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บทคัดย่อ
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน ในการศึกษานี้ได้ใช้
วิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างคลองชลประทานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน โดยได้แบ่งปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของ
โครงการออกเป็น 5 ปัจจัยหลัก ได้แก่ 1) การออกแบบและการควบคุมงาน 2) ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้าง
3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุสุดวิสัย 5) ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ผลการศึกษาพบว่า (1) การควบคุมงานของผู้รับจ้างถูก
มองว่ามีผลกระทบมากที่สุดในด้านการออกแบบและการควบคุมงาน (2) สาเหตุจากเครื่องมือและเครื่องจักรถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุดใน
ด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้าง (3) การเบิกงวดงานจากผู้ว่าจ้างถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุดในด้านการเงิน (4)
ปัญหาจากภัยธรรมชาติถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุดในด้านปัจจัยที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุสุดวิสัย และ (5) ปัญหาจากความล่าช้าในการอนุมัติ
ถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุดในด้านปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
คําสําคัญ : ความล่าช้า, โครงการก่อสร้าง, คลองชลประทาน

Abstract
The objective of this paper is to study the factors that affect a construction of an irrigation canal. An interview
is used in this research as a data collection tool. The factors affecting delay of an irrigation canal project are divided
into 5 main factors: 1) design and supervision, 2) material, tools & machinery, and labor, 3) financial, 4) force majeure,
5) other factors. The persons involved in the project, public and private sectors, are asked about the factors affecting
delay in irrigation canal construction projects. The study found that (1) supervision by a contractor is the first important
problem in design and supervision factors, (2) tools & machinery is the first important problem in material, tools &
machinery, and labor factors, (3) financial delays by public sector is the first important problem in financial factors, (4)
natural disaster is the first important problem in force majeure, and (5) delay in approval is the first important problem
in other factors.
Keywords : Delay, construction projects, irrigation canal

1. บทนํา
กรมชลประทานมีแ ผนในการดํา เนิ น การพัฒ นาแหล่ง น้ํา และ
ขยายพื้นที่ชลประทานให้มีจํานวนเพิ่มขึ้น ตัวอย่างเช่น พื้นที่บริเวณ
ภาคตะวันออกของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทรา และ
จัง หวัด ชลบุรี ซึ่ง มี ค วามต้องการใช้น้ํา ในด้า นต่า งๆ เช่น เพื่อ การ
อุ ป โภคบริ โ ภค ทั้ ง การเกษตรกรรม ปศุ สั ต ว์ อุ ต สาหกรรม และ
พาณิชย์กรรม แต่โครงการก่อสร้างงานชลประทานมักมีปัญหาความ
ล่าช้าในการก่อสร้าง ตัวอย่างเช่น โครงการก่อสร้างคลองส่งน้ําและ
ระบายน้ํ า คลองสี ยั ด ซึ่ ง มี พื้ น ที่ ช ลประทานทั้ ง หมด 182,000 ไร่
ประกอบด้วยการก่อสร้างคลองส่งน้ําและระบายน้ํา ซึ่งครอบคลุม
พื้นที่ 44,000 ไร่ ในเขตอําเภอท่าตะเกียบ อําเภอสนามชัยเขต และ

อํา เภอพนมสารคาม จัง หวัดฉะเชิ งเทรา และส่ ว นพื้ น ที่ส่ง น้ํ า เดิม
ครอบคลุมพื้นที่ จํานวน 138,000 ไร่ ในเขตอําเภอพนมสารคาม
อําเภอราชสาส์น อําเภอบางคล้า อําเภอแปลงยาว อําเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา และอําเภอพานทอง อําเภอพนัสนิคม จังหวัด
ชลบุรี เป็นการปรับปรุงระบบส่งน้ําในพื้นที่เดิม แต่โครงการก่อสร้าง
คลองส่งน้ําและระบายน้ําคลองสียัดมีปัญหาความล่าช้า ทําให้เวลา
แล้วเสร็จของโครงการล่าช้าออกไป โดยโครงการเริ่มก่อสร้างในปี
พ.ศ. 2551 แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2555 ซึ่งความล่าช้าของโครงการ
เกิดขึ้นด้วยเหตุปัจจัยต่างๆ ทั้งเหตุจากภาครัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง และ
จากผู้รับเหมาก่อสร้าง รวมทั้งปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ทํา
ให้โครงการเกิดความล่าช้า

ดังนั้นในงานวิจัยนี้ได้ศึกษาปัจจัยที่สําคัญที่มีผลกระทบต่อความ
ล่าช้าของโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน โดยประโยชน์ที่ได้รับ
คื อ ได้ ท ราบถึง ปัจ จัยที่ สํา คัญ ที่ มีผ ลกระทบต่ อ ความล่า ช้า ในการ
ก่ อ สร้ า งคลองชลประทาน เพื่ อ นํ า ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ ม าประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น
แนวทางในการป้องกันปัญหาความล่าช้าของโครงการก่อสร้างคลอง
ชลประทานอื่นๆ ที่จะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคต

2. ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ความล่าช้ าของโครงการ คือระยะเวลาบางส่วนของโครงการ
ก่อสร้าง มีการขยายเวลาออกไป หรือไม่สามารถปฏิบัติงานได้แล้ว
เสร็จทันตามสัญญา ซึ่งจะเกิดขึ้นในภาวะที่คาดการไม่ได้ [1] จาก
การศึ ก ษาปั จ จั ย ที่ มี ผ ลต่ อ ความล่ า ช้ า ของโครงการก่ อ สร้ า ง จาก
งานวิจัยต่างๆ สามารถสรุปปัจจัยสําคัญที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า
ของโครงการก่อสร้างได้เป็น 5 ปัจจัยหลัก ดังต่อไปนี้
(1) ปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงาน ปัจจัยด้านการ
ออกแบบที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ส่วนใหญ่
เป็ น ปั ญ หาที่ เ กิ ด จากผู้ อ อกแบบ เช่ น ออกแบบผิ ด พลาด หรื อ
ออกแบบไม่สอดคล้องกับลักษณะของงาน ทําให้ต้องมีการแก้ไขงาน
อยู่บ่อยครั้ง หรืออาจเกิดจากเจ้าของโครงการสั่งเปลี่ยนแปลงแบบ
ก่อสร้าง (Change order) [2-5] ทําให้การก่อสร้างต้องหยุดชะงัก
เนื่องจากต้องรอการแก้ไขแบบ หรืออาจต้องเปลี่ยนแปลงแก้ไขงานที่
ทําไปแล้ว สิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุทําให้เสียเวลาในการทํางาน หรืออาจ
เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ปัจจัยด้านการควบคุมงานก็มีส่วนสําคัญที่
กระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้างได้ ซึ่งปัญหานี้อาจเกิดได้จากผู้
ควบคุ ม งานทั้ ง ฝ่ า ยผู้ ว่ า จ้ า งและผู้ รั บ จ้ า ง เช่ น การควบคุ ม ดู ง าน
บกพร่ อ ง ละเลย การดู แ ลงานไม่ ทั่ ว ถึ ง หรื อ ผู้ ค วบคุ ม งานขาด
ประสบการณ์ในการทํางาน [6-8] ทําให้เกิดข้อผิดพลาดต้องแก้ไข
งานบ่อยครั้ง ทําให้เสียเวลาในการทํางาน หรืออาจต้องเสียค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขงานที่ผิดพลาด
(2) ปั จ จั ย ด้ า นวั ส ดุ เครื่ อ งมื อ และเครื่ อ งจั ก ร และแรงงาน
ก่อสร้าง ปัญหาด้านวัสดุที่กระทบต่อความล่าช้าของโครงการ [4, 912] เช่น การส่งวัสดุก่อสร้างล่าช้า วัสดุไม่ได้คุณภาพ และการขาด
แคลนวัสดุก่อสร้าง ปัญหาด้านเครื่องมือและเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ก่อสร้าง [7, 10, 13-14] เช่น ความล่าช้าในการส่งเครื่องจักรกล
มายังหน่วยงานก่อสร้าง หรืออาจเกิดจากเครื่องมือและเครื่องจักร
ขาดประสิทธิภาพ หรือเสียบ่อยครั้ง ปัญหาด้านแรงงานก่อสร้างที่
กระทบต่อเวลาในการก่อสร้าง [7, 9, 10-11, 13, 15] เช่น การขาด
แคลนแรงงานก่อสร้าง หรือการขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน เป็นต้น
(3) ปั จ จั ย ด้ า นการเงิ น การเงิ น เป็ น ปั จ จั ย สํ า คั ญ สํ า หรั บ การ
ก่อสร้าง ความล่าช้าของโครงการก่อสร้างอาจเกิดจากการเงิน เช่น
การเงินของผู้รับเหมาในระหว่างการก่อสร้าง [3, 5, 11, 13-14, 1617] ทําให้มีปัญหาในการซื้อวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง และการจ่ายเงิน
ค่าแรงงานก่อสร้าง หรืออาจเกิดจากปัญหาการเบิกจ่ายเงินงวดงาน
ในระหว่างการก่อสร้างล่าช้า (financial delays) [3-4, 7, 9, 11-12,
16, 18] ทําให้ผู้รับเหมาก่อสร้างขาดสภาพคล่องทางด้านการเงิน ซึ่ง
เป็นสาเหตุที่สําคัญที่ทําให้การก่อสร้างล่าช้า หรือหยุดชะงัก

(4) ปั จ จั ย ด้ า นเหตุ ก ารณ์ ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ หรื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย
เหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ ตัวอย่างเช่น สภาวะแวดล้อมในหน่วยงาน
ก่อสร้าง [8, 10] สภาพอากาศภูมิอากาศที่แปรปรวน ฝนตกหนัก น้ํา
ท่วม หรือจากสิ่งแวดล้อมอื่นที่ไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะเกิดอะไร
ขึ้น หรือไม่ เวลาใด ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้าง
หรือบางครั้งอาจส่งผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในการก่อสร้าง
(5) ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ปัญหาปัจจัยอื่นๆที่กระทบต่อความ
ล่า ช้า ของโครงการ เช่น ความล่า ช้าในการขออนุญ าตต่า งๆ จาก
หน่วยงานราชการ ความล่าช้าในการอนุมัติ [16, 19] ความล่าช้า
เนื่องจากการตัดสินใจ [19] การส่งมอบพื้นที่ก่อสร้างล่าช้า [14-15]
หรือสิ่งอื่นๆ ที่มีผลกระทบต่อระยะเวลาในการก่อสร้าง เช่น สภาพ
พื้นที่ในงานก่อสร้างก็มีผลต่อความยากหรือง่ายในการก่อสร้าง [6,
20] สาธารณูปโภคไม่เพียงพอ [21] ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อระยะเวลา
ในการก่อสร้าง
เมื่อพิจารณาปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของโครงการจากเอกสาร
ตํ า รา และงานวิ จั ย ต่ า งๆ สามารถแยกประเภทของปั จ จั ย ที่ มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้าง โดยแยกตามความ
รับผิดชอบ และการเรียกร้องค่าชดเชยในส่วนของค่าใช้จ่าย และ
ระยะเวลาในการก่อสร้าง ได้ต่อไปนี้
(1) ความล่าช้าที่ผู้ว่าจ้างต้องรับผิดชอบ ความล่าช้าที่ผู้ว่าจ้าง
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ เป็ น ความล่ า ช้ า ประเภทอ้ า งเหตุ ไ ด้ (Excusable
delay) [22-23] โดยผู้รับเหมาก่อสร้างสามารถอ้างเหตุผลที่ทําให้
ง า น ล่ า ช้ า ไ ด้ แ ล ะ ผู้ รั บ จ้ า ง ส า ม า ร ถ เ รี ย ก ค่ า ช ด เ ช ย ไ ด้
(Compensable delay) [24] ความล่าช้าประเภทนี้ส่วนใหญ่จะเกิด
จากบุคคล 2 ฝ่าย คือเหตุจากเจ้าของโครงการ (Owner caused
delays) และเหตุจากสถาปนิก และวิศวกรฝ่ายเจ้าของโครงการ
(Architect and engineering caused delays) ซึ่งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว
ผู้รั บ เหมาก่ อ สร้ า งสามารถเรี ย กร้ อ งค่ า ชดเชยความเสี ย หายจาก
เจ้าของโครงการได้ทั้งในเรื่องของเงิน และเวลาในการก่อสร้าง เช่น
การเปลี่ยนแปลงแบบก่อสร้าง และการเปลี่ยนแปลงข้อกําหนดใน
การก่อสร้าง หรือการเปลี่ยนแปลงวัสดุก่อสร้าง ความล่าช้าในการ
ตัดสินใจหรืออนุมัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโครงการ ความล่าช้าที่เกิด
จากปัญหาด้านการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน การขาดประสานงานที่ดีของผู้
ควบคุมงานของฝ่ายเจ้าของโครงการ เป็นต้น
(2) ความล่าช้าที่ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบ ความล่าช้าที่ผู้รับจ้าง
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ เป็ น ความล่ า ช้ า ประเภทอ้ า งเหตุ ไ ม่ ไ ด้ (Nonexcusable delay) [22-23] ซึ่งความล่าช้าประเภทนี้มีสาเหตุจาก
ผู้รับเหมาก่อสร้าง ทั้งผู้รับเหมาก่อสร้างหลักและผู้รับเหมาย่อย [17]
เช่น ความล่าช้าของงานก่อสร้างอันเนื่องจากเรื่องการขาดแคลน
แรงงานก่ อ สร้ า ง ปั ญ หาการจั ด การเรื่ อ งวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เครื่ อ งมื อ
เครื่องจักรและอุปกรณ์ในการก่อสร้าง ปัญหาการควบคุมงานของ
ผู้รับเหมาก่อสร้าง การทํางานผิดพลาดของผู้รับเหมาย่อย ปัญหา
การเงิ น ของผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า ง เป็ น ต้ น ซึ่ ง ผู้ รั บ เหมาก่ อ สร้ า งไม่
สามารถเรียกร้องค่าชดเชยได้ [24] ทั้งในเรื่องของเงิน และเวลาใน
การก่อสร้าง ในทางตรงข้ามอาจถูกผู้เสียหาย ซึ่งอาจจะเป็นเจ้าของ
โครงการ หรือผู้เสียหายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เรียกร้องค่าเสียหายได้อีก
ด้ ว ย ตั ว อย่ า งปั ญ หาความล่ า ช้ า ประเภทนี้ ไ ด้ แ ก่ การขาดแคลน

แรงงาน เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ก่อสร้าง และความผิดพลาด
ในการทํางานของผู้รับเหมาย่อย เป็นต้น
(3) ความล่าช้าที่ไม่ได้มีเหตุมาจากทั้งผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้าง ความ
ล่าช้าประเภทนี้เป็นความล่าช้าที่เกิดจากปัจจัยภายนอกโครงการ [8,
10] เช่น เหตุสุดวิสัยที่ ไม่สามารถคาดการณ์ ได้ตามปกติ เช่น ภัย
ธรรมชาติต่างๆ ที่ไม่สามารถควบคุม หรือคาดการณ์ได้ล่วงหน้า เช่น
อุทกภัย แผ่นดินไหว หรือความล่าช้าที่เกิดขึ้นจากการกระทําของ
กลุ่มปัจจัยภายนอก หรือบุคคลที่สาม (Third party) ที่ส่งผลกระทบ
กับโครงการก่อสร้าง การประท้วง หรือเหตุการณ์ไม่ปกติเนื่องจาก
ปัญหาทางการเมือง เป็นต้น ซึ่งความล่าช้าที่เกิดขึ้นฝ่ายใดจะต้อง
รับผิดชอบ หรือสามารถเรียกค่าชดเชยได้หรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับ
ข้อตกลงที่ระบุไว้ในสัญญา

3. วิธีการดําเนินงานวิจัย
ในการศึก ษาปั จ จั ย ที่มีผ ลกระทบต่ อ ความล่ า ช้า ของโครงการ
ก่ อ สร้ า ง กรณี ศึ ก ษาโครงการก่ อ สร้ า งคลองชลประทาน โดย
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือการสํารวจความคิดเห็นด้วยการ
สัม ภาษณ์ โดยกลุ่ มเป้ า หมาย คื อผู้ที่เกี่ยวข้อ งกับ โครงการ ได้แ ก่
วิ ศ วกร โฟร์ แ มน และหั ว หน้ า งาน ของผู้ ว่ า จ้ า ง (ส่ว นปฏิ บั ติ ง าน
ก่ อ สร้ า ง สํ า นั ก ก่ อ สร้ า งชลประทาน กรมชลประทาน) และ
ผู้รับเหมาก่อสร้างโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน โดยข้อมูลที่ได้
จะนํ า มาวิ เ คราะห์ ห าค่ า ทางสถิ ติ (ค่ า เฉลี่ ย และส่ ว นเบี่ ย งเบน
มาตรฐาน) โดยใช้โปรแกรมสําเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ (SPSS) เพื่อ
เปรียบเทียบหาระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้าง ซึ่งในการศึกษานี้ได้แยกปัจจัยหลักที่มีผลต่อความ
ล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ดังหัวข้อต่อไปนี้
1) ปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงาน
2) ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้าง
3) ปัจจัยด้านการเงิน
4) ปัจจัยด้านเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
5) ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
4. ผลการศึกษา
ในการศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของโครงการก่อสร้า ง
คลองชลประทาน โดยวิธีการสัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ โดย
ข้อมูล ทั่วไปของผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ ดังแสดงในตารางที่ 1 และ
ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าต่อโครงการ ดังแสดงในรูปที่
1 และผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยต่างๆที่มีผลกระทบต่อความล่าช้า
ของโครงการ ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของตอบแบบสัมภาษณ์
หัวข้อ
จํานวน (คน)

ร้อยละ

ผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ)

21

46.67

ผู้รับจ้าง (เอกชน)

24

53.33

รวมทั้งหมด

45

100

รูปที่ 1 ปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ
4.1 ปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงาน
ปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงานที่มีผลกระทบต่อ
ความล่ า ช้ า ของโครงการ ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า 1) เหตุ จ าก
ผู้ออกแบบที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ เช่น ออกแบบ
ไม่สมบูรณ์ หรือไม่ชัดเจน เป็นต้น (=3.16; σ=0.64) 2) เหตุจากผู้
ควบคุมงานของผู้ว่าจ้าง (วิศวกรและช่างเทคนิค) ที่มีผลกระทบต่อ
ความล่าช้าของโครงการ เช่น ผู้ควบคุมงานขาดประสิทธิภาพในการ
ควบคุมงาน (=2.69; σ=0.47) 3) เหตุจากผู้ควบคุมงานของผู้
รับจ้าง (วิศวกรและช่างเทคนิค) ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของ
โครงการ เช่ น ขาดประสิ ท ธิ ภ าพในการควบคุ ม งาน ( =3.22;
σ=0.64) โดยกราฟเปรียบเทียบปั จจัยด้านการออกแบบและการ
ควบคุมงานที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ดังแสดงในรูป
ที่ 2

รูปที่ 2 ปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงานที่มีผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ
4.2 ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้าง
ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้างที่มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ผลการศึกษาพบว่า 1) ปัญหา
ความล่ า ช้ า ที่ เ กิ ด จากวั ส ดุ ก่ อ สร้ า ง เช่ น ขาดแหล่ ง ของวั ส ดุ ที่ มี
คุณภาพ เช่น หิน หินคลุก และลูกรัง เป็นต้น (=2.58; σ=0.78) 2)
ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากเครื่องมือและเครื่องจักร เช่น เครื่องจักร

ไม่ เ พี ย งพอหรื อ ชํา รุ ด อยู่ ในสภาพที่ ใ ช้ง านได้ ไ ม่เ ต็ ม ที่ ( =3.13;
σ=0.59) 3) ปัญหาความล่าช้าที่เกิดจากแรงงาน เช่น การขาดแคลน
แรงงานก่อสร้าง หรือแรงงานก่อสร้างด้อยประสิทธิภาพ (=3.09;
σ=0.42) โดยกราฟเปรียบเทียบปัจจัยด้านปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือ
และเครื่องจักร และแรงงานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของ
โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 3

การเมื อ งที่ มี ผ ลกระทบต่ อ ความล่ า ช้ า ของโครงการ ( =2.56;
σ=0.50) 2) การประท้วงหรือร้องเรียนจากประชาชนที่มีผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ (=3.33; σ=0.53) 3) ปัญหาด้านภัย
ธรรมชาติ เช่น อุทกภัย และวาตภัย (=3.78; σ=0.54) 4) การ
กลั่ น แกล้ ง จากฝ่ า ยที่ ไ ม่ ไ ด้ รั บ งาน หรื อ เสี ย ผลประโยชน์ ที่ มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ (=3.49; σ=0.51) โดย
กราฟเปรียบเทียบปัจจัยด้านการออกแบบและการควบคุมงานที่มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 5

รูปที่ 3 ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และแรงงานที่มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ
4.3 ปัจจัยด้านการเงิน
ปัจจัยด้านการเงินที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ผล
การศึกษาพบว่า 1) เหตุจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของ
ผู้รับเหมาหลัก ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ (=1.89;
σ=0.40) 2) เหตุจากการขาดสภาพคล่องทางการเงินของผู้รับเหมา
ช่วง ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ (=1.80; σ=0.50)
3) เหตุจากการเบิกจ่ายเงินจากผู้ว่าจ้างตามงวดงาน ที่มีผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ (=2.00; σ=0.49) โดยกราฟ
เปรียบเทียบปัจ จั ยด้ า นการเงิน ที่มีผ ลกระทบต่อ ความล่า ช้า ของ
โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 4

รูปที่ 5 ปัจจัยด้านเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้ที่มีผลกระทบต่อความ
ล่าช้าของโครงการ
4.5 ปัจจัยอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
ปั จ จั ยอื่น ๆที่มี ผ ลกระทบต่ อ ความล่า ช้ า ของโครงการ ผลจาก
การศึกษาพบว่า 1) การส่งมอบพื้นก่อสร้างล่าช้าที่มีผลกระทบต่อ
ความล่าช้าของโครงการ (=2.56; σ=0.43) 2) ความล่าช้าในการ
ขออนุมัติที่มีผลต่อความล่าช้าของโครงการ (=3.11; σ=0.55) 3)
การอยู่ห่างไกลจากแหล่งสาธารณูปโภค เช่น น้ํา ไฟฟ้า และโทรศัพท์
ทําให้มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ (=3.14; σ=0.23)
4) สภาพดินที่เป็นอุปสรรคทําให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้าง (=
2.51; σ=0.52) โดยกราฟเปรียบเทียบปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องที่มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 6

รูปที่ 4 ปัจจัยด้านการเงินที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ
4.4 ปัจจัยด้านเหตุการณ์ที่ควบคุมไม่ได้
ปัจจัยด้านสาเหตุที่ควบคุมไม่ได้หรือเหตุสุดวิสัย ที่มีผลต่อความ
ล่าช้าของโครงการ ผลจากการศึกษาพบว่า1) เหตุการณ์ไม่ปกติทาง

รูปที่ 6 ปัจจัยอื่นๆที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ

นอกจากนี้สามารถแบ่งปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของโครงการ
ตามความรับผิดชอบ ได้แก่ ปัจจัยที่เกิดจากผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ) ซึ่งเป็น
ปัจจัยที่อ้างเหตุได้ (Excusable Delay) ความล่าช้านี้ผู้ว่าจ้างต้องรับ
ผิ ด ขอบ เป็ น ความล่ า ช้ า ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในโครงการประเภทที่ ส ามารถ
เรียกร้องค่าชดเชยได้ (Compensable delay) ในเรื่องของเวลาและ
ค่า ใช้ จ่า ย โดยกราฟแสดงปั จ จั ย ที่ เ กิ ด จากผู้ ว่ า จ้ า ง (ภาครัฐ ) ที่ มี
ผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการ ดังแสดงในรูปที่ 7 ส่วนปัจจัย
ที่เกิดจากผู้รับจ้าง (ภาคเอกชน) ที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของ
โครงการเป็นความล่าช้าประเภทการอ้างเหตุไม่ได้ (Non-excusable
Delay) ไม่สามารถเรียกค่าชดเชยได้ทั้งเวลาและค่าใช้จ่าย โดยกราฟ
ปัจ จัย ที่เกิ ด จากผู้รับ จ้า ง (ภาคเอกชน) ที่มีผ ลต่อ ความล่า ช้ า ของ
โครงการ ดังแสดงในรูปที่ 8

รูปที่ 7 ปัจจัยเนื่องจากผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ) ที่มีผลกระทบต่อความ
ล่าช้าของโครงการ

5. สรุปผลการวิจัย
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลกระทบต่อความ
ล่าช้าโครงการก่อสร้างคลองชลประทาน ในการศึกษาได้ใช้วิธีการ
สัมภาษณ์ผู้ที่เกี่ยวข้องในงานก่อสร้างทั้งส่วนผู้ว่าจ้าง (ภาครัฐ) และ
ผู้รับจ้าง (ภาคเอกชน) โดยข้อมูลที่ได้จะนํามาวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อ
เปรียบเทียบหาระดับความสําคัญของปัจจัยที่มีผลต่อความล่าช้าของ
โครงการก่อสร้าง ซึ่งในการศึกษานี้ได้แยกปัจจัยหลักที่มีผลต่อความ
ล่าช้าของโครงการก่อสร้าง ได้แก่ 1) ปัจจัยด้านการออกแบบและ
การควบคุมงาน 2) ปัจจัยด้านวัสดุ เครื่องมือและเครื่องจักร และ
แรงงานก่อสร้าง 3) ปัจจัยด้านการเงิน 4) ปัจจัยด้านเหตุการณ์ที่
ควบคุ ม ไม่ ไ ด้ ห รื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย 5) ปั จ จั ย อื่ น ๆที่ เ กี่ ย วข้ อ ง จาก
การศึ ก ษาพบว่ า (1) การควบคุ ม งานของผู้ รั บ จ้ า งถู ก มองว่ า มี
ผลกระทบมากที่สุด (=3.22; σ=0.64) ในด้านการออกแบบและ
การควบคุมงาน (2) สาเหตุจากเครื่องมือและเครื่องจักรถูกมองว่ามี
ผลกระทบมากที่สุด (=3.13; σ=0.59) ในด้านวัสดุ เครื่องมือและ
เครื่องจักร และแรงงานก่อสร้าง (3) การเบิกงวดงานจากผู้ว่าจ้างถูก
มองว่ามีผลกระทบมากที่สุด (=2.00; σ=0.49) ในด้านการเงิน (4)
ปัญหาจากภัยธรรมชาติถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุด (=3.78;
σ=0.54) ในด้ า นปั จ จั ย ที่ ค วบคุ ม ไม่ ไ ด้ ห รื อ เหตุ สุ ด วิ สั ย และ (5)
ปัญหาจากความล่าช้าในการอนุมัติถูกมองว่ามีผลกระทบมากที่สุด
(=3.11; σ=0.55) ในด้านปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ส่วนปัจจัยที่เกิด
จากผู้ว่าจ้างที่ส่งผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการมากที่สุดคือ
ปัจจัยด้านการออกแบบก่อสร้าง (=3.16; σ=0.64) ส่วนปัจจัยที่
เกิดจากผู้รับจ้างที่มีผลกระทบต่อความล่าช้าของโครงการมากที่สุด
คือปัจจัยด้านการควบคุมงานของผู้รับจ้าง (=3.22; σ=0.64)

6. กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ นายกู้ศักดิ์ ติคํารัมย์ และคณะที่ช่วยเก็บรวบรวม
ข้อมูล

7. เอกสารอ้างอิง

รูปที่ 8 ปัจจัยเนื่องจากผู้รับจ้าง (ภาคเอกชน) ที่มีผลกระทบ
ต่อความล่าช้าของโครงการ
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