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บทคัดย่อ
การวิจยั เกีย่ วกับมูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างเพือ่ เป็นข้อมูลส�ำหรับการบริหารงานก่อสร้างส�ำเร็จตามเป้าหมาย
มีตัวแปรที่เป็นมูลเหตุหลากหลาย การวิจัยในอดีตเป็นการวิจัยโดยภาพรวมของโครงการซึ่งไม่ตัดกลุ่มที่เป็นมูลเหตุออก
จึงไม่สะท้อนถึงความต่อเนื่องช่วงระยะเวลาของโครงการ การวิจัยครั้งนี้ท�ำการวิเคราะห์ทั้งภาพรวมและแบบตัดกลุ่มมูลเหตุ
ซึ่งจะสามารถแยกทัศนคติของผู้มีส่วนร่วมโดยแบ่งมูลเหตุจาก กลุ่มผู้ว่าจ้าง กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน กลุ่มผู้รับจ้าง
เก็บข้อมูลจากการสอบถามจากตัวแทนวิศวกรผูค้ วบคุมงานทัง้ สามกลุม่ ในโครงการก่อสร้างกรุงเทพและปริมณฑล วิเคราะห์
และจัดล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าด้วย Relative Importance Index (RII) ซึ่งดัชนีความส�ำคัญสัมพันธ์แสดงถึงมูลเหตุที่ส่งผล
ต่อโครงการก่อสร้าง ผลการวิจัยมูลเหตุของความล่าช้าโดยรวมอันดับหนึ่งคือ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน อันดับสองคือ
การตัดสินใจทีล่ า่ ช้า ทัง้ นีผ้ ลการวิเคราะห์มลู เหตุแบบตัดกลุม่ มูลเหตุจากกลุม่ ผูว้ า่ จ้างคือ การก�ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์
ของงานก่อสร้าง การส่งมอบพืน้ ทีใ่ นการท�ำงาน กลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงานคือ กระบวนการตัดสินใจทีล่ า่ ช้า กลุม่ ผูร้ บั จ้าง
คือ ความผิดพลาดจากการท�ำงานและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ผลการวิจยั แบบตัดกลุม่ ยังแสดงถึงการขาดความร่วมมือ
ที่ดีระหว่างกลุ่มผู้มีส่วนร่วมและมีผลจากช่วงการริเริ่มโครงการต่อเนื่องถึงช่วงระหว่างด�ำเนินการก่อสร้าง
ค�ำส�ำคัญ: มูลเหตุ, โครงการก่อสร้าง, ความล่าช้า, ดัชนีความส�ำคัญสัมพันธ์
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Abstract
The research aims to provide information for successful construction project management. There
are a large number of variables that can affect project delays and disruptions. Previously the investigation
focused on project overview while excluding project stakeholders. In other words, ongoing construction
were not taken into consideration. In this study, the analysis was done in terms of overall and separate
considerations on causality; thus stakeholders attitude towards the project can be separated. The causal
group encompasses the owner group, designer and supervisor group, along with the contractor group. The
data were gathered from representative engineers associated with the construction projects in Bangkok
and its vicinity. Factors causing delays and disruptions were analyzed using Relative Importance Index (RII).
As results, the most significant factors contributing to construction delays are labor shortage, construction
mistakes and defective work for the contractor group, coupled with slow decision making for the designer
and supervisor group. As for the owner or the contractor, the delay emerges from confused statement of
work and late delivery of the construction site. In addition, lack of collaboration and swing relationships
among stakeholders and lack of continuity of the work in its construction phases are major factors affecting
delays on construction projects.
Keywords: Cause, Construction Project, Delay, Relative Importance Index
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1. บทน�ำ
การศึกษามูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ทัง้ นี้
โครงการก่อสร้างส่วนใหญ่ประกอบด้วยผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หลายฝ่าย ได้แก่ ผู้ว่าจ้าง ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงาน ผู้รับจ้าง
โดยทุกฝ่ายต่างมีหน้าที่และสิทธิของแต่ละฝ่าย ผู้ว่าจ้าง
มีหน้าที่ส่งมอบพื้นที่หรือสิ่งอื่นตามที่ตกลงกันไว้ในสัญญา
รวมถึงการจ่ายค่าจ้างในการก่อสร้างให้แก่ผู้รับจ้างตามเวลา
ทีก่ ำ� หนด ผูอ้ อกแบบมีหน้าทีใ่ นการออกแบบรูปแบบ รายละเอียด
วัสดุตามทีร่ ะบุไว้ ผูค้ วบคุมงานหรือทีป่ รึกษามีหน้าทีต่ รวจสอบ
รูปแบบ การก่อสร้าง วัสดุ ให้เป็นตามข้อก�ำหนดและสัญญา
รวมถึงการให้ข้อมูลที่จ�ำเป็น ข้อแนะน�ำเพื่อให้โครงการ
ก่อสร้างด�ำเนินไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผูร้ บั จ้าง
มีหน้าที่ จัดท�ำแผนงานในการก่อสร้าง ด�ำเนินการก่อสร้าง
จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ แรงงาน เพื่อให้การก่อสร้างเป็นไปตาม
รูปแบบ ข้อก�ำหนด ตามสัญญา รวมถึงการจัดท�ำเอกสาร
รายงาน ขั้นตอน การท�ำงานหรืออย่างอื่นที่จ�ำเป็นน�ำเสนอ
เพือ่ ขอความเห็นชอบต่อผูค้ วบคุมงานหรือทีป่ รึกษา ในฐานะ
ตัวแทนผู้ว่าจ้าง [1]
ความล่าช้าของโครงการส่งผลกระทบอย่างมากมายต่อ
โครงการ ส�ำหรับบริษทั รับเหมาก่อสร้างและเจ้าของโครงการ
ก็ ต ามในต่ า งประเทศมี ก ารศึ ก ษาต้ น เหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ผล
กระทบเหล่านี้ [2] ได้ท�ำการวิจัยที่มุ่งเน้นตัวแปรที่ส่งผลกับ
บริษัทก่อสร้างในประเทศตุรกี เรื่องมูลค่าการก่อสร้างโดย
จัดล�ำดับกลุ่มของตัวแปรที่มีความส�ำคัญ ได้แก่ กลุ่มตัวแปร
ด้านมูลค่าก่อสร้าง กลุ่มตัวแปรด้านเวลา และกลุ่มตัวแปร
ด้านความเสี่ยง กลุ่มตัวแปรทั้งสามกลุ่มมีระดับความส�ำคัญ
ที่สูง ตัวแปรที่เป็นอันดับหนึ่งคือ ปัญหาด้านการออกแบบ
จากการศึกษาดังกล่าวเห็นได้ว่าเป็นมูลเหตุย่อยที่เกิดกับ
บริษัทก่อสร้างและส่งผลต่อโครงการรวมถึงผู้เกี่ยวข้องคือ
เจ้าของ ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน จากวิจัยนี้
ได้แบ่งกลุม่ ตัวแปรมูลเหตุเป็นหลัก การศึกษามูลเหตุโดยการ
แบ่งกลุม่ มูลเหตุจากผูม้ สี ว่ นร่วมส�ำหรับโครงการก่อสร้าง [3]
ศึกษาจัดล�ำดับตัวแปรส�ำหรับความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
หลังจากการเปลี่ยนแปลงในประเทศอียิปต์ โดยท�ำการแบ่ง
กลุ่มตัวแปรย่อยทั้งหมด 99 ตัวแปร จัดเป็นกลุ่มหลักได้

9 กลุ่ม ประกอบด้วย กลุ่มที่ปรึกษา กลุ่มผู้รับเหมา กลุ่ม
ผูอ้ อกแบบ กลุม่ เครือ่ งมือเครือ่ งจักร กลุม่ ตัวแปรจากภายนอก
กลุ่มแรงงาน กลุ่มตัวแปรวัสดุ กลุ่มเจ้าของโครงการ กลุ่ม
ลักษณะของโครงการ ผลการจัดล�ำดับ คือ ตัวแปรความล่าช้า
จากการจ่ายเงินส�ำหรับงวดงานในกลุ่มของเจ้าของโครงการ
มาเป็นอันดับที่หนึ่ง รวมถึงตัวแปรที่เกิดจากกลุ่มผู้รับเหมา
และผูอ้ อกแบบ ควบคุมงาน จากการศึกษา [3] กล่าวถึงความ
ล่าช้า “การศึกษาเรือ่ งความล่าช้าเป็นสิง่ ทีส่ ำ� คัญมากส�ำหรับ
ความส�ำเร็จของโครงการและต้องระมัดระวังในรายละเอียด
ก่อนขัน้ ตอนการจัดประมูล” จากค�ำกล่าวเห็นได้วา่ การศึกษา
เรื่องมูลเหตุของความล่าช้าในแต่ละโครงการที่ผ่านมาเป็น
บทเรียนส�ำคัญส�ำหรับการจัดท�ำโครงการใหม่หากน�ำบทเรียน
ดังกล่าวปรับปรุงแก้ไขเพิม่ เติมกระบวนการก่อนขัน้ ตอนการ
ประมูลหรือในขั้นของการวางแผนโครงการ
การศึกษาความขัดแย้งระหว่างผูท้ เี่ กีย่ วข้องในโครงการ
ก่อสร้างของประเทศลิทัวเนียซึ่งเกิดความขัดแย้ง จากข้อ
ก�ำหนดของสัญญา และคู่สัญญาน�ำมาใช้ตอบโต้ระหว่างกัน
เมื่อเกิดข้อโต้แย้ง ซึ่งเป็นการน�ำข้อสัญญาตีความไปตามทาง
ของตน เนื่องจากการร่างสัญญามีความไม่ชัดเจน ดังนั้น
ควรร่างสัญญาก่อสร้างข้อที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันปัญหา
การโต้ตอบและข้อพิพาทให้มคี วามชัดเจน รวมถึงความเป็นมา
ของสัญญาและกลไกการป้องกันปัญหา [4] การเลือกใช้
สัญญาให้เหมาะสมกับประเภทของงานก่อสร้างเป็นสิง่ ส�ำคัญ
อย่างหนึ่ง ซึ่งขึ้นอยู่กับองค์ประกอบและรายละเอียดของ
แต่ละประเภทงานก่อสร้าง เช่น กรณีประเทศกรีซมีการ
วิจัยเรื่องเกณฑ์ส�ำหรับการเลือกใช้ประเภทสัญญาส�ำหรับ
โครงการก่ อ สร้ า งทางหลวงจากผู ้ เ กี่ ย วข้ อ งเพื่ อ ก� ำ หนด
รูปแบบประเภทของสัญญาส�ำหรับงานก่อสร้างทางหลวง โดย
มีการแบ่งเกณฑ์ส�ำหรับการเลือกทั้งหมด 9 เกณฑ์ ความไม่
แน่นอนของราคา ความไม่แน่นอนของขอบเขตงาน ความ
ไม่แน่นอนในการปฏิบัติงาน มูลค่าเงิน เงื่อนไขเวลา เงื่อนไข
ด้านคุณภาพ ความเหมาะสมของบุคลากร ความซับซ้อนของ
สัญญา และเงื่อนไขในการเรียกร้องสิทธิ จากเกณฑ์ทั้งหมด
9 เกณฑ์ ผลการวิจัย สัญญาแบบราคาต่อหน่วยเป็นสัญญา
ทีเ่ หมาะสมในการน�ำไปใช้งานและง่ายต่อการจัดการส�ำหรับ
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สัญญาที่ซับซ้อนกว่าสัญญาแบบเหมารวมราคาคงที่ [5]
การศึกษาเกีย่ วกับกระบวนการจัดซือ้ จัดจ้างของภาครัฐ
ในประเทศมาเลเซีย [6] กล่าวถึงการให้ความส�ำคัญส�ำหรับ
ผูร้ บั จ้างเสนอราคาต�ำ่ ทีส่ ดุ ในการแข่งขันประกวดราคา ส่งผล
ให้มโี อกาสเกิดปัญหาการทุจริต คุณภาพงานทีไ่ ม่ได้มาตรฐาน
ได้นำ� เสนอรูปแบบส�ำหรับการจัดซือ้ จัดจ้างโดยแบ่งแยกส่วน
ที่เกี่ยวข้องการประกวดราคา การตัดสินใจของภาครัฐ และ
ผู้เกี่ยวข้องให้มีความโปร่งใส่ และสามารถตรวจสอบได้
เพื่อการพัฒนาของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ จากการ
ศึกษานี้หากเปรียบเทียบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของ
ประเทศไทยคือ ระเบียบของส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุฯ ที่ต้องมีการจัดการอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรมโปร่งใส
ปราศจากการทุจริตจากผูบ้ ริหารระดับสูงของหน่วยงาน ทัง้ นี้
ในการประกวดราคางานจ้างที่มีเป้าหมายเพียงราคาต�่ำที่สุด
มีผลต่อระยะเวลาและการควบคุณภาพ การประกวดราคานัน้
ต้องพิจารณาในสามเรื่องประกอบกันคือ ราคาค่าก่อสร้าง
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ระยะเวลาในการรับประกัน โดยให้
ผูเ้ ข้าแข่งขันเป็นผูเ้ สนอเพือ่ ให้ผวู้ า่ จ้างพิจารณา [4] มูลเหตุที่
ท�ำให้โครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้าเริม่ ตัง้ แต่กระบวนการ
ก่อนเกิดสัญญาไปจนสิน้ สุดโครงการ แบ่งเป็นสองปัจจัย ได้แก่
ปัจจัยภายในโครงการ ประกอบด้วย การจัดท�ำรายละเอียด
ประกอบสัญญา การจัดท�ำสัญญา การจัดท�ำแบบก่อสร้าง
การจัดท�ำแผนงาน การจัดท�ำราคาก่อสร้าง การด�ำเนินการส่ง
มอบพืน้ ที่ การเบิกจ่ายค่างวดงาน การขยายเวลา การแก้ไขแบบ
ปั จ จั ย เหล่ า นี้ ส ามารถควบคุ ม ได้ ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม กระบวนการ
จนสิ้นสุดโครงการ ส�ำหรับปัจจัยภายนอก ซึ่งเป็นเหตุที่ไม่
สามารถควบคุมได้ ประกอบด้วย ภัยจากธรรมชาติ การจราจร
การก่อการร้าย ความแปรปรวนจากเศรษฐกิจ กฎหมาย
และข้อบังคับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง [7] ฉะนั้นการวิเคราะห์มูลเหตุของความล่าช้า
โครงการก่อสร้างตามล�ำดับขั้นตอนโครงการก่อสร้างตาม
ช่วงเวลาและองค์ประกอบทั้งในขั้นตอนก่อนกระบวนการ
ประกวดราคาและขัน้ ตอนการบริหารจัดการสัญญาในขัน้ ตอน
การก่อสร้าง องค์ประกอบส�ำคัญ ได้แก่ บุคลากร เอกสาร
บริบทแวดล้อม (Personal Document Context) [8]
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งานวิจัยฉบับนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวิเคราะห์
มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างและกลุ่มผู้ได้รับ
ผลกระทบจากต้นเหตุของความล่าช้าซึง่ คือกลุม่ ผูเ้ กีย่ วข้องใน
โครงการก่อสร้างโดยตรง ได้แก่ กลุม่ ผูว้ า่ จ้าง กลุม่ ผูอ้ อกแบบ
และควบคุมงาน กลุ่มผู้รับจ้าง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑล ทั้งนี้การก�ำหนดกลุ่มตัวอย่างจากตัวแทนของ
แต่ละกลุ่มประชากรประกอบด้วย วิศวกรและผู้ควบคุมงาน
ในกลุ่มผู้ว่าจ้าง วิศวกรผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงานในกลุ่ม
ที่ปรึกษา วิศวกรและผู้ควบคุมงานในกลุ่มผู้รับจ้าง โดยท�ำ
หน้าที่ทั้งช่วงการเริ่มโครงการตลอดจนระหว่างการด�ำเนิน
ของโครงการก่อสร้าง เพื่อแสดงให้เห็นความต่อเนื่องของ
มูลเหตุความล่าช้าทีเ่ ป็นผลจากความสัมพันธ์ของการด�ำเนินงาน
ร่วมกันระหว่างกลุม่ ประชากรโดยไม่จำ� กัดมูลเหตุในระหว่าง
การด�ำเนินการก่อสร้างเท่านั้น
2. วิธีด�ำเนินการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative
Research) การรวบรวมข้อมูล งานวิจัยจากเอกสาร ต�ำรา
บทความ หนังสือ (Document Research) ในประเด็นมูลเหตุ
ของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง เพื่อก�ำหนดตัวแปรใน
การสร้างแบบสอบถาม (Questionnaire) การเก็บข้อมูล
จากผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้อง 3 กลุม่ แบบเจาะจง ได้แก่ ตัวแทนกลุม่
ผู้ว่าจ้าง ตัวแทนกลุ่มผู้ออกแบบ และผู้ควบคุมงาน ตัวแทน
กลุ่มผู้รับจ้าง ประกอบด้วย วิศวกร ผู้ควบคุมงาน เจ้าหน้าที่
บริหารโครงการ ในโครงการก่อสร้างพื้นที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล การวัดระดับความคิดเห็นมูลเหตุของความ
ล่าช้าในโครงการก่อสร้าง แบ่งเกณฑ์การวัดเป็น 5 ระดับ ดังนี้
มากที่สุด = 5 มาก = 4 ปานกลาง = 3 น้อย = 2 ไม่มี = 1
การก�ำหนดขนาดของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนขัน้ ต�ำ่ โดยขนาด
ของกลุ่มตัวอย่างอาศัยข้อมูลจากสัดส่วนของจ�ำนวนผู้ค้ากับ
ภาครัฐที่ลงทะเบียนในระบบ e-GP ที่เป็นนิติบุคคล จ�ำนวน
ทัง้ สิน้ 43,433 ราย ประกอบด้วยนิตบิ คุ คล รูปแบบบริษทั และ
บริษทั มหาชนจ�ำกัดรวมกันเป็น 23,158 ราย จากข้อมูลส�ำนัก
มาตรฐานการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ปี พ.ศ. 2557
[9] อาศัยวิธีทางสถิติตามสมการที่ (1) และ (2) [10] ดังนี้
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(1)
(2)
เมื่อ

= เป็นขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล
no = เป็นค่าประมาณขนาดของกลุ่มตัวอย่างขั้นต้น
p = สัดส่วนของกลุ่มประชากรเป้าหมาย
q =1–p
v = ค่าความคลาดเคลื่อนจากกลุ่มตัวอย่าง (10%)
N = จ�ำนวนประชากรทั้งหมด
โดยที่ p สัดส่วนของกลุ่มประชากรเป้าหมายได้จากสัดส่วน
นิ ติ บุ ค คลรู ป แบบบริ ษั ท และบริ ษั ท มหาชนจ� ำ กั ด จ� ำ นวน
23,158 บริษทั ต่อนิตบิ คุ คลทัง้ หมดทีล่ งทะเบียนผูค้ า้ กับภาครัฐ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 43,433 บริษัท

= จ�ำนวนข้อค�ำถามทั้งหมด
การวิเคราะห์ด้วยการจัดล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าตาม
กลุ่มตัวแปรจากค่า Relative Importance Index (RII) [3]
จ�ำแนกมูลเหตุของแต่ละกลุ่มตัวอย่าง
N

n

(4)
เมื่อ

Wi
Xi
A
N

= เกณฑ์การวัดระดับผลกระทบ มีค่าตั้งแต่ 1–5
= จ�ำนวนของการตอบในแต่ละเกณฑ์
= เกณฑ์การวัดที่สูงสุด คือ 5
= จ�ำนวนแบบสอบถามทั้งหมด

3. ผลการวิจัย
ผลการวิ จั ย มู ล เหตุ ข องความล่ า ช้ า ของโครงการ
ก่อสร้างจากการค้นคว้าวรรณกรรม สรุปได้ตามตารางที่ 1
และการวิ จั ย ในอดี ต มู ล เหตุ ที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด ความล่ า ช้ า ของ
โครงการก่อสร้างเกิดได้หลายมูลเหตุทั้งจากสภาพแวดล้อม
ค่ า ความคลาดเคลื่ อ นของการสุ ่ ม ตั ว อย่ า ง v ตาม กลุ่มที่มีส่วนเกี่ยวข้อง รวมถึงขั้นตอนในการท�ำงาน ผลจาก
ค�ำแนะน�ำของ [11] คือ 10% เมื่อแทนค่าในสมการทั้งสอง การทบทวนวรรณกรรม จึงสรุปมูลเหตุของความล่าช้าของ
แทนในสมการที่ (1) จึงได้คา่ ประมาณขนาดของกลุม่ ตัวอย่าง โครงการก่อสร้างจากกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการตาม
ขั้นต้น no เท่ากับ 24.89 ราย น�ำ no แทนในสมการที่ (2) ได้ หน้าที่ จ�ำนวน 3 กลุม่ คือ กลุม่ ผูว้ า่ จ้างจ�ำนวน 7 มูลเหตุ กลุม่
ค่าขนาดของกลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูล n = 24.87 และ ผู้ออกแบบและควบคุมงานจ�ำนวน 12 มูลเหตุ กลุ่มผู้รับจ้าง
เนือ่ งจากการก�ำหนดกลุม่ ตัวอย่างแบบเจาะจงจ�ำนวน 3 กลุม่ จ�ำนวน 6 มูลเหตุ ตามตารางที่ 2
แบบเท่ากันจึงท�ำให้ขนาดของตัวอย่างทั้งหมดเท่ากับ 75
จากการจัดกลุ่มมูลเหตุของความล่าช้าของโครงการ
ตัวอย่าง การเก็บข้อมูลจากกลุม่ ตัวอย่าง ผูว้ จิ ยั เป็นผูล้ งภาคสนาม ก่อสร้างตามกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องในโครงการในแต่ละหน้าที่
เก็บข้อมูลจากแบบสอบถาม ผู้วิจัยด�ำเนินการจัดส่งไปตาม จ�ำนวนมูลเหตุรวมทั้งหมด 25 มูลเหตุ เก็บรวบรวมข้อมูล
หน่วยงานที่มีการจัดสัมมนาที่เกี่ยวข้อง
ความคิดเห็นของกลุม่ ตัวอย่างจ�ำนวนทัง้ สิน้ 89 ตัวอย่าง จาก
การทดสอบความเชื่อถือได้ (Reliability) ของข้อมูล โครงการก่อสร้างในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมถึง
อาศัยการวิเคราะห์ความเชื่อถือได้ด้วยวิธีการของครอนบาค การสัมมานาทางวิชากการ โดยแบ่งเป็นกลุ่มผู้ว่าจ้างจ�ำนวน
(Cronbach) หาค่ า สั ม ประสิ ท ธิ์ แ อลฟาของครอนบาค 24 ตัวอย่าง กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงานจ�ำนวน 43
(Cronbach’s Alpha Coefficient) [12]
ตัวอย่าง กลุ่มผู้รับจ้างจ�ำนวน 22 ตัวอย่าง จากการก�ำหนด
ตัวอย่างขัน้ ต�ำ่ จ�ำนวน 75 ตัวอย่าง ท�ำให้ได้ขอ้ มูลมากกว่าการ
(3) ก�ำหนดเบื้องต้นคิดเป็น 18.7% ส�ำหรับการวิเคราะห์ความ
เมื่อ α = สัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นเครื่องมือที่ใช้ในการวัด เชือ่ ถือได้ดว้ ยวิธกี ารหาค่าสัมประสิทธิแ์ อลฟาของครอนบาค
= ค่าความแปรปรวนของคะแนนจากข้อค�ำถามทุกข้อ มีค่าเท่ากับ 0.967 จากการแทนค่าตามสมการที่ (3) ซึ่งมี
= ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละข้อ ความน่าเชื่ออย่างสูง
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ตารางที่ 1 มูลเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
ผู้วิจัย
[2]
ประเทศตุรกี
[13]
ประเทศปากีสถาน

[14]
ประเทศยูกันดา

[15]
ประเทศมาเลเซีย

[16]
ประเทศปาเลสไตน์

มูลเหตุของความล่าช้า
- ปัญหาการออกแบบ
- ปัญหาการก่อสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงแบบ
- การอนุมัติล่าช้า
1. ปัจจัยภายนอก
- ด้านกฎหมายและสถานการณ์ภายในประเทศ
- สงคราม การก่อการร้าย
- ความแปรปรวนของค่าเงิน
- นโยบายการเมือง
2. ปัยจัยภายใน
- การเปลี่ยนแปลงแบบ
- ความล่าช้าจากการช�ำระค่างวดงาน
- ความคลาดเคลื่อนจากแบบและคุณลักษณะเฉพาะ
- การก�ำหนดระยะเวลาที่ไม่เหมาะสม
- การเปลี่ยนแปลงขอบเขตงานโดยที่ปรึกษา
- การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับจ้าง
- การขาดประสบการณ์ของผู้รับจ้าง
- ความผิดพลาดจากการออกแบบจากผู้ออกแบบ
- ความบกพร่องในการท�ำงาน
- ผู้รับจ้างขาดแคลนเงินทุน
- ความล่าช้าในการจ่ายเงินล่วงหน้า
- ความล่าช้าในการอนุมัติของผู้ว่าจ้างหรือที่ปรึกษา
- ผู้รับจ้างขาดการจัดการที่ดี
- การขาดแคลนวัสดุ
- การใช้เทคนิคก่อสร้างสมัยใหม่
- การปิดพรมแดน
- การขาดแคลนทรัพยากร
- ผู้น�ำโครงการขาดทักษะ
- ความแปรปรวนราคาวัสดุ
- การขาดประสบการณ์
- การขาดความร่วมมือ

ผลกระทบต่อโครงการ
- ต้นทุนก่อสร้างเพิ่ม
- ระยะเวลาก่อสร้างเพิ่ม

ผู้ได้รับผลกระทบ
- ผู้รับจ้าง
- ผูว้ ่าจ้าง

- โครงการเกิดความล่าช้า
- ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น
- เกิดข้อโต้แย้งน�ำไปสู่การฟ้องร้อง

- ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

- โครงการเกิดความล่าช้า
- คุณภาพงานต�ำ่

- ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

- โครงการเกิดความล่าช้า
- ต้นทุนการก่อสร้างเพิ่มขึ้น

- ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

- โครงการเกิดความล่าช้า
- คุณภาพงานต�ำ่

- ผู้เกี่ยวข้องในโครงการ

ตารางที่ 2 มูลเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้างแยกตามกลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ
กลุ่มผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการก่อสร้าง
กลุ่มผู้ว่าจ้าง

กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน

กลุ่มผู้รับจ้าง

มูลเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
1. การก�ำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้างให้ชัดเจน
2. การก�ำหนดระยะเวลาที่กระชับในการประกวดราคา
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการเสนอราคาต�่ำที่สุด
4. การส่งมอบพื้นที่ในการท�ำงาน
5. การเบิกจ่ายค่างวดงาน
6. งานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา
7. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
1. การตรวจสอบสภาพข้อมูลทางกายภาพของโครงการก่อนการออกแบบ
2. ขั้นตอนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดคุณสมบัติทางเทคนิคของวัสดุ
4. ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง
5. ขั้นตอนการก�ำหนดเทคนิคในก่อสร้าง
6. ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการเงินโครงการ
7. ขั้นตอนการจัดท�ำราคาก่อสร้าง
8. ขั้นตอนการจัดท�ำร่างสัญญาก่อสร้าง
9. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดประกอบสัญญา
10. บทบาทและหน้าที่ ในการตรวจสอบและควบคุมงานของผู้เกี่ยวข้อง
11. ความขัดแย้งเอกสารประกอบการท�ำงาน
12. กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า
1. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก
2. ความผิดพลาดจากการประมาณราคา
3. ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
5. ความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง
6. การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ

วรานนท์ คงสง และ ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย, “มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความส�ำคัญสัมพันธ์.”
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3.1 ผลการวิเคราะห์ลำ� ดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้างโดยรวม
ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้างโดยภาพรวมตามสมการที่ (4) จากความคิดเห็นของ
กลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามตารางที่ 3
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างโดยรวม
ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
1. การก�ำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
งานก่อสร้างให้ชัดเจน
2. การตรวจสอบสภาพข้อมูลทางกายภาพของ
โครงการก่อนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการออกแบบ
4. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิคของวัสดุ
5. ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง
6. ขั้นตอนการก�ำหนดเทคนิคในก่อสร้าง
7. ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการเงินโครงการ
8. ขั้นตอนการจัดท�ำราคาก่อสร้าง
9. ขั้นตอนการจัดท�ำร่างสัญญาก่อสร้าง
10. ขัน้ ตอนการจัดท�ำรายละเอียดประกอบสัญญา
11. บทบาทและหน้ า ที่ ในการตรวจสอบและ
ควบคุมงานของผู้เกี่ยวข้อง
12. การก�ำหนดระยะเวลาทีก่ ระชับในการประกวด
ราคา
13. ขัน้ ตอนการคัดเลือกผูร้ บั จ้างด้วยวิธกี ารเสนอ
ราคาต�่ำที่สุด
14. การส่งมอบพื้นที่ในการท�ำงาน
15. การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก
16. การเบิกจ่ายค่างวดงาน
17. งานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา
18. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง
19. ความผิดพลาดจากการประมาณราคา
20. ความขัดแย้งเอกสารประกอบการท�ำงาน
21. กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า
22. ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
23. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
24. ความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างผู้ว่า
จ้างและผู้รับจ้าง
25. การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่างสม�ำ่ เสมอ

RII ผลการจัดล�ำดับ
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จากผลการวิเคราะห์ค่า RII จัดล�ำดับความส�ำคัญของ
มูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างจากความคิดเห็น
ของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ล�ำดับที่ 1 ปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน (RII 87%) เป็นมูลเหตุในกลุ่มของผู้รับจ้าง ซึ่ง
เกิ ด จากสภาวะทางเศรษฐกิ จ หรื อ จากมู ล เหตุ ข องการ
เคลื่อนย้ายแรงงาน อัตราค่าตอบแทนจากผู้รับจ้าง เป็นต้น
ล�ำดับที่ 2 กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า (RII 81%) เป็น
มูลเหตุในกลุ่มของผู้ออกแบบและผู้ควบคุมงาน เกิดจาก
ปัญหาเฉพาะหน้าของงานหรือการเปลี่ยนแปลงรวมถึงการ
ประสานงานระหว่างผู้ออกแบบกับผู้ควบคุมงาน ล�ำดับที่ 3
มีค่า RII 80% เท่ากัน 2 มูลเหตุคือ ความผิดพลาดจาก
การท�ำงานของผู้รับจ้าง ในกลุ่มผู้รับจ้างและขั้นตอนการ
วางแผนงานในกลุ ่ ม ผู ้ อ อกแบบและควบคุ ม งาน ทั้ ง สอง
มูลเหตุเกิดได้ทั้งจากประสบการณ์การท�ำงานของบุคลากร
การขาดแคลนบุคลากรในการท�ำงาน รวมถึงความร่วมมือ
ระหว่างกัน มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
ในภาพรวมจากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดให้
ความส�ำคัญกับกลุ่มผู้รับจ้างเป็นหลัก
3.2 ผลการวิเคราะห์ลำ� ดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการ
ก่อสร้างแบบแบ่งกลุ่ม
ผลการวิ เ คระห์ ล� ำ ดั บ มู ล เหตุ ค วามความล่ า ช้ า ของ
โครงการก่อสร้าง ตามสมการที่ (4) โดยท�ำการจัดกลุ่มตาม
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในโครงการ แบ่งมูลเหตุตามกลุ่มใช้ผลการ
วิเคราะห์จากกลุ่มโดยไม่น�ำความคิดเห็นจากกลุ่มที่เป็นผู้ก่อ
ให้เกิดมูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างมาวิเคราะห์
แบ่งเป็นมูลเหตุตามกลุ่มดังนี้
3.2.1 มูลเหตุจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง การวิเคราะห์ล�ำดับ
มูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างใช้ความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงานจ�ำนวน 43 ตัวอย่าง
กลุ่มผู้รับจ้างจ�ำนวน 22 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 65 ตัวอย่าง
ผลการวิ เ คราะห์ ล� ำ ดั บ มู ล เหตุ ค วามล่ า ช้ า ของโครงการ
ก่อสร้างจากความคิดเห็นของกลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
ตามตารางที่ 4 และจากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับจ้างตาม
ตารางที่ 5
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูว้ า่ จ้าง (ความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
1. การก�ำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
งานก่อสร้างให้ชัดเจน
2. การก� ำ หนดระยะเวลาที่ ก ระชั บ ในการ
ประกวดราคา
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการ
เสนอราคาต�่ำที่สุด
4. การส่งมอบพื้นที่ในการท�ำงาน
5. การเบิกจ่ายค่างวดงาน
6. งานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา
7. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง

RII ผลการจัดล�ำดับ
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ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูว้ า่ จ้าง (ความคิดเห็น
จากกลุ่ม ผู้รับจ้าง)
ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
1. การก�ำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
งานก่อสร้างให้ชัดเจน
2. การก� ำ หนดระยะเวลาที่ ก ระชั บ ในการ
ประกวดราคา
3. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้รับจ้างด้วยวิธีการ
เสนอราคาต�่ำที่สุด
4. การส่งมอบพื้นที่ในการท�ำงาน
5. การเบิกจ่ายค่างวดงาน
6. งานเพิ่มเติมที่ไม่ได้อยู่ในสัญญา
7. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้าง

RII ผลการจัดล�ำดับ
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จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน
ให้ความส�ำคัญจากมูลเหตุการส่งมอบพืน้ ทีใ่ นการท�ำงานเป็น
ล�ำดับที่ 1 (RII 89%) การเปลีย่ นแปลงงานก่อสร้าง ล�ำดับที่ 2
(RII 84%) และล�ำดับที่ 3 ขัน้ ตอนการคัดเลือกผูร้ บั จ้างด้วยวิธกี าร
เสนอราคาต�ำ่ ทีส่ ดุ (RII 76%) ในขณะทีก่ ลุม่ ผูร้ บั จ้างให้ความ
ส�ำคัญจากมูลเหตุ การก�ำหนดขอบเขต และวัตถุประสงค์ของ
งานก่อสร้างให้ชัดเจน (RII 82%) ล�ำดับที่ 2 งานเพิ่มเติมที่
ไม่ได้อยูใ่ นสัญญา (RII 79%) และล�ำดับที่ 3 การเปลีย่ นแปลง
งานก่อสร้าง (RII 78%) จากการวิเคราะห์ความคิดเห็นจาก

กลุ่มตัวอย่างทั้งสอง มูลเหตุที่มีความส�ำคัญต่อความล่าช้า
ของโครงการจาก ผู้ว่าจ้างที่ตรงกัน คือ การเปลี่ยนแปลง
งานก่อสร้าง
3.2.2 มู ล เหตุ จ ากกลุ ่ ม ผู ้ อ อกแบบและควบคุ ม งาน
การวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง
ใช้ความคิดเห็นจาก กลุ่มผู้ว่าจ้างจ�ำนวน 24 ตัวอย่าง กลุ่ม
ผู้รับจ้างจ�ำนวน 22 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 46 ตัวอย่าง ผลการ
วิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างจาก
ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ว่าจ้างตามตารางที่ 6 และจากความ
คิดเห็นของกลุ่มผู้รับจ้างตามตารางที่ 7
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
(ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง)
ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
1. การตรวจสอบสภาพข้อมูลทางกายภาพของ
โครงการก่อนการออกแบบ
2. ขั้นตอนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิคของวัสดุ
4. ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง
5. ขั้นตอนการก�ำหนดเทคนิคในก่อสร้าง
6. ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการเงินโครงการ
7. ขั้นตอนการจัดท�ำราคาก่อสร้าง
8. ขั้นตอนการจัดท�ำร่างสัญญาก่อสร้าง
9. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดประกอบสัญญา
10. บทบาทและหน้าที่ ในการตรวจสอบและควบคุม
งานของผู้เกี่ยวข้อง
11. ความขัดแย้งเอกสารประกอบการท�ำงาน
12. กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า

RII ผลการจัดล�ำดับ
72%
5
73%
68%

4
9

82%
72%
70%
64%
69%
68%
77%

2
5
6
10
7
8
3

73%
85%

4
1

จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ว่าจ้าง ให้ความส�ำคัญจาก
มูลเหตุกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าของกลุ่มผู้ออกแบบและ
ควบคุมงานเป็นล�ำดับที่ 1 (RII 85%) ขั้นตอนการวางแผน
งานก่อสร้างล�ำดับที่ 2 (RII 82%) และล�ำดับที่ 3 บทบาท
และหน้าที่ในการตรวจสอบและควบคุมงานของผู้เกี่ยวข้อง
(RII 77%)

วรานนท์ คงสง และ ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย, “มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความส�ำคัญสัมพันธ์.”
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ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
(ความคิดเห็นจากกลุ่มผู้รับจ้าง)
ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
1. การตรวจสอบสภาพข้อมูลทางกายภาพของ
โครงการก่อนการออกแบบ
2. ขั้นตอนการออกแบบ
3. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดคุณสมบัติทาง
เทคนิคของวัสดุ
4. ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง
5. ขั้นตอนการก�ำหนดเทคนิคในก่อสร้าง
6. ขั้นตอนการจัดท�ำแผนการเงินโครงการ
7. ขั้นตอนการจัดท�ำราคาก่อสร้าง
8. ขั้นตอนการจัดท�ำร่างสัญญาก่อสร้าง
9. ขั้นตอนการจัดท�ำรายละเอียดประกอบสัญญา
10. บทบาทและหน้ า ที่ ในการตรวจสอบและ
ควบคุมงานของผู้เกี่ยวข้อง
11. ความขัดแย้งเอกสารประกอบการท�ำงาน
12. กระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้า

RII ผลการจัดล�ำดับ
71%
5
73%
58%

4
8

84%
69%
69%
69%
63%
63%
71%

2
6
6
6
7
7
5

75%
85%

3
1

2 มูลเหตุ ล�ำดับที่ 1 มีค่า RII 86% ได้แก่ ความผิดพลาดจาก
การท�ำงานของผู้รับจ้างและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ล�ำดับที่ 2 (RII 80%) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายนอกและ ล�ำดับที่ 3 การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่าง
สม�ำ่ เสมอ (RII 79%) ในขณะทีก่ ลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
ให้ความส�ำคัญจากมูลเหตุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (RII
87%) ล�ำดับที่ 2 ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
(RII 78%) และล�ำดับที่ 3 ความผิดพลาดจากการสื่อสาร
ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (RII 73%) จากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สอง มูลเหตุทมี่ คี วามส�ำคัญ
ต่อความล่าช้าของโครงการจาก ผู้ว่าจ้างที่ตรงกัน คือ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและความผิดพลาดจากการท�ำงาน
ของผู้รับจ้าง
ตารางที่ 8 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูร้ บั จ้าง (ความคิดเห็น
จากกลุ่มผู้ว่าจ้าง)
ล�ำดับ
1.
2.
3.
4.
5.

มูลเหตุของความล่าช้า
การประสานงานระหว่างหน่วยงานภายนอก
ความผิดพลาดจากการประมาณราคา
ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้าง
และผู้รับจ้าง
การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ

RII ผลการจัดล�ำดับ
80%
2
72%
5
86%
1
86%
1
75%
4

จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้รับจ้าง ให้ความส�ำคัญจาก
มูลเหตุกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าของกลุ่มผู้ออกแบบและ
ควบคุมงานเป็นล�ำดับที่ 1 (RII 85%) ขัน้ ตอนการวางแผนงาน
ก่อสร้างล�ำดับที่ 2 (RII 84%) และล�ำดับที่ 3 ความขัดแย้ง
เอกสารประกอบการท�ำงาน (RII 75%) การวิเคราะห์มูลเหตุ
6.
79%
3
จากกลุ ่ ม ผู ้ อ อกแบบและควบคุ ม งาน ความคิ ด เห็ น จาก
ทั้งสองกลุ่มให้ความส�ำคัญต่อความล่าช้าของโครงการจาก
ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน คือ กระบวนการตัดสินใจทีล่ า่ ช้า ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะห์ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของ
ตรงกันเป็นล�ำดับที่ 1
โครงการก่อสร้างจากกลุม่ ผูร้ บั จ้าง (ความคิดเห็น
3.2.3 มูลเหตุจากกลุ่มผู้รับจ้าง การวิเคราะห์ล�ำดับ
จากกลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน)
มูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างใช้ความคิดเห็นจาก ล�ำดับ
มูลเหตุของความล่าช้า
RII ผลการจัดล�ำดับ
1.
การประสานงานระหว่
า
งหน่
ว
ยงานภายนอก
62%
6
กลุม่ ผูว้ า่ จ้างจ�ำนวน 24 ตัวอย่าง กลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
2. ความผิดพลาดจากการประมาณราคา
68%
5
จ�ำนวน 43 ตัวอย่าง รวมทั้งสิ้น 67 ตัวอย่าง ผลการวิเคราะห์
3. ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
78%
2
ล�ำดับมูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้างจากความคิดเห็น
4. ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
87%
1
ของกลุ่มผู้ว่าจ้างตามตารางที่ 8 และจากความคิดเห็นของ
ความผิดพลาดจากการสื่อสารระหว่างผู้ว่าจ้าง
5.
73%
3
และผู้รับจ้าง
กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงานตามตารางที่ 9
6. การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่างสม�่ำเสมอ 71%
4
จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ว่าจ้างให้ความส�ำคัญจาก
วรานนท์ คงสง และ ชัยวัฒน์ ภู่วรกุลชัย, “มูลเหตุของความล่าช้าในโครงการก่อสร้างโดยการวิเคราะห์ดัชนีความส�ำคัญสัมพันธ์.”
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จากความคิดเห็นของกลุ่มผู้ว่าจ้าง ให้ความส�ำคัญจาก
2 มูลเหตุ ล�ำดับที่ 1 มีค่า RII 86% ได้แก่ ความผิดพลาดจาก
การท�ำงานของผู้รับจ้างและปัญหาการขาดแคลนแรงงาน
ล�ำดับที่ 2 (RII 80%) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
ภายนอก และล�ำดับที่ 3 การปรับปรุงแผนการท�ำงานอย่าง
สม�ำ่ เสมอ (RII 79%) ในขณะทีก่ ลุม่ ผูอ้ อกแบบและควบคุมงาน
ให้ความส�ำคัญจากมูลเหตุ ปัญหาการขาดแคลนแรงงาน (RII
87%) ล�ำดับที่ 2 ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้าง
(RII 78%) และล�ำดับที่ 3 ความผิดพลาดจากการสื่อสาร
ระหว่างผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง (RII 73%) จากการวิเคราะห์
ความคิดเห็นจากกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สอง มูลเหตุทมี่ คี วามส�ำคัญ
ต่อความล่าช้าของโครงการจาก ผูว้ า่ จ้างทีต่ รงกัน คือ ปัญหา
การขาดแคลนแรงงานและความผิดพลาดจากการท�ำงาน
ของผู้รับจ้าง
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กลุ่มผู้ว่าจ้างและกลุ่มผู้รับจ้างให้น�้ำหนักความส�ำคัญกับ
กระบวนการตัดสินใจทีล่ า่ ช้ารวมถึงความขัดแย้งของเอกสาร
ประกอบการท�ำงาน RII = 85% สอดคล้องกับงานวิจัยเรื่อง
ปัจจัยทีม่ ผี ลต่อต้นทุนการก่อสร้างประเทศมาเลเซียซึง่ ผลของ
เอกสารรูปแบบทีไ่ ม่สมบูรณ์รวมถึงคุณสมบัตเิ ฉพาะทีข่ ดั แย้ง
ส่งผลต่อต้นทุนการก่อสร้างเป็นอันดับที่ 1 RII = 86% [17]
3. กลุ่มผู้รับจ้างความคิดเห็นของกลุ่มผู้ว่าจ้างและ
ผูอ้ อกแบบและควบคุมงานให้ความส�ำคัญเรือ่ งความผิดพลาด
ของการท�ำงานของผูร้ บั จ้างและการขาดแคลนแรงงานในการ
ท�ำงาน RII = 87% แตกต่างจากงานวิจัยมูลเหตุของความ
ล่าช้าของโครงการก่อสร้างประเทศอียิปต์ มีมูลเหตุจากการ
วางแผนงานที่ผิดพลาดไม่มีประสิทธิภาพ RII = 84% [3]
จากผลของมูลเหตุความล่าช้าในกลุ่มผู้ว่าจ้างและกลุ่ม
ผู้ออกแบบและควบคุมงานเห็นได้ชัดว่าเป็นเหตุที่กระทบ
จากช่วงระยะเวลาก่อนการด�ำเนินการก่อสร้างส่งผลต่อ
4. อภิปรายผลและสรุป
ช่วงระหว่างการด�ำเนินการก่อสร้างทั้งจาก มูลเหตุความไม่
ผลการวิจยั มูลเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ชัดเจนในวัตถุประสงค์ของงานก่อสร้าง การเปลีย่ นแปลงงาน
จากการวิเคราะห์จากความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างโดยรวม ก่อสร้าง กระบวนการตัดสินใจล่าช้าสอดคล้องกับงานวิจัย
และแบบตัดความคิดเห็นจากกลุ่มที่เป็นต้นเหตุของมูลเหตุ แนวทางการลดผลกระทบในการบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง
ความล่าช้าแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
วิเคราะห์ระดับความรุนแรงจากมูลเหตุที่ส่งผลกระทบต่อ
1. กลุ่มผู้ว่าจ้างความคิดเห็นจากกลุ่มผู้ออกแบบและ การบริหารจัดการสัญญาก่อสร้าง ผลของระดับความรุนแรง
ควบคุมงานให้ความส�ำคัญ ขัน้ ตอนการคัดเลือกผูร้ บั จ้างด้วย 5 อันดับแรก ซึ่ง 4 อันดับเป็นมูลเหตุที่ก่อนเกิดการด�ำเนิน
วิธีการเสนอราคาต�่ำที่สุด RII = 89% สอดคล้องกับงานวิจัย การก่อสร้าง ได้แก่ ความเหมาะสมของสัญญาทีใ่ ช้ในโครงการ
ของการวิเคราะห์มูลเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ก่อสร้าง การจัดท�ำเอกสารประกอบสัญญา การก�ำหนด
ในประเทศอียิปต์ RII = 68.94% เป็นมูลเหตุอันดับที่ 1 [11] ราคางานก่ อ สร้ า งและการงวดงานก่ อ สร้ า ง [18] ทั้ ง นี้
การส่งมอบพื้นที่ในการท�ำงานและการเปลี่ยนแปลงงาน การบริหารจัดการก่อสร้างที่เกิดปัญหาส่วนหนึ่งเป็นเกิดจาก
ก่อสร้าง ส่วนความคิดเห็นของผู้รับจ้างให้ความส�ำคัญ เรื่อง กระบวนการก่อนเกิดโครงการก่อสร้าง ส�ำหรับส่วนราชการ
การก�ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจนส่งผลให้ ซึ่งงานก่อสร้างเป็นการก่อสร้างประเภทที่มีการก�ำหนดแบบ
เกิดงานเพิม่ เติมทีไ่ ม่ได้อยูใ่ นสัญญาและเกิดการเปลีย่ นแปลง รูปรายการและเอกสารไว้กอ่ น และใช้วธิ ใี นการจัดจ้างขัน้ ตอน
งานก่อสร้าง ทั้งนี้เหตุแห่งการเปลี่ยนแปลงงานเกิดจาก ก่อนเกิดการจัดจ้างจึงมีสว่ นส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อเนือ่ งไปสูข่ นั้ ตอน
การก�ำหนดขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่ไม่ชัดเจน RII 82% ในการบริหารจัดการสัญญาก่อสร้างโครงการของส่วนราชการ
สอดคล้ อ งกั บ งานวิ จั ย ปั จ จั ย ในการขยายระยะเวลางาน ประกอบกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างใช้ระยะเวลาในการ
ก่อสร้างในประเทศปากีสถานจัดอันดับอยู่ในล�ำดับที่ 2 RII ประกวดราคาสัน้ ไม่สามารถตรวจสอบรายละเอียดได้ครบถ้วน
= 83% [13]
จึงเป็นความเสี่ยงต่อการเกิดอุปสรรคในการบริหารจัดการ
2. กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน ความคิดเห็นของ สัญญาก่อสร้างโครงการของส่วนราชการ [19]
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มูลเหตุดังกล่าวที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างบางครั้ง
ไม่เพียงแต่ทำ� ให้โครงการเกิดความล่าช้าแต่ยงั น�ำมาซึง่ ข้อพิพาท
ในงานก่อสร้าง สอดคล้องกับ [20] ซึ่งศึกษารูปแบบความ
สัมพันธ์ของความขัดแย้งในงานก่อสร้าง โดยมูลเหตุของความ
ล่าช้าประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเจ้าของและที่ปรึกษา
กลุ่มผู้รับจ้าง กลุ่มเหตุสุดวิสัย ส่งผลให้เกิดข้อขัดแย้งน�ำไป
สู่ข้อพิพาท จากปัจจัยความขัดแย้ง 3 ปัจจัย (3 Conflict)
น�ำไปสู่ความล่าช้า 3 กลุ่ม (3 Claim) ตามด้วยกระบวนการ
ทางเลือกในการยุติข้อพิพาทตามระดับความรุนแรง 3 ระดับ
( 3 Level) แบบจ�ำลองความขัดแย้งในงานก่อสร้าง 3CCL
มูลเหตุของความล่าช้าเกิดจากกลุม่ ผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องใน
โครงการและจากผลการวิเคราะห์แบบตัดกลุม่ แสดงให้เห็นว่า
เมื่ อ เกิ ด ปั ญ หาในโครงการจะเกิด การกล่าวโทษถึงความ
บกพร่องของแต่ละฝ่าย ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างมูลเหตุ
เกิดจาก ทั้งกลุ่มผู้ว่าจ้าง กลุ่มผู้ออกแบบและควบคุมงาน
รวมถึ ง ผู ้ รั บ จ้ า ง ทั้ ง นี้ ผ ลการวิ จั ย มู ล เหตุ ที่ ส� ำ คั ญ ที่ ท� ำ ให้
โครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้า ได้แก่ การเปลีย่ นแปลงงาน
ก่อสร้างจากกลุ่มผู้ว่าจ้าง ขั้นตอนการวางแผนงานก่อสร้าง
และกระบวนการตัดสินใจที่ล่าช้าจากกลุ่มผู้ออกแบบและ
ควบคุมงาน ความผิดพลาดจากการท�ำงานของผู้รับจ้างและ
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานจากกลุ่มผู้รับจ้าง ทั้งนี้จากการ
วิเคราะห์ความคิดเห็นแบบตัดกลุม่ แสดงถึงการขาดความร่วมมือ
ทีด่ รี ะหว่างผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องของโครงการก่อสร้างเป็นมูลเหตุ
ส�ำคัญที่ท�ำให้โครงการก่อสร้างเกิดความล่าช้า
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