บทที่ 5
สรุปผล อภิปรายผล และขอเสนอแนะ

5.1 สรุปผลการวิจัย
จากการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการกอสรางอาคารดานทรัพยากรพื้นฐาน อาทิ ปญหา
ดานคนและบุคลากร, ดานเงินหรืองบประมาณ, ดานวัสดุหรืออุปกรณ, ดานเครื่องมือหรือเครือ่ งทุน
แรง, ดานการจัดการ โดยเนนศึกษาบริษัทผูรับเหมากอสรางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ทั้งขนาดเล็ก ขนาดกลางและขนาดใหญ ซึ่งใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูลจากบุคลากรทุกระดับ
ตั้งแตผูเปนเจาของบริษัทจนถึงระดับแรงงานผูรับจางในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจํานวน
ทั้งหมด 100 ตัวอยาง สามารถสรุปผลที่ไดจากการวิเคราะหในบทที่ 4 แยกออกเปน 3 สวน ดังนี้
5.1.1 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไป
กลุมตัวอยางที่ศึกษา จํานวน 100 คน สวนใหญเปนเพศชาย จํานวน 82 คน มีอายุระหวาง
31-40 ป การศึกษาระดับปริญญาตรี ทํางานเปนวิศวกร / โฟรแมนในบริษัทที่มีทุนจดทะเบียนของ
บริษัทมากกวา 50 ลานบาท (ขนาดใหญ) และมีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับการกอสราง
มากกวา 15 ป
5.1.2 สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการกอสราง
ผลการวิเคราะหปญหาและอุปสรรคในการกอสรางโดยรวม พบวา กลุมตัวอยางมีความ
คิดเห็นวาปญหาและอุปสรรคในการกอสรางสวนใหญมีผลกระทบในระดับนอย แตหากพิจารณา
เปนรายขอ พบวา ปญหาการขาดแคลนแรงงาน ปญหาหยุดงานของคนงานเพื่อไปทําเกษตรกรรม
ปญหาการทํางานลาชากวาที่วางแผนไว ปญหาการขาดแคลนชางฝมือและชางเทคนิคและปญหา
ความไมชํานาญของผูทํางานเปนปญหาที่มีผลกระทบในระดับมาก
สําหรับผลการวิเคราะหความคิดเห็นของกลุมตัวอยางแตละกลุมที่มีตอปญหาและอุปสรรค
ในการกอสราง สามารถสรุปไดดังนี้
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1. กลุ ม ตั ว อย างส ว นใหญมีค วามเห็น เกี่ ย วกั บปญ หาและอุ ป สรรคในการกอ สร า ง ซึ่ ง
เรียงลําดับจากปญหาที่พบมากไปหานอยตามลําดับ พบวา
1.) ปญหาการขาดแคลนแรงงาน (X = 2.74)
2.) ปญหาหยุดงานของคนงานเพื่อไปทําเกษตรกรรม (X = 2.58)
3.) ปญหาการทํางานลาชากวาที่วางแผนไว (X = 2.56)
4.) ปญหาการขาดแคลนชางฝมือและชางเทคนิค (X = 2.55)
5.) ปญหาความไมชํานาญของผูทํางาน (X = 2.53)
2. กลุมตัวอยางที่มีทุนจดทะเบียนของบริษัท 3 กลุม พบวา
1.) ปญหาการสื่อสารที่ผิดพลาดของคนทํางานดวยกัน (F = 9.147) ซึ่งเปนปญหาที่
พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบนอย
นั้นอาจเนื่องมาจากการสื่อสารกันภายในบริษัทนั้นทําความเขาใจซึ่งกันและกันไดงายเพราะการ
ทํางานอยางเปนระบบจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
2.) ปญหาผูรับเหมาไมมีเงินดําเนินการเนื่องจากเจาของโครงการจายเงินลาชากวา
ที่กําหนด (F = 8.370) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในบริษัทเล็ก สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาด
กลาง เห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางมี
งบประมาณสํารองทําใหมีเงินดําเนินการขั้นตอไปไดจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
3.) ปญหาขอขัดแยงระหวางผูรับเหมากับเจาของโครงการ (F = 7.813) ซึ่งเปน
ปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่
พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากการทําสัญญาระหวางผูรับเหมากับเจาของโครงการนั้นทําไดอยางรัดกุม
ไมเอาเปรียบซึ่งกันและกันจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
4.) ปญหาผูใชเครื่องจักรขาดความรูความชํานาญในการใช (F = 6.584) ซึ่งเปน
ปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่
พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีบุคลากรที่มีความรูความชํานาญในการใชเครื่องจักร
มากเพราะมีงบประมาณในการจางบุคลากรที่มีความรูความชํานาญเขามาทํางาน สวนบริษัทขนาด
เล็กนั้นมีเครื่องจักรอยูนอยจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
5.) ปญหาวัสดุรับเหมาเนื่องจากการจัดเก็บ (F = 6.209) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากใน
บริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจ
เนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญเมื่อรับเหมาวัสดุมาแลวนั้นจะมีสถานที่เก็บรักษาอยางที่ไดมาตรฐาน
สวนบริษัทขนาดเล็กจะไมรับเหมาวัสดุเขามามากจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
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6.) ปญหาการขาดแรงจูงใจหรือผลตอบแทนตอผูรับเหมากรณีที่ทํางานเสร็จกอน
เวลา (F = 5.062) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัท
ขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีงานรองรับอยูแลวไม
จําเปนตองเรงงานเพื่อผลตอบแทนกรณีที่ทํางานเสร็จกอน สวนบริษัทขนาดเล็กอาจไมมีงานคอย
รองรับทําใหไมจําเปนตองเรงงานเพื่อผลตอบแทนกรณีที่ทํางานเสร็จกอนเพื่อใหคนงานมีงานอยู
ตลอดจนกวาจะไดงานใหมจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
7.) ปญหาการกอสรางไมเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่กําหนดไว (F =
4.478) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็น
วาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญตองเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่
กําหนดไวเพื่อรักษาชื่อเสียงและกันการแกไขงาน สวนบริษัทขนาดเล็กนั้นไมมีงบประมาณในการ
แกไขงานจึงจําเปนตองเปนไปตามมาตรฐานและคุณภาพที่กําหนดไวจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิด
ปญหานี้ขึ้นนอย
8.) ปญหาการไมมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานกอสราง (F
= 4.123) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็ก
เห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีบุคลากรที่มีประสบการณการ
ทํางานมากทําใหมีความสามารถในการแกไขปญหาเฉพาะหนาในงานกอสรางไดดี สวนบริษัท
ขนาดเล็กทุกคนทํางานดวยกันหมดทําใหมีการสะสมประสบการณการทํางานจึงทําใหบริษัททั้ง 2
ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
9.) ปญหาขอขัดแยงระหวางผูรับเหมาและผูรับเหมาชวง (F = 3.996) ซึ่งเปนปญหา
ที่พบมากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบ
นอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีงานหลายฝายจึงไมจําเปนตองจางผูรับเหมาชวง สวน
บริษัทขนาดเล็กมีงานเล็กจึงไมจําเปนตองจางผูรับเหมาชวงจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้
ขึ้นนอย
10.) ปญหางบประมาณในการกอสรางของผูรับเหมาไมเพียงพอ (F = 3.720) ซึ่ง
เปนปญหาที่พบมากในบริษัทขนาดเล็ก สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางเห็นวาเปน
ปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดกลางมีงบประมาณที่พอเพียง
และมีงบประมาณสํารองจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
11.) ไมมีการวางแผนการจัดซื้อ (F = 3.212) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในบริษัทขนาด
กลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจาก
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บริษัทขนาดใหญมี ระบบบริ หารการวางแผนการจัด ซื้อที่ดี ส วนบริ ษั ทขนาดเล็ก มีการจั ดซื้ อที่
ปริมาณนอยบริหารไดดีไมเรื่องมากจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
12.) ปญหาการเกิดอุบัติเหตุในระหวางการกอสราง (F = 3.207) ซึ่งเปนปญหาที่พบ
มากในบริษัทขนาดกลาง สวนบริษัทขนาดใหญและบริษัทขนาดเล็กเห็นวาเปนปญหาที่พบนอยนั้น
อาจเนื่องมาจากบริษัทขนาดใหญมีระบบปองกันอุบัติเหตุที่ดี สวนบริษัทขนาดเล็กมีคนงานใน
ปริมาณนอยทําใหดูแลกันไดใกลชิดจึงทําใหบริษัททั้ง 2 ขนาดเกิดปญหานี้ขึ้นนอย
3. กลุมตัวอยางทางสถานภาพ 4 กลุม พบวา
1.) ปญหาผูรับเหมาไมมีเงินดําเนินการเนื่องจากเจาของโครงการจายเงินลาชากวา
ที่กําหนด (F = 3.795) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในความคิดเห็นของแรงงาน/ผูกอสราง สวนผูวาจาง
วิศวกร/โฟรแมน ผูรับจาง มีความคิดเห็นเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากผูรับเหมาจายเงิน
คาแรงตรงตามเวลาจึงทําใหมีความคิดเห็นวาปญหานี้เกิดขึ้นนอย
2.) ปญหาการขาดแคลนวิศวกร (F = 2.844) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในความ
คิดเห็นของแรงงาน/ผูกอสราง สวนผูวาจาง วิศวกร/โฟรแมน ผูรับจางนั้นมีความคิดเห็นเปนปญหา
ที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากผูวาจางเห็นวาวิศวกรในบริษัทมีมากเกินไปจนแตละวันวิศวกรไมมี
งานทําในบริษัทสวนวิศวกร/โฟรแมนมีมากในบริษัทจนไมมีงานทํา สวนผูรับจางมีมากจนไมคุม
เงินเดือนที่จายไปจึงทําใหมีความคิดเห็นวาปญหานี้เกิดขึ้นนอย
4. กลุมตัวอยางผูมีประสบการณ 4 กลุม พบวา
1.) วัสดุขาดตลาด (F = 8.445) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในความคิดเห็นของผูมี
ประสบการณในการทํางาน 11-15 ป สวนผูมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป,5-10 ป และ
มากกวา 15 ป มีความคิดเห็นเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากผูมีประสบการณในการทํางาน
นอยกวา 5 ป,5-10 ปนั้นสวนใหญอาจทํางานในบริษัทขนาดเล็กทําใหสั่งวัสดุจากรานรูจัก สวนผูมี
ประสบการณในการทํางาน มากกวา 15 ปนั้นสวนใหญอาจทํางานในบริษัทขนาดใหญซึ่งมีระบบ
จัดการวางแผนเรื่องวัสดุที่ดีจึงทําใหมีความคิดเห็นวาปญหานี้เกิดขึ้นนอย
2.) ปญหาการประทวงทํางานเนื่องจากไมไดคาจาง (F = 3.628) ซึ่งเปนปญหาที่พบ
มากในความคิดเห็นของผูมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป สวนผูมีประสบการณในการ
ทํางาน 5-10 ป,11-15 ป และมากกวา 15 ป มีความคิดเห็นเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากผู
มีประสบการณในการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไปเปนที่ตองการบริษัททําใหไดรับคาจางที่ตรงเวลาและ
เงินเดือนที่สูงเพื่อดึงตัวในอยูกับบริษัทนานๆจึงทําใหมีความคิดเห็นวาปญหานี้เกิดขึ้นนอย
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3.) การกักตุนวัตถุดิบของผูผลิต (F = 3.564) ซึ่งเปนปญหาที่พบมากในความ
คิดเห็นของผูมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป สวนผูมีประสบการณในการทํางาน 5-10 ป
,11-15 ป และมากกวา 15 ป มีความคิดเห็นเปนปญหาที่พบนอยนั้นอาจเนื่องมาจากผูมีประสบการณ
ในการทํางานตั้งแต 5 ปขึ้นไปจะคอยใหคําปรึกษากับผูมีประสบการณในการทํางานนอยกวา 5 ป
ในเวลาทํางานโดยผูแทนจําหนายวัตถุดิบจะเปนผูติดตอกับผูมีประสบการณในการทํางานนอยกวา
5 ปหรือฝายสั่งซื้อจึงทําใหมีความคิดเห็นวาปญหานี้เกิดขึ้นนอย
5.1.3 ส ว นที่ 3 ข อ เสนอแนะเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ ป ญ หาและอุ ป สรรคในการก อ สร า งและ
แนวทางการแกไข
สาเหตุปญหาและอุปสรรคในการกอสรางและแนวทางการแกไขในแตละดานสามารถสรุป
ไดดังนี้
1. ด า นคนและบุ ค ลากร สรุ ป ได วา สาเหตุ ป ญ หาขาดคนงานในการทํา งานก อ สร า ง /
แรงงานหายากในฤดูทําการเกษตร เนื่องจากไมไดประกอบอาชีพกอสรางเปนหลักเพียงอยางเดียว
แตแรงงานเหลานี้ยังประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวย มีแนวทางแกไขโดยติดตอหาแรงงานมาชดเชย
หรือรอใหกลั บมาจากทํานา หรือจางผูรับเหมาชว งมาทําแทน ผูรับเหมาควรเพิ่มอัตราคาจาง /
คาตอบแทนหรือสวัสดิการใหคนงานเพื่อเปนแรงจูงใจ ฝกอบรมบุคลากรใหมีความถนัดหลายๆ
ดาน ใชเทคนิคการกอสรางและเครื่องจักรชดเชยแรงงานคน รัฐหามาตรการผอนปรนใหกับแรงงาน
ตางดาวไดทํางานทดแทนชวงขาดแคลนแรงงานไทย
2. ดานเงินหรืองบประมาณ สรุปไดวา สาเหตุปญหาเงินทุนหมุนเวียนไมเพียงพอและขาด
สภาพคลอง ทําใหงานลาชากวากําหนด มีแนวทางแกไขโดยตองจัดทํางบประมาณเพื่อควบคุมตัง้ แต
เริ่มโครงการ จัดแบงงบประมาณแตละงวดใหเหมาะสมกับคาใชจายที่เกิดขึ้น และตองมีเงินสํารอง
เผื่อเกิดกรณีฉุกเฉิน ควรหาเงินทุนหมุนเวียน อาจหาจากสถาบันการเงินหรือแหลงเงินทุนดอกเบี้ย
ต่ํา
3. ดานวัสดุหรืออุปกรณ สรุปไดวา สาเหตุปญหาวัสดุและอุปกรณขาดคุณภาพและไมได
มาตรฐาน ทําใหงานออกมาไมไดคุณภาพตามตองการ มีแนวทางแกไขโดยตรวจสอบคุณภาพและ
มาตรฐานของวัสดุอุปกรณกอนนํามาใชงานและเปลี่ยนใหมเมื่อหมดอายุ ควรจัดซื้อจากบริษัทที่มี
การรับรองคุณภาพและพรอมที่จะรับของคืนเมื่อของไมไดคุณภาพ
4. ดานเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรง สรุปไดวา สาเหตุปญหาเครื่องมือใชงานมานานมีสภาพ
เกา เกิดการชํารุด เสียบอย ทําใหเกิดอันตรายในการกอสราง นอกจากนี้ยังเสียคาใชจายในการ
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ซอมแซมมากและบอยครั้ง มีแนวทางแกไขโดยจัดเตรียมเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรงใหอยูในสภาพ
ที่พรอมตอการทํางาน หมั่นตรวจสอบ ดูแล บํารุงรักษาอยางสม่ําเสมอ จัดสถานที่เก็บอุปกรณใหได
มาตรฐาน
5. ดานการจัดการ สรุปไดวา สาเหตุปญหาการจัดการไมเปนระบบ สงผลตอเนื่องในการ
ทํางาน ทําใหการกอสรางดําเนินการลาชา ไมเปนไปตามระยะเวลาที่วางไว มีแนวทางแกไขโดยวาง
แผนการทํางานใหเปนระบบ จัดลําดับการทํางานตามขั้นตอนกอนหลังใหเปนไปตามขั้นตอนอยาง
ถูกตอง เริ่มตนจากที่สําคัญที่สุดกอนเสมอ
5.2 ขอเสนอแนะ
งานวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดทําการศึกษาปญหาและอุปสรรคในการกอสรางอาคารสําหรับบริษัท
ที่มีทุนจดทะเบียนต่ํากวา 10 ลานบาท (ขนาดเล็ก) ทุนจดทะเบียน 10-50 ลานบาท (ขนาดกลาง)
และทุนจดทะเบียนมากกวา 50 ลานบาท (ขนาดใหญ) ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
เทานั้ น ซึ่งผูวิจั ย มีความเห็น ว ายัง ไมครอบคลุมป ญหาทั้ งหมดได ดังนั้น ผูวิจัย จึงขอเสนอแนะ
แนวทางในการทําวิจัยดังนี้
1. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคของการกอสรางอาคารในงานราชการเปรียบเทียบกับงาน
เอกชนเพื่อหาความแตกตางในปญหาดานคนและบุคลากร, ดานเงินหรืองบประมาณ, ดานวัสดุหรือ
อุปกรณ, ดานเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรง, และดานการจัดการ
2. ควรศึกษาปญหาและอุปสรรคในการกอสรางอาคารเปรียบเทียบกับการกอสรางโรงงาน
เพื่อหาความแตกตางในปญหาดานคนและบุคลากร, ดานเงินหรื องบประมาณ, ดานวั สดุหรื อ
อุปกรณ, ดานเครื่องมือหรือเครื่องทุนแรง, และดานการจัดการ
3. ควรมีการศึกษาวิจั ยในกลุมตัวอยางที่เปนเจาของอาคารเพิ่มเติ มถึงปญหาที่พบจาก
ผูรับเหมา ผูออกแบบและผูควบคุมงาน

