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รายงานนี้เปนความคิดเห็นเฉพาะบุคคลของผูศึกษา



ง

บทสรุปสําหรับผูบริหาร

รายงานการศึกษาฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. การศึกษาวิเคราะหปจจัยตาง ๆ ที่เปนปญหา และอุปสรรค ในการบริหารจัดการ

การกอสรางอสังหาริมทรัพยของกระทรวงการตางประเทศ ในตางประเทศ ซึ่งประกอบดวย
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ รวมทั้งทําเนียบเอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ และบานพัก
ขาราชการ โดยใชกรณีการกอสรางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดแหงใหมเปนกรณีศึกษา

2.. การศึกษาหาแนวทาง ขอคิดเห็น รวมทั้งขอเสนอแนะเชิงนโยบายในการบริหารจัดการ
การกอสรางอสังหาริมทรัพยในตางประเทศของกระทรวงการตางประเทศเพื่อมีการบริหารจัดการ
อยางมีประสิทธิภาพและใหเกิดประโยชนสูงสุดแกทางราชการ

3. เพื่อประโยชนสําหรับหนวยงานอ่ืนๆ สําหรับใชเปนกรณีศึกษา บทเรียนหรือนําไปปรับ
ใชในการบริหารจัดการกับงานในลักษณะที่คลายคลึงกัน เพื่อการสงเสริมประสิทธิภาพการทํางาน
ของขาราชการและองคกรที่สังกัดในภาพรวมดวยเชนกัน

รายงานเร่ืองน้ีเปนการศึกษาเร่ืองการติดตามประเมินผลการกอสรางอาคารที่ทําการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด และทําเนียบเอกอัครราชทูต พรอมอาคารบานพักขาราชการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ (ซึ่งต้ังอยูในอาณาบริเวณเดียวกัน) ซึ่งเปนการศึกษาวิจัยจากประสบการณ
ในการปฎิบัติงานจริงโดยผูเขียนซึ่งไดเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในฐานะประธานคณะกรรมการ
ตรวจการจางการกอสรางฯ (คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและควบคุมดูแล
การบริหารจัดการการกอสราง ต้ังแตเร่ิมตนการกอสรางจนถึงปจจุบัน รวมทั้งการหาแนวทาง แกไข
ปญหา/อุปสรรคและขอขัดของตาง ๆ ที่สงผลกระทบใหการกอสรางประสบภาวะชะงักงันเปนระยะ ๆ
มาโดยตลอด) ทั้งน้ี เปนการศึกษาวิเคราะหโดยการนําทฤษฎกีารบริหารจัดการ ซึ่งใชกรอบแนวความคดิ
POLC (Planning, Organising, Leading, Controlling) มาใชเปนพื้นฐานสําคัญในการศึกษาและ
วิเคราะห

ผลการศึกษาพบวา ปญหาสําคัญที่สุดของงานกอสราง  คือ การบริหารจัดการโครงการไมมี
ประสิทธิภาพดีพอทั้งในแงของการ Planning, Organising, Leading, Controlling ฝายผูรับเหมา
กอสรางมีงานกอสรางโครงการขนาดใหญหลายแหงอยูกอนแลวในปากีสถาน จึงแบงสรรทีมงาน
ของบริษัทฯ ไปควบคุม ดูแลงานอ่ืนเปนหลัก แตจัดทีมงานบริหาร และสถาปนิก/วิศวกรโครงการ
แตละสายงานที่ไมมีคุณภาพ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญที่ดีและเหมาะสมเพียงพอมากํากับ
ดูแลงานโครงการกอสรางของสถานเอกอัครราชทูตไทย รวมทั้งการที่ผูรับเหมาไดใชผูรับเหมาชวง
(Sub-Contractor) ซึ่งเปนผูรับเหมาชวงที่ไมมีความรูและประสบการณ ความเชี่ยวชาญในงานอยาง
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เหมาะสมดีพอ จากปจจัยตาง ๆ เหลาน้ี สงผลใหการบริหารจัดการโครงการกอสรางของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ  ประสบปญหาและอุปสรรคหลายประการ  ทําใหตองปรับปรุงแกไขงานเปนระยะ ๆ
และพัฒนาการของการกอสรางไมเปนไปตามกรอบชวงเวลา และแผนงานที่กําหนดไว

ผูเขียนไดมีขอคิดเห็น และขอเสนอแนะเชิงนโยบายหลายประการ  คือ
1. การเสนอใหใชบริษัทรับเหมากอสรางที่มีชื่อเสียงดีเปนที่รูจัก ยอมรับในคุณภาพและ

ความสามารถ  ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในงานกอสรางและหากเปนไปได ควรเปน
บริษัทของคนไทย  ซึ่งปจจุบันมีบริษัทไทยที่มีขีดความสามารถสูงและไปรับงานกอสรางขนาดใหญใน
ตางประเทศหลายแหง   การเปนบริษัทไทยจะมีความยืดหยุนสูง เพราะรูจัก เขาใจคนไทยดีชวยให
การประสานงานและการทํางานรวมกันกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนไปอยางราบร่ืน

2. ผูออกแบบและควบคุมงานกอสรางควรเปนบริษัทเดียวกัน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ใชกัน
ทั่วไป เพราะผูออกแบบกอสรางจะมีความรูและเขาใจในแนวความคิด หลักการและรายละเอียดของ
การออกแบบอยางถูกตอง ชัดเจนทุกแงมุม และหากไดทําหนาที่ควบคุมงานกอสรางดวย จะชวยให
สามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี มีประสิทธิภาพ

3. บริษัทผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง กับ บริษัทรับเหมากอสรางไมควรเปนบริษัท
เดียวกัน หรือมาจากบริษัทในเครือธุรกิจเดียวกัน ดวยเหตุผลที่สําคัญ ในแงการตรวจสอบและควบคุม
งานการกอสราง หากฝายผูออกแบบและควบคุมงานกอสรางเปนคนละบริษัทกับฝายผูรับเหมา กอสราง
ก็จะทําใหแตละบริษัทตองทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อใหไดผลงานที่ดี สมบูรณแบบตรงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว เน่ืองจากไมมีความผูกพันหรือสายสัมพันธในเร่ืองผลประโยชน
ทางธุรกิจที่จะทําใหตองเอ้ืออํานวยประโยชนซึ่งกันและกัน

4. การออกแบบแปลนกอสรางอาคารควรพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย อาทิ ที่ต้ัง
สภาพแวดลอม  ภูมิอากาศ ปจจัยพื้นฐานสําคัญ เชน ปจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม รวมทั้งควร คํานึงถึง
อนาคตที่ตองมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับสภาพการณ
การออกแบบอาคารจึงตองใหมีความยืดหยุน ปรับตัวใหเขากับระบบตาง ๆ ไดงายเชนกัน นอกจากน้ัน
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ที่ดําเนินโครงการกอสรางฯ อาจมีบทบาทในทางสรางสรรค
ตอการกอสรางไดในบางกรณีเทาที่จําเปน เหมาะสมกับสถานการณ โดยใช Prestige หรือ ความเปน
สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญเอ้ืออํานวยความสะดวกแกการกอสราง

5. ในแงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  สําหรับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกอสราง และ/
หรือ บริหารจัดการโครงการกอสรางของกระทรวงฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักจัดหาและบริหาร
ทรัพยสินน้ัน  ในระยะยาว  กระทรวงฯ ควรใหความสําคัญกับสํานักจัดหาฯ ใหมากยิ่งขึ้นโดยจะ ตอง
มีวิสัยทัศน และนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและสงเสริมขีดความสามารถ และประสิทธิภาพในการ
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ปฏิบัติงานของสํานักจัดหาฯ ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การเพิ่มและพัฒนาบุคลากร พรอมกับการ
พัฒนาระบบฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่สําคัญและเกี่ยวของ เชน  กฎระเบียบ ขั้นตอน
ตาง ๆ ที่เปนหลักเกณฑสําคัญในกระบวนการพิจารณา และการบริหารจัดการโครงการกอสรางตาง ๆ
ของกระทรวงฯ เน่ืองจากสํานักจัดหาฯ  เปนหนวยงานที่มีบทบาทที่สําคัญในการดําเนินยุทธศาสตร
และภารกิจสําคัญของกระทรวงฯ ในระยะยาว คือ การจัดซื้อ หรือ กอสรางอาคารที่ทําการ/ทําเนียบ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ  นอกจากน้ัน ยังตองมีความตอเน่ืองของ
นโยบาย และการปฏิบัติดวยเชนกัน

6. ผูเขียนยังมีขอเสนอแนะเชิงนโยบาย โดยใหกระทรวงฯ อาจพิจารณาแนวคิดการ
Outsourcing ซึ่งเนนประโยชนสูงสุดของการใชทรัพยากร ทั้งในแงของการลงทุน และความเชี่ยวชาญ
ของบุคลากรในการดําเนินงาน โดยการใหผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินงานที่ตองการความเชี่ยวชาญ
เฉพาะดาน หรือใชเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่งการ Outsourcing น้ี เปนแนวโนมอันหน่ึงของระบบการ
บริหารจัดการสมัยใหม ที่ใชเปนยุทธศาสตรในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจ
ดานตางๆ ขององคกรดวย   สําหรับกรณีกระทรวงฯ น้ัน  การ Outsourcing อาจเปนการดําเนินการ
เฉพาะดานเทาที่จําเปนและเหมาะสมกับสภาพการณ และเปนรายกรณี
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กิตติกรรมประกาศ

รายงานการศึกษาสวนบุคคลฉบับน้ี  ผูเขียนเลือกทําการศึกษาเร่ือง การติดตามประเมินผล
การกอสรางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดแหงใหม  สวนหน่ึงเพราะเปนภารกิจที่อยูใน
ความรับผิดชอบ ดูแลโดยตรงของผูเขียน  ทําใหผูเขียนมีประสบการณตรงและไดรับทราบขอมูลที่
เกี่ยวของหลากหลาย ทั้งจากการเขาไปตรวจงานกอสรางเปนระยะๆ  การปรึกษาหารือและสอบถาม
ขอคิดเห็น ปญหา อุปสรรคตางๆ ในงานจากผูมีสวนรวมเกี่ยวของ เชน ผูบริหารระดับสูงที่กําหนด
นโยบายและดูแลงานดานการจัดซื้อ/กอสรางอสังหาริมทรัพยของกระทรวงฯ  กรรมการในคณะ
กรรมการตรวจการจางการกอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ สถาปนิก/วิศวกรผูควบคุมงานฝายไทย
รวมทั้งฝายผูรับเหมากอสรางดวย

ผูเขียนขอขอบคุณบุคคลตาง ๆ ที่มีสวนชวยใหการทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีบรรลุเปาหมาย
และสําเร็จลุลวงไปได นับต้ังแต ทานเอกอัครราชทูตมารุต จิตรปฏิมา เอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัดและผูบังคับบัญชา ที่ไดใหการสงเสริมและสนับสนุนอยางเต็มที่แกผูเขียนใหเขารับการ
ฝกอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูต รุนที่ 2  นอกจากน้ัน  ผูเขียนยังไดรับความกรุณาจากผูที่เกี่ยวของ
อีกหลายทานที่ไดมีมุทิตาจิตในการใหขอมูล ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะ ที่เปนประโยชนอยางยิ่ง
สําหรับการทํารายงานการศึกษาฉบับน้ี คือ ทานเอกอัครราชทูตประจํากระทรวงฯ นายอิศร ปกมนตรี
นายนิพนธ เพ็ชรพรประภาส อดีตผูอํานวยการสวนจัดหาและบริหารทรัพยสินในตางประเทศ
นางตองฤดี มากบุญ ผูอํานวยการสวนจัดหาฯ คนปจจุบัน รวมทั้งเจาหนาที่บริษัท แปลน อาคิเต็ค
จํากัด และบริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด ผูควบคุมและกํากับ ดูแลงานโครงการกอสรางฯ เชน
นายนิติศักด์ิ ชอบดํารงธรรม ผูอํานวยการโครงการ นายศานิต กี่บุตร ผูจัดการโครงการ นายอธิติ
ปญญายงค  ผูจัดการสนามและสถาปนิก เปนตน

ผูเขียนใครขอขอบพระคุณอาจารยที่ปรึกษาทุกทานที่ใหขอคิดเห็นคําแนะนําและขอเสนอ
แนะที่ทรงคุณคาและเปนประโยชนตอการปรับปรุงเน้ือหาและสาระของรายงานฉบับน้ีใหครบถวน
และสมบูรณมากขึ้น

ทายที่สุด ผูเขียนขอขอบคุณกระทรวงการตางประเทศ โดยเฉพาะสถาบันการตางประเทศ
เทวะวงศวโรปการ และเจาหนาที่ทุกคนซึ่งใหความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุน โดยการใหความ
รวมมือรวมใจทุมเทการทํางานอยางเต็มที่ และเหน็ดเหน่ือย ทั้งการจัดฝกอบรม ดูแลเอาใจใสผูเขารับ
การอบรมอยางดียิ่ง ทําใหพวกเราทุกคนไดรับทั้งความรู และประสบการณที่ทรงคุณคา พรอมกับ
ความสนุกสนานควบคูกันไปดวย
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บทที่ 1
บทนํา

1.1 ภูมิหลังและความสําคัญของการศึกษา
ในโลกยุคปจจุบัน บทบาทของกระทรวงการตางประเทศไทยไดมีการขยายตัวออกไปอยางมาก

ทั้งในและตางประเทศ ในการน้ี กระทรวงฯจึงใหความสําคัญกับการบริหารจัดการทรัพยสินทั้งหมด
ที่มีอยูทั้งภายในประเทศและตางประเทศใหเกิดประโยชนสูงสุด ในอันที่จะชวยเสริมบทบาทและ
ภารกิจที่เพิ่มมากขึ้นอยางรวดเร็วใหมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเฉพาะอยางยิ่ง เพื่อเปนการสงเสริม
และสนับสนุนหนวยงานของกระทรวงฯในตางประเทศ ทั้งสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
ใหปฎิบัติงานตามนโยบายของกระทรวงฯ และรัฐบาล ไดสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายที่
กําหนดไว ทั้งน้ี  ปจจัยสําคัญที่สุดอันหน่ึงที่จะชวยใหภารกิจดังกลาวสัมฤทธิ์ผล คือ การมีอาคาร
สถานที่ทําการของสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพัก
กงสุลใหญ ที่มีลักษณะสวยงาม เหมาะสมกับสถานะ โดยมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่พรอมสําหรับ
การปฎิบัติภารกิจไดอยางมีประสิทธิภาพ อีกทั้งเพื่อเปนการสงเสริมเกียรติยศ และศักด์ิศรีของ
ประเทศไทยในภาพรวม

ในขณะน้ี กระทรวงการตางประเทศมีทรัพยสินที่เปนสํานักงานในตางประเทศและทําเนียบ/
บานพักที่อยูในความดูแลใน 65 ประเทศ จํานวน 92 แหง รวมเปนอสังหาริมทรัพยในความดูแลใน
ตางประเทศทั้งหมดจํานวน 184 อาคาร โดยเปนอาคารที่ทําการที่รัฐบาลไทยจัดซื้อเปนกรรมสิทธิ์แลว
จํานวน 47 แหง นอกจากน้ัน ไดมีการจัดซื้อทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญจํานวน 52 แหง
อยางไรก็ดี  ยังมีสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญที่จําเปนตองเชาอาคารที่ทําการจํานวน 45 แหง
ขณะเดียวกัน กระทรวงฯ ยังตองเชาอาคารสําหรับใชเปนทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญ
อีกจํานวน 40 แหง ในภูมิภาคตางๆทั่วโลก 1

ทั้งน้ี  กระทรวงการตางประเทศ  ทั้งในอดีตและปจจุบันมีนโยบายสําคัญประการหน่ึง คือ
การจัดซื้อหรือกอสรางอาคารที่ทําการและทาํเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญแหงใหม

1 นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค, รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ือง แนวทางการจัดซื้อ/กอสราง
อสังหาริมทรัพยในตางประเทศ, หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 58, วิทยาลัยนักบริหาร
สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ประจําป 2551 : หนาที่ 1
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เพื่อทดแทนการเชา โดยมีวัตถุประสงคหลัก ดังน้ี 2

1) เพื่อลดภาระคาเชาอาคารที่ทําการและทําเนียบฯ หรือบานพักฯในตางประเทศ เพราะ
ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศมีภาระเปนคาใชจายในการเชาอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ และทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญ เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น ปละประมาณ
300 ลานบาท อีกทั้ง กระบวนการเชาในตางประเทศบางแหงก็มีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอนจากฝาย
ผูใหเชาและบางประเทศ เชนอินเดีย ผูใหเชา จะเรียกเก็บเงินคาเชาลวงหนา เปนเวลา 1 ป เปนตน

2) เพื่อทดแทนอาคารเดิมที่อยูในสภาพเกาทรุดโทรมเกินกวาที่จะดําเนินการปรับปรุง
ซอมแซมหรือมีเน้ือที่แออัดคับแคบ และไมสามารถขยายเพื่อรองรับกับปริมาณงานของสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในปจจุบัน  รวมทั้งไมสามารถใหสํานักงานอ่ืน ๆ  อาทิ  สํานักงาน
ผูชวยทูตฝายการพานิชย ที่ปรึกษานักเรียนไทย และสํานักงานผูชวยทูตฝายทหาร ฯลฯ เขามารวม
อยูดวย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงานตามนโยบายทีมประเทศไทย

3) เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยใหอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถาน
กงสลุใหญ และทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสลุใหญ โดยทางราชการสามารถลงทุนติดต้ังอุปกรณ
สําหรับการรักษาความปลอดภัยที่มีประสิทธิภาพสูง สืบเน่ืองจากที่ต้ังหรืออาคารปจจุบัน มีความเสี่ยง
หรือลอแหลมตอภัยคุกคามจากการกอการราย

4) เพื่อความสงางามของอาคารที่ทําการและทําเนียบฯ/บานพักฯ รวมทั้งรัฐบาลไทยสามารถ
ลงทุนตกแตงภายใน และติดต้ังอุปกรณสํานักงานที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย สมศักด์ิศรี และ
ฐานะของประเทศไทยในตางประเทศ อีกทั้งยังถือเปนการลงทุนระยะยาวของรัฐบาล เพราะสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ นับเปนอสังหาริมทรัพยของรัฐในตางประเทศ ซึ่งจะตองมีอยู
ตลอดไป

 อยางไรก็ดี แมจะมีนโยบายดังกลาว แตในทางปฏิบัติ กระทรวงการตางประเทศสามารถ
เร่ิมดําเนินการจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญและทาํเนียบ
เอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญได ในชวงภายหลังวิกฤติการณทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2540   ทั้งน้ี
โดยไดเร่ิมตนกระบวนการต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 2547 โดยกระทรวงฯ ไดหยิบยกประเด็น
วัตถุประสงคหลักทั้ง 4 ขอดังกลาว หารือและทําความตกลงกับกรมบัญชีกลาง  กระทรวงการคลัง
ในการหักเงินรายไดคาธรรมเนียมการกงสุล (ตามปกติจะตองนําสงกระทรวงการคลังเพื่อเปนรายได
แผนดิน) จํานวนรอยละ 20 หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปวา “เงิน 20%” เปนคาจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่
ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ และทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญ ซึ่ง

2นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค, อางแลว, หนา 1-2
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กระทรวงการคลังไดเห็นชอบโดยออกเปนขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียม
การกงสุล (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547 3

สําหรับการจัดลําดับความสําคัญในการจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่ทําการสถานอกอัครราชทูต/
สถานกงสุลใหญ และทําเนียบเอกอัครราชทูต/บานพักกงสุลใหญน้ัน กระทรวงฯ ไดพิจารณาจาก
ปจจัย ทั้งดานงบประมาณและเหตุผลดานการรักษาความปลอดภัย  โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปญหาภัยคุกคาม
จากการกอการรายระหวางประเทศ ซึ่งเปนปญหาสําคัญในปจจุบัน โดยสรุปแบงเปน 5 ระดับ 4 คือ

1) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในประเทศเพื่อนบานหรือในกลุมประเทศ
ASEAN ซึ่งยังเชาที่ทําการอยู เชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงยางกุง สิงคโปร และ กรุงจาการตา

2) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในประเทศที่มีความสาํคัญทางยุทธศาสตร
ดานเศรษฐกิจ/การเมืองตอประเทศไทย  เชน  จีน ญ่ีปุน อินเดีย สหภาพยุโรป

3) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในประเทศที่มีอัตราคาเชาอาคารสถานที่สูง
เชน สถานกงสุลใหญ ณ นคร เซี่ยงไฮ เฉิงตู กวางโจว คุนหมิง  เปนตน

4) สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญในประเทศหรือเมืองซึ่งมีสถานการณหรือ
เงื่อนไขพิเศษ เชน กรุงอิสลามาบัด ซึ่งรัฐบาลไทยไดเชาที่ดินเปลาระยะยาวแบบไมมีกําหนดเปน
เวลาหลายปแลว และไดรับการเรงรัดจากรัฐบาลประเทศเจาภาพใหรีบดําเนินการกอสรางอาคาร
หรือใชประโยชนในที่ดิน มิฉะน้ัน  รัฐบาลปากีสถานจะดําเนินการเวนคืนที่ดินดังกลาว

5) ประเทศอ่ืนๆที่สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสลุใหญมีความคิดริเร่ิมและเสนอให
กระทรวงฯ พิจารณาจัดซื้อที่ดินและอาคารเพื่อทดแทนการเชา หรือ ทดแทนอาคารที่ใชอยูใน
ปจจุบันซึ่งมีสภาพเกาแกและชํารุดทรุดโทรม เชน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงราบัต

โดยสรุปภาพรวม กระทรวงการตางประเทศมีอสังหาริมทรัพยในตางประเทศโดยเฉพาะ
โครงการจัดซื้อ/กอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ซึ่งอยูในระหวาง
การดําเนินการในปจจุบันเปนจํานวน 12 โครงการ 5 ดังน้ี

1. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปกกิ่ง
2. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
3. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว
4. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงนิวเดลี

3 ขอบังคับกระทรวงการคลังวาดวยการหักเงินคาธรรมเนียมการกงสุล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2547
4นางสาวมธุรพจนา อิทธะรงค, อางแลว, หนา 4-5
5 ขอมูลจากสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ
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5. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญ ณ นคร เซี่ยงไฮ
6. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร
7. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการตา
8. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวลลิงตัน
9. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญ ณ แขวงสะหวันนะเขต
10. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานกงสุลใหญ ณ นครกวางโจว
11. โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
12. โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมานามา
สําหรับประเด็นที่เปนหัวขอหลักในการศึกษาคร้ังน้ี คือ การบริหารจัดการการกอสรางอาคาร

ที่ทําการ และทําเนียบเอกอัครราชทูตพรอมบานพักขาราชการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุง
อิสลามาบัด ซึ่งมีภูมิหลังและความเปนมาโดยสรุป6 คือ
              กระทรวงการตางประเทศไดเชาที่ดินระยะยาวแบบไมมีกําหนด (perpetual lease) ในเขต
Diplomatic Enclaveในกรุงอิสลามาบัด ประเทศปากีสถาน โดยมีเน้ือที่ประมาณ 8 ไรจากรัฐบาล
ปากีสถานต้ังแตป พ.ศ. 2535  เพื่อเปนการเตรียมการสําหรับการกอสรางอาคารที่ทําการสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯและบานพักสําหรับขาราชการสถาน
เอกอัครราชทูตฯทั้งหมด  แตในชวงที่ผานมา นับต้ังแตไดทําการเชาที่ดินดังกลาว ยงัมิไดมกีารดําเนินการ
กอสราง เน่ืองจากปญหาสําคัญจากขอจํากัดดานงบประมาณ โดยเฉพาะอยางยิ่งภายหลังการเกิด
วิกฤติการณทางเศรษฐกิจเมื่อป พ.ศ. 2540 ตอมาในเดือนมีนาคม พ.ศ. 2548 กระทรวงการตางประเทศ
ปากีสถานไดมีหนังสือแจงสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด ขอใหรัฐบาลไทยเร่ิมดําเนินการ
กอสรางอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ บนที่ดินผืนดังกลาวขางตน ภายในระยะเวลา 1 ป  มิฉะน้ัน
ทางการปากีสถานจะเวนคืนที่ดินดังกลาว

จากเหตุผลดังกลาว กระทรวงการตางประเทศไทยจึงไหความสําคัญเรงดวนตอโครงการ
กอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 กระทรวงฯ
จึงไดอนุมัติใหมีการวาจาง บริษัท แปลน อารคิเต็ค จํากัด และ บริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด เปนผู
ออกแบบอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตฯ ตลอดจนทําเนียบเอกอัครราชทูตฯและบานพักขาราชการ
ภายในวงเงินคาจาง 16,967,692 บาท หรือเทากับรอยละ 6 ของงบประมาณคากอสราง ซึ่งไดมีการ
คํานวนไวที่ 282,794,874 บาทโดยใชเงิน 20% เปนคาดําเนินการ บริษัท แปลน อาคิเต็คฯ ได

6 ขอมูลจากสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ
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ดําเนินการออกแบบแลวเสร็จ และตอมาทางการปากีสถาน (Capital Development Authority -CDA)
ไดอนุมัติแบบกอสรางดังกลาว หลังจากน้ันกระทรวงฯ จึงไดวาจางบริษัท China State Construction
and Engineering Corporation Limited (Pakistan Branch) เปนผูรับเหมากอสรางภายในวงเงิน
298,000,000 บาท  ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการกอสรางต้ังแตวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551  โดยกําหนดให
การกอสรางเสร็จตามสัญญาภายในวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 แตประสบกับปญหาและอุปสรรค
ตาง ๆ จนทําใหการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดการดังกลาว  กระทรวงฯ จึงไดขยายสัญญาการ
กอสรางกับบริษัทผูรับเหมากอสรางออกไปถึงวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2553 7

1.2 วัตถุประสงคของการศึกษา
1. เพื่อการศึกษาและวิเคราะห หาแนวทางการบริหารจัดการ และควบคุมดูแลการกอสราง

สถานเอกอัครราชทูตใหเสร็จสมบูรณและเรียบรอย ตามวัตถุประสงคของกระทรวงฯ
2. เพื่อรวบรวมปญหาและอุปสรรคสําคัญตางๆที่เกิดขึ้น ต้ังแตเร่ิมกอสราง และในชวงที่

กําลังดําเนินการกอสราง
3. การหาแนวทางและวิธีการในการปรับปรุงงาน และแกไขปญหาตางๆ ใหสําเร็จลุลวง

โดยเรียบรอย และสมบูรณ
4. เพื่อเปนขอมูล และ/หรือกรณีศึกษา สําหรับกระทรวงฯ หรือหนวยงานเกี่ยวของ

เน่ืองจากการดําเนินการกอสรางอาคารที่ทาํการสถานเอกอัครราชทูตฯทําเนียบเอกอัคราชทูตฯ
รวมทั้งบานพักขาราชการในประเทศที่มี “สถานการณพิเศษ” ดังเชนประเทศปากีสถาน มีปจจัย
และองคประกอบเกี่ยวของที่แตกตางหลากหลายประการ ซึ่งทําใหกระบวนการกอสรางประสบปญหา
และอุปสรรคมากมาย

ผูเขียนเห็นวา  การทํารายงานการศึกษาฉบับน้ีนาจะเปนประโยชนพอสมควรสําหรับผูที่มี
อํานาจหนาที่เกี่ยวของ และ/หรือ หนวยงานราชการอ่ืน ๆ รวมทั้งผูที่สนใจในการนําขอมูลจาก
ประสบการณตาง ๆ  ดังที่ปรากฎในรายงานการศึกษาฉบับน้ีไปเปนบทเรียนหรือปรับใชในการบริหาร
จัดการกับงานในลักษณะที่คลายคลึงกัน เพื่อสงเสริมประสิทธิภาพการทํางานของตนเองและองคกร
ที่สังกัดในภาพรวมดวยเชนกัน

7 ขอมูลจากสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน  สํานักงานปลัดกระทรวง  กระทรวงการตางประเทศ
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1.3 ขอบเขตและเน้ือหาของการศึกษา
รายงานการศึกษาน้ี เปนการศึกษาวิจัยจากประสบการณในการปฎิบัติงานจริงโดยผู เขียน

รายงานการศึกษา ซึ่งไดเขาไปมีสวนรวมโดยตรงในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจาง
การกอสรางอาคารที่ทาํการสถานเอกอัครราชทูต พรอมทําเนียบเอกอัครราชทูตฯและที่พักของ
ขาราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ทั้งน้ี  คณะกรรมการดังกลาวมีอํานาจหนาที่ในการตรวจสอบและ
ควบคุม ดูแลการบริหารจัดการการกอสรางต้ังแตเร่ิมการกอสรางจนถึงปจจุบัน รวมทั้งการควบคุม
ดูแลและหาแนวทางแกไขปญหา/อุปสรรค และขอขัดของตาง ๆ ที่สงผลกระทบใหการกอสราง
ประสบภาวะชะงักงันเปนระยะๆ มาโดยตลอด

1.) คณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ ซึ่งมี 5 คน ประกอบดวยผูศึกษา ซึ่งเปนอัครราชทูต
ที่ปรึกษาในฐานะประธานคณะกรรมการฯ และเลขานุการโทจากสถานเอกอัครราชทูตฯ 1 คน
นอกจากน้ัน สมาชิกคณะกรรมการฯ อีก 3 คนประกอบดวย อาจารย   ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมศาสตร
และการตรวจสอบและควบคุมงาน กอสรางของทางราชการ ซึ่งจะประจําอยูในประเทศไทยเปน
สวนใหญ ดังน้ัน ในทางปฎิบัติ ประธานคณะกรรมการฯ จะทําหนาที่ตรวจสอบ ควบคุมดูแล และ
ติดตามพัฒนาการของการกอสรางรวมทั้งการหาทางแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ โดยจะตอง
ประสานงานกับบริษัทที่ปรึกษาที่ควบคุมงานกอสรางอยางใกลชิด นอกจากน้ัน ยังมีสวนชวยในการ
อํานวยความสะดวกดานตางๆ แกบริษัทผูรับเหมากอสรางฯ เพื่อใหการดําเนินการกอสรางเปนไป
อยางราบร่ืน

2.) ขอบเขตของรายงานการศึกษาน้ีจะเร่ิมต้ังแต ภูมิหลังและที่มาของเหตุผลที่กระทรวงฯ
ใหความสําคัญอยางเรงดวนตอการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
และความสําคัญของเร่ืองการบริหารจัดการการกอสรางฯ และตอมา กระทรวงฯ  ไดพิจารณาอนุมัติ
ใหจาง บริษัท แปลน อารคิเต็คฯ เปนผูดําเนินการออกแบบจนแลวเสร็จ และเสนอใหหนวยงานที่
เกี่ยวของของทางการปากีสถานพิจารณาอนุมัติแบบกอสรางดังกลาว  จากน้ัน กระทรวงฯ ไดวาจาง
บริษัทผูรับเหมากอสรางและบริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุม ดูแลงานกอสรางใหเปนไปตามแบบกอสราง
ซึ่งไดเร่ิมดําเนินการกอสรางมาจนถึงปจจุบัน  รายงานน้ีจะทําการศึกษาวิเคราะหสถานะและพัฒนาการ
ของการกอสราง ปญหา อุปสรรค และปจจัยที่เกี่ยวของดานตาง ๆ  ตลอดจนสภาพการณแวดลอมที่
เกี่ยวของ ซึ่งสงผลกระทบตอความกาวหนาของงานกอสราง โดยใชแนวความคิดและทฤษฎีการ
บริหารที่เกี่ยวของเปนกรอบการศึกษา รวมทั้งการเก็บขอมูลจากการเขาไปตรวจพื้นที่จริง (On-site
Investigation) ของผูเขียนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ การปรึกษาหารือ/
สัมภาษณ วิศวกรและสถาปนิกที่ปรึกษา ผูควบคุมงานกสรางซึ่งอยูประจําที่ site งานกอสรางเพื่อให
ไดขอมูล รายละเอียดที่เกี่ยวของ รวมทั้งภาพรวมของงานกอสรางที่ถูกตองอยางแทจริง
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3.) ระยะเวลาของรายงานการศึกษาดังกลาวน้ี  จะเปนการทําการศึกษาวิเคราะห ต้ังแตชวง
เร่ิมตนการกอสราง กลาวคือ ต้ังแตวันเร่ิมสัญญากอสรางในวันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2551 ถึงกําหนด
วันสิ้นสุดสัญญาการกอสรางชวงแรก คือวันที่ 20 กุมภาพันธ พ.ศ. 2553 เน่ืองจากเปนชวงที่การ
ดําเนินการกอสรางประสบปญหา และอุปสรรคหลายประการ  ทั้งที่เปนปญหา ซึ่งเปนผลกระทบจาก
สถานการณความขัดแยงทางการเมือง  การสูรบ และการกอการรายภายในประเทศ  ปญหาจากระบบราชการ
ปากีสถาน และปญหาสําคัญที่สุดคือระบบการบริหารจัดการของบริษัทรับเหมากอสรางดวย  เปนตน

1.4 ประโยชนท่ีจะไดรับจากการศึกษา
1 ) ผูเขียนเห็นวา การถายทอดประสบการณการทํางานในฐานะประธานคณะกรรมการ

ดังกลาว เปนรายงานซึ่งเปนการติดตามประเมินผลการกอสราง รวบรวมขอมูลและวิเคราะหปญหา
อุปสรรคสําคัญตาง ๆ ในการทํางาน รวมทั้งแนวทางในการบริหารจัดการเเละขอเสนอแนะเชิงนโยบาย
เกี่ยวกับการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัดดังกลาว นาจะเปน
ประโยชนตอกระทรวงฯ หรือผูที่จะตองปฏิบัติหนาที่เกี่ยวของในการนําไปศกึษาเพื่อเปนแนวทางในการ
ทํางาน หรือปรับใชใหเปนประโยชนตอองคกร รวมทั้งเพื่อสงเสริมเเละพัฒนาการทํางานใหมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง ปจจุบันกระทรวงการตางประเทศ มีนโยบายและยุทธศาสตร
ระยะยาวที่จะจัดหา/หรือกอสรางอาคารสถานที่ทําการสําหรับสถานเอกอัครราชทูตเเละสถานกงสุล
ใหญทั่วโลก  ซึ่งรวมทั้งการจัดหาที่พักอาศัยที่มีคุณภาพดี สงางาม และเหมาะสมแกสถานภาพของ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ  ตลอดทั้งขาราชการของหนวยงานดวย

2 ) การมีสถานที่ทําการที่ดีและสมบูรณเเบบ นอกจากจะชวยประหยัดงบประมาณคาเชา
สถานที่ทําการ ทําเนียบเอกอัครราชทูตฯ และที่พักขาราชการปละหลายลานบาทแลว ยังชวยใหสถาน
เอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญฯ สามารถดําเนินโครงการ กิจกรรมตาง ๆ ไดหลากหลายเเละมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เน่ืองจาก การมีสถานที่ทําการเปนหลักแหลง ขนาดเหมาะสมพรอมสรรพสิ่ง
อํานวยความสะดวกที่เอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน  เชน  การจัดประชุมและจัดเลี้ยงคณะทูต การจัดงาน
สงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน งานดานสารนิเทศ การจัดงานเผยแพรทาง
วัฒนธรรม การสงเสริมการทองเที่ยวประชาสัมพันธประเทศไทยในรูปแบบที่หลากหลายและเปน
ประโยชนมากยิ่งขึ้น เเละที่สําคัญที่สุด คือ การจัดงานวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวฯ/วันชาติไทย โดยไมตองใชบริการจัดงานตามโรงแรมชั้นหน่ึงในประเทศปากีสถาน
ซึ่งมีไมมากนัก และสิ้นเปลืองคาใชจายสูง   ดังน้ัน การมีสถานที่ทําการที่ดี  เหมาะสม และสามารถ
จัดงานสําคัญ อาทิ งานวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ ที่เหมาะสม ภูมิฐาน สมเกียรติและฐานะของ
ประเทศจะชวยสงเสริมศักด์ิศรี เกียรติภูมิของประเทศไทยเเละคนไทยในภาพรวมดวยเชนกัน
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บทที่ 2
แนวคิด ทฤษฎี และผลงานการวิจัย/ศึกษาที่เก่ียวของ

ผูเขียนรายงานการศึกษาฉบับน้ีมีความเห็นวา  การมีระบบการบริหารจัดการที่ดีเปนสิ่งที่มี
ความสําคัญอยางยิ่งสําหรับทุกองคกร ในการดําเนินการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตรและนโยบายทุกดาน
ใหสามารถดําเนินงานไปได  และบรรลุผลตามเปาหมายและวัตถุประสงคที่กําหนดไว  ดังน้ัน  ทุกองคกร/
หนวยงานจึงตองมีระบบ วิธีการบริหารจัดการ รวมทั้งเทคนิคการทํางานที่สามารถใชทรัพยากร
ทุกอยางที่มีอยู ทั้งงบประมาณ บุคลากร วัสดุอุปกรณตางๆ อยางมีประสิทธิภาพใหเกิดประโยชนสูงสุด
โดยเฉพาะอยางยิ่ง ระบบการบริหารจัดการที่ชวยประสานงานและภารกิจ เพื่อใหมีการทํางานเปนทีม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด การนําเสนอรายงานในบทน้ีเปนการนําทฤษฎีและ
แนวความคิดเกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการซึ่งใชกรอบแนวความคิด POLC (Planning, Organising,
Leading, Controlling) มาใชในการศึกษาและวิเคราะหการบริหารจัดการการกอสราง โดยจะมีการ
รวบรวมปญหา อุปสรรคที่สําคัญตาง ๆ ที่เกิดขึ้น ต้ังแตเร่ิมตนการดําเนินงานกอสราง  ในชวงระหวาง
การกอสราง รวมทั้งการหาแนวทาง วิธีการแกไขปญหา  เน่ืองจากการดําเนินงานกอสรางในประเทศ
ที่มี “สถานการณพิเศษ” ดังเชน ปากีสถาน มีปจจัยและองคประกอบที่เกี่ยวของหลากหลาย อาทิ
ความไมสงบทางการเมือง  การกอการรายดวยวิธีการตาง ๆ ทั้งการโจมตีดวยกําลังอาวุธ  การใช
ระเบิดพลีชีพ ตลอดจนการสูรบระหวางฝายรัฐบาลกับกลุมกอการรายที่เกิดขึ้นเปนระยะ ๆ ในพื้นที่
เขตตาง ๆ ทั่วประเทศ รวมทั้งปญหาจากระบบราชการของปากีสถานเอง ซึ่งสงผลใหกระบวนการ
กอสรางประสบปญหาและอุปสรรคมากมาย จนไมสามารถดําเนินการใหเสร็จสิ้นไดตามกําหนดการ

2.1 ทฤษฎีการบริหารจัดการภายใตกรอบ POLC
ความสําเร็จหรือลมเหลวขององคกรทั้งภาครัฐและเอกชนขึ้นอยูกับบทบาทของการบริหาร

จัดการอยางมาก  หากมีการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (effective management) จะสงผลตอ
ความสําเร็จตามวัตถุประสงคและเปาหมายขององคกรน้ันเปนอยางสูง  รายงานการศึกษาฉบับน้ีจะ
ใชการวิเคราะหโดยใชทฤษฎีการบริหารภายใตกรอบความคิด POLC 8 ซึ่งเปนแนวทางที่นิยมใช

8Carpenter, Mason   Baner, Talya   Erdogan, Berrin  2009. Principle of Management
Chapter 5.  http://www.flatworldknowledge.com/node/29039#web-29039
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อยางแพรหลายพอสมควรในปจจุบัน โดยเห็นวา ระบบการบริหารจัดการที่ดีมีหลักสําคัญ 4 ประการ คือ
การวางแผน (Planning) การจัดระเบียบองคกร (Organising) ความเปนผูนํา (Leading) และการควบคุม
(Controlling) นอกจากน้ัน  ตามทฤษฎีน้ีชี้ใหเห็นถึงบทบาทของการบริหารจัดการที่สําคัญอันหน่ึง
คือ ความรับผิดชอบในประเด็นตาง ๆ ดังน้ี

1. การกําหนดวัตถุประสงคขององคกรตามวิสัยทัศนที่วางไว
2. การวางแผนงานที่ proactive เพื่อความเจริญกาวหนาของงานในอนาคต
3. การคาดการณและวางแผนงานเพื่อใหเหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงตาง ๆ
4. การบูรณาการทรัพยากรมนุษย และทรัพยากรอ่ืนๆ ที่มีอยูเพื่อใชประโยชน
5. การบริหารและควบคุมกิจกรรมทุกดานขององคกร
6. ความรับผิดชอบตอการดําเนินงานและองคกรน้ัน
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2.2 ทักษะตาง ๆ ในการบริหารจัดการ
นอกจากน้ัน ตามแนวความคิดทฤษฎีดังกลาวยังเนนทักษะตางๆ ในการบริหารจัดการ

(Management) เปนประเด็นสําคัญใชประกอบการวิเคราะห แบงเปนทักษะตางๆ ดังน้ี 9

1. Planning Skills หมายถึง ทักษะในการคิดเชิงยุทธศาสตรโดยมองในภาพรวมและมี
ความรูทางเทคนิคที่เกี่ยวของ มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนและสามารถบูรณาการใชประโยชนจากสิ่งตาง ๆ
ที่มีอยูใหทํางานสอดคลองกัน นอกจากน้ัน ในกระบวนการตัดสินใจ จะตองมีความรูและเขาใจ
ทางเลือกตาง ๆ โดยสามารถประเมิน คิดและตัดสินใจไดอยางสรางสรรค มีความรูความเขาใจใน
ผลประโยชนของผูรวมงานทุกคน ตลอดจนสามารถสื่อสารผลการตัดสินใจใหทุกคนในองคกร
ทราบและเขาใจทั่วกัน

2. Organising Skills หมายถึง ทักษะการบริหารจัดการเร่ืองเวลา  ความสามารถในการ
Focus งาน เขาใจในบทบาทฝายสนับสนุนในกรอบขององคกร นอกจากน้ัน ในแงการทํางาน
เปนทีม หมายถึง  ทักษะในการสรางเครือขายเพื่อกระจายขอมูลอยางทั่วถึง อีกทั้งทักษะในการ
ใหความรู อบรม และพัฒนาทีมงาน การกําหนด มอบหมายบทบาท หนาที่และความรับผิดชอบ
แกทีมงาน รวมทั้งการใชประโยชนจากทรัพยากรที่มีอยูทั้งหมด(คนและทรัพยสินตางๆ)เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุด(making optimum use of resources) แกองคกร

3. Leading Skills ไดแก ทักษะในการทําความเขาใจความคิดของบุคคลากรและสราง
แรงบันดาลใจ(motivation) แกคนในองคกร อีกทั้งยังสามารถสรางความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน
ในหนวยงานและสื่อสารใหทุกคนในองคกรเขาใจถูกตอง นอกจากน้ัน ยังหมายถึงทักษะใน
การสรุปรวบรวมขอมูลและประเมินปญหาไดดี โดยมีกระบวนการแกไขปญหาที่ดี และมีทักษะ
ในการเจรจาสูง มีความรับผิดชอบ กลาตัดสินใจ เปนบุคคลที่ไดรับการยอมรับ เชื่อถือจากคน
ในองคกรและเปนมิตรกับทุกคน

4. Controlling Skills คือ ทักษะที่เกี่ยวของกับการกําหนดมาตรฐานและมาตรวัดผล
การทํางานโดยมีความยืดหยุนและความสามารถในการปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงได
เปนอยางดี มีความพรอมที่จะเปลี่ยนแปลงไปสูทิศทางใหมโดยมีการประเมิณผลการตัดสินใจ
อยางสม่ําเสมอ นอกจากน้ัน ยังมีการเตรียมพรอมที่จะปรับปรุงและแกไขจุดออนขององคกร
และมีการตรวจสอบ(monitor) สภาพแวดลอมภายนอกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางสม่ําเสมอ

9Charles Sturt University. “ Business Management and Change”, Business Studies. New South
Wales High School Certificate Course.  http://hsc.csu.edu.au/business_studies/mgt_change
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อน่ึง ในการทํารายงานการวิจัยชิ้นน้ียังใชกรอบความคิดและขอมูลจากแหลงอ่ืนเพื่อประกอบ
การศึกษา  อาทิ รายงานการศึกษาสวนบุคคลเร่ืองแนวทางการจัดซื้อ/กอสรางสังหาริมทรัพยใน
ตางประเทศ ซึ่งจัดทําโดย นาวสาวมธุรพจนา อิทธะรงค หลักสูตรนักบริหารระดับสูง รุนที่ 58 วิทยาลัย
นักบริหาร สถาบันพัฒนาขาราชการพลเรือน สํานักงาน ก.พ. ป พ.ศ. 2551 การสอบถามขอมูล/
สัมภาษณเจาหนาที่ ผูบริหารจากสาํนักจัดหาและบริหารทรัพยสิน กระทรวงการตางประเทศในประเด็น
ที่เกี่ยวกับแนวนโยบาย หลักการและวัตถุประสงคสําคัญตาง ๆ ของกระทรวงฯ ในการบริหารจัดการ
ทรัพยสินของกระทรวงฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง  การจัดซื้อที่ดิน และการกอสรางอาคารที่ทําการสถาน
เอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ  ตลอดจนขอมูลที่เกี่ยวของ  อาทิ  ภูมิหลัง
ความเปนมาและพัฒนาการของการเตรียมการจัดการกอสรางสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

นอกจากน้ัน ในสวนที่เปนประเด็นหัวใจสําคัญอันหน่ึงสําหรับการศึกษาและวิเคราะหเร่ืองน้ี
คือ  ขอมูลจากรายงานสรุปผลการควบคุมงานกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด
จัดทําโดย บริษัท แปลน อารคิเต็ค จํากัด และ บริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด ซึ่งเปนผูออกแบบและ
ควบคุมการกอสรางดังกลาว อีกทั้งขอมูลที่สําคัญตางๆ เกี่ยวการกอสรางซึ่งไดรับจากเจาหนาที่ของ
บริษัทดังกลาว ทั้งในรูปของการปรึกษา/หารือ  ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะรวมทั้ง การสัมภาษณ
สถาปนิก/วิศวกรผูควบคุมการกอสรางจากบริษัทฯ  ซึ่งชวยใหทราบถึงประเด็นตาง ๆ ที่เปนสาระ สําคัญ
ทั้งหมดของการกอสราง และไดสรางสําหรับงานวิจัยฉบับน้ี ทั้งในแงของพัฒนาการดานตาง ๆ ของ
การกอสรางต้ังแตเร่ิมตน ตลอดจนปญหาและอุปสรรค จากแงมุมที่หลากหลาย  ซึ่งชวยใหผูศึกษา
เร่ืองน้ีเขาใจ และมองเห็นภาพรวมของการกอสรางทั้งหมดกระจางชัดยิ่งขึ้น อันเปนประโยชนและ
สรางคุณูปการอยางสูงสําหรับการจัดทํารายงานการศึกษาวิจัยฉบับน้ี
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บทที่ 3
ผลการศึกษา

การบริหารจัดการโครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
ทําเนียบเอกอัครราชทูตพรอมที่พักขาราชการ น้ัน ไดมีการรวมมือประสานงานกันกับฝายที่
เกี่ยวของรวม 3 ฝาย ดังน้ี

1.ฝายผูวาจาง  คือ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด
2.ฝายผูควบคุมงาน คือ บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัดและ บริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด
3.ฝายผูรับจาง  คือ บริษัท China State Construction and Engineering Corporation Limited

(Pakistan Branch)
ทั้งน้ี แตละฝายไดจัดบุคคลากร เพื่อประสานงานโครงการกอสรางฯ ดังน้ี
1. ฝายผูวาจาง
คณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ ประกอบดวย นายชาญชัย เจียมบุญศรี อัครราชทูต

ที่ปรึกษาและประธานกรรมการ และกรรมการอีก 4 คน คือ  ม.ร.ว.จักรรถ จิตรพงศ  ผ.ศ.อาจ วสุวาณิช
นายนพ โรจนวานิช และนายปราโมทย  ประมูลทรัพย  บุคคลที่ 1 และ 5 เปนขาราชการสถาน
เอกอัครราชทูตฯ กรรมการอีก 3 คน เปนอาจารย ผูเชี่ยวชาญดานสถาปตยกรรมศาสตรและการตรวจสอบ
และควบคุมงานกอสรางของทางราชการ ภารกิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการน้ี คือ มี
หนาที่ กํากับ ตรวจสอบและควบคุม ดูแลการกอสรางใหเสร็จสิ้นสมบูรณและเรียบรอย ตามเปาหมาย
ที่วางไว

คณะกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานกอสรางฯประกอบดวย นายมานะชัย วัฒนาวงศารัตน
ประธานกรรมการ และกรรมการ 2 คน คือ นายนรินทร นิโครธานนท และนายคาลิด มามูด (บุคคล
ที่ 1 และ2 เปนขาราชการ และคนที่ 3 เปนเจาหนาที่ทองถิ่นของสถานเอกอัครราชทูตฯ  สําหรับ
บทบาท ภาระ หนาที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการน้ี คือ การกํากับ ควบคุม และดูแลฝาย
ผูควบคุมงานกอสรางฯ (ประกอบดวยเจาหนาที่บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัด และบริษัท แปลน
สตูดิโอ จํากัด ที่เปนสถาปนิก/วิศวกร และชางเทคนิค ผูเชี่ยวชาญตาง ๆ เกี่ยวกับการกอสรางฯ) ที่จะ
ทําหนาที่กํากับ ตรวจสอบ และควบคุม ดูแลผูรับเหมากอสรางใหดําเนินการกอสรางเสร็จเรียบรอย
สมบูรณตามเปาหมายตอไป



13

2. ฝายผูควบคุมงานกอสราง
บริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัดและบริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด มีเจาหนาที่ ดังน้ี 10

1. นายนิติศักด์ิ ชอบดํารงธรรม  ผูอํานวยการโครงการ  2. นายศานิต กี่บุตร  ผูจัดการโครงการ
3. นายประทีป แสงนิล  สถาปนิกอาวุโส  4. นายพีระ พงศรพีพร  วิศวกรโยธาอาวุโส
5. นางสาวศรินดา อรชร  วิศวกรไฟฟาอาวุโส  6. นายลทัธพล รัตนธรรม วิศวกรเคร่ืองกลอาวุโส
7. นายอธิติ ปญญายงค  ผูจัดการสนามและสถาปนิก 8. นายเสริมศักดา  ชัยมานิต  วิศวกรไฟฟา
9. นายบรูฮัน บอมอ  ชางเทคนิคงานอาคาร

10 รายงานสรุปการควบคุมงานกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด จัดทํา
โดยบริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัดและ บริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด รายงานประจําเดือน

 ฉบับที่ 20 (วันที่ 21 ก.พ.2553 ถึง วันที่ 20 มี.ค.2553)



14

ฝายผูควบคุมงานกอสรางจะทําหนาที่ในการกํากับ ตรวจสอบ และควบคุมดูแลฝายผูรับเหมา
กอสราง ใหดําเนินการกอสรางเสร็จสมบูรณ และเรียบรอยตามแบบแผน และรายละเอียดตาง ๆ ที่
ไดกําหนดไวในแบบแปลนกอสราง  ทั้งน้ี ฝายผูควบคุมงานกอสรางไดมอบหมายใหบุคคลที่ 7 ถึง 9
อยูประจําที่ Site งานกอสราง เพื่อทําหนาที่ควบคุม ดูแล และกํากับ ตรวจสอบการกอสรางใน
รายละเอียด รวมทั้งหาแนวทางการแกไขปญหาตาง ๆ ที่เกิดขึ้นพรอมทั้งการทํารายงานเสนอหนวยงาน
ตนสังกัดและสถานเอกอัครราชทูตฯ ตามลําดับ โดยบุคคลหมายเลข 1 ถึง 6 ซึ่งอยูที่ประเทศไทยจะ
เดินทางมายัง site งานกอสรางเปนระยะ ๆ เพื่อตรวจสอบผลการกอสราง ปรึกษาหารือและรายงาน
ใหฝายผูวาจาง (สถานเอกอัครราชทูตฯ) ทราบถึงพัฒนาการของการกอสราง และรายละเอียดทุกดาน
เกี่ยวกับการกอสราง อาทิ ปญหาและขอขัดของตาง ๆ ที่เปนอุปสรรคตอความกาวหนาของงาน
และรายงานใหสถานเอกอัครราชทูตฯ ทราบและหารือถึงแนวทางการติดตาม ประเมินผลงาน รวมทั้ง
หาแนวทางในการแกไขปญหา อุปสรรคตาง ๆ ตอไปดวย

3. ฝายผูรับเหมากอสราง
โครงสรางผูบริหารฝายผูรับเหมากอสรางประกอบดวย 11 Mr.Cao Ye, Project Director;

Mr. Zhang Guoling, Project Manager;  Mr.Xu Jin Song, Vice Manager;  Mr.Hou Li Min, General
Engineer; Mr.Ma Zhong Liang, Business (Finance) Manager ซึ่งเปนเจาหนาที่ในฝายตาง ๆ ของ
บริษัท China State Construction and Engineering Corporation Limited (Pakistan Branch) ที่
ประจําอยูที่ประเทศปากีสถาน และใน site งานกอสราง ทําหนาที่ทั้งในดานการวางนโยบายและ
ยุทธศาสตรหลัก รวมทั้งแผนงานกอสรางในภาพรวมใหเปนไปตามแบบแปลนการกอสราง และ
บริหารจัดการโครงการกอสรางในรายละเอียด ทั้งน้ี โดยอยูภายใตการกาํกับ ควบคุม ดูแลของ
เจาหนาที่จากบริษัทแปลนอาคิเต็ค จํากัด และบริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด ที่ประจําอยูที่ siteงาน
กอสราง  นอกจากน้ัน ฝายผูรับเหมายังมีเจาหนาที่ระดับรองลงไป รวมทั้งระดับตํ่าสุดที่เปนคนงาน
จีนและปากีสถานดวย

11 รายงานสรุปการควบคุมงานกอสรางสถานเอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงอิสลามาบัด,อางแลว
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3.1 โครงสรางการบริหารโครงการกอสรางฯ ในภาพรวม
โครงสรางการบริหารจัดการโครงการกอสรางที่เหมาะสม 12 ควรประกอบดวยบุคลากรที่สําคัญ

คือ ผูอํานวยการโครงการ เปนผูบริหารสูงสุดมีหนาที่กําหนดวางนโยบายและยุทธศาสตรหลัก เชน
กําหนดเปาหมายหลักของการทํางานใหเสร็จภายใน 20 กุมภาพันธ 2553 หลังจากน้ัน จะตองดูแล
และตรวจสอบความเรียบรอยสมบูรณของงานภายหลังการกอสรางดวย

ผูจัดการโครงการ เปนผูทําหนาที่รับนโยบาย  เปาหมายหลักจากผูอํานวยการโครงการมา
เพื่อจัดทําและวางแผนการทํางานหลัก โดยการประชุมปรึกษาหารือรวมกับวิศวกร/สถาปนิกโครงการ
ซึ่งหมายความถึง วิศวกร/สถาปนิกโครงการแตละสายงาน อาทิ วิศวกร/สถาปนิกดานโครงสราง
การตกแตงภายใน ระบบไฟฟา สุขาภิบาล เคร่ืองปรับอากาศและเคร่ืองกล  เปนตน

เมื่อไดแผนการทํางานหลักแลว วิศวกรและสถาปนิกโครงการทุกสายงานที่เกี่ยวของจะตอง
ไปวางแผนการทํางานในสวนที่อยูในความรับผิดชอบของตนในรายละเอียดวา ภารกิจของตนคืออะไร
และตองทําใหเสร็จในชวงระยะเวลาใด  โดยจัดลําดับความสําคัญของงานวา ในชวงดังกลาวจะตอง
ทําอะไรกอนหลัง รวมทั้งเร่ืองการจัดเตรียมกําลังคน วัสดุอุปกรณตาง ๆ ใหพรอม และเหมาะสมพอ
สําหรับงาน ทั้งในแงของแผนงาน ปริมาณงาน และระยะเวลาการทํางาน ซึ่งเปนเงื่อนไขสาํคัญ
ประการหน่ึงสําหรับความสําเร็จของงานดวย อาทิ กําหนดการทํางานปูพื้นกระเบื้องในพื้นที่ 600
ตารางเมตร (คนงาน 1 คน ปูพื้นได 1 ตารางเมตรตอวัน) ภายในชวงเวลา 60 วัน ดังน้ัน จะตองจัดหา
คนงาน 10 คน ทํางานทุกวันจึงจะเสร็จตามแผนงาน (กรณีน้ีมีสมมุติฐานวา ผูรับเหมาสามารถหา
คนงานมาพรอมอยางนอย 10 คน เพื่อทํางานทุกวันโดยไมมีวันหยุด) เปนตน

วิศวกรสนาม เปนเจาหนาที่ในลําดับรองลงมาซึ่งอยูหนางาน และอยูภายใตการควบคุมของ
วิศวกรหรือสถาปนิกโครงการในแตละสายงานที่เกี่ยวของ วิศวกรสนาม มีหนาที่ศึกษาแผนการทํางาน
และนําแบบแผนดังกลาวมาคํานวณและตรวจสอบปริมาณงานวา จะตองใชวัสดุหรืออุปกรณอะไร
แบบหรือยี่หอใด  ปริมาณเทาไรเมื่อไดขอมูล  แลวจะแจงไปยังวิศวกร/สถาปนิกโครงการใหทราบ
เพื่อสั่งซื้อ วัสดุหรือ สิ่งของดังกลาวมาใชในงานกอสราง หลังจากน้ัน  เมื่อไดวัสดุ/อุปกรณที่จําเปน
ตาง ๆ มา ก็จะสงไปใหอยูในความควบคุมดูแลการใชงานของ Foreman ซึ่งอยูภายใตการควบคุม
ของวิศวกรสนามอีกตอหน่ึง ทั้งน้ี Foreman จะมีลูกทีมประกอบดวยหัวหนาคนงาน (Headman) อีก
2-3 คนโดยปกติ หัวหนาคนงานแตละคนจะควบคุมคนงาน 1 ชุด ประมาณ 5-10 คน ซึ่งเปนคนงาน
ระดับตํ่าสุด (Labour)

12 ขอมูลจากการสัมภาษณนายอธิติ  ปญญายงค ผูจัดการสนามและสถาปนิกผูควบคุมงาน
การกอสรางซึ่งประจําที่ Site งานกอสราง เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ.2553
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3.2 การประเมินผลการศึกษาในภาพรวม
ในเบื้องตน  กระทรวงการตางประเทศ และสถานเอกอัครราชทูตฯ มีนโยบายในการที่จะจาง

บริษัทของคนไทยใหมารับงานการออกแบบ ควบคุมงานและการกอสรางอาคารทําการสถาน
เอกอัครราชทูตฯ และทําเนียบเอกอัครราชทูต พรอมบานพักขาราชการทั้งหมด แตเน่ืองจากปญหา
สถานการณภายในประเทศปากีสถานที่มีการสูรบ  และเหตุการณไมปกติมีความขัดแยงและการใช
กําลังรุนแรงทางการเมืองมาโดยตลอด เปนสาเหตุที่ทําใหไมมีบริษัทของคนไทยสนใจ หรือ “กลา”
เขาไปรับงานการกอสราง ขณะเดียวกัน เมื่อพิจารณาถึงบริษัทกอสรางทองถิ่นในปากสีถานแลว  พบวา
ไมมีบริษัทใดที่มีชื่อเสียง  ความนาเชื่อถือ ตลอดจนมีขีดความสามารถและประสิทธิภาพสูงเพียงพอ
สําหรับงานดังกลาวน้ี ในที่สุด กระทรวงฯ จึงตัดสินใจจางบริษัท China State Construction and
Engineering Corporation Limited (Pakistan Branch) ดวยเหตุผลภายใตสภาพแวดลอมและเงื่อนไข
ที่มีความเปนไปไดมากที่สุด 13 กลาวคือ บริษัทดังกลาวมีสถานะเปนบริษัทขนาดใหญของรัฐบาลจีน
ซึ่งที่มีฐานประจําและงานกอสรางหลายแหงอยูที่ปากีสถาน จึงมีความรูจักคุนเคย และเขาใจสถานการณ
ในปากสีถานพอสมควร ซึ่งนาจะเปนประโยชนในการดําเนินงานกอสรางเชนกัน  อีกทัง้ จีนเปนประเทศ
ที่มีบทบาทและอิทธิพลทางการเมืองสูงในปากีสถาน ในฐานะประเทศมหาอํานาจที่เปนเพื่อนบาน
ใกลชิดติดกันที่ใหความชวยเหลือดานตาง ๆ แกปากีสถานอยางมาก ทําใหปากีสถานมีความ “เกรงใจ”
เปนพิเศษ อยางไรก็ดี  กระทรวงฯไดจางบริษัท แปลน อาคิเต็ค จํากัดและบริษัท แปลน สตูดิโอ จํากัด
ซึ่งเปนบริษัทไทยที่มีชื่อเสียง มีผลงานการออกแบบ ควบคุมงานกอสรางอาคารสําคัญหลายแหง
ในประเทศไทยเปนผูออกแบบและควบคุมงานกอสรางดังกลาว

ในการใชทฤษฎีการบริหารภายใตกรอบความคิด POLC มาพิจารณาและวิเคราะหการบริหาร
จัดการโครงการกอสราง อาจแยกเปนประเด็น(Basic Functions) ได คือ

Planning   ตามหลักการบริหารโครงการกอสรางดังไดกลาวมาขางตนน้ัน Project Director
จะเปนผูกําหนดนโยบายและวางยุทธศาสตรหลัก เพื่อใหการดําเนินงานกอสรางบรรลุเปาหมายภายใน
กําหนดเวลาของสัญญาการกอสราง (20 กุมภาพันธ 2553) และตรวจสอบ ควบคุมดูแลหลังการกอสราง
เพื่อใหงานเสร็จเรียบรอยสมบูรณแบบ โดยผูจัดการโครงการ รับนโยบายหลักมาเพื่อวางแผนงาน
กอสรางหลัก (Master Construction Plan) รวมกับสถาปนิกและวิศวกรโครงการแตละสายงาน (เชน

13 ขอมูลจากการสัมภาษณนายอิศร ปกมนตรี เอกอัครราชทูตประจํากระทรวง ซึ่งทําหนาที่กํากับ
ดูแลงานสํานักจัดหาและบริหารทรัพยสิน  สํานักงานปลัดกระทรวง   กระทรวงการตางประเทศ
เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2553
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งานโครงสราง  งานระบบไฟฟา ประปา สุขาภิบาลฯ) และเมื่อไดแผนงานกอสรางหลักแลว   สถาปนิก
และวิศวกรโครงการรวมกันทําหนาที่กําหนดวางแผนการทํางานในรายละเอียดของแตละสายงานที่อยู
ในความรับผิดชอบของตน ทั้งเร่ือง  การกําหนดชวงระยะเวลาของการทํางาน  การเตรียมการดาน
กําลังคน และวัสดุอุปกรณตาง ๆ ที่จําเปน

อยางไรก็ดี  ปญหาในทางปฏิบัติของผูรับเหมากอสรางคือ อํานาจการควบคุมทุกอยางอยูใน
มือของผูอํานวยการโครงการ ซึ่งตามหลักเปนผูบริหารโครงการและควรทําหนาที่กําหนดนโยบาย
และยุทธศาสตรหลักเทาน้ัน  เน่ืองจากมิใชผูที่รอบรู และเขาใจในรายละเอียดของการกอสรางทั้งหมด
นอกจากน้ัน ผูจัดการโครงการไมมีความสามารถในการบริหารจัดการและวางแผนงานอยางมีประสิทธิภาพ
ดีพอ ตอมา มีการเปลี่ยนแปลงผูจัดการโครงการในระหวางการดําเนินงานโดยแตงต้ังใหวิศวกรสนาม
ซึ่งมิใชผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาทําหนาที่แทน

ผลการตรวจสอบและการปรึกษาหารือกับผูควบคุมงานกอสรางฝายไทย สรุปวาปญหาสําคัญ
ในสวนที่เกี่ยวกับ Planning คือ ฝายผูรับเหมาไมมีการวางแผนกําลังคนที่ดีโดยเฉพาะการขาดแคลน
วิศวกรและสถาปนิกโครงการที่มีประสบการณสูง มีประสิทธิภาพและความสามารถวิเคราะหและ
เขาใจงานไดอยางถองแท  มองเห็นภาพรวมและวางแผนงาน ควบคุม ดูแล มอบหมายงาน รวมทั้งการ
ใชแรงงานกอสราง (ทั้ง Skilled และ Unskilled) อยางมีประสิทธิภาพตามแผนงาน  ตัวอยางคือ วิศวกร
โครงสรางมี 1 คน (งานกอสรางขนาดใหญ เชน สถานเอกอัครราชทูตฯ ควรมีวิศวกรอยางนอย 2 คน
ขึ้นไป) วิศวกรงานระบบก็มีเพียงคนเดียวเชนกัน (ในทางปฏิบัติควรมีอยางนอย 3 คนสําหรับงาน
ระบบไฟฟา ประปา สุขาภิบาล เปนตน) ขณะเดียวกัน จากการสัมภาษณวิศวกรจีนดังกลาว ไดทราบ
วา มีประสบการณนอย จึงไมมีความเชี่ยวชาญในการควบคุมงานดีพอ เน่ืองจากเพิ่งจบการศึกษามาไม
นาน นอกจากน้ัน  ผูรับเหมายังใชวิธีการใหมีผูรับเหมาชวง (Sub-Contractor) มารับชวงงานตอ  แต
ผูรับเหมาชวงไมสามารถจัดหาแรงงานใหพอและสัมพันธกับปริมาณงาน เชน  ตองการคนงานทั้งสอง
ประเภทอยางนอย 100 คน แตจัดหาไดประมาณ 50 คนเทาน้ัน  ทําใหงานเสร็จลาชาไมทันกําหนดการ

Organising ปญหาเร่ืองน้ีก็เปนอุปสรรคสําคัญที่ขัดขวางความกาวหนาของงานเชนกัน
ตัวอยางที่ชัดเจนคือ  เร่ืองการจัดซื้อและจัดหาวัสดุอุปกรณกอสรางที่เหมาะสมตรงสเปคใหทันกับ
จังหวะเวลาและกําหนดการกอสราง  เน่ืองจากผูรับเหมาขาดทีมงานที่ดีซึ่งสามารถพิจารณาเลือกสรร
และจัดซื้อหาวัสดุอุปกรณตามตองการทุกอยาง เชน งานตกแตงภายใน และงานระบบ  เพราะใช
ผูรับเหมาชวงที่ขาดทักษะและความสามารถในการจัดการใหสําเร็จไดภายในกําหนดเวลา  ประกอบ
กับผูรับเหมาชวงตองการลดคาใชจาย จึงพยายามหาซื้อของถูก เพราะตองการเพิ่มผลกําไร  และอาจ
ไดประโยชนจากการจัดซื้อดวยเชนกัน
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ความสามารถในการบริหารจัดการเร่ืองบุคคลากร แรงงาน เคร่ืองจักรและวัสดุอุปกรณที่
ไมดีพอ ทําใหชวงเร่ิมตนการกอสรางเกิดปญหางานไมกาวหนาเทาที่ควร เน่ืองจากไมสามารถจัดหา
บุคคลากรระดับวิศวกรและสถาปนิก รวมทั้งคนงานไดเพียงพอ  นอกจากน้ัน ยังมีปญหาในการนํา
เคร่ืองจักรขนาดใหญ  เชน รถขุดดิน รถบรรทุก เคร่ืองเจาะนํ้าบาดาล คนงาน รวมทั้งวัสดุกอสราง
เขาไปยังสถานที่กอสรางไดยากลําบาก เน่ืองจากเปนเขตที่ต้ังเฉพาะสําหรับสถานเอกอัครราชทูตตาง ๆ
(Diplomatic Enclave) ซึ่งมีจํานวนมาก และเปน sensitive area ที่มีการควบคุม ตรวจตราการผาน
เขา-ออกอยางเขมงวด อยางไรก็ดี ในกรณีดังกลาวน้ี สถานเอกอัครราชทูตฯ มีบทบาทสําคัญในการ
อํานวยความสะดวกดานตาง ๆ ใหผูรับเหมาะสามารถนําบุคลากร แรงงาน และวัสดุอุปกรณดังกลาว
เขาไปได ซึ่งชวยลด/ผอนคลายเงื่อนไขตาง ๆ ที่เปนอุปสรรค ขอจํากัดในการทํางาน และแกไข
ปญหาตาง ๆ ไดพอสมควรโดยเปนการใหความชวยเหลือหลายรูปแบบ ทั้งในแงของการติดตอกับ
หนวยงานทองถิ่นที่เกี่ยวของการออกหนังสือเพื่อขออํานวยความสะดวกดานตาง ๆ รวมทั้ง การใช
ความสัมพันธสวนบุคคลในการติดตอ นอกจากน้ัน  การใชความเปนสถานเอกอัครราชทูตไทยที่มี
prestige พอสมควรก็ชวยเอ้ืออํานวยใหฝายรับเหมากอสรางทํางานไดสะดวก และคลองตัวขึ้น

Leading/Directing การที่ฝายผูรับเหมากอสรางขาดบุคคลากรที่มีความรูความสามารถและ
ประสิทธิภาพเพียงพอ โดยเฉพาะอยางยิ่ง บุคคลากรในระดับผูจัดการโครงการ รวมทั้งวิศวกรและ
สถาปนิกโครงการที่จําเปนสําหรับการกําหนดวางแผน  ควบคุม ดูแลการทํางานแตละสายงานทําให
เกิดปญหาสําคัญในงานกอสรางอยางมากดวย  เน่ืองจากบุคลากรโดยเฉพาะ สถาปนิก/วิศวกรโครงการ
แตละสายงานที่ดี มีความสามารถ ประสิทธิภาพสูง จะมีบทบาทสําคัญในการสื่อสารและเจรจาให
คนงานและชางทุกระดับ มีความเขาใจในทุกเร่ืองที่เกี่ยวของกับงานอยางถูกตองตรงกัน เพื่อใหทํางาน
ตามเปาหมายอยางประสานสอดคลองเปนทีมที่ดี นอกจากน้ัน Leading/Directing Skill มีความหมาย
รวมถึงทักษะ/ความสามารถในการสรุปรวบรวมขอมูลและประเมินปญหาอุปสรรค รวมทั้งความ
รับผิดชอบ กลาตัดสินใจแกไขปญหาไดดี ตลอดจนเปนที่ยอมรับของบุคลากรในหนวยงานทุกคนที่
อยูในระดับรองลงไปดวย

ในการตรวจงานบริเวณสถานที่กอสราง  ผูเขียนในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจการ
จางการกอสรางฯ ไดมีโอกาสประชุมหารือกับสถาปนิกและวิศวกรผูควบคุมงานกอสรางฝายไทย
ทําใหมองเห็นปญหาและจุดออนของผูรับเหมากอสรางในสวนน้ี  จึงแนะนําใหฝายผูรับเหมาจัดหา
บุคลากรที่สําคัญและจําเปนสําหรับงาน โดยเฉพาะอยางยิ่งสถาปนิกและวิศวกรโครงการที่มี
ประสบการณและเชี่ยวชาญงานแตละดานเพิ่มขึ้นใหเพียงพอสําหรับปริมาณงานและภารกิจดวย
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ทักษะดานน้ีเปนคุณสมบัติที่สําคัญประการหน่ึงสําหรับนักบริหาร  เมื่อพิจารณาในเร่ืองน้ี
พบวา ผูรับเหมาขาดการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพดีพอ ทั้งดานบุคลากร แรงงาน รวมทั้งวัสดุ
อุปกรณ และเคร่ืองมือกอสราง  สงผลใหเกิดปญหาขาดแคลนวิศวกร/สถาปนิก และแรงงานที่มีทักษะ
และคุณภาพเหมาะสมสําหรับแตละสายงาน  ดังน้ัน  เมื่อเกิดปญหาบุคลากรไมพอ  อีกทั้งการที่วัสดุ
กอสราง เคร่ืองมือและอุปกรณ มีปริมาณไมสัมพันธกับงาน ทําใหไมสามารถผลิตผลงานไดตาม
เปาหมาย ภายในระยะเวลาที่กําหนด คือ ปริมาณผลผลิตงานไมเปนไปตามงวดงาน จึงเบิกเงินได
นอย (ตาม Work Progress) และเกิดปญหาสภาพคลอง กลาวคือ ไมมีเงินพอสําหรับใชจายในการ
บริหารโครงการ และงานลาชาจนเงิน Advance Payment (15%) หมดไป ทําใหไมมีเงินคาใชจาย
สําหรับการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกอสราง รวมทั้งการชําระคาแรงคนงานดวย และในทางปฏิบัติ บางกรณี
ผูรับเหมาจายคาแรงลาชาหรือนอยเกินไป ทําใหคนงานไมมีกําลังใจทํางานอยางเต็มที่ หรือเปลี่ยนไป
ทํางานที่อ่ืน  เปนตน

อน่ึง  ในการหารือกับสถาปนิก/วิศวกรผูควบคุมงานของไทย พบวา ผูรับเหมามีปญหา
ขาดทักษะเร่ืองความยืดหยุนและการปรับตัวเขากับสถานการณ หรือสภาพแวดลอมที่เกี่ยวของและ
มีผลกระทบตอการทํางาน รวมทั้งไมมีความสามารถในการประเมินและวิเคราะหสถานการณที่มี
การเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลาในประเทศที่มีสถานการณพิเศษเชนปากีสถาน เชน ในบางชวง รัฐบาล
ปากีสถานไดมีการเตรียมการกวาดลางกลุมกอการรายตาลีบันในเขต South Waziristan ซึ่งเปนเสนทาง
คมนาคมสําคัญสําหรับการขนสงวัสดุและอุปกรณกอสราง โดยรัฐบาลมีการประกาศลวงหนาประมาณ
1-2  เดือน ดังน้ัน  ผูรับเหมาควรเตรียมการสั่งซื้อของดังกลาวลวงหนา และจัดสงไปยัง site งาน
กอสรางกอนเร่ิมการปฎิบัติการทางทหารของรัฐบาล เพื่อปองกันปญหาการขาดแคลนสิ่งของสําหรับ
ใชในงานกอสราง  แตฝายผูรับเหมามิไดเตรียมการที่ดีพอ  ตัวอยางอ่ืนคือ ชวงใกลเทศกาลสําคัญ
ทางศาสนาหรือวันหยุดสาํคัญตามประเพณีทองถิ่น ซึ่งโดยปกติคนงานจะขอลาหยุดงานไปรวม
เฉลิมฉลองเปนจํานวนมาก ในกรณีน้ี  ฝายผูรับเหมาซึ่งมีเจาหนาที่ซึ่งเปนคนทองถิ่นดวย  ก็สมควร
คาดการณลวงหนาและหาแนวทางปองกันปญหาการขาดแคลนแรงงานในชวงดังกลาวได แตฝาย
ผูรับเหมามิไดมีการเตรียมการที่เหมาะสม ทําใหผลงานไมกาวหนาไปตามเปาหมายและกําหนดเวลา
ที่วางไว

Controlling คณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ ไดเขาไปมีบทบาทชวยเหลือฝาย
ผูรับเหมาในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน รวมทั้งแกไขปญหาในหลายกรณี อาทิ การให
คําปรึกษาแนะนํา ตรวจสอบ และติดตามงานเปนระยะ ๆ อยางสม่ําเสมอ ตลอดจนการมอบหมาย
และสั่งการใหวิศวกร/สถาปนิกผูควบคุมงานฝายไทย ซึ่งอยูประจําที่ site งาน เพิ่มบทบาทในการกํากับ
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และควบคุม ดูแลงานกอสรางใหเขมขนมากขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่ง การมอบหมายใหเขาไปชวยเหลือ
สถาปนิกและวิศวกรจีน ทั้งดานการใหคําแนะนํา/ขอเสนอแนะวิธีการทํางาน การชวยแกไขและ
ออกแบบแปลนงานบางอยาง  รวมทั้งการปรับปรุงงานใหไดตามมาตรฐานสากลอยางสม่ําเสมอ
คณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ รวมกับผูควบคุมงานฝายไทยยังไดหาทางแกไขปญหากับ
ผูรับเหมา  เพื่อผลักดันกระบวนการกอสรางรวดเร็วขึ้นดวย อาทิ  การจัดใหทีมงานทั้งสามฝายรวมกัน
เดินทางไปยังประเทศจีนเพื่อพิจารณาตรวจสอบวัสดุและอุปกรณกอสรางที่ไดมาตรฐานตรงตามสเปค
ที่วางไวและอนุมัติเพื่อจัดซื้อในคราวเดียวกันไปเลย (one stop service)  เน่ืองจากเปนการดําเนินการ
โดยผูมีสวนรวมรับผิดชอบโดยตรง/ผูเชี่ยวชาญและคณะกรรมการที่มีอํานาจตามระเบียบดวย  เพื่อ
ลดขั้นตอนของการทํางานและชวยใหการจัดหาและจัดซื้อวัสดุ อุปกรณกอสรางสะดวก รวดเร็วขึ้น

นอกจากน้ัน กระบวนการกํากับ ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการกอสรางของคณะกรรมการ
ตรวจการจางการกอสรางฯ มีลักษณะเปนการประชุม ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณารายงานผลงานการ
กอสรางฯ ที่ไดรับจากผูควบคุมงานกอสรางฝายไทย (เปนลายลักษณอักษรทุกเดือน) และสมาชกิ
คณะกรรมการฯ สวนที่ประจําในประเทศไทย (3 คน)จะเดินทางไปตรวจผลการกอสราง ณ สถานที่
กอสราง เปนระยะ ๆ พรอมกับประชุมรวมกับกรรมการจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อพิจารณา
ประเด็นตาง ๆ ในรายงานดังกลาว  ซึ่งครอบคลุมเร่ืองราวทุก ๆ ประเด็นของการกอสราง  เชน
รายงานพัฒนาการ ความกาวหนาของการกอสราง ปญหาและอุปสรรคในการทํางาน พรอมทั้งให
ขอคิดเห็น/ขอเสนอแนะที่จําเปนและเหมาะสม เพื่อการแกไข/ปรับปรุงงานใหมีประสิทธิภาพ กาวหนา
ยิ่งขึ้นตอไป เปนตน ขณะเดียวกัน คณะกรรมการดังกลาว จะมีการพบปะหารือกับฝายผูรับเหมาดวย
เพื่อรับฟงรายงานเกี่ยวกับการกอสรางซึ่งรวมทั้งขอคิดเห็นตาง ๆ ในสวนของฝายผูรับเหมาดวยเชนกัน
ทั้งน้ี เพื่อการกํากับ ดูแลและรวมตรวจสอบพัฒนาการและความกาวหนาของงานกอสราง พรอม
กับการชวยหาแนวทางในการแกไข ปรับปรุงงานใหดีขึ้น โดยการศึกษาและวิเคราะหขอมูลตาง ๆ
ซึ่งเปน Feedback จากฝายผูควบคุมงานไทยและฝายผูรับเหมากอสราง ประกอบการพิจารณากับ
ขอมูลจากการลงพื้นที่สํารวจในสถานที่กอสราง(On site investigation) จริง
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บทที่ 4
ขอสรุปและขอเสนอแนะ

4.1 บทสรุปจากการประเมินผลการศึกษา
โดยสรุปภาพรวมประเด็นสําคัญที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ

สถานเอกอัครราชทูต/ทําเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด อาจกลาวไดคือ
1.โครงการกอสรางอาคารที่ทําการสถานเอกอัครราชทูตและทาํเนียบเอกอัครราชทูตฯ น้ี

หากพิจารณาลักษณะและประเภทของงานแลว ถือไดวาเปนงานที่ตองใชความละเอียดออน พิถีพิถัน
และความสลับซับซอน เน่ืองจากการออกแบบโครงสรางและรูปแบบทางสถาปตยกรรมทั้งภายนอก
และในอาคาร  รวมทั้งการตกแตงภายในที่ตองการแสดงออกถึงเอกลักษณความเปนไทยที่โดดเดน
ผสมผสานกับระบบตาง ๆ ที่ทันสมัยสําหรับอาคาร อาทิ ระบบไฟฟา ประปา สุขาภิบาล เคร่ืองปรับ
อากาศ  ตลอดจนระบบการรักษาความปลอดภัยที่ตองมีการติดต้ังอุปกรณและเคร่ืองมือตาง ๆ ที่จําเปน
สําหรับใชในประเทศปากีสถาน เปนตน นอกจากน้ัน ยังเปนอาคารที่ออกแบบและกอสรางใหผสม
กลมกลืนกับภูมิประเทศ และที่ต้ังซึ่งอยูบนภูมิประเทศที่มีลักษณะเปนเนินเขาดวย

2. ในกรณีน้ี สถาปนิก/วิศวกรผูควบคุมงานกอสรางฝายไทยที่ประจํา site งานไดแสดง
ความเห็นวา จากการสังเกตุการณ ปรึกษาหารือ/ทํางานรวมกับผูรับเหมากอสราง ชี้ใหเห็นวา ผูบริหาร
และทีมงานบริหารและควบคุมงานกอสรางชุดน้ี โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรระดับผูจัดการโครงการ
รวมทั้งวิศวกร/สถาปนิกโครงการแตละสายงาน ยังไมมีความรู ประสบการณและความเชี่ยวชาญที่ดี
พอสําหรับงานการกอสรางอาคารที่มีรูปแบบ ลักษณะที่หลากหลาย มีความสลับซับซอน และความ
ละเอียดออน สวยงามทั้งดานสถาปตยกรรมและการตกแตงภายในเชนสถานเอกอัครราชทูตไทย
สถาปนิกซึ่งเปนผูจัดการสนามและหัวหนาผูควบคุมงานฝายไทยไดใหชี้ใหเห็นดวยวา ทีมงานผูรับเหมา
กอสรางโดยเฉพาะอยางยิ่งสถาปนิก/วิศวกรจีนแตละสายงานมีความรูจักคุนเคย และประสบการณ
กับงานกอสรางประเภทหนาเดียว คือ งานโครงสรางและเปลือกอาคารที่มีรูปแบบ ลักษณะไมยุงยาก
หรือความสลับซับซอนไมมากนัก  ดังน้ัน เมื่อบุคคลเหลาน้ีตองมารับผิดชอบการควบคุม ดูแลการ
กอสรางอาคารที่ทําการ/ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทยที่ตองอาศัยประสบการณ และความเชี่ยวชาญสูง
จึงไมอาจทําหนาที่ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพดีพอ แตกรณีน้ี ผูควบคุมงานฝายไทยไดมี
บทบาทอยางเขมแข็งในการใหคําแนะนํา/เสนอแนะ รวมทั้งการชวยแกไข ปรับปรุงคุณภาพงาน
และผลักดันใหการกอสรางกาวหนาตอไปไดดังไดกลาวแลวในบทที่สาม
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3. เมื่อพิจารณาภาพรวมโดยสรุป จะเห็นไดวา ปญหาสําคัญที่สุดของงานกอสรางอาคารที่
ทําการสถานเอกอัครราชทูต/ทําเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด  คือ การบริหารจัดการ
โครงการไมมีประสิทธิภาพดีพอ จากการศึกษาและวิเคราะหโดยใชกรอบแนวความคิดตามทฤษฎี
การบริหารจัดการแบบ POLC ทั้งในแงของ Planning, Organising, Leading, Controlling ดังได
ชี้ใหเห็นในรายละเอียดตามที่กลาวมาแลวในบทที่ 3 ซึ่งสงผลใหตองมีการแกไข ปรับปรุงงานเปน
ระยะ ๆ  โดยฝายผูควบคุมงานกอสรางไทยและคณะกรรมการตรวจการจางการกอสรางฯ ไดรวมมือ
กันศึกษาหาแนวทางและวิธีการตาง ๆ ในการแกไขปญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น เพื่อปรับปรุงการ
ดําเนินงานใหดีขึ้น อยางไรก็ดี  ผลงานการกอสรางยังไมอาจทําใหเสร็จสิ้นสมบูรณภายในระยะเวลาที่
กําหนด คือ 20 กุมภาพันธ 2553 จึงทําใหตองมีการขยายสัญญาการกอสรางออกไป

4. สถาปนิกซึ่งเปนผูจัดการสนาม/หัวหนาผูควบคุมงานฝายไทยไดวิเคราะหถึงสาเหตุของ
ปญหาฝายผูรับเหมากอสรางใหผูศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี 14 วา ในขณะที่รับงานกอสรางอาคารสถาน
เอกอัครราชทูต/ทําเนียบเอกอัครราชทูตไทย  ฝายผูรับเหมาก็ไดมีงานกอสรางอาคารขนาดใหญอยูกอน
แลว อาทิ โรงแรม และอาคารศูนยการคาขนาดใหญหลายแหงในปากีสถาน  ดังน้ัน ฝายผูรับเหมา
จึงตองแบงสรรทีมงานของบริษัทไปควบคุม ดูแลงานอ่ืนเปนหลัก  แตไดจัดทีมงานบริหาร และ
สถาปนิก/วิศวกรโครงการ แตละสายงานที่ไมมีคุณภาพเหมาะสมดีพอ มากํากับ ดูแลงานของสถาน
เอกอัครราชทูตไทย  การบริหารจัดการโครงการกอสรางสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีปญหา อุปสรรค
หลายประการ  ทําใหตองปรับปรุงแกไขงานเปนระยะ ๆ และพัฒนาการของการกอสรางไมเปนไป
ตามกรอบชวงเวลา และแผนงานที่กําหนดไว

5. นอกจากน้ัน  สถาปนิก/ผูควบคุมงานกอสรางฝายไทยดังกลาวใหขอคิดเห็นเพิ่มเติมวา
การที่ผูรับเหมาไดใชระบบผูรับเหมาชวง(Sub-Contractor) ก็เปนสาเหตุหน่ึงของปญหาโดยชี้วา 15

ในทางปฏิบัติ ระบบน้ีเปนสิ่งที่ใชกันในหลายประเทศ รวมทั้งไทย ระบบการใชผูรับเหมาชวง มิใช
สิ่งผิดปกติหรือไมเหมาะสม หากสามารถจัดหาผูรับเหมาชวงที่ดีมีคุณภาพและความรูความสามารถ
ตลอดจนมีประสบการณและเชี่ยวชาญดีพอมารับผิดชอบงานก็จะทาํใหการดําเนินงานกอสรางมี
พัฒนาการที่ดี และกาวหนาไปตามจังหวะเวลาและกําหนดแผนงานที่วางไว  อยางไรก็ดี ฝายผูรับเหมา
มิไดใชผูรับเหมาชวงที่มีประสบการณและความเชี่ยวชาญงานเหมาะสมเพียงพอ ทําใหโครงการกอสราง
ประสบกับปญหา อุปสรรคหลายประการอันเปนเหตุผลหน่ึงที่ทําใหการกอสรางเปนไปอยางลาชาดวย

14 ขอมูลจากการสัมภาษณนายอธิติ  ปญญายงค, อางแลว
15 ขอมูลจากการสัมภาษณนายอธิติ  ปญญายงค, อางแลว
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4.2 ขอคิดเห็นและขอเสนอแนะ
ในการศึกษาวิจัยเร่ืองน้ี  ผูศึกษาวิจัยไดรับทราบขอมูลและประสบการณจากบุคคลตาง ๆ ที่

เกี่ยวของซึ่งมีความหลากหลาย  และเห็นวา ผลงานการศึกษาวิจัยน้ี นาจะเปนสิ่งที่เปนประโยชน
และใชเปนกรณีศึกษาสาํหรับองคกร หรือหนวยงานราชการไทย รวมทั้งผูที่ตองมีบทบาท และ
หนาที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการโครงการกอสรางของไทยในตางประเทศ ทั้งในแงการนําไป
ทําการศึกษาวิจัยเพื่อตอยอดออกไป และ/หรือปรับปรุงแกไขรวมทั้งการปรับใชใหเหมาะสมกับงาน
หรือภารกิจที่มีวัตถุประสงค และรูปแบบ ประเภทเดียวกัน เพื่อใหงานบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมาย
และวัตถุประสงคขององคกร/หนวยงานตอไป ในการน้ี ผูเขียนขอนําเสนออคิดเห็นและขอเสนอแนะ
เกี่ยวกับแนวทาง และวิธีการบริหารจัดการโครงการกอสรางของไทยในตางประเทศ เพื่อใหการ
ปฏิบัติงานราบร่ืน มีประสิทธิภาพ พรอมทั้งเพื่อปองกัน/หลีกเลี่ยงปญหาและอุปสรรคตาง ๆ  ดังน้ี

1. ในสวนที่เกี่ยวกับผูรับเหมากอสราง  ควรเปนบริษัทผูรับเหมาที่ชื่อเสียงดีเปนที่รูจัก ยอมรับ
ในคุณภาพและความรูความสามารถ  ตลอดจนมีความเชี่ยวชาญและประสบการณในงานกอสราง
อาคารที่มีรูปแบบ/ประเภทเดียวกัน ตามวัตถุประสงคขององคกร ประเด็นสําคัญ คือ หากเปนไปได
ควรเปนบริษัทของคนไทย  ซึ่งปจจุบันมีบริษัทไทยที่มีขีดความสามารถสูงและไปรับเหมางานกอสราง
ขนาดใหญในตางประเทศหลายแหง   การเปนบริษัทคนไทยที่มักจะมีความยืดหยุนสูง เพราะรูจัก
เขาใจคนไทยดี จะชวยใหการประสานงานและการทํางานรวมกับสถานเอกอัครราชทูตฯ เปนไปอยาง
ราบร่ืน  สามารถสื่อสารกันและปรับตัวเขาหากันไดงายกวาบริษัทตางชาติ ซึ่งมีปญหาความไมเขาใจ
กันพอสมควร  ดังเชนกรณีน้ี  การใชบริษัทไทยยังเปนไปตามนโยบายสงเสริมธุรกิจคนไทย ใหไป
ลงทุนในตางประเทศ และนํารายไดเขาประเทศดวย

2. ในสวนที่เกี่ยวกับผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง  จากกรณีน้ี ผูเขียนเห็นวา ควรเปน
บริษัทเดียวกัน ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ใชกันทั่วไป เพราะผูออกแบบกอสรางจะมีความรูและเขาใจใน
แนวความคิด หลักการและรายละเอียดของการออกแบบอยางถูกตอง ชัดเจนทุกแงมุมและหากได
ทําหนาที่ควบคุมงานกอสรางดวย จะชวยใหปฏิบัติหนาที่ไดอยางดี มีประสิทธิภาพ  ขณะเดียวกัน
ควรคัดเลือกเปนบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและชื่อเสียงดี ประสบการณสูง  มีทีมงานที่ดี โดยเฉพาะ
ทีมงานควบคุมการกอสรางในพื้นที่ตองมีความเปนมืออาชีพ มีประสบการณสูง และเขาใจวัตถุประสงค
เปาหมายงานถูกตองตรงกัน  มีความกลาตัดสินใจ สามารถประเมิน และสรุปปญหาอุปสรรคตาง ๆ
รวมทั้งแกปญหาเฉพาะหนาไดดี ซึ่งจะสงผลใหการออกแบบและควบคุมงานเปนไปอยางดี มี
ประสิทธิภาพสูง  และหากเปนไปไดก็ควรใชบริษัทคนไทยก็จะเปนประโยชนอยางมากดวยเหตุผล
เดียวกับขอ 1.
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3. บริษัทผูออกแบบและควบคุมงานกอสราง กับ บริษัทรับเหมากอสราง ไมควรเปนบริษัท
เดียวกัน หรือมาจากบริษัทในเครือธุรกิจเดียวกัน ดวยเหตุผลที่สําคัญ ในแงการตรวจสอบและควบคุม
งานการกอสราง หากฝายผูออกแบบและควบคุมงานกอสรางเปนคนละบริษัทกับฝายรับเหมากอสราง
ก็จะทําใหแตละบริษัทตองทําหนาที่ของตนอยางเต็มที่ เพื่อใหไดผลงานที่ดี สมบูรณแบบตรงตาม
เปาหมายและวัตถุประสงคที่วางไว เน่ืองจากไมมีความผูกพันหรือสายสัมพันธในเร่ืองผลประโยชน
ทางธุรกิจที่จะทําใหตองเอ้ืออํานวยประโยชนซึ่งกันและกัน ดังน้ัน ฝายผูรับเหมากอสรางจึงตองทาํ
หนาที่ของตนอยางเต็มความสามารถ เพราะจะถูกผูควบคุมงานกํากับ ดูแล และตรวจสอบผลงาน
การกอสรางใหเปนไปตามแบบแปลนกอสรางอยางเขมงวดกวดขัน ในขณะเดียวกัน  ในแงความสมัพันธ
ระหวางผูวาจาง (สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ แลวแตกรณี) กับผูควบคุมงาน ควรมี
ความสัมพันธที่ดีตอกัน เขาใจระบบและวิธีการทํางานรวมกัน สามารถทํางานรวมกันไดอยางประสาน
สอดคลองกันดวยดี อาทิ มีการประชุม/ปรึกษาหารือ และรวมมือกันอยางใกลชิด ก็จะเปนประโยชน
ตอการสงเสริมประสิทธิภาพในการกํากับ ควบคุมการทํางานของผูรับเหมากอสรางดวยเชนกัน

4. สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ ที่ดําเนินโครงการกอสรางอาคารที่ทําการ และ/
หรือ ทําเนียบ บานพักขาราชการ อาจมีบทบาทในทางสรางสรรคเกี่ยวกับการกอสรางไดบางกรณี
ซึ่งขึ้นอยูกับเงื่อนไขของสถานการณ สภาพแวดลอม ปจจัยทองถิ่น อาทิ การใชความเปนสถานทูต/
สถานกงสุลใหญ หรือ Prestige ของตน ความสัมพันธสวนบุคคล รวมทั้งชองทางอ่ืน ๆ ที่มิใชชองทาง
การทูต (แตไมขัดกับระเบียบ หรือ กฎหมายทองถิ่น) เพื่อชวยอํานวยความสะดวกสําหรับการทํางาน
ของผูรับเหมากอสราง/ผูควบคุมงานได โดยอาจตองใชความแนบเนียนในการดําเนินการดังกลาว

5. ในการออกแบบแปลนกอสรางอาคารควรพิจารณาองคประกอบอ่ืน ๆ ดวย อาทิ ที่ต้ัง
สภาพแวดลอม  ภูมิอากาศ ปจจัยพื้นฐานสําคัญ เชน ปจจัยการเมือง เศรษฐกิจ สังคม ประกอบกับ
การกอสรางที่ตองเนนเอกลักษณไทยที่โดดเดน ผสมผสานกับการนําระบบอํานวยความสะดวกตาง ๆ
รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัยสมัยใหมมาติดต้ัง  นอกจากน้ัน ควรคํานึงถึงอนาคตที่ตองมีการ
ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ใหทันสมัย สอดคลองกับสถาพการณการออกแบบอาคาร จึงตอง
ใหมีความยืดหยุน ปรับตัวใหเขากับระบบตาง ๆ ไดงายเชนกัน

6. ในแงขอเสนอแนะเชิงนโยบาย  สําหรับหนวยงานที่มีภารกิจเกี่ยวกับการกอสรางและ/หรือ
บริหารจัดการโครงการกอสรางของกระทรวงฯ โดยเฉพาะอยางยิ่ง สํานักจัดหาและบริหารทรัพยสินน้ัน
ในระยะยาว  กระทรวงฯ ควรใหความสําคัญกับสํานักจัดหาฯ ใหมากยิ่งขึ้น โดยจะตองมีวิสัยทัศน
และนโยบายที่ชัดเจนในการพัฒนาและสงเสริมขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการฏิบัติงาน
ของสํานักจัดหาฯ ดียิ่งขึ้น  เน่ืองจากหนวยงานน้ี มีบทบาทที่สาํคัญในการดําเนินยุทธศาสตรและ
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ภารกิจที่สาํคัญของกระทรวงฯ ในระยะยาวคือ การจัดซื้อ หรือ กอสรางอาคารที่ทาํการ /ทําเนียบ
เอกอัครราชทูตและกงสุลใหญของไทยในตางประเทศ  นอกจากน้ัน ยังตองมีความตอเน่ืองของนโยบาย
และการปฏิบัติดวยเชนกัน

7. ปจจุบัน  สํานักจัดหาฯ มีสถานะเปนสํานัก แตบุคลากรนอยไมเพียงพอและเหมาะสม
ขณะที่มีภารกิจสําคัญครอบคลุมหลายประเทศทั่วโลก และเปนภารกิจที่ตองอาศัยบุคลากรที่ตองมี
ความรู ความเชี่ยวชาญทางเทคนิค วิชาการเกี่ยวกับกฏ ระเบียบทางราชการรวมทั้งความรูความเขาใจ
ตลอดจนประสบการณเกี่ยวกับงานดานการกอสรางอสังหาริมทรัพยของกระทรวงฯ ทั้งหมด ซึ่งขณะน้ี
กระทรวงฯ ขาดแคลนบุคลากรดานน้ีมาก เน่ืองจากขาราชการของกระทรวงฯ สวนใหญมิไดรับการ
ฝกฝน หรือมีภูมิหลังทางการศึกษาดานสถาปตยกรรม และการจัดการดานการกอสราง นอกจากน้ัน
เจาหนาที่แตละคนตองรับผิดชอบดูแลงานโครงการกอสรางสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ
หลายแหง ซึ่งงานคอนขาง Overload จึงมีผลตอประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานดวย   กระทรวงฯ
ควรจะกําหนดเปนวิสัยทัศน และมีนโยบายที่ชัดเจนในการเพิ่มจํานวนและพัฒนาบุคลากรดานน้ีให
มีความรู ความสามารถและประสบการณในการทํางานเพื่อเปน Knowledge Worker อันจะเปน
ประโยชนตอการพัฒนาประสิทธิภาพขององคกรและหนวยงานในอนาคต โดยจะตองดําเนินการ
อยางตอเน่ืองควบคูกันไปกับการจัดระบบฐานขอมูล การเก็บรวบรวมขอมูลตางๆที่สําคัญและเกี่ยวของ
เชน  กฎ ระเบียบ ขั้นตอนตาง ๆ ที่เปนหลักเกณฑสําคัญในกระบวนการพิจารณา และการบริหาร
จัดการโครงการกอสรางอสังหาริมทรัพยในตางประเทศของกระทรวงฯ และการรวบรวมขอมูลจาก
ประสบการณในการทํางาน หรือการบริหารจัดการโครงการกอสรางที่สําคัญของเจาหนาที่ผูมีบทบาท
ภารกิจเกี่ยวของเพื่อเปนประโยชนในการถายทอดความรู ทักษะ และประสบการณอันมีคุณคา
ดังกลาวแกเจาหนาที่ในรุนหลังตอไป

8. กระทรวงฯ อาจพิจารณาแนวคิดการ Outsourcing ซึ่งเนนประโยชนสูงสุดของการใช
ทรัพยากร ทั้งในแงของการลงทุน และความเชี่ยวชาญของบุคลากรในการดําเนินงาน โดยการให
ผูเชี่ยวชาญเปนผูดําเนินการงานที่ตองการความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน หรือเทคโนโลยีสมัยใหม ซึ่ง
การ Outsourcing น้ี เปนแนวโนมอันหน่ึงของระบบการบริหารจัดการสมัยใหม ที่ใชเปนยุทธศาสตร
ในการเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดําเนินภารกิจดานตาง ๆ ขององคกรดวย  สําหรับกรณี
ของกระทรวงฯ น้ัน การ Outsourcing อาจเปนการดําเนินการเฉพาะดานเทาที่เห็นวา จําเปนและ
เหมาะสมกับสภาพการณ และเปนรายกรณี
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โดย สถาบันการตางประเทศเทวะวงศวโรปการ
กระทรวงการตางประเทศ

การรับราชการ 2525 นายเวร  กรมองคการระหวางประเทศ
2529 เลขานุการตรี กรมองคการระหวางประเทศ
2533 เลขานุการโท  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส
2536 เลขานุการเอก  กรมสารนิเทศ
2540 เลขานุการเอก  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา
2541 เลขานุการเอก  สถานกงสุลใหญ ณ นครโอซากา
2545 ที่ปรึกษา  กรมพิธีการทูต
2549 ที่ปรึกษา  สํานักงานรองนายกรัฐมนตรี (ดร.สุรเกียรต์ิ เสถียรไทย)

เจาหนาที่การทูต 8 กรมการกงสุล
                            2550 – ปจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา  สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด

(26 ก.ย. 2552 - 13 เม.ย. 2553 ดํารงตําแหนง อุปทูต สถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด)
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