บทที่ 1
บทนํา
ความสําคัญของปญหา
ในการพัฒนาโครงการหมูบาน โครงการสวนใหญ มักจะเขาขายตองจัดสรรที่ดินดวย
ขอกําหนดวา หากมีการแบงแปลงยอยตั้งแต 10 แปลงขึ้นไป ตามพระราชบัญญัติ จัดสรรที่ดิน
พ.ศ. 2543 มีสาระสําคัญสวนหนึ่งคือการกําหนดใหมีสาธารณูปโภคเพื่ออํานวยความสะดวกและ
เสริมสรางความเปนอยูที่ดีใหกับ ผูอยูอาศัยในโครงการ ซึ่งโดยทั่วไปแลวจะประกอบไปดวย ระบบ
ไฟฟา ระบบประปา ถนนและทางเทา ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัดน้ําเสีย สวน สนามเด็กเลนและ
สนามกีฬา โดยรายละเอียดประกอบจะแตกตางกันเล็กนอย ตามขอกําหนดของแตละจังหวัด
ดั ง นั้ น งานก อ สร า งสาธารณู ป โภค จึ ง ถื อ ได ว า เป น เรื่ อ งสํ า คั ญ มากเรื่ อ งหนึ่ ง ใน
กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร ซึ่งหากเกิดปญหาทั้งจากความลาชาในการกอสราง
งานกอสรางไมไดคุณภาพที่ดี งบประมาณในการกอสรางบานปลาย เปนตน แลวปญหาตางๆ
เหลานี้ จะสงผลกระทบตอการพัฒนาโครงการในขั้นตอนตอไป เชน ผูบริโภคไมกลาตัดสินใจซื้อบาน
ในโครงการเนื่องจากยังไมเห็นระบบสาธารณูปโภคที่เสร็จสมบูรณ มีปริมาณเงินหมุนเวียนไม
เพียงพอตามตามแผนงานที่วางไวเนื่องจากเงินจมไปกับการค้ําประกันการกอสรางสาธารณูปโภค
เกิดการรองเรียนจากผูอยูอาศัยในโครงการเรื่องการชํารุดเสียหายของงานสาธารณูปโภคเปน
ประจําหากทําการกอสรางไมไดมาตรฐานที่ดี และปญหาดังกลาวจะสะสมเรื่อยมาจนปญหาตกไป
อยูกับนิติบุคคลหมูบาน ผูมีหนาที่ดูแลสาธารณูปโภคตอจากผูพัฒนาโครงการ เชน มีถนนใน
หมูบานเสียหายพรอมกันอยู 5 จุดแตนิติบุคคลมีเงินพอที่จะซอมถนนไดเพียง 2 จุด ก็จะเกิดปญหา
วาจะเลือกซอมที่จุดใดกอนและไมวาจะตัดสินใจอยางไรจะมีลูกบานกลุมหนึ่งไมพอใจ อาจลุกลาม
ไปถึงขั้นไมยอมจายเงินคาสวนกลางอีกตอไป กลายเปนปญหาเรื้อรังไมจบสิ้น ซึ่งหากถนนถูก
กอสรางอยางมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ดีตั้งแตแรกแลว ปญหาดังกลาวจะไมเกิดขึ้น สิ่งเหลานี้จะ
สงผลใหผูพัฒนาโครงการเสื่อมเสียชื่อเสียง และถูกลดทอนความนาเชื่อถือลงไปในระยะยาว
ปญหาดังกลาวสามารถปองกัน หรือ บรรเทาลงไดดวยหลายปจจัย เชน ผูพัฒนา
โครงการให ค วามสํ า คั ญ และเล็ ง เห็ น ป ญหาที่ อ าจตามมาไดห ากงานสาธารณู ป โภคมี ป ญ หา
ผูพัฒนาไดจัดสรรงบประมาณสําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคไวอยางเพียงพอ ผูซื้อบานใน
โครงการตระหนักและตรวจสอบงานสาธารณูปโภคกอนตัดสินใจซื้อเสมอ และที่จะขาดไปไมได
1

2
เลย คือ โครงการไดผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภคที่ดี มีแนวโนมที่ที่จะไมกอใหเกิดปญหา
และสามารถทํางาน ไดแลวเสร็จตามที่โครงการกําหนด ทั้งดาน ระยะเวลา คุณภาพงานและ
คาใชจาย
การคัดเลือกผูรับเหมากอสรางเปนสิ่งที่ปฏิบัติกนั เปนมาตรฐานทั่วไปในงานกอสราง
สําหรับหนวยงานราชการมักทําการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตนของผูรับเหมาไวกอน ดวยการจด
ทะเบียนผู รับเหมา โดยแบง เปน ลํ า ดับชั้น ตา ง ๆ โดยแต ล ะชั้น ก็จ ะมีขอกํา หนดเกี่ยวกับ งานที่
สามารถเสนอราคาไดแตกตางกันไป สวนในภาคเอกชนนั้น มักใชการเปรียบเทียบคุณสมบัติตางๆ
เปนเฉพาะงาน เชน ประสบการณงานที่ผานมา ทุนจดทะเบียน ฐานะทางการเงิน บุคลากร เปน
องคประกอบในการตัดสินใจควบคูกับราคาที่เสนอ
แตคุณสมบัติที่นํามาใชในการคัดเลือกเพื่อใหไดผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภค
ที่ดี ยังไมเปนที่แนชัดวาประกอบไปดวยคุณสมบัติใดบางและแตละคุณสมบัติมีความสําคัญมาก
นอย ตางกันอยางไรบาง งานวิจัยนี้จึงมุงเนน การศึกษาถึงสาเหตุของปญหา ความถี่และความ
รุนแรง ในการกอสรางงานสาธารณูปโภค เพื่อเปนขอมูลนํามากําหนด คุณสมบัติและคาน้ําหนัก
ในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภค ในโครงการพัฒนาหมูบานจัดสรร ซึ่งจะสงผล
ใหกระบวนการคัดเลือกผูรับเหมาเปนไปอยางมีระบบ สามารถหาผูรับเหมาที่ดีที่สุดไดอยางแทจริง
วัตถุประสงคของการวิจยั
1. วิ เ คราะห ค วามรุ น แรงและความถี่ ที่ ส ง ผลกระทบต อ การพั ฒ นาโครงการ ที่
เกี่ยวของกับผูรับเหมากอสรางงานสาธารณูปโภคเชิงสถิติ อันจะนําไปสูการกําหนดความสัมพันธ
ระหวางปญหา ความถี่ ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกี่ยวของ
2. ทดสอบความสัมพันธระหวางปญหาในการกอสรางงานสาธารณูปโภค ความถี่
ระดับความรุนแรงและผลกระทบที่เกี่ยวของ อันจะนํามาสูการกําหนดคุณสมบัติที่สําคัญของ
ผูรับเหมาในการกอสรางงานสาธารณูปโภค
3. วิเคราะหคาถวงน้ําหนักของคุณสมบัติ ในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงาน
สาธารณูปโภคที่จะนํามาสูการกําหนดคุณสมบัติในการคัดเลือกผูรับเหมาที่มีคุณภาพสําหรับ
กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร
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สมมติฐานการวิจยั
ความสัมพันธระหวางปญหาที่เกี่ยวของกับผูรับเหมา ความถี่ ระดับความรุนแรง และ
ผลกระทบที่เกี่ยวของ เปนตัวกําหนดคุณสมบัติของผูรับเหมาในการกอสรางงานสาธารณูปโภค
ขอบเขตการวิจัย
เชิงพื้นที่ เนนศึกษาโครงการหมูบานจัดสรร ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล
เชิงทฤษฎี หรือ แนวคิด เกี่ยวกับคาน้ําหนักที่คํานวณได คํานวณดวยการประยุกต
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะห ( Analytical Hierarchy Process: AHP) ของ Thomas Saaty
(1980)
ผลการวิเคราะหคาถวงน้ําหนักคุณสมบัติในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางที่ไดเปน
ภาพรวมของการกอสรางงานสาธารณูปโภคในโครงการหมูบานจัดสรร ไมรวมถึงงานกอสรางบาง
ประเภทที่มีขอจํากัดพิเศษในการทํางานของผูรับเหมา เชน ผูรับเหมางานวางทอประปาตองขึ้น
ทะเบียนกับการประปานครหลวง หรือ ผูรับเหมางานกอสรางสะพานตองเปนผูไดรับใบอนุญาต
ของกรุงเทพมหานครและอาจจําเปนตองวางเงินประกันหรือมีขอตกลงที่เกี่ยวกับการปองกันความ
เสียหายของงานกับเจาหนาที่ทองถิ่นกอนจึงจะดําเนินการได เปนตน
นิยามศัพทเฉพาะ
คุ ณ สมบั ติ หมายถึ ง ลั ก ษณะของผู รั บ เหมาก อ สร า งที่ บริ ษั ท ผู พั ฒ นาโครงการ
หมูบานจัดสรรและหนวยงานราชการ นํามาใชในการพิจารณาการคัดเลือกจัดจาง
เกณฑการคัดเลือก หมายถึง คุณสมบัติของผูรับเหมากอสรางที่ใชในการพิจารณา
จัดอันดับ เพื่อคัดเลือกผูรับเหมาที่ดีที่สุดสําหรับการกอสรางงานสาธารณูปโภคในโครงการหมูบาน
จัดสรร
ผูรับเหมา หมายถึง ผูที่ทําสัญญารับจางกอสรางกับบริษัทผูพัฒนาโครงการหมูบาน
จัดสรร
งานสาธารณูปโภค หมายถึง สิ่งอํานวยความสะดวกพื้นฐานในโครงการหมูบาน
จัดสรร ตามที่ระบุใน พระราชบัญญัติ จัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 ไดแก ระบบระบายน้ํา ระบบบําบัด
น้ําเสีย ถนน ทางเดิน ทางเทา ระบบไฟฟา ระบบโทรศัพท และ สวนสาธารณะ
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โครงการหมูบานจัดสรร หมายถึง โครงการหมูบานที่มีการแบงแปลงยอยรวมกันสิบ
แปลงขึ้นไป
กรุงเทพและปริมณฑล หมายถึง พื้นที่เขตจังหวัดกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี
สมุทรปราการ นครปฐมและสมุทรสาคร
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหประยุกต (modified Analytical Hierarchy Process:
modified AHP) โดยประยุกตใหการเปรียบเทียบคาความสําคัญของปจจัยสามารถวิเคราะหไดดวย
ตัวผูวิจัย โดยใชขอมูลจากแบบสอบถามมาทําการเปรียบเทียบคาความสําคัญทีละคู ซึ่งหากเปน
กระบวนการลําดับชั้นเชิงวิเคราะหทั่วไป ผูตอบแบบสอบถามตองเปนผูเปรียบเทียบคาความสําคัญ
ของปจจัย
ประโยชนที่คาดวาจะไดรบั
1. ไดสัดสวนคาถวงน้ําหนักของคุณสมบัติในการคัดเลือกผูรับเหมากอสรางงาน
สาธารณูปโภคในโครงการหมูบานจัดสรร
2. ได เ กณฑ พื้ น ฐานสํ า หรั บ การกํ า หนดคุ ณ สมบั ติ ผู รั บ เหมาที่ มี คุ ณ ภาพสํ า หรั บ
กระบวนการพัฒนาโครงการหมูบานจัดสรร

