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บทคัดยอ
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อประเมินโครงการกอสรางที่ไดรับผลกระทบของการใชสัญญา FIDIC ในงานกอสรางของ
หนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยวิธีวิเคราะหความถี่และผลกระทบของปญหาในการใชสัญญา FIDIC ในงานกอสราง กระบวนการ
ประเมินระดับผลกระทบของการใชสัญญา FIDIC ในงานกอสรางนี้จะใชการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ สําหรับการวิจัยนี้จะใชวิธี
ไวโกรรวมกับการประเมินความเสี่ยง พบวาโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐไดรับผลกระทบของการใชสัญญา FIDIC ใน
งานกอสรางมากกวาโครงการกอสรางของหนวยงานภาคเอกชน ผลการวิจัยแสดงจุดแข็งและจุดออนของการประยุกตใชสัญญา
FIDIC ในงานกอสรางภาครัฐและเอกชน จุดแข็งสําคัญคือความสามารถในการจัดการสัญญาจางที่ไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่
ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่กอสราง จุดออน
สําคัญคือสัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง
คําสําคัญ :การประเมินความเสี่ยง โครงการกอสราง วิธีไวโกร สัญญา FIDIC

Abstract
This study was aimed to assess impact of implementation of FIDIC contract in public and private organizations.
A decision making supporting model was developed by employing multiple criteria decision making (MCDM), equipped with
multiple assessment criteria and designed based on the requirement of VIKOR. The implementation of the FICID contract had
an impact on the public construction projects more than the private construction projects. The study presented strengths and
weaknesses of the implementation of FIDIC contract in public and private construction companies. The major strength was
the ability to deploy rule and regulation associated with construction site cleanliness. The most serious weakness was
associated with an ethical approach of an engineer as a representative of a client.
Keywords: Risk assessment, Construction project, VIKOR, FIDIC contract

1. บทนํา
สัญญากอสรางมาตรฐานของ International federation of consulting engineersหรือFIDIC (Federation international
des ingenieurs-conseils) เปนสัญญาจางมาตรฐานที่ไดรับการยอมรับในระดับสากลเพราะเปนสัญญาที่ใชกันแพรหลายมากที่สุด
สาเหตุที่ทําใหสัญญา FIDIC ถูกใชอยางกวางขวางเนื่องมาจาก FIDIC ไดจัดทําสัญญา Condition of contract for works of civil
engineering construction (Fourth edition) หรือ The red book (1987) ไวในป ค.ศ. 1987 สัญญานี้ถูกใชเปนขอกําหนดในเอกสาร
การประมูลงานมาตรฐานสําหรับโครงการที่ไดรับความชวยเหลือจากธนาคารโลก หลายประเทศรวมถึงประเทศไทยไดรับความ
ชวยเหลือจากธนาคารโลกดังนั้นโครงการกอสรางที่ไดรับความชวยเหลือโดยธนาคารโลกในประเทศไทยจึงใชสัญญา FIDIC โครงการ
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เหลานี้จะมีมูลคางานมากกวา 50 ลานบาท อยางไรก็ตามเงื่อนไขของสัญญาจางในโครงการเหลานี้มีทั้งเหมือนและใกลเคียงกับ
เนื้อหาสาระของสัญญามาตรฐาน The Red Book (1987) ขึ้นกับความเหมาะสมในการประยุกตใชสัญญา (สมศักดิ์, 2539)
เนื่องจากขอดีหลายประการของสัญญา FIDIC ทําใหมีการประยุกตใชสัญญานี้ในโครงการกอสรางของหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชน อยางไรก็ตามในการประยุกตใชสัญญามาตรฐาน The red book (1987) หนวยงานจะมีปญหาดานภาษา ทําให
FIDIC ปรับปรุงสัญญากอสรางมาตรฐานในป ค.ศ. 1999 และใหชื่อวา “Construction contract (First edition)” โดยปรับปรุงจาก
Condition of contract for works of civil engineering construction (Fourth edition) ดวยการแกไขปญหาดานภาษา ดังนั้น
สัญญา FIDIC ฉบับปรับปรุงจึงมีภาษาที่เขาใจงายและรัดกุม มีการแบงหมวดหมูที่ชัดเจนเพื่อความสะดวกตอการใชงาน อีกทั้ง
เงื่อนไขสัญญาที่มีขอบกพรองยังไดรับการแกไขและเพิ่มเติมเงื่อนไขสัญญา เชน การรับประกันคุณภาพ วิศวกรรมคุณคา
คณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท เปนตน (กองกูณฑ, 2544) ในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ฉบับปรับปรุงในประเทศไทยยังคง
พบกับปญหา กองกูณฑ (2544) ระบุปญญาและอุปสรรคในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในประเทศไทย พบวามีปญหา 13 ประการ
ปญหาสําคัญ 3 อันดับแรก ไดแก 1)ปญหาการไมกําหนดระยะเวลาแกวิศวกรในการทําหนาที่พิจารณาตามที่กําหนดไวในสัญญา
2)ปญหาการไมกําหนดใหวิศวกรจะตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่สําคัญ และ 3)ปญหาความเปนกลาง
ของวิศวกร ปญหาเหลานี้มีผลตอประสิทธิภาพการบริหารสัญญาของโครงการกอสราง เนื่องจากโครงการกอสรางของภาครัฐมี
ขอบังคับและเงื่อนไขที่แตกตางกับโครงการกอสรางของหนวยงานเอกชน ทําใหระดับผลกระทบของปญหาในการประยุกตใช
สัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนแตกตางกัน
งานวิจัยนี้อภิปรายถึงการประเมินปญหาในการใชสัญญา FIDICในงานกอสรางของโครงการกอสรางในหนวยงาน
ภาครัฐและเอกชนโดยพิจารณาถึงผลกระทบจากปญหาดังกลาวตอความสําเร็จของโครงการการวิจัยจึงมีวัตถุประสงคหลักเพื่อ
จัดลําดับโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยพิจารณาผลกระทบจากการใชสัญญา FIDIC โดยใชวิธี VIKOR ผูวิจัย
จึงไดเสนอวิธีการชวยตัดสินใจดวยการนําวิธีการประเมินความเสี่ยงมาบูรณาการกับวิธี VIKOR เนื่องจากวิธี VIKOR เปนวิธีการ
ตัดสินใจอีกวิธีหนึ่งที่เรียงความสําคัญของทางเลือกจากหลายปจจัย โดยแตละปจจัยอาจมีความขัดแยงกัน วิธี VIKOR ไดถูกนํามาใช
อยางกวางขวางในหลากหลายอุตสาหกรรม (Opricovic, 1998; Opricovic and Tzeng, 2002 and Opricovic and Tzeng, 2004)

2. วิธีดําเนินการวิจัย
การดําเนินงานวิจัยครั้งนี้มีแนวทางการดําเนินการวิจัยในแตละขั้นตอน 9 ขั้นตอนหลักดังนี้
ขั้นตอน 1 ศึกษาทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับวิธี VIKOR
ขั้นตอน 2 รวบรวมขอมูลปญหาในการใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ขั้นตอน 3 กําหนดแนวทางการดําเนินการวิจัย การเก็บขอมูลดวยการสัมภาษณเพื่อจัดทําแบบสอบถาม และเก็บขอมูลดวย
แบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 4 คํานวณหาน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการตัดสินใจ โดยใชขอมูลจากแบบสอบถาม
ขั้นตอนที่ 5 หาคา Normalized ของผลการประเมินแตละโครงการในหนวยงานภาครัฐและเอกชนภายใตเกณฑการตัดสินใจที่กําหนด
และวิเคราะหคา Ri ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ขั้นตอนที่ 6 เปรียบเทียบหนวยงานภาครัฐและเอกชนตามระดับปญหาและอุปสรรคในการประยุกตใชสัญญา FIDIC โดยวิธี VIKOR
ขั้นตอนที่ 7 ระบุจุดแข็งและจุดออนในการใชสัญญา FIDIC ของหนวยงานภาครัฐและเอกชน
ขั้นตอนที่ 8 การสรุปผล และขอเสนอแนะของงานวิจัย การวิเคราะหขอมูล
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การดําเนินงานศึกษาครั้งนี้ กําหนดใหผูตอบแบบสอบถามใหขอมูลในลักษณะของมาตรประมาณคา (Rating Scale)
น้ําหนักความสําคัญ (Weight: w) ระดับความนาจะเปน (Probability: P) และความรุนแรง (Consequence: C) ของปญหา ซึ่งกําหนด
เกณฑการใหคะแนนเปน 5 ระดับ คือ มากที่สุด มาก ปานกลาง นอยและนอยที่สุดซึ่งมีคะแนนตั้งแต 5 ไปถึง 1 ดังแสดงในตารางที่ 1
และ 3 ตามลําดับ
ตารางที่ 1 ระดับความสําคัญและความหมาย
ระดับความสําคัญ
ระดับ
ความสําคัญนอยที่สุด
1
ความสําคัญนอย
2
ความสําคัญปานกลาง
3
ความสําคัญมาก
4
ความสําคัญมากที่สุด
5
ตารางที่ 2 ระดับความนาจะเปนและความหมาย
ระดับความนาจะเปน ระดับ รอยละความนาจะเปน
โอกาสเกิดนอยที่สุด
1
0-20
โอกาสเกิดนอย
2
>20-40
โอกาสเกิดปานกลาง
3
>40-60
โอกาสเกิดมาก
4
>60-80
โอกาสเกิดมากที่สุด
5
>80-100
ตารางที่ 3 ระดับผลกระทบและความหมาย
ระดับผลกระทบ
ระดับ รอยละผลกระทบ
ผลกระทบนอยที่สุด
1
0-20
ผลกระทบนอย
2
>20-40
ผลกระทบปานกลาง
3
>40-60
ผลกระทบมาก
4
>60-80
ผลกระทบมากที่สุด
5
>80-100
ขอมูลที่ไดจากแบบสอบถามจะถูกนํามาคํานวณคาดัชนีปญหาในการใชสัญญา FIDIC (Problem Index: PI) ดังแสดงใน
สมการที่ 1
PI = P × C
(1)
ในการจัดลําดับความสําคัญของปญหาในการใชสัญญา FIDIC การวิจัยนี้จะนําขอมูล PI มาประเมินดัชนีปญหา
ในการใชสัญญา FIDIC ถวงน้ําหนัก (Weighted problem index: WPI) คา WPI เปนผลคูณระหวาง คาน้ําหนักความสําคัญของ
ปญหาในการใชสัญญา FIDIC คาระดับความรุนแรงของผลกระทบและคาโอกาสหรือความนาจะเปนของปญหาในการใช
สัญญา FIDIC ดังแสดงในสมการที่ 2
WPI = wi × Pi × C i
(2)
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น้ําหนักความสําคัญของปญหาในการใชสัญญา FIDIC ( wi ) ไดจากการวิเคราะหขอมูลรวบรวมจากแบบสอบถาม
ผลการวิเคราะหคาดัชนีปญหาในการใชสัญญา FIDIC ถวงน้ําหนักของปญหาทั้งหมดที่เกิดขึ้นในโครงการกอสราง จะถูกใชใน
การระบุปญหาสําคัญในการบริหารสัญญาของโครงการกอสราง

3. ผลการวิจัย
ผลจากการศึกษานี้มี 2 สวนคือ การประเมินปญหาในการใชสัญญา FIDIC ในงานกอสราง และ การประเมินหนวยงานที่
ใชสัญญา FIDICโดยพิจารณาถึงปญ หาในการใชสัญญาFIDICในงานกอสราง การศึกษานี้ไดแ บงปญ หาในการใชสัญญา
FIDIC ออกเป น 13 ป ญ หา (กองกู ณ ฑ , 2544) คื อ 1)สั ญ ญาจ า งไม กํา หนดระยะเวลาที่ ม ากที่ สุ ด ที่ วิ ศ วกรจะต อ งพิ จ ารณา
(Determination) เรื่องตางๆ ซึ่งสัญญากําหนดใหวิศวกรพิจารณา เชน การเรียกรองของผูรับจางการออกคําสั่งเมื่อมีปญหา การ
ทดสอบวัสดุ เปนตน ใหเสร็จ 2)สัญญาจางไมกําหนดใหวิศวกรตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่
สําคัญ 3)สัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง เชน การตีความและการ
ออกคําสั่งใหผูรับจางกระทําตาม เมื่อมีขอความในสัญญาขัดแยงกันการใหความเห็นชอบ การประเมินคาใชจายและกําหนด
ระยะเวลาตางๆ เปนตน 4)สัญญาจางไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบ
และการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่กอสราง 5)สัญญาจางกําหนดใหผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท
คือ ประธานของสหพันธวิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ(FIDIC) ซึ่งอาจไมสะดวกในทางปฏิบัติ 6)สัญญาจางกําหนดใหใชหลักของ
สภาหอการคานานาชาติ(ICC) ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตางกับธรรมเนียมปฏิบัติของไทย 7)สัญญาจางไมกําหนดให
ผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูรับจางรูหรือควรไดรูอยูแลววามีขอบกพรองในแบบรูปหรือรายการกอสราง แตก็ไมไดบอก
กลาวตักเตือนผูวาจาง 8)สัญญาจางไมกําหนดวิธีการยุติขอพิพาทระหวางผูรับจางและ ผูรับจางรายอื่นที่เขามาทํางานในบริเวณ
สถานที่กอสรางตามคําสั่งของผูวาจาง 9)สัญญาจางกําหนดอัตราการเก็บคืนเงินจายลวงหนาซึ่งผูรับจางตองจายคืนผูวาจางเปน
จํานวนรอยละ 25 ของเงินงวดที่ผูรับจางจะไดรับไมวาจะไดรับเงินลวงหนาไปจํานวนเทาใด ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมของไทย
10)สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองทําการประเมินผลกระทบอื่นๆ นอกจากกําหนดเวลาและราคางาน เชน ความปลอดภัย
ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน ในกรณีที่วิศวกรขอใหผูรับจางทําการประเมินกอนที่จะทําการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน 11)
สัญญาจางไมกําหนดสิทธิของผูรับจางในการคัดคานหรือปฏิเสธการสั่งเปลี่ยนแปลงงานของวิศวกรในกรณีที่การสั่งเปลี่ยนแปลงนั้น
มีปริมาณของงานที่เปลี่ยนแปลงมากๆ 12)สัญญาจางกําหนดใหใชปริมาณจริงสุทธิ (Net actual quantity)ในการถอดแบบหา
ปริมาณงาน ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย และ 13)สัญญาจางไมระบุสิ่งที่สามารถใชแทนคาปรับในกรณีที่ผูรับจาง
ทําการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดได ผลการศึกษาไดคาดัชนีปญหาในการใชสัญญา FIDIC ถวงน้ําหนัก แสดงในตารางที่ 4
ปญหาที่มีความสําคัญสูงสุดคือ

ตารางที่ 4 คาดัชนีปญหาในการใชสัญญา FIDIC ถวงน้ําหนัก
ขอกําหนด
13 การเปลี่ยนแปลงและ
การแกไข
12.2 วิธีการวัดปริมาณ
งาน
3.5 การกําหนด
14.2 การจายเงิน
ลวงหนา

ปญหาการใชสัญญา FIDIC
13) สัญญาจางไมระบุสิ่งที่สามารถใชแทนคาปรับในกรณีที่ผูรับจางทําการกอสรางไมแลวเสร็จ
ตามกําหนดได
4) สัญญาจางไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณสถานทีก่ อสราง
6)สัญญาจางกําหนดใหใชหลักของสภาหอการคานานาชาติ(ICC) ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งตางกับธรรมเนียมปฏิบัติของไทย
3) สัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง
เชน การตีความและการออกคําสั่งใหผูรับจางกระทําตาม เมื่อมีขอความในสัญญาขัดแยงกันการให
ความเห็นชอบ การประเมินคาใชจายและกําหนดระยะเวลาตางๆ เปนตน
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ตารางที่ 4 คาดัชนีปญหาในการใชสัญญา FIDIC ถวงน้ําหนัก (ตอ)
ขอกําหนด
13.1สิทธิในการ
เปลี่ยนแปลง
8.7 ความเสียหายจาก
ความลาชา
13.3 ขั้นตอนการ
เปลี่ยนแปลง
3 วิศวกร
20.6 อนุญาโตตุลาการ

20.3 ความบกพรองใน
การแตงตั้ง
คณะกรรมการวินิจฉัย
ขอพิพาท
20 การเรียกรอง ขอ
พิพาท และ
อนุญาโตตุลาการ
2.3 บุคลากรของผูวาจาง
4.1 ขอผูกพันทั่วไปของ
ผูรับจาง

ปญหาการใชสัญญา FIDIC
1) สัญญาจางไมกําหนดระยะเวลาที่มากที่สุดที่วิศวกรจะตองพิจารณา (Determination)เรื่องตางๆ
ซึ่งสัญญากําหนดใหวิศวกรพิจารณา เชน การเรียกรองของผูรับจางการออกคําสั่งเมื่อมีปญหา การ
ทดสอบวัสดุ เปนตน ใหเสร็จ
5)สัญญาจางกําหนดใหผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คือ ประธานของ
สหพันธวิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ(FIDIC) ซึ่งอาจไมสะดวกในทางปฏิบัติ
12) สัญญาจางกําหนดใหใชปริมาณจริงสุทธิ(Net Actual Quantity)ในการถอดแบบหาปริมาณงาน
ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย
7) สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูรับจางรูหรือควรไดรูอยูแลววามี
ขอบกพรองในแบบรูปหรือรายการกอสราง แตก็ไมไดบอกกลาวตักเตือนผูวาจาง
10) สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองทําการประเมินผลกระทบอื่นๆ นอกจากกําหนดเวลาและ
ราคางาน เชน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน ในกรณีที่วิศวกรขอใหผูรับจาง
ทําการประเมินกอนที่จะทําการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
9) สัญญาจางกําหนดอัตราการเก็บคืนเงินจายลวงหนาซึ่งผูรับจางตองจายคืนผูวาจางเปนจํานวน
รอยละ 25 ของเงินงวดที่ผูรับจางจะไดรับไมวาจะไดรับเงินลวงหนาไปจํานวนเทาใด ซึ่งแตกตาง
จากธรรมเนียมของไทย

WPI
31.28

24.38
21.13
19.50
18.75

13.92

11) สัญญาจางไมกําหนดสิทธิของผูรับจางในการคัดคานหรือปฏิเสธการสั่งเปลี่ยนแปลงงานของ
วิศวกร ในกรณีที่การสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นมีปริมาณของงานที่เปลี่ยนแปลงมากๆ

11.81

8) สัญญาจางไมกําหนดวิธีการยุติขอพิพาทระหวางผูรับจางและ ผูรับจางรายอื่นที่เขามาทํางานใน
บริเวณสถานที่กอสรางตามคําสั่งของผูวาจาง
2) สัญญาจางไมกําหนดใหวิศวกรตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่
สําคัญ

7.88
7.03

ผลการประเมินปญหาในการใชสัญญา FIDIC ในหนวยงานภาครัฐและเอกชน โดยใชปญหา13 ปญหา (กองกูณฑ, 2544)
เปนเกณฑการตัดสินใจและผลการจัดลําดับหนวยงานที่จะประสบปญหาการใชสัญญา FIDIC ดวยวิธี VIKOR ดังแสดงในตารางที่ 5
พบวาโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐจะประสบปญหาการใชสัญญา FIDICมากกวาโครงการกอสรางของหนวยงาน
ภาคเอกชน ตารางที่ 6 แสดงจุดออนในการประยุกตใชสัญญา FIDICในโครงการกอสรางภาครัฐ พบวา จุดออนสําคัญคือ
1)สัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง เชน การตีความและการออกคําสั่ง
ใหผูรับจางกระทําตาม เมื่อมีขอความในสัญญาขัดแยงกันการใหความเห็นชอบ การประเมินคาใชจายและกําหนดระยะเวลาตางๆ เปน
ตน 2)สัญญาจางไมกําหนดใหวิศวกรตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่สําคัญ และ 5)สัญญา
จางกําหนดใหผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คือ ประธานของสหพันธวิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ (FIDIC) ซึ่ง
อาจไมสะดวกในทางปฏิบัติ
ตารางที่ 7 แสดงจุดแข็งในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางภาคเอกชน พบวา จุดแข็งสําคัญ คือ 1)สัญญา
จางไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาด
บริ เ วณสถานที่ ก อ สร า ง 2)สั ญ ญาจ า งไม กํ า หนดให ผู รั บ จ า งต อ งรั บ ผิ ด ชอบในกรณี ที่ ผู รั บ จ า งรู ห รื อ ควรได รู อ ยู แ ล ว ว า มี
ขอบกพรองในแบบรูปหรือรายการกอสราง แตไมไดบอกกลาวตักเตือนผูวาจางและ 3)สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองทํา
การประเมินผลกระทบอื่นๆ นอกจากกําหนดเวลาและราคางาน เชน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน ในกรณี
ที่วิศวกรขอใหผูรับจางทําการประเมินกอนที่จะทําการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
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ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยวิธี VIKOR
w j rij *

PI

ปญหา

รัฐ

13) สัญญาจางไมระบุสิ่งที่สามารถใชแทนคาปรับในกรณีที่ผูรับจางทําการกอสรางไมแลวเสร็จ
4) สัญญาจางไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณสถานทีก่ อสราง
6)สัญญาจางกําหนดใหใชหลักของสภาหอการคานานาชาติ(ICC) ในกระบวนการ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งตางกับธรรมเนียมปฏิบัติของไทย
3) สัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง
เชน การตีความและการออกคําสั่งใหผูรับจางกระทําตาม เมื่อมีขอความในสัญญาขัดแยงกันการ
ใหความเห็นชอบ การประเมินคาใชจายและกําหนดระยะเวลาตางๆ เปนตน
1) สัญญาจางไมกําหนดระยะเวลาที่มากที่สุดที่วิศวกรจะตองพิจารณา (Determination)เรื่อง
ตางๆ ซึ่งสัญญากําหนดใหวิศวกรพิจารณา เชน การเรียกรองของผูรับจางการออกคําสั่งเมื่อมี
ปญหา การทดสอบวัสดุ เปนตน ใหเสร็จ
5)สัญญาจางกําหนดใหผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คือ ประธาน
ของสหพันธวิศวกรที่ปรึกษานานาชาติ(FIDIC) ซึ่งอาจไมสะดวกในทางปฏิบัติ
12) สัญญาจางกําหนดใหใชปริมาณจริงสุทธิ(Net Actual Quantity)ในการถอดแบบหาปริมาณ
งาน ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมปฏิบัติของไทย
7) สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูรับจางรูหรือควรไดรูอยูแลววามี
ขอบกพรองในแบบรูปหรือรายการกอสราง แตก็ไมไดบอกกลาวตักเตือนผูวาจาง
10) สัญญาจางไมกําหนดใหผูรับจางตองทําการประเมินผลกระทบอื่นๆ นอกจากกําหนดเวลา
และราคางาน เชน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน ในกรณีที่วิศวกรขอให
ผูรับจางทําการประเมินกอนที่จะทําการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
9) สัญญาจางกําหนดอัตราการเก็บคืนเงินจายลวงหนาซึ่งผูรับจางตองจายคืนผูวาจางเปน
จํานวนรอยละ 25 ของเงินงวดที่ผูรับจางจะไดรับไมวาจะไดรับเงินลวงหนาไปจํานวนเทาใด
ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียมของไทย
11) สัญญาจางไมกําหนดสิทธิของผูรับจางในการคัดคานหรือปฏิเสธการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
ของวิศวกร ในกรณีที่การสั่งเปลี่ยนแปลงนั้นมีปริมาณของงานที่เปลี่ยนแปลงมากๆ
8) สัญญาจางไมกําหนดวิธีการยุติขอพิพาทระหวางผูรับจางและ ผูรับจางรายอื่นที่เขามาทํางาน
ในบริเวณสถานที่กอสรางตามคําสั่งของผูวาจาง
2) สัญญาจางไมกําหนดใหวิศวกรตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงาน

เอกชน น้ําหนัก

รัฐ

เอกชน

3.10

1.90

3.50

2.17

0.70

1.80

0.20

2.00

0.72

0.08

3.10

2.20

3.75

2.33

1.65

4.50

3.70

4.75

4.28

3.52

1.70

1.20

3.00

1.02

0.72

3.50

3.60

4.50

3.15

3.24

3.40

1.10

3.25

2.21

0.72

1.80

0.30

2.00

0.72

0.12

2.10

0.30

2.25

0.95

0.14

2.10

0.60

2.50

1.05

0.30

1.90

1.30

3.00

1.14

0.78

2.10
4.50

0.80
2.60

2.00
4.25

0.84
3.83

0.32
2.21

ตารางที่ 5 ผลการประเมินโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนดวยวิธี VIKOR
w j rij *

PI

ปญหา

รัฐ

น้ําหนัก

Sj
Rj

รัฐ
5.81
3.83

เอกชน
3.31
2.21

S

0.50

0.00

R
Qj
อันดับ

0.50
1.00
2

0.00
0.00
1

* w j rij คือ ระยะหางจากคาเปาหมายถวงน้ําหนัก
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ตารางที่ 6 จุดออนในการใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางภาครัฐและระยะหางจากคาเปาหมายถวงน้ําหนัก
อันดับ

1
2
3
4
5

ปญหา
สัญญาจางกําหนดใหวิศวกรซึ่งเปนตัวแทนของผูวาจาง ทําหนาที่ซึ่งจะตองมีความเปนกลาง เชน การตีความและการออก
คําสั่งใหผูรับจางกระทําตาม เมื่อมีขอความในสัญญาขัดแยงกันการใหความเห็นชอบ การประเมินคาใชจายและกําหนด
ระยะเวลาตางๆ เปนตน

w j rij

สัญญาจางไมกําหนดใหวิศวกรตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอนสั่งเปลี่ยนแปลงงานที่สําคัญ
สัญญาจางกําหนดใหผูมีอํานาจในการแตงตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยขอพิพาท คือ ประธานของสหพันธวิศวกรที่ปรึกษา
นานาชาติ (FIDIC) ซึ่งอาจไมสะดวกในทางปฏิบัติ
สัญญาจางกําหนดใหใชหลักของสภาหอการคานานาชาติ (ICC) ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตางกับธรรมเนียม
ปฏิบัติของไทย
สัญญาจางกําหนดใหใชปริมาณจริงสุทธิ (Net Actual Quantity)ในการถอดแบบหาปริมาณงาน ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียม
ปฏิบัติของไทย

3.83

4.28

3.15
2.33
2.21

ตารางที่ 7 จุดแข็งในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางภาคเอกชนและระยะหางจากคาเปาหมาย
ถวงน้ําหนัก
อันดับ
1
2

3

4
5

ปญหา
ความสามารถในการจัดการสัญญาจางที่ไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติ
ตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่กอสราง
ความสามารถในการจัดการสัญญาจางที่ไมกําหนดใหผูรับจางตองรับผิดชอบในกรณีที่ผูรับจางรูหรือควรไดรูอยูแลววามี
ขอบกพรองในแบบรูปหรือรายการกอสราง แตก็ไมไดบอกกลาวตักเตือนผูวาจาง
ความสามารถในการจัดการสัญญาจางที่ไมกําหนดใหผูรับจางตองทําการประเมินผลกระทบอื่นๆ นอกจากกําหนดเวลา
และราคางาน เชน ความปลอดภัย ประสิทธิภาพในการทํางาน เปนตน ในกรณีที่วิศวกรขอใหผูรับจางทําการประเมิน
กอนที่จะทําการสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
ความสามารถในการจัดการกับ สัญญาจางที่กําหนดอัตราการเก็บคืนเงินจายลวงหนาซึ่งผูรับจางตองจายคืนผูวาจางเปน
จํานวนรอยละ 25 ของเงินงวดที่ผูรับจางจะไดรับไมวาจะไดรับเงินลวงหนาไปจํานวนเทาใด ซึ่งแตกตางจากธรรมเนียม
ของไทย
ความสามารถในการจัดการกับ สัญญาจางที่ไมกําหนดวิธีการยุติขอพิพาทระหวางผูรับจางและ ผูรับจางรายอื่นที่เขามา
ทํางานในบริเวณสถานที่กอสรางตามคําสั่งของผูวาจาง

w j rij
0.08
0.12

0.14

0.30
0.32

4. สรุปผลการวิจัย
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธี VIKOR เปนเครื่องมือในการตัดสินใจเลือกโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนที่
เหมาะสมกับการประยุกตใชสัญญา FIDICโดยพิจารณาถึงปญหาที่มีความสลับซับซอนของการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในการ
วิเคราะหน้ําหนักความสําคัญของเกณฑการตัดสินใจจะใชผลการประเมินโดยผูเชี่ยวชาญโดยอาศัยแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการ
รวบรวมขอมูล สําหรับการพิจาณาเปรียบเทียบกับคาที่ดีที่สุดในกลุมทางเลือกจะใชวิธี VIKOR ทําใหเครื่องมือที่สรางขึ้นนี้สามารถ
วิเคราะหปญหาในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ไดยางเปนระบบ การวิจัยครั้งนี้ไดแบงปญหาในการประยุกตใชสัญญา FIDIC หรือ
เกณฑการตัดสินใจแบงออกเปน 13 ปญหา/เกณฑ ทางเลือกในการตัดสินใจประกอบดวยโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐ
และเอกชน
ผลการศึกษาไดลําดับปญหาในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางซึ่งพิจารณาจากน้ําหนักความสําคัญ
ความนาจะเปน และระดับผลกระทบจากปญหาดังกลาว พบวาปญหาที่มีความสําคัญสูงสุดคือ 1) สัญญาจางไมระบุสิ่งที่สามารถ
ใชแทนคาปรับในกรณีที่ผูรับจางทําการกอสรางไมแลวเสร็จตามกําหนดได 2)สัญญาจางไมกําหนดใหผูวาจางมีหนาที่ในการกวดขัน
ลูกจางของตนในเรื่องของการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการรักษาความสะอาดบริเวณสถานที่กอสราง และ 3)สัญญาจางกําหนดใหใช
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หลักของสภาหอการคานานาชาติ (ICC)ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ซึ่งตางกับธรรมเนียมปฏิบัติของไทย ผลการ
เปรียบเทียบปญหาในการประยุกตใชสัญญา FIDIC ในโครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐและเอกชนโดยวิธี VIKOR พบวา
โครงการกอสรางของหนวยงานภาครัฐจะประสบปญหาในการใชสัญญา FIDIC มากกวาโครงการกอสรางของหนวยงานภาคเอกชน
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