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วุฒิพงศ์  อ่อนศรีสมบัติ : การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร 
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (THE STUDY OF FACTORS AFFECTED IN 
BUILDING CONSTRUCTION DELAYS IN NORTHEASTERN REGION) อาจารย์ที่
ปรึกษา : อาจารย์ ดร.ปวีร์ ศิริรักษ์ 

การก่อสร้างอาคาร ปัญหาที่มักจะเกิดขึ้นอยู่เป็นประจ าคือความล่าช้าของงานก่อสร้างที่ไม่
แล้วเสร็จตามสัญญา ส่งผลให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจ และส่งผลกับประชาชนที่อาศัยอยู่
บริเวณนั้น รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอาคารสถานที่ได้รับความเดือดร้อน การรู้ถึงสาเหตุของความ
ล่าช้า และการเตรียมการที่ดีจากข้อมูลของผู้ที่มีประสบการณ์ จะสามารถป้องกันหรือลดผลกระทบ
ที่อาจท าให้การก่อสร้างล่าช้าได้ การวิจัยคร้ังนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน 3 กลุ่ม คือ กลุ่ม
ผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้างผู้ออกแบบ 

ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ คือ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวกับงาน
ก่อสร้าง ทั้ง 7 โครงการ ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้ประชากรจ านวน 1,442 คน ในการ
ค านวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสม โดยหลักการค านวณกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของ Taro

Yamane ได้กลุ่มตัวอย่างจ านวน 300 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม
มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าความถี่ ค่าเฉลี่ย 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าน้ าหนักความส าคัญ และค่าความแปรปรวน ANOVA (Analysis of

Variance) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า ความคิดเห็นร่วมของกลุ่มเป้าหมายทั้ง 3 กลุ่ม เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุ

ที่ก่อให้เกิดความล่าช้า 5 อันดับแรกคือ 1. การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 2. การขาดสภาพ
คล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 3. การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 4. ผู้ควบคุมงานมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอ 5. การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและ
รายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ  โดยความคิดเห็นต่อปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า ที่
จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน คือ 1) สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเลย 2) สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ 3) สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ในด้านผลกระทบที่มีต่อ
โครงการ โดยรวม อยู่ในระดับมาก และ ในด้านระดับความถี่ที่มีต่อโครงการ โดยรวม อยู่ในระดับ
ที่เกิดขึ้นบางโครงการ 

สาขาวิชา วิศวกรรมโยธา ลายมือชื่อนักศึกษา 
ปีการศึกษา 2556        ลายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา 
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WUTTIPONG ONSRISOMBAT: THE STUDY OF FACTORS AFFECTED 

IN BUILDING CONSTRUCTION DELAYS IN NORTHEASTERN 

REGION. ADVISOR : PAVEE SIRIRAK, Ph.D.   

One of the major problems in building construction is delay. It causes 

economic losses and affects people who living around. Knowing the root of the 

problems as soon as possible and collecting the data from people who has experience 

in construction would help preventing the delay. This research aims to study the 

factors causing delay in building construction in Northeastern region by interviewing 

3 target groups, supervisors, management groups, and construction contractor groups. 

The population in this research are executives, staff workers, and those who work on 

7 construction projects in Northeastern region. There are 1,442 people in total. The 

sample size of 300 is obtained by an equation of Taro Yamane. The questionnaire 

with five-level scales is used as a tool for data collection. The data are statistically 

analyzed as values of percentage, frequency, mean, standard deviation, significant 

weigh, and ANOVA (Analysis of Variance) 

After collecting data from 3 target group, results showed that the top 5 factors 

causing delay in building construction are 1. The construction workers are not 

enough, 2. The lack of liquidity of the contractor, 3. Payments do not meet the 

deadline. 4. Supervisors are not enough. 5. Changes in details of the model used in the 

construction schedule and details. By classifying factors causing delay in building 

construction into the following three areas : 1) Compensation delay 2) Acceptable 

delay, and 3) Unacceptable delay, the overall results in terms of affect showed that the 

impact is high in all three areas. In terms of frequency, the overall results showed that 

factors affected in building construction delay could happen in some projects in all 

three areas.  
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บทที ่1 
บทน า 

1.1 ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 
การก่อสร้างโครงการต่าง ๆ เป็นส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่อาจชี้วัดความ

เจริญของประเทศนั้น ๆ ได้ เพราะการก่อสร้างอาคารของโครงการต่าง ๆ มีผลต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ รายได้และเป็นการแก้ปัญหาการว่างงาน และด้านอ่ืนๆ การก่อสร้างอาคารในโครงการ
ต่าง ๆ ในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐหรือหน่วยงานของเอกชน การด าเนินงานใน
โครงการก่อสร้างหนึ่งๆ ต้องใช้ระยะเวลานาน และมีขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอน ซึ่งต้องอาศัย
ความร่วมมือจากหลายฝ่าย จึงอาจเกิดปัญหาที่ท าให้การก่อสร้างไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ 
(Schedule) ข้อก าหนด (Specification) หรือแบบก่อสร้าง (Drawing) ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นใน
โครงการอาจท าให้เกิดความเสียหาย และท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการได้ปัญหาในการก่อ 
สร้างเกิดได้จากหลายสาเหตุ เช่น สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการท างาน สาเหตุจาก
การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา   สาเหตุจากการติดต่อสื่อสาร สาเหตุจากความล่าช้า 
ในการอนุมัติผลทดสอบหรือตัวอย่างวัสดุ  สาเหตุจากความล่าช้าในการส่งมอบพื้นที่ท างาน 
สาเหตุจากความขัดแย้งของแบบและข้อก าหนด เป็นต้น ซึ่งแต่ละสาเหตุส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่าย
และความล่าช้าของโครงการในระดับความรุนแรงที่แตกต่างกัน โดยบางสาเหตุที่พบได้บ่อยคร้ังแต่
อาจมีผลกระทบต่อโครงการน้อย ในขณะที่บางสาเหตุเกิดขึ้นไม่บ่อยมากนักแต่ส่งผลกระทบ ที่สร้าง
ความเสียหายต่อโครงการอย่างรุนแรงสัญญาการก่อสร้างถูกน ามาใช้ เพื่อก าหนดความสัมพันธ์และ
ความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่ร่วมกันท างานในโครงการ  แต่เนื่องจากสัญญาที่ใช้ในโครงการ
ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  มีระยะเวลาของสัญญาค่อนข้างนานและมีความซับซ้อนมาก  จึงท าให้ปัญหา
ในการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่งหากมีปัญหาเกิดขึ้นในโครงการและมีผลเสียต่อการด าเนิน
โครงการ ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการท างานต้องร่วมกันประชุมปรึกษา เพื่อหาข้อตกลงกันในปัญหา
ที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อตกลงที่สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายได้  ปัญหาที่เกิดขึ้นจะ
กลายเป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งส่งผลให้เกิดความล่าช้าได้แนวทางการป้องกัน หรือ หลีกเลี่ยงปัญหา
ในงานก่อสร้างมีหลายวิธี เช่นการจัดให้มีบุคลากรของผู้ออกแบบเข้าร่วมปรึกษาในการวางแผน  
และติดตามความก้าวหน้าของงานในขั้นตอนก่อสร้าง  เพื่อลดปัญหาข้อสงสัยในระหว่างการ
ก่อสร้าง การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มที่ท าหน้าที่ออกแบบ  เพื่อให้ผู้ออกแบบมีเวลา
เพียงพอ ในการจัดท ารายละเอียดและข้อก าหนดได้อย่างชัดเจนการแจกแจงรายละเอียดหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบของกลุ่มต่าง ๆ  อย่างชัดเจน เป็นต้น วิธีการต่าง ๆ  เหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็น
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แนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างได้  ความ
ล่าช้าที่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในโครงการแล้ว  ยังท าให้ผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่ง
ปลูกสร้างต้องเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น  การป้องกันปัญหาที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้าง นอกจากช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานที่ก าหนดแล้ว ยังท าให้การ
ก่อสร้างแล้วเสร็จตามหมายก าหนดการที่ได้วางแผนไว้ 

ในการพัฒนาประเทศ ส่วนหนึ่งที่มีความส าคัญและเป็นปัจจัยที่อาจชี้วัดความเจริญของ
ประเทศนั้นได้คือ มีการก่อสร้างขึ้นเร่ือยๆ โดยไม่มีขีดจ ากัด ไม่ว่าจะเป็น ตึก อาคาร หรือสถานที่
ต่าง ๆ  เพราะการก่อสร้างในแต่ละสถานที่ต่าง ๆ  ที่มีความสอดคล้องต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม
วัฒนธรรม และด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการก่อสร้างอาคาร ตึก คอนโดมิเนียม บ้าน เพื่อที่อยู่อาศัยของ
ประชาชนโดยทั่วไปด้วย ในด้านเศรษฐกิจนั้นจะช่วยให้มีอาคารสถานที่ให้ผู้ผลิตมีสถานที่ในการ
ผลิต และเกิดการผลิตเพิ่มมากขึ้น ช่วยให้มีการขยายตลาดบุกเบิกทรัพยากรธรรมชาติ  ส่งเสริม
ด้านอุตสาหกรรม และด้านอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง ในด้านสังคมจะช่วยให้เกิดสถานศึกษาเพิ่มมากขึ้น 
ประชาชนมีมาตรฐานการครองชีพและการศึกษาดีขึ้น  มีการกระจายถ่ายทอดวัฒนธรรมและ
เทคโนโลยี ฯลฯ ส่วนด้านอ่ืน ๆ เช่นการเมืองและการทหารจะช่วยให้มีอาคารสถานที่ที่มั่นคง ซึ่ง
สอดคล้องให้เกิดความมั่นคงภายในประเทศชาต ิ

อาคารสถานที่ ปัจจุบันมีหลายรูปแบบ มีหลายลักษณะแตกต่างกันไป ได้แก่ ตึก บ้านที่อยู่
อาศัย คอนโดมิเนียม อาคารส าหรับหน่วยงานราชการ อาคารของหน่วยงานเอกชน   และสถานที่ 
อ่ืน ๆ อีกมากมาย  ในแต่ภูมิภาคในประเทศไทยมีการก่อสร้างเกือบทุกสถานที่ ทุกเขต  อยู่
ตลอดเวลา และเนื่องจากการก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งผู้วิจัยได้ปฏิบัติงาน
และควบคุมงานมีทั้งแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนด และไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนด 
ซึ่งผลของความล่าช้าที่ได้เกิดขึ้นส่งผลให้ผู้รับเหมาและเจ้าของงานที่รับผิดชอบขาดทุน เนื่องจากถ้า
งานแล้วเสร็จล่าช้าท าให้ผู้รับเหมาก่อสร้าง หรือ บริษัทผู้รับผิดชอบในการก่อสร้างนั้น ๆ  ต้องช าระ
ค่าปรับในการก่อสร้างที่ไม่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ได้ก าหนดไว้ เป็นจ านวนเงินที่มากพอสมควร 
หากว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย หรือมีการขอขยายเวลาในการก่อสร้างเพิ่มเติมเพื่อให้งานได้
แล้วเสร็จ 

การพัฒนาระบบโครงการก่อสร้างโดยเฉพาะด้านก่อสร้างอาคาร ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญอย่าง
ยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ ในการก่อสร้างอาคารแต่ละคร้ัง จะมีการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดินในการน ามาใช้
ก่อสร้าง ออกแบบ ประเมินราคางาน พิจารณาคุณสมบัติของผู้รับเหมา จัดประกวดราคา รวมถึงควบ 
คุมตรวจสอบการท างานของผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามข้อก าหนดและหมายก าหนดการ ซึ่งผู้รับเหมา
ที่ชนะการประกวดราคาต้องด าเนินการก่อสร้างให้เป็นไปตามรูปแบบและข้อก าหนดของแต่ละ
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โครงการ โดยต้องปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลาที่ระบุในสัญญาการด าเนินงานใน
โครงการก่อสร้างหนึ่งๆ ต้องใช้เวลานาน และมีขั้นตอนการท างานหลายขั้นตอน ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้น
ในโครงการอาจท าให้เกิดความเสียหาย และ/หรือท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการได้ 
 สัญญาการก่อสร้างถูกน ามาใช้ เพื่อก าหนดความสัมพันธ์และความรับผิดชอบของทุกฝ่ายที่
ร่วมกันท างานในโครงการ แต่เนื่องจากสัญญาที่ใช้ในโครงการก่อสร้างแต่ละโครงการมีระยะเวลา
ของสัญญาค่อนข้างนานและมีความซับซ้อนมาก จึงท าให้ปัญหาในการก่อสร้างเกิดขึ้นได้เสมอ ซึ่ง
หากมีปัญหาเกิดขึ้นในโครงการและมีผลเสียต่อการด าเนินโครงการ  ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการ
ท างานต้องร่วมกันประชุมปรึกษา เพื่อหาข้อตกลงกันในปัญหาที่เกิดขึ้น ซึ่งหากไม่สามารถหา
ข้อตกลงที่สร้างความพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งส่งผล
ให้เกิดความล่าช้าได้ 

ปัญหาที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ
ไทย มีหลายปัญหาที่เป็นสาเหตุความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง  ซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุก
ฝ่าย ที่ร่วมมือกันในโครงการแล้ว ยังท าให้ประชาชนผู้ที่ต้องการจะใช้อาคารเพื่อที่จะท าประโยชน์
ต้องเสียเวลาไปด้วย การรับทราบถึงปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง  
สามารถน าไปหาแนวทางการป้องกันปัญหาต่าง ๆ  ที่อาจเป็นสาเหตุของความล่าช้าได้แนวทางการ
ป้องกัน หรือ หลีกเลี่ยงปัญหาในงานก่อสร้างมีหลายวิธี เช่นการจัดให้มีบุคลากรของผู้ออกแบบเข้า
ร่วมปรึกษาในการวางแผน และติดตามความก้าวหน้าของงานในขั้นตอนก่อสร้าง  เพื่อลดปัญหาข้อ
สงสัยในระหว่างการก่อสร้าง (Al – Qudsi, 1995) การจัดสรรเวลาที่เหมาะสมส าหรับกลุ่มที่ท า
หน้าที่ออกแบบ เพื่อให้ผู้ออกแบบมีเวลาเพียงพอ ในการจัดท ารายละเอียดและข้อก าหนดได้อย่าง
ชัดเจน (Semple et al., 1994) การแจกแจงรายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มต่าง ๆ  
อย่างชัดเจน เป็นต้น วิธีการต่าง ๆ  เหล่านี้สามารถน ามาใช้เป็นแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่
เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้างได ้
 ความล่าช้าที่เกิดขึ้นซึ่งนอกจากจะไม่เป็นผลดีต่อทุกฝ่ายในโครงการแล้ว  ยังท าให้ผู้ใช้
ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้างต้องเสียเวลาโดยไม่จ าเป็น  การป้องกันปัญหาที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิด
ความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง  นอกจากช่วยให้การควบคุมค่าใช้จ่ายเป็นไปตามแผนงานที่
ก าหนดแล้ว ยังท าให้การก่อสร้างแล้วเสร็จตามหมายก าหนดการที่ได้วางแผนไว้ 

ดังนั้นผู้วิจัยมีความสนใจที่จะศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร 
เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ประเทศไทย เพื่อต้องการทราบถึงปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความ
ล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร สามารถน าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล น ามาเป็นแนวทางในการ
ป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า กับงานก่อสร้างอาคาร  เจ้าของงานผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง 
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สามารถน าข้อมูลผลการวิจัยนี้ไปเตรียมความพร้อมและวางแผนงานก่อสร้าง และวิศวกร  บุคคล
ทั่วไปที่สนใจในงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ  สามารถน าความรู้ที่ได้จากการวิจัยคร้ังนี้ไปใช้ให้เกิด
ประโยชน์ได ้
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.2 เพื่อหาแนวทางในการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

1.2.3 เพื่อต้องการให้เจ้าของงาน  ผู้ออกแบบ  และผู้รับจ้าง สามารถน าข้อมูลงานวิจัยนี้ไป
เตรียมความพร้อมและวางแผนงานก่อสร้าง 

1.2.4 เพื่อเป็นความรู้แก่วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่สนใจในผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่
ก่อให้เกิดปัญหาที่เกิดจากความล่าช้าในงานก่อสร้าง 

 
1.3  กรอบแนวคิดการวิจัย  
 การวิจัยคร้ังนี้ เพื่อการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยมีตัวแปรอิสระที่เป็นข้อมูลทั่วไป จ าแนกเป็น เพศ อายุ ข้อมูลการ
ท างาน จ าแนกเป็น ประสบการณ์การท างาน ลักษณะงานในปัจจุบัน ภาระงานที่ได้รับข้อมูล
การศึกษา จ าแนกเป็น ระดับการศึกษาที่ส าเร็จ สาขาวิชาที่ส าเร็จ และ  ตัวแปรตาม ที่เป็น
สาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนก
ออกเป็น 3 ด้าน คือ สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเชย สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้  
และ สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้  ดังนี้ 
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 ตัวแปรอิสระ(Independent Variables)    ตัวแปรตาม (Dependent Variables)
     

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
1.4 ขอบเขตของการวิจัย 

การวิจัยคร้ังนี้ ท าการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขต
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 โครงการ ดังนี้  
 
ตารางที่ 1.1 โครงการก่อสร้างอาคาร 7 โครงการ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่น ามาเป็นกลุ่ม
 ตัวอย่างในการวิจัย 

 
 

ล าดบั โครงการ เร่ิมสญัญา จบสญัญา งบประมาณ บริษัท จงัหวัด
1 อาคารสถาบนัขงจือ้ 12-พ.ย.-54 5-ม.ค.-56 54,880,000 ขอนแกน่ พ.พาณิชย์ ขอนแกน่
2 หอพักอาศยั 4-ม.ีค.-55 7-ก.ย.-57 12,000,000 เอ็นเอสเอ็ม เฟอร์เฟค อุดรธานี
3 PS ตลาดจอมพล 23-ม.ีค.-56 30-ธ.ค.-57 84,000,000 คยููฮง รับเหมากอ่สร้างจ ากดั ขอนแกน่
4 โรงงานผลติหลงัคาตราดาว 4-เม.ย.-56 16-ม.ิย.-57 14,350,000 ซกูา้ไทย สกลนคร
5 อาคารพักอาศยั ค.ส.ล. 4 ชั้น 6-ม.ิย.-56 9-ธ.ค.-56 9,620,000 เอ็นเอสเอ็ม เฟอร์เฟค อุดรธานี
6 เอเวอเรสต์คอนโดมเินียม 14-ก.ย.-56 20-พ.ย.-57 270,000,000 เวสอุบล เอ็นจเินียร่ิง ขอนแกน่
7 โบสถค์ริสต์ โปรแตสแตนท ์ 30-ม.ค.-57 10-ต.ค.-57 37,000,000 บองโอน ดไีซน์ บรีุรัมย์

1. ข้อมูลทั่วไป 

- เพศ 

- อายุ 

2. ข้อมูลการท างาน 
- ประสบการณ์การท างาน 
- ลักษณะงานในปัจจุบัน 
- ภาระงานที่ได้รับ 

3.  ข้อมูลการศึกษา 

- ระดับที่ส าเร็จการศึกษา 

- สาขาวิชาที่ส าเร็จ 
 

สาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงาน
ก่อสร้างอาคาร 

1. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย 

2. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้   

3. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับไม่ได้ 

วิเคราะห์สรุปผล 
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เป็นโครงการที่ด าเนินการแล้วเสร็จและก าลังด าเนินก่อสร้างอยู่โดยจัดแบ่งกลุ่มการเก็บ
ตัวอย่างข้อมูล ดังต่อไปนี้ 

1.  กลุ่มผู้ออกแบบ 
2.  กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ 
3.  กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
ท าการแจกแบบสอบถามและท าการสัมภาษณ์วิศวกรผู้ที่มีประสบการณ์ในประเภทงาน

โครงการก่อสร้างอาคารต่าง ๆ  ของหน่วยงานของรัฐและหน่วยงานของเอกชน ที่รับผิดชอบในงาน
ก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ านวน 7 โครงการ ดังที่ได้กล่าวมาข้างต้น เพื่อ
จัดท าเป็นแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างโครงการ
ต่าง ๆ  ระยะในเร่ิมศึกษาและด าเนินการเก็บข้อมูล ตั้งแต่ เดือน ธันวาคม 2556 ถึง เดือน เมษายน 
2557 

 
1.5  ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ 

1.5.1 ท าให้ทราบถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ   
1.5.2 ท าให้ทราบถึงแนวทางในการป้องกันและแก้ไขสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงาน 
 ก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้ 
1.5.3 เจ้าของงาน, ผู้ออกแบบ และผู้รับจ้าง สามารถน าข้อมูลงานวิจัยนี้ไปเตรียมความ

พร้อมและวางแผนงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ได้ 
1.5.4 น าผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูลน าไปเป็นความรู้แก่วิศวกร และบุคคลทั่วไปที่

สนใจ 
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บทที ่2  
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 
2.1  ประเภทของความล่าช้า 

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างแบ่งออกเป็น 3 ประเภท คือ ความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย (Compensable Delay) ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ (Excusable Delay) และความล่าช้า
ประเภทยอมรับไม่ได้ (Nonexcusable Delay) (Scott, 1997) ซึ่งอธิบายได้ดังนี้ 

1.  ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย (Compensable Delay) เป็นความล่าช้าที่เกิดจากความผิด
ของเจ้าของงาน เช่น เจ้าของงานมีค าสั่งให้หยุดงาน เจ้าของงานท าการเปลี่ยนแปลง
รูปแบบหรือข้อก าหนด ความล่าช้าในการอนุมัติผลทดสอบ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานต้อง
ขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา  และต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส าหรับ
ปัญหาที่เกิดขึ้น 

2.  ความล่าช้าประเภทยอมรับได้ (Excusable Delay) เป็นความล่าช้าที่ไม่ได้เกิดจาก
ความผิดของทั้งเจ้าของงานและผู้รับเหมา หรือสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นเหตุ
สุดวิสัย เช่น ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ การประท้วงหยุดงาน การค้นพบซาก
อารยธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้างเป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานอาจขยายเวลาในการก่อสร้าง
ให้กับผู้รับเหมา แต่ไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายจากปัญหาที่เกิดขึ้น 

 3.  ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ (Nonexcusable Delay) เป็นความล่าช้าที่เกิดจาก
ความผิดของผู้รับเหมา เช่น สิ่งปลูกสร้างไม่เป็นไปตามแบบและข้อก าหนด ความล่าช้า
ในการปฏิบัติงาน ความล่าช้าเนื่องจากอุบัติเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในการ
ท างานของผู้รับเหมา เป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานไม่จ าเป็นต้องขยายเวลาในการก่อสร้าง
ให้กับผู ้รับเหมา  และไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าใน
ประเภทนี ้

 
2.2  สาเหตุของความล่าช้า 

ความล่าช้าที่เกิดขึ้นในการก่อสร้าง ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งสาเหตุของ
ความล่าช้าที่เกิดขึ้น ตามประเภทของความล่าช้าทั้ง 3 ประเภทได้ดังน้ี 
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2.2.1  สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเชย 
เป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานของงาน  ซึ่ง Fisk (1997) ได้สรุปสาเหตุ

ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการเนื่องจากการท างานของเจ้าของงานไว้ดังนี้ 
             -  การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 
             -  การอนุมัติผลการทดสอบวัสดุที่น ามาใช้ในการก่อสร้างล่าช้า 
             -  ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบค าถามจากผู้รับเหมา 
             -  การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างาน 
             -  การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา 
             -  การประมาณปริมาณงานผิดพลาด 
             -  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดก าหนดการ 
             -  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 
             -  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน 
             -  ความล้มเหลวในการครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง 
             -  ความล้มเหลวในการใช้สิทธิ์บนเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 
             -  การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืน 
             -  การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมาโดยเจ้าของงานรายอ่ืน 
             -  การขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 
             -  การมีสายงานการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนซึ่งมีผลให้การท างานล่าช้า 
             -  ความล่าช้าในการด าเนินการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน 
             -  การด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยราชการล่าช้า 
             -  ความล่าช้าในการอนุมัติหมายก าหนดการ 
             -  การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 
             -  ตัวสัญญาระบุรายละเอียดหมายก าหนดการไม่เพียงพอ 
             -  หมายก าหนดการที่ระบุในสัญญาไม่สอดคล้องกับขั้นตอนของการท างาน 
             -  รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 
             -  สัญญาระบุขอบเขตความรับผิดชอบไม่ชัดเจน 

สาเหตุความล่าช้าต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ผู้รับเหมาสามารถน ามาใช้ในการเรียกร้องให้
เจ้าของงานจ่ายชดเชยส าหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น หรือขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็น
ความผิดที่เกิดจากเจ้าของงาน แต่เจ้าของงานอาจป้องกันความรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
สาเหตุความล่าช้าประเภทนี้ได้ในบางกรณี ดังที่ Leishman (1991) ได้เสนอวิธีป้องกันเจ้าของงาน
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จากการเรียกชดเชยส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดจากปัญหาความล่าช้าบางสาเหตุ โดยเสนอให้เจ้าของงาน
เพิ่มข้ออนุสัญญา No Damage for Delay Clause (NDC) ซึ่งเจ้าของงานต้องระบุข้อตกลงในสัญญา
อย่างชัดเจนว่า “ผู้รับเหมาสัญญาจะไม่เรียกชดเชยส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากสาเหตุของความ
ล่าช้าต่าง ๆ ” โดยระบุสาเหตุของความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในโครงการไว้  เช่น ความล่าช้าที่เกิดจาก
ค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน ความล่าช้าที่มีสาเหตุจากเจ้าของงานเปลี่ยนแผนงานการท างาน ความล่าช้าที่
เกิดจากความบกพร่องของเอกสารสัญญา ความล่าช้าที่ในการครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง
หรือทางเข้าโครงการ ความล่าช้าในการอนุมัติแผนงานหรือการตอบหนังสือให้กับผู้รับเหมา  ความ
ล่าช้าที่เกิดจากความขัดแย้งของแบบก่อสร้าง ความล่าช้าที่เกิดจากการออกแบบผิดพลาด เป็นต้น ไว้
ในสัญญา ซึ่งการใช้สัญญาในลักษณะนี้เป็นการผลักภาระความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากสาเหตุความ
ล่าช้าต่าง ๆ ให้กับผู้รับเหมา ซึ่งหากผู้รับเหมายินยอมท าข้อตกลงดังกล่าว ความล่าช้าที่เกิดขึ้นจะถูก
จัดให้เป็นความล่าช้าประเภทยอมรับได้ทันที 

2.2.2  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 
เป็นสาเหตุที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดในการท างานของเจ้าของงานหรือผู้รับเหมาซึ่ง  

Fisk (1997) และ Leishman (1991) ได้กล่าวถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้าประเภทยอมรับได้ไว้
ดังนี ้
           -  ปัญหาที่เกิดจากสภาพของดินที่ไม่ดี 
           -  ปัญหาที่เกิดจากความบกพร่องของข้อก าหนด หรือเอกสารสัญญา 
           -  ปัญหาจากสภาพหน้างานเกิดการเปลี่ยนแปลง 
           -  การค้นพบโบราณวัตถุ หรือแหล่งอารยธรรมโบราณ หรือการค้นพบซากมนุษย์โบราณ

ในพื้นที่ก่อสร้าง 
             -  ปัญหาจากงานก่อสร้างสาธารณูปโภคใต้ดินเดิม 
          -  ปัญหาที่เกิดจากการค้นพบสารพิษ หรือวัสดุอันตรายในเขตพื้นที่ก่อสร้าง 
          -  ปัญหาที่เกิดจากภาวะ การหยุดงาน 
          -  ปัญหาที่เกิดจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ 

สาเหตุของความล่าช้าต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ไม่ได้เกิดขึ้นจากทั้งผู้รับเหมาและเจ้าของ
งาน ซึ่งผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถน าสาเหตุความล่าช้าประเภทนี้  มาใช้ในการเรียกร้องให้เจ้าของ
งานขยายเวลาการก่อสร้างได้ 
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2.2.3  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ 
เป็นสาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานของผู้รับเหมา ซึ่ง Fisk (1997) ได้สรุปสาเหตุ

ต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าของโครงการเนื่องจากการท างานของผู้รับเหมาไว้ดังนี้ 
  -  ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) เพื่อขออนุมัติต่อเจ้าของ

งาน 
   -  ความล่าช้าในการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์ หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
   -  การใช้บุคลากรที่มีคุณสมบัติไม่เหมาะสมกับงาน 
   -  ความบกพร่องในการประสานงานกับผู้รับเหมาย่อย 
   -  ความล่าช้าที่เกิดจากการท างานของผู้รับเหมาย่อย 
   -  ความล่าช้าในการตอบหนังสือที่ส่งจากเจ้าของงาน 
   -  สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา ข้อก าหนดหรือแบบก่อสร้างระบุ 
   -  ความละเลยต่อการปรับปรุงหมายก าหนดการการท างาน ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่ 
  เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง 
   -  ขาดความร่วมมือในการประสานงานกับกลุ่มอ่ืน ที่ร่วมมือกันท างานในโครงการ 
   -  ความคลาดเคลื่อนของงาน ที่ไม่เป็นไปตามหมายก าหนดการ 
   -  การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องจากเจ้าของงาน ที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลงตามค าขอร้องนั้น

ไปแล้วนอกจากนี้การท างานตามหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการก่อสร้าง  ที่
ได้รับมอบหมายให้จัดการและดูแลการก่อสร้าง ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและมี
ความส าคัญอย่างยิ่งในการด าเนินโครงการ  อาจเป็นสาเหตุให้เกิดความล่าช้าของ
โครงการขึ้นได้ดังสาเหตุต่อไปนี้ 

         -  การขาดประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการวางแผนการก่อสร้าง 
         -  การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด 
         -  ความบกพร่องในการจัดเก็บข้อมูล 
         -  ความบกพร่องในการประสานงานที่หน้าสนาม 
         -  ความบกพร่องในการติดตามงานและปรับหมายก าหนดการ 
         -  การจัดเก็บข้อมูลไม่เพียงพอ 
         -  ความบกพร่องในการด าเนินการประชุมปรึกษางาน 

สาเหตุความล่าช้าต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสาเหตุที่ผู้รับเหมาไม่สามารถน ามาใช้ในการเรียกร้อง
ให้เจ้าของงานจ่ายชดเชยส าหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หรือขอขยายเวลาการก่อสร้างได้ เนื่องจากเป็น
สาเหตุที่เกิดจากความผิดพลาดในการท างานของผู้รับเหมาเองสาเหตุของความล่าช้าประเภทต่าง  ๆ 
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ดังที่ได้เสนอไว้ในข้างต้น สรุปได้ว่าทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการด าเนินโครงการ อาจท าให้เกิดความ
ล่าช้าในการก่อสร้างได้ทั้งสิ้น ซึ่งจากการศึกษาข้อมูลที่น ามาใช้ในงานวิจัยนี้ มีหลายสาเหตุของการ
ขอขยายเวลาการก่อสร้างอาคารในเขตภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดอยู่ในสาเหตุของความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย ซึ่งเป็นสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดจากความบกพร่องในการปฏิบัติงานของ
โครงการเอง เช่น ปัญหาการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน ปัญหาการอนุมัติผลทดสอบล่าช้า เป็นต้น 
 
2.3  ความถี่ การขยายเวลา และมูลค่าการชดเชย จากสาเหตุความล่าช้าต่าง ๆ 

ปัญหาการก่อสร้างที่ส่งผลให้เกิดความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง เกิดได้จากหลายสาเหตุ 
ซึ่งแต่ละสาเหตุนอกจากสามารถพบเห็นได้มากน้อยต่างกันแล้ว แต่ละสาเหตุยังท าให้เกิดการขยาย
เวลาของโครงการไม่เท่ากัน และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่มีมูลค่าแตกต่างกันไป ซึ่งมีงานวิจัยหลายฉบับ
ที่ศึกษาถึงความถี่การขยายเวลา และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นในโครงการที่เกิดข้อขัดแย้งเนื่องจากปัญหา
ความล่าช้าในโครงการ 

2.3.1  ความถี่ของสาเหตุความล่าช้าประเภทต่าง ๆ 
การศึกษาเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายและเวลาที่สูญเสียเนื่องจากการเรียกชดเชยที่เกิดขึ้นในงาน

ก่อสร้างโดยรวบรวมข้อมูลโครงการก่อสร้างที่เกิดการเรียกชดเชยจ านวนทั้งสิ้น  24โครงการในฝั่ง
ตะวันตกของประเทศแคนาดา ซึ่งสรุปได้ว่า ปัญหาที่ท าให้เกิดการเรียกชดเชยในโครงการก่อสร้างมี
ทั้งสิ้น 4 ปัญหา เป็นปัญหาที่เกี่ยวกับความล่าช้าอยู่ 2 ปัญหา คือ ปัญหาความผิดปกติของสภาพ
ภูมิอากาศ (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) และปัญหาจากความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ทางเข้าพื้นที่
ก่อสร้าง (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ซึ่งปัญหาจากการผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ มีจ านวน
คร้ังของการเรียกชดเชยสูงกว่าปัญหาของความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ทางเข้าพื้นที่ท างานในการ
วิเคราะห์การเรียกชดเชยที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้างอาคารระหว่าง  ค.ศ.1982 – ค.ศ.1987 ใน
ประเทศสหรัฐอเมริกา ได้ท าการรวบรวมข้อมูลการเรียกชดเชยจ านวนทั้งสิ้น 71 คร้ัง ซึ่งสรุปล าดับ
ความถี่จากมากไปน้อย เฉพาะสาเหตุที่ท าให้เกิดความล่าช้าได้ดังนี้ ปัญหาจากความผิดพลาดของ
แผนงานและข้อก าหนด (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ปัญหาจากความบกพร่องในการส ารวจ
พื้นที่ก่อสร้าง (ความล่าช้าประเภทยอรับได้) ปัญหาจากการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง (ความ
ล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้) และงานเจ้าของงาน (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ปัญหาจากความ
ผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) ปัญหาจาการจัดการด้านการจราจร 
(ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้) และ ปัญหาจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหลังเสร็จสิ้น
โครงการ (ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้) ปัญหาจากการจัดประกวดราคา (ความล่าช้าประเภท
ยอมรับได)้ ตามล าดับการศึกษาเกี่ยวกับการเรียกชดเชยในงานก่อสร้างในประเทศไทยซึ่ง พินิจ กาน
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ติกูล (2535) ได้ท าการศึกษาการเรียกชดเชยในกรณีของเขื่อนเชี่ยวหลาน  สรุปได้ว่าปัญหาที่ท าให้
เกิดการเรียกชดเชยมีทั้งสิ้น 4 ปัญหา ซึ่งมีอยู่ 2 ปัญหาที่เป็นสาเหตุของการขยายเวลา คือ ปัญหาจาก
การเปลี่ยนแปลงงาน (ความล่าชาประเภทต้องชดเชย) ซึ่งพบได้มากกว่าปัญหาจากการเพิ่มงาน 
(ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) 

สรุปได้ว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุความล่าช้าในงานก่อสร้าง แต่ละสาเหตุสามารถพบได้มาก
น้อยต่างกัน ซึ่งนอกจากความแตกต่างในด้านความถี่แล้ว ปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าที่
เกิดขึ้น ยังมีผลต่อการขยายเวลาของโครงการแตกต่างกันอีกด้วย 

2.3.2  การขยายเวลาการก่อสร้างเนื่องจากสาเหตุความล่าช้าประเภทต่าง ๆ 
ในงานวิจัยของ Diekmann and Neison (1995) ซึ่งท าการศึกษาความถี่และความล่าช้าของ

การเรียกชดเชยในการก่อสร้าง โดยศึกษาข้อมูลของโครงการที่มีการเรียกชดเชยทั้งสิ้น 22โครงการ 
ซึ่งมีการเรียกชดเชยทั้งสิ้น 427 คร้ัง สรุปได้ว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าที่ท าให้เกิดขยาย
เวลาของโครงการสูงสุด 4 ล าดับแรก คือ ปัญหาจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ (ความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้) โดยมีปัญหาความล่าช้าจากภาวการณ์หยุดงาน (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) 
ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่ก่อสร้าง (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) และปัญหาจา
การออกแบบผิดพลาด (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ตามล าดับ ซึ่งต่างจากงานวิจัยของ พินิจ 
กานติกูล (2535) ที่มีปัญหาที่เป็นสาเหตุความล่าช้าอยู่ 2 ปัญหา คือ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงงาน 
(ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ซึ่งได้รับการขอขยายเวลามากกว่า ปัญหาจากความไม่แน่นอนของ
งานใต้ดิน (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) เห็นได้ว่าปัญหาที่เป็นสาเหตุความล่าช้าแต่ละปัญหา ท า
ให้เกิดการขยายเวลาโครงการในระดับที่แตกต่างกัน  ซึ่งนอกจากความแตกต่างกันในด้านเวลา
ของความล่าช้าแล้ว ปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าแต่ละปัญหายังมีมูลค่าการชดเชยที่ได้รับ
แตกต่างกันด้วย 

2.3.3  มูลค่าการชดเชยเน่ืองจากสาเหตุความล่าช้าประเภทต่าง ๆ 
ปัญหาที่เป็นสาเหตุของความล่าช้าที่มีมูลค่าการชดเชยเรียงตามล าดับจากมากไปน้อย  

ปัญหาในการปฏิบัติงานของเจ้าของงาน ปัญหาของแผนงานและข้อก าหนด และปัญหาการจัดการ
ประกวดราคา ตามล าดับ ซึ่งในงานวิจัยของ พินิจ (2535) ได้ท าการเปรียบเทียบจากมูลค่าการชดเชย
ของสาเหตุการเรียกชดเชยต่าง ๆ ซึ่งสรุปได้ว่า สาเหตุจากปัญหาการเพิ่มงาน เป็นสาเหตุที่มีมูลค่า
การชดเชยสูงกว่าปัญหาการเปลี่ยนแปลงงานเห็นได้ว่าแนวทางการศึกษาเกี่ยวกับข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น
ในโครงการก่อสร้างของงานวิจัยแต่ละฉบับเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นในอดีต  ซึ่งนอกจากวิธี
รวบรวมข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงในโครงการต่าง ๆแล้ว ยังมีงานวิจัยเกี่ยวกับข้อขัดแย้งในงานก่อสร้าง
บางฉบับ ท าการเก็บข้อมูลขัดแย้ง โดยวิธีสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญในสาขาอาชีพต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
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การก่อสร้าง ดังแสดงในงานวิจัยของ Jahren and Dammeier (1990) ซึ่งได้ท าการศึกษาถึงข้อขัดแย้ง
ในงานก่อสร้าง โดยรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับการ
เรียกชดเชยในงานก่อสร้าง ซึ่งอาชีพที่เป็นเป้าหมายในการรวบรวมข้อมูลมี 3 อาชีพ คือ ผู้เชี่ยวชาญ
ในอาชีพผู้รับเหมาก่อสร้าง ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพผู้ออกแบบ ผู้เชี่ยวชาญในอาชีพทนายความ อาชีพ
ละ 10 ท่าน จากความเห็นและประสบการณ์ของผู้ตอบแบบสอบถาม สรุปได้ว่า ปัญหาข้อขัดแย้งใน
โครงการก่อสร้างที่เป็นสาเหตุของการเรียกชดเชย  2 อันดับแรก คือ ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลง
เงื่อนไข (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) และปัญหาจากการอนุมัติจ่ายเงินงวด (ความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย) ตามล าดับ ซึ่งในปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ผู้ตอบแบบสอบถามได้ระบุปัญหา
ย่อยลงไปอีก 2 ปัญหา คือ ปัญหาจากความบกพร่องของข้อก าหนด (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) 
และ ปัญหาจากงานใต้ดิน (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) เป็นปัญหาที่ท าให้เกิดการเรียกชดเชย
มากที่สุดในการศึกษาสาเหตุความล่าช้าโดยวิธีเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์วิศวกรของ  ซึ่งได้ศึกษา
สาเหตุความล่าช้าของการก่อสร้างอาคารของกรุงเทพมหานคร  โดยสัมภาษณ์วิศวกรทั้งฝ่ายเจ้าของ
งานและผู้รับเหมาที่ท างานในโครงการก่อสร้างกรุงเทพมหานคร พบว่าสาเหตุความล่าช้าที่มีความถี่
สูงที่สุดในความเห็นของผู้ว่าจ้าง คือ สาเหตุจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ โดยมีสาเหตุจากผู้ว่าจ้าง 
(ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) และสาเหตุจากผู้รับจ้าง (ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้) มี
ความถี่รองลงมาตามล าดับ ในขณะที่ผู้รับจ้างมีความเห็นว่า สาเหตุจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ เป็น
สาเหตุความล่าช้าที่มีความถี่สูงที่สุด โดยมีสาเหตุจากผู้ว่าจ้าง (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) และ
สาเหตุจากปัจจัยภายนอก (ความล่าช้าประเภทยอมรับได้) มีความถี่รองลงมาตามล าดับโดยไม่มี
สาเหตุความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากผู้รับจ้างเลย ซึ่งสาเหตุความล่าช้าจากผู้ว่าจ้างเป็นสาเหตุที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าเฉลี่ยต่อคร้ังที่สูงที่สุด โดยมีสาเหตุย่อยของสาเหตุที่เกิดจากผู้ว่าจ้าง  คือ การรอแก้ไข
แบบ เป็นสาเหตุย่อยที่มีความถี่สูงที่สุด และท าให้เกิดความล่าช้าเฉลี่ยต่อคร้ังสูงที่สุดงานวิจัยของ 
มารุต ชาวสวน (2549) ที่ศึกษาปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าภายในโครงการก่อสร้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดสระบุรี พบว่ามุมมองราชการ ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างอาคาร งานลาน/ถนน คือ การที่ไม่มีเคร่ืองจักรประจ าเป็นของตัวเอง (ความล่าช้าประเภท
ยอมรับไม่ได้) มุมมองผู้รับเหมา ปัจจัยที่ท าให้เกิดความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร งานลาน /
ถนน คือ การขาดแคลนแรงงานก่อสร้าง เนื่องจากฤดูเกษตรกรรม (ความล่าช้าประเภทยอมรับ
ไม่ได้) การศึกษาความล่าช้าสาเหตุของการขอขยายเวลาก่อสร้างงานดังกล่าว  และแนวทางป้องกัน 
สรุปได้ว่าสาเหตุจากความล้านั้นเกิดจากปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดิน  (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) 
เป็นสาเหตุที่มีเปอร์เซ็นต์ความล่าช้าเฉลี่ยสูงที่สุดการเปรียบเทียบปัจจัยความล่าช้าระหว่างงานของ
เอกชนและหน่วยงานของราชการของ บรรหาร เอกโรจนกุล (2549) โดยศึกษาจากกลุ่มคน 3 กลุ่ม 
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ได้แก่ ผู้บริหารโครงการ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง และผู้ออกแบบผลการวิจัยสรุปได้ว่าผู้บริหาร
โครงการมีความเห็นว่า งานเอกชนความล่าช้าเกิดจากปัจจัยด้านคน ซึ่งมีปัจจัยย่อย คือ มีการ
เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) ส่วนงานราชการมีความคิดเห็นว่า
ความล่าช้าเกิดจาก ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งมีปัจจัยย่อย คือ ขั้นตอนการจ่ายเงินล่าช้า (ความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย) ความคิดเห็นของผู้รับเหมางานก่อสร้างมีความเห็นว่า งานเอกชนมีสาเหตุความ
ล่าช้าคือ ปัจจัยด้านคน ซึ่งมีปัจจัยย่อย คือ มีการเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขรูปแบบ (ความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย) ส่วนงานราชการ คือ ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งมีปัจจัยย่อย คือ การทุจริตคอรัปชั่น (ความ
ล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้) ความคิดเห็นของผู้ออกแบบมีความเห็นว่า งานเอกชนคือ ปัจจัยด้าน
การก่อสร้าง ปัจจัยย่อยคือ กระบวนการขออนุญาตในการก่อสร้างมีความล่าช้า (ความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้) ส่วนงานราชการ คือ ปัจจัยด้านการเงิน ซึ่งมีปัจจัยย่อยคือ อัตราค่าน้ ามันที่แปรปรวน
ขึ้น-ลง (ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย) จากผลงานการวิจัยดังที่กล่าวไปในข้างต้น เห็นได้ว่าใน
งานวิจัยแต่ละฉบับ มีปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งแตกต่างกันไป ซึ่งบางปัญหาพบได้จาก
งานวิจัยมากกว่า 1 ฉบับ เช่น ปัญหาข้อขัดแย้งจากการเพิ่มงาน ปัญหาจากความผิดปกติของสภาพ
ภูมิอากาศ เป็นต้น ซึ่งสามารถรวบรวมปัญหาในงานก่อสร้างที่เป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งได้ถึง  15 
ปัญหา ดังนี ้
             1.  ปัญหาจากการเพิ่มงาน 
             2.  ปัญหาจากการเร่งงาน 
             3.  ปัญหาจากการเปลี่ยนแปลงงาน 
             4.  ปัญหาจากความล่าช้าในการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาก่อสร้าง 
             5.  ปัญหาจากความล่าช้าในการปฏิบัติงานของเจ้าของงาน 
             6.  ปัญหาจากความบกพร่องในการส ารวจพื้นที่การก่อสร้าง 
             7.  ปัญหาจากความบกพร่องในกรรมสิทธิ์ทางเข้าพื้นที่ก่อสร้าง 
             8.  ปัญหาจากความผิดพลาดของแผนงานและข้อก าหนด 
             9.  ปัญหาจากการอนุมัติจ่ายเงินงวด 
            10. ปัญหาจากความผิดพลาดในการประกวดราคา 
            11. ปัญหาจากการปรับราคา 
            12. ปัญหาจากการจัดการจราจร 
            13. ปัญหาจากการปรับปรุงสภาพแวดล้อมหลังเสร็จโครงการ 
            14. ปัญหาจากการสื่อสารที่บกพร่อง 
            15. ปัญหาจากความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ 
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  จากแนวทางการวิจัยดังที่ได้เสนอมาในข้างต้น สามารถน ามาประยุกต์ใช้เป็นแนวทาง
การศึกษาของงานวิจัยฉบับนี้ได้เป็นอย่างดี ทั้งในส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูลของสาเหตุของการ
ขยายเวลาในงานก่อสร้างโครงการ และการสัมภาษณ์แนวทางการป้องกันปัญหาที่ท าให้เกิดข้อ
ขัดแย้งในการก่อสร้าง 
 
2.4  ปัจจัยท่ีมีผลต่อปัญหาความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง 

นอกจากสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดปัญหาความล่าช้าแล้ว ในงานวิจัยของ Diekmann (1985) 
ซึ่งได้ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างมูลค่าโครงการ  กับ ความถี่ของการเรียกชดเชย พบว่าใน
โครงการขนาดเล็ก มีการเรียกชดเชยเกิดขึ้นน้อยกว่าในโครงการขนาดกลางและโครงการขนาด
ใหญ่ โดยมูลค่าในการเรียกชดเชยมีลักษณะสอดคล้องกับมูลค่าของโครงการ กล่าวคือ ในโครงการ
ขนาดเล็กมีมูลค่าการเรียกชดเชยน้อยกว่าในโครงการขนาดใหญ่ นอกจากนี้ในโครงการขนาดใหญ่จะ
มีจ านวนคร้ังของการเรียกชดเชยมากกว่าในโครงการขนาดเล็ก แต่จ านวนของโครงการที่เกิดการเรียก
ชดเชยในแต่ละขนาดมีความถี่ใกล้เคียงกัน ซึ่งสรุปว่ามูลค่าตามสัญญาของโครงการไม่มีผลต่อความ
ล่าช้าของโครงการจากการเร่งงาน 
 
2.5  การเกิดข้อขัดแย้งและวิธีแก้ไข 

ปัญหาในการก่ อส ร้ า งที่ ท า ให้ ความก้ า วหน้ าของโครง การคลาด เคลื่ อนจาก
หมายก าหนดการ หรือท าให้สิ่งก่อสร้างผิดไปจากแบบ และ/หรือข้อก าหนด สามารถเกิดขึ้นได้
เสมอ ซึ่งปัญหาการก่อสร้างที่เกิดขึ้นอาจท าให้เสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้น  หรือ
อาจท าให้ต้องขยายเวลาการก่อสร้างเพื่อชดเชยกับความล่าช้าที่เกิดขึ้น  หรืออาจท าให้เกิดทั้ง
ค่าใช้จ่ายและการขยายเวลาก่อสร้างพร้อมกัน ซึ่งความเสียหาย และ/หรือ ความล่าช้าของโครงการ 
ต้องมีผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่าย และเวลาที่เพิ่มขึ้นจากสัญญา ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อตกลงที่สร้าง
ความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นจะกลายเป็นข้อขัดแย้ง และอาจน าไปสู่การฟ้องร้อง
ได้ข้อขัดแย้งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในโครงการก่อสร้าง ท าให้เกิดความสูญเสียในด้านเวลา และ/หรือ 
ค่าใช้จ่ายซึ่งไม่มีอยู่ในงบประมาณหรือแผนงานที่ก าหนดไว้  ดังนั้นในโครงการก่อสร้างที่เกิดข้อ
ขัดแย้งจ าเป็นต้องหาวิธีต่าง ๆ  เพื่อแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นต้อง
พิจารณาจากข้อตกลงต่าง ๆ ในสัญญาที่ทุกฝ่ายลงนามร่วมกันไว้ และใช้เป็นเคร่ืองมือในการ
ก าหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ รวมถึงใช้ก าหนดความสัมพันธ์ของแต่ละกลุ่ม ซึ่งสามารถอธิบายถึง
ความหมายของสัญญาได้ว่า “สัญญา คือ การให้ค ามั่นจากกลุ่มหนึ่งว่าจะจัดหาบริการ และ/หรือ 
วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างให้กับอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งให้ค ามั่นว่าจะเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายต่าง  ๆ ที่เกิดขึ้น” 
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ดังนั้นข้อตกลงต่าง ๆ ที่ระบุอยู่ในสัญญาจึงมีความส าคัญอย่างยิ่งดังที่ เอกสิทธิ์ ลิ้มสุวรรณ (2535) 
ได้แสดงความเห็นถึงความส าคัญในการท าสัญญาว่า “การท าสัญญาถือเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุดที่
ควบคุมให้งาน เงิน และเวลา เป็นไปตามตกลง เป้าหมาย และความต้องการ” ซึ่งในสัญญาการจ้าง
งานขององค์กรก่อสร้างต่าง ๆ เช่น American Institute of Architects, Associated General 
Contractors, Engineers Joint Contract Documents Committee และ Federal Conditions of Contract 
ต่างก าหนดข้ออนุสัญญาที่ให้สิทธิ์กับผู้รับเหมาในการเรียกชดเชยได้จากเหตุการณ์ หรือสถานการณ์
ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นขณะท างานภายใต้สัญญา (Karo, 1996) ซึ่งหากเกิดข้อขัดแย้งหรือการเรียกชดเชยขึ้น 
การพิจารณาว่ากลุ่มใดต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อปัญหาที่เกิดขึ้น  ต้องพิจารณาจากตัวสัญญาที่ได้ท า
ร่วมกัน และคู่พันธะสัญญาต้องปฏิบัติตามข้อก าหนดที่ระบุในสัญญาสัญญาที่ใช้ในบางโครงการ 
อาจมีการระบุให้คู่พันธะสัญญารับผิดชอบต่อปัญหาที่อาจเกิดขึ้น  และท าให้เกิดค่าใช้จ่ายที่
นอกเหนือจากแผนงานที่ได้ก าหนดไว้ ดังลักษณะสัญญา NDC และในบางสัญญาอาจมีการก าหนด
วิธีแก้ไขข้อขัดแย้งไว้ในสัญญาอย่างชัดเจน ซึ่งคู่พันธะสัญญาต้องปฏิบัติตามวิธีการแก้ไขที่ได้ระบุ
ไว้ในสัญญา ซึ่งโดยทั่วไปวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้นในงานก่อสร้างมีอยู่  3 วิธี คือ การเปิดเจรจา
ต่อรอง การใช้อนุญาโตตุลาการ และการต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งในผลงานวิจัยของ Jahren and 
Dammeier (1990) สรุปได้ว่าวิธีแก้ไขข้อขัดแย้งที่ผู้ เชี่ยวชาญเลือกใช้มากที่สุด  คือ วิธี
อนุญาโตตุลาการ ในขณะที่  Fisk (1997) ได้ให้ความเห็นไว้ว่าวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งที่สะดวก 
รวดเร็ว และประหยัดที่สุด คือ วิธีเปิดเจรจาต่อรอง นอกจากนี ้ผู้เชี่ยวชาญส่วนใหญ่เห็นว่าการแก้ไข
ข้อขัดแย้งโดยวิธีต่อสู้คดีในชั้นศาล มีข้อเสียและความยุ่งยากมากมาย เช่น การด าเนินการตาม
ขั้นตอนต่าง ๆ ต้อใช้เวลานาน เสียค่าใช้จ่ายสูง และมีการแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจน ซึ่งท าให้เป็น
อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร ซึ่งความเห็นดังกล่าวสอดคล้องกับความเห็นของ Fisk (1997) ซึ่งได้
อธิบายขั้นตอนและความยุ่งยากในการเตรียมตัว เพื่อการต่อสู้คดีในศาลไว้ เช่น ความยุ่งยากในการ
รวบรวมพยาน และหลักฐานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินงานในโครงการ  รวมถึงเอกสารที่ใช้
ในการติดต่อกับกลุ่มอื่น ๆ ที่ไม่ใช่ทั้งฝ่ายโจทย์หรือฝ่ายจ าเลย ความยุ่งยากในการเตรียมเอกสารเพื่อ
ใช้อธิบายต่อผู้พิพากษาและทนายความ ต่างไม่มีความรู้ความเข้าใจในงานก่อสร้าง  แต่มีผลต่อค า
ตัดสินชี้ขาดในการพิจารณาคดี ความยุ่งยากในการประมาณราคาของงานที่เกิดปัญหาข้อขัดแย้ง การ
เสียเวลาในการต่อสู้คดีความ การเตรียมค่าใช้จ่ายเพื่อจ้างทนาย เป็นต้น และ ผู้ที่ได้ประโยชน์มาก
ที่สุดจากการเรียกชดเชยโดยใช้วิธีการต่อสู้คดีในศาล  คือ ทนายความวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งใน
โครงการก่อสร้าง ดังที่ได้กล่าวไปในข้างต้น เป็นการแก้ไขหลังจากเกิดข้อขัดแย้งขึ้นแล้ว แต่ความ
เสียหายที่เกิดจากปัญหาที่เป็นสาเหตุของข้อขัดแย้งยังคงอยู่ และส่งผลกระทบต่อโครงการมากน้อย
ตามสาเหตุที่เกิดขึ้น ซึ่งนอกจากไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้ว  ยังต้องเสียเวลาและ
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ค่าใช้จ่ายในการยุติข้อขัดแย้งที่เกิดขึ้น ซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันในการด าเนิน
โครงการ 
 
2.6  แนวทางการป้องกันความล่าช้า 

ลักษณะสัญญาของโครงการบางโครงการมีการก าหนดไม่ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างเรียกชดเชย
ในรูปของการจ่ายเงินเนื่องจากความล่าช้าที่เกิดขึ้น แต่ยังให้สิทธิ์ผู้รับเหมาในการขอขยายเวลาการ
ก่อสร้างได้ หากว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นเหตุสุดวิสัย เหตุที่เกิดขึ้นเป็นความผิดของเจ้าของงาน หรือเหตุ
ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุที่ผู้รับเหมาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับสัญญา NDC ดังได้
กล่าวมาในข้างต้นเห็นได้ว่าความพยายามในการลดข้อขัดแย้งด้วยการใช้สัญญาที่มีลักษณะดังที่
กล่าวในข้างต้น ไม่สามารถป้องกันความล่าช้าที่เกิดจากข้อขัดแย้งได้ ดังที่ Jahren and Dammeier 
(1990) ได้แสดงความเห็นในการป้องกันข้อขัดแย้งไว้ว่า “การใช้เทคนิคการจัดการที่ดี ให้ความ
เคารพต่อความคิดเห็นของผู้ร่วมงาน ให้ความเอาใจใส่ต่อนโยบายการท างานและมีการประสานงาน
ที่ดี สามารถป้องกันปัญหา (ซึ่งอาจเปลี่ยนเป็นข้อขัดแย้งในภายหลัง) ได้อย่างมีประสิทธิภาพกว่า
การใช้วิธีก าหนดข้อสัญญาต่าง ๆ ที่เป็นการผลักภาระความเสี่ยงให้กับอีกฝ่ายหนึ่ง”การแบ่งขั้นตอน
การก่อสร้างอย่างชัดเจน ช่วยให้ทุกฝ่ายที่ร่วมมือกันท างานในโครงการ มองภาพรวมของโครงการ
ได้อย่างเป็นระบบ ซึ่งสามารถแบ่งขั้นตอนการก่อสร้างอย่างง่าย ๆ ได้ 3 ขั้นตอน คือขั้นตอนการ
ออกแบบ ขั้นตอนการประมูลงาน และขั้นตอนการก่อสร้าง ซึ่งในงานวิจัยต่าง ๆ ได้เสนอแนว
ทางการป้องกันปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานระหว่างขั้นตอนการก่อสร้างดังต่อไปนี้ 

2.6.1 แนวทางการป้องกันปัญหาท่ีท าให้เกิดข้อขัดแย้งของการก่อสร้างในขั้นตอนการ
ออกแบบ 

แนวทางป้องกันปัญหาที่ท าให้เกิดข้อขัดแย้งในขั้นตอนการออกแบบว่าควรจัดสรรเวลา
ของขั้นตอนการออกแบบให้เหมาะสม  เพื่อสร้างความชัดเจนในรายละเอียดของแบบและ
ข้อก าหนดที่ใช้ในการก่อสร้าง นอกจากนี้วิธีหลีกเลี่ยงข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างโดยการเพิ่มความ
รอบคอบในการส ารวจพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อลดปัญหาความขัดแย้งของแบบที่น าไปใช้ในการก่อสร้าง 
และเพิ่มความระมัดระวังในการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ และเคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ผู้รับเหมา
ต้องน ามาใช้ในการก่อสร้าง และเพิ่มความระมัดระวังในการก าหนดคุณสมบัติของวัสดุ  และ
เคร่ืองจักรหรืออุปกรณ์ที่ผู้รับเหมาต้องน ามาใช้ในการก่อสร้าง  

แนวทางการปฏิบัติงานของผู้ออกแบบในขั้นตอนการออกแบบเพื่อลดการเกิดสาเหตุของ
ความล่าช้าไว้ดังนี้ 
           -   แจกแจงแผนงานที่มีรายละเอียดซับซ้อนให้ชัดเจน 
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           -   ตรวจเยี่ยมพื้นที่ก่อสร้าง (Visit Site) ทั้งในระหว่างขั้นตอนการออกแบบ   และ
ระหว่างขั้นตอนการก่อสร้าง 

           -   ตรวจสอบวิธีการและเทคนิคการก่อสร้างที่มีอยู่ โดยอาจปรับปรุงหรือ
เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานเดิม หากเห็นว่ามีวิธีการท างานอ่ืนที่สามารถช่วยให้
การก่อสร้างสะดวกขึ้น 

           -   การใช้อุปกรณ์เคร่ืองมือที่ผลิตจากทางโรงงาน ควรระบุชื่อโรงงาน และชนิดของ
วัสดุที่ต้องการ ลงในรายละเอียดประกอบแบบของโครงการให้ชัดเจนและใช้
แบบประกอบรายละเอียดของสินค้าของทางโรงงาน โดยไม่ต้องท าการเขียน
รายละเอียดประกอบแบบซ้ าอีกครั้งหนึ่ง 

           -   ควรจัดหาผู้เชี่ยวชาญในงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมในขั้นตอนการออกแบบ 
           -   ควรป้องกันไม่ให้มีผู้ร่วมงานที่มองความเห็นตนเองเป็นใหญ่ เข้าร่วมท างานใน

กลุ่มผู้ออกแบบ 
2.6.2 แนวทางการป้องกันปัญหาท่ีท าให้เกิดข้อขัดแย้งของการก่อสร้างในขั้นตอนการ

ประกวดราคา 
 -  ให้มีการจัดประชุมชี้แจงขอบเขตเนื้องานให้ชัดเจนก่อนการจัดประกวดราคา เพื่อ

เปิดโอกาสให้ผู้รับเหมาได้ท าการสอบถามปัญหาต่าง  ๆ ที่มีข้อสงสัย เช่น
ข้อก าหนดในสัญญา (Specifications) ลักษณะสภาพภูมิอากาศของบริเวณพื้นที่
ก่อสร้าง  

 - ให้ผู้รับเหมาก่อสร้างท าการตรวจสอบแผนงาน  และหมายก าหนดการท างาน
อย่างละเอียด เพื่อท าความเข้าใจในหน้าที่ และความรับผิดชอบของแต่ละฝ่าย
อย่างชัดเจน ก่อนเข้าร่วมการประกวดราคา แนวทางการปฏิบัติงานของทุกฝ่ายใน
โครงการก่อสร้าง ในขั้นตอนการประกวดราคาเพื่อลดการเกิดข้อขัดแย้งไว้ดังนี้ 

            -   จัดเก็บเอกสารบันทึกข้อตกลงทุกคร้ังตั้งแต่เร่ิมต้นโครงการ 
            -   สัญญาที่คลุมเครือหรือไม่ชัดเจนต้องพยายามตีความให้ชัดเจนที่สุด 
            -   ท าความเข้าใจในส่วนของแบบและเนื้องานที่ต้องด าเนินการ หากสงสัยว่า 

รายละเอียดที่มีอาจไม่สมบูรณ์ให้สอบถามจากผู้ออกแบบโดยตรงทันที 
            -   จัดส าเนาการประมาณราคาส ารองให้กับส านักงานสนาม เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานหน้า

สนามได้ตระหนักถึงความส าคัญของงานในแต่ละขั้นตอน  ว่ามีความส าคัญมาก
น้อยเพียงใด 
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2.6.3  แนวทางการป้องกันปัญหาท่ีท าให้เกิดข้อขัดแย้งของการก่อสร้างในขั้นตอนระหว่าง
การก่อสร้าง 

แนวทางการป้องกันปัญหาที่ท าให้เกิดข้อขัดแย้งในขั้นตอนระหว่างการก่อสร้าง  เพื่อลด
การเกิดข้อขัดแย้ง  ดังนี้ 
       -   ก่อนมีค าสั่งเปลี่ยนแปลงงาน เจ้าของงานและผู้รับเหมาต้องร่วมประชุมปรึกษา  

รายละเอียดของส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลง 
        -   เจ้าของงานต้องมีหนังสือค าสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่ชัดเจน และแจ้งต่อผู้รับเหมาให้

เร็วที่สุดโดยต้องพิจารณาถึงผลกระทบกับแผนงานที่มีอยู่เดิมด้วย 
        -   รายละเอียดของแบบที่เปลี่ยนแปลงต้องมีความชัดเจนมากที่สุด 
        -   ควรมีเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงงานเก็บไว้ทั้งที่ส านักงานใหญ่  และ

ส านักงานสนามนอกจากแนวทางการป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งดังที่เสนอไปใน
ข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยขอแนะน าให้ทุกฝ่ายร่วมมือกันท างานด้วยความจริงใจ และ
พยายามท างานในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด โดยปราศจากความคิดเอาเปรียบ หรือ 
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ในลักษณะที่ไม่สมควร (Bad Faith) 

 
2.7  สรุปผลส ารวจเชิงเอกสาร 

เนื่องจากความซับซ้อนของขั้นตอนปฏิบัติงานก่อสร้าง  และต้องใช้เวลานานในการด าเนิน
โครงการ จึงท าให้ปัญหาในงานก่อสร้างมีผลเสียต่อแผนการท างาน  สิ่งปลูกสร้าง หรือข้อก าหนด
ต่าง ๆ ในสัญญาเกิดขึ้นได้เสมอ และเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งผลของปัญหาที่เกิดขึ้น อาจท าให้
เกิดค่าใช้จ่าย หรือเกิดได้จากหลายสาเหตุ ซึ่งผลของปัญหาที่เกิดขึ้น อาจท าให้เกิดค่าใช้จ่าย หรือเกิด
การขยายเวลาก่อสร้างหรือทั้ง 2 อย่างพร้อมกันปัญหาในการก่อสร้างที่เกิดขึ้น หากเป็นปัญหาที่ท า
ให้เกิดความล่าช้าของโครงการความล่าช้าที่เกิดขึ้นอาจท าให้เกิดการขยายเวลาก่อสร้างได้  ซึ่ง
สามารถแบ่งความล่าช้าออกเป็น 3 ประเภท คือ ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้ และความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ซึ่งความล่าช้าแต่ละประเภทเกิดจากสาเหตุที่
แตกต่างกันตามประเภทของความล่าช้า ซึ่งแต่ละสาเหตุสามารถพบได้มากน้อยต่างกัน และส่งผล
กระทบต่อการขยายเวลาก่อสร้าง หรือค่าใช้จ่ายของโครงการในระดับความรุนแรงที่ต่างกันความ
เสียหายทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น ต้องมีผู้รับผิดชอบ ซึ่งหากไม่สามารถหาข้อตกลงที่สร้าง
ความพอใจให้กับทุกฝ่ายได้ ปัญหาที่เกิดขึ้นนั้นจะกลายเป็นข้อขัดแย้งซึ่งมีวิธีการแก้ไขข้อขัดแย้งอยู่ 
3วิธี คือ การเปิดเจรจาต่อรอง การใช้อนุญาโตตุลาการ และการต่อสู้คดีในชั้นศาล ซึ่งวิธีที่ง่ายและ
ประหยัดที่สุด คือ วิธีเปิดเจรจาต่อรองถึงแม้ว่ามีวิธีต่าง ๆ ในการแก้ไขข้อขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาใน



20 
 

งานก่อสร้าง แต่วิธีที่ใช้ในการแก้ไขข้อขัดแย้ง ไม่สามารถแก้ไขความเสียหายที่เกิดขึ้นได้ การ
ป้องกันข้อขัดแย้งที่เกิดจากปัญหาต่าง ๆ โดยการใช้สัญญาในลักษณะที่ผลักภาระความเสี่ยงของการ
เกิดปัญหาให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในโครงการสามารถป้องกันเจ้าของงานจากการเรียกชดเชยส าหรับ
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่ไม่สามารถป้องกันความล่าช้าที่เกิดจากปัญหาต่าง ๆ ได้ แนวทางที่ดี และ
สมควรน ามาใช้ในการป้องกันปัญหาที่ท าให้เกิดข้อขัดแย้งในการก่อสร้าง  คือ การน าวิธีการ
บริหารงานและการจัดการที่ดีมาใช้ในการปฏิบัติงาน  การจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ  การ
ติดต่อสื่อสารอย่างชัดเจน และการติดตามความก้าวหน้าของงานอย่างมีประสิทธิภาพ  วิธีต่าง ๆ ที่
กล่าวมานี้ สามารถใช้เป็นแนวทางป้องกันปัญหาข้อขัดแย้งในงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี  ซึ่งควร
น ามาประยุกต์ใช้ในโครงการก่อสร้าง มากกว่าใช้วิธีผลักความรับผิดชอบให้อีกกลุ่มหนึ่งลงใน
สัญญา 
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บทที ่3 
วิธีด าเนินการวิจัย 

 
3.1  แนวทางการด าเนินงานวิจัย 
           ในการด าเนินงานศึกษางานวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการศึกษาวิจัยเชิงส ารวจ (Survey research) โดย
ใช้แบบสอบถาม และแบบสัมภาษณ์ เพื่อรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง โดยมุ่งศึกษาองค์ประกอบ
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มี
วัตถุประสงค์เพื่อศึกษาข้อมูลจากความคิดเห็นของกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องโดยตรง  กลุ่มบุคคล
ดังกล่าวจะมีคุณวุฒิการศึกษาที่เกี่ยวข้องทางด้านงานก่อสร้าง คือ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน หรือผู้
ที่ท างานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง ซึ่งสามารถแบ่งตามลักษณะงานที่ปฏิบัติได้ 3 กลุ่ม ดังนี ้

1.  กลุ่มผู้ออกแบบ 
2.  กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ 
3.  กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง 

 
โดยท าการศึกษาในเร่ืองผลกระทบและความถี่ของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร โครงการก่อสร้างอาคาร ทั้ง 7 โครงการ ในส่วนความรับผิดชอบของแต่ละบริษัท  
ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

3.1.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคร้ังนี้ ได้แก่ ผู้บริหาร พนักงาน คนงาน หรือผู้ที่ท างานเกี่ยวกับงาน

ก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคาร ทั้ง 7 โครงการ ได้ประชากรจ านวน 1,442 คน 
 
กลุ่มตัวอย่างและวิธีการสุ่มตัวอย่าง 

การวิจัยคร้ังนี้  ผู้วิจัยได้ท าการสุ่มตัวอย่าง  โดยการค านวณหากลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมโดยใช้
สูตรของ ทาโร่ ยามาเน่ (2557, On-line)  
 

  n     =             
 
   n     =  ขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
   N    =  จ านวนประชากร 
   e    =  ความคลาดเคลื่อนในการสุ่ม (sampling error)   .05 

    N 

1+N (.05)2 
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แทนค่าสูตร n     =              
 
   n     =   300.42  
  
ได้กลุ่มตัวอย่าง        =   300            คน 
 
ตารางที่ 3.1 การเปรียบเทียบอัตราส่วนของประชากรและกลุ่มตัวอย่างทั้ง 7 โครงการ 
โครงการ

ท่ี 
 

โครงการ 
ประชากร 

(N) 
กลุ่ม

ตัวอย่าง 
(n) 

 
บริษัท 

 
จังหวัด 

1 อาคารสถาบันขงจื้อ 245 44 ขอนแก่น พ.
พาณิชย์ 

ขอนแก่น 

2 หอพักอาศัย  90 38 เอ็นเอสเอ็ม เฟอร์
เฟค 

อุดรธานี 

3 PS ตลาดจอมพล 312 47 คูยูฮง รับเหมา
ก่อสร้างจ ากัด 

ขอนแก่น 

4 โรงงานผลิตหลังคา 
ตราดาว 

190 35 ซูก้าไทย สกลนคร 

5 อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 
4 ชั้น 

63 33 เอ็นเอสเอ็ม เฟอร์
เฟค 

อุดรธานี 

6 เอเวอเรสต์
คอนโดมิเนียม 

330 63 เวสอุบล เอ็นจิ
เนียริ่ง 

ขอนแก่น 

7 โบสถ์คริสต์ โปรแตส
แตนท์  

212 40 บองโอน ดีไซน์ บุรีรัมย์ 

  รวม  1,442 300     
 
 

 
  

     1,442 

1+1,442 (.05)2 

จ านวนกลุ่มตัวอย่าง 
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รูปที่ 3.1 ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  แต่ละโครงการ 
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3.2 ขั้นตอนการด าเนินการวิจัย 

 
รูปที่ 3.2  ขั้นตอนการศึกษาวิจัย 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

ก าหนดปัจจัยท่ีเกี่ยวกับความล่าช้า 

ออกแบบแบบสอบถาม 

 

เก็บรวบรวมข้อมูล 

สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

 

สรุปผลการวิจัย 

ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

วิเคราะห์ข้อมูล 
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3.3  แบบสอบถาม 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลทั่วไปของผู้ที่ตอบ

แบบสอบถามและส่วนที่ 2 ใช้รวบรวมข้อมูล ความคิดเห็นของ กลุ่มผู้ออกแบบ กลุ่มผู้ควบคุมงาน
และบริหารโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง ที่มีต่อปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความล่าช้าขึ้น
ภายในโครงการก่อสร้างต่าง ๆ  เพื่อน าข้อมูลความคิดเห็นจากแบบสอบถามของทั้งสามฝ่ายไปท า
การวิเคราะห์และสรุปผล 

3.3.1  ลักษณะของแบบสอบถาม 
วิธีการสร้างแบบสอบถาม ส่วนที่ 1 จะเป็นข้อมูลทั่วไป การสร้างแบบสอบถามก็จะมี

รายละเอียดทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม และส่วนที่ 2 จะใช้วิธีการเก็บข้อมูลเบื้องต้นก่อน
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงและผู้ที่เกี่ยวข้อง  หลังจากนั้นจึงใช้วิธีการคัดกรอง
ข้อมูลที่ได้มาจ าแนกเป็น 3 ประเภทคือ ความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ความล่าช้าประเภทยอมรับ
ได้ ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ และใช้ประเภทของงานในการเก็บตัวอย่าง คือ งานก่อสร้าง
อาคาร แล้วก าหนดค่าระดับความถี่และความรุนแรงสาเหตุต่าง ๆ ที่ท าให้โครงการก่อสร้างเกิด
ความล่าช้าจ าแนกออกเป็นแต่ละประเภทดังนี้ 

1.  สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเชย 
       -  การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 
        -  ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบค าถามจากผู้รับเหมา 
        -  การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 
        -  ความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของสัญญาก่อสร้าง 
        -  รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 
        -  การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างานล่าช้า 
        -  การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน 
        -  การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืน หรือเจ้าของงานรายอ่ืน 
        -  การขาดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 
        -  ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
        -  การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างานและเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน 
        -  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียด 
  ก าหนดการต่าง ๆ  
        -  ผู้ควบคุมงานมีงานสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอนมีผลท าให้การตัดสินใจล่าช้า 
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 ความล้มเหลวในการครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง  และการใช้สิทธิ์บน
เส้นทางการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

 
2.  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 

        - การค้นพบโบราณวัตถุ หรือแหล่งอารยธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง 
        -  การพบสัตว์ดุร้าย การค้นพบสารพิษ หรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง 
        -  การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้าง ต้นไม้หวงห้าม และระบบสาธารณูปโภคของ

หน่วยงานอื่น 
        -  ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ 
        -  ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่น หรือในประเทศ 
        -  ปัญหาจากสภาพพื้นที่ในการท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบคู่สัญญา 
       -  ปัญหาจากสภาพหน้างานพบหินแข็งกีดขวางท าให้ต้องมีการใช้เคร่ืองมือพิเศษใน

การท าลาย 
3.  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ 

          -  ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 
          -  ความล่าช้าในการส่งแบบก่อสร้าง (As build Drawing) ล่าช้า 
          -  การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 
          -  การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 
          -  การที่บุคลากรขาดประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน  หรือ

วางแผนงานก่อสร้าง 
        -  ความล่าช้าที่เกิดจากการท างานของผู้รับเหมาย่อย 
         -  สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาโดยไม่ตรงกับข้อก าหนดหรือแบบก่อสร้าง 
         -  การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องจากเจ้าของงานที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลงตามค าขอร้อง

นั้นไปแล้ว 
         -  ความบกพร่องในการติดตามงานและปรับแผนการท างาน 
         -  ความบกพร่องในการประสานงานที่หน้าสนาม 
         -  ความบกพร่องในการจัดการและประสานงานภายในองค์กรของผู้รับเหมา 
         -  ความล่าช้าในการจัดหาเคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
         -  การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด 
         -  การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
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แบบสอบถามที่สร้างขึ้นจะมีลักษณะเป็นแบบสอบถามชนิดค าถามปลายปิด แบบสอบถาม
มี 1 ชุดแบ่งออกเป็น 2 ตอน ดังนี้ 

3.3.1.1 ส่วนท่ี 1 แบบสอบถามจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ซึ่งจะประกอบไปด้วย ค าถามเร่ืองเพศ คือ เพศชาย และ เพศหญิง ค าถามในเร่ืองของอายุจะ
มีช่วงอายุคือ ตั้งแต่ไม่เกิน 20 ปี, 21-30 ปี, 31-40 ปี, 41-50 ปี และ 51-60 ปี ประสบการณ์ท างานคือ 
ตั้งแต่ 1-5 ปี, 6-10 ปี, 11-15 ปี, 16-20 ปี, 21-25 ปี และ 26 ปีขึ้นไป ลักษณะของกลุ่มหน่วยงานใน
ปัจจุบันเป็นกลุ่มผู้ออกแบบ, กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
ภาระงานที่รับผิดชอบคือ งานบริหารเวลา, งานบริหารงบประมาณ, งานออกแบบ, งานควบคุม
คุณภาพ, งานวางแผนงาน, งานควบคุมงาน, งานส ารวจ และอ่ืนๆ ระดับการศึกษาจะมีระดับของ
การศึกษาคือ ต่ ากว่าปริญญาตรี, ปริญญาตรี, ปริญญาโท และสูงกว่าปริญญาโท และสุดท้าย
สาขาวิชาที่ส าเร็จคือ วิศวกรรมโยธา, วิศวกรรมส ารวจ, วิศวกรรมขนส่ง, วิศวกรรมเคร่ืองกล, 
สถาปัตยกรรม, ช่างก่อสร้าง, ช่างส ารวจ และอ่ืนๆ 

3.3.1.2  ส่วนท่ี 2 ของแบบสอบถามจะเป็นเร่ืองเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิด
ความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร  

ซึ่งเกิดได้จากหลายสาเหตุ โดยสามารถแบ่งสาเหตุของความล่าช้าที่เกิดขึ้นตามประเภทของ
ความล่าช้าทั้ง 3 ประเภทโดยลักษณะแบบสอบถามเป็นค าถามแบบปิดของแต่ละขั้นตอนในระบบ
ออกเป็น 5 ค าตอบประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 มีผลกระทบมากที่สุด มีผลกระทบมาก มี
ผลกระทบปานกลาง มีผลกระทบน้อย และมีผลกระทบน้อยที่สุด ส่วนที่ 2 เกิดขึ้นทุกโครงการ 
เกิดขึ้นเกือบทุกโครงการ เกิดขึ้นบางโครงการ เกิดขึ้นน้อยมาก และไม่เคยเกิดขึ้น และแบบ
สัมภาษณ์ลักษณะเป็นแบบสอบถามปลายเปิด โดยผู้ตอบแบบสอบถามสามารถแสดงความคิดเห็น
ของตนเองได้อย่างเป็นอิสระภายใต้ค าถามที่ก าหนดให้ ทั้งนี้ได้ก าหนดให้แต่ละค าตอบสัมพันธ์กับ
คะแนน ซึ่งก าหนดขึ้นเพื่อใช้ประเมินผลทางสถิติ 
 
 
 
 
 
 
 



28 
 

ตารางที่ 3.2 ความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลกระทบ และระดับความถี่ กับระดับคะแนน 
 

 
ตารางที่  3.3  ตัวอย่างแบบสอบถามในส่วนที่ 2 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้อง
ชดเชย 

          

1.1 การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 
(Shop Drawing) ล่าช้า 

          

1.2 ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบ
ค าถามจากผู้รับเหมา 

          

1.3 การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด            
1.4 ความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของ

สัญญาก่อสร้าง 
          

1.5 รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 

          

1.6 
 

การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างานล่าช้า  

          

1.7 การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา
จากเจ้าของงาน 

          

1.8 การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมา
โดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืนหรือเจ้าของงาน
รายอ่ืน  

          

ระดับผลกระทบ  ระดับคะแนน 
มีผลกระทบมากที่สุด  5 
มีผลกระทบมาก  4 
มีผลกระทบปานกลาง  3 
มีผลกระทบน้อย  2 
มีผลกระทบน้อยที่สุด 1 

ระดับความถี่  ระดับคะแนน 
เกิดขึ้นทุกโครงการ  5 
เกิดขึ้นเกือบทุกโครงการ  4 
เกิดขึ้นบางโครงการ  3 
เกิดขึ้นน้อยมาก  2 
ไม่เคยเกิดขึ้น  1 
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ตารางที่  3.3  (ต่อ) 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1.9 การขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 

          

1.10 ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ  

          

1.11 การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างานและ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน 

          
 

1.12 การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียด
ของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและ
รายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ  

          

1.13 ผู้ควบคุมงานมีงานสายการบังคับ
บัญชาหลายขั้นตอนมีผลท าให้การ
ตัดสินใจล่าช้า  

          

1.14 ความล้มเหลวในการครอบครอง
กรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการใช้
สิทธิ์บนเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

          

2 สาเหตุของความล่าช้าประเภท 
ยอมรับได้ 

          

2.1 การค้นพบโบราณวัตถุ หรือแหล่งอารย
ธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง 

          

2.2 การพบสัตว์ดุร้าย การค้นพบสารพิษ 
หรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง  

          

2.3 การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้างต้นไม้
หวงห้ามและระบบสาธารณูปโภคของ
หน่วยงานอื่น  

          
 

 
2.4 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ และ

ภัยธรรมชาติ 
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ตารางที่  3.3  (ต่อ) 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

2 
สาเหตุของความล่าช้าประเภท 
ยอมรับได้ 

          

2.5 ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือใน
ประเทศ  

          

2.6 ปัญหาจากสภาพพื้นที่ในการท างานเกิด
การเปลี่ยนแปลงไปจากแบบคู่สัญญา  

          

2.7 ปัญหาจากสภาพหน้างานพบหินแข็ง
กีดขวางท าให้ต้องมีการใช้เคร่ืองมือ
พิเศษในการท าลาย  

          

3 สาเหตุของความล่าช้าประเภท 
ยอมรับไม่ได้ 

          

3.1 ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 

          

3.2 ความล่าช้าในการส่งแบบก่อสร้าง (As 
build Drawing) ล่าช้า 

          

3.3 การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 
และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

          

3.4 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ            
3.5 การที่บุคลากรขาดประสบการณ์ และ

ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หรือ
วางแผนงานก่อสร้าง 

          

3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการท างานของ
ผู้รับเหมาย่อย  

          

3.7 สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาโดยไม่
ตรงกับข้อก าหนดหรือแบบก่อสร้าง  

          



31 
 

ตารางที่  3.3  (ต่อ) 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3.8 การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องจากเจ้าของ
งานที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลงตามค า
ขอร้องนั้นแล้ว 
 

          

3.9 ความบกพร่องในการติดตามงานและ
ปรับแผนการท างาน 

          

3.10 ความบกพร่องในการประสานงานที่
หน้าสนาม  

          

3.11 ความบกพร่องในการจัดการและ
ประสานงานภายในองค์กรของ
ผู้รับเหมา 

          

3.12 ความล่าช้าในการจัดหาเคร่ืองมือ  
อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 

          

3.13 การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด 

          

3.14 การขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ผู้รับเหมา  

          

 
3.3.2  ท าการสัมภาษณ์แนวทางป้องกันและแก้ไขความล่าช้าในงานก่อสร้าง 
การสัมภาษณ์จะน าสาเหตุของความล่าช้าในงานก่อสร้างที่ผู้ตอบแบบสอบถามได้ตอบ

กลับมา และหาสาเหตุที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) ใน 5 อันดับแรก ของงานก่อสร้างมาท าการสัมภาษณ์ผู้มี
ประสบการณ์ 
 
3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 

หลังจากการเก็บข้อมูลได้ตามเป้าหมายจากกลุ่มเป้าหมายทั้งสามกลุ่มแล้ว จะได้ข้อมูล
ทั่วไป (ส่วนที่1) และข้อมูลระดับความถี่และระดับผลกระทบของปัจจัยต่าง ๆ ที่ท าให้เกิดความ
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ล่าช้าขึ้น (ส่วนที่ 2)เรียบร้อยแล้วจึงน าข้อมูลที่ได้รับดังกล่าว มาท าการวิเคราะห์ผลในเชิงสถิติ เพื่อ
หาค่าทางสถิติและความสัมพันธ์ต่าง ๆ ของข้อมูล 

3.4.1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม (สวนท่ี1)  
การวิเคราะหขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามตอน ที่ 1 คือ น าขอมูลทั่วไปมาท าการ

หาคารอยละ และค่าความถี่ ทางสถิติโดยใชโปรแกรม SPSS ในการประมวลผล และน าเสนอขอมูลใน
รูปแบบของตารางคารอยละ (Percentage)  และ ค่าความถี่ (Frequency) ทางสถิติ 

3.4.2 การวิเคราะหขอมูลระดับผลกระทบและระดับความถี่ของปจจัยตาง ๆ ท่ีท าใหเกิด
ความลาชา (สวนท่ี2)  

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการทางสถิติที่ค านวณค่าต่าง ๆ ด้วยเคร่ืองมือคอมพิวเตอร์โดยใช้
โปรแกรม SPSS และMicrosoft Office Excel เพื่อท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA 
(Analysis of Variance) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม ค่าเฉลี่ย และ ค่าความเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ของการศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยจ าแนกปัจจัย ออกเป็น 3 ด้าน คือ สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้อง
ชดเชย  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้  สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้
โดยรวม และ รายด้าน แล้วน าคะแนนเฉลี่ยที่ได้ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์ค่าเฉลี่ยที่ก าหนดไว้ 5 
ระดับ ส าหรับระดับผลกระทบ คือ ผลกระทบมากที่สุด ผลกระทบมาก  ผลกระทบปานกลาง  
ผลกระทบน้อย  ผลกระทบน้อยที่สุด ส าหรับระดับความถี่ คือ เกิดขึ้นทุกโครงการ เกิดขึ้นเกือบทุก
โครงการ เกิดขึ้นบางโครงการ เกิดขึ้นน้อยมาก ไม่เคยเกิดขึ้น 

การแปลความหมายของค่าเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ต่อระดับผลกระทบและระดับความถี่ที่
เกิดขั้นกับโครงการ ก าหนดเกณฑ์คะแนนเฉลี่ยไว้ดังนี้ 

 ระดับผลกระทบ 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       4.50-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบมากที่สุด 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       3.50-4.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบมาก 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง        2.50-3.49   หมายถงึ  มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบปานกลาง 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       1.50-2.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบน้อย 
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง        1.00-1.49   หมายถงึ  มีความคิดเห็นต่อระดับผลกระทบน้อยที่สุด  

       
ระดับความถี่ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       4.50-5.00   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่เกิดขึ้นทุก 
  โครงการ 
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 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       3.50-4.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่เกิดขึ้นเกือบทุก-
  โครงการ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง        2.50-3.49   หมายถงึ  มีความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่เกิดขึ้นบาง 
  โครงการ 

 ค่าเฉลี่ยระหว่าง       1.50-2.49   หมายถึง  มีความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่เกิดขึ้นน้อยมาก  
 ค่าเฉลี่ยระหว่าง        1.00-1.49   หมายถงึ  มีความคิดเห็นต่อระดับความถี่ที่ไม่เคยเกิดขึ้น 

      (Best W. John. 1997, On-line) 
 
3.5   สถิติท่ีใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ค่าร้อยละ (%) 

    P   =  

   เมื่อ P  = ร้อยละ 

    X  = จ านวนข้อมูลที่ต้องการน ามาหาค่าร้อยละ 

    N  = จ านวนข้อมูลทั้งหมด 

 
2. ค่าความถี่ (Frequency) 

                f         =    จ านวนกลุ่มตัวอย่างที่เลือกตอบในแต่ละข้อ 
 

3. ค่าเฉลี่ย (Mean) 

    X   = 

   เมื่อ X   = ค่าเฉลี่ย 

    n  = จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

    Xi  = ข้อมูลแต่ละตัว 

  ΣXi  = ผลรวมของคะแนนทั้งหมด 
4. ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard Deviation) 

X x 100 

     N 

ΣXi 

n 
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    S.D. =  
 
  เมื่อ S.D. = ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของกลุ่มตัวอย่าง 

    n = จ านวนข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง 

   X  = ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 

    X  = คะแนนแต่ละตัว 
 

5. ค่าน้ าหนักความส าคัญ   
 

 น้ าหนักความส าคัญ    =                                                X 100 

       

X  ระดับผลกระทบ      =      ค่าเฉลี่ยของระดับผลกระทบ 

X  ระดับความถี่            =        ค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ 

Σ ระดับความส าคัญ    =      ผลรวมของระดับความส าคัญ 

6.  ท าการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ  ANOVA (Analysis of Variance) 
ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม เพื่อเป็นการยืนยันทางสถิติ โดยก าหนดให้ระดับ

นัยส าคัญทางสถิติ (α) = 0.05 โดยตั้งข้อสมมติฐาน ดังนี ้
 

                 H0 = ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามไม่แตกต่างกัน 
 

                 H1 = ความคิดเห็นของกลุ่มผู้ตอบแบบสอบถามแตกต่างกัน 
 

      ตรวจสอบสมมติฐานของการวิจัยจากผลการวิเคราะห์ความแปรปรวน โดยพิจารณาจากค่า 
Significant หรือ Sig. โดย 
 

                       ยอมรับสมมติฐาน เมื่อค่า   Sig. ≥ 0.05 
                      ปฏิเสธสมมติฐาน  เมื่อค่า   Sig. < 0.05 

Σ(X – ) 
2
 

 n( n – 1 ) 

  ระดับผลกระทบ     X       ระดับความถี่      

                   Σ ระดับความส าคัญ 
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บทที่ 4  
ผลการวิจัย 

 
การวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงส ารวจเกี่ยวกับปจจัยที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความลาชากับงานก

อสรางอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  กลุ่มตัวอย่างที่น ามาใช้ในการวิจัยคร้ังนี้มี 7 
โครงการ ดังนี ้

โครงการที่ 1  ก่อสร้างอาคารสถาบันขงจื้อ จังหวัดขอนแก่น  
โครงการที่ 2  ก่อสร้างหอพักอาศัย จังหวัดอุดรธานี  
โครงการที่ 3  PS ตลาดจอมพล จังหวัดขอนแก่น 
โครงการที่ 4  โรงงานผลิตหลังคาตราดาว  จังหวัดสกลนคร  
โครงการที่ 5  อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น จังหวัดอุดรธานี  
โครงการที่ 6  เอเวอเรสต์คอนโดมิเนียม จังหวัดขอนแก่น  
โครงการที่ 7  โบสถ์คริสต์ โปรแตสแตนท์ จังหวัดบุรีรัมย์  
โดยจัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมเปาหมายที่เกี่ยวของ ทั้ง 3 กลุม คือ กลุมผูออกแบบ กลุมผู

ควบคุมงานและบริหารโครงการ และกลุมผรัูบเหมางานกอสราง ในแต่ละโครงการที่กล่าวมาข้างต้น 
ทั้งนี้ในการเก็บขอมูลความคิดเห็นไดใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล โดยสงแบบสอบถาม
จ านวน 300 ชุด และแบบสัมภาษณ์  จ านวน 300 ชุด ซึ่งไดรับแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
กลับมาอย่างละ 300 ชุด และได้ท าการตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามและแบบสัมภาษณ์
ปรากฎว่ามีความสมบูรณ์ทุกฉบับ คิดเป็นร้อยละ 100 จากนั้นน าข อมูลที่ไดมาวิเคราะหดวย
โปรแกรม SPSS (Statistical Package for the Social Sciences)  

โดยแบงการวิเคราะหออกเปน 3 หัวขอ ดังตอไปนี ้ 
4.1 การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  
4.2 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปจจัยที่มีผลต่อความลาชาในโครงการ

ก่อสร้างอาคาร  
4.3 การวิเคราะหคาความแปรปรวนเพื่อตรวจสอบสมมติฐาน ความคิดเห็นของกลุ ม   

 ตัวอยาง  
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4.1  การวิเคราะหขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูตอบแบบสอบถาม  

ผลการรวบรวมขอมูลเพื่อน ามาวิเคราะหผล ผูวิจัยไดจัดแบงขอมูลเบื้องตนไว ไดแก่ เพศ   
ชวงอายุ  ประสบการณท างาน ลักษณะงานในปจจุบัน ภาระงานที่รับผิดชอบ ระดับการศึกษา  และ
สาขาวิชาที่ส าเร็จ ผูวิจัยไดใชขอมูลดังกลาวมาขางตน โดยน าเสนอในรูปแบบของจ านวน และค่า
ร้อยละ ซึ่งรายละเอียดในการวิเคราะหผล มีดังแสดงในตารางที่ 4.1  
 

ตารางที่ 4.1 จ านวนและค่าร้อยละ (%) ของกลุ่มตัวอย่างในงานก่อสร้างอาคาร จาก 7 โครงการ  

ขอมูลทั่วไป    จ านวน              ค่าร้อยละ (%)  

1.  เพศ 

                     ชาย                 287     95.7 

         หญิง         13                 4.3 

   รวม          300                     100 

2.  อายุ 

        ไม่เกิน 30 ปี     98    32.7 

   31 - 40 ปี    153    51.0 

   41 - 50 ปี     41    13.6 

           51 - 60 ปี      8      2.7 

    รวม                  300                            100  

3.   ประสบการณ์การท างาน 

1 - 5 ปี      103    34.3 

6 - 10 ปี      144    48.0 

11 - 15 ปี                    26     8.7 

16 - 20 ปี       17     5.7 

21 - 25 ปี         7     2.3 

         26 ปีขึ้นไป         3     1.0 

                        รวม         300                              100  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ขอมูลทั่วไป    จ านวน              ค่าร้อยละ (%)  

 4.  ลักษณะงานในปัจจุบัน 

    กลุ่มผู้ออกแบบ        12     4.0 

    กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ  144    48.0 

    กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง    144    48.0 

                                    รวม    300                    100 

 5.   ภาระงานที่ได้รับ 

งานบริหารเวลา          2     0.7 

งานบริหารงบประมาณ     39    13.1 

งานออกแบบ       10       3.3 

งานควบคุมคุณภาพ    103    34.3 

งานวางแผน        6      2.0 

งานควบคุมงาน   129    43.0 

งานส ารวจ       7      2.3 

อ่ืนๆ        4      1.3 

  รวม    300                 100 

6.  ระดับท่ีส าเร็จการศึกษา 

ต่ ากว่าปริญญาตรี      129    43.0 

ปริญญาตรี       164    54.7 

ปริญญาโท         4      1.3 

สูงกว่าปริญญาโท        3                    1.0 

                                  รวม   300                               100  
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ตารางที่ 4.1 (ต่อ) 

ขอมูลทั่วไป    จ านวน              ค่าร้อยละ (%)  

7.  สาขาวิชาที่ส าเร็จ 

วิศวกรรมโยธา                 105    35.0 

วิศวกรรมขนส่ง      1    0.3 

วิศวกรรมเคร่ืองกล      1    0.3 

วิศวกรรมการส ารวจ      2    0.8 

สถาปัตยกรรม                 58    19.3 

ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ                91    30.3 

อ่ืนๆ     42                                         14.0 

                                     รวม   300                 100  
   

        8.  โครงการ 

อาคารสถาบันขงจื้อ จ.ขอนแก่น    44    14.6 

หอพักอาศัย จ.อุดรธานี    38    12.7 

PS ตลาดจอมพล จ.ขอนแก่น    47    15.7 

โรงงานผลิตหลังคาตราดาว จ.สกลนคร     35    11.7 

อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น จ.อุดรธานี   33    11.0 

เอเวอเรสต์คอนโดมิเนียม จ.ขอนแก่น   63    21.0 

โบสถ์คริสต์ โปรแตสแตนท์ จ.บุรีรัมย์   40    13.3 

รวม                  300                             100  
   

จากการวิเคราะห์จ านวนและค่าร้อยละ (%) ของกลุ่มตัวอย่างในงานก่อสร้างอาคาร จาก 7 
โครงการ พบว่า ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามในการวิจัยคร้ังนี้ รวมทั้งสิ้น 300 คน คิดเป็น 
100 % ข้อมูลส่วนใหญ่ในการส ารวจคร้ังนี้  สรุปได้ดังแสดงในตารางที่ 4.2 
  



40 
 

ตารางที่  4.2  ข้อมูลส่วนใหญ่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

4.2   การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยท่ีมีผลต่อความล่าชา้ในโครงการก่อสร้างอาคาร 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จ าแนกออกเป็น 2 ส่วนของการวิเคราะห์ข้อมูล ในคร้ังนี้ คือ 
ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย ( X  ) และ การวิเคราะห์ความแปรปรวน 
แบบ ANOVA (Analysis of Variance) ส าหรับกลุ่มตัวอย่างที่มากกว่า 2 กลุ่ม  ดังนี ้

4.2.1  ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย (X  ) 
จากการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม แบบค่าเฉลี่ย 

( X ) ผู้วิจัยได้น าเสนอในรูปแบบของตาราง แสดงให้เห็นถึงระดับผลกระทบและระดับความถี่ที่
เกิดขึ้นต่อโครงการของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานก่อสร้างอาคารทั้ง 3 ด้าน คือ 1. สาเหตุ
ของความล่าช้าประเภทต้องชดเชย 2. สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ และ 3. สาเหตุของ
ความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ เพื่อให้น้ าหนักความส าคัญและความเชื่อมั่นในการวิจัยที่เชื่อถือได้ 
โดยสามารถหาน้ าหนักความส าคัญ จากสูตร ดังนี้ 
  

กลุ่มตัวอย่างในการวิเคราะห์
ข้อมูล จ าแนก ดังนี้ 

ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 

1. เพศ เพศชาย 95.7 

2. อายุ อายุระหว่าง 31-40 ปี 51.0 

3. ประสบการณ์การท างาน 6-10 ป ี 48.0 

4. ลักษณะงานในปัจจุบัน กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และ 
กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง (ที่มีค่าร้อยละ
เท่ากัน) 

48.0 

5. ภาระงานที่ได้รับ งานควบคุมงาน 43.0 

6. ระดับที่ส าเร็จการศึกษา ปริญญาตรี 54.7 

7. สาขาวิชาที่ส าเร็จ สาขาวิศวกรรมโยธา   35.0 

8. โครงการ โครงการเอเวอร์เรสต์คอนโดมิเนียม จังหวัด
ขอนแก่น 

21.0 
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น้ าหนักความส าคัญ   =                     X 100 

X ระดับผลกระทบ    =      ค่าเฉลี่ยของระดับผลกระทบ 
X ระดับความถี่        =      ค่าเฉลี่ยของระดับความถี่ 
Σ ระดับความส าคัญ  =      ผลรวมของระดับความส าคัญ 
 
ตารางที่ 4.3  ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าน้ าหนักความส าคัญ ในด้านระดับผลกระทบ  
 และ ด้านระดับความถี่ที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวม รายด้าน และ รายข้อ  

 
 

1. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย 

ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 
ระดับ

ความส าคัญ 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 

 X  S.D X  S.D  (%) 

1.1 การอนุมัติแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 

3.74 0.743 2.93 0.522 10.97 6.945 

1.2  ความล่าช้าของเจ้าของงานในการ
ตอบค าถามจากผู้รับเหมา 

3.80 0.676 3.10 0.690 11.76 7.444 

1.3  การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตาม
ก าหนด  

3.89 1.873 3.08 0.739 12.01 7.601 

1.4 ความบกพร่องและความไม่
ชัดเจนของสัญญาก่อสร้าง 

3.65 0.789 3.03 0.703 11.08 7.017 

1.5 รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 

3.69 0.737 3.08 0.710 11.37 7.197 

1.6 การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่
ท างานล่าช้า 

3.75 0.755 3.21 0.820 12.03 7.614 

1.7 การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน 

3.44 0.623 2.86 0.446 9.86 6.243 

  ระดับผลกระทบ     X       ระดับความถี่      

                   Σ ระดับความส าคัญ 
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ตารางที่ 4.3  (ต่อ)  

 
  

1. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย 

ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 
ระดับ

ความส าคัญ 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 

 X  S.D X  S.D  (%) 

1.8  การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืนหรือ
เจ้าของงานรายอ่ืน 

3.70 0.651 2.97 0.649 11.01 6.972 

1.9  การขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 

3.72 0.790 3.17 0.802 11.79 7.467 

1.10  ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากร
ไม่เพียงพอ  

3.80 0.751 3.08 0.711 11.68 7.396 

1.11  การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างานและ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน 

3.74 0.784 3.02 0.708 11.29 7.151 

1.12  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและรายละเอียดก าหนดการ
ต่าง ๆ  

3.80 1.843 3.05 0.692 11.60 7.346 

1.13 ผู้ควบคุมงานมีงานสายการ
บังคับบัญชาหลายขั้นตอนมีผลท าให้
การตัดสินใจล่าช้า 

3.67 0.751 2.95 0.709 10.82 6.849 

1.14 ความล้มเหลวในการครอบครอง
กรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการใช้
สิทธิ์บนเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่
ก่อสร้าง 

3.61 0.748 2.96 0.685 10.67 6.758 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.71 0.78 3.04 0.62 - - 

รวม - - - - 157.94 100 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ)   
2. สาเหตุของความล่าช้าประเภท

ยอมรับได้ 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ ระดับ

ความส าคัญ 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 
(%)  X  S.D X  S.D 

2.1 การค้นพบโบราณวัตถุ หรือ
แหล่งอารยธรรมโบราณในพื้นที่
ก่อสร้าง 

3.47 0.999 1.64  0.725 5.69 9.098 

2.2 การพบสัตว์ดุร้าย การค้นพบ
สารพิษ หรือวัตถุอันตรายในพื้นที่
ก่อสร้าง 

2.97 0.786 2.35 0.705 6.99 11.185 

2.3 การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้าง
ต้นไม้หวงห้ามและระบบ
สาธารณูปโภคของหน่วยงานอ่ืน 

3.23 0.815 2.81 0.803 9.06 14.493 

2.4 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ 
และภัยธรรมชาติ 

3.48 0.752 2.87 0.656 9.99 15.980 

2.5 ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่น
หรือในประเทศ  

3.64 0.752 2.93 0.839 10.68 17.087 

2.6 ปัญหาจากสภาพพื้นที่ในการ
ท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจาก
แบบคู่สัญญา 

3.57 0.730 2.83 0.772 10.10 16.168 

2.7 ปัญหาจากสภาพหน้างานพบหิน
แข็งกีดขวางท าให้ต้องมีการใช้
เคร่ืองมือพิเศษในการท าลาย
เคร่ืองมือพิเศษในการท าลาย 

3.47 0.747 2.88 0.742 9.99 15.990 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.40 0.72 2.62 0.68 - - 

รวม - - - - 62.49 100 

3.  สาเหตุของความล่าช้าประเภท  
ยอมรับไม่ได้ 

      

3.1 ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้ใน
การก่อสร้าง  (Shop Drawing) 

ล่าช้า 

3.71 0.633 2.90 0.609 10.76 7.331 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

3. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้ 

ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ ระดับ
ความส าคัญ 

น้ าหนัก
ความส าคัญ 

(%)  X  S.D X  S.D 

3.2 ความล่าช้าในการส่งแบบ
ก่อสร้าง (As build Drawing) ล่าช้า 

3.79 0.692 3.00 0.667 11.39 7.763 

3.3 การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับ
งาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

3.64 0.729 3.03 0.698 11.05 7.531 

3.4 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ 

3.95 1.904 3.11 0.718 12.30 8.380 

3.5 การที่บุคลากรขาดประสบการณ์ 
และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน 

หรือวางแผนงานก่อสร้าง 

3.78 0.688 3.08 0.701 11.66 7.942 

3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการท างาน
ของผู้รับเหมาย่อย 

3.66 0.653 3.10 0.684 11.36 7.740 

3.7 สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญา
โดยไม่ตรงกับข้อก าหนดหรือแบบ
ก่อสร้าง  

3.60 0.664 2.82 0.611 10.17 6.932 

3.8 การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องจาก
เจ้าของงานที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลง
ตามค าขอร้องนั้นแล้ว 

3.60 0.713 3.00 0.672 10.82 7.374 

3.9 ความบกพร่องในการติดตามงาน
และปรับแผนการท างาน 

3.43 0.605 2.89 0.673 9.91 6.755 

3.10 ความบกพร่องในการ
ประสานงานที่หน้าสนาม 

3.65 0.590 2.96 0.714 10.80 7.361 

3.11 ความบกพร่องในการจัดการ
และประสานงานภายในองค์กรของ
ผู้รับเหมา 

3.34 0.606 3.07 0.715 10.25 6.987 
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ตารางที่ 4.3 (ต่อ) 

3.  สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้ 

ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ ระดับ
ความส าคัญ 

น้ าหนัก
ความส าคัญ 

(%)  X  S.D X  S.D 

3.12 ความล่าช้าในการจัดหา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ใน
การก่อสร้าง 

3.58 0.657 3.68 0.857 13.15 8.961 

3.13 การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ใน
การก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด  

3.45 0.670 2.98 0.752 10.29 7.014 

3.14 การขาดสภาพคล่องทางการเงิน
ของผู้รับเหมา  

4.08 0.694 2.90 0.609 2.83 1.930 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.66 0.69 3.05 0.64 - - 

รวม - - - - 146.75 100 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าน้ าหนักความส าคัญ พบว่า 
ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับผลกระทบ   ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าใน
โครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1. สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้อง
ชดเชย โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( X =3.71) 2. สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ โดยรวม
อยู่ในระดับปานกลาง  ( X =3.40)  3. สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ โดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก ( X =3.66) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านแล้ว ด้านสาเหตุของความล่าช้าประเภทต้อง
ชดเชย มีผลกระทบต่อโครงการเป็นส่วนมาก และ ด้านระดับความถี่  1. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย โดยรวมอยู่ในระดับเกิดขึ้นบางโครงการ (X =3.04) 2. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ โดยรวมอยู่ในระดับเกิดขึ้นบางโครงการ (X =2.62)  3. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับไม่ได้ โดยรวมอยู่ในระดับเกิดขึ้นบางโครงการ ( X =3.05) เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน
แล้ว ด้านสาเหตุของความล่าช้าประเภทต้องชดเชย มีระดับความถี่ที่เกิดขึ้นบางโครงการ มากกว่า
ด้านสาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ และ สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้  
ส าหรับปัจจัยการค้นพบโบราณวัตถุ หรือแหล่งอารยธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นวา่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือภาคอิสาน เมื่ออดีตมีแหล่งอารยธรรมสมัยโบราณ และ
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เคยเป็นเมืองเก่าแก่มาก่อน เช่น พิพิธภัณฑ์บ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี ผาแต้ม พิพิธภัณฑ์
อุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ในการค้นพบโบราณวัตถุ ของผู้ว่าจ้างในการก่อสร้างก็อาจ
เกิดขึ้นได้แต่น้อยคร้ังที่จะค้นพบโบราณวัตถุ ซึ่งก็เป็นสาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับได้ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลรายด้านและรายข้อของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วิจัยได้น าเสนอใน
รูปแบบของตาราง แสดงให้เห็นถึงระดับผลกระทบและระดับความถี่ที่เกิดขึ้นต่อโครงการของ
ปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร สรุปค่าเฉลี่ย ( X  ) ได้ดังแสดงในตารางที่ 4.4 
 
ตารางที่ 4.4 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าน้ าหนักความส าคัญ ในด้านระดับผลกระทบ  

และ ด้านระดับความถี่ ของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร โดยรวม 
และ รายด้าน 

ความคิดเห็นของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 
ระดับ

ความส าคัญ 
น้ าหนัก

ความส าคัญ 

X  S.D   X  S.D  (%) 

1. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ต้องชดเชย 

3.71 0.78 3.04 0.62 11.28 35.98 

2. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับได้ 

3.40 0.72 2.62 0.68 8.91 28.42 

3.สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับไม่ได้ 

3.66 0.69 3.05 0.64 11.16 35.61 

ค่าเฉลี่ยรวม 3.63 0.73 2.90 0.65 - - 

รวม - - - - 31.35 100 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ ค่าน้ าหนักความส าคัญ พบว่า 
ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถามด้านระดับผลกระทบ  ปัจจัยที่เป็นสาเหตุที่ก่อให้เกิด
ความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยรวมอยู่ในระดับมาก (X

=3.63) และ ด้านระดับความถี่ โดยรวมอยู่ในระดับความถี่ที่เกิดขึ้นบางโครงการ (X =2.90) 
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 4.2.2  การทดสอบสมมติฐานในเร่ืองของการทดสอบความแตกต่างในความคิดเห็น ของ
กลุ่มผู้ออกแบบ, กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ, กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง  

โดยการวิเคราะห์ความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) จ าแนกเป็น 
ระดับผลกระทบ และ ระดับความถี่ ต่อปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้ากับโครงการก่อสร้างอาคาร  ผู้วิจัย
ได้ท าการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่มลักษณะงานในปัจจุบัน 3 กลุ่ม ที่มีความคิดเห็นร่วมกัน ของปัจจัย
ที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ทั้ง 3 ด้านดังแสดงในตารางที่ 4.5 
 
ตารางที่ 4.5  การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ ANOVA (Analysis of Variance) 
 1. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย 

ANOVA (ระดับผลกระทบ) ANOVA (ระดับความถี่) 

 
F 

 
Sig. 

สมมติฐาน  
F 

 
Sig. 

สมติฐาน 

1.1 การอนุมัติแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า  

9.56 0.00 แตกต่าง 3.74 0.03 แตกต่าง 

1.2 ความล่าช้าของเจ้าของงานใน
การตอบค าถามจากผู้รับเหมา 

6.65 0.00 แตกต่าง 6.55 0.00 แตกต่าง 

1.3 การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไป
ตามก าหนด  

2.99 0.05 ไม่แตกต่าง 5.72 0.00 แตกต่าง 

1.4 ความบกพร่องและความไม่
ชัดเจนของสัญญาก่อสร้าง  

3.53 0.03 แตกต่าง 11.84 0.00 แตกต่าง 

1.5 รายละเอียดของแบบที่ใช้ใน
การก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 

6.84 0.00 แตกต่าง 6.58 0.00 แตกต่าง 

1.6 การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างาน
ล่าช้า 

10.77 0.00 แตกต่าง 8.58 0.00 แตกต่าง 

1.7 การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน 

10.05 0.00 แตกต่าง 3.81 0.02 แตกต่าง 

1.8 การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืน
หรือเจ้าของงานรายอ่ืน  

2.57 0.08 ไม่แตกต่าง 12.35 0.00 แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 

 1. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทต้องชดเชย 

ANOVA (ระดับผลกระทบ) ANOVA (ระดับความถี่) 

F Sig. สมมติฐาน F Sig. สมติฐาน 

1.9 การขาดความเชี่ยวชาญใน
การปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 

11.37 0.00 แตกต่าง 6.82 0.00 แตกต่าง 

1.10 ผู้ควบคุมงานมีจ านวน
บุคลากรไม่เพียงพอ 

5.53 0.00 แตกต่าง 4.32 0.01 แตกต่าง 

1.11 การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างาน
และเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการ
ตรวจงาน 

5.81 0.00 แตกต่าง 5.74 0.00 แตกต่าง 

1.12 การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลง 
รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ 
ก่อสร้างและรายละเอียดก าหนด 
การต่าง ๆ  

2.40 0.09 ไม่แตกต่าง 4.45 0.01 แตกต่าง 

1.13 ผู้ควบคุมงานมีงานสายการ
บังคับบัญชาหลายขั้นตอนมีผล
ท าให้การตัดสินใจล่าช้า 

4.88 0.01 แตกต่าง 4.12 0.02 แตกต่าง 

1.14 ความล้มเหลวในการ
ครอบครองกรรมสิทธิ์พื้นที่
ก่อสร้าง และการใช้สิทธิ์บน
เส้นทางการเข้าสู่พื้นที่ก่อสร้าง 

0.86 0.42 ไม่แตกต่าง 2.48 0.09 ไม่แตกต่าง 

 2. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ 

  

      
2.1 การค้นพบโบราณวัตถุ หรือ
แหล่งอารยธรรมโบราณในพื้นที่
ก่อสร้าง 

5.24 0.01 แตกต่าง 1.31 0.27 ไม่แตกต่าง 

2.2 การพบสัตว์ดุร้าย การค้นพบ
สารพิษ หรือวัตถุอันตรายใน
พื้นที่ก่อสร้าง  

5.05 0.01 แตกต่าง 5.19 0.01 แตกต่าง 
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 ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 2. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับได้ 

ANOVA (ระดับผลกระทบ) ANOVA (ระดับความถี่) 

F Sig. สมมติฐาน F Sig. สมติฐาน 

2.3 การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้าง
ต้นไม้หวงห้ามและระบบ
สาธารณูปโภคของหน่วยงานอ่ืน 

0.13 0.88 ไม่แตกต่าง 3.81 0.02 แตกต่าง 

2.4 ความผิดปกติของสภาพ
ภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ  

10.74 0.00 แตกต่าง 2.23 0.11 ไม่แตกต่าง 

2.5 ปัญหาทางการเมืองใน
ท้องถิ่นหรือในประเทศ  

1.84 0.16 ไม่แตกต่าง 2.32 0.10 ไม่แตกต่าง 

2.6 ปัญหาจากสภาพพื้นที่ในการ
ท างานเกิดการเปลี่ยนแปลงไป
จากแบบคู่สัญญา  

7.29 0.00 แตกต่าง 6.69 0.00 แตกต่าง 

2.7 ปัญหาจากสภาพหน้างานพบ
หินแข็งกีดขวางท าให้ต้องมีการ
ใช้เคร่ืองมือพิเศษในการท าลาย 

2.88 0.06 ไม่แตกต่าง 4.47 0.01 แตกต่าง 

3. สาเหตุของความล่าช้าประเภท
ยอมรับไม่ได้ 

  

      

3.1 ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้
ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) 
ล่าช้า  

1.42 0.24 ไม่แตกต่าง 3.23 0.04 แตกต่าง 

3.2 ความล่าช้าในการส่งแบบ
ก่อสร้าง (As build Drawing) 
ล่าช้า 

1.19 0.31 ไม่แตกต่าง 3.20 0.04 แตกต่าง 

3.3 การใช้บุคลากรไม่เหมาะสม
กับงาน และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

2.30 0.10 ไม่แตกต่าง 4.11 0.02 แตกต่าง 

 3.4 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ 

3.24 0.04 แตกต่าง 1.97 0.14 ไม่แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 3. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับไม่ได้ 

ANOVA (ระดับผลกระทบ) ANOVA (ระดับความถี่) 

F Sig. สมมติฐาน F Sig. สมติฐาน 
3.5 การที่บุคลากรขาด
ประสบการณ์ และความ
เชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หรือ
วางแผนงานก่อสร้าง 

2.48 0.09 ไม่แตกต่าง 10.14 0.00 แตกต่าง 

3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการ
ท างานของผู้รับเหมาย่อย 

1.56 0.21 ไม่แตกต่าง 5.44 0.01 แตกต่าง 

3.7 สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตาม
สัญญาโดยไม่ตรงกับข้อก าหนด
หรือแบบก่อสร้าง  

0.89 0.41 ไม่แตกต่าง 5.32 0.01 แตกต่าง 

3.8  การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้อง
จากเจ้าของงานที่ผู้รับเหมาได้ตอบ
ตกลงตามค าขอร้องนั้นแล้ว 

2.43 0.09 ไม่แตกต่าง 8.15 0.00 แตกต่าง 

3.9 ความบกพร่องในการติดตาม
งานและปรับแผนการท างาน 

4.76 0.01 แตกต่าง 6.32 0.00 แตกต่าง 

3.10 ความบกพร่องในการ
ประสานงานที่หน้าสนาม 

0.44 0.64 ไม่แตกต่าง 5.95 0.00 แตกต่าง 

3.11 ความบกพร่องในการจัดการ
และประสานงานภายในองค์กร
ของผู้รับเหมา 

2.53 0.08 ไม่แตกต่าง 3.06 0.05 ไม่แตกต่าง 

3.12 ความล่าช้าในการจัดหา
เคร่ืองมือ อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้
ในการก่อสร้าง 

0.99 0.37 ไม่แตกต่าง 3.09 0.05 ไม่แตกต่าง 

3.13 การใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ตรง
กับข้อก าหนด  

1.31 0.27 ไม่แตกต่าง 3.61 0.03 แตกต่าง 
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ตารางที่ 4.5  (ต่อ) 
 3. สาเหตุของความล่าช้า
ประเภทยอมรับไม่ได้ 

ANOVA (ระดับผลกระทบ) ANOVA (ระดับความถี่) 

F Sig. สมมติฐาน F Sig. สมติฐาน 
3.14 การขาดสภาพคล่องทาง
การเงินของผู้รับเหมา  

5.09 0.01 แตกต่าง 5.25 0.01 แตกต่าง 

รวม 4.22 0.13 ไม่แตกต่าง 5.20 0.03 แตกต่าง 

 

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลค่าความแปรปรวน แบบ ANOVA (Analysis of Variance) พบว่า
ความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม กลุ่มลักษณะงานในปัจจุบัน  3 กลุ่ม จ าแนกเป็น กลุ่ม
ผู้ออกแบบ, กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ, กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง ด้านระดับผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นกับโครงการ มีปัจจัยที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันหรือไม่แตกต่างกัน อยู่  18 ปัจจัย ซึ่ง
ตัวอย่างของปัจจัยที่มีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน เช่น การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด  
ปัจจัยนี้ค่อนข้างมีผลกระทบต่อความล่าช้าค่อนข้างรุนแรง เพราะว่าบริษัทบางบริษัทไม่มีเงินทุน
หมุนเวียนในการก่อสร้างแต่ละโครงการ ท าให้เกิดปัญหาเร่ืองของการจ่ายเงินค่าแรงงานและค่าใช้จ่าย
อ่ืนๆ ล่าช้าด้วย ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง 3 กลุ่มลักษณะงาน ส่วนความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือ
แตกต่างกันนั้นมีอยู่ 17 ปัจจัย  ซึ่งตัวอย่างของปัจจัยที่มีความเห็นแตกต่างกัน เช่น การอนุมัติแบบที่
ใช้ในการก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า เนื่องจากลักษณะการท างานของ กลุ่มลักษณะงานใน
ปัจจุบัน 3 กลุ่ม ท างานหน้าที่ในการก่อสร้างเป็นไปในทิศทางเดียวกัน แต่ความคิดเห็นของแต่ละฝ่าย
ย่อมไม่สอดคล้องกัน เช่น การออกแบบกับการก่อสร้างการปฎิบัติหน้างานจริงอาจไม่ตรงกัน แต่ผล
ที่ได้อาจใกล้เคียงกันหรือเหมือนกัน ปัจจัยนี้อาจส่งผลกระทบโดยตรงกับกลุ่มผู้ออกแบบ ส่วนกลุ่มผู้
ควบคุมงานและบริหารโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้างอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย 

ส าหรับด้านระดับความถี่ที่เกิดขึ้นกับโครงการ มีปัจจัยที่มีความคิดเห็นที่ตรงกันหรือไม่
แตกต่างกัน อยู่ 7 ปัจจัย ซึ่งตัวอย่างของปัจจัยที่มีความเห็นที่ไม่แตกต่างกัน เช่น การใช้เคร่ืองมือหรือ
อุปกรณ์ในการก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด  ปัจจัยนี้ค่อนข้างเป็นอุปสรรค์ต่อการท างาน เพราะว่า
การจัดหาหรือการเตรียมพร้อมเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง ถ้าไม่ตรงกับข้อก าหนดที่ระบุไว้ใน
โครงการแต่ละโครงการ ก็จะท าให้การท างานก่อสร้างไม่มีประสิทธิภาพพอและจะเกิดความเสียหาย
โดยรวมได้ ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อทั้ง 3 กลุ่มลักษณะงาน ส่วนความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันหรือ
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แตกต่างกันนั้นมีอยู่ 28 ปัจจัย ซึ่งตัวอย่างของปัจจัยที่มีความเห็นแตกต่างกัน เช่น  ความล่าช้าในการ
จัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เนื่องจากลักษณะการท างานของกลุ่มลักษณะ
งานในปัจจุบัน 3 กลุ่มการท างานของบุคลากรในหน่วยงานก่อสร้าง แต่ละฝ่ายย่อมมีความคิดเห็นไม่
สอดคล้องกันในเร่ืองการจัดหาเคร่ืองมืออุปกรณ์ในการก่อสร้าง เช่น การเตรียมเคร่ืองมือในการ
ก่อสร้างไว้แล้วกับการก่อสร้างที่ต้องใช้เคร่ืองมือในการปฎิบัติหน้างานจริงอาจไม่ตรงกั บ
วัตถุประสงค์การใช้งานและท าให้เกิดความล่าช้าต่องานก่อสร้างในจุดนั้น ๆ   ได้ ปัจจัยนี้อาจส่งผล
กระทบโดยตรงกับผู้ควบคุมงานและบริหารงานโครงการ และกลุ่มผู้รับเหมาก่อสร้าง ค่อนข้าง
รุนแรง ส่วนกลุ่มผู้ออกแบบอาจได้รับผลกระทบเพียงเล็กน้อย แต่ในภาพรวมการบริหารโครงการ
นั้น ๆ   ผลกระทบที่เกิดขึ้นสามารถแก้ไขได้ หากผู้บริหารโครงการมีประสบการณ์ท างานต้องท าการ
วิเคราะห์แก้ไขเหตุการ์ที่เกิดขึ้น เพื่อท าการแก้ไขพร้อม ๆ กับการวางแผนงานที่รัดกุม เพื่อไม่ให้เกิด
ปัญหาในระยะยาวต่อไป 

ปัจจัยท่ีมีค่านัยส าคัญน้อยท่ีสุด ด้านระดับผลกระทบ เช่น ปัจจัยด้านการอนุมัติแบบที่ใช้ใน
การก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า, ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบค าถามจากผู้รับเหมา , 
รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างขัดแย้งกันเอง , การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการที่
เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างานล่าช้า, การแทรกแซงการท างานของผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน เป็นต้น และ ค่า
นัยส าคัญน้อยที่สุด ด้านระดับความถี่ เช่น ปัจจัยด้าน ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบค าถาม
จากผู้รับเหมา, การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด, ความบกพร่องและความไม่ชัดเจนของสัญญา
ก่อสร้าง, รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างขัดแย้งกันเอง, การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วย
ราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างานล่าช้า เป็นต้น 

ความคิดเห็นโดยรวม ของ กลุ่มลักษณะงานในปัจจุบัน  3 กลุ่ม จ าแนกเป็น กลุ่มผู้ออกแบบ, 
กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ, กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง ด้านระดับผลกระทบ มีความ
คิดเห็นที่ตรงกันหรือไม่แตกต่างกันเป็นส่วนใหญ่ และ ด้านระดับความถี่มีความคิดเห็นที่แตกต่าง
กันเป็นส่วนใหญ่  
 

4.3  แนวทางในการป้องกันสาเหตุท่ีมีผลต่อความล่าช้ากับโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
 ตะวันออกเฉียงเหนือ  

การหาแนวทางในการป้องกันสาเหตุที่ก่อให้เกิดความล่าช้า  โดยท าการสัมภาษณ์ผู้มี
ประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคาร เกี่ยวกับปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่าเฉลี่ย (X ) มากที่สุด 5 อันดับแรกที่ได้ท าการวิเคราะห์ 
โดยมีแนวทางในการป้องกันดังน้ี 
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แนวทางการป้องกันสาเหตุของการท่ีมีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 
เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ มากที่สุด จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ จะเห็นได้ว่าโครงการก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบสาเหตุในเร่ืองนี้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้เวลาในการติดต่อ
ประสานงานและจัดหาคนงานเพื่อให้เพียงพอกับงานก่อสร้างแต่ละโครงการ โดยมีแนวทางในการ
ป้องกันสาเหตุของการที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ ดังนี้ 

- เพิ่มเวลาการท างานในช่วงเวลากลางคืน 
- จัดหาผู้รับเหมาย่อยที่มีศักยภาพในการท างาน 
- จัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายมาท าการทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ 
- จัดหาเคร่ืองจักรกลมาทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ ที่สามารถท างานทดแทนแรงงานได้ 
 เช่น เคร่ืองพ่น ปูนฉาบ เป็นต้น 

 
แนวทางการป้องกันสาเหตุของการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 

- ขั้นตอนการประกวดราคาควรให้มีเอกสารแสดงสภาพคล่องทางบัญชี ของบริษัทที่ร่วม
ประกวดราคาประกอบด้วย ทั้งนี ้เพื ่อเป็นการตรวจสอบสภาพทางการเงินของ
ผู ้รับเหมาว่ามีความพร้อมในการด าเนินการก่อสร้างมากน้อยเพียงใด  ถ้าหาก
ผู้รับเหมามีสภาพคล่องทางการเงินที่ไม่ดีอาจท าให้ในการด าเนินการก่อสร้างมีปัญหา  
ท าให้เกิดความล่าช้าตามมาได้ โดยในการประกวดราคาในปัจจุบันไม่ได้ค านึงถึง
ปัจจัยด้านนี้มากนัก ผู้รับเหมาก็ควรตระหนักในปัจจัยด้านนี้ให้มากเช่นกัน  

- ผู้รับเหมาควรจัดเตรียมเงินทุน หรือก าหนดงบประมาณที่จะใช้เป็นเงินหมุนเวียนใน
การก่อสร้างของแต่ละโครงการ โดยผู้รับเหมาต้องจัดสรรเงินที่จะมาลงทุนก่อสร้างใน
โครงการอย่างเหมาะสม ซึ่งผู้รับเหมาต้องจัดหาหรือเตรียมแห่งเงินทุนให้มีความพร้อม
ก่อล่วงหน้าที่จะท าการก่อสร้างอาคาร ซึ่งผู้รับเหมาส่วนใหญ่มักที่จะหวังอาศัยเงิน
ล่วงหน้าพิเศษของผู้ว่าจ้างหรือนายจ้างเพียงอย่างเดียว 

- ผู้รับเหมาควรมีการจัดการเร่ืองรายรับและรายจ่ายของโครงการอย่างมีประสิทธิภาพ  
โดยปัจจัยด้านนี้เป็นปัจจัยที่มีความส าคัญปัจจัยหนึ่ง  จะเห็นได้ว่าผู้รับเหมาโดยทั่วไป
ส่วนใหญ่ มักจะไม่มีการจัดการที่ดีเกี่ยวกับรายรับและรายจ่าย ซึ่งขาดความรู้ด้านการ
บริหารการเงิน และมักจะน าเงินของโครงการออกนอกระบบ ผู้รับเหมาบางรายอาจน า
เงินไปหมุนเร่ืองค่าใช้จ่ายหลายโครงการ จนท าให้เกิดปัญหาการหมุนเงินไม่ทัน และผล
ที่ตามมาคือ ท าให้การก่อสร้างของโครงการเกิดความล่าช้าขึ้นได ้
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แนวทางการป้องกันสาเหตุของการจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด  
เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย โดยมีแนวทางในการป้องกันสาเหตุของการ
จ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด ดังนี ้

- จัดการประชุมกับเจ้าของโครงการและชี้แจงปัญหาของการจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตาม
ก าหนด 

- ท าหนังสือสัญญาการจ่ายเงินงวดค่าจ้างให้ชัดเจนเพื่อป้องกันปัญหาการขาดสภาพคล่อง
ทางการเงินของผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง 

แนวทางการป้องกันสาเหตุของผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 
เป็นปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออก  

เฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย โดยมีแนวทางในการป้องกันสาเหตุของผู้
ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ ดังนี ้

-  ควรที่จะจัดประชุม วางแผน ในแต่ละโครงการควรมีบุคลากรที่เชียวชาญทางการ
ก่อสร้างด้านใดบ้าง 

- ผู้รับเหมาต้องมีการวางแผนในด้านสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน 
โดยบุคลากรมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะขับเคลื่อนให้งานส าเร็จตามแผนงานที่ได้
วางไว้ หากมีบุคลากรในการวางแผนการก่อสร้างไม่เพียงพอก็จะท าให้งานเกิดความ
ล่าช้าได้เช่นกัน 

แนวทางการป้องกันสาเหตุของการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใช้ในการก่อสร้าง
และรายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ  

เป็นปัจจัยที่ เป็นสาเหตุก่อให้ เกิดความล่ าช้ ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชยชดเชย โดยมีแนวทางในการ
ป้องกันสาเหตุของการออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและ
รายละเอียดก าหนดการต่าง ๆ   

- เจ้าของงานต้องขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และต้องรับผิดชอบต่อ
ค่าใช้จ่ายส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าสาเหตุเกิดจากเจ้าของงาน หรือผู้ควบคุม
งานและบริหารโครงการ ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง  

- ผู้รับเหมาต้องรอแบบที่จะใช้ก่อสร้าง หรือต้องท าการประเมินราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อให้
ทางเจ้าของงาน หรือผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการอนุมัติ ซึ่งจะต้องใช้เวลาในการ
ด าเนินการจึงท าให้เกิดความล่าช้ากับโครงการได้ 
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บทที ่5  
สรุปผลการวิจัย และข้อเสนอแนะ 

 

5.1  สรุปผลการวิจัย 
สาเหตุของปัญหาในการก่อสร้างอาคารมีหลายปัจจัยที่เป็นสาเหตุให้งานก่อสร้างล่าช้า ซึ่ง

อาจเกิดจากผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ ผู้รับเหมางานก่อสร้าง เจ้าของโครงการ
และสิ่งกีดขวางทางกายภาพ หรือเกิดจากเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุม จะเห็นได้ว่า สาเหตุของ
ปัญหาต่าง ๆ  ที่เกิดขึ้นท าให้เสียเวลาในการท างาน และท าให้เกิดความล่าช้าต่อการก่อสร้าง ซึ่งเป็น
สาเหตุท าให้การก่อสร้างไม่แล้วเสร็จตามสัญญา  เกิดการขยายระยะเวลาของสัญญา หรือเกิดการ
เรียกร้องค่าชดเชยส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ผู้รับเหมางานและบุคคลอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ประชาชนที่
อาศัยอยู่บริเวณนั้น รวมถึงผู้ที่ใช้ประโยชน์จากอาคารได้รับความเดือดร้อน 
 
จากการเก็บข้อมูลจากแบบสอบถามสรุปได้ว่า  

ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม มีความคิดเห็นที่ตรงกันคือ การที่มีแรงงาน
ก่อสร้างไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ มากที่สุด จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ จะเห็นได้ว่า
โครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พบสาเหตุในเร่ืองนี้มากที่สุด ซึ่งต้องใช้
เวลาในการติดต่อประสานงานและจัดหาคนงานเพื่อให้เพียงพอกับงานก่อสร้างแต่ละโครงการ ซึ่ง
เจ้าของงานควรจะเพิ่มเวลาการท างานในช่วงเวลากลางคืน  จัดหาผู้รับเหมาย่อยที่มีศักยภาพในการ
ท างาน จัดหาแรงงานต่างด้าวที่ถูกต้องตามกฎหมายมาท าการทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ , จัดหา
เคร่ืองจักรกลมาทดแทนแรงงานที่ไม่เพียงพอ ที่สามารถท างานทดแทนแรงงานได้ เช่น เคร่ืองพ่น 
ปูนฉาบ เป็นต้น ซึ่งเจ้าของงานไม่จ าเป็นต้องขยายเวลาในการก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และไม่ต้อง
รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในประเภทนี้ ซึ่งผู้รับเหมาต้องมีการวางแผนในด้าน
แรงงานให้มีความเหมาะสมกับลักษณะงาน โดยแรงงานมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะขับเคลื่อน
ให้งานส าเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้ หากมีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอก็จะท าให้งานเกิดความ
ล่าช้าได้ 

การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระดับรองลงมาจากการที่มีแรงงานก่อสร้างไม่
เพียงพอ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทยอมรับไม่ได้ ซึ่งเจ้าของงานไม่จ าเป็นต้องขยายเวลาใน
การก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และไม่ต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากความล่าช้าในประเภท
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นี ้จะเห็นได้ว่าการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา มีความส าคัญมากเช่นกัน เนื่องจากใน
การเข้าร่วมคัดเลือกประมูลงานของผู้รับเหมาในงานก่อสร้างอาคาร  มีหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้รับเหมาที่ดี แต่บริษัทที่มีคุณสมบัติเข้าหลักเกณฑ์เมื่อประมูลได้งานมาแล้ว  ก็อาจ
เกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดทางด้านการเงินของบริษัทขึ้นได้ ท าให้บริษัทขาดสภาพคล่องทางการเงิน 
ท าให้การด าเนินการก่อสร้างของผู้รับเหมาเกิดปัญหาไม่มีเงินทุนหมุนเวียนในโครงการ  ส่งผล
กระทบตามมาคือ ด้านการจัดซื้อวัสดุ ค่าจ้างแรงงาน ค่าบ ารุงรักษาเคร่ืองมือ ฯลฯ ซึ่งส่งผลท าให้
เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างตามมา 

การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้าง
อาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ซึ่งเจ้าของงาน
ควรจะจัดการประชุมกับเจ้าของโครงการและชี้แจงปัญหาของการจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 
และ ท าหนังสือสัญญาการจ่ายเงินงวดค่าจ้างให้ชัดเจน 

ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ เป็นปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าในโครงการ
ก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ซึ่ง
เจ้าของงานควรที่จะจัดประชุม วางแผน ในแต่ละโครงการควรมีบุคลากรที่เชียวชาญทางการ
ก่อสร้างด้านใดบ้าง ซึ่งผู้รับเหมาต้องมีการวางแผนในด้านสรรหาบุคลากรให้มีความเหมาะสมกับ
ลักษณะงาน โดยบุคลากรมีความส าคัญเป็นอย่างมากที่จะขับเคลื่อนให้งานส าเร็จตามแผนงานที่ได้
วางไว้ หากมีบุคลากรในการวางแผนการก่อสร้างไม่เพียงพอก็จะท าให้งานเกิดความล่าช้าได้เช่นกัน 

การออกค าสั่งเปลี ่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียด
ก าหนดการต่าง ๆ  เป็นปัจจัยที ่ม ีผลต่อความล่าช้าในโครงการก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จัดเป็นสาเหตุความล่าช้าประเภทต้องชดเชย ซึ่งเจ้าของงานต้องขยายเวลาใน
การก่อสร้างให้กับผู้รับเหมา และต้องรับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายส าหรับปัญหาที่เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่า
สาเหตุเก ิดจากเจ้าของงาน หรือผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ ออกค าสั่งเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ซึ่งผู้รับเหมาต้องรอแบบที่จะใช้ก่อสร้าง หรือต้องท าการ
ประเมินราคาเป็นงานเพิ่ม เพื่อให้ทางเจ้าของงาน หรือผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการอนุมัติ ซึ่ง
จะต้องใช้เวลาในการด าเนินการจึงท าให้เกิดความล่าช้ากับโครงการได้ 
 
5.2  ข้อเสนอแนะ 

จากการศึกษาวิจัยในคร้ังนี้ พบว่า ผู้ที่สนใจต้องการจะน าการวิจัยนี้ไปศึกษาต่อนั้น ควรจะ
ศึกษาปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
ในพื้นที่อ่ืนเพิ่มเติม และศึกษาสาเหตุย่อยเพิ่มเติม เพราะจะได้ทราบสาเหตุที่เป็นปัญหาของแต่ละ
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พื้นที่ในส่วนที่ต้องรับผิดชอบ และทราบถึงสาเหตุย่อยที่เกิดขึ้น เพื่อที่จะเป็นประโยชน์ส าหรับ
ผู้ออกแบบ ผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ และผู้รับเหมางานก่อสร้างในพื้นที่นั้น ๆ โดยหา
แนวทางในการป้ องกั น เพื่ อไม่ ให้ เกิ ดความล่ าช้ า ในงานก่ อส ร้ า งอาคาร  ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 
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แบบสอบถามโครงการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

“Study of Factor that Cause Building Construction Delay in the Northeast region” 
 

แบบสอบถามนี้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักงานวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
 
ค าชี้แจงในการตอบแบบสอบถาม 
1. แบบสอบถามมีทั้งหมด 2 ส่วน คือ 
    ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสอบถาม 
    ส่วนที ่2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับผลกระทบ และความถี่ของปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิด    
ความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
2. กรุณาตอบแบบสอบถามตามความจริงหรือตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่านทุกข้อที่ก าหนดไว้ 
    เพื่อความถูกต้องและความสมบูรณ์ของงานวิจัย 
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ตามความเป็นจริงคร้ังนี้ จะไม่มีการน าไปเผยแพร่ต่อสาธารณะ
โดยทางผู้จัดท าจะน าข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาสิ่งที่ควรแก้ไขปรับปรุงในงานวิชาชีพ
ด้านการก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย ผู้จัดท าขอขอบคุณส าหรับข้อมูล
ที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสอบถามนี้ตามความเป็นจริง 
 
 
 

ผู้วิจัย 
 
 
         นายวุฒิพงศ์  อ่อนศรีสมบัติ 

นักศึกษาปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักงานวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
ค าชี้แจง กรุณาเติมเคร่ืองหมาย / ลงในช่อง หรือเติมข้อความลงในช่องว่างตามสภาพความเป็นจริง 
1: ข้อมูลทั่วไปผู้ตอบแบบสอบถาม 
1.1 เพศ          ชาย             หญิง 
 
1.2 อายุ     ไม่เกิน 30 ปี   31-40 ปี   

      41-50 ปี       51-60 ป ี
 
2:ข้อมูลการท างาน 
2.1 ประสบการณ์การท างาน      1 - 5 ปี              6 - 10 ป ี          11 - 15 ป ี
                   16 - 20 ป ี           21 - 25 ปี        26 ปีขึ้นไป 
    
2.2 ลักษณะงานในปัจจุบัน      กลุ่มผู้ออกแบบ 
 (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)       กลุ่มผู้ควบคุมงานและบริหารโครงการ 

     กลุ่มผู้รับเหมางานก่อสร้าง 
 
2.3 ภาระงานที่ได้รับ     งานบริหารเวลา            งานบริหารงบประมาณ 
 (เลือกตอบเพียงข้อเดียว)     งานออกแบบ           งานควบคุมคุณภาพ  
     งานวางแผนงาน           งานควบคุมงาน  
                  งานส ารวจ             อ่ืนๆ............................... 
 
3: ข้อมูลการศึกษา 
3.1 ระดับการศึกษาท่ีส าเร็จ    ต่ ากว่าปริญญาตรี     ปริญญาตรี   

 ปริญญาโท            สูงกว่าปริญญาโท 
 
3.2 สาขาวิชาที่ส าเร็จ       วิศวกรรมโยธา      วิศวกรรมขนส่ง     วิศวกรรมเคร่ืองกล 
                  วิศวกรรมการส ารวจ                      สถาปัตยกรรม            ช่างก่อสร้าง ช่างส ารวจ                   
                 อ่ืนๆ.......................... 
 
4: โครงการก่อสร้างอาคาร 
          สถาบันขงจื้อ จังหวัดขอนแก่น                           หอพักอาศัย จังหวัดอุดรธานี  
          PS ตลาดจอมพล จังหวัดขอนแก่น              โรงงานผลิตหลังคาตราดาว  จังหวัดสกลนคร  
          อาคารพักอาศัย ค.ส.ล. 4 ชั้น จังหวัดอุดรธานี       เอเวอเรสต์คอนโดมิเนียม จังหวัดขอนแก่น  
          โบสถ์คริสต์ โปรแตสแตนท์ จังหวัดบุรีรัมย์ 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับผลกระทบ และความถี่ของปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความ

ล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

 

ตารางแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระดับผลกระทบ และ ระดับความถี่กับระดับคะแนน 

 
ระดับความถี่ ระดับคะแนน 
เกิดขึ้นทุกโครงการ 5 
เกิดขึ้นเกือบทุกโครงการ 4 

เกิดขึ้นบางโครงการ 3 
เกิดขึ้นน้อยมาก 2 
ไม่เคยเกิดขึ้น 1 

 

ค าชี้แจง ในแต่ละข้อโปรดตอบว่า 1. สาเหตุของความล่าช้านั้น ๆ มีผลกระทบมากน้อยเพียงใด และ 

2. สาเหตุนั้น ๆ   มีความถี่เกิดขึ้นบ่อยเพียงใด โดยแสดงเคร่ืองหมาย / ลงในช่องที่ท่านเห็นสมควร 
 

ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

1 สาเหตุของความล่าช้าประเภทต้อง
ชดเชย 

          

1.1 การอนุมัติแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง 
(Shop Drawing) ล่าช้า 
 

          

1.2 ความล่าช้าของเจ้าของงานในการตอบ
ค าถามจากผู้รับเหมา 
 

          

1.3 การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด  
 

          

  

ระดับผลกระทบ ระดับคะแนน 
มีผลกระทบมากที่สุด  5 

มีผลกระทบมาก  4 
มีผลกระทบปานกลาง  3 

มีผลกระทบน้อย  2 
มีผลกระทบน้อยที่สุด 1 
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ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.4 ความบกพร่องและความไม่ชัดเจน

ของสัญญาก่อสร้าง 
 

          

1.5 รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างขัดแย้งกันเอง 
 

          

1.6 
 

การติดต่อขออนุญาตต่อหน่วยราชการ
ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ท างานล่าช้า  
 

          

1.7 การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาจากเจ้าของงาน 
 

          

1.8 การแทรกแซงการท างานของ
ผู้รับเหมาโดยผู้รับเหมาเจ้าอ่ืนหรือ
เจ้าของงานรายอ่ืน  
 

          

1.9 การขาดความเชี่ยวชาญในการ
ปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงาน 
 

          

1.10 ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่
เพียงพอ  

          

1.11 การสั่งเปลี่ยนวิธีการท างานและ
เปลี่ยนแปลงมาตรฐานการตรวจงาน 

          
 

 
1.12 การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลง

รายละเอียดของแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและรายละเอียดก าหนดการ
ต่าง ๆ  
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ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
1.13 ผู้ควบคุมงานมีงานสายการบังคับ

บัญชาหลายขั้นตอนมีผลท าให้การ
ตัดสินใจล่าช้า  

          

1.14 ความล้มเหลวในการครอบครอง
กรรมสิทธิ์พื้นที่ก่อสร้าง และการใช้
สิทธิ์บนเส้นทางการเข้าสู่พื้นที่
ก่อสร้าง 

          

2 สาเหตุของความล่าช้าประเภท 
ยอมรับได้ 

          

2.1 การค้นพบโบราณวัตถุ หรือแหล่ง
อารยธรรมโบราณในพื้นที่ก่อสร้าง 
 

          

2.2 การพบสัตว์ดุร้าย การค้นพบสารพิษ 
หรือวัตถุอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง  
 

          

2.3 การกีดขวางของสิ่งปลูกสร้างต้นไม้
หวงห้ามและระบบสาธารณูปโภค
ของหน่วยงานอ่ืน  

          
 

 
2.4 ความผิดปกติของสภาพภูมิอากาศ 

และภัยธรรมชาติ 
          

2.5 ปัญหาทางการเมืองในท้องถิ่นหรือใน
ประเทศ  

          

2.6 ปัญหาจากสภาพพื้นที่ในการท างาน
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากแบบ
คู่สัญญา  

          

2.7 ปัญหาจากสภาพหน้างานพบหินแข็ง
กีดขวางท าให้ต้องมีการใช้เคร่ืองมือ
พิเศษในการท าลาย  
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ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 

3 สาเหตุของความล่าช้าประเภทยอมรับ
ไม่ได ้

          

3.1 ความล่าช้าในการส่งแบบที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง (Shop Drawing) ล่าช้า 

          

3.2 ความล่าช้าในการส่งแบบก่อสร้าง (As 
build Drawing) ล่าช้า 

          

3.3 การใช้บุคลากรไม่เหมาะสมกับงาน 
และมีบุคลากรไม่เพียงพอ 

          

3.4 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ  
 

          

3.5 การที่บุคลากรขาดประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน หรือ
วางแผนงานก่อสร้าง 

          

3.6 ความล่าช้าที่เกิดจากการท างานของ
ผู้รับเหมาย่อย  

          

3.7 สิ่งก่อสร้างไม่เป็นไปตามสัญญาโดย
ไม่ตรงกับข้อก าหนดหรือแบบ
ก่อสร้าง  

          

3.8 การไม่ปฏิบัติตามค าขอร้องจาก
เจ้าของงานที่ผู้รับเหมาได้ตอบตกลง
ตามค าขอร้องนั้นแล้ว 

          

3.9 ความบกพร่องในการติดตามงานและ
ปรับแผนการท างาน 

          

3.10 ความบกพร่องในการประสานงานที่
หน้าสนาม  

          

3.11 ความบกพร่องในการจัดการและ
ประสานงานภายในองค์กรของ
ผู้รับเหมา 
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ล าดับ สาเหตุความล่าช้า 
ระดับผลกระทบ ระดับความถี่ 

5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 
3.12 ความล่าช้าในการจัดหาเคร่ืองมือ  

อุปกรณ์หรือวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง 
          

3.13 การใช้เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ในการ
ก่อสร้างที่ไม่ตรงกับข้อก าหนด 

          

3.14 การขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ผู้รับเหมา  
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แบบสัมภาษณ์โครงการวิจัย 
เร่ือง 

การศึกษาปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ 

 “A Study of Factor that Cause Building Construction Delay in the Northeast region” 
 

แบบสัมภาษณ์น้ีเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงาน
ก่อสร้างและสาธารณูปโภค สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักงานวิชาวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีสุรนารี  
ค าชี้แจงในการตอบแบบสัมภาษณ์ 
1. แบบสัมภาษณ์มีทั้งหมด 2 ส่วน คือ  
ส่วนที ่1 เป็นข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ 
ส่วนที ่2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางป้องกันของปัจจัยที่เป็นสาเหตุก่อให้เกิดความล่าช้ากับ
งานก่อสร้างอาคาร เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย 
 
2. กรุณาตอบแบบสัมภาษณ์ตามความคิดเห็นที่แท้จริงของท่านทุกข้อที่ก าหนดไว้เพื่อความถูกต้อง
และความสมบูรณ์ของงานวิจัย 
 
3. ข้อมูลที่ได้จากการตอบแบบสัมภาษณ์ตามความเป็นจริงคร้ังนี้ จะไม่มีการน าไปเผยแพร่ต่อ
สาธารณะโดยทางผู้จัดท าจะน าข้อมูลดังกล่าวนี้ไปใช้ในการวิเคราะห์เพื่อหาแนวทางป้องกันสาเหตุ
ที่ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคารในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ผู้จัดท าขอขอบคุณส าหรับข้อมูลที่ทุกท่านได้กรุณาสละเวลาในการตอบแบบสัมภาษณ์นี้ตามความ
เป็นจริง 

 
ผู้วิจัย 

 
 

นายวุฒิพงศ์  อ่อนศรีสมบัติ 
นักศึกษาปริญญาโท 

สาขาวิชาการบริหารงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค 
สาขาวิศวกรรมโยธา  ส านักงานวิชาวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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ส่วนที่ 2 เป็นแบบสัมภาษณ์เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันสาเหตุท่ีก่อให้เกิดความ 
ล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ค าชี้แจง แบบสัมภาษณ์นี้เพื่อสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันสาเหตุที่
ก่อให้เกิดความล่าช้ากับงานก่อสร้างอาคาร ในเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีค่าเฉลี่ย ( X ) มาก
ที่สุด 3 อันดับแรก ซึ่งแสดงในตารางข้างล่าง โดยการสัมภาษณ์คร้ังนี้เพื่อประโยชน์ในการท า
โครงงานศึกษาเฉพาะเร่ืองนี้เท่านั้น 
ล าดับ ความคิดเห็นร่วมกันของผู้ตอบแบบสอบถาม 

1 การที่มีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 
2 การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
3 การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 
4 ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ 

5 การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบที่ใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียด

ก าหนดการต่าง ๆ 

 
 
1. การท่ีมีแรงงานก่อสร้างไม่เพียงพอ 
    แนวทางป้องกัน 
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2. การขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา 
     แนวทางป้องกัน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            

 
3. การจ่ายเงินงวดไม่เป็นไปตามก าหนด 
    แนวทางป้องกัน 
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4.  ผู้ควบคุมงานมีจ านวนบุคลากรไม่เพียงพอ       
     แนวทางป้องกัน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
5.  การออกค าสั่งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของแบบท่ีใช้ในการก่อสร้างและรายละเอียดก าหนดการ
ต่าง ๆ 
     แนวทางป้องกัน 

           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
            
 
            ขอขอบพระคุณทุกท่าน 

ท่ีให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามครั้งน้ี 
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