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บทคัดย่อ
โครงการก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษามีปัจจัยปัญหาการควบคุม
งาน อันส่งผลให้เกิดอุปสรรคระหว่างขั้นตอนการดำเนินโครงการก่อสร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา เป็นสาเหตุทำให้เกิดความผิดพลาด ล่าช้า ใน
การดำเนินการก่อสร้างและเกิดเป็นคดีความระหว่างภาครัฐและผู้รับเหมา
งานวิจัยนี้รวบรวมปัจจัยปัญหากการควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบัน
อาชีวศึกษา โดยการใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือสอบถามจากบุคลากร
ครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาของ
ภาครัฐ โดยรวบรวมงานวิจัยและจำแนกปัจ จัย ปัญ หาการควบคุมงาน
ก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาออกเป็น 5 ปัจจัยพื้นฐาน คือ 1)ปัจจัย
ปัญหาด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,2)ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อ สร้า ง, 3)ปัจ จัย ปัญ หาขั้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อ สร้าง,4)ปัจจัย
ปัญหาด้านการรายงานผล และ 5)ปัจจัยปัญหาขั้นตอนปฏิบัติงานหลังเสร็จ
งานแล้ว จากการศึกษาได้จัดกลุ่มของปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง
และวิเคราะห์กลุ่มของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการควบคุมงานก่อสร้าง
คำสำคัญ:ปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน,สถาบันอาชีวศึกษา,การควบคุม
งาน

Abstract
Internal construction projects of vocational
institutions have job control problems which causes obstacles
during the process of the construction project within the
vocational institute causing delays in construction lawsuits
between the government and contractors. This research
compiles problems in construction supervision within vocational
institutions by using questionnaires as a tool to questions from
teachers, personnel who involved in construction supervision of
vocational institutions in the government sector by collecting
researches and classifying the problems of construction
supervision within vocational institutions into 5 basic factors
which are 1) the problem factors in the characteristics of the

controller. 2) the problem of the construction preparation. 3)
the problem of the process during the construction control. 4)
the problem of the report of the construction results and 5) the
problem of the operation procedure. After completion from the
study it has grouped the factors of the construction control
problems and analyzed the group of the factors that influence
the construction control.
Keywords: Factors of construction control problems,
vocational institutions, construction control

1. บทนำ
ปัจจุบันรัฐบาลมีการดำเนินการส่งเสริมด้านงบประมาณการก่อ สร้าง
ภายในสถาบันอาชีวศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาภายในประเทศให้
ก้า วหน้า ทัน สมัย มั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้เมื่อ สถาบันอาชีว ศึก ษาได้ รั บ
งบประมาณในการก่ อ สร้ า ง ต้ อ งดำเนิ น การก่ อ สร้ า ง ตามระเบี ย บ
พระราชบัญ ญัติก ารจัดซื้อ จัดจ้า งและการบริห ารพัสดุภาครัฐ โดยการ
ควบคุมงานก่อสร้างของสถาบันอาชีวศึกษาจะทำการควบคุมงานก่อสร้าง
โดยบุคลากรครูภายในสังกัดที่มีความรู้ความสามารถด้านงานก่อสร้าง,โยธา
และสถาปัตยกรรม ทำให้เกิดปัจ จัย ของปัญ หาที่มีความแตกต่า งจาก
โครงการก่อสร้างภาครัฐอื่น
ทั้งนี้มีปัจจัยที่เป็นก่อให้เกิดปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง จากการ
ทบทวนวรรณกรรมพบว่ า ผู ้ ว ิ จ ั ย มี ก ารระบุ ถ ึ ง สาเหตุ ก ารทิ ้ ง งานของ
ผู้รับเหมาในภาครัฐ,ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความล่าช้าในงานโครงการก่อสร้าง
อสังหาริมทรัพย์ภาครัฐประเภทสถาบันการศึกษา และปัจจัยที่มีผลกระทบ
ต่อประสิทธิภาพการควบคุมงาน เห็นได้ชัดว่าผู้ควบคุมงานซึ่งเป็นตัวแทน
ของสถาบันการศึกษามีหน้าที่สำคัญอย่างยิ่งในการตรวจสอบ ควบคุมงาน
ก่อ สร้ า ง เพื่อ ให้งานดำเนินไปอย่า งราบรื่นและหน่วยงานเกิดการเสีย
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐให้หน่อยที่สุดงานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึ ก ษาหาปั จ จั ย ปั ญ หาการควบคุ ม งานโครงการก่ อ สร้ า งในสถาบั น
อาชีวศึกษา โดยออกแบบสอบถามจากบุคลากรครูที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
ควบคุมงานก่ อ สร้า งทั้งภายใน พร้อ มทั้งศึก ษารวบรวมวรรณกรรมที่มี
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ลัก ษณะปัจ จัย ปัญหาการควบคุมงานก่อ สร้า งของภาครัฐ โดยจำแนก
สาเหตุปัจจัยปัญหาในขั้นตอนการควบคุมงานโครงการก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา

2. ทบทวนวรรณกรรม
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คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน,ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยปัญหาด้านการเตรียมงาน
ก่อสร้าง,ปัจจัยที่ 3 ปัจจัยปัญหาขั้นตอนระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง,ปัจจัย
ที่ 4 ปัจจัยปัญหาด้านการรายงานผล และ ปัจจัยที่ 5 ปัจจัยปัญหาขั้นตอน
ปฏิบัติงานหลังเสร็จงานแล้ว
ตารางที่ 1 สังเคราะห์แนวคิดจากงานวิจัย

จากการศึกษาวารสารและตำราซึ่งมีนักวิจัยได้แนะนำปัจจัยต่าง ๆที่
เกี่ยวข้องกับปัญหาการควบคุมงานก่อสร้าง โดยปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างเป็นไปตามระเบียบพัสดุของภาครัฐ เพื่อศึกษาหาปัจจัยและ
แนวทางการพั ฒ นาการควบคุ ม งานโครงการก่ อ สร้ า งในสถานศึก ษา
อาชีวศึกษา
2.1 หน้าที่ของผู้ควบคุมงาน
ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2553 ถือเป็น
แนวการปฏิบัติงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาที่ต้อง
ดูแลรับผิดชอบในการปฏิบัติงานตามขั้นตอนอย่างถูกต้องซึ่งมีกำหนดไว้
แล้ว ทางผู้วจิ ัยได้สรุปหน้าทีข่ องการปฏิบัติงานตามระเบียบ ดังนี้
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หมายเหตุ ตัวเลข หมายถึง จำนวนของปัจจัยที่เกี่ยวข้องแต่ละด้าน
X หมายถึง ไม่มีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง

กรณี
หน่วย
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อาคาร
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รูปที่ 1 หน้าที่ผู้ควบคุมงานของภาครัฐ
2.2 รวบรวมวรรณกรรมสร้างกรอบแนวคิดงานวิจัย
ในสถาบั น อาชี ว ศึ ก ษาจะใช้ ผ ู ้ ค วบคุ ม งานเป็ น ครู ภ ายในสั ง กั ด
คณะกรรมการการอาชีว ศึก ษาเพื่อ เป็ นผู ้ดำเนิ นการจั ดทำราคากลาง,
ควบคุมงานก่อ สร้าง และตรวจรับงานก่อ สร้างตามรูป แบบรายการงาน
ก่อ สร้า งที่กำหนด จากการศึก ษาวรรณกรรม ผู้ว ิจ ัย ได้กำหนดขอบเขต
งานวิจัย และ กรอบแนวคิดของปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัย ดังนี้

รูปที่ 2 กรอบแนวคิด

2.3 รวบรวมงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
จากการรวบรวมเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้องจากวรรณกรรมในประเทศที่มี
ลักษณะของแนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยปัญหางานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา
ของภาครัฐ กำหนดให้ มีปัจจัย 5 ปัจจัย ดังนี้ ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยปัญหาด้าน

3. การดำเนินงานวิจัย
งานวิ จ ั ย นี ้ มี ว ั ตถุป ระสงค์เ พื ่ อ ศึ ก ษาปัจ จั ย ปั ญ หาการควบคุมงาน
ก่อ สร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษา ดำเนินการศึกษา วิจ ัย โดยการออก
แบบสอบถามจากบุคลากรครูในสถาบันอาชีวศึกษา ที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน
การควบคุมงานก่อสร้างภาครัฐ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยปัญหาการควบคุม
งานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาและทราบลำดับ ความสำคัญ ของ
ปัจจัยเหล่านั้นได้ส่งผลกระทบต่อการควบคุมงานก่อสร้างมากน้อยเพียงใด
โดยมีแนวทางกระบวนการใน การทำการวิจัยดังนี้
(1) ศึกษาภาคทฤษฎี ระเบียบ และงานวิจัยต่างๆที่เกี่ยวข้อง
จากฐานข้อมูล
(2) ศึกษาปัจจัยปัญหาในการดำเนินการควบคุมงานก่อสร้าง
ของสถาบันอาชีวศึกษา
(3) กำหนดกลุ่มประชากรงานวิจ ัย แบบเจาะจงจากครู ผ ู ้ มี
ประสบการณ์การควบคุมงานของสถาบันอาชีวศึกษา จัดทำแบบสอบถาม
เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
(4) การเก็บข้อมูล โดยการออกแบบสอบถามนำส่งด้วยตนเอง
และส่งแบบสอบถามผ่านแบบฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ (google From) ไปเก็บ
ข้อมูลกับ แหล่งข้อมูลเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับ
สถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็นครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา/
สถาปัตยกรรม ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ
(5) การวิ เ คราะห์ ข ้ อ มู ล เป็ น การนำข้ อ มู ล จากการตอบ
แบบสอบถามมาวิเคราะห์ด้วย กระบวนการทางสถิติด้านต่างที่กำหนดไว้
(6) สรุปผลการวิจัย ตามเนื้อหาหรือวัตถุประสงค์ที่วางไว้ โดย
ได้สรุปเป็นแผนผังขั้นตอน การวิจัย ดังนี้
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= 17.15 หรือประมาณ 118 คน

รูปที่ 3 ขัน้ ตอนการดำเนินงานวิจัย

3.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา
ได้แก่ บุคลากรครูสาขาช่างก่อสร้างสังกัดคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา ซึ่งมีความรู้ความสามารถมีส่วนเกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างภายใน
สถานศึกษาของรัฐจากฐานข้อมูลบุคลากรของสำนักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา โดยให้ประชาการที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรงบประมาณลงทุน
ค่า สิ่งก่อ สร้า งของคณะกรรมการการอาชีว ศึก ษา ปี 2558 – 2562 มี
วิ ท ยาลั ย อาชี ว ศึ ก ษา ที ่ ไ ด้ ร ั บ งบประมาณก่ อ สร้ า งจำนวน 94 แห่ ง
(งบประมาณราจ่ายกระทรวงศึกษาธิการ.2563) และมีครูผู้เกี่ยวข้องในการ
ควบคุ ม งานทั ้ ง หมด 318 คน (ระบบรายงานข้ อ มู ล พั ฒ นาบุ ค ลากร
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา,2563)
ใช้ ว ิ ธ ี ก ารของ Taro Yamane (Yamane, 1973) เพื ่ อ หา
จำนวนขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมด โดยได้กำหนดค่าความ
คลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ยอมให้เกิดระหว่างค่าจริงและค่าประมาณ
ร้อยละ 0.05 จากสูตร
𝑛=

𝑁
1 +𝑁(𝑒)²

(1)

โดยที่ n หมายถึง ขนาดลุ่มตัวอย่าง หรือขนาดกลุ่มประชากรตัวอย่าง, N หมายถึง
ประชากรทั้งหมด , e หมายถุง ค่าความคลาดเคลื่อนที่ยอมรับได้
𝑛=

318
1 + 318(0.05)²

3.2 เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล
เครื่อ งมือ ที่ใช้ในการทำวิจ ัยโดยการสร้า งแบบสอบถามจาก
การศึ ก ษาข้ อ มู ล และนำ แบบฟอร์ ม นี ้ ไ ปใช้ ส ำหรั บ เก็ บ ข้ อ มู ล กั บ
กลุ่มเป้าหมายเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้าง
ขึ้นมาจากการศึกษาแนวความคิดทฤษฎีเอกสารและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
แบ่งออกเป็น 2 ส่วนดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการ
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
หน้าที่ปฏิบัติงานในงานก่อ สร้าง ประสบการณ์การทำงาน ตำแหน่งใน
โครงการงานก่อสร้างในสถาบันการศึกษา ประสบการณ์ก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา ของผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะ นำไปใช้ในการคัด
กรองแบบสอบถามเพื่อนำข้อมูลความคิดเห็นไปวิเคราะห์หาความสำคัญ
ของปัจจัย ต่อไป การให้คะแนนความสำคัญของปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพการควบคุมงานก่อสร้าง
ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามวัดปัจจัยก่อปัญหาในการควบคุม
งานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มปัจจัยทั้ง 5 ปัจจัย
และเหตุของปัจจัยที่บ่งชี้ปัจจัยก่อปัญหาควบคุมงานก่อสร้างในสถาบั น
อาชี ว ศึ ก ษา ส่ ว นนี ้ แ ยกคํ า ถามออกตามกลุ ่ ม ของปั จ จั ย และแยกเป็ น
โดยเป็นการ สอบถามระดับความสําคัญ ของแต่ละปัจจัย ในส่ว นนี้เป็น
คําถามลักษณะปลายปิด (Close – end response Question) ที่ใช้สเกล
ความมี อ ิ ท ธิ พ ลหรื อ สเกลความถี ่ (Importance Scale or Frequency
Scale) โดยกําหนดช่วงวัดที่มีค่าต่อเนื่องกัน 5 ระดั บแบบไลเคิร์ท (Likert
Scale)
แบบสอบถามตอนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับความคิดเห็นในปัจจัย
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา หาค่าเฉลี่ย และจัดระดับระดับ
ความรุนแรงที่มีผลกระทบปัจจัยควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
ของภาครัฐ สูตรค่าเฉลี่ยดังนี้
𝑋̅ =

∑𝑥
𝑛

(2)

โดยที่ 𝑋̅ หมายถึง ค่าเฉลี่ยเลขคณิต , ∑ 𝑥 หมายถึง ผลบวกข้อมูลทุกค่า , n หมายถึง
จำนวนข้อมูลทั้งหมด

ลักษณะแบบสอบถามเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating
Scale) โดยมีเกณฑ์ห นักของการประเมิน แบ่งเป็น 5 ให้เลือกตอบตาม
ความคิดของท่านมากที่สุด 1 หมายถึง ระดับต่ำมาก หรือไม่ มีความสําคัญ
2 หมายถึง ระดับ ต่ำ 3 หมายถึง ระดับ ปานกลาง 4 หมายถึง ระดับสูง
5 หมายถึง ระดับสูงมาก แปลผลจากคะแนนแบบสอบถามในส่วนนี้ โดย
การรวมคะแนนจากแบบสอบถาม โดย ใช้ค่าเฉลี่ยของคะแนนระดับของ
ปัจจัยปัญหาในการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาของภาครัฐ
พิจารณาระดับปัจจัยปัญหา โดยผู้วิจัยจำแนกออกเป็น 3 ระดับ โดยใช้สูตร
การหาความกว้าง อันตรภาคชั้น (พรสุภา, 2549) ดังนี้
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คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด

ความกว้างของอันตรภาคชั้น =
จำนวนชั้น
= 5 3– 1
= 1.33
จากหลั ก เกณฑ์ ด ั ง กล่ า วมี ก ารกำหนดช่ ว งคะแนน และ
ความหมาย ของปัจจัยปัญหาที่งาน ดังนี้
คะแนน 3.67-5.00 หมายถึง ผลกระทบในระดับสูง
คะแนน 2.34-3.66 หมายถึง ผลกระทบในระดับปานกลาง
คะแนน 1.00-2.33 หมายถึง ผลกระทบในระดับต่ำ
3.3 วิธีการหาคุณภาพเครื่องมือวิจัย
(1)ปรับ ปรุงแบบสอบถาม โดยการนำแบบสอบถามปรึก ษา
อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เพื่อดูความเหมาะสมของรูปแบบสอบถาม
ข้อ ความ ที่มาซึ่งข้ อ คำถามเพื ่อ ตอบสนองวั ตถุป ระสงค์ พร้อ มนำไป
ปรับปรุงตามคำแนะนำ
(2) ตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดย
ตรวจสอบความสอดคล้องตามจุดมุ่งหมาย(Item Objective Congruence)
โดยนำแบบทำสอบให้ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์การควบคุมงาก่อสร้าง
ในสถาบันอาชีวศึกษาไม่ต่ำกว่า 3 โครงการประเมินแบบสอบจำนวน 3 ท่าน
โดยให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบข้อคำถามมีคำชี้แจงและหนังสือนำกาพิจารณา
ใน 3 ประเด็น คือ เหมาะสม,ไม่เหมาะสม และไม่แน่ใจ โดยพิจารณาข้อ
คำถามนั้นๆวัดได้ตรงหรือสอดคล้องกับวัตถุประสงค์หรือไม่ พร้อมกับมี
ช่องว่างให้กรอกคำเสนอทั้งในรายข้อ รายด้าน และรวมทั้งฉบับ ใช้วธิ ีการ
กำหนดเป็นคะแนน ตรวจสอบหาค่า IOC ตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป มาปรับปรุงข้อ
คำถามตามที่ผู้เชี่ยวชาญได้เสนอแนะ นำไปแก้ไขข้อคำถามที่ยังคลุมเคลือไม่
ตรงตามจุดประสงค์
(3) นำแบบทดสอบที ่ป รั บ ปรุ ง แล้ ว ทำการทดสอบกับ กลุ่ม
ประชากรจำนวน 30 คนซึ่งมีคุณสมบัติคล้ายคลึงกับกลุ่มตัวอย่าง โดยเป็น
ครูที่มีประสบการณ์ควบคุมงานก่อสร้างภายในสถาบันอาชีวศึกษาอย่ าง
น้อย 1 โครงการ ทดสอบหาความเชื่อมั่น (Reliability) ความคงเส้นคงวา
หรือความคงที่ของผลที่ได้ โดยการทดสอบวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน
บาช (Cronbach Alpha Coefficient) โดยใช้การวิเคราะห์ด้วย โปรแกรม
SPSS
3.4 เก็บรวบรวมข้อมูล
นำแบบสอบถามซึ่งผ่านการตรวจสอบวิเคราะห์แล้วมาใช้งาน
จริงต่อกลุ่มประชากรตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 120 คนโดยมีข้อคำถาม
จำนวน 43 ข้อ แบ่งเป็น 2 ตอนตอนที่ 1 เป็นข้อ มูลทั่ว ไปของผู้ ต อบ
แบบสอบถาม และตอนที่ 2 เป็นการถามระดับปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
(1) แจกแบบสอบถามโดยตรงและสงไปรษณีย์ แบบเจาะจงกับ
ครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการควบคุมงานภายในสถาบันอาชีวศึกษากรุงเทพ
และปริมณฑล จำนวน 80 ฉบับ ได้แบบสอบถามคืนจำนวน 26 ฉบับ คิด
เป็นร้อยละ 33
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(2) จัดทำแบบสอบถามผ่าน google From โดยส่งลิงค์ไปใน
line ส่วนตัวของกลุ่มประชากรครูซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้ องในการควบคุ มงาน
ภายในสถาบันอาชีวศึกษา ต่างจังหวัด จำนวน 100 คน ได้รับข้อมูลตอบ
กลับจำนวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 95

4.ผลการวิเคราะห์
4.1 วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
จากการวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามจำนวน 121 คน พบว่า
(1) ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นการสำรวจ
ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลพื้นฐาน เพศชายจำนวน 97 คน เพศหญิงจำนวน 24
คน เพศชายตอบคำถามมากว่าเพศหญิงร้อยละ 24
(2)ช่วงอายุที่ตอบคำถามมากที่สุดคือ 18 – 30 ปีคิดเป็นร้อยละ
45.5 รองลงมาเป็นช่วงอายุ อายุ 31 - 43 ปีคิดเป็นร้อยละ 28.9 น้อยที่สุด
เป็นผู้ที่มีช่วงอายุ 56 ปีขึ้นไป ร้อยละ 2.5
(3)ระดับการศึกษาของผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้วจิ ัยกำหนดให้มี
ระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีขึ้นไป โดยผลการตอบมากที่สุดคือ
ระดับปริญญาตรี ร้อยละ 74.4 และรองลงมาคือระดับปริญญาโท คิดเป็น
ร้อยละ 24 และน้อยที่สุดเป็นระดับปริญญาโท ร้อยละ 1.7
(4) ประสบการณ์การทำงานในสายงานของผู้ตอบแบบสอบถาม
มากที่สุดคือ 1 - 5 ปี คิดเป็นร้อยละ33.9 รองลงมาเป็นผู้มี ประสบการณ์
มากกว่า 6-10 ปี คิดเป็นร้อยละ 30.6 และน้อยที่สุดคือ ผู้มีประสบการณ์
มากกว่า 11-15 ปี ร้อยละ 14.9
(5)ตำแหน่งของผู้ควบคุมงานที่เกี่ยวข้อ งกับการควบคุ มงาน
ก่อสร้าง ของผู้ตอบแบบสอบถาม เป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้างจำนวน 81 คน
และ เป็นผู้ตรวจการจ้างจำนวน 40 คน โดยผู้ควบคุมงานก่อสร้างมากกว่า
ผู้ตรวจการจ้าง ร้อยละ 49
(6) ประสบการณ์ก่อสร้างการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา
คิ ด เป็ น จำนวนโครงการที ่ เ คยควบคุ ม พบว่ า ผู ้ ต อบแบบสอบถามมี
ประสบการณ์สู ง สุ ด เป็ นผู้ ที ่ เคยมี ป ระสบการณ์ 1- 5 ปี ร้อ ยละ 73.9
รองลงมาเป็นผู้มีประสบการณ์ 6 – 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15
4.2 วิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
จากการออกแบบสอบถามจาก แหล่งข้อมูลเป้าหมายซึ่งได้แก่ ผู้
มีประสบการณ์ควบคุมงานให้กับสถานศึกษาอาชีวศึกษา กลุ่มตัวอย่างเป็น
ครูสาขาช่างก่อสร้าง/ช่างโยธา ในสถานศึกษาอาชีวศึกษาของภาครัฐ ผู้วิจัย
ได้ศึกษาวรรณกรรม จำแนกปัจจัยออกเป็น 5 ปัจจัยหลักอันเป็นเหตุที่ส่งผล
ต่อการเกิดปัญหาการควบคุมงานในสถาบันอาชีวศึกษา ได้แก่ ปัจจัยด้าน
คุณลักษณะของผู้ควบคุมงาน ,ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง ,
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้าง ,ปัจจัยด้ านการการรายงานผล, ปัจจัย
หลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จ โดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย ด้านคุณลักษณะ
ของผลควบคุมงานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
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ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยระหว่างควบคุม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการเตรียม
งานที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยหลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบีย่ งเบนมาตรฐานของปัจจัยด้านการรายงาน
ผลที่ส่งผลต่อการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
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5.สรุป
5.1 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
ค่ า เฉลี ่ ย และส่ว นเบี ่ย งเบนมาตรฐานของปั จ จั ย ปั ญ หาการ
ควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษามีการประเมินปัจจัยโดยรวมอยู่ที่
ระดับ มาก เมื่อพิจารณาปัจจัยทั้งหมดโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานพบว่า ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.35 – 3.57 โดยเรียงลำดับตาม
ค่าเฉลี่ยสูงสุด ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อนก่อสร้าง มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.67
และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.67 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับ
มาก , ปัจจัยหลังการการก่อสร้างแล้วเสร็จมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.57 และมีค่า
เบี่ย งเบนมาตรฐาน 0.67 ถือ เป็นปัจ จัย ที่ส่งผลกระทบในประดับ มาก
ปัจจัยด้านคุณลักษณะของผู้ควบคุมมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.54 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.79 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับมาก งานในลำดับ
รองลงมาของปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีว ศึก ษา คือ
ปัจจัยระหว่างควบคุมงานก่อสร้างมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.50 และมีค่า เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.68 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง และ
ปัจ จัยด้านการการรายงานผล มีค่า เฉลี่ยอยู่ที่ 3.35 และมีค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.85 ถือเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบในประดับปานกลาง
5.2 ปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษา
เมื่อจัดกลุ่มปัจจัยปัญหาการควบคุมงานก่อสร้างในสถาบัน
อาชีวศึกษา 10 ลำดับ กลุ่มปัจจัยที่ส่งผลในระดับ มาก ต่อการควบคุมงาน
(1) ผู้ควบคุมงานไม่ดำเนินการตรวจสอบการชำรุด หลังการก่อสร้าง
แล้วเสร็จ
(2) ผู้ควบคุมงานมีภาระงานอื่นๆ มากเกินไป
(3) มีผู้รับจ้างรายอื่นรับช่วงต่อ
(4) ผู้ควบคุมงานได้รับการแทรกแซกการตัดสินใจจาก
ผู้บังคับบัญชา
(5) สถาบันอาชีวศึกษามีความต้องการเปลี่ยนแปลงแบบ ระหว่าง
ดำเนินการก่อสร้าง
(6) พื้นฐานศึกษาของผู้ควบคุมไม่ตรงกับการความรู้ในการควบคุม
งานก่อสร้าง
(7) สถาบันการศึกษาการขาดบุคลกร เพื่อดำรงตำแหน่งคณะกรรม
ในการก่อสร้าง

The 25th National Convention on Civil Engineering
July 15-17, 2020, Chonburi, THAILAND

ควบคุม ,ปัจจัยปัญหาการควบคุมงาน,ปัจจัยด้านการเตรียมงานก่อน
ก่อสร้าง และปัจจัยเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ
ทั้งนี้ในงานวิจัยได้ศึกษาปัจจัยปัญหาผู้ควบคุมงานภายในสถานศึกษา
ระดับอาชีวศึกษา เพือ่ จัดทำแผนงาน นโยบายแก้ไขปัญหาการควบคุมงาน
ก่อสร้างในสถาบันอาชีวศึกษาต่อไป เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมงาน
ก่อสร้างของรัฐบาลให้งบประมาณที่รัฐจัดสรรเกิดประโยชน์และคุณภาพสูง
ที่สุด
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