บทที่ 2
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
การศึกษาปญหาและอุปสรรคในการกอสรางอาคาร ผูศึกษาไดคนควาจากเอกสารตางๆ ที่
เกี่ยวของ สามารถแบงไดดังนี้
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับกระบวนการงานกอสราง
2.2 งานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.1 แนวคิดที่เกี่ยวของกับการบริหารการงานกอสราง
2.1.1 ความหมายของการบริหารงานกอสราง
การบริ ห ารงานก อ สร า ง หมายถึ ง การจั ด การงานก อ สร า งให ดํ า เนิ น ไปด ว ยดี โ ดยใช
ทรัพยากรที่เรียกวา 5M คือ คน วัสดุเงินทุน เครื่องจักร และแหลงงาน (ประกอบ บํารุงผล. 2541 :
11)
การบริหารงานกอสราง หมายถึง การทําหนาที่จัดการงานกอสรางใหมีความถูกตองตาม
รูปแบบและรายการมีความปลอดภัยในการทํางานและเสร็จงานในเวลาที่กําหนดไวจากความหมาย
ของการควบคุมงานกอสรางและการบริหารการกอสรางที่กลาวมาแลวขางตนจะเห็นไดวาการ
ควบคุมงานกอสรางจะมุงเนนใหผูรับเหมางานกอสรางทํางานใหมีความถูกตองตามรูปแบบรายการ
และสั ญ ญาที่ ใ ห ไ ว กั บ ผู รั บ จ า งแต ก ารบริ ก ารการก อ สร า งนั้ น มี ข อบข า ยครอบคลุ ม ไปถึ ง การ
ปฏิบัติการงานกอสรางอยางมีความปลอดภัยและเสร็จสิ้นภายในกําหนดระยะเวลาของสัญญา
(ชนันต แดงประไพ. 2539 )
จากความหมายของการบริหารงานกอสราง ที่นักวิชาการไดใหความหมายเอาไวนั้น จะ
เห็นไดวา การบริหารงานกอสรางเปนกระบวนการทางเทคโนโลยีที่จะตองนําไปปฏิบัติเพื่อใหเกิด
ความสําเร็จในงานกอสราง ซึ่งจะตองมีการนําทรัพยากรมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด ไมวาจะเปน
มนุษย เงิน เครื่องจักร วัสดุและการจัดการ
เนื่องจากโครงการการกอสรางที่มีขนาดใหญ จะประกอบดวยอาคารประเภทเดียว หรือ
หลายประเภทภายในบริ เ วณเดี ย วกั น การก อ สร า งจะต อ งดํ า เนิ น การภายในระยะเวลา และ
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งบประมาณที่จํากัด การบริหารงานกอสรางจะเปนองคประกอบที่สําคัญในการผลักดันใหโครงการ
บรรลุผลสําเร็จตามวัตถุประสงค ซึ่งการบริหารงานกอสรางจะครอบคลุมตั้งแตการตรวจสอบ
วิ เ คราะห ใ นการใช ท รั พ ยากรและงบประมาณการกอ สรา งได อย างคุ มค า ไดง านก อ สรา งที่ ไ ด
มาตรฐาน ตลอดจนครอบคลุมแผนการขยายโครงการในอนาคต
การบริ ห ารงานก อ สร า งเป น กลไกสํ า คั ญ ที่ ทํ า ให การดํ า เนิ น การก อ สร า งให เ กิ ด
ประสิทธิภาพสูงสุดโดยใหมีความถูกตองตามรูปแบบและรายการ และตามหลักวิชาการเพื่อใหงาน
กอสรางมีความแข็งแรงและปลอดภัย โดยมีการใชทรัพยากรและเวลาอยางเหมาะสม การจะบรรลุ
ถึ ง เป า หมายดั ง กล า วนั้ น ผู บ ริ ห ารงานก อ สร า งจะต อ งเป น ผู มี ค วามรู ค วามชํ า นาญในด า นการ
บริหารงานและหากผูบริห ารมี ความรูเ รื่องเทคนิคการกอสรางทั้ งความรูในเชิงทฤษฎีและการ
ปฏิบัติงานภาคสนามดวยแลว ก็ยอมจะทําใหการบริหารงานกอสรางเกิดประสิทธิภาพมากขึ้น
(ชนันต แดงประไพ. 2539 : 39)
กระบวนการในการบริหารงานกอสรางดังกลาวขางตน จะดําเนินใหสัมพันธกันกับการ
ทํางานของผูบริหารการกอสราง โดยมีการประสานงานกันใหไดแนวทางปฏิบัติที่ตรงกันมีการ
หารือใหคําปรึกษาและรวมประชุม ผูรับเหมากอสรางจะไดรับคําแนะนําในสิ่งที่จะนําไปปฏิบัติให
เกิดประโยชน รวมทั้งไดรับการกระตุนเตือนในขั้นตอนที่เกิดความลาชา หรือปฏิบัติงานไมถูกตอง
ตามหลักวิชา การบริหารงานกอสรางที่มีประสิทธิภาพจะชวยใหผูบริหารงานกอสรางสามารถ
ดําเนินงานไดอยางเปนผลดีมากขึ้น มีความแข็งแรงและปลอดภัยและการทํางานไมเกิดปญหาความ
ลาชาจนเลยกําหนดเวลาตามสัญญาที่ตกลงกันไว การวางแผนงานที่ดีและครบถวนในทุกกิจกรรม
ของระบบงานเชนการวางแผนงานทั้งโครงการ การวางแผนในการใชกําลังคนใหสอดคลองกับ
ปริมาณงานในแผนหลัก การวางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณตลอดจนเครื่องจักรที่จะนํามาใชใน
โครงการใหเหมาะสมกับระยะเวลาที่จะนํามาติดตั้งโดยไมสงมากอนการกอสรางเปนระยะเวลา
นานเกิ น ไป ทํ าใหต อ งเสี ย ค า ใชจ า ยในเรื่อ งของอั ต ราดอกเบี้ ย เป น การใชเ งิ นลงทุ นอยา งไม มี
ประสิทธิภาพทั้งยังเปนที่กีดขวางการทํางานและอาจเกิดการเสียหายจากความเปยกชื้น ฝุนละออง
การกระทบกระแทก หรือเกิดการสูญหาย เปนตน กิจกรรมดังกลาว กลุมผูบริหารงานกอสรางจะ
ชวยงานแผนปฏิบัติงานใหสามารถทํางานไดจริงและสอดคลองกับระยะเวลาที่กําหนด
ในดานการปฏิบัติงานกลุมผูบริหารงานกอสราง จะชวยดูแลและแกปญหาที่อาจเกิดขึ้นให
ผูรับเหมาสามารถดําเนินงานไปไดตามแผน โดยไมเกิดการหยุดชะงักหลังจากที่ไดประเมินผลการ
ปฏิบัติงานแลว ถาพบวาลาชากวาแผนงานกลุมผูบริหารงานกอสรางจะจัดใหมีการประชุมเพื่อ
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ตัดสินใจแกไขหรือแปรับปรุงแผนงานใหม เชน การใชเครื่องทุนแรง การเพิ่มแรงงาน การเพิ่มเวลา
ในการทํางานแตละวัน การใชเทคนิคการกอสรางกระโดดขามชั้น เพื่อสามารถทํางานพรอมกันเปน
สองชุด เปนตน
คณะทํางานบริ หารงานกอสรางเขาไปชวยกํากับดูแลตรวจสอบ ควบคุม ตลอดจนวาง
แนวทางปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและแกไขความขัดแยงใหหมดไป ทําใหเกิดความเขาใจ
ที่ถูกตองใหเห็นผลดีที่ไดรับจากการบริหารงานกอสราง เชน การใหคําปรึกษา แนะนําการเขาไปมี
สวนชวยแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อใหดําเนินงานตอไปโดยไมติดขัด เปนตน
สํา หรั บผู รั บเหมาที่ มี ป ระสบการณก ารทํ างานร ว มกั บคณะทํา งานบริห ารงานกอสรา ง
มาแลวก็จะไมเกิดปญหามากนักอาจจะตองมีการปรับวิธีการทํางานบางประการ ใหเขาใจตรงกัน ใน
ระยะแรกๆ ซึ่งเมื่อลงตัวแลวก็สามารถทํางานรวมกันไดโดยราบรื่น ชวยใหเกิดผลดีตอการกอสราง
ของโครงการโดยรวม
ในการกอสรางโครงการตางๆ ผูมีหนาที่ทําการกอสรางคือ ผูรับเหมากอสรางไมวาจะเปน
งานโครงสร า ง งานสถาป ต ยกรรม งานวิ ศ วกรรมระบบประกอบอาคาร หน า ที่ ห ลั ก ของ
ผูรับเหมากอสรางคือ ทําการกอสรางโครงการตามขอบเขตงานที่กําหนดไวตามสัญญาใหแลวเสร็จ
ตามกําหนดและมีคุณภาพที่เหมาะสมกับราคาคาจางเหมา แตทั้งนี้หนวยงานกอสรางตองมีคณะ ผู
ทํางานในการที่จะทําการควบคุม งานตรวจสอบคุณภาพงานรวมทั้งเรงรัดความคืบหนาของงานให
แลวเสร็จในกําหนดเวลาคณะทํางานดังกลาวคือผูควบคุมงานนั่นเอง
โดยปกติบริษัทรับเหมาทั่วไป จะมีกลุมบุคคลที่จะมารวมกัน เพื่อรับเหมาทํางานกอสราง
โครงการต า งๆ ดั ง นั้ น แนวทางปฏิ บั ติ แ ละนโยบายของแต ล ะบริ ษั ท จึ ง แตกต า งกั น โดยปกติ
ผูรับ เหมากอสร า งปฏิ บั ติง านในโครงการตางๆ จะพยายามแสวงหาความสะดวก มั ก จะทํ าใน
แนวทางของตนเองหรือไมก็จะมีความเชื่อมั่นในตนเองสูงเกินไปโดยอาจไมพิจารณาใหแนชัดวา
แนวความคิดของตนเองถูกตองหรือไม ที่กลาวมาขางตนเปนเหตุสนับสนุนถึงความจําเปนตองมีผู
ควบคุมงานกอสรางในโครงการตางๆ (เกชา ธีระโกเมน. 2540 :188)
ในโครงการกอสรางใดๆ เจาของโครงการยอมมีความตองการที่จะไดสินคาที่มีคุณภาพ
เหมาะสมกับราคาที่ไดจายเงินไป แตสินคาดังกลาวนั้นหมายถึงสิ่งกอสรางที่ผูขายและผูรับเหมา
ตองใชเวลาในการที่จะสรางขึ้นมา เจาของโครงการจึงมีความจําเปนที่จะตองตรวจสอบคุณภาพเปน
ระยะๆ แตบางโครงการเจาของโครงการไมสามารถตรวจสอบคุณภาพดวยตนเอง จึงจําเปนตองหา
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กลุมบุคคลที่มีความสามารถและมีความนาเชื่อถือเปนผูทําการตรวจสอบแทนซึ่งหมายถึงผูควบคุม
งานกอสรางนั่นเอง
ในการก อ สร า งทั่ ว ไป คณะบริ ห ารงานก อ สร า งจะเป น ของโครงการเอง หรื อ เจ า ของ
โครงการอาจจะจัดจาง บริษัท ที่มีความเชี่ยวชาญในการบริหารงานกอสรางมาดําเนินการหรือบาง
โครงการอาจมีทั้งสองทางพรอมกันคณะบริหารงานกอสรางมิไดมาแทนที่คณะควบคุมงานใน
โครงการโดยตรง แตจะทําหนาที่เปนผูประสานงานมากกวา และนอกจากนั้นยังทําหนาที่จัดการให
งานกอสรางเปนไปดวยความราบรื่นแลวเสร็จในกําหนดเวลา ควบคุมคาใชจายของโครงการไมให
บานปลาย และลดความขั ดแย งบางประการที่ อาจเปนเหตุทําใหเ กิดความเสี ยหายตอโครงการ
ระหวางผูรับเหมาและเจาของโครงการผูบริหารงานกอสรางจะใชประโยชนจากขบวนการควบคุม
งานเปนแนวทางใหเกิดความเขาใจถึงปญหาตางๆ และไดรับทราบถึงทัศนคติของผูรับเหมาแตละ
รายและไดลวงรูถึงสถานการณในแตละขั้นตอน ทั้งนี้เพื่อตองการจัดการใหงานกอสรางเปนไปดวย
ความราบรื่นปราศจากอุปสรรค
การบริหารงานกอสรางเปนกระบวนการสําคัญที่จะทําใหงานกอสรางประสบความสําเร็จ
โดยมีการดําเนินงานที่เปนไปอยางถูกตอง แข็งแรงปลอดภัย และเสร็จภายในเวลาที่กําหนดกระบวนการ
ดังกลาวจะมีการพัฒนาและปรับปรุงแกไข อยางมีระเบียบและวิธีการปฏิบัติ ที่เปนรูปธรรมชวยให
คนหาสาเหตุที่เปนปญหา และสามารถแกไขปญหาตางๆ ไดตรงจุดดวยเทคนิควิธีที่เหมาะสมและ
ไดผลทั้งนี้ขึ้นอยูกับประสบการณของคณะทํางานชุดบริหารงานกอสราง ซึ่งจะมีวิธีแกปญหาให
ไดผลแตกตางกันตามประสบการณของตน
2.1.2 องคประกอบของการบริหารงานกอสราง
ในการบริหารงานกอสรางนั้น ประกอบดวยขอบขายงานดังนี้ (พนม ภัยหนาย.2539:29)
1. องคการและการจัดการ
2. การวางแผนงาน และการประเมินผลรายการกอสราง
3. การประสานงาน
4. เครื่องมือที่ใชในการกอสราง
5. การควบคุมเอกสาร
6. การกําหนดเวลาการทํางาน
7. การรายงาน
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8. การกําหนดงบประมาณ
9. การทําบัญชี
10. การตัดสินใจ
แนวคิดของการบริหารนอกจากนี้ (ประกอบ บํารุงผล 2534) ใหแนวคิดในการบริหารงาน
กอสรางนั้นประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ ดังนี้
1. การวางแผน (Planning) หมายถึง การคาดเหตุการณในอนาคต การกําหนดวัตถุประสงค
การกําหนดนโยบาย การกําหนดโครงการและงานที่จะทํา การกําหนดวิธีที่จะปฏิบั ติ และการ
กําหนดงบประมาณ
2. การจัดองคกร (Organization) หมายถึง การจัดกลุมงานและวางระเบียบ กําหนดอํานาจ
หนาที่ความรับผิดชอบในแตละกลุมงาน
3. การควบคุม (Controlling) หมายถึง การควบคุมการปฏิบัติงานใหดําเนินไปตามแผน
และตามเปาหมายที่วางไว ซึ่งประกอบดวย การกําหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน การตรวจและการ
วัดผล การแกไขและการขจัดอุปสรรค และการประเมินผล
4. การประสานงาน (Co-Ordinating) หมายถึง การจัดงานอยางประสานสอดคลองกัน การ
สรางความรวมมือรวมใจของคนในองคกรใหปฏิบัติงานอยางสามัคคี และมีความขัดแยงกันนอย
ที่สุด
5. การจูงใจ (Motivation) หมายถึง การบํารุงขวัญกําลังใจของบุคลากรในองคกร เปนสิ่งที่
ผูบริหารตองทํา เพราะจะเปนสวนเสริมประสิทธิภาพของงานใหสูงขึ้น โดยการคัดเลือกคนให
เหมาะสมกับงาน การใหมีสวนรวมและปรึกษาหารือ การใหฝกอบรมและการศึกษา การกําหนดคา
จ า งอย า งยุ ติ ธ รรม การสอนงาน การให ร างวั ล และการลงโทษ รวมถึ ง การจั ด สิ่ ง อํ า นวยความ
สะดวกสบายในการทํางาน
เมื่อพิจารณาในแงของความสําเร็จของการบริหารงานกอสรางนาจะขึ้นอยูกับองคประกอบ
หรือปจจัยตางๆ ดังนี้
1. การจัดการดานการเงินและเวลา (Time and Cost Management) หมายถึง ประสิทธิผลใน
การบริหาร และการจัดการโครงการ ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการ สามารถเสร็จสิ้นภายใต
เวลาและงบประมาณที่ระบุไวผลงานทางเทคนิค (Technical Performance) แสดงถึงคุณภาพของ
ผลงาน โครงการที่เปนไปตามสัญญา และถูกตองตามขอกําหนด สามารถทํางานในเชิงเทคนิคได
อยางถูกตอง เหมาะสมกับสภาพแวดลอมของโครงการ ผลงานที่มีความคงทนตามอายุ นอกจากนี้ยัง
รวมถึงการที่โครงการมีระบบการจัดการดานความปลอดภัยที่เพียงพอ
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2. ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการโครงการ (Managerial and Organization
Satisfaction) หมายถึงการที่ทีมงานไดใหความรวมมือในการทํางาน มีการประสานงานกันเปนอยาง
ดี จ นกระทั่ ง โครงการสิ้ น สุ ด และสามารถร ว มกั น ช ว ยกั น แก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โครงการได
นอกจากนั้น ความพอใจของทีมงาน ยังรวมถึงความภาคภูมิใจ ความรูสึกถึงงานที่ทาทาย ที่ไดให
ประสบการณกับทีมงาน ซึ่งเปนผลดีตอโครงการในระยะยาว
3. ความพึงพอใจในผลงาน (Business Performance Satisfaction) แสดงไดจากผลการตอบ
กลับ หรือจากการประเมินผลจากลูกคา รวมทั้งผูใชประโยชนจากโครงการ ตลอดจนผูเกี่ยวของจาก
ฝายอื่นๆ
4. การปดโครงการ (Project Termination) เปนการจบโครงการอยางไมมีขอขัดแยง
ระหวางผูเกี่ยวของ หรือถามีก็ใหมีนอยที่สุด รวมทั้งการมีผลบันทึกการทํางาน การแกไขปญหา ซึ่ง
สามารถใชอางอิงในโครงการตอๆ ไปได
จะเห็นไดวา ความสําเร็จของโครงการจากความเขาใจดั้งเดิมนั้น จะหมายความแตเฉพาะ
องคประกอบสองขอแรกเทานั้น ซึ่งในความเปนจริงก็จะพบไดวา ผูบริหารหรือผูเกี่ยวของจะให
ความสํ า คั ญ เพี ย งข อ ที่ ห นึ่ ง หรื อ สองข อ แรก แล ว นํ า มาใช เ ป น เกณฑ ป ระเมิ น ความสํ า เร็ จ ของ
โครงการเทา นั้น ในขณะที่ สามข อ ถัด ไปถูก มองข า ม ไม ไ ด นํ า มาพิ จ ารณา ซึ่ง เป น เพราะว า ผล
ทางดานการเงิน คุณภาพ และเวลา สามารถมองไดอยางชัดเจนในเวลาอันสั้นและมีผลกระทบ
โดยตรง สวนปจจัยที่เหลือเปนผลกระทบทางออม ที่อาจจะตองใชเวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเห็นผล
อยางไรก็ตาม หากมองภาพรวมขององคกรในระยะยาว ความสําเร็จขององคกรยอมขึ้นอยู
กับความสําเร็จของโครงการ ดังนั้น ผูบริหารจึงควรตระหนักวา องคประกอบของความสําเร็จของ
โครงการหนึ่งๆ นั้นมีมากกวาทางดานการเงิน คุณภาพและเวลา เพราะหากพิจารณาใหดี จะเห็นวา
องคประกอบในขอ 3 และขอ 4 เปนผลในทางลบ นอกจากจะสงผลเสียใหกับดานการเงิน คุณภาพ
และเวลาของโครงการแลว ยังสามารถสงผลดานลบใหกับองคกรในระยะยาวดวย
กลาวไดวาผูบริหารที่ใหความสําคัญกับองคประกอบในสองขอแรกมากเกินไป จนขาดการ
จัดทีมงานที่ดี ขาดการจัดสรรบุคลากรที่เหมาะสม ไมมีการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางาน
หรือมีคดีฟองรองตามมา ก็ไมสามารถถือวาโครงการประสบความสําเร็จไดเชนกัน ดังนั้น ผูบริหาร
จึงควรทําความเขาใจ และหาวิธีทําใหองคประกอบในทุกขอที่กลาวมาขางตนสงผลในเชิงบวก จึง
จะถือวา ไดบริหารโครงการจนประสบความสําเร็จไดอยางแทจริง
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กระบวนการในการบริหารงานกอสราง (ชนันต แดงประไพ. 2539:) มีระยะเวลาของการ
บริหารงาน 2 ระยะดวยกัน คือ ระยะเตรียมการกอสรางและระยะระหวางการดําเนินการกอสราง ซึ่ง
ระยะเริ่มแรกของการเขาบริหารการกอสราง ผูรับจางจะตองเตรียมการทุกอยางใหพรอมเพรียง
สําหรับการกอสราง รวมถึงการขาย หรือใหเชาอาคารภายหลังการกอสรางแลวเสร็จ ซึ่งจะแยก
รายละเอียดไดดังตอไปนี้
1. วางแนวทางการบริหาร (Project Mobilization) เปนระยะเมื่อเริ่มตนการทํางานผูรับจาง
จะศึกษาโครงการ เปาหมายและรูปแบบทางสถาปตยกรรม จัดประชุมผูที่เกี่ยวของทั้งหมด ทั้ง
เจาของโครงการ ตัวแทนเจาของโครงการ สถาปนิก วิศวกรโครงสราง วิศวกรระบบ ฯลฯ เพื่อหา
แนวทางที่ดีที่สุด อันจะเปนวิธีการนําโครงการนี้เขาสูจุดมุงหมายของผูวาจางและผูออกแบบ
2. ทําประมาณราคากลาง (Bill of Quantity) ตามรูปแบบมาตรฐานสากล และแยก
รายละเอียดราคาของทั้งโครงการ โดยแยกรายละเอียดตามชนิดของวัสดุและตามมาตรฐาน ซึ่งจะ
แยกรายละเอียดตามระบบวิธีการกอสราง โดยราคากลางนี้ ทางผูรับจางจะรับผิดชอบและประกัน
ความถูกตองรอยละ 90
3. ทําการควบคุมราคาและงบประมาณ (Cost Control) ใหโครงการมีคาใชจายนอยที่สุด
เทาที่ความสามารถและสถานการณจะเอื้ออํานวย โดยผูรับจางจะทํางานประสานงานกับผูออกแบบ
และเจาของโครงการตั้งแตเริ่มเขาบริหารงานกอสราง วิเคราะหแบบและหาวิธีการกอสรางรวมถึง
อาจจะเสนอตอ ผูอ อกแบบ เจ า ของโครงการให มีก ารเปลี่ ย นแปลงแก ไ ขรายละเอี ย ดของแบบ
กอสรางบาง หากเห็นวาจะชวยลดงบประมาณลง ในการแกไขตางๆ ที่เกิดขึ้นผูรับจางจะไมแกไข
ในแนวทางและความคิดในการออกแบบ (Conceptual Design) แตจะเนนหนักในเรื่องของการลด
ราคาโดยกรรมวิธีการกอสราง (Construction Process) และความสามารถของผูรับเหมา (Contractor
Abilities) และสภาพของตลาดวัสดุแรงงาน เปนตน
4. สรรหาผูรับเหมาขั้นตน (Pre Qualify) เพื่อปองกันปญหาคุณภาพการกอสราง เจาของ
โครงการ ผูออกแบบ และผูรับจางจะรวมกันเชื้อเชิญผูรับเหมากอสรางใหเสนอประวัติผลงานของ
ตนเองมาเพื่อการพิจารณาขั้นตนวา บริษัทนั้นๆ มีคุณภาพหรือความสามารถเพียงพอหรือไมกับการ
กอสรางโครงการนี้ โดยอาจรวมงานทุกชนิดเขาดวยกัน หรือแยกชนิดของงานก็ได
5. การคัดเลือกผูรับเหมาและตอรองราคา (Bidding Process) เมื่อผานระยะกอนการ
คัดเลือก (Pre Quality) โดยการพิจารณารวมระหวางเจาของโครงการ ผูออกแบบ และผูรับจางแลว
ผูรับจางจะทําการแจกแบบฟอรมการเสนอราคา พรอมแบบพิมพเขียวรายการประกอบแบบและ
เงื่อนไขตางๆ ใหบริษัทผูรับเหมาที่ผานการคัดเลือกขั้นตนทําการเสนอราคาประมูล เมื่อทุกบริษัท
เสนอราคาแลว ผูรับจางจะทําการวิเคราะห (Evaluation) และผูออกแบบพิจารณาตัดสินใจคัดเลือก
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ผูรับเหมา โดยการตอรองราคาและสอบถามรายละเอียดตางๆ รวมทั้งการจัดหาธนาคารเปนผูค้ํา
ประกันสัญญากอนหากเห็นวามีความจําเปน
6. การลงนามในสัญญา (Contract Paper) เมื่อทราบวาจะวาจางผูรบเหมารายใดแลว ผูรับ
จางจะจัดเตรียมสัญญาวาจางเหมากอสรางอยางละเอียดรอบคอบ พรอมทั้งสัญญาค้ําประกันของ
ธนาคาร (สัญญากอสรางหลายสัญญาใชคัดลอกจากที่อื่น โดยไมพิจารณาจากลักษณะงานจริงทําให
เกิดความยุงยากภายหลัง) และนํารางสัญญานั้นใหเจาของโครงการ และผูออกแบบตรวจเช็คกอน
หากเป น ที่ ต กลงก็ จ ะดํ า เนิ น การเซ็ น สั ญ ญาต อ ไป (หากเจ า ของโครงการอกข า งโฆษณา
ประชาสัมพันธ ทางผูรับจางจะจัดการใหตามเครือขายที่ผูรับจางมีอยูโดยไมคิดคาบริการเพิ่มแต
ประการใด)
7. การเตรียมงาน ณ สถานที่กอสราง (Site Mobilization) เมื่อจัดเตรียมสิ่งตางๆ จนได
ผูรับผิดชอบในการดําเนินการกอสรางแลว ผูรับจางจะเริ่มตระเตรียมการเพื่อเริ่มตนดําเนินงาน
ควบคุมการกอสราง โดยมีรายละเอียดดังนี้ เตรียมสํานักงานกอสรางพรอมอุปกรณสํานักงาน เตรียม
บุคลากรประจําโครงการ ณ สถานที่กอสราง เตรียมแบบฟอรมและวิธีปฏิบัติงานอันเปนมาตรฐาน
จัดประชุมเบื้องตนระหวางเจาของโครงการ ผูออกแบบ ผูรับเหมา และผูรับจาง
8.การจั ด ซื้ อ วั ส ดุ โ ดยตรง วั ส ดุ กอ สร า งบางรายการที่ เ จ า ของโครงการ สามารถจั ด ซื้ อ
โดยตรงไดเพื่อลดคาใชจาย เชน ดวงโคม เครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก วัสดุบุผิวบางประเภท วัสดุ
ตกแตงบางชนิด เปนตน ผูรับจางจะทําการตรวจสอบและแนะนําเจาของโครงการในการเลือกซื้อ
พรอมทั้งจัดทํารายละเอียดในการเสนอราคา ทําการวิเคราะหและแนะนํา เพื่อเสนอใหเจาของ
โครงการตัดสินใจ และดําเนินการจัดทําเอกสารการสั่งซื้อตอไปเชนเดียวกับการคัดเลือกผูรับเหมา
จัดทํารายละเอียดงบประมาณคาใชจาย และระยะเวลาที่คาดหมาย ในการใชจายในสวนงานกอสราง
ของโครงการ (Construction Cash-flow) เพื่อปองกันปญหาการสูญเสียโอกาส หรือดอกเบี้ยโดยไม
สมควร การจัดทํา Construction Cash-flow นี้จะจัดทําทุกๆ 3 เดือน
สําหรับระยะการกอสรางถือเปนหัวใจของการเขาบริหารการกอสราง การเตรียมการตางๆ
ในลักษณะของผูบริหารการกอสราง จะตองครอบคลุมมากกวาความเปนเพียงผูตรวจสอบ หรือที่
ปรึกษาเทานั้น โดยแยกรายละเอียดแนวทางการปฏิบัติงานและหนาที่ไดดังตอไปนี้ (ยอดเยี่ยม
เทพทรานนท. 2535 : 1)
1. ผูรับจางจะจัด สถาปนิก วิศวกร และผูชวย เขาประจําที่หนวยงานกอสรางใหเปนไป
ตามที่ กํ า หนดไว ใ นแบบ และรายละเอี ย ดประกอบแบบ และสั ญ ญาการก อ สร า ง โดยตลอด
ระยะเวลาที่มีการดําเนินการกอสราง
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2. จัดประชุมประสานงาน (Working Group Meeting) ระหวางผูเกี่ยวของทุกฝายเปน
ประจําทุกสัปดาหเพื่อจัดการประสานงานและแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยางมีประสิทธิภาพและ
ทันเวลา และจัดประชุมประจําเดือน (Project Monthly Meeting) โดยจะเชิญผูออกแบบ ผูวาจาง
ผูรับเหมาทุกประเภท และผูเกี่ยวของ เพื่อสรุปผลงานและวางแนวทางบริหารตอไป
3. บันทึกผลงานและการทํางานของผูรับเหมาบริษัทตางๆ เปนประจําทุกวัน เพื่อถือเปน
บรรทัดฐานในการพิจารณา หากเกิดขอขัดแยง
4. จัดทํารายงานเปนรูปเลมแสดงความกาวหนาของงาน รายงานผลปฏิบัติงานทุกฝาย ผล
การประชุมและขอเสนอแนะเปนประจําทุกเดือน
5. สรุปผลงานของผูรับเหมาฝายตางๆ พรอมการตรวจเช็คอยางละเอียดเพื่อเบิกงวดเงิน
ตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ (เมื่อไดรับหนังสือสงงานจากผูรับเหมากอสราง หากตรวจเช็คเห็นวา
ถูกตองแลว ผูรับจางจะออกหนังสือรับรองเสนอตอเจาของโครงการเพื่อทําการตรวจรับมอบงานใน
งวดนั้นๆ)
6. ใหขอเสนอแนะในการวิเคราะห ปญหาทางดานเทคนิค วิธีการและขั้นตอนในการ
แกปญหาและการดําเนินการกอสรางของผูรับเหมา ทั้งนี้รวมถึงการจัดทําหรือชวยจัดทําแผนงาน
เพื่อควบคุมขั้นตอนการกอสรางและระยะเวลาการทํางานของผูรับเหมารายตางๆ ดวย
7. จั ด เตรี ย มและปรั บ ปรุ ง แบบฟอร ม ต า งๆ ตลอดเวลา ทั้ ง นี้ ร วมถึ ง เอกสารการ
เปลี่ยนแปลงงาน (Change Order) แบบกอสรางคลัง (Shop Drawing) กําหนดเอกสารนําเสนอ
รายงานการกอสราง (Project Report) การเสนอตัวอยางวัสดุและรายละเอียด วิธีการกอสรางเพื่อ
อนุ มั ติ ใ ช การเสนอหรื อ การเปลี่ ย นแปลงให เ พิ่ ม ลดงานก อ สร า ง ระหว า งเจ า ของโครงการ
ผูออกแบบและผูรับเหมา โดยจัดรวบรวมเอกสารเหลานี้ไวใหดี พรอมที่จะแสดงใหผูเกี่ยวของ
ทราบเรื่องราวที่เกี่ยวของตลอดเวลา
8. ในกรณีที่เ กิดการเปลี่ย นแปลงรูปแบบหรื อชนิ ด ของวัสดุ ในการกอสร าง อั นทํา ให
สัญญาคากอสรางตามสัญญาตองเปลี่ยนแปลงไป ผูรับจางจะจัดทําราคากลางเพื่อเสนอตอเจาของ
โครงการ เพื่อใชในการตอรองกับผูรับเหมา กอนการทํา Change Order ตอไป เพื่อปองกันการ
เสียเปรียบของเจาของโครงการ
9. ผูรับจางจะพิจารณาตรวจสอบคุณภาพวัสดุกอสราง ที่ผูรับเหมาทุกรายนําเสนอขอใชให
ถูกตองตามรูปแบบและรายการกอสราง หากเห็นวาไมถูกตองจะทําการบันทึกเหตุผลและความเห็น
ใหผูรับจางเหมาทราบเพื่อแกไขหรือนําเสนอวัสดุอื่นมาใหพิจารณาใหม แตหากถูกตองใหทําการ
อนุมัติผาน หรือนําเสนอตอเจาของโครงการหรือผูออกแบบเปนกรณีไป
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10. หากผู รั บจ า งเห็น ว ามี วัสดุ ห รื อวิธีก ารกอสร างอื่น ใดที่อาจนํามาใชใ หเ กิ ดผลดี ต อ
โครงการหรือลดคาใชจายลง ผูรับจางจะนําเสนอขอแนะนําพรอมการวิเคราะหผลไดผลเสียตอ
ผูออกแบบ หรือเจาของโครงการเพื่อทราบและตัดสินใจตอไป
11. การตรวจงานขั้นสุดทาย ผูรับจางจะทําการตรวจสอบระบบสําคัญๆ ตางๆ กอนเริ่มการ
ทดลองใชงาน เชน ระบบไฟฟา ระบบสุขาภิบาล และระบบอื่นๆ เพื่อใหแนใจวาไมมีขอบกพรอง
สําคัญ อันอาจทําความเสียหายใหกับงานที่เกี่ยวของตางๆ ในการตรวจรับมอบงานงวดสุดทาย ผูรับ
จางจะดําเนินการดังนี้
11.1 ทําบัญชีรายการงานที่ตองปฏิบัติ (Punch List) ใหผูรับเหมาทุกรายแกไขหรือ
ทําใหแลวเสร็จกอนวันตรวจรับงาน
11.2 เมื่อไดรับแจงวารายการ Punch List นั้นๆ ผูรับเหมาไดทําการแกไขเรียบรอย
หรือเกือบเรียบรอย ผูรับจางจะทําการตรวจเช็คอีกครั้งหนึ่ง แตมิไดหมายความวาจะจัดทํา Punch
List ใหมเพิ่มเติม ยกเวนแตมีความจําเปนจริงๆ เทานั้น
11.3 แจงใหผูวาจางและผูออกแบบทําการตรวจรับงาน เมื่อตรวจเช็คแลววางาน
แลวเสร็จสามารถรับงานขั้นตนได
11.4 หลังจากทําการตรวจรับงานแลว ผูรับจาง จะจัดทําบัญชีรายการที่ผูรับเหมายัง
ทําคางอยูและตองรีบแกไข (List of Direct Work or Outstanding Items) และดําเนินเรื่องใหออก
หนังสือรับรองสงมอบใหผูรับเหมา
11.5 ตรวจรับการซอมตามรายการในขอ 14 ตามที่ผูรับเหมาแจงมาวาไดทําการ
เรียบรอยแลวเปนสวนๆ ไป จนกวาจะหมดรายการ
11.6 ดําเนินการเรื่องออกหนังสือรับรองการสงมอบงานขั้นสุดทาย
11.7 การตรวจรับงาน ผูรับจางจะทําการจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวของกับการตรวจ
รับ-สงมอบงาน แจงใหผูกอสรางจัดเตรียมเอกสารค้ําประกันงาน ตามที่กําหนดไวในสัญญาจัดทํา
สําหรับคางานที่มีการเปลี่ยนแปลงแกไข ตลอดจนคาใชจายอื่นใดทั้งหมดใหเจาของงานทราบ
ลวงหนาเพื่อจัดเตรียมการจายเงินใหกับผูรับเหมา ทั้งสรุปผลการกอสรางในดานวิธีการกอสราง
ดานงบประมาณการกอสราง ระยะเวลาการกอสราง ปญหาเฉพาะหนาในการกอสราง และรวมถึง
การประสานงาน เปรียบเทียบใหเห็นถึงแผนงานที่ไดมีการวางไวทั้งรูปแบบ งบประมาณคากอสราง
และระยะเวลาการกอสรางที่วางไวกับการปฏิบัติจริงมีขอสังเกตอยางไร จัดสรุปเอกสารที่เกี่ยวของ
ทั้งหมดเปนหมวดหมู มอบใหเจาของโครงการเก็บรักษา เพื่อตรวจเช็คหรือเปนประโยชนในการ
ปรับปรุงแกไขโครงการในอนาคตรวมถึงเปนขอมูลในการเริ่มทําโครงการอื่นตอไป
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แนวโนมการบริหารงานกอสรางในอนาคตจะมุงศึกษาถึงปจจัยหลัก 4 ประการ ดังตอไปนี้
คือ (Boyd C. Paulson,1984.)
1. การเพิ่มขึ้นของราคา (Rising of Cost) หมายถึง การเพิ่มขึ้นของเงินเดือน วัสดุ
กอสราง ความสามารถในการผลิต ระยะเวลาที่ลาชา การฟองรอง ราคาและเวลาของการขนสง
ภาวะเงินเฟอ
2. เวลา (Time) หมายถึง ความลาชาของการสงวัสดุ และเครื่องมือ ความลาชาอัน
เนื่องมาจากหนวยงานของรัฐ ความสามารถในการผลิต การเปลี่ยนแปลงงาน แผนงานการออกแบบ
แผนงานการกอสราง การตกลงใจของคณะทํางาน การฝกงาน การพิจารณาความคุมคาของการ
กอสราง การพิจารณาวิเคราะหราคาพื้นที่
3. คุณภาพ (Quality) หมายถึง บรรทัดฐานของการออกแบบ การตรวจสอบความ
ชํานาญของชางฝมือ การควบคุม ฐานะทางการเงิน การเลือกใชวัสดุ
4. การประสานงานและการควบคุมงาน (Coordination and Control) ซึ่งจะมี
ผูเกี่ยวของทั้งหมด 3 ฝายดวยกัน คือ เจาของงาน วิศวกร และผูรับเหมา ผูเกี่ยวของทั้ง 3 ฝาย จะมี
สวนรวมในการบริหารการกอสราง ซึ่งจะมีกระบวนการ การวางแผน กระบวนการออกแบบและ
กระบวนการการกอสราง
การบริหารงานกอสรางในอนาคตจะตองคํานึงถึงปจจัยที่สําคัญที่จะทําใหการกอสราง
อาคารมีประโยชนการใชงานสูงสุด ปจจัยดังกลาวนั้น มีดังตอไปนี้ คือ ปจจัยเกี่ยวกับความปลอดภัย
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอม ปจจัยเกี่ยวกับการประหยัดพลังงาน ปจจัยเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร
และโทรคมนาคม ปจจัยเกี่ยวกับความสูงและความคุมคาของอาคาร ปจจัยเกี่ยวกับความกาวหนา
ทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (จิระพล ฉายัษฐิต. 2542)
องค ป ระกอบแสดงความสํ า เร็ จ ของโครงการ หมายถึ ง โครงการมี ก ารทํ า งานที่ มี
ประสิทธิภาพ สามารถทํางานใหเสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด ภายใตงบประมาณที่ตั้งไว และได
คุณ ภาพตามรู ปแบบและสัญญา ซึ่ งหากวิเ คราะหโดยละเอียดแลว ความสํ าเร็จของโครงการที่
สมบูรณจะตองครอบคลุมความหมายที่กวางกวานั้น คือ ความสําเร็จของโครงการหนึ่งเปนผลมา
จากการที่โครงการมีการทํางานอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล องคประกอบที่แสดงถึง
ความสําเร็จของโครงการหนึ่งควรประกอบไปดวยปจจัยตางๆ ดังนี้
1. การจัดการดานการเงินและเวลา (Time and Cost Management) หมายถึง
ประสิทธิผลในการบริหารงานและการจัดการโครงการ ตั้งแตเริ่มจนกระทั่งสิ้นสุดโครงการวา
สามารถเสร็จสิ้นภายใตเวลาและงบประมาณที่ตั้งไว
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2. ผลทางดานเทคนิค (Technical Performance) แสดงถึงคุณภาพของผลงาน
โครงการที่เปนไปตามสัญญา และถูกตองตาม Specification สามารถทํางานในเชิงเทคนิคไดอยาง
ถูกตอง และสมกับสภาพแวดลอมของโครงการ นอกจากนี้ยังรวมถึงการที่โครงการมีระบบการ
จัดการดานความปลอดภัยที่เพียงพอ
3. ความพึงพอใจในการบริหารและการจัดการโครงการ (Managerial and
Organization
Satisfaction) หมายถึ ง การที่ มีทีม งานไดใ ห ความรว มมื อ ในการทํ างานมี ก าร
ประสานงานอย า งดี จ นกระทั่ ง สิ้ น สุ ด และสามารถร ว มกั น แก ป ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กั บ โครงการได
นอกจากนั้ น ความพอใจของที ม งานยั ง รวมถึ ง ความภู มิ ใ จ ความรู สึ ก ถึ ง งานที่ ท า ทาย ได ใ ห
ประสบการณกับทีมงาน ซึ่งเปนผลดีตอองคกรระยะยาว
4. ความพึงพอใจในผลงาน (Business Performance Satisfaction) แสดงไดจากผล
การตอบกลับ หรือจากการประเมินผลจากลูกคา รวมทั้งผูใชประโยชนจากโครงการ ตลอดจน
ผูเกี่ยวของอื่นๆ
5. การปดโครงการ (Project Termination) เปนการจบโครงการอยางไมมีขอ
ขัดแยงระหวางผูเกี่ยวของ หรือมีนอยที่สุด รวมทั้งการมีบันทึกผลการทํางาน การแกไขปญหา ซึ่ง
สามารถใชอางอิงไดในโครงการตอๆ ไป
อยางไรก็ตาม หากมองภาพรวมขององคกรในระยะยาว ความสําเร็จขององคกรยอมขึ้นอยู
กับความสําเร็จของโครงการทุกโครงการ ดังนั้น ผูบริหารจึงควรตระหนักวา องคประกอบของ
ความสําเร็จของโครงการหนึ่งๆ นั้น มีมากกวาดานการเงิน คุณภาพและเวลา นอกจากจะสงผลเสีย
ใหกับดานการเงิน คุณภาพและเวลาของโครงการแลว ยังสงผลกระทบดานลบใหกับองคกรในระยะ
ยาวอีกดวย
สุทธิ ภาษีผล (2543) ไดสรุปเกี่ยวกับแรงจูงใจไววา แรงจูงใจของบุคลากรในงานกอสราง
ความหมายของความสําเร็จของโครงการมักประกอบดวย การสรางผลกําไร โครงการแลวเสร็จตาม
กําหนด สิ่งหนึ่งที่สําคัญ คือ ผลการทํางาน (Performance) ของบุคลากรตั้งแตผูจัดการโครงการ
(Project Manager) วิศวกรโครงการ (Project Engineer) ผูควบคุมงาน (Supervisor) คนงาน
(Workers) ฯลฯ ซึ่งผลการทํางานของคนเหลานั้น ยอมขึ้นกับเปาหมาย ความตองการของบุคคล
แรงจูงใจดานบวก (Motivators) และแรงจูงใจทางดานลบ (Demotivators) ความสําคัญของแรงจูงใจ
ที่มีผลตอการทํางานมักถูกองขามไป หรือไมก็ถูกคาดคิดไปวาแรงจูงใจของแตละบุคคลในการ
ทํางานจะเหมือนกัน
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ผูจัดการโครงการ และวิศวกรโครงการ ควรจะทราบและทําความเขาใจวาแรงจูงใจที่จะ
สงผลใหบุคลากร มีความกระตือรือรนในการทํางาน หรือรูสึกทอถอย ยอมแตกตางกันไปตาม
สภาพพื้นฐานบุคคล และพื้นฐานตําแหนง ทั้งนี้เพื่อใหสามารถจูงใจบุคลากรใหความรวมมือในการ
ทํางานใหมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งแนวทางขจัดหรือลดแรงจูงใจดานลบของบุคลากรตางๆ ได
อยางถูกตองก็จะสงผลใหโครงการประสบความสําเร็จดวยดี
2.1.2.1องคประกอบหลักของการจัดการ (Functions of Management)
องคประกอบหลักของการจัดการโดยทั่วไปสามารถแบงไดเปน 5 อยาง ไดแก การ
วางแผนการจัดงาน การจัดบุคลากร การอํานวยการ และการควบคุม ซึ่งแตละอยางมีรายละเอียด
อธิบาย ไดดังตอไปนี้
การวางแผน เปนการเตรียมการลวงหนากอนที่จะลงมือทํา เพื่อกําหนดแนวทางใน
การทํางาน เปนการปองกันปญหาหรืออุปสรรคตางๆ ที่อาจเกิดขึ้น การวางแผนเริ่มตนตั้งแตเริ่มมี
โครงการ (มักกลาวถึงขอบเขตงานที่จะตองทํา) ไปตลอดจนเสร็จสิ้นโครงการ การทํากําหนดเวลา
หลัก การศึกษาขอจํากัดดานตางๆ ที่อาจเปนไปได โดยทั่วไปแลวการวางแผนโครงการที่ดีควร
ไดรับความรวมมือจากทุกฝายที่เกี่ยวของกับโครงการ
การจัดงาน เปนการจัดทรัพยากรใหกับโครงการอยางมีระบบ การจัดงานใหกับ
โครงการมั ก จะทํ า โดยการแตกงาน (Breakdown) เป น หนว ยย อ ยพอที่ จ ะจั ด การได วัด ได และ
ควบคุมได โดยจัดแบงงานในรูปแบบของโครงสรางการแตกงาน (Work Breakdown Structure) ซึ่ง
จะแบงงานในโครงการเปนหลายระดับ ซึ่งประกอบดวย งาน (Tasks) งานยอย (Subtask) และชุด
งาน (Work Package)
การจัดบุคลากร เปนการจัดคนทํางานใหเหมาะสมกับงาน ซึ่งการทํางานของคน
เหลานี้จะมีผลกระทบตองานทุกสวนของโครงการ ผูจัดการสวนใหญมักมีความเห็นวาคนเปน
ทรัพยากรที่สําคัญที่สุดของโครงการ เพราะคนเปนผูออกแบบ ประสานงาน และสรางโครงการ อีก
ทั้งยังเปนผูแกไขปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นในระหวางการทําโครงการ
การอํานวยการ เปนการกําหนดแนวทางการทํางานที่ตองการทําโครงการใหสําเร็จ
บุคลากรที่ถูกกําหนดใหทํางานตางๆ ในแตละความถนัดใหกับโครงการ จะตองถูกจัดอยูในทีมใหมี
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ความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งถึงแมวาแตละคนจะเชี่ยวชาญหรือถนัดในงานตางๆ กัน งาน
ที่ออกมาตองประสานกลมกลืนไปในทิศทางเดียวกัน
การควบคุม เปนการสรางระบบในการงัด การรายงาน การคาดการณสิ่งที่จะทําให
เกิดการเบี่ยงเบนใหกับขอบเขตงาน งบประมาณ และกําหนดเวลา จุดประสงคของการควบคุม
โครงการจึงเปนการคาดการณสิ่งที่จะมีผลกระทบกับโครงการและหามาตรการแกไข การควบคุม
โครงการตองการรายงานที่ทันตอเหตุการณ ซึ่งฝายบริหารสามารถตอบสนองและแกไขเหตุการณ
ได การควบคุมเปนหนาที่ๆ ยากที่สุดของการจัดการโครงการ
2.1.3 ขอจํากัดงานกอสราง (Limitations in Construction)
พนม ภัยหนาย (2538) ขอจํากัดของโครงการกอสรางลักษณะคลายกับการตีกรอบโดย
สามารถแกไดงาย บางกรณีมีขอจํากัดหลายประการ ผูควบคุมตองพิจารณาใหรอบคอบ และหา
วิ ธี แ ก ไ ขไว ล ว งหน า เพื่ อ ลดอุ ป สรรคที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ระหว า งการทํ า งานและการทํ า งานจะได ไ ม
หยุดชะงักลงกลางคัน การคิดแกปญหาเฉพาะหนายอมเสี่ยงตอการผิดพลาด ดวยเหตุนี้ผูรับเหมาจึง
ควรรูปญหาที่เกิดจากขอจํากัดตางๆ คือ
1. ขอจํากัดในกานการเงิน โดยตองวางแผนการเงินคํานวณใหพอดีกับจํานวนงวดงาน ทีจ่ ะ
ไดมีการสํารองยามฉุกเฉินโดยสามารถจายไดทันทีหากตั้งความหวังจากการรับเงินคางวดงาน
กอสรางจากเจาของโครงการอาจชักชาไมทันการ และอาจทําใหโครงการกอสรางหยุดชะงักลง
2. ขอจํากัดเกี่ยวกับการคมนาคม บางครั้งการทํางานที่ไกลๆ การขนสงลาชา การทํางานใน
สถานที่แคบยากตอการขนสงวัสดุ ไมสะดวกดวยประการตางๆ เพราะทําใหงานชะงักและลาชา ไม
อาจดําเนินงานไดตามแผนที่วางไว อาจสงผลกระทบตอระยะเวลาของโครงการในสัญญางาน
กอสราง อนึ่ง การขนสงวัสดุในครั้งละปริมาณที่มาก ยอมมีตนทุนคาขนสงนอยกวาการขนสงวัสดุ
ทีละนอยๆ เปนจํานวนหลายๆ ครั้ง
3. ขอจํากัดเกี่ยวกับคนงานและอัตราคาจาง งานที่ทําจะอยูในสถานที่แตกตางกัน ฉะนั้น
เรื่องปญหาแรงงานคนจึงเกิดขึ้นตามมา ในบางพื้นที่ไมมีคนที่ชํานาญเฉพาะทาง ซึ่งจะสงผลกระทบ
ตอการทํางานและอัตราคาจางดวย เชน งานฝมือ งานที่เสี่ยงอันตราย ยอมมีคาใชจาย (คาแรงงาน)
สูงกวางานที่ทําในสภาวะปกติ
4. ขอจํากัดเกี่ยวกับลมฟาอากาศ เปนขอจํากัดอีกอยางเพราะไมสามารถกําหนดไดบางครั้ง
การที่ฝนตก น้ําทวม ลมพายุ จะทําใหงานลาชา ถือวาเปนปญหาที่แตกตางจากภาคอุตสาหกรรม
อื่นๆ ดังนั้น ผูรับเหมาตองดูสถิติใหดีและหาทางแกไขไวลวงหนาเพื่อลดปญหาอุปสรรคดังกลาว
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ซึ่งปญหาดังกลาวอาจสงผลตอระยะเวลา งบประมาณ คุณภาพงาน ตลอดจนชื่อเสียงของทางบริษัท
ดวย
5. ขอจํากัดเกี่ยวกับรูปแบบและรายการกอสราง เชน แบบไมชัด เขียนผิด รายละเอียดไม
เพียงพอจนไมสามารถทํางานได ซึ่งทําใหเกิดการตอรองของผูวาจางทําใหเสียผลประโยชน ถาตก
ลงไม ไ ด จ ะเกิ ด ป ญ หาตามมา ดั ง นั้ น จึ ง ควรศึ ก ษาทั้ ง แบบก อ สร า งและรายการประกอบแบบ
ตลอดจนเอกสารตางๆ ที่ถือวาเปนสวนหนึ่งของสัญญางานกอสราง ใหละเอียดถี่ถวนกอนเสมอ
เพื่อลดปญหาที่จะเกิดขึ้น ซึ่งความผิดพลาดดังกลาวบางครั้งอาจตองใชระยะเวลาในการแกไข เพื่อ
หาขอสรุปได จึงทําใหงานกอสรางหยุดชะงักลง
6. ข อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ วั ส ดุ อุ ป กรณ แ ละเครื่ อ งมื อ งานก อ สร า งบางประเภทจะกํ า หนด
คุณสมบัติของวัสดุตางๆ ไวในรายการประกอบแบบ (Specification) เชน การระบุสี ยี่หอ รุน ขนาด
ซึ่งถาหากหาซื้อไมไดหรือของขาดตลาด และยากตอการนําเขายอมเกิดปญหาตอการกอสราง อาจ
ทําใหเกิดความลาชาของงานได
7. ขอจํากัดเกี่ยวกับเวลา งานบางอยางทําแขงกับเวลา กรณีที่งานเรงดวน ขอจํากัดในเรื่องนี้
มีปญหาอยูมากเกี่ยวกับการวางแผนงาน เชน งานทํากอนหลัง การวางแผนประสานงานตางๆ ซึ่ง
งานกอสรางเปนงานที่ตกลงทําสัญญากันระหวาง ผูวาจางและผูรับจาง รายละเอียดในสัญญามัก
กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จ ในการกอสรางไวชัดเจน ตลอดจนการกําหนดปริมาณงานออกเปน
งวดๆ เพื่อสอดคลองกับจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดงาน ดังนั้น จึงตองมีการพิจารณาอยาง
รอบคอบ ในการวางแผนการทํางานใหสอดคลองกับจํานวนเงินที่ตองจายในแตละงวดงาน ดังนั้น
จึงตองมีการพิจารณาอยางรอบคอบ ในการวางแผนการทํางานใหสอดคลองกับงวดงานที่แปรผัน
โดยตรงกับจํานวนเงินที่จะไดรับ
8. ขอจํากัดเกี่ยวกับวิธีการกอสราง การกอสรางบางที่ไมสามารถกอสรางไดในสถานที่บาง
แหงได โดยปกติทั้งอาจเกิดจากตัวอาคารหรือสิ่งแวดลอม เชน กอสรางติดโรงพยาบาล เปนตน เรา
จึงตองหาวิธีอื่นแทน เพื่อไมใหเกิดการเสียหายได โดยอาจใชผูชํานาญและตองวางแผนลวงหนา
โดยภาระงานที่เพิ่มขึ้นยอมกอใหเกิดคาใชจายที่เพิ่มขึ้นตาม
9. ขอจํากัดเกี่ยวกับระเบียบขอบังคับหรือกฎหมาย นับเปนปญหาที่สงผลอยางมาก เชน
เกี่ยวกับการจราจร ที่กําหนดน้ําหนักรถบรรทุก กําหนดเวลาวิ่ง การจางแรงงาน ซึ่งตองทําการวาง
แผนการทํางานใหดีเสมอ เชน การเทคอนกรีตในเวลากลางคืนเพื่อหลีกเลี่ยงปญหาการจราจรที่
เกิดขึ้น
10. ขอจํากัดดานอื่นๆ เชน ความรวมมือประสานงาน ปญหาผูวาจางและผูคุมของผูวาจาง
ซึ่งโยกโยหรือโลเลงาย แตอาจแกปญหาโดยการใหคารับรอง เพราะจะลดปญหาการกลั่นแกลงได
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จึงควรคํานึงและพิจารณาใหดี กรณีปญหาจากคน เชน การทํางานไมสม่ําเสมอ หรือไมตรงเวลา
บางครั้งถึงขั้น ทิ้งงาน การแกปญหาโดยการเหมาเปนชวงๆ หรือเหมาชิ้นงานจะชวยแก ปญหา
เบื้องตนได

2.1.4 ปจจัยสนับสนุนการบริหารงานกอสราง
ประกอบ บํารุงผล (2540) การประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางก็เหมือนกับธุรกิจประเภท
อื่นๆ คือ เมื่อถึงขั้นตอนดําเนินงานจําเปนตองมีปจจัยที่เปนรูปธรรมมาสนับสนุนกระบวนการ
ดําเนินการคือ
1. เงินทุน (MONEY) ประกอบดวย เงินสด (Cash) เงินผอน (Credit) เงินทุนเปนปจจัยดาน
สนับสนุนการบริหารที่สําคัญที่สุด เพราะจะสงผลกระทบถึงปจจัยตัวอื่นๆ ดวย ผูประกอบการตอง
มีสถานะทางการเงินที่มั่นคงเพียงพอ ที่จะหมุนเวียนใหเกิดสภาพคลองอยูเสมอ กําลังคน(MAN)
การก อ สร า งต อ งใช ค นระดั บ ต า งๆ ดั ง นี้ ระดั บ วางแผนและนโยบาย (Professional) คื อ ระดั บ
ผูบริหารโครงการ ระดับชางเทคนิค (Technician) ระดับชางฝมือ (Skilled Labor) ระดับแรงงาน
(Labor)
2. เครื่องทุนแรง (MACHINE) ถึงจะใชแรงคนแตบางอยางใชเครื่องทุนแรงเขาชวย เชน
งานขุดดิน งานรื้อถอน เปนตน หากไมมีเครื่องทุนแรง อาจทําใหการดําเนินงานเปนไปโดยลาชา
สงผลใหสิ้นเปลืองงบประมาณและระยะเวลาที่เพิ่มขึ้น ผูประกอบการที่มีเครื่องทุนแรงไวเพียงพอ
ตอความจําเปนในการใชงาน
3. วัสดุอุปกรณ (MATERIAL) เปนปจจัยหลักอีกอยางหนึ่ง ถาโครงการกอสรางใด ขาด
วัสดุอุปกรณการก อสราง ในขณะที่ทําการกอสราง ดวยเหตุผลใดๆ ก็ ตาม จะทําใหเกิ ดผลเสีย
แนนอน เชนการหยุดชะงักการทํางาน
2.1.5 การจัดการงานกอสราง
โครงการก อ สร า งเปน ลั ก ษณะหนึ่ง ของการจั ด การโครงการ ซึ่ งต อ งการองค ค วามรู ที่
เกี่ ย วข อ งกั บ เทคโนโลยี และการจั ด การ ความรู ด า นเทคโนโลยี ทํ า ให ส ามารถลดต น ทุ น และ
ระยะเวลาการกอสรางได แบงเปนความรูดานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีการกอสราง
เทคโนโลยีคอมพิวเตอรชวยในการจัดการงานกอสรางซึ่งไดแกความรูเกี่ยวกับการใชคอมพิวเตอร
ในการทํางาน ความรูดานนี้เชน การใชคอมพิวเตอรกราฟฟค 3 มิติชวยในการจําลองสภาพจริงของ
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การทํางานวามีปญหาตางๆ ในการทํางานหรือไม การใชหุนยนตชวยในการกอสรางที่มีลักษณะงาน
ซ้ําๆ กัน การใชระบบอัตโนมัติเพื่อลดการทํางานของบุคลากรลง การใชระบบผูเชี่ยวชาญเพื่อลด
ความผิดพลาดในการทํางาน การใชระบบการจัดการขอมูลโครงการเพื่อใหการวิเคราะหแกไข
ปญหาสามารถทําไดอยางรวดเร็วและถูกตอง การวิเคราะหความเสี่ยงโดยใชฐานขอมูลและสถิติฯ
ความรูทางดานเทคโนโลยีการกอสราง เกี่ยวของกับเทคนิคตางๆ ที่ใชในการกอสราง เชน การ
กอสรางอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตสําเร็จรูป เหล็ก ไม การกอสรางงาน
ชั่วคราวตางๆ เชน ถนน สะพานชั่วคราว แบบหลอ นั่งราน กําแพงกันดินฯ เครื่องจักรกลที่ใชใน
การกอสราง การกอสรางพิเศษตางๆ เชน การขุดอุโมงคลอดใตแมน้ํา
ความรูทางดานการจัดการสามารถแบงเปน 3 ดาน ไดแก ดานที่เกี่ยวของกับการควบคุม
โครงการ การจัดการองคกรและบุคลากร และทางดานธุรกิจ ทางดานการควบคุม เชน การวางแผน
และจัดทํากําหนดเวลา การควบคุมคาใชจาย กําหนดเวลา คุณภาพ และการควบคุมการใชทรัพยากร
เปนตน ความรูทางดานองคกรและบุคลากร เชน การบริหารองคการ การจัดการทรัพยากรบุคคล
การปรับปรุงผลิตภาพในงานกอสราง การจัดการโครงการ เปนตน ดานที่เกี่ยวของกับธุรกิจ เชน
การวิเคราะหโครงการ การเงินโครงการ การบัญชีโครงการ การวิจัยดําเนินงาน กฎหมายแรงงาน
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการกอสราง การประมาณราคา เปนตน รูปที่ 1.1 แสดงภาพรวมขององค
ความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงการกอสราง

21

องคความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการ
โครงการกอสราง
ความรูดานเทคโนโลยี
เทคโนโลยีทางดานการ
กอสราง

เทคโนโลยีทางดาน
คอมพิวเตอร

1. เทคนิคการกอสราง
2. ความสามารถในการกอสราง
3. การกอสรางงานคอนกรีต
4. การกอสรางคอนกรีตอัดแรง
5. การกอสรางโครงสรางเหล็ก
และไม
6.การกอสรางอาคารสําเร็จรูป
7. การกอสรางงานโครงสราง
ชั่วคราว
8. เครื่องจักรกลและวิธีการ
กอสราง
9. เทคโนโลยีวัสดุในการกอสราง

-คอมพิวเตอรกราฟฟค 3 มิติ
-การกอสรางโดยระบบ
หุนยนต
-ระบบผูเชี่ยวชาญ
-ระบบการจัดการขอมูล
โครงการ
-การวิเคราะหความเสี่ยง
-การตัดสินใจระบบอัตโนมัติ

ความรูดานการจัดการ
การควบคุม
-การวางแผนและควบคุมเวลา
-การควบคุมคุณภาพ
-การจัดการวัสดุ
-ความปลอดภัย
-การควบคุมตนทุน
-การควบคุมการใชทรัพยากร

-องคกร/บุคลากร
-การบริหารองคกร
-การจัดการทรัพยากรบุคคล
-การปรับปรุงผลิตภาพใน
งานกอสรางการจัดการ
โครงการ
-การจัดการโครงการของรัฐ

รูปที่ 1.1 องคความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการโครงการกอสราง

ธุรกิจ
-การวิเคราะหโครงการ
-การเงินโครงการ
-การบัญชีโครงการ
-การจัดการ
อสังหาริมทรัพย
-การวิจัยดําเนินงาน
กฎหมายแรงงาน
-กฎหมายงานกอสราง
-การประมาณราคา
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2.1.6 การพัฒนาโครงการกอสราง
ในการพัฒนาโครงการก อสรางไมวาจะเปนโครงการในภาคเอกชน รั ฐวิ สาหกิ จ หรือ
ภาครั ฐ โดยทั่ ว ไปจะมี ขั้ น ตอนที่ ค ล า ยๆ กั น เริ่ ม จากการที่ เ จ า ของงานมี ค วามต อ งการที่ จ ะทํ า
โครงการ ขั้นตอนที่สองไดแกการศึกษาความเปนไปไดทางดานวิศวกรรม ขั้นตอนที่สามเปนการ
กําหนดรายละเอียด ทางเลือกสําหรับความเปนไปไดทางเทคนิคแตละดาน มีการทํางบประมาณ
และกําหนดระยะเวลาในการกอสรางของแตละทางเลือก ขั้นตอนที่สี่เจาของจะทําการตรวจทาน
รูปแบบเบื้องตนของขั้นตอนที่สาม มีการวิเคราะหความเปนไปไดดานการลงทุน ขั้นตอนนี้มีผล
ออกมา 3 อยาง ไดแก เจาของใหศึกษาเพิ่มเติมในกรณีที่รายละเอียดของโครงการมีไมเพียงพอ กรณี
นี้อาจใหมีการศึกษาหรือทํ าการทบทวนใหมตั้งแตขั้นตอนที่สอง หรือเจาของโครงการยกเลิก
โครงการในกรณีที่การวิเคราะหทางดานการลงทุนเปนไปไมได หรือกรณีที่โครงการมีความเปนไป
ไดในการลงทุนเจาของโครงการก็จะอนุมัติใหทําโครงการตอไป
ขั้น ตอนที่หา หลัง จากที่เ จาของโครงการอนุ มั ติใ หทํ าโครงการ ก็จ ะเป น การออกแบบ
โครงการขั้นสุดทาย ซึ่งประกอบไปดวย แบบรายละเอียดและรายการกอสราง การเตรียมเอกสาร
สัญญาตางๆ ที่เกี่ยวของ ขั้นตอนที่หก เปนขั้นตอนการจัดซื้อจัดหาวัสดุ หรือเครื่องจักรพิเศษ และ
การหาผูรับเหมากอสราง ขั้นตอนที่เจ็ดเปนขั้นตอนของการกอสราง ซึ่งเจาของอาจมีการทําสัญญา
กับผูรับเหมารายเดียว หรือมีการแบงงานเปนสัญญายอยๆ ที่ประกอบเปนโครงการ ขั้นตอนสุดทาย
เปนการปดโครงการซึ่ง
ประกอบไปดวยงานยอยๆ ไดแก การทดสอบระบบ การตรวจสอบงานกอสรางขั้นสุดทาย และการ
จัดทําแบบกอสรางจริง รูปที่ 1.2 แสดงภาพของระยะตางๆ ในการพัฒนาโครงการกอสราง
2.1.6.1 ขั้นตอนหลักในการจัดการโครงการกอสราง
การจัดการโครงการกอสราง สามารถที่จะกําหนดเปนขั้นตอนหลักๆ ได 7 ขั้นตอน
ดังตอไปนี้
ขั้นตอนแรก: นิยามโครงการ (Project definition) เปนการกําหนดรายละเอียดของ
โครงการ เพื่อใหบรรลุความตองการของผูใชสุดทาย
- เจาของโครงการสามารถใชงานไดตามที่ตั้งใจไวเมื่อโครงการเสร็จสิ้น
- เปนการระบุลักษณะและองคประกอบตางๆ ของโครงการ เพื่อใหบรรลุ
ความตั้งใจในการใชงานของเจาของ
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ขั้นตอนที่สอง: กําหนดของเขตโครงการ (Project scope) เพื่อใหสอดคลองกับ
รายละเอียดของโครงการ
- อธิบายรายละเอียดงานที่จะตองทําใหเสร็จ
- ระบุ ปริมาณ คุณภาพของงานตางๆ ที่จะตองทํา
ขั้นตอนที่สาม: การทํางบประมาณโครงการ (Project Budgeting) เพื่อให
สอดคลองกับรายละเอียดตางๆ และขอบเขตของงานในโครงการ
- ระบุงบประมาณที่เจาของอนุมัติ
- จัดทําตนทุนทางตรงและทางออม พรอมทั้งเผื่อคาใชจายที่อาจเกิดขึ้น
จากความไมแนนอน (Contingencies)
ขั้นตอนที่สี่: การวางแผนโครงการ (Project Planning) เปนกลยุทธในการทํางาน
ใหสําเร็จ
- การเลือกและมอบหมายหนาที่แกบุคลากรที่ทํางานใหแกโครงการ
- แยกแยะงานยอยที่ตองการทําเพื่อใหงานเสร็จ
ขั้นตอนที่หา: การทํากําหนดเวลาโครงการ (Project Scheduling) เปนผลของการ
กําหนดขอบเขตงาน การทํางบประมาณ และการวางแผนงาน
- จัดลําดับเวลาของกิจกรรมตางๆ ตามขั้นตอนของการทํางาน
- เชื่อมโยงตนทุนและทรัพยากรตางๆ กับกําหนดเวลาของกิจกรรม
ขั้นตอนที่หก: การติดตามความกาวหนา (Project Tracking) เพื่อใหมั่นใจวา
โครงการมีความหาวหนาตามแผนงานที่วางไว
- วัดปริมาณงาน เวลา และตนทุนที่ใชจายจริง
- เปรียบเทียบปริมาณงาน เวลา และตนทุนที่เกิดขึ้นจริงกับที่วางแผนไว
ขั้นตอนที่เจ็ด: การปดโครงการ (Project Close-Out) เปนงานขั้นสุดทายเพื่อให
มั่นใจวาเจาของงานพอใจ
- การทดสอบ ตรวจสอบ และการจายเงินงวดสุดทาย
- สงมอบงานใหแกเจาของ (พรอมกับ คูมือการใช การบํารุงรักษา และ
แบบสรางจริง)
จุดประสงคของการจัดการโครงการ
จุดประสงคหลักของการจัดการโครงการ คือ ทํางานใหเสร็จภายใตงบประมาณ
กําหนดเวลา และคุณภาพที่กําหนด สิ่งที่สําคัญที่สุดของการจัดการโครงการก็คือ ความสามารถใน
การสื่อสาร การถายทอดขอมูลระหวางหนวยงานตอง ถูกตอง แมนยําและทันเวลา
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2.1.6.2 ผูจัดการโครงการกอสรางทํางานใหใคร
ในโครงการขนาดใหญอาจมีผูจัดการโครงการหลายชุด ทํางานใหกับเจาของงาน
ผูออกแบบ หรือผูรับเหมากอสราง ผูจัดการโครงการเหลานี้จะทําหนาที่ประสานงานกันตั้งแตงาน
ออกแบบกอสราง จัดหาวัสดุอุปกรณ สําหรับโครงการขนาดเล็ก เจาของงานอาจมอบหมายการ
จัดการโครงการใหแกบริษัทออกแบบที่ปรึกษา หรือผูจัดการกอสรางอาชีพ
ผู จั ด การโครงการฝ า ยเจ า ของ จะเป น ผู นํ า ที ม งานในการจั ด การโครงการ ซึ่ ง
ประกอบดวยผูจัดการโครงการฝายออกแบบ และผูจัดการโครงการฝายกอสราง ผูจัดการเหลานี้จะ
ทํางานประสานกัน ตั้งแตงานออกแบบจนกระทั่งงานกอสรางแลวเสร็จ สําหรับโครงการกอสราง
ขนาดใหญ แตละฝายอาจมีการแบงองคกรเปนองคประกอบยอยๆ โดยมีผูจัดการงาน ดูแลงานแตละ
ส ว นอี ก ที และผู จั ด การงานเหล านี้ มีห น าที่ ร ายงานต อผู จัด การโครงการฝ ายออกแบบและฝา ย
กอสราง และผูจัดการโครงการฝายออกแบบและฝายกอสรางจะรายงานตอผูจัดการโครงการฝาย
เจาของอีกทีหนึ่ง
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1

ความตองการทําโครงการของ
การศึกษาทางดานวิศวกรรม

2
3

รูปลักษณะแนวความคิด และทางเลือกสําหรับความ
เปนไปไดทางเทคนิค

ตรวจทานโดยเจาของ วิเคราะหทางเศรษฐศาสตร ผลตอบแทนการลงทุน
ระยะเวลาคุมทุน การคุมทุน หรืออัตราสวน กําไร/การลงทุน

4

การทํางบประมาณและกําหนดเวลาของแตละทางเลือก

4.1

4.2

เจาของใหศึกษาเพิ่มเติมโครงการ

4.3

เจาของมอบหมายโครงการ

เจาของยกเลิกโครงการ

5
การออกแบบโครงการขั้นสุดทาย แบบรายละเอียด รายการ
ประกอบแบบ การตรียมเอกสารสัญญาตางๆ

6
การจัดหาวัสดุจาํ นวนมาก
เครื่องจักรพิเศษ
สัญญากอสราง

7
ผูรับเหมากอสราง
การบริหารสัญญาตางๆ เพื่อใหเกิดงานตางๆ
ปดโครงการ
ทดสอบระบบ
ตรวจสอบขั้นสุดทาย
แบบสรางจริง

8

รูปที่ 1.2 ระยะตางๆ ของการพัฒนาโครงการกอสราง
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2.1.6.3 ชนิดของการจัดการ
การจัดการแบงออกไดเปน 2 ชนิดใหญๆ ไดแก การจัดการโดยหนาที่ และการ
จัดการโครงการ
การจัดการโดยหนาที่ (Functional or Discipline Management)
มักเปนการทํางานที่ทําซ้ําๆ กันโดยคนกลุมหนึ่งเปนประจําเชน การจัดการแผนก
ออกแบบ สํารวจประมาณราคา จัดซื้อ บัญชี ธุรการ เงินเดือน ออกแบบ คอมพิวเตอร เปนตน
โดยทั่วไปการจัดการลักษณะนี้จะอยูในสํานักงานใหญของบริษัท ซึ่งมักจะมีการแบงงานออกเปน
แผนกโดยมีผูจัดการแผนกดูแลหนวยงาน
การจัดการโครงการ (Project Management)
มัก เป นการจั ดการงานที่ไ มซ้ําเดิม เช น การก อสรางโครงการ อาคารชุ ด ถนน
สะพาน เขื่อน ฯ มักมีการเปลี่ยนแปลงของงาน เวลา คนทํางาน หรือสถานที่ การจัดการโครงการ
จําเปนที่ตองอาศัยคนที่มีความรูในหลายๆ ดานดวยกัน (Multi-Disciplines) หนาที่หลักของการ
จั ด การในลั ก ษณะนี้ จึ ง เป น การประสานงานระหว า งหน ว ยงานต า งๆ เหล า นั้ น ตารางที่ 1.1
เปรียบเทียบขอแตกตางของการจัดการทั้ง 2 ชนิด
อย า งไรก็ ตาม การจัด การทั้ ง 2 ชนิด จะมีค วามสัมพั น ธกั น เชน ในการจั ด การ
โครงการแตละโครงการ อาจมีงานบางอยางที่ตองประสานกับหนวยงานที่อยูในสํานักงานใหญ
หรืออาจขอบุคลากรจากหนวยงานบางหนวยงานจากสํานักงานใหญมาทํางานในโครงการเปนครั้ง
คราว
การจัดการโครงการมักเกี่ยวกับ
- จะตองทําอะไร
- จะตองทําเมื่อไร
- ราคาเทาไร
- เปนการประสานความตองการทุกอยาง
- เนนงานหลายๆ อยางที่ประกอบเปนโครงการ
- ขึ้นอยูกับปจจัยอื่นๆ หลายปจจัย
- เนนคุณภาพโครงการ
- เกี่ยวกับการบริหาร
- ใชผูจัดการทั่วไป

การจัดการหนวยงานมักเกี่ยวกับ
- จะตองทําอยางไร
- ใครจะเปนผูทํา
- ทําใหดีไดอยางไร
- ประสานความตองการเฉพาะอยาง
- เนนงานเฉพาะอยางที่หนวยงานรับผิดชอบ
- มักใชความเชี่ยวชาญเฉพาะอยาง
- เนนคุณภาพงาน
- เกี่ยวของกับงานทางดานเทคนิค
- ใชผูเชี่ยวชาญ
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2.1.7 โครงสรางอุตสาหกรรมกอสราง
2.1.7.1 ที่มาของโครงการกอสราง
แหล ง ที่ ม าของงานก อ สร า งสามารถแบ ง ใหญ ๆ ได 3 แหล ง ได แ ก งานจาก
ภาคเอกชน รัฐวิสาหกิจและภาคราชการ งานในสวนของภาคเอกชนแบงเปน 2 สวนยอยๆ ไดแก
งานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจและไมเกี่ยวของกับการทําธุรกิจ งานที่เกี่ยวของกับการทําธุรกิจ มัก
เกี่ยวของกับการลงทุน มีการวิเคราะหผลกําไรขาดทุน โดยที่งานกอสรางบางอยางจําเปนในการทํา
ธุรกิจ เชน การสรางโรงงาน หรืออาคารสํานักงานเพื่อใชเปนที่ดําเนินธุรกิจ เปนตน ในขณะที่งาน
บางอยางเกี่ยวของกับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งเปนการกอสรางเพื่อขายหรือเพื่อใหบริการ เชน
โรงงาน คอนโดมิเนียม อพารทเมนต บานจัดสรร โรงแรม รีสอรท ฯ ในสวนที่ไมเกี่ยวของกับการ
ทําธุรกิจไดแกการกอสรางที่พักอาศัย
ในสวนของรัฐวิสาหกิจการดําเนินงานจะคลายกับธุรกิจของภาคเอกชน แตการ
ลงทุนจะมาจากรัฐบาลสวนหนึ่ง โดยสวนที่เหลือจะมาจากการหารายไดจากการขายบริการ งาน
ก อ สร า งในส ว นของรั ฐ วิ ส าหกิ จ มั ก เป น การก อ สร า งโครงการที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การทํ า งานของ
หนวยงานนั้นๆ เชน งานกอสรางของการทางพิเศษไดแกการสรางทางดวน เพื่อใหบริการ โดยที่
รายไดจะมาจากการเก็บเงินคาผานทาง งานกอสรางของการทาเรือไดแกการกอสรางทาเทียบเรือ
รายไดจะมาจากการเก็บคาธรรมเนียมหรือคาเชาคลังเก็บสินคา งานกอสรางของการไฟฟาฝายผลิต
ไดแกการกอสรางโรงงานผลิตไฟฟา และระบบจายๆฟฟา รายไดจะมาจากการขายไฟฟา งาน
กอสรางของการประปาไดแกการกอสรางโรงกรองน้ํา การวางทอสงน้ําประปา โดยมีรายไดมาจาก
การขายน้ําประปา ฯ
งานก อ สร า งในส ว นของทางราชการมั ก เป น การก อ สร า งที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ
สาธารณูปโภคพื้นฐาน ไมใชเปนการแสวงหากําไร ตัวอยางของงานกอสรางของหนวยงานราชการ
เชน กรมทางหลวงเปนหนวยงานที่ทําการกอสรางทางหลวงแผนดิน สะพาน กรมชลประทานทํา
การกอสรางเกี่ยวกับเขื่อนเพื่อการชลประทาน คลองสงน้ําและโครงสรางตางๆ ที่เกี่ยวของกับการ
ชลประทาน กรมโยธาธิการกอสรางถนน สะพาน ระบบระบายน้ํ าทิ้งในเขตเมือง ฯ คาใชจาย
ทั้งหมดที่ใชในการกอสรางมาจากงบประมาณแผนดิน รูปที่ 1.3 แสดงตัวอยางของแหลงที่มาของ
โครงการกอสรางในภาคตางๆ

28

อุตสาหกรรมกอสราง

ภาคเอกชน
อสังหาริมทรัพย
- คอนโดมิเนียม
- อพารทเมนต
- บานจัดสรร
- โรงแรม
- รีสอรท
ธุรกิจ
- โรงงาน
- สํานักงาน
ที่อยูอาศัย
- บานพักอาศัย
- ตึกแถว

รัฐวิสาหกิจ
- การรถไฟฯ
- การทางพิเศษฯ
- การสื่อสารฯ
- องคการโทรศัพทฯ
- การทาเรือฯ
- การทาอากาศยานฯ
- การเคหะแหงชาติ
- การไฟฟ า (ฝ า ยผลิ ต
นครหลวง ภูมิภาค)
- การประปา (นครหลวง
ภูมิภาค)
- การนิคมอุตสาหกรรม
- การปโตรเลียมฯ

ภาคราชการ
กรมทางหลวง
- ถนนระหวางจังหวัด
- สะพาน
กรมชลประทาน
- อาคารชลประทานตางๆ
- เขื่อน
กรมโยธาธิการ
- ถนนในเขตเมือง
- สะพานในเขตเมือง
- ระบบระบายน้ําเสีย
สํานักเรงรัดพัฒนาชนบท
- ถ น น ร ะ ห ว า ง ตํ า บ ล
หมูบาน

รูปที่ 1.3 โครงสรางอุตสาหกรรม

2.1.7.2 ผูที่เกี่ยวของในโครงการกอสราง
โดยทั่วไปแลวผูที่เกี่ยวของกับโครงการกอสรางสามารถแบงไดเปน 3 กลุมหลัก
ซึ่งทํางานประสานกัน กลุมตางๆ เหลานี้ไดแก เจาของ ผูออกแบบ และผูรับเหมากอสราง โดยที่แต
ละกลุมมีหนาที่หลักๆ ดังตอไปนี้
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ก. เจาของ
เปนผูที่ทําใหเกิดงานหรือโครงการขึ้น และเปนผูที่จายเงินใหแกผูออกแบบและ
ผูรับเหมากอสราง หนาที่หลักๆ ของเจาของงานพอสรุปไดดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบในการระบุรายละเอียดและขอกําหนดตางๆ ใหแกโครงการ เชน
ความตองการในการใชอาคาร ปริมาณน้ํามันดิบตอวันที่จะตองกลั่น ปริมาตรกาซที่จะตองสงตาม
ทอในหนึ่งชั่วโมง ปริมาณเหล็กเสนที่จะตองผลิตตอวันฯ
2. กําหนดวาจะเกี่ยวของกับโครงการในระดับใด เชน กระบวนการตรวจทาน
(Review Process) รายละเอียดของรายงานตางๆ ที่ตองการ (Required Reports) ระดับตางๆ ที่จะ
อนุมัติ (Levels of Approval)
3. รับผิดชอบในการกําหนดปจจัยตางๆ ที่มีผลกระทบตอตนทุนโดยรวม เชน
งบประมาณคาใชจายตางๆ กําหนดเวลาของงานหลัก (Major Milestones) และวันสิ้นสุดโครงการ
ข. ผูออกแบบ
ประกอบดว ย สถาปนิก และวิ ศวกรด า นต า งๆ เปน ผู ที่แ ปลความตอ งการของ
เจาของใหอยูในรูปของแบบรูปและรายการขอกําหนด เพื่อใหผูรับเหมากอสรางสามารถทําการ
กอสรางไดตามที่เจาของตองการ โดยทั่วไปมีหนาที่ดังตอไปนี้
1. รับผิดชอบในการคํานวณออกแบบทางเลือกตางๆ
2. จัดทําแบบรูปและรายการขอกําหนดตามความตองการของเจาของ
- การออกแบบตองทําตามบทบัญญัติ ขอกําหนด และมาตรฐานตางๆ ที่เกี่ยวของ
- การออกแบบตองมีกําหนดเวลาที่สอดคลองกับกําหนดเวลาของเจาของ และ
กําหนดเวลาในการกอสรางของผูรับเหมา
3. ตรวจงานกอสรางเปนครั้งคราวตามความเหมาะสม
4. ตรวจแบบรายละเอียดกอสราง (Shop Drawing)
5. ประมาณราคาคากอสรางคราวๆ ใหแกทางเจาของงาน เพื่อใชในการตัดสินใจ
6. ใหคําปรึกษา เมื่อเกิดปญหาใดๆ ขึ้นในระหวางการกอสราง
7. กลั่นกรองการขออนุมัติใชวัสดุจากผูรับเหมา
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การออกแบบมี ผลกระทบตอคุณภาพและราคาคากอสรางคอนขางมาก ดังนั้น
ผูออกแบบควรทํางานประสานกับฝายเจาของงานอยางใกลชิด เพื่อที่จะสามารถออกแบบใหตรง
กับความตองการของเจาของงานใหไดมากที่สุด
ค. ผูรับเหมากอสราง
มีหนาที่ทํางานใหเปนไปตามเอกสารสัญญาซึ่งประกอบไปดวย แบบรูป รายการ
ข อ กํ า หนด ขอบเขตงาน และเงื่ อ นไขสั ญ ญาอื่ น ๆ ขั้ น ตอนการก อ สร า งเป น ขั้ น ตอนที่ สํ า คั ญ
คอนขางมากเพราะมีผลตองบประมาณ ระยะเวลากอสราง ที่อาจจะบานปลายได อีกทั้งคุณภาพของ
งานที่ทําในระหวางการกอสรางมีผลกระทบตอการใชงานโครงการและคาใชจายในการบํารุงรักษา
ผูรับเหมาจะตองประมาณราคาโครงการใหใกลเคียงความจริงมากที่สุด จัดทํา
กํ า หนดเวลาทํ า งานที่ เ ป น ไปได จั ด ระบบควบคุ ม ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพสํ า หรั บ ควบคุ ม ต น ทุ น
กําหนดเวลา และคุณภาพงาน
นอกเหนือจาก 3 กลุมหลักๆ นี้ ในการทํางานโครงการกอสรางอาจมีกลุมหรือ
ตัวแทนในการดูแลงานใหแกเจาของโครงการ สําหรับในกรณีที่ทางเจาของโครงการไมคอยมีเวลา
หรือไมมีความรูเกี่ยวกับการจัดการโครงการกอสรางหรือการควบคุมงานกอสราง หนาที่ของกลุม
ตางๆ พอจะสรุปไดดังตอไปนี้

เจาของ

ประสานงาน

ประสานงาน

โครงการกอสราง
ผูออกแบบ

ผูรับเหมา

รูปที่ 1.4 ฝายหลักๆ ที่เกี่ยวของกับโครงการกอสราง
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ง. ผูบริหารโครงการกอสราง
ผูบริหารโครงการกอสร างเปนหนวยงานขนาดยอม มีวิศวกรหรื อสถาปนิก ผู
ประมาณราคา ชางเขียนแบบฯ ทําหนาที่เปนที่ปรึกษาใหกับเจาของโครงการตั้งแตเริ่มตนจนงาน
กอสรางแลวเสร็จ โดยทั่วไป มีหนาที่ชวยเจาของงานในดานตางๆ ดังนี้
1. ศึกษาความเปนไปไดของโครงการทั้งทางดานเทคนิควิศวกรรมและทางดาน
การเงิน
2. คัดเลือกผูออกแบบโครงการ
3. ทําการประมาณราคาอยางเปนขั้นตอน ตั้งแตการประมาณอยางหยาบจนถึงการ
ประมาณราคาอยางละเอียด
4. ใหคําปรึกษาแกผูออกแบบในฐานะที่ปรึกษาของเจาของโครงการ
5. ควบคุมคาใชจายในการกอสราง กําหนดเวลากอสรางใหเปนไปตามที่กําหนด
6. ทําการคัดเลือกผูรับเหมาขั้นแรก (Pre-qualification)
7. รางเอกสารประกวดราคาและเอกสารประกอบสัญญา
8. ดําเนินการประกวดราคา ตอรองราคา และการเซ็นสัญญา
9. ควบคุมงานกอสราง (ขึ้นอยูกับขอตกลงกับทางเจาของงาน)
10. เปนผูประสานงานของทุกฝาย รับและจายเอกสารตางๆ ที่เกี่ยวของกับงาน
กอสรางที่ตนรับผิดชอบอยู
จะเห็นไดวา ผูบริการโครงการมีหนาที่เกือบทุกชนิดยกเวนการออกแบบและการ
แกไขแบบเทานั้น ดังนั้นผูบริหารโครงการมีสวนที่จะทําใหคากอสรางถูกหรือแพงและดีหรือไมดี

จ. ผูควบคุมงานกอสราง
ผูควบคุมงานกอสรางคือผูที่ทําหนาที่ตรวจสอบในระหวางการกอสราง เพื่อดูวา
งานนั้นเปนไปตามแบบรูปและขอกําหนดตามสัญญาขอตกลงการวาจางระหวางผูวาจางและผูรับ
จาง เปนผูที่คุมครองผลประโยชนของเจาของงาน ขอบเขตหนาที่และความรับผิดชอบมักเน น
ทางดานเทคนิควิศวกรรม ซึ่งพอสรุปไดดังนี้
1. เปนตัวแทนเจาของงานทําหนาที่ตรวจสอบคุณภาพของงานจากผูรับเหมาใน
ระหวางการกอสราง
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2. ควบคุมคุณภาพของงานในองคกรของตัวเองใหเปนไปตามขอกําหนดและ
มาตรฐานที่ไดกําหนดไว
3. ปองกันความวิบัติทางธุรกิจอันอาจเกิดจากความผิดพลาดในการทํางานที่ทําให
ตองสูญเสียทรัพยสิน
4. ปองกันความวิบัติอันอาจจะเกิดแกชีวิตและทรัพยสินที่อาจจะเกิดขึ้นไดจาก
ความผิดพลาด ความประมาท ความเขาใจผิด หรือความไมรับผิดชอบของผูทํางาน
5. เปนผูที่ทําใหงานสําเร็จไดอยางถูกตอง ปลอดภัยและไดมาตรฐานตามหลัก
วิชาชีพ
อย า งไรก็ ต าม ขอบเขตความรั บ ผิ ด ชอบของแต ล ะฝ า ยมั ก จะขึ้ น อยู กั บ ความรู
ความสามารถและประสบการณของแตละกลุมหลัก ทั้งนี้ในการทํางานแตละโครงการควรมีการ
ระบุหนาที่ความรับผิดชอบของแตละฝายใหชัดเจน เพื่อหลีกเลี่ยงการทํางานที่ซ้ําซอน หรืองานที่ไม
มีคนทํา
2.1.8 การจัดงานธุรกิจกอสราง
เนื่องจากงานธุรกิจกอสรางมีลักษณะงานที่พิเศษกวาธุรกิจอื่นดังที่กลาวมาแลว ดังนั้นการ
จัดงานจะมีบางสิ่งที่แตกตางจากธุรกิจทั่วไป ดังจะกลาวตอไปนี้คือ
1. ประเภทและลักษณะของงานกอสราง
2. ทรัพยากรของงานกอสราง
3. การจัดงานกอสราง
4. ขั้นตอนของธุรกิจกอสราง
5. รูปแบบของการจัดธุรกิจกอสราง
6. สาเหตุของการขาดทุนในงานธุรกิจกอสราง
2.1.8.1 ประเภทและลักษณะของงานกอสราง
1.1 ประเภทของงานกอสราง (Type of Construction Project)
ผูออกแบบและกอสรางจะตองมีความรู ความเขาใจเปนอยางดีในแตละงานที่รับ
มอบหมาย โดยเฉพาะอยางยิ่งผูออกแบบ (Designer) จําเปนตองศึกษาและตอบคําถามตางๆ แก
ตนเองและผูเกี่ยวของไดกอนทําการออกแบบ จะตองเปนผูที่ทราบรายละเอียดตางๆ มีพื้นความรู
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และประสบการณในเทคโนโลยีที่เกี่ยวของดวย เพื่องานที่ออกมาจะไดไมมีขอผิดพลาดหรือมีบางก็
นอยที่สุก และไมสงผลกระทบตองาน
งานกอสรางแบงออกไดเปน 4 ประเภทคือ
1.1.1 ประเภทพักอาศัย (Residential Construction) เปนอาคารเพื่อใชใน
การพักอาศัย เชน บานชั้นเดียว สองชั้นทั้งเดี่ยวและแฝด รวมไปถึงอาคารชุดทุกขนาดที่เรียกกันทัว่ ๆ
ไปวา อพารตเมนต คอนโดมิเนียม ที่ออกแบบมาเพื่อการอยูอาศัย
1.1.2 ประเภทอาคารสาธารณะ (Building Construction) เปนอาคารที่
บุคคลทั่วไปมักใชรวมกัน ไดแก โรงพยาบาล ที่วาการอําเภอ ศาลากลางจังหวัด โรงเรียน โรง
ภาพยนตร โบสถ คลังสินคา และอาคารพาณิชย ฯลฯ
1.1.3 ประเภทงานกอสรางเพื่ออุตสาหกรรม (Industrial Construction)
เปน งานหนั ก และงานขนาดใหญ ที่มีปริ ม าณมากตองใชเครื่องมื อและเทคโนโลยีสูง เปน งาน
อุตสาหกรรมหนักเชน โรงงานถลุงแรและเหล็ก โรงผลิตพลังไฟฟาปรมาณู โรงผลิตเคมีภัณฑ กลั่น
น้ํามันและอุตสาหกรรมหนักตางๆ ผูออกแบบและวิศวกรจะตองมีความรูและประสบการณสูง
จะตองใชวิศวกรหลายสาขาเขามารวมในการทํางานตามเทคโนโลยีและประเภทของอุตสาหกรรม
1.1.4 ประเภทงานโยธา (Heavy Engineering Construction) เปนงานที่มี
ปริม าตรขยายไปตามทางราบ ได แ ก การสรา งถนน สนามบิ น สะพาน อุ โ มงค เขื่ อ นและงาน
ชลประทาน ฯลฯ เปนตน
1.2 ลักษณะเฉพาะของงานกอสราง
คํากลาวที่วาอุตสาหกรรมการกอสรางมีลักษณะเฉพาะที่แตกตางจากอุตสาหกรรม
อื่น คือ
1.2.1 แผนปฏิบัติงานในที่กอสราง จะมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใน
ลักษณะวันตอวัน
1.2.2 เปนงานผลิตในที่โลงแจง มีบริเวณมาก อยูภายใตดินฟาอากาศที่ผัน
แปรตลอดเวลา และคาดการไมไดแนนอนตายตัว
1.2.3 สถานที่ซึ่งไปทําการกอสราง กระจัดกระจายอยูตามทองถิ่นตางๆ
ห า งจากสํ า นั ก งานกลางหรื อสํ า นั ก งานที่ ตั้ ง ในท อ งถิ่ น ผู ทํา การกอ สร า งจํ า ต อ งจั ด หา วั ต ถุ ดิ บ
เครื่องมือ บุคลากร เงิน นําไปประกอบการ ณ สถานที่ตั้งนั้นๆ ซึ่งตางกับอุตสาหกรรมอื่นที่สามารถ
สงสิ่งผลิตออกไปจากโรงงานไดเลย แทนที่จะสงปจจัยตางๆ ไปเหมือนงานกอสราง
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1.2.4 งานกอสรางเปนงานที่ตองใชบุคลากรที่มีฝมือหลากหลาย รวมทั้ง
ความชํานาญพิเศษในงานตางๆ เปนจํานวนมาก บุคลากรเหลานี้มีการเคลื่อนตัวจากสถานที่หนึ่งไป
ยังอีกสถานที่หนึ่ง หรือจากผูวาจางหนึ่งไปยังอักผูวาจางหนึ่งโดยงายและรวดเร็ว
1.2.5 งานกอสรางอาจจะไดรับความผิดพลาด ซึ่งจําเปนจะตองใชผูมี
ประสบการณ มีมาตรฐานของการออกแบบและกอสรางเขาแกไข ถาหากไมแกไขหรือแกไขไมตก
ปล อ ยให ง านเสร็ จ สิ้ น ลงไปแล ว หากต อ งมี ก ารแก ไ ขตามมาจะเกิ ด ความยุ ง ยาก เสี ย เวลาและ
ทรัพยสิน มากกวาการแกไขงานผลิตทางอุตสาหกรรมดานอื่น
1.2.6 งานกอสรางเปนงานที่มีการเสี่ยงสูงกวางานอื่นแทบทุกดาน ทั้ง
ชีวิต รางกาย จิตใจและทรัพยสิน มีตัวแปรมากมาย
1.2.7 งานกอสรางประกอบดวยงานชํานาญพิเศษ งานชางฝมือ และงานที่
มารวมอีกหลายสาขา
1.2.8 งานกอสรางเปนงานที่ทําสําเร็จจากบุคคล 2 กลุมใหญๆ คือ กลุม
แรก ไดแก สถาปนิกและวิศวกรรับผิดชอบรวมกันเกี่ยวกับแบบ มีผูรับเหมากอสรางผลิตงานออกมา
เปนรูปธรรม
1.2.9 เปนงานที่ตองใช ฝมือและแรงงานเกือบทั้งหมด คาแรงงานทุก
ระดับจึงเปนเรื่องสําคัญเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นแลว คาแรงกอสรางมีสัดสวนที่สูงกวา มีสถิติอยู
ระหวาง 30%-50% ของราคาทุน
1.3 ลําดับขั้นตอนของงานกอสราง
คนทั่วไปมองเห็นชางและคนงานกอสรางบานพักชั่วคราว มีหินทรายและปูนกอง
อยูและตีผังหาตําแหนงหลุม ก็คิดวาการกอสรางเริ่มขึ้นบริเวณนั้นแลว แตที่จริงมีขั้นตอนตางๆ มา
กอนแลวภาพที่เห็นนั้นเปนขั้นตอนสุดทายของงานกอสรางที่ดําเนินตอไป ซึ่งแบงขั้นตอนตางๆ
ของงานกอสรางตามลําดับได 4 ขั้นตอนคือ
1.3.1 การศึกษาและวิจัยเบื้องตน (Feasibility Study) ในการลงทุนทํา
ธุรกิจมีความจําเปนจะตองทราบถึงความเปนไปไดในการที่จะลงทุน ในการกอสรางก็จําเปนที่จะ
มองในแงของการคุมคาในการลงทุน เชน ตองการสรางตลาดในเขตชุมชนหนึ่ง สิ่งหนึ่งที่ตอง
ทําการศึกษาสํารวจ คือ ความหนาแนนของลูกคาและสิ่งประกอบอื่นๆ เชน ราคาที่ดิน ขนาดที่ดินที่
จะใช สภาพแวดลอม ฯลฯ เปนตน เมื่อมีความเปนไปไดวาการลงทุนนั้นจะคุมคาในระบบเวลาที่
เหมาะสม ผูศึกษาและวิจัยก็จะตองทํารายละเอียดทั้งดานตัวเลข และแบบรางของโครงการสงใหผู
ลงทุนพิจารณาและตัดสินใจตอไป
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1.3.2 การออกแบบและทํารายละเอียด (Design) คือการออกแบบกําหนด
รายละเอียดทางดานสถาปตยกรรมและวิศวกรรมเพื่อการประกวดราคาจางเหมา
1.3.3 การประกวดราคาหรือการจางเหมา (Bidding Process) คือการหา
ผูรับจางเหมาที่มีคุณภาพ และมีคุณสมบัติเหมาะสมมาทําการกอสราง
1.3.4 การก อ สร าง (Construction) คื อ การทํา ตามแบบรู ป รายการและ
รายละเอียดในขั้นตอนที่ 2 ใหงานจริงเกิดขึ้นมา ภายใตการควบคุมจัดการของผูรับทําการกอสราง
และมีการควบคุมจากตัวแทนของฝายเจาของอีกตอหนึ่ง โดยทุกฝายตองยึดแบบรูปรายการและ
สัญญาที่ตกลงกัน รวมทั้งหลักวิชาและจรรยาบรรณของทุกฝายที่เกี่ยวของเปนเกณฑ
2.1.8.2 ทรัพยากรของงานกอสราง
งานกอสรางประกอบดวย ทรัพยากรที่เปนปจจัยพื้นฐานของธุรกิจ (Management
of Business Resource) ตองพึ่งปจจัยหลัก 4 ประการที่เรียกวา 4M’S
1. กําลังคน (Manpower)
2. วัสดุ (Material)
3. เครื่องมือ เครื่องจักร (Machine)
4. เงิน (Money)
ที่จริงแลวจะตองใช 5M’S แต M ที่ 5 เปนการควบคุมดวยวิธีการและเทคนิคของ
การจัดการทรัพยากรทั้ง 4 (4M’S) ใหผสมผสานกันจนเกิดความสําเร็จ นับวาสําคัญที่สุด นอกจากนี้
M ที่ 5 ยังมี วิธีการ (Methods) และตลาด (Market) เขามาเกี่ยวของดวย ในงานกอสรางจะตองจัดให
ครบ 5M’S ดังนี้
M1 - กําลังคน (Manpower)
M2 - วัสดุ (Material)
M3 - เครื่องมือ เครื่องจักร (Machine)
M4 - เงิน (Money)
M5 - การบริหาร จัดการ (Management)
กําลังคน (Manpower) หมายถึงการจัดหากําลังคนใหเหมาะสม เพียงพอในการ
ดําเนิ นงานตั้งแตผูบริห าร สถาปนิก วิศวกร ชางเทคนิค ชางฝมื อ ผูใ ชแ รงงาน ซึ่งทั้งหมดตอง
รวมกันทํางาน โดยเปนที่ทราบกันดีแลววา ธรรมชาติของงานกอสรางเปนงานผลิตที่ตองนําแรงงาน
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วัสดุและเครื่องมือ เขาไปประกอบในสถานที่ตั้งคือที่กอสราง ถาหากการบริหารไรประสิทธิภาพ
บุคลากรไมมีวินัยและขาดความรับผิดชอบในงานที่รับมอบหมาย คุณภาพและความคาดหมายของ
งานไมเปนตามที่กําหนดหรือตั้งเปาหมายไว และต่ํากวาที่ควร แรงงานและฝมือไมดีตองรื้อและ
แกไขทําใหมเปนลักษณะซ้ําซอนทําใหสิ้นเปลือง รวมทั้งการใชวัสดุอยางไมมีแผน ไมมีระบบ ทํา
ใหสูญเสียซ้ําสอง สิ่งเหลานี้คือความสูญเสีย (Wastage) ซึ่งมักจะเกิดขึ้นบอยๆ และมีอัตราสูง แต
ในทางตรงกันขามเราทราบปญหาอันเปนบทเรียนมาแลว ก็จะตองระมัดระวังและบุคลากรตางๆ ที่
เกี่ยวของ ใชหลักบริหารงานและทํางานรวมกันอยางมีประสิทธิภาพ มีวินัย (ซึ่งคนไทยเรายังขาด
อยางมาก) และความรับผิดชอบ ความสํานึกในงานที่ตนทํา คุณภาพของงานก็จะดี ธุรกิจกอสรางก็
สําเร็จตามเปาหมายที่วางไว
ในงานกอสรางกลุมที่ทําใหเกิดการสูญเปลามากที่สุดคือ ชางและคนงาน ซึ่งเปน
กลุมใหญที่สุดและมีปญหามากที่สุด โดยเฉพาะดานประสิทธิภาพ และมาตรฐานของฝมือสวนใหญ
ยังขาดทั ก ษะเพราะประกอบอาชีพ หลักทางเกษตรกรรมและการเข ามาทํ างานชา งเมื่อวางจาก
การเกษตร ดังนั้นฝมือจึงตองมาทําการฝกเพิ่มเติม การฝกเพิ่มเติมเนื่องจากขาดกําลังคนที่เปนชางก็
จะตองทําในลักษณะทําไปสอนไป ทําไปฝกไป (On the Job Training) จะใหหยุดงานแลว เรียนเปน
มาตรฐานเหมือนสถาบันก็ไมไดเพราะขาดคนงาน ลักษณะเชนนี้จึงใหไดแตการฝก แตไมสามารถ
ให ห ลั ก วิ ช าประกอบฝ มื อ และวิ นั ย ของช า งได ซึ่ ง จะต า งกั บ ช า งที่ ผ า นการอบรมจากสถาบั น
ฝกอบรมทั้งทางฝมือและวิชาการ แตผลผลิตออกมาไมเพียงพอแกความตองการของตลาดแรงงาน
ทําใหเกิดปญหาตามมามากมายและเปนปญหาระดับชาติจะตองรีบแกไข ประเทศไทยเราขาดแคลน
ชางมีฝมือเปนอยางมาก เพราะชางไทยนิยมไปทํางานในตางประเทศกันมากและอยางตอเนื่องจึงทํา
ใหเกิดปญหาแกสถานประกอบการโดยเฉพาะอาชีพการกอสรางยังขาดชางฝมืออยางมาก ผูที่ไม
เดินทางไปทํางานตางประเทศที่มีอยูก็นอยมาก เมื่อเทียบกับงานที่ตองทํา ดังนั้นปญหาที่ตามมา
ซ้ําซอนคือ มีคนที่จะมาทําหนาที่ชางฝมือก็ไมมีฝมือเพียงพอกับมาตรฐานและที่มีอยูก็คอนขางต่ํา
การทํางานชางมักจะเกิดความเสียหายและไมเปนไปตามมาตรฐานที่ผูวาจางกําหนดตองแกไข ทํา
ใหงานเสียหายลาชาและไมเปนไปตามเปาหมาย
ปญหาที่เหมือนกันและแกยากที่สุดคือ แรงงานและชาง ทั้งมีฝมือและฝมือปาน
กลางคอนขางต่ํา มักจะยึดติดกับอาชีพเกษตรกรรมเพราะมาจากชนบท ซึ่งยึดทั้งอาชีพเกษตรและ
ขนบธรรมเนียมประเพณีตางๆ อยางฝงแนนเมื่อถึงฤดูปลูกขาว-พืชไร ฯลฯ ก็จะกลับบานซึ่งใชเวลา
ชวงหนึ่งและเมื่อเสร็จแลวก็กลับมาทํางานตอ พอถึงระยะเก็บเกี่ยวก็กลับไปอีก วนเวียนอยูโดยใช
เวลามากนอยขึ้นอยูกับความพอใจหรือความจําเปน นอกจากการผูกพันอยูกับการเกษตรแลวยังมี
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ประเพณีตางๆ เขามาเกี่ยวของ ทั้งตรุษไทย ตรุษจีน สารทไทย สารทจีน สงกรานต ขึ้นปใหม ฯลฯ
จะตองมีการหยุดงานกลับสูบานตางจังหวัดโดยใชเวลานานนับสัปดาห บางคนก็เปนเดือน ทําให
เกิดปญหาแรงงานและการกอสรางเปนอยางยิ่ง และจําเปนจะตองหาทางแกปญหาและพัฒนาในการ
จัดเกี่ยวกับกําลังคน อาจจะใชหลักพระพุทธศาสนา พยายามจัดบุคลากรที่มีอิทธิบาท 4 คือ
ฉันทะ ใหมีความรักหรือชอบ และถนัดในงานที่ทํา
วิริยะ ใหมีความเพียรสําหรับการเรียนรูทักษะใหมๆ
จิตตะ ใหมีความเอาใจใสสนใจ ติดตามความตองการและรสนิยมของตลาดที่มี
การเปลี่ยนแปลงอยูเสมอคือตองสรางความคิดสรางสรรคอยูเสมอ
วิมังสา ให มี ก ารไตร ต รอง ใคร ค รวญถึ ง วิ ธี ก ารทํ า พร อ มตรวจสอบผลงานที่
ดําเนินมาอยูตลอดเวลาหากมีการผิดพลาดตองแกไขใหดีขึ้น
วัสดุ (Material) หมายถึงวัสดุที่ใชในการผลิต หรือใชสําหรับการกอสรางนับวา
เปนทรัพยากรที่สําคัญอยางหนึ่ง ปญหาการเปลี่ยนแปลงราคาและการขาดแคลนวัสดุเปนปญหา
ใหญของงานกอสรางเพราะถาวัสดุปรับราคาสูงขึ้นอยางรวดเร็ว หรือมีการขาดแคลนจะสงผล
กระทบตอธุรกิจกอสรางทันทีเพราะการกําหนดราคาวัสดุไดกระทํากอนที่จะทําสัญญากอสรางและ
กอนเริ่มการกอสราง การที่จะแกปญหาเรื่องวัสดุดวยการกักตุนไวนั้นเปนเรื่องที่ไมมีใครปฏิบัติกัน
เพราะการกอสรางตองใชเวลานาน ถาเก็บตุนวัสดุไวลวงหนาก็จะไมคุมกับเงินที่ลงทุนซื้อวัสดุมาก
องเปนเวลานาน ซึ่งไมคุมกับดอกผลของเงินที่ใชไปและถาวัสดุเกิดการขาดแคลนนั้น บางกรณี
สัญญาจะถูกชดเชยดวยระยะเวลาตามชวงของการขาดแคลนแตก็จะมีปญหาในเรื่องคาใชจายเพราะ
เมื่อเวลาขยายออกไป คาใชจายดานบริหารโครงการและคาใชจายอื่น ๆ ก็ จะเพิ่มมากขึ้นกวาที่
ประมาณไวอาจเกิดการขาดทุนได คาวัสดุที่สูงขึ้นอยางไมอาจคาดหมายไดขณะนี้เฉลี่ยประมาณป
ละ 15% งานของภาครัฐกําหนดใหชดเชยดวยการใชสัญญาแบบปรับราคาได ที่เรียกวา คา K เพื่อให
เกิดความเปนธรรมแกธุรกิจกอสราง
การจัดการในดานวัสดุในธุรกิจกอสราง มีหลักการสําคัญในการควบคุม :
- ดานปริมาณ (Quantity Control)
- ดานราคา (Cost Control)
- ดานคุณภาพ (Quality Control)
นอกจากนี้ ยังตองมีการวางแผน และกําหนดเวลาในการใช การกําหนดมาตรการ
การใชหรือแปลงสภาพวัสดุ เพื่อเกิดการสูญเปลานอยที่สุด การเก็บวัสดุจะตองเก็บในสํานักงาน
กลางควบคุมวัสดุอยางมีระเบียบและมีการตรวจควบคุมสตอกใหเปนปจจุบันอยูเสมอ
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เครื่ อ งมื อ (Machine) หมายถึ ง เครื่ อ งทุ น แรงหรื อ เครื่ อ งจั ก รที่ นํ า มาใช ใ นการ
กอสราง เพื่อทําใหงานสําเร็จไดรวดเร็วและไดปริมาณมาก เครื่องมือเครื่องจักรบางชนิดชวยให
เทคโนโลยีในการกอสรางสมัยใหมดําเนินไปดวยดี เชน งานเจาะอุโมงค ทําอุโมงคลอดใตแมน้ํา
งานทํ ารถไฟใตดิ น การเจาะดัน ท อ รอดใตถนน ฯลฯ เป น ต น เครื่ องมื อเครื่ องจักรสามารถทุน
แรงงานคนงานและชาง (ซึ่งมีปญหาอยางมากในปจ จุบัน) เชน การใชเ ครื่ องมือผสมคอนกรีต
(Automatic Ready Mix) การเทคอนกรีตในที่สูงเชน พื้นคอนกรีตชั้นตางๆ ในอาคารสูงรวมทั้ง
ดาดฟาใชเครื่องปมคอนกรีต (Concrete Pump) สงคอนกรีตขึ้นเท และขัดมันพื้นดวยเครื่องขัดมัน
พื้นดวยเครื่องขัดมันผิวพื้นคอนกรีต ทําใหไดงานมากทุนแรงคนงานและชาง ดังที่นิยมทํากันมากใน
งานคุณภาพที่เรงดวน นอกจากนี้อาคารสูงหลายๆ ชั้นที่ตองใชเทคโนโลยีในการกอสรางก็จะตอง
ใชเครื่องมือ เครื่องจักรเปนเครื่องทุนแรง เชน ปนจั่นลําเรียงและยกวัสดุ (Tower Crane) หรือลิฟท
โดยสารสําหรับคนงาน (Conveyor Belt) เปนตน เครื่องจักรที่ใชเปนเครื่องทุนแรงมีราคาแพงจึง
ตองคํานึงถึงการจัดซื้อ การใช การบํารุงรักษา และอายุของการใชงาน (Life Cycle) รวมทั้งคาใชจาย
ระหวางการใชทํางาน และอะไหลดวย เหนือสิ่งอื่นใดที่คํานึงถึงคือเรื่องความปลอดภัย (Safety)
เปนสําคัญ
เงิ น (Money) หมายถึ ง ป จ จั ย ที่ เ ป น เงิ น ทุ น และแหล ง เครดิ ต หรื อ สิ น เชื่ อ เป น
ทรัพยากรหลักของงานธุรกิจทุกสาขา ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่จะทําใหธุรกิจดําเนินไปโดยราบรื่น
ธุรกิจทุกชนิดไมสามารถดําเนินไปไดโดยไมมีทุนหรือเครดิต แหลงเงินทุนและเครดิตจะไดจาก
สถาบันการเงินตางๆ เชน ธนาคารพาณิชยหรือบริษัทเงินทุน เปนตน เครดิตเปนการอาศัยสถาบัน
การเงินใชชั่วระยะเวลาหนึ่งเพื่อกอใหเกิดงานโดยมีธนาคารเปนสื่อกลาง ทุนแยกตามวัตถุประสงค
ได 2 ประเภทใหญ คือ
ก ) ทุนคงที่หรือทุนประจํา (Fixed Capital) คือทุนที่ผูประกอบธุรกิจมาใชเพื่อซื้อ
ทรัพยสินเครื่องมือ เครื่องจักร ที่เปนวัตถุถาวรมีอายุการใชงานนาน เรียกวาทรัพยสินถาวร ซึ่งมักจะ
เปนจํานวนที่คอนขางแนนอนไมใครเปลี่ยนแปลงมากนัก
ข ) ทุนหมุนเวียน (Working Capital) คือเงินที่ถูกนําไปใชหมุนเวียนภายในรอบ
การดําเนินงาน (Operating Cycle) เชน ซื้อวัสดุ จายคาแรง และคาใชจายอื่นๆ และเมื่อสงงานไดรับ
เงินคาจางตามงวด (Periodical Payment) ก็นํามาใชหมุนเวียนตอไป ดังนั้นจํานวนเงินหมุนเวียน
มักจะผันแปรไปตามวัฎจักรธุรกิจ การกูยืมเงินจากธนาคาร จะตองไดรับการพิจารณาอยางรอบคอบ
และจะใหกูนอยกวามูลคาจริงของงานที่จะลงทุนกอสราง ดังนั้นเงินทุนสวนที่ขาดไปธนาคารมักจะ
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พิจารณาใหกูเงินเพิ่มในรูปเบิกเกินบัญชี (Over Draw) และคิดดอกเบี้ยสูงกวาปกติหรือตามที่ตกลง
กัน การกูในลักษณะนี้ผูรับเหมามักจะตองจัดทําแผน การรับ-จายเงินของโครงการตามระยะเวลา
ของการกอสราง เสนอขอความสนับสนุนจากธนาคารซึ่งเรียกวา Cash Flow Forecast ใหธนาคาร
พิจารณาตัวเลข รับ-จายเงิน ตามจังหวะที่จะใชใหสอดคลองกับแผนงาน และเวลาทํางาน ซึ่งตอง
เสนอไปพรอมกัน ปญหาเรื่องการเงินจะตองวางแผนอยางรัดกุม มิใหมีขอผิดพลาด ถาเกิดการ
ผิดพลาดงานก็จะเสียหายเปนลูกโซ ทําใหเกิดความเสี่ยงตอความลมเหลวและขาดทุน
2.1.8.3 ลักษณะพื้นฐานของธุรกิจรับเหมากอสรางในประเทศไทย
ธุรกิจรับเหมากอสรางในประเทศไทยมีวิวัฒนาการมายาวนาน โดยเริ่มตนจาก
ลักษณะของเจาของดําเนินการเองเกือบตลอดกระบวนการ และตอมาไดขยายกิจการเติบโตขึ้นทั้ง
ในสวนของขอบขายงาน ทุนของกิจการความซับซอนของชิ้นงานที่ทําเทคโนโลยี ตลอดจนองคกร
และรูปแบบของเงินทุนที่มีการวมทุนขนาดใหญทั้งจากแหลงภายในประเทศจนถึงกิจการขามชาติ
ซึ่งปจจุบันก็ยังปรากฏใหเห็นถึงรูปแบบของกิจการตั้งแตเถาแกทําเอง การรับเหมาชวงของกิจการ
ขนาดเล็ก การกอสรางรับเฉพาะดานของกิจการขนาดกลางถึงใหญการรับเหมาครบวงจรของกิจการ
ขนาดใหญ จนกระทั่งกิจการขามชาติที่รับเหมาสาธารณูปโภคในลักษณะ Mega Project ทั้งหมด
เหลานี้มีรากฐานของพัฒนาการตางๆ มาจากปจจัยและสภาพแวดลอมพื้นฐานดังจะกลาวในสวน
ถัดไป
2.1.8.4 ลักษณะเฉพาะของงานกอสราง (ประกอบ บํารุงผล,2542.)
1. เปนอุตสาหกรรมซึ่งทํากันในที่โลงแจง ภายใตสภาพดินฟาอากาศที่ปรวนแปร
ตลอดเวลา
2. ใชบุคลากรรวมงานจํานวนมาก หลายสาขาอาชีพและหลายระดับความรู
ความสามารถ มีการเปลี่ยนแปลงนายจางไดงายและรวดเร็ว
3. แผนการปฏิบัติงานเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา เพราะมีตัวแปรที่จะกําหนด
ความเปลี่ยนแปลงนั้น เชน ฝนตกหนัก, วัสดุขาดตลาด, ความขัดแยงในการทํางาน เปนตน
4. สถานที่ทํางานเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆ เมื่อเสร็จโครงการหนึ่งก็ยายไปจัด
โครงการหนึ่ง และตองขนยายปจจัยตางๆ คือ วัสดุอุปกรณ เครื่องจักรเครื่องมือและบุคลากรไปดวย
เสมอ
5. เมื่อเกิดความผิดพลาดของตัวงาน การแกไขจะยุงยากมาก ตองเสียเวลาและ
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คาใชจายคอนขางสูง
6. เปนงานซึ่งมีอันตรายตอชีวิตและทรัพยสินสูงกวาอุตสาหกรรมอื่น
7. คาใชจายในการดําเนินการสูงมาก
8. มีการขัดแยงกันระหวางผูรวมงานและผูเกี่ยวของคอนขางสูงและตลอด
2.1.9 กลุมบุคคลที่เกี่ยวของกับงานกอสราง
งานกอสรางโดยทั่วไปประกอบดวยกลุมบุคคล 4 กลุมใหญๆ ดังนี้ (ประกอบ บํารุงผล,
2542. หนา 4-5)
1. กลุมเจาของโครงการ คือกลุมผูลงทุนเพื่อใหไดเปนเจาของสิ่งกอสรางนั้นๆ แบงเปน
1) ภาคราชการ
2) ภาคเอกชน
2. กลุมที่ปรึกษาโครงการหรือกลุมจัดการงานกอสราง คือกลุมที่ชวยใหคําปรึกษาและ
รับภาระงานจากกลุมเจาของโครงการ ทําหนาที่ประสานงาน กําหนดนโยบาย วัตถุประสงคของ
โครงการ รวมทั้งงานดานอื่นๆ เพื่อผลประโยชนของเจาของและความสําเร็จของงานตามเปาหมาย
3. กลุมผูออกแบบ คือกลุมบุคคลที่ปฏิบัติงานตามความตองการของเจาของโครงการใน
ดานการออกแบบทั้งในดานกายภาพและอรรถประโยชนตางๆ ของสิ่งกอสรางนั้นใหแกเจาของ
โครงการ
4. กลุมผูกอสราง คือผูรับเหมากอสรางแยกได 3 ประเภทคือ
1) ผูรับเหมาใหญ เปนผูรับเหมาที่รับงานสวนใหญหรืองานทั้งหมดของโครงการ
โดยรับงานมาจากเจาของและทําสัญญาโดยตรงกับเจาของโครงการ
2) ผูรับเหมาชวง คือผูรับเหมาซึ่งรับงานบางสวนมาจากผูรับเหมาใหญ และทํา
สัญญากับผูรับเหมาใหญ ภายใตความเห็นชอบของเจาของโครงการ
3) ผูรับเหมายอย คือผูรับเหมาซึ่งรับงานบางสวนโดยตรงจากเจาของโครงการ งาน
นั้นอาจเปนงานที่ตองการ ผูชํานาญเฉพาะงาน เชน งานระบบตางๆ หรืองานพิเศษอื่นๆ เชน
โครงสรางใตดินผูรับเหมายอยจะทําสัญญาโดยตรงกับเจาของโครงการ
2.1.9.1องคกรของผูรับเหมากอสราง
องคกรของผูรับเหมากอสรางเปนกลุมบุคคลที่นําเอาความรูความชํานาญของแต
ละคนรวมกันทําการประมาณราคา ประมูลงาน จัดซื้อ และจัดคนงานใหทํางานกอสรางจนเสร็จ มี
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หลายบริษัทใหบริการทางดานการออกแบบ ซึ่งโดยพื้นฐานแลว งานออกแบบมิใชเปนงานของ
ผูรับเหมา (ศรัญญา รุจิราภา, 2542.)
องคกรของผูรับเหมาในประเทศไทยจําแนกออกเปน 2 ประเภทใหญ คือ
1) องคกรผูรับเหมาแบบนายหนา เปนผูรับเหมาที่มอบใหผูรับเหมาชวงเปนผู
ดําเนินงานในสวนสนามโดยผูรับเหมาแบบนายหนาจะควบคุมการทํางานอยางใกลชิด
2) องคกรของผูรับเหมาแบบควบคุมเอง การจัดองคกรในลักษณะนี้ เหมาะกับ
บริษัทขนาดใหญที่รับงานกอสรางและออกแบบ บริษัทมีบุคลากรมากทําใหไมสามารถลดคาโสหุย
ซึ่งเปนเหตุใหบริษัทไมสามารถแขงขันกับบริษัทเล็ก บริษัทเหลานี้จะตองหางานที่อาศัยความ
ชํานาญหรือวิธีการกอสรางพิเศษ และบริษัทจะตองพยายามฝกคนรุนใหมขึ้นมาทดแทนคนรุนเกา
เพื่อรักษาวิธีการกอสรางของตน ในขณะเดียวกันก็พยายามลดการแขงขัน โดยใหบริการทางดาน
การออกแบบและบริการทางการเงินซึ่งเรียกวา “เทินคียโปรเจค” หลังจากเพิ่มงานไปสูขีดจํากัดที่
เปนไปไดในทางปฏิบัติ ผูรับเหมาจะขยายบริษัทโดยการเพิ่มสาขาหรือสํานักงานสาขาเหลานี้จะ
ทํางานอยางอิสระ โดยมีผูจัดการสาขาเปนผูบริหาร ผูรับเหมาอาจจะขยายบริษัทตอไปในรูปของ
สํานักงานระดับชาติ เพื่อรับงานขนาดเล็กภายในประเทศ
การกอสรางสามารถจําแนกประเภทออกเปนประเภทตางๆหลายแนวคิด ซึ่งการ
จัดแบงดังกลาวมีความสําคัญคอนขางมาก สําหรับผูประกอบการที่รับเหมางานกับหนวยราชการ
โดยเฉพาะเรื่องของการจัดชั้นของผูรับเหมา โดยประเภทของงานกอสรางอาจแบงไดดังนี้
1) งานอาคาร หมายถึงงานกอสรางที่ประกอบดวยชิ้นสวน ดังนี้ คือ ฐานราก คาน
พื้น กําแพง ประตู หนาตาง และหลังคา นอกจากนี้ยังประกอบดวยระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ
ระบบประปา ระบบสุขาภิบาล เชน งานกอสรางบาน ที่ทําการศูนยการคา โรงแรม แฟลต โรงเรียน
วัด โบสถ ฯลฯ และยังสามารถจําแนกออกเปนประเภทตางๆ ไดดังนี้ อาคารสูง อาคารสําเร็จรูป
บานพักอาศัย อาคารที่พักชั่วคราว อาคารที่อยูอาศัยในชนบท หรือนอกเขตกฎหมายควบคุม
2) งานโยธา ไดแก งานถนนทางหลวง สะพาน วางทอประปา ขุดอุโมงค งานฐาน
ราก งานอาคารใตดิน งานเชื่อมระบบน้ําเสีย ทาเรือ สนามบิน จะมีลักษณะเปนงานที่ตองใช
เครื่องมือหนักปริมาณมาก มักเกิดอันตรายไดหากไมควบคุม
3) งานโรงงานและงานโรงไฟฟา ไดแก โรงกลั่นน้ํามัน โรงงานปโตรเคมี โรงงาน
ปูนซีเมนต โรงงานแยกแรและแตงแร สถานีไฟฟายอยและโรงโมหิน ลักษณะของงานประเภทนี้จะ
มี 2 สวน คือ สวนที่เปนโครงสรางและงานติดตั้งอุปกรณเครื่องจักรกล
4) งานกอสรางแทนเจาะสูบกาซธรรมชาติและน้ํามันดิบในทะเล
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5) งานรื้อถอน จัดเปนงานกอสรางอยางหนึ่งที่ตองใชผูชํานาญงานมืออาชีพ
โดยเฉพาะการรื้อถอนจะมีลักษณะตรงขามกับงานกอสราง กลาวคืองานกอสรางสวนมากกอสราง
จากที่ต่ําไปสูง สวนงานรื้อถอนจะเริ่มจากที่สูงลงต่ํา
งานกอสรางยังอาจจําแนกไดมากมายหลายทาง แตวิธีหนึ่งซึ่งนิยมกันมากที่สุด คือ (พนม
ภัยหนาย,2543.หนา 6-7) ประเภทเกี่ยวกับอาคาร เชน อาคารเรียน อาคารพาณิชย โรงงาน
อุตสาหกรรมขนาดเล็ก อาคารสโมสร อาคารที่พักอาศัย โรงพยาบาล อาคารแสดงสินคา เปนตน
ประเภทเกี่ยวกับทางหลวง เชน ถนนประเภทตางๆ สะพาน ปายโฆษณาขนาดใหญ การขุดดิน การ
ทําไหลถนน การทําบาทวิถี รั้ว เปนตน ประเภทงานกอสรางขนาดใหญ เชน เขื่อนกั้นน้ํา สนามบิน
โรงเครื่องจักร งานเดินทอน้ําและทอระบายน้ําเสีย โรงงานอุตสาหกรรม อูเรือ เปนตน
2.1.10 กฎหมายที่เกี่ยวกับงานกอสราง
ดวยเหตุที่การกอสรางเกี่ยวของกับมาตรฐานและความปลอดภัยดานตางๆ อันมีผลกระทบ
โดยตรงตอประชาชน อีกทั้งความเจริญและการพัฒนาของเศรษฐกิจและสังคม ไดกอใหเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอยางมากตอสิ่งปลูกสรางตางๆตลอดจนเทคโนโลยีที่เกี่ยวของ จึงเปนหนาที่ของ
รัฐบาลที่ตองควบคุมกํากับใหการกอสรางของผูประกอบการทั้งหลายดําเนินอยูบนบรรทัดฐาน
เดียวกัน ซึ่งรัฐบาลไดตรากฎหมายในรูปแบบตางๆ โดยกฎหมายดังกลาวมีเหตุผลและความจําเปน
ดังนี้ (พนม ภัยหนาย, 2543.)
1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522/2535
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2522 คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุม
การกอสรางอาคาร พุทธศักราช 2479 และพระราชบัญญัติควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหม
พุทธศักราช 2476 ไดประกาศใชมานานแลว แมวาไดมีการแกไขเพิ่มเติมกันอยูตลอดมาแตปจจุบัน
บานเมืองไดเจริญกาวหนาและขยายตัวมากขึ้น ฉะนั้นเพื่อใหเหมาะสมและใหสอดคลองกับ
สถานการณปจจุบัน และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในดานการควบคุมเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง
ความปลอดภัย และการอํานวยความสะดวกแกการจราจร สมควรปรับปรุงหมายวาดวยการควบคุม
การกอสรางอาคารและกฎหมายวาดวยการควบคุมการกอสรางในเขตเพลิงไหมเสียใหม และ
สมควรรวมกฎหมายทั้ง 2 ฉบับดังกลาวเขาเปนฉบับเดียวกัน จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตนิ ขี้ นึ้ :
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 90 (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
1.1) พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2535
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เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 คือ โดยที่เปนการสมควร
ปรับปรุงบทบัญญัติในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 วาดวยการออกอนุบัญญัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ใหเหมาะสมและคลองตัวมากยิ่งขึ้น เพิ่มเติมบทบัญญัติวาดวยการแจงใหเจา
พนักงานทองถิ่นทราบกอนการดําเนินการกอสรางดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนยายอาคารแทนการ
ขออนุญาต เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วแกประชาชนมากยิ่งขึ้น ปรับปรุงอํานาจหนาที่ของ
เจาพนักงานทองถิ่นในการบังคับการตามพระราชบัญญัตินี้ใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ปรับปรุง
บทกําหนดโทษ อัตราโทษ และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการเปรียบเทียบคดีใหเหมาะสมกับ
สภาวะเศรษฐกิจและลักษณะของการกระทําความผิด และปรับปรุงบัญญัติอื่นที่เกี่ยวของให
สอดคลองกับการปรับปรุงบทบัญญัติดังกลาวขางตน หรือใหเหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้:ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 39 ลงวันที่ 6
เมษายน 2535
2) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505/2512/2520
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2505 คือ เนื่องจากวิชาชีพวิศวกรรม เชน การ
กอสรางอาคารขนาดใหญ การจัดตั้งโรงงานที่มีการใชและการสรางซอมเครื่องจักรกล เครื่องไฟฟา
ไดมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น สมควรควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเหลานี้เพื่อความปลอดภัยของ
บุคคลและทรัพยสมบัติ โดยกําหนดมาตรฐานความรู ความสามารถของผูประกอบ และควบคุมงาน
ตลอดจนสงเสริมในทางวิทยาการและควบคุมความประพฤติของผูประกอบวิชาชีพวิศวกรรมใหอยู
ในมาตรฐานอันดี: ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 79 ตอนที่ 67 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 27
กรกฎาคม 2505
2.1) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2512 คือ เพื่อกําหนดให ก.ว. มี
อํานาจและหนาที่เกี่ยวกับการเทียบคุณวุฒิวิชาชีพวิศวกรรม ทดสอบความรูในกรณีขอเลือ่ นประเภท
และตรวจสอบคุณวุฒิผูไดรับใบอนุญาตประเภทตางๆใหอยูในระดับและมาตรฐานเดียวกัน รวมทั้ง
ปองกันผูมีความรูต่ํากวามาตรฐานหรือผูหลีกเลี่ยงประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมโดยแอบอางวา
มิไดกระทําเพื่อแสวงหาผลประโยชน สินจางหรือบําเหน็จรางวัลอีกดวย: ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เลมที่ 86 ตอนที่ 5 ลงวันที่ 22 มกราคม 2522
2.2) พระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2520
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2520 คือ เนื่องจากพระราชบัญญัติ
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วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ.2505 และพระราชบัญญัติวิชาชีพวิศวกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2512 มี
บทบัญญัติเกี่ยวกับคุณสมบัติและอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการควบคุมการประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมคุณวุฒิ คุณสมบัติ และระยะเวลาประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของผูรับใบอนุญาต
การประกาศชื่อที่อยู และคุณวุฒิของผูรับใบอนุญาต อายุใบอนุญาตบางประเภท ขอกําหนดและ
เงื่อนไขในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม มีอํานาจออก
ใบอนุญาตพิเศษตามความรูความสามารถและประสบการณของผูรับใบอนุญาตแตละรายได จึง
จําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น : ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 94 ตอนที่ 78 (ฉบับ
พิเศษ) ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2520
3) พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ.2522
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากประเทศไทยอยูในระหวาง
ระยะการพัฒนาประเทศกิจการกอสรางตางๆ จึงมีเพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วตามความตองการทั้งของ
ทางราชการและทางธุรกิจเอกชน การกอสรางในปหนึ่งๆคิดเปนเงินมูลคาถึงหลายพันลานบาท และ
โดยเฉพาะอยางยิ่งงานกอสรางขนาดใหญเปนกิจการที่ตองใชความระมัดระวังอยางสูง และตองใช
วิทยาการแผนใหมหลายอยางประกอบกัน แตในปจจุบันการควบคุมการรับงานกอสรางยังไมมี
กฎหมายโดยเฉพาะ กรณีอาจทําใหเกิดอันตรายและเกิดความเสียหายแกเศรษฐกิจและสังคมได
เพราะเหตุจากการกอสรางที่ไมไดมาตรฐาน นอกจากนั้นผูรับงานกอสรางของไทยหลายรายมี
ความรู ความสามารถเพีย งพอที่จ ะไปรับจางทํางานในตางประเทศอันจะเปนทางหารายไดเ ขา
ประเทศอยางหนึ่ง สมควรมีการสงเสริมและควบคุมการรับงานกอสรางใหมีมาตรฐานสูงเทียบเทา
มาตรฐานสากลเปนไปโดยเหมาะสม แตการจะควบคุมการรับงานกอสรางชนิดและประเภทใดบาง
นั้น รัฐบาลไดกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกาตามความจริงและเหมาะสม โดยจะไมกระทบกระเทือน
ถึงผูรับงานขนาดยอมจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น:ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลม
ที่ 96 ตอนที่ 75 (ฉบับพิเศษ ) ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2522
4) พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ.2502
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ โดยที่ในปจจุบันปญหาในดานที่อยู
อาศัยภายในเมืองไดเพิ่มทวีมากขึ้นและระบบกรรมสิทธิ์ในอสังหาริมทรัพยตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชไมอาจสนองความตองการของประชาชน ซึ่งตองอาศัยในอาคารเดียวกันโดยรวมกัน
มีกรรมสิ ทธิ์ หองชุดในอาคารสวนที่ เปนของตนแยกจากกันเปนสัดสวนและสามารถจัดระบบ
คาใชจายในการบํารุงรักษาอาคารรวมกันได นอกจากนั้นมาตรการควบคุมการจัดตั้งอาคารชุดให
เหมาะสมเพื่ อ เป น หลั ก ประกั น ให แ ก ผู ที่ จ ะมาซื้ อ ห อ งชุ ด เพื่ อ อยู อ าศั ย
จึ ง จํ า เป น ต อ งตรา
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พระราชบัญญัตินี้ขึ้น: ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 67 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 30 เมษายน
2522
5) พระราชบัญญัติวิชาชีพสถาปตยกรรม พ.ศ.2508
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องจากวิชาชีพสถาปตยกรรม เชน
งานออกแบบเพื่อการกอสรางอาคาร วางผังบริเวณพื้นที่ และการตกแตงเพื่อสรางสรรคความ
สวยงาม ความมั่นคงแข็งแรง รวมถึงการควบคุมงานกอสรางมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นทุกขณะ ฉะนั้น
เพื่อความเจริญเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง ตลอดจนการผดุงมาตรฐานการประกอบวิชาชีพ
สถาป ต ยกรรมให เ ป น ไปตามหลั ก วิ ช าการที่ ดี
และเป น การแสดงออกในด า นหนึ่ ง ของ
ศิล ปวั ฒ นธรรมอั น ดี ง ามแห ง ชาติ
ตามกาลสมั ย สมควรที่ จ ะควบคุม การประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมโดยกําหนดมาตรฐานคุณวุฒิ ความรู ความสามารถ และมารยาทของผูประกอบ
วิชาชีพในดานนี้ รวมทั้งการสงเสริมวิทยาการอันเกี่ยวของกับวิชาชีพสถาปตยกรรมใหกาวหนา
สืบไปจึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น : ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 82 ตอนที่
114 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 31 ธันวาคม 2508
6) พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ.2518/2535
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2518 คือ เนื่องจากกฎหมายวาดวยการผัง
เมืองและผังชนบทไดใชบังคับมากกวา 20 ป ประกอบกับไดมีการพัฒนาทั้งในดานเกษตรกรรม
พาณิชยกรรม อุตสาหกรรม และจํานวนประชากรในทองที่ตางๆ ไดทวีความหนาแนนมากขึ้น
มาตรการและโครงการที่ไดกําหนดไวในกฎหมายจึงไมเหมาะสมกับสภาวะปจจุบัน สมควร
ปรับปรุงเสียใหม ใหสอดคลองกับความกาวหนาของวิชาผังเมือง และสภาพของทองที่: ประกาศใน
พระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 92 ตอนที่ 33 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2518
6.1) พระราชบัญญัติผังเมือง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2535
เหตุผลในการประกาศใชพระราชบัญญัติ พ.ศ.2535 คือ โดยที่เปนการสมควรเพิ่ม
บทบัญญัติใหเจาพนักงานทองถิ่นและสํานักผังเมืองสามารถแกไขปรับปรุงและขยายระยะเวลาการ
ใชบังคับผังเมืองรวม กับเพิ่มจํานวนและหนาที่ของคณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมใหมากขึ้น รวมทั้ง
แกไขบทบัญญัติเพื่อใหเจาพนักงานทองถิ่นสามารถใชดุจพินิจในการวาง และจัดผังเมืองเฉพาะได
อยางเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อใหการวาง จัดทํา และแกไขปรับปรุงผังเมืองรวมเปนไปตามวัตถุประสงค
ของการผังเมืองไดอยางกวางขวางรวดเร็ว และสอดคลองกับสภาพการณและสิ่งแวดลอมที่
เปลี่ยนแปลงไป อันจะกอใหเกิดผลดีแกการผังเมืองยิ่งขึ้น จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ขึ้น :
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ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 109 ตอนที่ 10 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ 2535
7) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 286 : เรื่องการจัดสรรที่ดิน
เหตุผลโดยที่ในปจจุบันนี้ไดมีผูดําเนินการจัดสรรที่ดินเปนจํานวนมาก แตยังไมมีกฎหมาย
เพื่อใชควบคุมการจัดสรรที่ดินโดยเฉพาะ เปนเหตุใหมีการพิพาทกัน อีกทั้งการวางแผนผังโครงการ
หรือวิธีการในการจัดสรรที่ดินก็ไมถูกตองตามหลักวิชาการผังเมือง จําเปนตองมีกฎหมายเพื่อ
ควบคุมการจัดสรรที่ดินของเอกชนใหเ ปนไปดว ยความเรียบร อยเพื่ อประโยชนของผู ซื้อที่ดิน
จัดสรร และเพิ่มผลในทางเศรษฐกิจสังคมและการผังเมือง : ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เลมที่
89 ตอนที่ 183 (ฉบับพิเศษ ) ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2515
8) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 103 : เรื่องการใหความคุมครองแรงงานแกลูกจาง
เหตุผลโดยที่คณะปฏิวัติไดพิจารณาเห็นวาการใหความคุมครองแรงงานแกลูกจาง และการ
กํ า หนดความสั ม พั น ธ ร ะหว า งนายจ า งกั บ ลู ก จ า งเป น สิ่ ง สํ า คั ญ สํ า หรั บ การสร า งสรรค ค วาม
เจริญกาวหนาของประเทศ สมควรปรับปรุงสงเสริมใหสอดคลองกับการพัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจ
ดานสังคม และดานการเมืองของประเทศเพื่อใหการใชแรงานเปนไปไดโดยเหมาะสม และการ
แกไขขอขัดแยงระหวางนายจางและลูกจางเปนไปไดโดยวิธีปองดอง และเปนธรรมแกทุกฝาย
นอกจากนี้สมควรจัดใหมีกองทุนเงินทดแทนเพื่อเปนหลักประกันแกลูกจางวาจะไดรับเงินทดแทน
เมื่อประสบอันตรายหรือเจ็บปวย หรือถึงแกความตายเนื่องจากการทํางาน จึงจําเปนตองปรับปรุง
กฎหมายว า ด ว ยแรงงานและกฎหมายว า ด ว ยการกํ า หนดวิ ธี ร ะงั บ ข อ พิ พ าทแรงงานเสี ย ใหม :
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลมที่ 89 ตอนที่ 41 (ฉบับพิเศษ) ลงวันที่ 16 มีนาคม 2515
นอกจากนี้ยังมีกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของกับการกอสรางอาคารบางประเภท เชน การ
กอสรางโรงงาน โรงพยาบาล โรงแรม เปนตน จะตองปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายควบคุมอาคาร
และกฎหมายเฉพาะสําหรับอาคารบางประเภทดังกลาวนั้นดวย กฎหมายที่เกี่ยวกับการกอสราง
อาคารบางประเภท มีดังนี้ คือ
1) พระราชบัญญัติการเดินเรือในนานน้ําไทย พ.ศ.2456
2) พระราชบัญญัติปองกันภยันตรายอันเกิดแตการเลนมหรสพ พ.ศ.2467
3) พระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ.2487
4) พระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ.2497
5) พระราชบัญญัติรักษาความเปนระเบียบเรียบรอยของบานเมือง พ.ศ.2503
6) พระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ.2504
7) พระราชบัญญัติหอพัก พ.ศ.2507
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8) พระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ.2509
9) พระราชบัญญัติโรงงาน พ.ศ.2512
10) ประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 295 : เรื่อง “ทางหลวง” พ.ศ.2516
2.1.11 การวิเคราะหคาความแปรปรวน (Analysis of variance) และการทดสอบความ
เทากันของคา F–Test
ศิริชัย กาญจนวาสี, (2537) การเลือกใชสถิติที่เหมาะสมสําหรับงานวิจัย คําวา”สถิติ”ตรงกับ
ภาษาอังกฤษวา “Statistics” ซึ่งมีรากศัพทมาจากคําวา STATE ดังนั้นความหมายดั่งเดิมของสถิติจึง
เนนที่ขอมูล (data) หรือขาวสาร (information) ซึ่งเปนประโยชนแกรัฐ (State) หรือประเทศในดาน
ตาง ๆ เชนขอมูลในดานการบริหารงานหรือวางแผนเกี่ยวกับกําลังคน การเก็บภาษีอากรเพื่อเปน
รายไดของประเทศ การจัดการศึกษา การประกันสังคม และการสาธารณสุข เปนตน รัฐจึงจําเปนที่
ตองทําสถิติตัวเลขเกี่ยวหับทรัพยากรที่มีอยูในประเทศดังกลาว เพื่อการบริหารและจัดสรรใหเกิด
ประโยชนมากที่สุด
ชูศรี วงศรัตนะ,(2537) งานวิจัยที่ตองการเปรียบเทียบ 3 กลุม เชน เปรียบเทียบระหวางกลุม
ทดลองกับกลุมควบคุม เปรียบเทียบระหวางกลุมบุคคลสองกลุม เมื่อขอมูลที่นํามาเปรียบเทียบกัน
นั้ น เปน ข อ มูลที่ อยู ในอั ต ราภาคหรื ออั ต ราสว น เช น ขอ มูล เป น คะแนนสอบ ความสูง น้ํ า หนั ก
ความเร็ว ซึ่งมีการใหคะแนนกับคําตอบตาง ๆ จะวิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ยมากกวา 2 คาขึ้นไป
โดยใชกับงานวิจัยที่ตองการเปรียบเทียบระหวางหลาย ๆ กลุม (ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป) เชน การ
เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนที่เรียนดวยวิธีสอนตางกัน 3 วิธี
เทคนิคการวิเคราะหขอมูลที่ใชในการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยระหวางกลุม ตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป มีชื่อ
เรียกวา “การวิเคราะหความแปรปรวน” ซึ่งเรียกยอ ๆวา ANOVA (อานวา แอน-โน-วา)
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบมี 1 ตัวประกอบ (One – way analysis of variance) หรือ การ
วิเคราะหแบบทางเดียว (One – way Classification)
การวิเคราะหความแปรปรวนแบบมี 1 ตัวประกอบ ใชสําหรับทดสอบความแตกตางระหวางคาเฉลี่ย
(Mean) ที่ไดจากกลุมตัวอยางตั้งแต 3 กลุมขึ้นไป ในเรื่องของการวิเคราะหความแปรปรวนแบบมี 1
ตัวประกอบ จะเกี่ยวของกับตัวแปรที่สําคัญ 2 ชนิด คือ ตัวแปรอิสระ 1 ตัว ซึ่งแบงเปนประเภทตาง
ๆ ตั้งแต 3 ประเภทขึ้นไป และมีตัวแปรตามอีก 1 ตัว
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F – test คือ สูตรที่ใชในการทดสอบ ซึ่งคํานวณโดยเอาความแปรปรวนระหวางกลุมตั้ง
หารดวยความแปรปรวนรวมภายในกลุม และจากตารางที่ปรากฎออกมาคา F ซึ่งเปนตารางแสดง
การแจกแจงของคา F จะใชเปนหลักในการเปรียบเทียบ F ที่คํานวณได กับ F ในตารางเพื่อสรุปผล
การวิเคราะหขอมูล (มัลลิกา บุญนาค,2539)
2.2 ผลงานวิจัยที่เกี่ยวของ
(Stuckenbruck. 1985) กลาววา หัวใจสําคัญของการสรางความสําเร็จในการจัดการ
โครงการอยูที่ความสามารถของผูจัดการโครงการในการสรางบูรณภาพของโครงการ (Project
integration) ใหเกิดขึ้นอยางผสมกลมกลืนกัน
การสรางบูรณภาพของโครงการ มีความหมายที่ครอบคลุมถึง การเชื่อมโยงความสัมพันธ
หรือเสริมสรางโยงใยสัมพันธ ( Interfacing ) กลาวคือ
1. การเชื่อมโยงกลุมบุคคล ( Personal Interfaces ) เปนการมุงเนนความสัมพันธระหวาง
กลุมบุคลากรทั้งภายในและภายนอกโครงการ ตลอดระยะเวลาโครงการ
2. การเชื่อมโยงองคกร ( Organizational Interfaces ) เปนการประสานการดําเนินงานของ
องคกรตางๆที่มีสวนรวมในการจัดการโครงการใหสามารถทําหนาที่สอดคลองกันอยางมีจังหวะมี
ประสิทธิภาพ ลดความขัดแยงดานตางๆที่อาจเกิดขึ้นกอนการดําเนินงาน และระหวางการ
ดําเนินงานโครงการ
อภิชัย ธีระรังสิกุล, (2539) ไดศึกษาสาเหตุความลาชาของการกอสรางถนนของ
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา สาเหตุจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพมีความถี่ และความลาชา
เฉลี่ยตอโครงการมากที่สุด สวนใหญเกิดจากสาเหตุยอย “ระบบสาธารณูปโภค”สาเหตุจากผูวาจางมี
ความถี่รองลงมา ซึ่งเกิดจากสาเหตุยอย “รอการแกไขแบบ” เมื่อนําสาเหตุมาวิเคราะหโดยหาสาเหตุ
ที่ทําใหเกิดเหตุการณนั้น และขั้นตอนการกอสรางจะพบความผิดพลาดขึ้นเปน 2 แบบคือ
1. ความผิดพลาดดานการสํารวจ ออกแบบ
2. ความผิดพลาดดานการติดตอประสานงาน
แนวทางเพื่อลดปญหาการกอสรางลาชาดังนี้ ในขั้นตอนการสํารวจควรใหเวลาในการเก็บ
รายละเอียดตางๆ ใหมากที่สุด เชน ผูควบคุมงานกอสรางถนนในกรุงเทพมหานคร ควรมี
ความสามารถดานมนุษยสัมพันธเพิ่มขึ้นมากกวาการควบคุมงานถนนทั่วไป
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อภิชัย ธีระรังสิกุล, (2549) ไดศึกษาสาเหตุความลาชาของการกอสรางอาคารของ
กรุงเทพมหานคร มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงสาเหตุและหาแนวทางการลดปญหาที่กอใหเกิด
ความลาชาในการกอสราง ขอมูลในการวิจัยนี้ไดจากสํานักงานการโยธา กรุงเทพมหานคร โดย
รวบรวมจากรายงานการควบคุมงาน รายงานการประชุม เอกสารการพิจารณาตออายุสัญญา รวมทั้ง
การสัมภาษณบุคคลที่เกี่ยวของจากโครงการปรับปรุงถนนจํานวน 25 โครงการ ในการวิจัยไดแยก
สาเหตุที่ทําใหเกิดความลาชาเปน 4 สาเหตุ คือ 1) สาเหตุจากผูวาจาง 2) สาเหตุจากผูรับจาง 3)
สาเหตุจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ และ 4) สาเหตุจากปจจัยภายนอก ผลการวิจัยพบวาสาเหตุสวน
ใหญเกิดจากสิ่งกีดขวางทางกายภาพ สาเหตุรองลงมาเกิดจากผูวาจาง อีก 2 สาเหตุที่เหลือเกิดขึ้น
นอยครั้งมาก
2.2.1 การศึกษาปญหางานกอสรางสําหรับโครงการอาคารสูง
ศักดิ์ พึ่งมั่น และคณะ.(2532) ไดศึกษาปญหาในการกอสรางอาคารสูงซึ่งไดมีการขยายตัว
ขึ้นเปนอันมาก ทั้งนี้เปนไปตามสภาวการณทางเศรษฐกิจที่เติบโตขึ้น เพื่อใชเปนสถานที่ดําเนินการ
ทางธุรกิจ เชน สํานักงาน หางสรรพสินคา โรงแรม โรงพยาบาล เปนตน การกอสรางอาคารสูงเปน
งานขนาดใหญและมีขั้นตอนการดําเนินงานสลับซับซอนซึ่งอาศัยปจจัยพื้นฐานของทรัพยากร
กอสรางไดแก แรงงาน ( Labor ) วัสดุ ( Material ) เงิน ( Money ) เครื่องจักรกล ( Machine ) และ
วิธีการกอสราง ( Methods ) เพื่อใชเปนหลักการบริหารงานที่สําคัญ ดวยเหตุผลดังกลาวการศึกษานี้
จึงเนนศึกษาถึงโอกาสการเกิดปญหา สาเหตุ และแนวทางการแกไขปญหา โดยวิเคราะหตามหลัก
สถิติ
ขอบเขตของการวิจัย มุงศึกษาโครงการอาคารสูงที่กอสรางในกรุงเทพมหานคร ภายในเขต
บางรัก พระโขนง ปทุมวันและคลองสาน จํานวน 9 โครงการ ดังตอไปนี้
1. โครงการเลกรัชดา ความสูง 42 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 7,904 ตารางเมตร ราคาคา
กอสราง 427,675,823 บาท
2. โครงการ LAS COLINAS ความสูง 42 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 40,260 ตารางเมตร
ราคาคากอสราง 1,600,000,000 บาท
3. โครงการสินสาธรทาวเวอร ความสูง 47 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 65,000 ตารางเมตร
ราคาคากอสราง 1,600,000,000 บาท
4. โครงการสายชลแมนชั่น ความสูง 44 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 50,000 ตารางเมตร ราคา
คากอสราง 1,000,000,000 บาท
5. โครงการ GEM TOWER ความสูง 40 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 65,000 ตารางเมตร
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ราคาคากอสราง 1,300,000,000 บาท
6. โครงการ PRINCESS TOWER 1 ความสูง 36 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 78,000 ตาราง
เมตร ราคาคากอสราง 600,000,000 บาท
7. โครงการคอนโดมิเนียม ความสูง 30 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 10,157 ตารางเมตร ราคา
คากอสราง 120,000,000 บาท
8. โครงการยูไนเต็ดเซ็นเตอร ความสูง 50 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 14,000 ตารางเมตร
ราคาคากอสราง 2,000,000,000 บาท
9. โครงการโรงแรมวินเซอร ความสูง 35 ชั้น พื้นที่บริเวณโครงการ 45,000 ตารางเมตร
ราคาคากอสราง 1,250,000,000 บาท
ก. วิธีการเก็บขอมูล โดยใชแบบสอบถามและการสัมภาษณ จํานวน 36 ตัวอยาง
จากผลการวิจัยพบวา ปญหาดานแรงงานมีปญหามากที่สุด สวนมากเกิดจากการ
ขาดแคลนแรงงาน คุณภาพฝมือแรงงาน และการลาออกจากงาน ปญหาที่รองลงมาคือ ปญหา
ทางดานวัสดุกอสราง ทั้งนี้เนื่องมาจากความลาชาในการสั่งซื้อวัสดุ วัสดุขาดตลาด การสงของไม
ตรงกับเวลา และคุณภาพของวัสดุไมตรงตามมาตรฐาน ปญหาทางดานการเงินเรื่องการถูกจํากัด
วงเงินรับผิดชอบและหมุนเงินไมทัน ปญหาดานเครื่องจักรเรื่องการชํารุดเสียหายและความเกาของ
เครื่องจักร และปญหาทางดานเทคนิคการกอสราง เรื่องรูปทรงของสิ่งปลูกสรางทํายากและตองใช
เทคโนโลยีสูง

2.2.2 ความผิดพลาดในการบริหารงานกอสรางอาคารที่เกิดจากคน (Human Error in the
Management of Building Projects)
Andrew Atkinson.(1998) ไดทําการศึกษา เรื่องขอผิดพลาดในการจัดการ ที่มีสาเหตุมา
จากคน เนื่องจากขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้จะเกี่ยวพันกับการนํามาซึ่งขอผิดพลาด (Defects)
การลดลงของผลประโยชนที่ไดรับ ( Reduce Utility ) และนํามาซึ่งคาใชจายการบํารุงรักษาในดาน
ต า งๆที่ เ พิ่ ม มากขึ้ น โดยไม จํ า เป น โดยพบว า ในอุ ต สาหกรรมที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ กระบวนการทาง
วิศวกรรม, วิศวกรโยธา,และเรื่องการขนสง (Transportation) จะมีอัตราสวนของการผิดพลาดที่
เกิดขึ้นจากคนอยูที่ 75-90%
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ขอบเขตการศึกษา ศึกษาในกลุมผูที่เกี่ยวของกับอุตสาหกรรมการกอสรางอาคาร โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อหาความสัมพันธของตัวแปรกับการเกิดขอผิดพลาด เพื่อจัดลําดับความสําคัญของ
ตัวแปรและเพื่อทดสอบรูปแบบ (Model) ที่จัดทําขึ้นมีความเหมาะสมที่จะใชในอุตสาหกรรมการ
กอสรางหรือไม
วิธีการเก็บขอมูลใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บขอมูลจากนักศึกษาในปสุดทาย
ของ South Bank University โดยกลุมประชากรที่ทําการเก็บขอมูลแบงออกได 3 กลุม คือ Quantity
Surveying , Building Surveying and Construction Management จํานวน 420 ชุด ไดกลับคืน 107
ชุด รูปแบบของคําถามในแบบสอบถามจะแบงออกเปน 14 คําถาม ตามที่ผูวิจัยไดกําหนดตัวแปร
ออกเปน 3 กลุม รวม 14 ตัวแปร ไดแก
กลุมที่ 1 ตัวแปรหลัก (Primary Factors) ประกอบดวย Training, Education, Experience,
Selection and Self – inspection
กลุมที่ 2 ตัวแปรดานการจัดการ (Managerial Factors) ประกอบดวย Checking (Inspection
& Control), Division of Responsibilities, Chang Control, Control of Concurrency and
Communication
กลุมที่ 3 ตัวแปรดาน Global (Global factor) ประกอบดวย Cost, Time, Organization
Factors (Culture) and Societal Pressure
การวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถามที่ไดรับกลับคืน สามารถแบงการวิเคราะหออกได
ดังนี้
1. ขอมูลแสดงอาชีพ (บทบาทหนาที่) ของผูตอบแบบสอบถาม ซึ่งผลที่ไดจะแสดงอยูใน
ตารางที่ 1
2. วิเคราะหหาคาเฉลี่ยและการจัดอันดับของตัวแปรที่มีผลตอการเกิดขอผิดพลาดทั้ง 14 ตัว
แปร ซึ่งผลที่ไดจะแสดงอยูในตารางที่ 2
3. การทดสอบรูปแบบ (Model) เปนการดสอบเพื่อหาความแตกตางของอิทธิพลของตัว
แปร
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ตารางที่ 1 แสดงอาชีพ (บทบาทหนาที่) ของผูตอบแบบสอบถาม
Role
Number
Architect
Building Surveyor
Engineer
Designer
Quantity Surveyor
Main Contractor
Sub –Contractor
Totals

4
18
6
27
25
21
6
107

Percentage
3.7
16.8
5.6
25.2
23.4
19.6
5.7
100.0

2.การวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและการจัดอันดับของตัวแปรที่มีผลตอการเกิดขอผิดพลาดทั้ง 14
ตัวแปร
ตารางที่ 2. แสดงคาเฉลี่ยและอันดับของตัวแปรทั้งหมด
Factor
Mean Rating
Communication
Time Pressures
Avoiding Concurrency
Controlling Changes
Education and Training
Independent Checking
Defined Responsibilities
Selection of Individuals
Supervision of Juniors
Organization Culture
Self-Certification
Economic Pressures
Client Expectation
Political Climate

4.12
3.87
3.82
3.82
3.73
3.69
3.65
6.62
3.34
3.29
2.99
2.96
2.95
2.31

Ranking
1
2
4
7
5
6
3
9
10
8
12
11
13
14
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จากตารางที่ 2 พบวาเรื่องที่เปนสาเหตุที่กอใหเกิดความผิดพลาด (Human Errors) 5 อันดับแรก
ไดแก เรื่อง Communication, Time Pressures, Defined Responsibilities, Avoiding Concurrency
และ Education and Training
3. การทดสอบรูปแบบ (Model) เปนการทดสอบเพื่อหาความแตกตางของอิทธิพลของตัว
แปรแตละตัวระหวางกลุมผูออกแบบ (Designer), ผูกอสราง (Constructor) และผูตรวจสอบจํานวน
(Quantity Surveyors) โดยใชการทดสอบแบบ T-Test ที่คา p<0.5 โดยแบงการทดสอบออกไดดังนี้
3.1. ทดสอบโดยอาศัยความแตกตางระหวางอาชีพกับอิทธิพลของตัวแปรทั้งหมด
พบวามีความแตกตางระหวางกลุมในเรื่องอิทธิพลของตัวแปรตอการเกิดขอผิดพลาด ( Error ) คือ
ระหวาง Designer and Constructor มีความแตกตางของตัวแปรไดแก เรื่อง Changes ,
Communication , Concurrency and Economics โดยเฉพาะเรื่อง Economics จะมีอิทธิพลกับทาง
Constructor มากกวา Designer และ Quantity Surveyors และเมื่อพิจารณาโดยรวมในความแตกตาง
ระหวาง Quantity Surveyors จะมีความแตกตางในมุมมองอิทธิพล (ผลกระทบ) ของตัวแปรในการ
กอใหเกิดขอผิดพลาดนอยกวาระหวาง Designer and Constructor ที่เกิดขึ้น
3.2. ทดสอบโดยใชความแตกตางระหวาง Supervisor and Non-Supervisor กับ
อิทธิพลของตัวแปรทั้งหมด พบวาไมมีความแตกตางในเรื่องอิทธิพลของตัวแปรที่มีผลกระทบกับ
การเกิดขอผิดพลาดระหวางกลุมแตอยางใด
สรุปผลการศึกษา จากการกําหนดหรือแยกสาเหตุที่ทําใหเกิดขอผิดพลาดหรือการผิดพลาด
ที่มีสาเหตุมาจากคน (Human Errors) ออกเปน 3 กลุมใหญๆ สามารถสรุปผลหรือเรื่องที่มีผลตอการ
เกิดการผิดพลาดจากสาเหตุทั้ง 3 ไดดังนี้
- สาเหตุจาก Primary Factors เรื่องที่มีสาเหตุที่กอใหเกิดขอผิดพลาด (Error) มาก
ที่สุดคือ เรื่อง Education and Training
- สาเหตุจาก Managerial Factor เรื่องที่มีสาเหตุที่กอใหเกิดขอผิดพลาด (Error)
มากที่สุดคือเรื่อง Communications, Concurrency, Chang Control and Checking
- สาเหตุจาก Global Factor เรื่องที่มีสาเหตุที่กอใหเกิดขอผิดพลาด (Error) มาก
ที่สุด คือเรื่อง Time Pressure แตเมื่อพิจารณาภาพรวมของสาเหตุทั้งหมด สามารถสรุปไดวา และ
เมื่อพิจารณาถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดการผิดพลาดหรือขอผิดพลาด (Error) ไดมากที่สุด จากทั้ง 3
สาเหตุ (3 กลุม) ดังที่ไดกําหนดไวขางตน คือ สาเหตุจาก Managerial Factors
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2.2.3 การจัดการขอผิดพลาดในการกอสราง (Management Error in Construction)
Wantanakorn D ;Mawdesley M.J. และ Askew W.H (1999) ไดทําการศึกษาเรื่องการ
จัดการขอผิดพลาดในการกอสราง ความผิดพลาดสามารถเกิดขึ้นไดทุกที่ และหากผูจัดการจัดการ
ผิดพลาด ผลกระทบที่ตามมาคือ ไมมีความปลอดภัย คุณภาพลดลง คาใชจายเพิ่มขึ้นและผลกําไร
ลดลง ซึ่งทุกคนสามารถทําเรื่องผิดพลาดไดตลอดเวลา การผิดพลาดทางเทคนิคสามารถเกิดขึ้นได
หากเรา ปฏิบัติไมถูกตองตามขั้นตอนแตความผิดพลาดในการจัดการคอนขางยากในการแยกแยะ
การกระทําของผูจัดการและเหตุผลสําหรับความรับผิดชอบไมสามารถบอกไดชัดเจนเหมือนกรอบ
งานในทางเทคนิค นอกจากนี้แลวทีมงานของผูจัดการหลายครั้งมักแยทั้งดานงานและเปาหมาย
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นอาจจะไมใชเรื่องของบุคคลแตเปนเรื่องของทีมงาน ซึ่งผลของการผิดพลาด
อาจทําใหเกิดความหายนะขึ้นไดหากเปนกรณีรายแรง
การกอสรางโดยเนื้องานแลวมีอันตราย สภาพแวดลอมของสถานที่กอสรางบางที่อาจเปน
ปฏิปกษกับสิ่งแวดลอม หรือบางที่ก็มีการดําเนินงานกอสรางโดยใหพนักงานใชวัสดุอุปกรณที่เปน
อันตรายทั้งๆที่พนักงานบางคนไมมีทักษะหรือมีทักษะนอยไมชํานาญในการใชอุปกรณ โครงการ
กอสรางแตละที่จะมีความแตกตางกันเสมอ จนทําใหจํานวนทางเลือกในการตัดสินใจเรื่องงานหรือ
การมีสวนรวมในชวงเวลากอสรางแตกตางกันไปดวย
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่เกิดขึ้นนํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนในเรื่องการออกแบบ รายละเอียด
เฉพาะ รายละเอียดทั่วไป ขอปลีกยอย ขอละเวน การแกไขวิธีการกอสรางและยังตองหลีกเลี่ยงการ
แทรกแซงระหวางงานตางๆที่ทําอยูในขณะนั้น การแกไขเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะจากลูกคาเปนเรื่อง
ที่สามารถเกิดขึ้นไดตลอดเวลา แตระยะเวลาการกอสรางของโครงการกอสรางยังคงตองทําใหเสร็จ
สมบูรณทันเวลาและภายในงบประมาณที่กําหนดไว

