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การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง
โครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการ 
รวบรวมข้อมูลจากวิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ 
ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงานก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องใน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และ น่าน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน 120 ตัวอย่าง จาก 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จ�านวน 60 แห่งๆ ละ 2 ชุด  
โดยใช้แบบสอบถามเพื่อท�าการวิเคราะห์และเรียงล�าดับค่าดัชนีความรุนแรง ซึ่งเป็นการรวม 
ค่าระดับความถี่และระดับความรุนแรงของแต่ละปัจจัย เพื่อหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการ 
ควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านการเงิน 3) ด้าน 
เครื่องจักร 4) ด้านวัสดุ 5) ด้านบริหารจัดการ จากผลการศึกษา พบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุเข้าโครงการมีความ 
ล่าช้า และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างน้อยที่สุด ได้แก่  
การประหยัดค่าใช้จ่ายในด้านความปลอดภัย
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Analysis of Factors Affecting the Construction Quality Control of  
Infrastructure under the Supervision of Local Administration Authorities

This research aimed to investigate factors that may affect the construction  
quality control of infrastructure when being under the supervision of local  
administration authorities. Data were collected from 120 questionnaires  
answered by civil engineers, chief civil engineers, construction engineers,  
supervisors or inspectors as well as other relevant personnel of local  
administration authorities in the provinces of Uttaradit, Phrae and Nan.  
Factors affecting the construction quality control of infrastructure were  
analyzed and sequentially ranked by severity index, which is a combination  
of occurrence frequency level and severity level, into five categories,  
namely, 1) man 2) money 3) machine 4) material and 50 management.  
The results indicated that the factor that most affected the quality control  
was the material procurement delay. On the other hand, the factor that  
least affected the quality control was the saving in the cost related to  
safety.
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1. บทน�า
 ตามพระราชบัญญัติก�าหนดแผนและขั้นตอนการกระจาย 
อ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ พ.ศ. 2542 มาตรา 16  
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมอี�านาจและหน้าทีต้่องรับผดิชอบ 
ในด้านงานโยธา พอสรุปได้ดังนี้ 1) งานส�ารวจ ออกแบบ  
เขียนแบบ ถนน อาคาร สะพาน แหล่งน�้า 2) งานประมาณการ 
ค่าใช้จ่ายตามโครงการ 3) งานควบคุมอาคาร 4) งานก่อสร้าง  
ซ่อมบ�ารุง ควบคุม โดยงบประมาณส่วนใหญ่ที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นได้จัดเก็บและได้รับการอุดหนุนจากภาครัฐ ได้ถูก 
น�ามาใช้ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่ อาทิเช่น  
ถนน อาคาร สะพาน ทางเดินเท้า ชลประทาน เป็นต้น ซึ่งล้วน 
แล้วแต่เป็นงานที่ต้องอาศัยบุคลากรที่ต้องมีความรู้ทางด้าน 
วศิวกรรมโยธาทัง้สิน้ ส่วนใหญ่แล้วบคุลากรขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ในส่วนทางด้านโยธาขาดความรู้และความเชีย่วชาญ 
ทางด้านเทคนิควิศวกรรม ผู้ควบคุมงานและผู้ตรวจรับงานขาด 
ความรูเ้ชิงเทคนคิ ขาดการศึกษาปัญหาล่วงหน้า ส่งผลให้ผลงาน 
โครงการก่อสร้างที่ผ่านมาจ�านวนมากไม่มีคุณภาพและไม่ได้ 
มาตรฐาน ซึง่ในการก่อสร้าง คณุภาพของงานก่อสร้างขึน้อยูก่บั 
ลักษณะขององค์กร ขัน้ตอนการท�างาน และทกัษะของผูรั้บเหมา 
ในการท�างานให้เป็นไปตามแบบแปลนและข้อก�าหนดภายใต้ 
งบประมาณที่ได้ตั้งไว้ ทักษะฝีมือของแรงงาน คุณภาพของวัสด ุ
และเครื่องจักรกลที่ใช้ เป็นต้น
 ตามรายงานผลการปฏิบัติงานของส�านักงานการตรวจเงิน 
แผ่นดิน ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 [1] ซึ่งเป็นปีล่าสุด 
ที่รายงาน พบข้อสังเกตเกี่ยวกับผลงานก่อสร้างที่ส่งมอบแล้ว 
เกิดความช�ารุดบกพร่อง ในช่วงระยะเวลาประกันความช�ารุด 
บกพร่อง (2 ปี) โดยมหีน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
จ�านวน 333 หน่วยงานที่ตรวจพบข้อสังเกตจากจ�านวน 1,222  
หน่วยทีต่รวจสอบ คดิเป็น 27.25% ซึง่ปัจจยัทีส่่งผลต่อคณุภาพ 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานมาจากหลายปัจจยั เช่น การ 
ได้ผู้รับจ้างที่ไม่มีความช�านาญและไม่มีศักยภาพในการก่อสร้าง 
เพียงพอ การแข่งขนัราคากนัจนได้ราคาทีต่�า่มากจนต้องน�าวัสดุ 
คุณภาพต�่าและไม่ตรงกับแบบแปลนเข้ามาใช้ในการก่อสร้าง  
ผู้รับจ้างพยายามลดต้นทุนเพื่อให้ได้ก�าไรสูงสุด ผู้ควบคุมงาน 
และตรวจงานก่อสร้างขาดความรับผดิชอบ และไม่ทราบบทบาท 
หน้าที่ของตนเอง ฯลฯ

 จากปัญหาข้างต้นนักวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะศึกษาวิเคราะห ์
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้าง 
โครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น ในพ้ืนที่จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ซึ่งเป็น 
พื้นที่เขตบริการของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ซึ่งเป็น 
ขอบเขตของการวิจัยในคร้ังนี้ และสามารถเป็นตัวแทนกรณ ี
ศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ัวประเทศได้ เพราะ 
ลักษณะการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานจะคล้ายๆ กันเป็น 
ส่วนใหญ่ ทัง้นี ้เพือ่เป็นแนวทางในการควบคมุคณุภาพโครงการ 
ก่อสร้างและสรปุแนวทางทีจ่ะช่วยให้โครงการก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ลดปัญหาการก่อสร้างที่ไม่ได ้
คุณภาพและท�าให้การใช้จ่ายเงินงบประมาณเป็นไปด้วยความ 
คุ้มค่าและประหยัด ประชาชนในชุมชนสามารถได้ประโยชน ์
สูงสุดจากโครงการก่อสร้างและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น โดยจัด 
กลุม่ปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพโครงการก่อสร้าง 
ออกเป็น 5 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านบุคลากร 2) ด้านการเงิน 3) ด้าน 
เครื่องจักร 4) ด้านวัสดุ 5) ด้านบริหารจัดการ

2.  ขอบเขตของงานวิจัย
 2.1 ขอบเขตด้านเนื้อหา ประกอบด้วยการศึกษาหาปัจจัย 
ทีม่ผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้าง 
พื้นฐานภายใตก้ารควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ใน 3 จังหวัด ได้แก่ อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ซ่ึงครอบคลุม 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานท่ีประกอบด้วย 8 ด้าน ได้แก่  
ถนน งานอาคาร สะพาน ระบบไฟฟ้า ทางระบายน�้า ทางเท้า  
ชลประทาน และสวนสาธารณะ โดยให้ความสนใจเฉพาะผู้ที่ 
ท�าหน้าทีค่วบคุมงานขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น วิเคราะห ์
ผลข้อมูลปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้าง จัดล�าดับความส�าคัญ สรุปหาแนวทางและ 
ข้อเสนอแนะที่จะช่วยให้โครงการก่อสร้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพ
 2.2  ขอบเขตด้านประชากร/กลุ่มตัวอย่าง
     ประชากร ได้แก่ กลุ่มผูค้วบคมุงานขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิน่ ได้แก่ วศิวกร หวัหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผูช่้วย 
ช่างโยธา ในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จ�านวน 264 แห่ง
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา  
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ผูช่้วยช่างโยธา หรอืผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการผูค้วบคมุงานและตรวจงาน 
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน จังหวัดละ 20 แห่ง รวมเป็น 60 แห่ง  
โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  
จ�านวน 120 ตัวอย่าง จากการเก็บข้อมูลแห่งละ 2 ชุด รวมเป็น  
120 ชุด
 2.3 ขอบเขตด้านพืน้ทีแ่ละระยะเวลาทีท่�าการวจิยั โครงการ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน 
จังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ในปีงบประมาณ 2561 ในช่วง 
ระยะเวลาตั้งแต่ เดือนตุลาคม พ.ศ. 2560 ถึงเดือนกันยายน  
พ.ศ. 2561

3. ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
 3.1 ทฤษฎี
     Damrongchai [2] กล่าวว่าคณุภาพเป็นหนึง่ในเงือ่นไข 
ของความส�าเรจ็ของงานก่อสร้าง ซ่ึงประกอบด้วยการด�าเนนิการ 
เสร็จตามเวลาด้วยงบประมาณตามท่ีก�าหนดไว้อย่างมีคุณภาพ  
ความส�าคัญของคุณภาพเป็นตัวชี้วัดในการยอมรับในผลงาน 
ก่อสร้าง การบริหารคุณภาพเป็นกระบวนการก�ากับดูแลเพื่อ 
รักษาระดับคุณภาพของงานก่อสร้างให้เป็นไปตามรายละเอียด 
ที่ก�าหนด ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผน การด�าเนินการก่อสร้าง  
และการให้บรกิารต่างๆ การบรหิารคณุภาพอาจแบ่งเป็น 3 ส่วน  
คือ 1. การควบคุมคุณภาพก่อนเริ่มงานก่อสร้าง 2. การควบคุม 
คณุภาพระหว่างด�าเนนิการก่อสร้าง และ 3. การควบคมุคณุภาพ 
วัสดุโดยการตรวจหรือเก็บตัวอย่างทดสอบเพื่อการยอมรับ
 งานก่อสร้างเป็นงานทีม่กี�าหนดระยะเวลาเริม่ต้นและสิน้สดุ 
ที่เหมาะสม และเป็นการผลิตที่ต่อเนื่องหรือคาบเกี่ยวกัน หาก 
ตรวจพบภายหลังว่าไม่ได้คุณภาพตามก�าหนด การแก้ไขจะ 
ท�าได้ยากหรือเกิดความเสียหายมากกว่าที่คิดไว้ การบริหาร 
คณุภาพหรอืการควบคมุคณุภาพจงึต้องด�าเนนิการในทกุขัน้ตอน  
ทุกองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้งานก่อสร้างเป็นไปตามข้อ 
ก�าหนดเกดิความพงึพอใจของผูเ้ป็นเจ้าของโครงการ และยอมรบั 
ในผลงานโครงการก่อสร้าง ในปัจจุบันนี้ได้น�าเอาวิธีการบริหาร 
คณุภาพทัง้องค์กรมาปรบัใช้ จะเหน็ว่าโครงการก่อสร้างจะมกีาร 
ประเมินคุณภาพในทุกข้ันตอน ต้ังแต่การจัดท�าโครงการ การ 
ออกแบบ การจัดท�าข้อก�าหนด การประกวดราคา การจัดท�า 
สัญญาการบรหิาร การด�าเนนิการก่อสร้าง จนถงึการใช้งานปกติ  

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพมี 6 ด้าน ดังนี้
 1. คุณภาพคน บุคลากรในงานก่อสร้างจะต้องเป็นผู้ที่ม ี
ความรู้ ความช�านาญ หรือประสบการณ์ที่มากพอที่จะสามารถ 
ท�าการก่อสร้างได้ จะต้องท�าการก�าหนดเกณฑ์คณุภาพบคุลากร  
จ�านวนบุคลากร และประเภทบุคลากร แล้วท�าการคัดกรองหา 
บุคลากรท่ีมีคุณสมบัติหรือคุณภาพตามท่ีต้องการ หรือท�าการ 
ฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรที่มีอยู่ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี 
คุณภาพตามเกณฑ์ที่ก�าหนด
 2. คุณภาพเครื่องมือ จะต้องวางแนวทางพิจารณาในเรื่อง 
ของประสทิธภิาพการใช้งาน ความถูกต้องแม่นย�า การบ�ารงุรกัษา  
ความเหมาะสมของราคาค่าใช้จ่ายกับผลงานที่ได้
 3. คุณภาพวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานก่อสร้าง จะถูกก�าหนด 
คณุลกัษณะหรอืคุณภาพตัง้แต่ขัน้ตอนการออกแบบ การบรหิาร 
จัดการคุณภาพเก่ียวกับวัสดุอุปกรณ์จะก�าหนดคุณลักษณะ 
หรือคุณภาพทางวิชาการ วิธีการเก็บรักษา การเคล่ือนย้าย  
วิธีการจัดซื้อจัดหา การควบคุมการใช้วัสดุและการทดสอบ  
การตรวจสอบคุณภาพคุณลักษณะ
 4. คณุภาพการก่อสร้าง ท�าการควบคมุการปฏบิตังิานทัว่ไป  
การประกอบติดตั้ง ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพในระหว่าง 
ท�าการก่อสร้าง โดยการทดสอบตามหลกัวชิาการ การตรวจสอบ 
ความถูกต้องในการประกอบติดตั้งให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
ช่าง งานก่อสร้างจึงจะมีคุณภาพเป็นไปตามข้อก�าหนด และ 
ผู้ใช้มีความพึงพอใจในการใช้งาน
 5. คณุภาพองค์กร ปัจจยัทีจ่ะท�าให้องค์กรมคีณุภาพ ประกอบ 
ด้วย การจัดองค์กรท่ีดี การก�าหนดอ�านาจหน้าท่ีให้ชัดเจน  
ก�าหนดสายการบังคับบัญชา และการติดต่อสื่อสาร
 6. คุณภาพการบริการจัดการงานก่อสร้าง ที่ส�าคัญคือ การ 
ก�าหนดเป้าหมายและการจัดท�าแผนการด�าเนินงาน เพื่อการ 
ก�ากบัดแูลการปฏบิตังิานให้เป็นไปตามก�าหนดเวลาทีก่�าหนดไว้  
นอกจากนี้จะต้องมีการติดตามประเมินผลงานเป็นระยะ มีการ 
ปรับปรุงพัฒนาผลงาน และการแก้ปัญหาให้ทันต่อเหตุการณ์
 Lueprasert [3] ระบวุ่าหากพจิารณาถงึงานก่อสร้างโดยตรง  
จะสามารถแบ่งกลุม่ปัจจัยทีม่ผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพ 
ออกได้ตามช่วงต่างๆ ของโครงการเป็น 2 ช่วง คือ
 1. คณุภาพในกระบวนการออกแบบ กระบวนการออกแบบ  
เป็นกระบวนการที่น�าความต้องการของเจ้าของงาน ที่เป็น 
นามธรรมมาแปลงเป็นแบบ (Drawing) ที่สามารถน�าไปใช้ 
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ก่อสร้างเกิดเป็นก่อสร้างที่เป็นรูปธรรมได้ ซึ่งงานแบบที่ดีนั้น 
จะต้องประกอบไปด้วยองค์ประกอบหรอืการด�าเนนิการทีส่�าคัญ 
หลายประการ เพื่อท่ีจะได้ผลงานตามที่เจ้าของานต้องการ  
อันดับแรกจะต้องมีการแปลงความต้องการของเจ้าของงานซึ่ง 
เป็นนามธรรม ให้เป็นข้อก�าหนดเบื้องต้นที่เป็นรูปธรรมยิ่งขึ้น  
โดยมากมกัจะกระท�าผ่านการเข้าพบเจ้าของงานของผูอ้อกแบบ  
เพื่อที่จะประเมินความต้องการออกมาเป็นสรุปความต้องการ 
เบื้องต้น (Initial Brief) เช่น เจ้าของต้องการสร้างที่อยู่อาศัย  
แต่ยังไม่ทราบรูปแบบ ขนาด และรายละเอียดอื่นๆ ที่ชัดเจน  
ดังนั้นจึงต้องสรุปความต้องการเบื้องต้น เช่น ที่อยู่อาศัยขนาด 
พื้นที่ประมาณเท่าใดใช้ท่ีดินประมาณเท่าใด อยู่ในบริเวณใด 
ในเขตที่ดิน จ�านวนห้องนอน และห้องต่างๆ ในบ้านจ�านวนท่ี 
จอดรถ เพื่อน�ามาใช้ในการออกแบบรายละเอียดต่อไป และใช ้
ในการคดิงบประมาณเพื่อศกึษาความเป็นไปได้เบือ้งต้นอกีด้วย
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการออกแบบนั้น ได้แก่ สถาปนิก วิศวกร 
โครงสร้าง วิศวกรงานระบบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือวิศวกรผู้ 
ออกแบบเฉพาะด้านส�าหรับงานก่อสร้างบางประเภท เช่น  
โรงงานอุตสาหกรรมเขื่อน สนามบิน เป็นต้น ดังนั้นคุณภาพใน 
กระบวนการออกแบบจะข้ึนอยูก่บัข้อสรปุความต้องการเบือ้งต้น  
(Initial Brief) รายละเอียดของความต้องการซึ่งจะน�ามาใช้เป็น 
พื้นฐานในการออกแบบรวมถึงเป็นพื้นฐานในการคัดเลือก 
รายละเอียดและรายการประกอบต่างๆ ความละเอียดชัดเจน 
ของรายการประกอบแบบกเ็ป็นส่วนส�าคญัอีกประการหนึง่ของ 
คณุภาพในงานแบบ รวมถงึความถกูต้องของการประเมนิค่าวสัดุ  
ค่าแรงงาน ค่าบริหารโครงการ และค่าโสหุ้ยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  
และรวมถึงการประเมินประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้สอย ความ 
ปลอดภัยในการใช้งาน การประหยัดพลังงาน และที่ส�าคัญคือ 
ความสามารถและประสบการณ์ของผู้ออกแบบในการประเมิน 
ความเป็นไปได้ ความรู้ทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความรู้ 
ความสามารถในการออกแบบให้ตรงกับความต้องการในการ 
ใช้สอย โดยยังมีระดับความสวยงามความรู้ในการออกแบบ 
ให้เกิดความปลอดภยัและเหมาะสมในการใช้งาน ความรู้ในการ 
ออกแบบให้เกิดการประหยัดพลังงานและความคงทนตาม 
ต้องการ และการประสานงานของผู้ออกแบบส่วนต่างๆ
 2. คณุภาพในกระบวนการก่อสร้าง ขัน้ตอนการก่อสร้างเป็น 
ขัน้ตอนหลกัอกีขัน้ตอนหนึง่ทีส่่งผลถงึคณุภาพของงานก่อสร้าง  
การก่อสร้างเป็นการแปลงความต้องการของเจ้าของงานซึง่ได้ถูก 

เป็นแบบสถาปัตยกรรม แบบก่อสร้างและรายการประกอบแบบ  
จากช่วงออกแบบมาแล้วให้เป็นสิ่งก่อสร้าง โดยการก่อสร้างให ้
เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ได้ก�าหนดไว้จะเห็นได้ว่า  
คณุภาพในขัน้ตอนการก่อสร้างนัน้จะขึน้อยูก่บัคณุภาพของงาน 
แบบด้วย ดังนั้น ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
ของงานก่อสร้างนั้น ได้แก่ แบบและรายการประกอบแบบ การ 
จดัการในองค์กรท่ีท�าหน้าท่ีก่อสร้าง ขัน้ตอน เทคนคิและวิธีการ 
ก่อสร้างที่เลือกใช้ รวมถึงฝีมือและความสามารถของผู้รับเหมา 
ก่อสร้างในการอ่านแบบ จัดหาวัสดุ แรงงานที่มีฝีมือ ทรัพยากร 
ต่างๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งปลูกสร้างตามที่ก�าหนดในแบบและ 
รายการประกอบแบบ โดยไม่เกินงบประมาณและระยะเวลาที ่
ก�าหนด
 ในการด�าเนนิงานโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้ 
การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่สามารถแบ่งออก 
เป็น 5 ขั้นตอนดังนี้
 1. การจัดตั้งงบประมาณของโครงการจ�าเป็นต้องทราบ 
จ�านวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ประเภทโครงการ ขนาด 
โครงการ และความจ�าเป็นเร่งด่วนของประชาชนในพื้นที่
 2. การออกแบบโครงการ ส่วนโยธาจะท�าหน้าท่ีส�ารวจ  
ออกแบบ เขียนแบบ รวมถึงประมาณราคา โดยท�าการศึกษา 
รายละเอียดโครงการและความต้องการของชุมชนพร้อมทั้ง 
พิจารณางบประมาณที่ได้รับการจัดสรรร่วมด้วย
 3. การจัดซื้อ/จัดจ้าง ในการประมูลงานจัดจ้างมีวิธีการท่ี 
ก�าหนดไว้ในระเบยีบจ�านวน 5 วิธี คือ การตกลงราคา สอบราคา  
ประกวดราคา พิเศษ กรณีพิเศษ เมื่อผู้รับจ้างเสนอราคา คณะ 
กรรมการจ�าท�าการพิจารณาตรวจสอบคุณสมบัติและท�าการ 
คัดเลือกผู้รับจ้างที่เสนอราคาต�่าสุด
 4. การก่อสร้าง การควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจการ 
จ้าง ในการควบคุมงาน ส่วนโยธาจะเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 
และมีคณะกรรมการตรวจการจ้างร่วมตรวจสอบด้วย หลังจาก 
คดัเลือกผูร้ับจา้งแล้ว ผู้ควบคมุงานก่อสร้างและกรรมการตรวจ 
การจ้างจะเป็นผู้อนุมัติรายการต่างๆ ที่คาดว่าจะมีผลต่อความ 
ส�าเร็จและคุณภาพของงาน
 5. การใช้งานและการบ�ารุงรักษา หากมีการใช้งานปกติ  
ไม่ใช้งานเกินมาตรฐานและมีการบ�ารุงรักษาอย่างต่อเนื่อง สิ่ง 
ก่อสร้างนั้นๆ จะมีอายุการใช้งานยาวนาน
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3.2 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
  Arditi และ Gunaydin [4] ได้ศึกษาถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อ 
คุณภาพของกระบวนการก่อสร้างในวัฏจักรของการก่อสร้าง  
ในการศึกษานี้ผู้วิจัยได้รวบรวมปัจจัยทั้งหมดที่มีผลกระทบต่อ 
คุณภาพของกระบวนการก่อสร้างในแต่ละขั้นตอน แล้วจัดท�า 
แบบสอบถามขึ้นมา 3 ชุดแยกตามขั้นตอนต่างๆ โดยแบบ 
สอบถามแต่ละชดุนัน้จะถกูเลอืกส่งไปยงัผูท้ีเ่กีย่วข้องในขัน้ตอน 
นั้น ข้อมูลที่ได้ถูกน�ามาหาค่าความส�าคัญทางสถิติ ซ่ึงวัฏจักร 
ของการก่อสร้างนั้นประกอบไปด้วยข้ันตอนหลัก 3 ข้ัน คือ  
การออกแบบ การด�าเนินการก่อสร้าง และการใช้งานสิง่ก่อสร้าง  
ซึ่งสรุปได้ว่า ในขั้นตอนของการออกแบบ ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
มากทีส่ดุคอื ความร่วมมอืกันระหว่างฝ่ายต่างๆ ทีม่คีวามเกีย่วข้อง 
กับการออกแบบ ส�าหรับข้ันตอนของการก่อสร้าง ปัจจัยท่ีม ี
ความส�าคัญที่สุดคือ ความเป็นผู้น�าของผู้บริหารงานก่อสร้าง  
ส่วนในขั้นตอนของการใช้งานสิ่งก่อสร้างน้ัน การฝึกอบรมผู้ที่ 
เกี่ยวข้องกับการใช้อาคารนั้นๆ จะมีความส�าคัญมากที่สุด
 Fongsin [5] ได้ศกึษาปัญหาอปุสรรคการบรหิารงานก่อสร้าง 
ของเทศบาลต�าบลและองค์การบริหารส่วนต�าบล 18 แห่งใน 
เขตอ�าเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยท�าการสอบถามจากผู้เกี่ยวข้อง  
90 คน จาก 5 กลุม่ต�าแหน่ง คอื นายกองค์การบรหิารส่วนต�าบล  
ปลัดองค์การบริหารส่วนต�าบล หัวหน้าส่วนการคลัง หัวหน้า 
ส่วนโยธา และผู้ควบคุมงาน ด้วยแบบสอบถามแสดงความ 
คิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยและปัญหาจ�านวน 23 และ 30 ประการ 
ตามล�าดับ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ระดับ เพื่อวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ย ส่วน 
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าร้อยละ 77.8  
เป็นเพศชาย ร้อยละ 27.8 มีอายุ 31-40 ปี และอายุ 41-50 ปี  
ร้อยละ 37.8 มีระดับการศึกษาต�่ากว่าปริญญาตรี ร้อยละ 61.1  
มีอายุการท�างานมากกว่า 4 ปี เมื่อพิจารณาปัจจัยที่ส�าคัญต่อ 
การบริหารงานก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับ 
ความคิดเห็นว่า การก่อสร้างตามระยะเวลาเป็นปัจจัยที่ควร 
ค�านึงถึงในการก่อสร้างอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยมากที่สุด 
เท่ากับ 3.73 ส่วนอีก 17 ประการที่เหลือให้ระดับความคิดเห็น 
ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาระดับคะแนนความส�าคัญของ 
ความคิดเห็นที่มีต่อปัญหาอุปสรรค ซึ่งส่งผลกระทบต่อการ 
บริหารงานก่อสร้าง พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ระดับคะแนน 
ปานกลางทั้งหมด 30 ประการ

4. ระเบียบวิธีวิจัย
 4.1 ศึกษางานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
     ศึกษาเอกสาร ทฤษฎี หลักการ และงานวิจัยต่างๆ ที ่
เกี่ยวข้องกับปัญหาโครงการก่อสร้างที่ไม่ได้คุณภาพของ Arditi  
และ Gunaydin [4] และ Fongsin [5] แล้วน�ามาประมวลผล 
เพื่อก�าหนดขอบเขต และสร้างเครื่องมือให้ครบถ้วนครอบคลุม 
ตามวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัย
 4.2 จัดท�าแบบสอบถาม ท�าการสอบถามความคิดเห็นและ 
เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผล
 น�าข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามความคิดเห็นโดยอ้างอิง 
จากงานวิจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยการสร้างปัจจัยย่อยให้ 
ครอบคลุมปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างทั้ง 5 ด้านจากงานวิจัย [2, 4-5] ได้แก่  
1) ด้านบุคลากร 2) ด้านการเงิน 3) ด้านเครื่องจักร 4) ด้านวัสดุ  
5) ด้านบรหิารจดัการ และท�าการตรวจสอบความถกูต้อง ความ 
เหมาะสมของเนื้อหา และภาษาที่ใช้ในแบบสอบถามที่สร้างขึ้น 
ให้ครอบคลุมตามวัตถุประสงค์ โดยการจัดประชุมกลุ่มย่อยที ่
ประกอบด้วยวิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผู้ช่วยช่าง 
โยธา หรอืผูท้ีมี่หน้าทีใ่นการผูค้วบคมุงานและตรวจงานก่อสร้าง 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดอุตรดิตถ์ แพร่ และ 
น่าน น�าแบบสอบถามท่ีปรับปรุงแก้ไขแล้วน�าไปทดลองใช้  
(Try Out) กับกลุ่มที่เกี่ยวข้องที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างที่ต้องการ 
ศึกษา จ�านวน 30 คน แล้วน�าผลที่ได้มาทดสอบความน่าเชื่อถือ 
ของสเกลด้วยการหาสถิติ Cronbach’s Alpha เพื่อแสดงว่า 
สเกลมีความน่าเชื่อถือก่อนน�าแบบสอบถามไปใช้จริงต่อไป  
จากนัน้ท�าการสอบถามความคดิเหน็และเกบ็รวบรวมข้อมลูจาก 
กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ วิศวกร หัวหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา  
ผูช่้วยช่างโยธา หรอืผูท้ีม่หีน้าทีใ่นการผูค้วบคมุงานและตรวจงาน 
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในจังหวดัอตุรดิตถ์ แพร่  
และน่าน โดยใช้วิธีเลือกตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive  
Sampling) จ�านวน 120 ตัวอย่าง โดยให้ระดับความส�าคัญคือ  
5: มีผลกระทบมากท่ีสุด และ 1: มีผลกระทบน้อยที่สุด และ 
ท�าการประมวลผลข้อมูลด้วยโปรแกรมประมวลผลส�าเร็จรูป
 4.3 วิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผล
     ท�าการวิเคราะห์ข้อมูลระดับความถี่และระดับความ 
รุนแรงของปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแลของ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ น�ามาหาค่าทางสถติ ิได้แก่ ค่าเฉลีย่ 
ของข้อมูล (Mean) และค่าดัชนีความรุนแรง : S.I. (Severity  
Index) [6]
     ค่าเฉลีย่ของปัจจยัต่างๆ โดยหาทัง้ค่าเฉลีย่ระดบัความถี ่
และระดับความรุนแรง จากสูตร
     ค่าเฉล่ียระดับความถี่ = (คะแนนค่าระดับความถี่  
(=5,4,3,2,1) X จ�านวนผู้ที่ตอบค่าความถี่นั้น) / จ�านวนผู้ตอบ
ค่าเฉล่ียระดับผลกระทบ = (คะแนนค่าระดับผลกระทบ (=5, 
4,3,2,1) X จ�านวนผู้ที่ตอบค่าผลกระทบนั้น) / จ�านวนผู้ตอบ
     ค่า S.I. หาได้จากสมการ
     S.I. = [ค่าเฉลี่ยระดับความถี่ X ค่าเฉล่ียระดับผล 
กระทบ] / [ช่วงช้ันระดับความถี ่(=5) X ช่วงชัน้ระดบัผลกระทบ  
(=5)]
     และท�าการจัดล�าดับ (Ranking) ค่า S.I. ของปัจจัย 
ทั้งหมด เพื่อหา 5 อันดับแรกของปัจจัยท่ีมีผลกระทบต่อการ 
ควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การ 
ควบคมุดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ สรปุผลและน�าเสนอ 
แนวทางการแก้ไขปัญหาในการควบคมุคณุภาพโครงการก่อสร้าง 

โครงสร้างพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5.  ผลการวิจัย
 การทดสอบค่าความน่าเชือ่ถอืของสเกล ด้วยการหาค่าสถติิ  
Cronbach’s Alpha มีค่า 0.891 ดังตารางที่ 1 แสดงว่าแบบ 
สอบถามมีความน่าเช่ือถือ (ค่า Alpha ท่ีช้ีว่าสเกลน่าเช่ือถือ 
ควรมีค่ามากกว่า 0.7) [7]
 ส่วนผลการวิจัยแบ่งเป็น 3 รูปแบบดังนี้
 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม ดังตารางที่ 2
 2. การวเิคราะห์ปัจจยัท่ีมีผลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพ 
โครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแลของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 โดยวิธีการค�านวณหาค่าเฉลี่ยความถี่ ค่าเฉลี่ยความรุนแรง  
ด้วยโปรแกรมประมวลผลส�าเร็จรูปและค�านวณหาค่า S.I. แล้ว 
ท�าการจัดเรียงล�าดับค่า S.I. เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบ 
ต่อการควบคมุคณุภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพืน้ฐานภายใต้ 
การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังตารางที่ 3

ตารางที่ 1  แสดงความน่าเชื่อถือของผู้ตอบแบบสอบถาม

ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไป (n=120)    หน่วย : คน (ร้อยละ)
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ตารางที่ 2  ข้อมูลทั่วไป (n=120) (ต่อ)   หน่วย : คน (ร้อยละ)

ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู้ตอบแบบสอบถามจ�านวน  
120 คน พบว่าส่วนใหญ่การส�ารวจในครั้งนี้เป็นเพศชายคิดเป็น 
ร้อยละ 93.33 กลุ่มตัวอย่างที่มีช่วงอายุตั้งแต่ 31 ถึง 40 ปี ม ี
มากทีส่ดุ คดิเป็นร้อยละ 36.67 ของจ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
ทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามเป็นหัวหน้าส่วนโยธา  
มมีากทีส่ดุ คิดเป็นร้อยละ 43.33 ของจ�านวนผูต้อบแบบสอบถาม 
ท้ังหมด จากการงานวจิยัพบว่าผูต้อบแบบสอบถามทีเ่ป็นหวัหน้า 
ส่วนโยธาคิดเป็น 43% ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็น 

สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับกลุ่มวิศวกร นายช่างโยธา  
และผู้ช่วยช่างโยธา อาจเป็นเพราะลักษณะหน้าที่การท�างาน 
คล้ายๆ กันในต�าแหน่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน กลุ่ม 
ตัวอย่างที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี มีมากที่สุด คิด 
เป็นร้อยละ 68.33 ของจ�านวนผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด  
ประสบการณ์ในการท�างานของผู้ตอบแบบสอบถามในช่วง  
6-10 ปี มีมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 23.33 ของจ�านวนผู้ตอบ 
แบบสอบถามทั้งหมด
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ตารางที่ 3  ค่าเฉลี่ยของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้การควบคุมดูแล 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)
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 จากตารางที่ 3 พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุม 
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามกลุ่มปัจจัยทั้ง 5 ด้าน 
พบว่า
 1. ปัจจัยด้านบุคลากร.พบว่า แรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับ 
งานที่ต้องท�าและไม่มีฝีมือมีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างมากทีส่ดุ ในขณะทีก่ารหมนุเวยีนของบคุลากร 
ของผู้รับจ้างส่งผลกระทบต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการ 
ควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างน้อยที่สุดในด้านบุคลากร
 2. ปัจจัยด้านการเงิน พบว่า การเบิกจ่ายเงินในงวดงานม ี
ขัน้ตอนมากท�าให้ได้เงนิล่าช้ามผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพ 
โครงการก่อสร้างมากที่สุด ในขณะที่การขาดสภาพคล่องทาง 
การเงนิของผูร้บัจ้างมผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพโครงการ 
ก่อสร้างน้อยที่สุดในด้านการเงิน
 3. ปัจจัยด้านเครื่องจักร พบว่า จ�านวนเครื่องจักรหนักไม่ 
เพียงพอต่อการก่อสร้างมีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างมากทีส่ดุ ในขณะท่ีการรอเวลาเคลือ่นย้ายหรอื 
ประกอบเครือ่งจกัรมผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพโครงการ 
ก่อสร้างน้อยที่สุดในด้านเครื่องจักร

 4. ปัจจยัด้านวสัด ุพบว่า การจดัซ้ือวสัดเุข้าโครงการมคีวาม 
ล่าช้ามีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างมาก 
ที่สุด ในขณะที่การวางแผนในการใช้วัสดุไม่สอดคล้องกับการ 
ท�างานจริง ท�าให้เกิดการสิ้นเปลืองมีผลกระทบต่อการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างน้อยที่สุดในด้านวัสดุ
 5. ปัจจัยด้านบริหารจัดการ พบว่า แบบก่อสร้างไม่ชัดเจน  
ท�าให้ก่อสร้างผิดแบบมีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างมากที่สุด ในขณะที่การประหยัดค่าใช้จ่าย 
ในด้านความปลอดภัยมีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพ 
โครงการก่อสร้างน้อยที่สุดในด้านบริหารจัดการ
 จากตารางที่ 4 พบว่าปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุม 
ดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 5 ล�าดบัแรกจากกลุม่ปัจจยั 
ทั้ง 5 ด้าน คือ
 1. การจัดซื้อวัสดุเข้าโครงการมีความล่าช้า
 2. การเบกิจ่ายเงนิในงวดงานมขีัน้ตอนมากท�าให้ได้เงนิล่าช้า
 3. จ�านวนเครื่องจักรหนักไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง
 4. แรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับงานที่ต้องท�าและไม่มีฝีมือ
 5. ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น

ตารางที่ 4  การจัดเรียงล�าดับค่า S.I. ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ตารางที่ 4  การจัดเรียงล�าดับค่า S.I. ของปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้
การควบคุมดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ต่อ)

6.  สรุปผล
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยท่ีมีผลกระทบ 
ต่อการควบคุมคุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 
ภายใต้การควบคมุดแูลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ โดยการ 
รวบรวมข้อมลูจากวศิวกร หวัหน้าส่วนโยธา นายช่างโยธา ผูช่้วย 
ช่างโยธา หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการผู้ควบคุมงานและตรวจงาน 
ก่อสร้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในจังหวัด 
อุตรดิตถ์ แพร่ และน่าน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จ�านวน  
120 ตัวอย่าง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในจงัหวดัอตุรดติถ์  
แพร่ และน่าน จ�านวน 60 แห่งๆ ละ 2 ชุด โดยใช้แบบสอบถาม 
เพื่อท�าการวิเคราะห์และเรียงล�าดับค่าดัชนีความรุนแรง ซึ่ง 
เป็นการรวมค่าระดับความถี่และระดับความรุนแรงของแต่ละ 
ปัจจัยเพือ่หาปัจจยัทีม่ผีลกระทบต่อการควบคมุคณุภาพโครงการ 

ก่อสร้างออกเป็น 5 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านบุคลากร 2) ด้าน 
การเงิน 3) ด้านเครื่องจักร 4) ด้านวัสดุ 5) ด้านบริหารจัดการ  
จากผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างมากที่สุด ได้แก่ การจัดซื้อวัสดุเข้า 
โครงการมีความล่าช้า และปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
คณุภาพโครงการก่อสร้างน้อยท่ีสดุ ได้แก่ การประหยดัค่าใช้จ่าย 
ในด้านความปลอดภัย งานวิจัยนี้จะเป็นแนวทางในการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างและสรุปแนวทางท่ีจะช่วยให้โครงการ 
ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุมดูแลขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นในอนาคต ลดปัญหา 
การก่อสร้างทีไ่ม่ได้คณุภาพและท�าให้การใช้จ่ายเงนิงบประมาณ 
เป็นไปด้วยความคุม้ค่าและประหยดั ประชาชนในชมุชนสามารถ 
ได้ประโยชน์สงูสดุจากโครงการก่อสร้างและมคีณุภาพชวีติทีด่ขีึน้
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แนวทางการแก้ไขปัญหาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการควบคุม 
คุณภาพโครงการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานภายใต้การควบคุม 
ดูแลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 ล�าดับแรกจากกลุ่ม 
ปัจจัยทั้ง 5 ด้าน ได้แนวทางมาจากการสัมภาษณ์พูดคุยจาก 
กลุม่ตวัอย่าง แบบสอบถามแบบปลายเปิดให้แสดงความคดิเหน็  
และจากงานวิจัยที่ได้น�าไปใช้ในงานจริงของ [4] เห็นในเชิง 
ประจักษ์ที่สามารถน�าไปแก้ปัญหาหน้างานได้จริง
 1.  การจัดซ้ือวสัดเุข้าโครงการมคีวามล่าช้า ขาดการวางแผน 
และเตรียมการจัดซ้ือท่ีเป็นระบบ ซึ่งต้องเป็นการท�างานและ 
การประสานงานร่วมกันระหว่างฝ่ายจัดซื้อกับฝ่ายก่อสร้างของ 
ผู้รับจ้าง ส่ิงท่ีส�าคัญที่สุดคือ การตรงต่อเวลา ฝ่ายก่อสร้าง 
สามารถท�างานได้ทนัทโีดยไม่ต้องรอวสัด ุท�าให้เสยีค่าแรงคนงาน 
โดยไม่มกีารท�างานเนือ่งจากต้องรอวสัดทุีต้่องใช้ในการก่อสร้าง  
ท�าให้โครงการก่อสร้างมีความล่าช้ากว่าแผนที่ก�าหนดไว้
แนวทางการแก้ไข คือ ฝ่ายจัดซ้ือควรมีการสรรหาร้านค้าหรือ 
แหล่งจ�าหน่ายวัสดุใหม่ๆ อยู่เสมอ ไม่ควรซื้อขายแบบผูกขาด  
และมีการประเมินผลงานและสรุปหาปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละ 
โครงการต่อไป
 2.  การเบิกจ่ายเงินในงวดงานมีขั้นตอนมากท�าให้ได้เงิน
ล่าช้า
ระเบียบการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการส่วนใหญ่มีขั้นตอน 
ในการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้รับจ้างหลายขั้นตอน ซึ่งต้องใช้เวลา 
หลายวันในการได้รับเงินในแต่ละงวดงาน ท�าให้ผูร้บัจ้างมปัีญหา 
ขาดเงินทุนหมุนเวียน ท�าให้การด�าเนินการก่อสร้างเกิดความ 
ล่าช้า ท�าให้ไม่สามารถส่งมอบงานได้ตามวันและเวลาที่ก�าหนด
แนวทางการแก้ไข คือ ผู้รับจ้างควรวางแผนและบริหารจัดการ 
เงินทุนหมุนเวียนภายในโครงการก่อสร้างให้ดี มีการหาแหล่ง 
เงินทุนไว้ส�ารองในกรณีฉุกเฉิน หรือหาแหล่งวัสดุที่ใช้เครดิตได ้
เพื่อรักษาเงินสดไว้ใช้จ่ายอย่างอื่นท่ีจ�าเป็น โครงการก่อสร้าง 
จึงจะส�าเร็จลุล่วงเป็นไปตามแผนงานที่ได้วางไว้ เพราะการ 
เบกิจ่ายเงนิในงวดงานของส่วนราชการมขีัน้ตอนมากท�าให้ได้รับ 
เงินล่าช้า
 3.  จ�านวนเครื่องจักรหนักไม่เพียงพอต่อการก่อสร้าง 
    การก่อสร้างในปัจจุบันใช้เครื่องจักรหนักต่างๆ ในงาน 
ก่อสร้างเป็นจ�านวนมากโดยเฉพาะงานทาง ทั้งนี้ถ้าเครื่องจักร 
หนักไม่เพียงพอหรือต้องเช่ามาก็อาจท�าให้เพ่ิมค่าใช้จ่ายและ 
เสียเวลาในการรอคอยเครื่องจักร ท�าให้เกิดความล่าช้าของ 

โครงการ
 แนวทางการแก้ไข คือ ผู้รับจ้างควรวางแผนจัดหาเครื่องมือ 
และเครือ่งจกัรไว้ล่วงหน้าก่อนทีโ่ครงการก่อสร้างจะเริม่ขึน้ เช่น  
การติดต่อบริษัทที่ให้เช่าเครื่องจักรไว้ล่วงหน้าและท�าสัญญา 
ผกูมดัไว้ก่อน เพือ่ความมัน่ใจว่าจะมเีครือ่งจกัรไว้ใช้ในโครงการ
 4. แรงงานที่มีอยู่ไม่เพียงพอกับงานที่ต้องท�าและไม่มีฝีมือ
แรงงานจะขาดแคลนมากในเมอืงใหญ่ทีม่โีครงการก่อสร้างใหญ่ๆ  
จ�านวนมาก ผนวกกับในช่วงฤดเูก็บเกี่ยวผลผลติทางการเกษตร 
แรงงานเหล่านี้จะโยกย้ายไปท�างานภาคการเกษตร เน่ืองจาก 
เป็นวัฒนธรรมประเพณีในท้องถ่ิน ซึ่งส่งผลกระทบท�าให ้
ขาดแคลนแรงงานและแรงงานส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีฝีมือ ถ้าเป็น 
ช่างที่มีฝีมือค่าแรงก็อาจจะสูงมาก ซึ่งท�าให้งบประมาณในการ 
จ่ายค่าแรงงานสูงขึ้น 
 แนวทางการแก้ไข คือ ผู้รับจ้างควรหาคนงานจากหลายๆ  
แห่ง ทางที่ดีควรหาคนงานที่ไม่ได้ท�าการเกษตรกรรม หรืออาจ 
จะจ้างคนงานต่างด้าว เพ่ือลดการขาดแคลนแรงงาน หรืออีก 
กรณีหนึ่งอาจจะวางแผนท�างานล่วงเวลาไว้ก่อนที่จะถึงฤดูการ 
ท�าการเกษตร
 5.  ราคาวัสดุก่อสร้างมีการปรับตัวสูงขึ้น
    ปัจจบุนัราคาน�า้มนัมรีาคาลดลงกว่าในอดีตค่อนข้างมาก  
แต่อัตราการขึ้นลงจะผันผวนไม่แน่นอน ข้ึนเร็ว ลงเร็ว ท�าให้ 
ไม่สามารถจะสต็อกวัสดุได้มาก วัสดุบางรายการมีการปรับตัว 
สงูขึน้และขาดแคลน อาจท�าให้เกดิระยะเวลาในการรอคอยของ 
วัสดุ ท�าให้มีผลกระทบต่อโครงการก่อสร้างได้
  แนวทางการแก้ไข คือ ส�าหรับกลไกการตลาดของราคา 
น�้ามันเราไม่สามารถควบคุมหรือก�าหนดเองได้ก็ตาม แต่เรา 
ควรจะศกึษาและหาวธิป้ีองกันเพ่ือไม่ให้เพิม่รายจ่ายในโครงการ 
ก่อสร้าง ยกตัวอย่างเช่น เมื่อราคาน�้ามันลดลง ค่าขนส่งและ 
ราคาวัสดุก่อสร้างจะถูกลง ควรสั่งซ้ือเหล็กหรือวัสดุก่อสร้าง 
สต็อกไว้ช่วงที่น�้ามันราคาถูกจะท�าให้ผู้รับจ้างสามารถลด 
รายจ่ายลงได้
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