ปานกลาง
แบบรูปและรายการประกอบไม่มีความละเอียด
3.63
0.93
มาก
เพียงพอ
แบบรูปและรายการประกอบมีความขัดแย้งกัน
3.78
1.07
มาก
สภาวะความไม่สงบในพื้นที่
2.70
0.94
ปานกลาง
ขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูเกษตรกรรม
3.33
0.94
ปานกลาง
วัสดุขาดตลาด
2.65
0.98
ปานกลาง
แรงงานหยุดงานเนื่องจากเป็นเทศกาล
3.15
1.05
ปานกลาง
ราคาที่ประมูลไว้ต�่ำกว่าความเป็นจริง
3.28
0.82
ปานกลาง
ขั้นตอนหรือระยะเวลาในการตั้งเบิกงวดงาน
3.48
0.78
มาก
วงเงินในการก่อสร้างกับงวดงานไม่เหมาะสม
3.52
0.78
มาก
โดยรวม
3.21
0.96
ปานกลาง
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4. จากตาราง 3 ปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารผู้ตอบแบบสอบถามมี
ความคิดเห็นต่อปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่
3.21 โดยให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ของปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร คือ แบบรูป
และรายการประกอบมีความขัดแย้งกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงคือ แบบรูปและรายการประกอบ
ไม่มีความละเอียดเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และให้ความส�ำคัญน้อยที่สุด คือวัสดุขาดตลาด มีค่า
เฉลี่ยเท่ากับ 2.65
วิเคราะห์ดา้ นบุคลากรหรือเจ้าหน้าทีพ่ บปัญหามากทีส่ ดุ คือ การส่งมอบพืน้ ทีล่ า่ ช้า การท�ำสัญญา
ของส่วนราชการไม่ว่าจะเป็นสัญญาว่าจ้าง สัญญาซื้อขาย สัญญาจ้างที่ปรึกษา โดยปกติจะก�ำหนด
ระยะเวลาให้ส่งมอบสิ่งของงานก่อสร้าง หรืองานจ้างเอาไว้ ซึ่งสัญญาดังกล่าวมักจะก�ำหนดเบี้ยปรับหรือ
ค่าปรับ เพือ่ ก�ำหนดค่าเสียหายอันเนือ่ งมาจากการผิดสัญญาในการส่งมอบสิง่ ของ งานก่อสร้าง หรืองานจ้าง
ล่าช้า โดยมักจะปรับคูส่ ญ
ั ญาเป็นรายวันจนถึงวันทีส่ ง่ มอบสิง่ ของ งานก่อสร้าง หรืองานจ้าง ตามระยะเวลา
ทีล่ า่ ช้า ดังนัน้ ในสัญญาว่าจ้างก็ดี สัญญาซือ้ ขายก็ดี หรือสัญญาจ้างทีป่ รึกษาก็ดี จะมีขอ้ สัญญาสอดคล้อง
กับระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุขอ้ ซึง่ ให้อำ� นาจหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ะใช้ดลุ พินจิ พิจารณา
ลดหรืองดค่าปรับหรือขยายระยะเวลาท�ำการตามสัญญาได้ตามจ�ำนวนทีม่ เี หตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะกรณีเหล่านี้
ความผิดหรือความบกพร่องนัน้ เป็นเหตุขดั ขวางการท�ำงาน หรือการส่งมอบสิง่ ของตามสัญญาการขอขยาย
เวลาการก่อสร้างด้วยเหตุที่เกิดจากความผิดหรือข้อบกพร่องของเจ้าของงานนั้น ส่วนใหญ่จะเป็นสาเหตุ
เนื่องมาจากความบกพร่องของแบบรูปและรายการ เนื่องจากในทางปฏิบัตินั้น การจัดท�ำแบบรูปย่อมมี
ข้อบกพร่องผิดพลาดเกิดขึ้นได้แบบรูปและรายการดังกล่าวจึงควรที่จะได้รับการแก้ไขให้ถูกต้อง เพื่อให้
บรรลุตามวัตถุประสงค์และประโยชน์ใช้สอยที่ต้องการ ซึ่งในเรื่องนี้คณะกรรมการตรวจการจ้างจะต้องใช้
ดุลพินจิ พิจารณาว่า การเปลีย่ นแปลงแบบรูปนัน้ มีผลกระทบต่อเวลาในการท�ำงานหรือไม่อย่างไร หรือกรณี
ไม่สามารถส่งมอบพืน้ ทีก่ อ่ สร้างให้ผรู้ บั จ้าง ซึง่ ส่วนราชการย่อมมีหน้าทีต่ อ้ งจัดเตรียมพืน้ ทีใ่ ห้พร้อมส�ำหรับ
ส่งมอบแก่ผรู้ บั จ้างเพือ่ เข้าด�ำเนินการก่อสร้างหรือกรณีทที่ างราชการผูว้ า่ จ้างสัง่ ให้ผรู้ บั จ้างหยุดงานโดยที่
ไม่ได้เกิดจากการปฏิบัติงานผิดพลาดของผู้รับจ้าง ก็ถือว่าเป็นเหตุอุปสรรคที่เกิดขึ้นจากความผิดหรือ
ความบกพร่องของส่วนราชการตามระเบียบข้อ 139 (1) ทางราชการจะต้องพิจารณางดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายระยะเวลาให้ตามจ�ำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง แม้จะปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการสั่งหยุดงาน
ในระยะเวลาที่ล่วงเลยก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาไปแล้ว และเมื่อกรณีเป็นการจ้างที่มีก�ำหนดเวลา
แล้วเสร็จพร้อมกันทัง้ หมดโดยหลักการจึงย่อมจะพิจารณางดหรือลดค่าปรับให้กบั ผูร้ บั จ้างได้เท่ากับจ�ำนวน
ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงได้ทั้งหมด โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องค�ำนึงว่าเป็นการสั่งหยุดงานในบางส่วน และหรือผู้รับ
จ้างได้ท�ำงานในบางส่วน
วิเคราะห์ดา้ นฐานะทางด้านการเงินพบปัญหามากทีส่ ดุ คือ การเบิกจ่ายตามงวดได้ลา่ ช้าเนือ่ งจาก
การส่งมอบงานและการตรวจการจ้างล่าช้าไม่เป็นไปตามระเบียบพัสดุ และเมื่อผ่านกระบวนการแล้ว
การเบิกจ่ายเงินต้องรอเป็นระยะเวลานาน มีการดึงหรือชะลอการรับงวดงานของหน่วยงานภาครัฐทัว่ ประเทศ
เพราะหากมีการตรวจรับงานแล้วที่ผ่านมาจะสามารถส่งใบฎีกาเบิกจ่ายเงินได้รวดเร็วซึ่งอาจใช้เวลา
7-14 วันก็สามารถเบิกจ่ายได้ เพราะว่า สัญญางานที่มีค่า K (Escalation Factor) แม้จะช่วยเหลือ
ผูร้ บั เหมาก่อสร้างในการปรับราคาได้บางส่วน แต่กไ็ ม่เพียงพอกับการปรับราคาของวัสดุกอ่ สร้าง และสูตร
ค่า K (Escalation Factor) ไม่ครอบคลุมถึงวัสดุก่อสร้างบางรายการ เช่น อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น
ซึ่งมีส่วนประกอบของทองแดงที่มีการปรับราคาไป 300% และการขอเบิกจ่ายค่า K (Escalation Factor)
ไม่สามารถเบิกได้ โดยอ้างว่าไม่มีงบประมาณ หรือบางสัญญาเบิกจ่ายได้ แต่ก็ล่าช้ามาก
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วิเคราะห์ดา้ นเครือ่ งจักรกลพบปัญหามากทีส่ ดุ คือไม่มเี ครือ่ งจักรเป็นของตัวเองเพราะเครือ่ งจักร
บางประเภทมีราคาแพง ซึง่ ถ้าไม่ได้รบั งานด้านนีเ้ ป็นประจ�ำจะท�ำไห้เกิดความเสียหายต่อผูร้ บั จ้างได้ และ
ผู้รับจ้างบางรายที่ได้รับงานก่อสร้างอาคารในบางครั้งไม่มีทุนเพียงพอที่จะมีเครื่องจักรเป็นของตนเองจึง
ต้องรอคิวในการเช่าเครื่องจักรและเมื่อคิวการเช่าเครื่องจักรไม่ว่างก็ต้องรอจนอาจท�ำให้ส่งผลเสียท�ำให้
งานออกมาล่าช้าได้ในการเช่าเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพมากที่สุด จึงต้องวางแผนการจัดการที่ดีใน
การจัดหาเครื่องจักรและเทคโนโลยีต่างๆ ที่จะช่วยให้งานออกมาได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
วิเคราะห์ด้านวัสดุก่อสร้าง พบปัญหามากที่สุด คือการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงวัสดุ เนื่องจาก
ผู้รับจ้างไม่ได้ปรึกษาผู้ควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจการจ้างในเรื่องของลายละเอียดที่จะใช้ซึ่ง
ต้องด�ำเนินการตามแบบรูปและรายการประมาณราคาที่ก�ำหนดในบางครั้งผู้รับจ้างก็ด�ำเนินการไปเอง
โดยไม่สนใจแบบรูปและรายการที่ได้ก�ำหนดไว้ และเมื่อคณะกรรมการตรวจการจ้างทราบในภายหลัง
ก็ต้องท�ำการเทียบเท่าวัสดุที่ใช้เพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่แบบรูปและรายการก�ำหนด ซึ่งต้องเสียเวลา
ในการด�ำเนินการด้านเอกสารจึงท�ำให้งานล่าช้าออกไปอีก ยิ่งถ้าเป็นระบบราชการก็ยิ่งต้องมีล�ำดับ
ขัน้ ตอนทีซ่ บั ซ้อน กว่าทีจ่ ะด�ำเนินการเอาวัสดุทขี่ อเทียบเท่ามาใช้ในการก่อสร้างได้กอ็ าจต้องมีการรือ้ ถอน
วัสดุของเดิมที่ติดตั้งไปแล้ว ถ้าหากวัสดุดังกล่าวไม่มีคุณภาพเทียบเท่าได้จนท�ำให้คณะกรรมการตรวจ
การจ้างไม่ยอม ท�ำให้เป็นการเสียเวลาโดยไม่ใช่เหตุ ผูค้ วบคุมงานจึงต้องเป็นตัวแปรทีส่ ำ� คัญในการควบคุม
ดูแลผู้รับจ้างให้ปฏิบัติตามแบบรูปและรายการอย่างเคร่งครัด และถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามเช่นในเรื่อง
การใช้วัสดุ ก็ควรด�ำเนินการออกหนังสือเป็นลายลักษณ์อักษรให้ตัวผู้รับจ้างเซ็นรับทราบและเรียนคณะ
กรรมการตรวจการจ้างเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้รับจ้างโต้แย้งได้
วิเคราะห์ด้านวิธีการก่อสร้างพบปัญหามากที่สุด คือการวางแผนด้านเวลาท�ำงานไม่เหมาะสม
ซึ่งผู้รับจ้างควรจัดตารางเวลาให้เหมาะสมว่าเวลาไหนควรด�ำเนินการอย่างไร และจัดล�ำดับก่อนหลังของ
การท�ำงานให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนของงานมากจนเกินไป และอาจเกิดปัญหาขึ้นได้ และอีกปัญหา
หนึง่ ทีพ่ บบ่อยคือ แบบก่อสร้างคลุมเครือไม่ชดั เจนหรือไม่ละเอียดพอ ควรต้องวางแผนด�ำเนินการประสาน
วางแผนหาหนทางแก้ไขให้ดวี า่ จะต้องมีการอนุมตั เิ ปลีย่ นแปลงแก้ไขสัญญา เช่น งานเพิม่ -ลดอย่างไร และ
เมือ่ เกิดท�ำให้งานออกมาล่าช้าจากเหตุการณ์ดงั กล่าวแล้วควรด�ำเนินการเรือ่ งแรงงาน เครือ่ งจักร และวัสดุ
ทีน่ ำ� มาแก้ไขด้วยวิธไี หน ทุกอย่างทีก่ ล่ามานีม้ นั ก็ยอ้ นกลับไปว่าผูร้ บั จ้างวางแผนการด�ำเนินงานไว้ดเี พียงใด
วิเคราะห์ดา้ นพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมพบปัญหามากทีส่ ดุ คือภัยธรรมชาติ เช่น อุทกภัย วาตภัย
เนื่องจากปัญหาและอุปสรรคเรือ่ งการสภาพอากาศ เช่น การด�ำเนินการก่อสร้างในช่วงฤดูฝน อาจจะเกิด
ปัญหาด้านการเทคอนกรีตและการตอกเสาเข็ม สถานทีก่ อ่ สร้างคับแคบเครือ่ งจักรท�ำงานไม่สะดวก และใน
บางครัง้ การก่อสร้างหรือปรับปรุงทีม่ เี สียงรบกวนจากทีพ่ กั อาศัยข้างเคียงก็ถกู ร้องเรียนได้ ซึง่ ข้อมูลเหล่านี้
ผูว้ จิ ยั ก็ได้ทราบถึงเหตุการณ์ดงั กล่าวหลังจากการทีไ่ ด้พดู คุยกับผูค้ วบคุมงานคนอืน่ ๆ ดังนัน้ ในการด�ำเนิน
การก่อสร้างเราควรวางแผนการก่อสร้างให้ดีเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาตามมาภายหลังได้
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ตาราง 4 ค่าเฉลีย่ ค่าเบีย่ งเบนมาตรฐาน และระดับปัจจัยของข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจาก
—

Χ

S.D

แปลผล

มีการก�ำหนดระยะเวลาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณา
ข้อเรียกร้อง
มีการจัดฝึกอบรมด้านการเรียกร้องสิทธิเพื่อจะได้รู้แนวทาง
รวมถึงล�ำดับขั้นตอนการเรียกร้องการใช้สิทธิ
ให้ผู้จ้างและผู้รับจ้างช่วยกันร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน

3.78

0.73

มาก

3.93

0.89

มาก

4.23

0.89

มากที่สุด

หาความรู้จากข้อผิดพลาดครั้งนั้นพร้อมน�ำมาเป็นประสบการณ์
ในการท�ำงานครั้งต่อไปที่จะไม่เกิดขึ้นอีก

3.65

0.92

มาก

ผู้ควบคุมงานควรเอาใจใส่งานในหน้าที่ของตนให้มากขึ้น

4.00

0.60

มาก

ออกหนังสือเร่งรัดงานทุกงวดเมื่อส่งงานแต่ละงวด
ผู้จ้างต้องบอกล�ำดับวิธีการปฏิบัติงานในด้านเอกสารและวิธี
การท�ำงานให้ชัดเจนเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
จัดประชุมทุกเดือนเพื่อพูดคุยปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นพร้อมร่วมกัน
แก้ไขปัญหาทั้งตัวผู้จ้างและผู้รับจ้างเอง
โดยรวม

3.28

0.99

ปานกลาง

4.10

0.78

มาก

4.33

0.73

มากที่สุด

3.89

0.83

มาก

ข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก

5. ปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารวิเคราะห์ปัญหาข้อเรียกร้องจาก
ความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร เกิดจากแบบรูปและรายการประกอบมีความขัดแย้งกัน เพราะว่าสิง่ ใดที่
ปรากฏในแบบรูปและรายการละเอียดหรือในตารางเสนอราคา หากมีข้อขัดแย้งกัน หรือผู้รับจ้างพบว่า
จะเป็นปัญหาในการก่อสร้าง ให้ผู้รับจ้างปรึกษาและขอความเห็นต่อผู้แทนผู้ว่าจ้าง และเมื่อได้รับอนุมัติ
แล้วจึงจะด�ำเนินการก่อสร้างต่อไปได้ การเปลี่ยนแปลงแบบรูปและรายการประกอบแบบในสัญญา
เป็นที่ทราบดีว่า ในงานก่อสร้างมักจะมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบในระหว่างการก่อสร้างอยู่เป็นประจ�ำ 
ซึ่งการแก้ไขดังกล่าวมาจากหลายสาเหตุ เช่น เกิดจากความต้องการของหน่วยหรือเจ้าของงาน หรือพบ
ข้อผิดพลาด คลาดเคลื่อนในแบบรูปและรายการหรืองวดงานหรือเกิดจากข้อผิดพลาดเนื่องจากการ
ก่อสร้าง เช่น เสาเข็มเยื้องศูนย์ หรือพบอุปสรรคระหว่างก่อสร้างหรือผู้รับจ้างต้องการขอเปลี่ยนแปลง
การใช้วัสดุหรือแนวทางหรือแบบรูปในการก่อสร้าง
6. จากตาราง 4 ข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากกระบวนการในการเรียกร้อง
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นต่อข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจากข้อเรียกร้อง อยู่ใน
ระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 โดยให้ความส�ำคัญมากที่สุดของข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก
คือ จัดประชุมทุกเดือนเพือ่ พูดคุยปัญหาต่างๆทีเ่ กิดขึน้ พร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาทัง้ ตัวผูจ้ า้ งและผูร้ บั จ้างเอง
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 4.33 รองลงคือ ให้ผจู้ า้ งและผูร้ บั จ้างช่วยกันร่วมพิจารณาแก้ไขปัญหาร่วมกัน มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 4.23 และให้ความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ คือออกหนังสือเร่งรัดงานทุกงวดเมือ่ ส่งงานแต่ละงวด มีคา่ เฉลีย่
เท่ากับ 3.28 ตามล�ำดับ
วิเคราะห์ขอ้ แนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดจากกระบวนการในการเรียกร้อง พบว่า ข้อแนะน�ำ
ในการแก้ไขปัญหาทีด่ ที สี่ ดุ คือ ผูจ้ า้ งและผูร้ บั จ้างต้องเข้าร่วมประชุมกันเพือ่ ทีจ่ ะร่วมกันแก้ไขปัญหา และตกลง
ไปในแนวทางเดียวกันซึง่ ในการพูดคุยกันดังกล่าวของทัง้ สองฝ่ายนัน้ จะต้องไม่มอี คติตอ่ กัน ไม่อวดตัวว่าใคร
เก่งกว่าใคร ต้องเน้นการแก้ปญ
ั หาทีแ่ ท้จริง จึงจะส�ำเร็จและทลายก�ำแพงของปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้ รองลงมาคือ
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ส่วนของการบริหารจัดการในโครงการก่อสร้างอาคารทีม่ ปี ระสิทธิภาพ คือ ผูจ้ า้ งต้องบอกล�ำดับวิธกี ารปฏิบตั งิ าน
ในด้านเอกสารและวิธกี ารท�ำงานให้ชดั เจนเพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ิ ผูค้ วบคุมงานควรจะเอาใจใส่งาน
ในหน้าทีข่ องตนให้มากขึน้ ตัง้ คณะท�ำงานเพือ่ แก้ไขปัญหาผูค้ วบคุมงานควรท�ำแผนการปฏิบตั งิ านในแต่ละ
ขัน้ ตอนจนงานสิน้ สุดลงก่อนที่จะด�ำเนินการก่อสร้าง เมือ่ ได้รับสัญญามีการจัดฝึกอบรมด้านการเรียกร้อง
สิทธิเพื่อจะได้รู้แนวทางรวมถึงล�ำดับขั้นตอนการเรียกร้องการใช้สิทธิลดขั้นตอนต่างๆในการการพิจารณา
ให้นอ้ ยลง มีการก�ำหนดระยะเวลาให้เป็นมาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาข้อเรียกร้องจัดท�ำคูม่ อื ความรู้
เรือ่ งการเรียกร้องสิทธิหาความรูจ้ ากข้อผิดพลาดครัง้ นัน้ พร้อมน�ำมาเป็นประสบการในการท�ำงานครัง้ ต่อไป
ทีจ่ ะไม่เกิดขึน้ อีก ออกหนังสือเร่งรัดงานทุกงวดเมือ่ ส่งงานแต่ละงวด จากข้อความข้างต้นเป็นแนวทางปฏิบตั ิ
อย่างหนึง่ ทีผ่ บู้ ริหารโครงการหรือนายช่างของโครงการรวมถึงบุคลทีเ่ กีย่ วข้องสามารถทีจ่ ะน�ำไปปรับปรุง
หรือดัดแปลงเพือ่ น�ำไปใช้กบั โครงการก่อสร้างอาคารของตนเองได้ เพราะต่างโครงการต่างสถานทีร่ ะเบียบ
การปฏิบตั งิ านก็ไม่เหมือนกัน แต่ในภาพโดยรวมแล้วก็สามารถทีจ่ ะประยุกต์มาใช้ในการด�ำเนินโครงการได้
เพื่อที่จะให้งานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป
วิเคราะห์ปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารในภาพรวม พบว่า ปัจจัยภายในและ
ปัจจัยภายนอก ซึ่งปัจจัยภายใน ได้แก่ ด้านฐานะทางด้านการเงิน ด้านบุคลากร ด้านการบริหารจัดการ
ประกอบด้วย การวางแผนงาน การส�ำรวจและออกแบบ การควบคุมงาน ราคาวัสดุก่อสร้างและอัตรา
ดอกเบี้ย ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ของช่างผู้ควบคุมงานที่ไม่มีประสิทธิภาพอันเกิดจากการ
ขาดความรู้ความเข้าใจในระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องและหลักการบริหารงานก่อสร้างที่ดีส่งผลให้เกิด
ปัญหาตามมา นอกจากนีใ้ นด้านเครือ่ งจักรและอุปกรณ์กเ็ ป็นอีกสาเหตุหนึง่ ทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำเนินโครงการ
ก่อสร้างในระดับปานกลางในเรือ่ งของจ�ำนวนและสมรรถนะของเครือ่ งจักร ส่วนปัจจัยภายนอกทีเ่ ป็นปัจจัย
สาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบ คือ ด้านสภาพแวดล้อมในจุดก่อสร้าง ได้แก่ สภาพอากาศโดยเฉพาะฝนตก
สถานที่ก่อสร้างคับแคบเครื่องจักรด�ำเนินงานไม่สะดวก โดยจากที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเห็นได้ว่า ปัจจัย
ที่เป็นสาเหตุส�ำคัญที่สุดของปัญหาคือในด้านของฐานะทางด้านการเงินซึ่งถ้าไม่มีงบประมาณที่เพียงพอ
ก็จะประสบปัญหาติดขัดในด้านต่างๆ เพราะปัจจัยด้านงบประมาณจะไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับทุกส่วนของ
ปัญหาทั้งหมด ดังนั้นในการคัดเลือกผู้รับจ้าง ควรให้ผู้รับจ้างที่ร่วมเข้าประมูลงานเสนอผลงานโครงการ
ก่อสร้างที่เคยด�ำเนินการมาแล้ว และก�ำหนดผลงานนั้นๆไม่ให้ต�่ำกว่างบประมาณการโครงการก่อสร้างที่
จะประมูล

อภิปรายผลการวิจัย

1. จากการศึ ก ษาความเข้ า ใจเบื้ อ งต้ น ข้ อ เรี ย กร้ อ งของผู ้ รั บ จ้ า งจากสาเหตุ ค วามล่ า ช้ า
ในการก่อสร้างอาคารมีสาเหตุทที่ ำ� ให้เกิดความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารการขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ของผูร้ บั จ้าง การแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องของผูร้ บั จ้างเนือ่ งจากความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารจัดประชุม
ผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้างอาคาร เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหา ส่วนที่ท�ำให้งานก่อสร้างอาคารล่าช้าจน
ท�ำให้ผรู้ บั จ้างสามารถเรียกร้องสิทธิได้ คืองานสถาปัตยกรรม ปัญหาทีเ่ กิดจากกระบวนการเรียกร้องเรือ่ ง
ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารไม่ส่งเอกสารให้ครบถ้วนและการเรียกร้องสิทธิจากผู้รับจ้างเนื่องจาก
ความล่าช้าของงานก่อสร้างอาคารมีผลทางกฎหมายอาจมีโทษทางวินัย หรือทางอาญา ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของพลสัณห์ ช่างเหล็ก และพัทธ์ปพน พิรยิ ะชญานนท์ (2555) ศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์ความล่าช้าใน
งานก่อสร้าง โดยวิธวี เิ คราะห์แผนงาน Time Impact Analysis เพือ่ วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความล่าช้าที่
เกิดขึ้นระหว่างการด�ำเนินงานว่า มีผลกระทบต่อวันแล้วเสร็จของโครงการอย่างไร และเป็นความรับผิด
ของผู้เกี่ยวข้องรายใด โดยศึกษาทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์แผนงาน และขั้นตอนของวิธีวิเคราะห์
แผนงาน วิธี Time Impact Analysis แล้วน�ำมาใช้กบั โครงการกรณีศกึ ษา โดยเลือกโครงการก่อสร้างทีเ่ กิด
ปัญหาความล่าช้า เก็บข้อมูล แผนงาน บันทึกการควบคุมงาน และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft
Project ในการช่วยค�ำนวณแผนงานตามขัน้ ตอนวิธี Time Impact Analysis โดยการเพิม่ ความล่าช้าทีเ่ กิดขึน้
ลงไปในแผนงานเริ่มโครงการเป็นแผนงานใหม่แล้วเปรียบเทียบวันแล้วเสร็จของโครงการ โดยที่วันแล้ว
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เสร็จของโครงการที่เปลี่ยนแปลงไปก็คือผลกระทบของความล่าช้าที่เกิดขึ้น การศึกษานี้ได้เลือกศึกษา
โครงการกรณีศกึ ษาเป็น โครงการ งานดาดคอนกรีตล�ำเหมือง หมูท่ ี่ 8 ต�ำบลสันทราย อ�ำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ ทีส่ ง่ มอบงานล่าช้ากว่าสัญญา 375 วัน มีความล่าช้าเกิดขึน้ เนือ่ งจากการท�ำงานทีไ่ ม่มปี ระสิทธิภาพ
ของผูว้ า่ จ้าง และการท�ำงานในพืน้ ทีล่ ำ� เหมืองสาธารณะ โดยไม่มกี ารแจ้งให้ชาวบ้านทราบ ท�ำให้เกิดความ
ไม่พอใจเข้าขัดขวางการท�ำงานก่อสร้าง และความล่าช้าเนื่องจากสภาพพืน้ ที่และสภาวะอากาศ เนื่องจาก
การปฏิบตั งิ านล่าช้ากว่าแผนท�ำให้ลว่ งเลยเข้าสูฤ้ ดูฝน ท�ำให้การท�ำงานต้องหยุดด�ำเนินการไปเป็นเวลานาน
2. ปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.21 โดยให้
ความส�ำคัญมากที่สุดของปัญหาสาเหตุความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร คือ ด้านฐานะทางด้านการเงิน
มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.44 รองลงคือ ด้านวิธกี ารก่อสร้าง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 3.36 และให้ความส�ำคัญน้อยทีส่ ดุ
คือด้านพืน้ ทีแ่ ละสภาพแวดล้อมการก่อสร้าง มีคา่ เฉลีย่ เท่ากับ 2.93 เนือ่ งจากผูอ้ อกแบบทีข่ าดประสบการณ์
ท�ำแบบผิดพลาดมีผลต่อความล่าช้าของงานก่อสร้าง เช่นกัน ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง
และผูท้ เี่ กีย่ วข้องควรตระหนักถึงความส�ำคัญในด้านการจัดการ โดยเน้นให้ทกุ ฝ่ายภายในหน่วยงานราชการ
มีการวางแผนงานและวางแผนระยะเวลาการท�ำงานให้ทเี่ หมาะสมกับงาน ต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดหา
ปริมาณบุคลากรในด้านต่างๆให้เพียงพอ และแบ่งการท�ำงานอย่างชัดเจน ต้องคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ
มีประสบการณ์การท�ำงาน และมีการฝึกอบรมการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ต้องมีการศึกษาผลกระทบของปัจจัย
ภายนอกและจัดหาแนวทางการแก้ไขไว้กอ่ นการท�ำงาน ควรมีการบริหารมีการจัดการและการวางแผนทีด่ ี
มีความแข็งแรงปลอดภัยควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสม การจะบรรลุเป้าหมายดังกล่าว
จะต้องมีหลักการพื้นฐานในการบริหารงานก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะด�ำเนินโครงการ
อันส่งผลให้โครงการก่อสร้างไม่ประสบผลส�ำเร็จโดยเฉพาะโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ มักจะมีปญ
ั หาจากการบริหารงานทีผ่ ดิ พลาด ซึง่ เป็นผลมาจากปัจจัยต่างๆ ทีม่ สี ว่ นเข้ามาประกอบ
จึงควรมีการก�ำหนดขอบเขตและแบ่งหน้าทีใ่ ห้ฝา่ ยต่างๆ ทีม่ สี ว่ นในการด�ำเนินโครงการนัน้ ๆ เพือ่ ท�ำหน้าที่
ของตัวเองอย่างชัดเจน พร้อมทัง้ มีการตรวจสอบติดตามประเมิลผลของการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง ตาม
ระยะเวลาทีก่ ำ� หนดในแผนงานอย่างสม�ำ่ เสมอและต่อเนือ่ ง ซึง่ สอดคล้องกับแนวคิดของกอบลาภ สายะศิลปี
(2555) ศึกษาเรือ่ ง การศึกษาปัจจัยทีเ่ ป็นสาเหตุกอ่ ให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างภายใต้การควบคุมงาน
ของกรมโยธาธิการและผังเมืองปัญหาที่พบเห็นอยู่เป็นประจ�ำคือ ความล่าช้าในงานก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจแก่ภาครัฐและส่งผลต่อประชาชนทีเ่ ข้ามารับการบริการ
รวมถึงเจ้าของอาคารที่ท�ำการนั้นๆ ได้รับความเดือดร้อน การศึกษาในครั้งนี้จะท�ำการเก็บข้อมูลจาก
โครงการก่อสร้างที่อยู่ภายใต้การควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมืองในหมวดงานอาคารจ�ำนวน
5 โครงการ ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาที่ก่อให้เกิดความล่าช้าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ
2.1 ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ได้แก่ การสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขแบบหรือข้อก�ำหนด
ของผู้ว่าจ้าง การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หวงห้าม และระบบสาธารณูปโภคของหน่วยงานอื่น
การครอบครองกรรมสิทธิ์ในที่ดินของผู้รับจ้างล้มเหลว
2.2 ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ ได้แก่ ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ เกิดเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมือง
2.3 ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ได้แก่ การขาดแคลนบุคลากรและแรงงานในการท�ำงาน
ของผูร้ บั จ้าง การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผูร้ บั จ้าง ผูร้ บั จ้างใช้บคุ ลากรทีม่ คี ณ
ุ สมบัตไิ ม่เหมาะสมและ
ขาดประสบการณ์ในการท�ำงาน จากนั้นน�ำข้อมูลที่ได้น�ำมาจัดท�ำเป็นแบบสัมภาษณ์วิศวกรผู้เชี่ยวชาญ
เพื่อน�ำมาเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างภายใต้
การควบคุมงานของกรมโยธาธิการและผังเมือง
3. ปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร อยูใ่ นระดับปานกลาง มีคา่ เฉลีย่ 3.21
โดยให้ความส�ำคัญมากทีส่ ดุ ของปัญหาข้อเรียกร้องจากความล่าช้าในการก่อสร้างอาคาร คือ แบบรูปและ
รายการประกอบมีความขัดแย้งกัน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.78 รองลงคือ แบบรูปและรายการประกอบไม่มี
ความละเอียดเพียงพอ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.63 และให้ความส�ำคัญน้อยที่สุด คือวัสดุขาดตลาด มีค่าเฉลี่ย

สุทธิปริทัศน์

ปีที่ 31 ฉบับที่ 98 เมษายน - มิถุนายน 2560 209

เท่ากับ 2.65 เนือ่ งจากการบริหารงานโครงการก่อสร้างมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ คือด�ำเนินงานก่อสร้าง
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด งานมีความถูกต้องตามรูปแบบรายการตรงตามหลักวิชาช่างทีด่ ี มีความแข็งแรง
ปลอดภัย ควบคุมการใช้ทรัพยากรและเวลาอย่างเหมาะสม การที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจะต้องใช้
บุคลากรทีม่ ปี ระสบการณ์ เข้าใจหลักการพืน้ ฐานในการบริหารงานก่อสร้าง สามารถแก้ไขปัญหาทีเ่ กิดขึน้ ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาที่เกิดขึ้นขณะด�ำเนินโครงการก่อสร้างอันส่งผลให้โครงการไม่
ประสบผลส�ำเร็จ นอกจากจะต้องคัดเลือกบุคลากรที่มีความสามารถแล้วยังต้องมีการอบรมเพิ่มพูน
ความรู้พัฒนาบุคลากรอื่นให้มีความสามารถเพียงพอทดแทนกันได้ ดังนั้นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
การด�ำเนินโครงการก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คือคุณภาพและปริมาณของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง
เป็นสาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้การด�ำเนินโครงการไม่บรรลุตามวัตถุประสงค์ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
กานต์ภท เจริญชัยวัฒน์ และภัทรศิริ ไศละสูต (2555) ศึกษาเรื่องปัญหาและสาเหตุที่มีผลต่อความล่าช้า
ในโครงการก่อสร้าง มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาสาเหตุ ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้าง อีกทัง้ ยังเสนอแนะแนวทางปรับปรุง และแก้ไขปัญหาต่างๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ และน�ำไปสูค่ วามล่าช้า
ของโครงการก่อสร้าง โดยได้จ�ำแนกปัจจัยที่ส�ำคัญที่ได้ท�ำการศึกษาไว้ เช่น ด้านการเงิน ด้านแรงงาน
และด้านสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้าง จากการศึกษาและวิเคราะห์พบว่า โครงการก่อสร้าง A
ได้เกิดความล่าช้าสะสมท�ำให้ความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างล่าช้าไปจากแผนเดิม ซึง่ ปัจจัยทีม่ ผี ลส�ำคัญ
ทีท่ ำ� ให้เกิดความล่าช้านัน้ มาจากด้านแรงงานก่อสร้าง และสภาพแวดล้อมบริเวณโครงการก่อสร้างทีอ่ ยูใ่ น
เขตชุมชน มีการจราจรหนาแน่นท�ำให้เกิดความล่าช้าด้านการขนส่งวัสดุอปุ กรณ์ และท�ำให้ทราบถึงแนวทาง
ในการปรับปรุงแก้ไข ที่ผู้บริหาร วิศวกร ผู้ควบคุมงาน หรือคนงานก่อสร้างเอง ควรให้ความร่วมมือและ
ใส่ใจ ซึง่ ถ้ามีการเตรียมความพร้อมในปัจจัยด้านต่างๆเป็นอย่างดี จะท�ำให้โครงการก่อสร้างลดโอกาสใน
ความล่าช้าของโครงการได้มากขึ้น
4. ข้อแนะน�ำและแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดจาก จัดประชุมทุกเดือนเพื่อพูดคุยปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้นพร้อมร่วมกันแก้ไขปัญหาทั้งตัวผู้จ้างและผู้รับจ้างเอง ให้ผู้จ้างและผู้รับจ้างช่วยกันร่วมพิจารณา
แก้ไขปัญหาร่วมกัน และออกหนังสือเร่งรัดงานทุกงวดเมื่อส่งงานแต่ละงวด ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด
ของ จีรศักดิ์ ค�ำเรืองศรี และธนาตย์ ทองเชื่อม (2555) ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความล้าช้าต่อ
การก่อสร้างในงานราชการ การวิจัยฉบับนี้มีวัตถุประสงค์
4.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่ท�ำให้เกิดความล่าช้าต่างๆในการก่อสร้างงานราชการ
4.2 เพื่อศึกษาผลกระทบของปัจจัยต่างๆ และจัดล�ำดับความส�ำคัญของปัจจัยท�ำให้เกิด
ความล่าช้าในการก่อสร้างงานราชการ
4.3 เพือ่ เสนอแนวทางการแก้ไขและลดปัจจัยทีท่ ำ� ให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างงานราชการ
กลุม่ ตัวอย่างทีใ่ ช้ในการศึกษา คือ วิศวกร สถาปนิก ผูค้ วบคุมงาน ช่างเทคนิค รวมจ�ำนวน 37 คน เครือ่ งมือที่
ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถามข้อมูล วิเคราะห์โดยใช้วิธีล�ำดับชั้นเชิงเชิงวิเคราะห์ Analysis
Hierarchy Process (AHP) ผลการวิจยั ชีใ้ ห้เห็นว่า ผูค้ วบคุมงานก่อสร้างและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง ควรตระหนักถึงความ
ส�ำคัญในการด้านการจัดการ โดยเน้นให้ทุกฝ่ายภายในหน่วยงานราชการมีการวางแผนงานและวางแผน
ระยะเวลาการท�ำงานให้เหมาะสมกับงาน ต้องให้ความส�ำคัญกับการจัดหาปริมาณบุคลากรในด้านต่างๆ
ให้เพียงพอ และแบ่งการท�ำงานอย่างชัดเจน ต้องคัดเลือกบุคลากรทีม่ คี ณ
ุ ภาพ มีประสบการณ์การท�ำงาน
และมีการฝึกอบรมการท�ำงานอย่างต่อเนือ่ ง ต้องมีการศึกษาผลกระทบของปัญหาปัจจัยภายนอกและจัดหา
แนวทางการแก้ไขไว้กอ่ นการท�ำงาน เครือ่ งมือเครือ่ งจักรควรมีการบริหารมีการจัดการและการวางแผนที่
ดีก่อนการก่อสร้างต้องมีการเตรียมเครือ่ งมือเครื่องจักรให้เพียงพอต่อปริมาณการใช้งาน หากไม่เพียงพอ
อาจต้องมีการเช่าเครือ่ งมือเครื่องจักรบางชนิดมาใช้งานมีการตรวจสอบอุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องจักร
ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอก่อนมีการก่อสร้าง เทคนิคการก่อสร้างควรมุ่งเน้นไปในเรื่องแบบก่อสร้างต้องมี
การศึกษาแบบการก่อสร้างอย่างละเอียด และท�ำความเข้าใจให้ชัดเจนเมื่อเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น หรือ
มีปัญหาเกี่ยวกับการก่อสร้างต้องมีผู้เชี่ยวชาญที่สามารถให้ค�ำแนะน�ำ  และแก้ไขปัญหาได้มีการออกแบบ
โครงสร้างชัว่ คราว และศึกษาวิธตี ดิ ตัง้ ให้ดกี อ่ นเริม่ ก่อสร้าง และเลือกใช้วสั ดุ วิธกี ารทีเ่ หมาะสมกับงานนัน้ ๆ
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ข้อเสนอแนะการวิจัย

ข้อเสนอแนะส�ำหรับการปฏิบัติ
1. ด้านกระบวนการ/ขั้นตอนการด�ำเนินงาน ควรมีการวางแผนที่ดีและด�ำเนินตามขั้นตอนของ
หน่วยงานที่ได้ก�ำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เช่น การด�ำเนินการด้านเอกสารต้องชัดเจนพร้อมที่จะตรวจสอบ
ได้โดยไม่เกิดปัญหาทัง้ ตัวผูร้ บั จ้างและผูว้ า่ จ้างเอง เจ้าหน้าทีข่ องส�ำนักยุทธโยธาทหารต้องพัฒนาศักยภาพ
ในการท�ำงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ มีการก�ำหนดขัน้ ตอนการด�ำเนินงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพือ่ ลด
ความสับสน โดยยึดหลักตามข้อระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประโยชน์สูงสุดของทางราชการ
2. ด้านบุคลากร ควรคัดเลือกข้าราชการและเจ้าหน้าทีท่ เี่ ชีย่ วชาญในการด�ำเนินโครงการก่อสร้าง
ในแต่ละด้านให้ตรงกับงานนัน้ ๆ เช่น ให้วศิ วกรโยธา คุมงานด้านโยธา ให้ วิศวกรระบบ ควบคุมงานระบบ
ให้เป็นรูปธรรมและตรงกับสายงาน ตลอดจนควรฝึกอบรมพัฒนาเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้าง เช่น ช่างควบคุมงาน
เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง โดยเฉพาะระเบียบงานพัสดุ กฎหมาย ข้อบังคับและเทคนิค
การก่อสร้างใหม่ๆ ที่สามารถจะน�ำมาเพิ่มประสิทธิภาพให้งานก่อสร้างมีความรวดเร็วและถูกต้องได้ตาม
มาตรฐานสากลอย่างสม�่ำเสมอและต่อเนื่อง นอกจากนี้ควรปลูกฝังค่านิยมในเรื่องความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่
ให้แก่ข้าราชการเจ้าหน้าที่ส�ำนักยุทธโยธาทหารและผู้รับจ้าง มีความจริงใจในการประสานงานปราศจาก
ข้อเรียกร้องผลประโยชน์และอคติต่อกันระหว่างส่วนราชการผู้ว่าจ้างกับส่วนเอกชนผู้รับจ้าง
3. ด้านฐานะทางด้านการเงิน ควรเลือกผู้รับจ้างที่มีสภาพคล่องทางด้านการเงิน โดยอาจดูจาก
ผลงานการก่อสร้างอาคารที่ผ่านมาหรือสืบหาข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทที่เข้ามาประมูลจากแหล่งข้อมูลต่างๆ
ว่าเป็นบริษัทที่เคยทอดทิ้งงานหรือไม่ เพื่อที่จะเป็นการป้องกันเบื้องต้น
ข้อเสนอแนะส�ำหรับการวิจัยครั้งต่อไป
1. ในการวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาถึงปัจจัยทางด้านอื่นๆ ที่มีผลต่อปัญหาสาเหตุความล่าช้า
ในการก่อสร้างอาคารของส�ำนักยุทธโยธาทหาร
2. ในการทาวิจัยครั้งต่อไป ควรศึกษาเกี่ยวกับแนวทางในแก้ไขปัญหาสาเหตุความล่าช้า
ในการก่อสร้างอาคารของส�ำนักยุทธโยธาทหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพส�ำนักยุทธโยธาทหารอย่างยั่งยืนต่อไป
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