บทที่ 2
ทฤษฎีและงานวิจยั ที่เกีย่ วข้ อง
การศึกษาครั้งนี้ มุ่งการศึกษาหาแนวทางการลดปั ญหาในการส่ งมอบงานของบ้านพักอาศัย
รวมถึงการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของโครงการมักจะพบเจอเสมอ ทุก ๆ ช่วงของโครงการตั้งแต่
เริ่ มโครงการจนกระทัง่ เสร็ จสิ้ นโครงการ ถ้าเกิ ดการเปลี่ ยนแปลงของโครงการเกิ ดในช่ วงเริ่ มขึ้ น
โครงการในส่ วนของการออกแบบ ความเสี ยหายจะเกิดขึ้นไม่มากนัก แต่หากเกิดการเปลี่ยนแปลง
ในระหว่างงานก่อสร้ าง ความเสี ยหายจะมากขึ้นซึ่ งจะส่ งผลกระทบในหลายด้าน เช่ น ผลกระทบ
ทางด้านเวลาที่นานขึ้น ผลกระทบทางด้านต้นทุนที่เพิม่ มากขึ้น และผลกระทบทางด้านคุณภาพ
การเปลี่ ยนแปลงส่ วนใหญ่มี ส าเหตุ ม าจากผูป้ ระกอบการที่ ตอ้ งการเปลี่ ย นรู ป แบบการ
ก่อสร้ าง หรื อวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการก่ อสร้ างยกเลิ กการผลิ ต หรื อรอเที ยบผลผลิ ตที่ จะนามาใช้
ทดแทนกันได้ โดยผูศ้ ึ กษาได้นาเสนอเอกสารงานศึ กษาทฤษฎี ที่เกี่ ย วข้องเฉพาะประเด็นสาคัญ
เพื่อให้สอดคล้องสัมพันธ์กบั จุดมุ่งหมายของงานศึกษา ขอบเขตการศึกษา และเป็ นข้อมูลพื้นฐานที่
นาไปสู่ กรอบความคิดในการศึกษา มีเนื้อหาดังต่อไปนี้
1. ปัญหาและสาเหตุการส่ งมอบงานล่าช้า
2. แนวทางการลดปั ญหาการส่ งมอบงาน
3. งานศึกษาที่เกี่ยวข้อง

2.1 ปัญหาและสาเหตุการส่ งมอบงานล่าช้ า
การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับปั ญหาการส่ งมอบงาน มีดงั นี้
 ปั ญหางานก่อสร้างล่าช้า
 สาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้า
 ข้อกาหนดมาตรฐานงานก่อสร้าง
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2.1.1 ปัญหางานก่อสร้ างล่าช้ า
ปัญหางานก่อสร้างมักจะมีปัญหาที่เกิดขึ้นเนื่องจากโดยธรรมชาติของการก่อสร้างที่ตอ้ งทา
ในสถานที่และกลางแจ้ง รวมถึงการก่อสร้างนี้มีผเู ้ กี่ยวข้องหลายฝ่ าย ซึ่ งอาจเกิดได้ต้ งั แต่แบบแปลน
สาหรับการก่อสร้างมีขอ้ บกพร่ องไม่สอดคล้อง การเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ การรอการตัดสิ นใจ การรอ
วัสดุ การเกิดข้อบกพร่ อง การขาดแคลนแรงงาน อุบตั ิเหตุ และรวมถึงอุปสรรคทางธรรมชาติ ส่ งผล
ให้ระยะการส่ งมอบงานที่ได้กาหนดในสัญญาที่ตกลงกันไว้ ด้วย
เพื่อให้เกิ ดความเข้าใจในโครงการก่อสร้ างที่จะก่อสร้ างบ้านพักอาศัย จะประกอบไปด้วยกลุ่มคน
จานวน 4 กลุ่มคนคือ
1. ผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการ(Owner) การเริ่ มโครงการก่อสร้างนั้นจะมีแนวคิด
มาจากผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการ เมื่อผูป้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการมี
ความคิดที่จะลงทุนในการก่อสร้างโครงการ หลังจากได้ศึกษาด้านการลงทุนในขั้นต้น
แล้ว ยังต้องยอมรับความเสี่ ยงจะเกิ ดขึ้ นตามมา แล้วยังจาเป็ นต้องปรึ กษาผูอ้ อกแบบ
บริ ษทั ที่เกี่ ยวข้องกับงานออกแบบที่ ผปู ้ ระกอบการหรื อเจ้าของโครงการไว้วางใจใน
แผนงานและประสบการณ์
2. สถาปนิก(Architect) บุคคลผูท้ ี่เกี่ยวข้องในการออกแบบที่จะแปลงความคิดของเจ้าของ
โครงการออกมาเป็ นรู ปธรรม และวางแผนงานก่อสร้าง โดยสถาปนิ กจะเป็ นผูเ้ ข้าใจใน
มาตรฐานการก่ อสร้ า ง เข้า ใจถึ งหน้า ที่ ใช้สอยของบ้า นพัก อาศัย นั้น เงื่ อนไขของ
กฎหมายควบคุมอาคาร สภาพแวดล้อมโดยรวม รวมถึงวัสดุที่ใช้
3. วิศวกร(Engineer) มีหน้าที่ศึกษาวิเคราะห์ คานวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปั ญหา
และควบคุมการผลิตการก่อสร้างสิ่ งก่อสร้าง
4. ผูร้ ับเหมา(Contractor) ผูย้ อมรับและตกลงที่ จะดาเนิ นการก่ อสร้ างให้ลุล่วงแล้วเสร็ จ
ด้วยดี เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในเอกสารสัญญา นาแบบไปก่อสร้ าง โดยมี
ทีมงานประกอบไปด้วยช่ างฝี มือต่าง ๆ อาทิเช่ น ช่ างปูน ช่ างไม้ ช่ างโครงสร้ าง ช่ าง
โครงหลังคา ช่างสี กรรมกร เป็ นต้น
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ดังนั้นเมื่ อเริ่ มดาเนิ นการก่ อสร้ างก็จะพบจุ ดที่ ตอ้ งแก้ไขเปลี่ ยนแปลงที่ อาจเกิ ดจากแบบ
แปลนกับการสร้างจริ งที่คาดเคลื่อนกัน และประเด็นที่สาคัญที่ ทาให้มีการเปลี่ยนแปลงระหว่างการ
ก่อสร้ างคือ เจ้าของโครงการ เนื่ องจากเมื่อเริ่ มเห็ นของจริ งที่จบั ต้องได้เกิ ดขึ้น ก็มกั จะมี ความคิ ด
ใหม่ ๆ เกิ ดขึ้ น ต่างจากที่ คุยกันเมื่ อตอนออกแบบงานเปลี่ ยนแปลงที่ มกั จะเกิ ดขึ้ นเสมอคื อ การ
เปลี่ยนแปลงวัสดุที่ใช้งาน ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนจากปิ ดผิวด้วยกระเบื้องขนาดหนึ่ งเป็ นขนาดใหม่
หรื อเปลี่ ยนชนิ ดของกระเบื้ องเป็ นหิ นอ่อนหรื อหิ นแกรนิ ตแทน เปลี่ ยนรู ปแบบของพื้นที่ ใช้สอย
ด้วยการกั้นห้องใหม่ ถ้ายังไม่ได้ทาการก่ อสร้ างไปแล้วก็ไม่ส่งผลกระทบมากนัก แต่บางครั้งเกิ ด
เหตุการณ์ที่ได้ก่อสร้างเสร็ จแล้วจึงสั่งให้มีการรื้ อทุบทาใหม่ และมีผลกระทบต่อระยะเวลาในการ
ก่อสร้างรวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้น
2.1.2 สาเหตุที่ทาให้ เกิดปั ญหาการส่ งมอบงาน
งานก่ อสร้ า งเป็ นงานที่ มี ก ระบวนการดาเนิ นงานที่ ต้องใช้ท กั ษะความรู ้ ความสามารถ
วิธีการ เทคนิ คการจัดการ รวมถึ งการวางแผนในการจัดสรรการใช้ทรัพยากรให้เพียงพอกับความ
ต้องการ รวมถึ งการคานึ งในขอบเขตของงาน งบประมาณ ระยะเวลา และคุ ณภาพควบคู่กนั หรื อ
เรี ยกได้ว่า ใช้ทรั พยากรที่ มีอยู่ให้เกิ ดผลประโยชน์สู งสุ ด มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ด บนพื้นฐานของ
ต้นทุนในการดาเนินงานที่ต่าที่สุด และใช้ระยะเวลาในการดาเนิ นงานน้อยที่สุด ในการดาเนินงาน
แต่ละโครงการให้ประสบผลสาเร็ จได้ตามเป้ าหมายนั้น ทรัพยากรทางด้านวัสดุและอุปกรณ์ ถือเป็ น
อีกปัจจัยที่สาคัญ
ในทุ ก กระบวนการดาเนิ นงานการก่ อ สร้ า งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงหรื อมี ค วามผัน แปรที่
เกี่ ยวกับวัสดุ และอุปกรณ์ ย่อมก่อให้เกิ ดผลกระทบต่องานก่อสร้างทันที เช่ น การวางแผนงานการ
จัดส่ งวัสดุอุปกรณ์เข้าหน่วยงานก่อสร้างไม่ทนั ตามแผนงานที่กาหนด ทาให้เกิดภาวะการขาดแคลน
วัสดุ และอุปกรณ์ที่ตอ้ งใช้ก่อสร้ างตามความต้องการของเจ้าของโครงการ หรื อ ความล่าช้าในการ
จัดส่ งของจากทางร้านค้าเอง ทาให้จานวนวัสดุและอุปกรณ์ที่ได้รับไม่เพียงพอต่อปริ มาณงานที่ตอ้ ง
ทา รวมไปถึ งความไม่ แน่ นอนของราคาวัสดุ อุปกรณ์ ที่มีการเปลี่ ยนแปลงในอัตราที่ สูงขึ้ นอย่า ง
รวดเร็ ว ทาให้เลื อกสั่งซื้ อวัสดุอุปกรณ์ที่มีคุณสมบัติไม่ตรงตามมาตรฐานหรื อมาตรฐานต่า และใน
บางครั้งก่อให้เกิดงบประมาณเกินตัวจากการเลือกสั่งของที่มีราคาแพง แต่ไม่ได้คุณภาพเช่นกัน
สาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั ญหาการส่ งมอบงานในโครงการนั้นมีหลายสาเหตุ แต่ละสาเหตุอาจ
สร้ างความเสี ยหายต่อโครงการในระดับที่แตกต่างกันออกไป โดยความเสี ยหายอาจเกิ ดจากด้าน
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ค่าใช้จ่ายหรื อด้านเวลาในการก่อสร้ าง ซึ่ งบางสาเหตุอาจสร้ างความเสี ยหายทั้งทางด้านค่าใช้จ่าย
และด้านเวลาพร้ อมกัน ปั ญหาเหล่านี้ อาจทาให้ผรู ้ ับเหมาใช้มาเป็ นสาเหตุในการขอขยายเวลาการ
ก่อสร้างและการส่ งมอบงานได้ ซึ่ งทุกฝ่ ายร่ วมกันดาเนินการจัดการประชุ มหาข้อตกลงที่สร้างความ
พอใจให้กนั ได้ท้ งั สองฝ่ าย โดยแบ่งสาเหตุที่ทาให้เกิดปั ญหาประกอบด้วย 3 อย่าง คือ
1. ปั ญหาที่ยอมรับได้ คือ ปั ญหาที่ไม่ได้เกิดจากความผิดพลาดของทั้งผูป้ ระกอบการและ
ผูร้ ั บ เหมา สาเหตุ ที่ เ กิ ด ขึ้ น นั้น เป็ นเหตุ สุ ด วิ สั ย เช่ น ความผิ ด ปกติ ท างด้า นสภาพ
ภูมิอากาศ
2. ปั ญหาที่ ยอมรั บไม่ได้ คื อ ปั ญหาที่ ผูร้ ั บเหมาเป็ นผูก้ ระทาขึ้ น เช่ น การวางแผนงาน
ผิดพลาด จานวนคนไม่เพียงพอกับงาน เป็ นต้น
3. ปั ญหาที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกัน คือ เหตุการณ์ ที่เกิ ดขึ้นพร้ อมกันตั้งแต่ 2 เหตุการณ์ ข้ ึนไป
โดยหากเกิ ดขึ้นเพียงเหตุการณ์ เดี ยว จะส่ งผลกระทบต่อระยะเวลาของโครงการ โดย
พิจารณานาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพ(7 QC Tools) โดยใช้แผนภูมิกา้ งปลา และแผนภูมิ
พาเรโตเข้า มาช่ วยเพื่ อง่ า ยต่ อการพิ จารณา เช่ น โครงการหนึ่ ง เจ้า ของโครงการไม่
สามารถส่ งวัสดุเข้ามาได้ตามแผนงานและขณะเดียวกันผูร้ ับเหมาขาดแคลนแรงงานไม่
สามารถทางานตามแผนที่กาหนดไว้ได้ กรณี น้ ีผรู ้ ับเหมาไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย
ได้ แต่อาจขอขยายเวลาการทางานได้
2.1.3 ข้ อกาหนดมาตรฐานงานก่อสร้ าง
โดยทัว่ ไปแล้วในงานก่ อสร้ างจะมี แบบฟอร์ ม ในการจดบันทึ กข้อมูล ว่า การทางานเป็ น
อย่างไร ทาไปถึงไหนแล้ว เพื่อนาข้อมูลไปวิเคราะห์ปัญหาที่พบเจอบ่อยที่สุด ดังนั้นเอกสารภายใน
ก็จะประกอบไปด้วย
1. แบบมาตรฐานแปลนฐานรากตอม่อ ก่อนจะเริ่ มการก่อสร้างบ้านพักอาศัยนั้นเรา
จาเป็ นต้องศึกษาแบบแปลนให้ดีก่อนการลงมือก่อสร้างเพื่อไม่ให้เกิดปั ญหาตามมา
หรื อส่ งผลกระทบต่อการก่อสร้างน้อยที่สุด เพื่อการดาเนิ นการในขั้นตอนต่อไปของ
การก่อสร้างบ้านพักอาศัย
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2. แบบเฉพาะหลัง (Defect Layout) คือ การก่อสร้างตามรู ปแบบและวัสดุอุปกรณ์ที่
ผูป้ ระกอบการจัดเตรี ยมไว้
3. Request คือ เอกสารที่ผรู ้ ับเหมาต้องมาเขียนหรื อจดบันทึกว่ามีการก่อสร้ างผ่านตาม
ขั้นตอนที่กาหนด โดยมีวศิ วกรควบคุมงานเป็ นผูต้ รวจสอบ ถ้าผ่านตามข้อกาหนดแล้ว
จึงเริ่ มงานขั้นตอนต่อไปได้ ทาเช่นนี้จนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย
4. เอกสารการควบคุมคุณภาพการก่อสร้างบ้านแบบผนังสาเร็ จรู ป (QC List Precast) คือ
ในเอกสารนี้ เราจะแบ่งออกเป็ นหมวดงาน ซึ่ งในแต่ละหมวดผูต้ รวจสอบได้มีการให้
คะแนนเพื่อจัดทาว่าผูร้ ับเหมาทางานมี ศกั ยภาพและทาตามขั้นตอนข้อกาหนดอย่าง
เคร่ งครัด โดยมีหมวดงานดังต่อไปนี้
 หมวด 1 งานโครงสร้างคอนกรี ต
 หมวด 2 งานโครงเหล็กหลัง Smartruss
 หมวด 4 งานผิวผนัง,บัวปูน และปี กโมเนีย
 หมวด 5 งานระบบ
 หมวด 6 งาน Finish
 หมวดงานเบ็ดเตล็ด
5. เอกสารตรวจสอบสภาพบานก่อนการส่ งมอบลูกค้า (NP List) คือ การตรวจสอบ
รายการทั้งหมดที่ก่อสร้ างเสร็ จสิ้ น ตั้งแต่งานภายนอกอาคาร งานภายนอกที่ตอ้ งผ่าน
มาตรฐาน งานภายในอาคารชั้นล่าง และงานภายในชั้นบน

2.2 แนวทางการลดปัญหาการส่ งมอบงาน
จากการศึกษาข้างต้น เราได้ทราบถึ งสาเหตุ และข้อกาหนดในการก่ อสร้ างบ้านพักอาศัย
ก่อนส่ งมอบงานแล้ว พบว่าผลจากขั้นตอนการทางานที่ปฏิบตั ิมาจากอดีตนั้น ส่ งผลให้การส่ งมอบ
ล่ า ช้า และเลื่ อนระยะเวลาที่ ย าวนานออกไป ฉะนั้นแล้วจึ งหาแนวทางให้ทุ กฝ่ ายดาเนิ นการได้
ถูกต้องและมีประสิ ทธิภาพ ซึ่ งปั ญหาเหล่านี้อาจใช้แนวทางการลดปั ญหาได้ ดังนี้
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1. การจัดประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง ทางโครงการหรื อผูร้ ับเหมาเข้าการอบรม หรื อปรึ กษาหารื อ
กันในหัวข้อปั ญหาที่เกิ ดขึ้น โดยแบ่งออกแบ่งวาระต่าง ๆ เพื่อการทางานที่ดีข้ ึนและ
ไปในแนวทางเดียวกัน ส่ งข้อดีต่อทุกฝ่ าย และไม่ยดื ระยะเวลาในการทางาน

รู ปที่ 2.1 การประชุมผูท้ ี่เกี่ยวข้อง
2. การนาเครื่ องมือควบคุมคุณภาพเข้ามาใช้ เพื่อแสดงถึงปั ญหาที่เกิดขึ้นโดยจัดทาขึ้นจาก
ข้อมูลที่เราได้จดั ประชุมและอบรม นาข้อมูลจากอดีตที่ไม่เคยจัดประชุ มและอบรม กับ
การจัดประชุมและอบรมมาเปรี ยบเทียบกัน

2.3 งานศึกษาทีเ่ กีย่ วข้ อง
ฉวีวรรณ ลิ้ ม วัฒนพันธ์ ชัย (2546)ได้ท าการศึ กษาสภาพและปั ญหาของการบริ หารงาน
ก่อสร้ างของ มหาวิทยาลัยมหิ ดลและแนวทางในการปรับปรุ งแก้ไขปั ญหาอุปสรรค ผลการวิจยั
พบว่า เจ้า หน้า ที่ พัส ดุ ผูป้ ฏิ บ ตั ิ งานด้านการบริ หารงานก่ อสร้ าง มี ค วามรู้ ใ น ระดับสู ง และมี
ประสบการณ์ ในระดับ ปานกลางและการศึ กษาสภาพการบริ หารงานก่ อสร้ าง พบว่าขาดการ
วางแผนและไม่มีความพร้ อม ในแบบรู ปรายการก่อสร้ าง การริ เริ่ มโครงการมาจาก ผูบ้ ริ หาร การ
ก่อสร้างส่ วนใหญ่คดั เลือก ผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดการควบคุมหากเป็ นโครงการขนาดใหญ่จะใช้บุคลากร
ภายนอกผูต้ รวจสอบงาน จะแต่งตั้งจากผูป้ ฏิบตั ิงานประจาปั ญหาเกิดจากขาดข้อมูลที่ชดั เจนและ
ความถูกต้องใน การวางแผน ออกแบบล่าช้าและมีการแก้ไขแบบรู ป การก่อสร้างเกิดจากแบบรู ปมี
การแก้ไขและ เกิดจากผูร้ ับจ้างขาดสภาพคล่อง ผูค้ วบคุมไม่ควบคุม งานโดยใกล้ชิดผูต้ รวจสอบงาน
ขาดความรู้และประสบการณ์ ดา้ นบริ หารงานก่อสร้างข้อเสนอแนะ มหาวิทยาลัยมหิ ดลควรกาหนด
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หลักเกณฑ์ และวิธีการในการวางแผนด้านการ บริ หารงานก่อสร้าง พิจารณาคัดเลือกผูร้ ับจ้างโดย
คานึ งถึ ง ศักยภาพในการดาเนิ นการก่อสร้ าง เป็ นสาคัญ ปรับปรุ งระเบียบที่ เกี่ ยวข้อง ให้มีความ
คล่ องตัวและ จัดอบรมเพื่อเพิ่ม ความรู ้ แก่ เจ้าหน้าที่ ที่ ปฏิ บ ตั ิ ราชการบริ หารงานก่ อสร้ างอย่า ง
สม่าเสมอ
วีณฐั กานต์ รัตนธีรวงศ์ (2547) ศึกษาเรื่ อง แนวทางการป้ องกันและแก้ไขความล่าช้าในการ
ก่อสร้ างบ้านพักอาศัย โดยการใช้การสารวจโดยการใช้แบบสอบถามถึ งความสาคัญและความถี่
เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิดความล่าช้าในการก่อสร้างอาคารที่พกั อาศัยโดยแบ่งสาเหตุของความล่าช้า
ออกเป็ น 8 ช่วงดังนี้
1. ช่วงก่อนการก่อสร้ าง สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิ ด
มากที่สุดคือ เรื่ องความล่าช้าในการติดต่อราชการ
2. ช่วงเตรี ยมงานก่อสร้าง สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิด
มากที่สุดคือ เรื่ องวัสดุข้ ึนราคา
3. ช่วงงานดิน สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องผูร้ ับเหมาขาดแคลนแรงงาน สาเหตุที่เกิดมาก
ที่สุดคือ เรื่ องฝนตกทางานลาบาก
4. ช่ วงงานเสาเข็มกับงานฐานราก สาเหตุ ที่สาคัญที่ สุดคือ การตอกเสาเข็มผิดตาแหน่ ง
สาเหตุที่เกิดมากที่สุดคือ เรื่ องรถปูนส่ งไม่เป็ นเวลา
5. ช่วงงานโครงสร้างบนดิน สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ การขาดแคลนวัสดุก่อสร้าง สาเหตุที่
เกิดมากที่สุดคือ เรื่ องรายละเอียดแบบก่อสร้างบ้านไม่สมบูรณ์
6. ช่วงงานสถาปั ตยกรรม สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิดมาก
ที่สุดคือ เรื่ องแบบไม่ชดั เจนขัดแย้ง
7. ช่วงงานประปาและสุ ขาภิบาล สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่
เกิดมากที่สุดคือ วัสดุเข้าไม่ตรงเวลา
8. ช่วงงานไฟฟ้ า สาเหตุที่สาคัญที่สุดคือ เรื่ องเงินทุนหมุนเวียน สาเหตุที่เกิดมากที่สุดคือ
เรื่ องความล่าช้าจากงานก่อนหน้าที่ยงั ทาไม่เสร็ จ
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มานพ เด่นศุภกิ จ (2548) ศึกษาเรื่ อง ปั ญหาอุปสรรคในก่อสร้ างอาคารที่พกั อาศัย โดยการ
ใช้แบบสารวจในการสอบถามเพื่อถามถึงความสาคัญและความถี่ เกี่ยวกับสาเหตุที่ทาให้เกิ ดปั ญหา
และอุ ปสรรคในการก่ อสร้ างอาคารที่พกั อาศัย และวิธีการสัมภาษณ์ ผูเ้ ชี่ ยวชาญอีก 3 ท่าน จาก
ผลการวิจยั ทาให้ทราบได้ว่าปั ญหาใดบ้างที่เป็ นปั ญหาอุปสรรคสาคัญ ปั ญหาใดเป็ นอุปสรรคร่ วม
และปั ญหาใดเป็ นปั ญหาวิกฤตในความเห็ นของผูอ้ อกแบบ ผูค้ วบคุ มงาน ผูร้ ับเหมาก่อสร้ าง และ
ผูบ้ ริ หารก่อสร้าง โดยมีวกิ ฤตดังนี้
1. การขาดแคลนช่างฝี มือ
2. ผูร้ ับเหมาขาดแคลนบุคลากร
3. ผูร้ ับเหมาขาดการใช้หลักบริ หาร
4. วัสดุอุปกรณ์ในท้องถิ่นขาดแคลนหรื อยกเลิกการผลิต
5. แรงงานไร้ฝีมือแอบอ้างว่าเป็ นช่างเพื่อจะได้รับค่าแรงที่สูงขึ้น
6. มีการแก้ไขหรื อเปลี่ยนแปลงรู ปแบบ

