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ความขัดแย้งในโครงการก่อสร้างเป็นสิ่งท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้เน่ืองจากลักษณะของ

โครงการก่อสร้างมีความไม่แน่นอน ซบัซ้อน และมีผู้ เก่ียวข้องในโครงการหลายฝ่าย ความขดัแย้ง

ส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์ในเชิงลบและก่อให้เกิดผลกระทบหลายด้านเช่น ความล่าช้า การ

เรียกร้องสิทธ์ิ และข้อพิพาท ซึ่งเป็นปัญหาหลกัต่อความสําเร็จของโครงการทัง้ในด้านระยะเวลา 

ต้นทนุ คณุภาพ และความปลอดภยั โดยงานวิจยัในอดีตสํารวจปัจจยัท่ีมีผลต่อความขดัแย้งและ

เสนอแนะแนวทางในการบริหารความขดัแย้ง อย่างไรก็ตามความขดัแย้งยงัคงเกิดขึน้ในโครงการ

ก่อสร้าง ดงันัน้วตัถปุระสงค์ของงานวิจยัจึงพยายามค้นหาประเด็นของความขดัแย้งท่ีสําคญัจาก

ทศันคติและประเมินระดบัของประเด็นความชดัแย้งท่ีเกิดขึน้ โดยวิธีวิจยัแบง่การศกึษาออกเป็น 3 

สว่น ส่วนแรกเป็นการสํารวจทศันคติท่ีมีต่อประเด็นความขดัแย้งท่ีสําคญัจากผู้ตอบแบบสอบถาม

จํานวน 78 คน ผลการวิเคราะห์พบประเด็นความขดัแย้งท่ีสําคญัหลกั 26 รายการ งานวิจยัในสว่น

ท่ีสองประเมินระดบัของประเด็นความขดัแย้งท่ีเกิดขึน้จากผู้ตอบแบบสอบถามจํานวน 49 คน ผล

การวิเคราะห์พบระดบัของประเด็นความขัดแย้งเฉลี่ยอยู่ในระดบัปานกลางและเป็นประเด็นท่ี

เก่ียวข้องกบัคณุภาพและระยะเวลาของโครงการเช่น (1) การใช้วสัดท่ีุมีคณุภาพต่ําและราคาถกู 

(2) การขาดอปุกรณ์ในการทดสอบคณุภาพของงาน (3) ขาดการวางแผนโครงการท่ีดี นอกจากนี ้

ผลการศกึษายงัพบสาเหตขุองประเด็นความขดัแย้งได้แก่ การขาดแคลนช่างฝีมือแรงงาน การขาด

ทรัพยากร และการวางแผนท่ีไม่มีศกัยภาพ เป็นต้น นอกจากนีง้านวิจยัเสนอแนะแนวทางในการ

ป้องกนัและลดประเดน็ความขดัแย้งในโครงการก่อสร้างภาครัฐในช่วงของการก่อสร้าง 
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The conflict in the construction projects seems inevitable due to its 

uncertainty, complexity nature, and involvement with different categories of project 

participants. Conflict deteriorates relationships and results in project delays, claims 

and disputes which are the main drawbacks in completion of project within time, cost, 

quality, safety etc. The previous studies have explored on factors of conflict and 

attempted to manage conflicts, however the conflicts still occurs in construction 

projects. Therefore, the objectives of this study are to identify the important conflict 

issues from perception and to evaluate the level of conflict issues. The research 

methodology was designed into three parts. First, the perception of important conflict 

issues was evaluated by 78 respondents. The research found 26 important conflict 

issues as main conflict issues. Next, the level of conflict issues was rated by 49 

respondents. The findings found several conflict issues related to time, cost, quality, 

safety, scope and personnel. The level of conflict was found moderate for conflict 

issues related to project quality and time such as (1) Use of low quality and cheap 

materials, (2) Inadequate quality testing facility and (3) Poorly develop project 

planning and scheduling. Furthermore, the research found several causes of conflict 

issues such as lack of skilled manpower, resource limitation, poor planning and 

management capacity etc. The research also recommended the solution to prevent and 

reduce the conflict issues in public projects during construction phase.  
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