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บทคดัย่อ 
 

การค้นควา้แบบอิสระน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาวิธีการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน                 
ช่างเทคนิคส าหรับงานก่อสร้างในจงัหวดัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างท่ีใช้ในการศึกษาเป็นผูบ้ริหารของ
บริษัทท่ีประกอบธุรกิจก่อสร้าง ท าการคัดเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive sampling) 
ประเภทของโครงการก่อสร้างท่ีเข้าเก็บข้อมูลไม่ได้จ  ากัดอยู่ในโครงการประเภทใดประเภทหน่ึง 
หากแต่จะรวมโครงการก่อสร้างทุกประเภท จ านวน 45 ราย เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามและ
สัมภาษณ์ วเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงพรรณนา ไดแ้ก่ ความถ่ี ร้อยละ และค่าเฉล่ีย 

การศึกษาพบว่า กลุ่มตวัอย่างเคยประสบปัญหาการขาดแคลน ร้อยละ 80.00 และปัจจุบนั
เห็นวา่แรงงานกลุ่มดงักล่าวยงัมีการขาดแคลนอยูถึ่งร้อยละ 82.22 กลุ่มตวัอย่างร้อยละ 95.56 ไดเ้คย
ประเมินสถานการณ์ของการขาดแคลนแรงงานกลุ่มน้ีในอนาคต และพบวา่ปริมาณช่างเทคนิคส าหรับ
งานก่อสร้างไม่พอเพียงกบัความตอ้งการโดยคิดเป็นร้อยละ 77.78  

การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนช่างเทคนิคส าหรับงานก่อสร้างในจังหวัดเชียงใหม่                  
แบ่งออกเป็น 4 ดา้น คือ ดา้นโครงสร้าง ดา้นบุคคล  ดา้นนโยบาย และดา้นกระบวนการท างาน ซ่ึงการ
เลือกใช้แนวทางท่ี เหมาะสมจะข้ึนอยู่กับ ปัจจัย ท่ีส าคัญ คือ ขนาดและรูปแบบขององค์กร                            
ซ่ึงประกอบดว้ยปัจจยัยอ่ย คือระยะเวลาด าเนินกิจการ จ านวนคนงาน มูลค่างานสูงสุดท่ีท าต่อสัญญา
จา้งและมูลค่าเฉล่ียงานต่อปี   
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ความแตกต่างจากปัจจยัดา้นระยะเวลาด าเนินกิจการ องค์กรท่ีด าเนินกิจการมากกว่า 10 ปี                     
มีวิธีการแก้ปัญหาโดยการโยกยา้ยบุคลากรระหว่างแผนกและใช้วิธีการน าเทคโนโลยีใหม่ๆเขา้มา
ทดแทน คิดเป็นร้อยละ 89.19 จา้งผูรั้บเหมาช่วง คิดเป็นร้อยละ75.68 องคก์รท่ีด าเนินกิจการนอ้ยกว่า 
10 ปี มีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการพฒันาแรงงานท่ีไม่มีทักษะหรือประสบการณ์ คิดเป็นร้อยละ 
100.00  มอบหมายภาระงานให้พนกังานอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานในลกัษณะเดียวกนัคิดเป็นร้อยละ 86.96 
และจดัส่งพนกังานเขา้ฝึกอบรมเพื่อใหมี้ทกัษะเพิ่มข้ึน คิดเป็นร้อยละ 87.50 

ความแตกต่างจากปัจจัยด้านจ านวนคนงาน องค์กรท่ีมีจ  านวนคนงานมากกว่า 50 คน                     
มีวิธีการแก้ไขปัญหาโดยการโยกยา้ยบุคลากรจากโครงการก่อสร้างคิดเป็นร้อยละ 100.00 , จ้าง
ผูรั้บเหมาช่วงคิดเป็นร้อยละ 86.36 และสร้างความร่วมมือกบัหน่วยงานเพื่อขอความช่วยเหลือในการ
จดัหาแรงงานคิดเป็นร้อยละ 72.73 องค์กรท่ีมีจ  านวนคนงานน้อยกว่า 50 คน มีวิธีการแกไ้ขปัญหา 
โดยการให้พนักงานในต าแหน่งอ่ืนด าเนินการหรือรับผิดชอบเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 86.96                      
ให้พนักงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานในลกัษณะเดียวกนัท างานล่วงเวลา คิดเป็นร้อยละ 78.26 วางแผน
ล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการ และปรับแผนก าหนดเวลางานก่อสร้างใหม่เพื่อหลีกเล่ียงช่วงเวลาท่ีขาด
แคลนแรงงานคิดเป็นร้อยละ 60.87 

ความแตกต่างจากปัจจยัด้านมูลค่างานสูงสุดท่ีท าต่อสัญญาจา้งและมูลค่าเฉล่ียงานต่อปี 
องค์กรท่ีมีมูลค่างานสูงสุดท่ีท าต่อสัญญาจา้งมากกว่า 50 ลา้นบาทและมูลค่างานเฉล่ียต่อปีมากกว่า 
100 ลา้นบาท มีวิธีการแกไ้ขปัญหาโดยการโยกยา้ยบุคลากรระหวา่งแผนกคิดเป็นร้อยละ 100.00 จา้ง
ผูรั้บเหมาช่วง ร้อยละ 86.36  และน ารูปแบบการวางแผนล่วงหนา้ก่อนการด าเนินการ (Pre-planning) 
ร้อยละ 90.91 องค์กรท่ีมีมูลค่างานสูงสุดท่ีท าต่อสัญญาจา้งน้อยกวา่ 50 ลา้นบาทและมูลค่างานเฉล่ีย
ต่อปีน้อยกว่า 100 ล้านบาท มีวิธีการให้พนักงานอ่ืนท่ีรับผิดชอบงานในลักษณะเดียวกันและให้
พนกังานในต าแหน่งอ่ืนด าเนินการหรือรับผดิชอบเพิ่มเติม คิดเป็นร้อยละ 86.96 และ 82.61 ตามล าดบั 
ใช้วิธีจา้งพนักงานหรือเด็กฝึกงานเขา้มาท างานในกิจกรรมท่ีขาดแคลนแรงงาน โดยคิดเป็นร้อยละ 
65.22 
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ABSTRACT 
 

This independent study has an objective to study the measure on solving technecian 
deprivation for construction works in Chiang Mai province. The sample group used were executives 
of construction business companies. Purposive sampling was used and construction projects used 
for data sampling were not specific to any project genre, but covers all categories of construction 
project. Data from 45 executives were collected using questionnaire and interviewed, analyzed by 
descriptive statistic means, which were frequency, percentage, and average.    

A study discovered 80 percent deprivation was experienced by the sample group, and 
there were still 82.22 percent lack on the mentioned work force. 95.56 percent of the sample group 
used to estimate the future situation on work force deficiency and found that an amount of 
technician for construction work could not match with demand by 77.78 percent. 

Solving of technician deficiency for construction work in Chiang Mai province divided 
into 4 perspectives, which are structure, personnel, policy, and work procedure. Selection of 
appropriate approach will depends on important factors, which are size and type of the organization 
which consisted of  sub-factors, an operation time frame, number of workers, maximum value of 
work per contract, and average work value per year. 
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Difference from the factor on operation period : Organizations with over 10 years of 
operation solved the problem by transferring personnel between departments and introduced new 
supplementary  technologies by 89.19 percent estimation, and 75.68 percent hires sub -contractors. 
Organizations with less then 10 years of operation solved this issue by developed work force with 
no skills or experiences, calculated as 100.00 percents, assigned the jobs for other employees doing 
the same work categories by 86.96 percent, and submitting employees to training courses to 
enhance their skills by 87.50 percent. 

Difference from the factor on worker amount : Organizations with more than 50 
employees solved their problem by transferring personnel from construction projects by 100.00 
percent, hired sub-contractors by 86.36 percent, and 72.73 percent built up their collaboration with 
organizations to ask for support on work force provision. Organizations with less than 50 employees 
solved their issue by assigned additional responsibility for personnel working in other positions by 
86.96 percent, making other employees with duty on the same category working over time by 78.26 
percent, planning in advance of operations and made new adjustments  on construction work time 
table to avoid work force deficient period by 60.87 percent.   

Difference from the maximum value of work per contract and average work value per 
year : Organizations with the maximum value of work per contract  more than 50 million bahts and 
an average work value per year more than 100 million bahts solved their issue by transferred 
personnel between departments by 100.00 percent, hired sub-contractors by 86.36 percent, and pre-
planning before operations by 90.91 percent. Organizations with the maximum value of work per 
contract  less than 50 million bahts and an average work value per year less than 100 million bahts 
solved their issue by assigned the jobs to other employees with duty on the same category,  and 
assigned additional responsibility for personnel working in other positions by 86.96 and 82.61 
percent, respectively, and hiring employees or work trainees to work in activities lacking on work 
force by 65.22 percent. 

 

 

 


